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إشــــــــــــــــراف:  د. حممد السيد عرفة 
مشـــكلة األطروحة:  القضاء أحد الس�لطات الرئيس�ية يف الدولة ، ويفرتض أن ما تصدره الس�لطة القضائية من 
أحكام هنائية توضع موضع التنفيذ ، إال أنه يف بعض األحيان قد يبنى احلكم عىل وقائع مغلوطة مما يؤدي 
إىل ضياع احلقوق وإهدار احلريات ، وقد يعود ذلك إىل التعسف الذي يامرسه أطراف الدعوى يف استخدام 
حقوقهم يف املجال اإلجرائي . وتكمن املش�كلة هلذه الدراس�ة يف ندرة الكتابات وقلة املراجع س�واء عىل 

صعيد الفقه اإلسالمي أو صعيد رشاح القانون . ومن هنا نبعت تساؤالت الدراسة وأهدافها.
منهج  األطروحة:  اتبعت يف هذه الدراسة منهجني : املنهج األول وهو املنهج ألتأصييل املقارن : حيث أنني قمت  
بالبحث عن وجود فكرة التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي لدى الفقه اإلسالمي ويف القوانني 
واألنظمة الوضعية. أما املنهج الثاين : وهو منهج حتليل املضمون : حيث قمت باختيار عدة تطبيقات قضائية 
من القضايا التي فصلت اجلهات القضائية املختصة يف اململكة العربية الس�عودية ، وحتليل مضموهنا عىل 

ضوء الدراسة النظرية.
منهـــج وأدوات األطروحـــة:   اس�تخدم الباح�ث املنهج الوصف�ي التحلييل عن طريق املدخ�ل الوثائقي واملدخل 

املسحي بالعينة باستخدام اإلستبانة جلمع البيانات .
أهـــم النتائـــج:  أوضح�ت يف هذه الدراس�ة  أن ملفهوم احلق يف التقايض مفهوم واس�ع ولكنه مرشوط بأخالقيات 
التداعي، وأن املنظم السعودي وضع قيودًا عىل حرية ممارسة احلق يف التقايض وذلك باحلد من اآلثار 
اإلجرائية تارًة، وتارًة أخرى بالتعزير والتعويض عن التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي.

وقد اس�تخلصت يف اخلامتة أن فكرة احلق موجودة وإن اختلف رشاح القانون وفقهاء املس�لمني يف 
حتديد تقسيامت احلق ، وأن احلق اإلجرائي يقع يف مصاف احلقوق العامة والتي نصت عليها الدساتري 
أو أنظمة احلكم.وأن احلق اإلجرائي هو حق قائم بذاته ال عالقة له باحلق املوضوعي الذي حيميه ، 
ومع ذلك فقد يقع التعسف يف استعامله يف املراحل األولية للدعوى أو يف مرحلة الطعن أو التنفيذ.

وأن نظرية التعسف يف جمال استعامل احلق اإلجرائي هلا دور وقائي يف منع اخلصوم من إساءة استعامل 
هذا احلق ، وإن اختلف األساس الذي تقوم عليه سواء يف الرشيعة اإلسالمية أو النظام.

أهـــم التوصيـــات:  هن�اك بع�ض الثغرات التي حتت�اج لتدخل من املنظم لغلق باب التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف 
املجال اإلجرائي س�واء باجلانب الذي يتعلق بقواعد االختصاص أو جمال إبداء الدفوع والطلبات 

أو االعرتاض عىل األحكام وتنفيذها.

مستخلص أطروحة دكتـوراه الفلسفة في العلوم األمنية
منوذج رقم )11(قســــم: العدالة اجلنائية
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Student:   Abdulaziz Abdullah Abdulaziz Al Saab 

AdviSor: Dr. Mohamed Al Said Arafa

ReseaRch pRoblem:  Judiciary is one of the main authorities in the country and it is assumed that what 
has been issued by judiciary authority is binding and must be implemented but in some cases 
judgment is based on false events which lead to the waste rights and liberties. This is due to the 
abuse practice by parties of the case while using their rights in the criminal procedures.  The study 
problem lies in rare writing and references whether on the Islamic Fiqh level or law specialists. 
Hence, arose the study questions and targets .

study methodology:  Two methodologies has been followed in this study: The first methodology is 
comparative originated methodology: As I searched for the existence of abuse idea in using right of 
criminal procedure of Islamic Fiqh and man-made regulations and laws.  The second methodology: 
Content analysis methodology: I choose several judicial application that have been sentenced by 
concerned judiciary boards in the Kingdom of Saudi Arabia and analyzing their content based on 
theoretical study. 

main Results: 
 This study show that approach of right in legalization has a wide approach but it is stipulated with 

ethics and the Saudi organizer set some restrictions concerning the liberty of practicing the right in 
legalization in order to limit the criminal effects on one hand and to enhance and compensate the 
effects of abuse in using right in the criminal procedures. I deduced in this conclusion that the idea of 
right is existing in spite of difference of law interpretation on one hand and Islamic Fiqh concerning 
deciding the partitions of rights.  The procedure right lies within the public rights mentioned in 
institutions and rule system.  The procedure right is existing in itself and has no relation to objective 
right.  Abuse may happen while using it through the primary stages of the case or appeal stages 
or execution.  Abuse theory in using procedure right has the preventive role to prohibit liabilities 
concerning misuse of right whether the basis upon which Islamic Shariah or system is different. 

main Recommendations: 
 There are some defects which require the organizer to interfere to put an end of the abuse while 

using the right in procedural field whether related to specialization basis or defense and objection to 
execution of sentences.

diSSertAtion AbStrAct
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الإهـــــــــداء

أتقدم بإهداء هذا العمل وهذا اجلهد املتواضع

إىل كل من

القض���اة أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء 

رجال األمن واجلهات الضبطية األخرى

الباحثني يف العلوم الرشعية والقانونية والرشطية

كل أب وأم هيتامن برتبية أبنائهم

كل مسئول هيتم بحدود مسئوليته
  إليهم مجيعًا أهدي هذا اجلهد ،،،

 الباحث 

ت



�شكــــــر  وتقديــــــــر

 ِ َعاَمنينْ يِف  َوِفَصاُلُه  ٍن  َوهنْ َعىَلٰ  ًنا  َوهنْ ُه  ُأمُّ ُه  َلتنْ َحَ ِه  بَِوالَِدينْ ِننَْساَن  اإلنْ َنا  ينْ َوَوصَّ  { تعاىل  اهلل  قال 
َِصرُي  }14{ )سورة لقامن( الشكر واحلمد واالمتنان هلل سبحانه  ُكرنْ ِل َولَِوالَِدينَْك إَِلَّ املنْ َأِن اشنْ
وتعاىل، فهو صاحب املن والفضل وأهل لكل شكر وثناء ثم اشكر والديت ووالدي الذين هلام 

فضل كبري عيل  .

األمن صاحب  لراعي  والعرفان  الشكر  من  بجزيل  املتواضعة  الرسالة  أتقدم  هبذه  كام 
السمو امللكي األمري / نايف بن عبدا لعزيز النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء وزير الداخلية، 
و صاحب السمو امللكي األمري / أحد بن عبدا لعزيز نائب وزير الداخلية، و صاحب السمو 
امللكي األمري/ حممد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون األمنية عىل ما قدموه  

يف سبل رفع كفاءة رجال األمن.

كام أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة وكيل وزارة الداخلية لشؤون األحوال املدنية اللواء . 
عبدالرحن الفداء  الذي وجدت منه كل اهتامم وتوجيه، كام أتوجه بالشكر للواء د. فهد بن أحد 

الشعالن، مدير عام املديرية العامة لكلية امللك فهد األمنية.

وكذلك  الغامدي،  صقر  بن  عبدالعزيز  أ.د.  اجلامعة  رئيس  معال  إىل  موصول  والشكر 
سعادة د.حممد السيد عرفة املرشف عىل هذه الرسالة .

كام اشكر بكل تبجيل وإكرام مجيع أساتذيت يف برنامج الدكتوراه.

كام ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر والتقدير للزميل د. إبراهيم الودعان.

وال يفوتني أن أقدم عظيم شكري وتقديري لكل من أسدى ل العون فيام يتعلق بإخراج 
هذه الرسالة بصورهتا النهائية .

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد،،،،،
                                                      هذا واهلل ول التوفيق ،،،

                                                                                                                               الباحث 

ث
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الفصل األول 
مشكلة الدراسة وأبعادها

1 .1 مقدمة الدراسة

س�بحان اهلل العظيم احلق احلكيم احلافظ الغفور القاهر لكل متعس�ف  وصىل اهلل عىل حممد  

رسوله الكريم وبعد: 

فق�د اهتمت الرشيعة اإلس�امية، وهلا الس�بق يف ذلك، بنظرية التعس�ف يف اس�تعامل احلق 

انطاق�ًا م�ن القاعدة الرشعية التي تقيض بأن�ه »ال رضر وال رضار«)1(، وقيدت احلقوق اخلاصة 

لإلنس�ان عند اس�تعامله إياها، حتى ال يضار الغري، س�واء توفرت نية اإلرضار أو جتاوز احلدود 

املألوفة أو عدم انس�جام  ذلك مع املصلحة العامة للمجتمع، ويعترب التعس�ف يف اس�تعامل احلق 

خروجًا عن حدود احلق نفسه . فاملسلم له استعامل حقه اخلاص برشط أن ال يلحق هذا االستعامل 

أرضارا بمصلحة الغري.

واس�تعامل احلق املرشوع ليس مطلقًا، بل مقي�د بضوابط معينة، الغرض منها أال يلحق هذا 

االس�تعامل رضرًا باآلخري�ن. ومن هذه الضواب�ط أال يقصد اإلرضار بالغ�ري، وأن بكون هناك 

تناس�ب بني املصلحة من اس�تعامل احلق وال�رر الواقع عىل الغري، وقد عمل الس�لف الصالح 

هبذه الضوابط  يف قضائهم، وحدد الفقه اإلسامي الصور التي يمكن أن يتحقق فيها التعسف، 

ما يس�تدعي تدخل القضاء برفع التجاوز يف استعامل احلق، وإبطال الترصف، ومن تلك الصور 

أن يقصد اإلنسان من ممارسته حلقه اإلرضار بالغري دون مصلحة جينيها من هذا االستعامل،ويعد 

اإلنسان أيضًا متعسفًا يف استعامله حلقه إذا كان يقصد حتقيق مصلحة مرشوعة ولكن يرتتب عليها 

)1 ( مسند اإلمام أمحد يف مسنده 408/1 حديث )2870( ؛ سنن ابن ماجة ، كتاب األحكام ، باب من بنى يف حقه 
ما ير جاره ، ص335 ، حديث  )2340، 2341( ؛ احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني 66/2 ؛ وصححه 

األلباين يف صحيح اجلامع 1249/2 حديث )7571(.
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رضر بالغري أعظم منها أو مساوي هلا، والرشيعة اإلسامية متوازنة يف نظرهتا إىل حقوق اإلنسان 

وحريات�ه، فق�د حبا اهلل اإلنس�ان كثريًا من احلق�وق واحلريات، ولكنها ليس�ت مطلقة كام تصور 

البع�ض، فقد وضعت الرشيعة ضواب�ط هتدف إىل التوفيق بني املصال�ح املختلفة لألفراد، وهذا 

ه�و الف�ارق بني حياة  جمتمع متحر عن احلياة يف الغابات واألدغال، ومن هنا يمكن القول بأن 

احلقوق واحلريات مجيعًا هلا وظيفة اجتامعية، فالضوابط املوضوعة هلا تكفل التوفيق بني مصالح 

األف�راد املختلف�ة وبني مصلحة اجلامعة، ومن أهم الضوابط التي تقيم توازنًا بني خمتلف املصالح 

واحلق�وق ضابط عدم التعس�ف يف اس�تعامل احلق وخاص�ة إذا تعلق األمر باحلق�وق اإلجرائية، 

ومن هنا فقد وقع اختياري عىل موضوع »التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي« ليكون 

موضوعًا لدراستي التكميلية للحصول عىل درجة دكتوراه الفلسفة يف العلوم األمنية.

وأسأل اهلل التوفيق والسداد،،،،،

1 .2 مشكلة الدراسة

القضاء أحد الس�لطات الرئيس�ة يف الدولة، تكف�ل له الضامنات القانوني�ة التي حتميه، فيتم  

اختي�ار القض�اة  ذوي الكفاءة من أهل االختصاص ملامرس�ته، ويتول�ون الفصل يف اخلصومات  

بتطبيق القواعد الرشعية والنظامية، بناء عىل ماُ يعرض عليهم من وقائع بخصوصها، فُيصدرون 

أحكام�ًا هنائي�ة حتوز ُحجية اليشء املقيض فيه، وُيفرتض وضعه�ا موضع التنفيذ،إال أنه يف بعض 

احل�االت ق�د ُيبني احلكم ع�ىل وقائع مغلوطة، ما ي�ؤدي  إىل ضياع احلق�وق، و إهدار احلريات، 

وتربئة املذنبني، وإدانة األبرياء  أو التباطؤ يف تنفيذ األحكام، وقد يعود ذلك إىل التعس�ف  الذي 

ُيامرسه أطراف الدعوى  يف استخدام حقوقهم  يف املجال اإلجرائي.

واحلقيق�ة م�ا يثريه هذا املوضوع من إش�كاليات عملية، إضافة إىل تش�عب عنارصه يتطلب 

رضورة العمل عىل تأصيله رشعًا، وبحث تطبيقاته العملية، كام أن التحفظ الذي قد حياط ببعض 

املامرسات التي يقوم هبا أطراف اخلصومة القضائية، وخاصة عندما يكون أحدهم شخصًا معنويًا 

عامًا، تضيف بعدًا جديدًا للموضوع.
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وبالنظ�ر إىل أن األنظمة اإلجرائية كنظام اإلجراءات اجلزائية الصادر باملرس�وم امللكي رقم 

)م/ 39( وتاري�خ 1422/7/28ه��، ونظام املرافعات الرشعية الصادر باملرس�وم امللكي رقم 

)م/21( وتاري�خ 1420/5/20ه��، ونظ�ام القض�اء ديوان املظ�امل اجلديد الصادر باملرس�وم 

امللك�ي رق�م )م/78( وتاري�خ 1428/9/19ه��، وغريه�ا من األنظم�ة واللوائ�ح تضمنت 

ضوابط قانونية  إجرائية تكفل عدم التعس�ف يف ممارس�ة احلق اإلجرائي، وحتدد اخلطوات التي 

جيب إتباعها يف أي خصومة قضائية، وتكفل حق التقايض لعموم األطراف، كام كفلت الدساتري 

الوضعي�ة املقارنة يف خمتلف الدول، والقوان�ني احلديثة اقتضاء احلقوق، ونظمت طريق االلتجاء 

إىل املحاك�م، ل�ذا ف�إن الدعوى القضائي�ة تعترب من أه�م أدوات النظام اإلجرائ�ي، ومن ثم فإن 

اإلشكالية ليست يف إصدار األنظمة اإلجرائية وتضمينها نصوصًا تنظم الدعوى القضائية، وإنام 

يف الكيفية التي يمكن أن  ُتطبق هبا هذه األنظمة بمثالية جمردة، بام حيقق عدم التعسف يف استعامل 

احلق اإلجرائي. 

ومن ثم تكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤال الرئيس األيت:

� ما الضوابط التي حتكم ممارسة احلق يف املجال اإلجرائي حتى خيرج عن دائرة التعسف؟

1 .3 تساؤالت الدراسة
 يتفرع عن السؤال الرئيس السابق عدد من األسئلة الفرعية اآلتية:

1 � ما املقصود بالتعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي ؟ وما نطاقه؟

2 � ما صور التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي ؟

3� كيف تناول الفقه اإلسامي التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي؟

4� كيف عاجلت القوانني الوضعية التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي؟

5  � هل توجد عاقة بني التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي وحقوق اإلنسان؟ 

6 � ما اآلثار القانونية التي ترتتب عىل التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي ؟

7 � ما موقف القضاء السعودي من التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي ؟
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8 � م�ا موق�ف النظام اإلجرائي الس�عودي من التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف جم�ال اإلجراءات 

املدنية ؟

1 .4 أهداف الدراسة 
يف ضوء األسئلة السابقة تبدو أهداف هذه الدراسة يف اآليت:

1� حتديد املقصود بالتعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي، وحتديد نطاقه .

2� توضيح صور التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي .

3� حتديد موقف الفقه اإلسامي من التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي.

4� حتليل جوانب التنظيم القانوين الذي قررته  القوانني الوضعية للتعس�ف يف اس�تعامل احلق يف 

املجال اإلجرائي ؟

5� إظهار العاقة بني  التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي  و حقوق اإلنسان. 

6 � بيان اآلثار القانونية التي ترتتب عىل التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي .

7 � بيان معاجلة املنظم السعودي لظاهرة التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي.

8 � دراس�ة بعض التطبيقات القضائية للتعس�ف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي من خال 

بعض القضايا التي عرضت عىل القضاءين السعودي واملرصي.

1 .5 أمهية الدراسة 
تبدو أمهية هذه الدراسة من ناحيتني:

1 ـ  األمهية النظرية

تكمن األمهية النظرية للدراس�ة يف الكش�ف عن وجود فكرة التعس�ف يف استعامل احلق يف 

املجال اإلجرائي يف الفقه اإلس�امي ونطاقها، وكيفي�ة تنظيمها يف القوانني واألنظمة الوضعية، 

م�ع بيان صورها، ومظاهرها، واآلث�ار املرتتبة عليها، وخاصة آثارها ع�ىل اخلصومات املرفوعة 
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أمام القضاء، ومن ثم تتجىل أمهية هذه الدراس�ة يف توضيح فكرة التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف 

املجال اإلجرائي السيام وأن الدراسات التي تناولته يف نظام املرافعات الرشعية ونظام اإلجراءات 

اجلزائية السعوديني مازالت قليلة، ومل تتطرق إىل هذا املوضوع بشكل مفصل والذي يعترب لصيقا 

بسلوك أطراف الدعوى عند ممارستهم  حلقوقهم اإلجرائية.

2 ـ  األمهية العملية

تب�دو في�ام قام به الباحث من حتليل مضمون مخس�ة عرش قضية م�ن القضايا التي فصل فيها 

القضاء يف اململكة العربية الس�عودية، وحدد من خال التحليل مدى التعس�ف يف استعامل احلق 

يف املجال اإلجرائي، وذلك عىل ضوء الدراسة النظرية.

1. 6 منهج الدراسة

اتبع الباحث يف هذه الدراسة منهجني:

املنهج األول: املنهج التأصييل التحلييل املقارن

حي�ث قام الباحث بتأصيل وجود فكرة التعس�ف يف اس�تعامل احل�ق يف املجال اإلجرائي يف 

الفق�ه اإلس�امي ويف القوانني واألنظم�ة الوضعية، مع االهتامم باألنظمة اإلجرائية الس�عودية، 

خاص�ة نظامي املرافعات الرشعية، واإلجراءات اجلزائي�ة، وقواعد املرافعات واإلجراءات أمام 

دي�وان املظ�امل والقواعد التي ترسي عىل اإلجراءات لدى اللجان ذات االختصاص القضائي يف 

اململكة العربة السعودية .

املنهج الثاين: منهج حتليل املضمون

حي�ث قام الباحث باختيار بعض من القضايا التي فصل�ت فيها اجلهات القضائية املختصة 

يف اململك�ة العربية الس�عودية ويف مجهورية م�رص العربية، وحتليل مضامينها عىل ضوء الدراس�ة 

النظرية.
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1 .7 حدود الدراسة 

تتحدد الدراسة باحلدود آالتية:

1 � احل�دود املوضوعي�ة: حيث تناول الدراس�ة فكرة التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف املجال 

اإلجرائ�ي، وتأصيله�ا يف الرشيعة اإلس�امية، وحتلي�ل أحكامها يف القضاء الس�عودي 

والقوانني الوضعية.

2� احلدود املكانية: تقترص الدراس�ة من الناحية املكانية عىل عدد من القضايا بام ال يقل عن 

مخس�ة ع�رش قضية م�ن القضايا التي فصل�ت فيها املحاك�م الرشعية يف اململك�ة العربية 

السعودية والقضاء املرصي.

3� احلدود الزمنية: تناول الدراس�ة حتلي�ل مضمون القضايا التي عرضت عىل اجلهات ذات 

االختصاص القضائي يف اململكة العربية السعودية يف الفرتة بعد صدور نظامي املرافعات 

الرشعية واإلجراءات اجلزائية السعوديني ودخوهلام حيز التنفيذ حتى عام 1431ه�.

1 .8 مصطلحات الدراسة 
1ـ التعسف

أ ـ يف اللغة

التعس�ف مأخوذ من الفعل عسف، والعسف: السري بغري هداية، واألخذ عىل غري الطريق، 

وُيقال اعتسف الطريق اعتسافا إذا قطعه دون صوب توخاه فأصابه، والعسف: ركوب األمر با 

تدبري وال روية، ومن معانيه الظلم، واإلرشاف عىل اهلاك، وُيقال عس�ف فان عس�فًا: ظلمه، 

وُيقال: عسف البعري يعسف عسفًا وعسوفًا: أي أرشف عىل املوت)1(.

) 1( اب�ن منظ�ور، حمم�د بن مكرم) 2000م(: لس�ان الع�رب، الطبع�ة األوىل، دار صادر، بريوت، لبن�ان،   ج10، 
ص447.
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ب ـ يف الفقه اإلسالمي

فك�رة التعس�ف معروفة يف الفقه اإلس�امي، تقوم ه�ذه الفكرة عىل حتري�م )اإلرساف( يف 

اس�تعامل احل�ق. واإلرساف معن�اه جتاوز احل�د حت�ى، وإن كان يف أمر غري حُم�رم، وهكذا ُيمكن 

القول بأن أس�اس )التعس�ف( يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي هو حتريم اإلرساف فيه وهو 

ُفوا  إِنَُّه الاَ  ِ الاَ ُترسرْ ُبوا واَ اَ ارشرْ ُكُلوا واَ أن ال يك�ون منافي�ًا ملقاصد الرشع)1(. قال اهلل جل وعىل:} ... واَ

ِفنياَ ﴿31﴾)سورة األعراف( .     ِ ُرسرْ حُيِبُّ املرْ

جـ ـ يف القانون

يعرف رشاح  القانون التعس�ف يف اس�تعامل احلق بأنه:»إس�اءة اس�تعامل احلق بحيث يؤدي 

إىل رضر بالغري« )2( وعليه فإن أي إس�اءة تصدر من طرف يف اس�تعامل حق مرشوع بام يؤدي إىل 

إرضار بالطرف اآلخر فهو تعسف. 

وتتمثل العاقة بني املعنيني اللغوي واالصطاحي للتعسف يف إحلاق الرر، ففاعله حاله 

كح�ال املتخبط يف الطري�ق بغري دليل، أو املترصف يف األمور با تدب�ري، وتتجىل العاقة أكثر يف 

الوقوع يف الظلم .

2 ـ  احلق

أ ـ يف اللغة

 دارت معاين كلمة »احلق« عىل الثبوت، والوجوب، والنصيب، ونقيض الباطل)3(.

)1 ( الدريني، فتحي)1977م(: نظرية التعس�ف يف اس�تعامل احلق، رس�الة دكتوراه، مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة 
القاهرة غري منشورة،،، ص242.

) 2( الطاموي، س�ليامن حممد )1966م(: التعس�ف يف اس�تعامل الس�لطة، الطبعة الثانية،  القاهرة، دار الفكر العريب، 
ص448

) 3( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج4، ص176.
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باَاِطِل  �ىلاَ الرْ قِّ عاَ اَ ِذُف بِاحلرْ � احل�ق: نقي�ض الباطل، ومجعه حق�وق وِحقاق، قال تعاىل:}باَ�لرْ ناَقرْ

يرُْل مِمَّا تاَِصُفوناَ ﴿18﴾) سورة األنبياء(. ُكُم الرْواَ لاَ اِهٌق  واَ ا ُهواَ زاَ إِذاَ ُغُه فاَ ماَ ياَدرْ فاَ

� احل�ق: الثاب�ت، وحق األم�ر حِيق وحُيقُّ حّق�ا وحقوًقا صار حقا وثبت، قال تعاىل: س�ورة: 

ُل...﴿63﴾)س�ورة القص�ص(  أي ثبت عليهم  ورْ ِهُم الرْقاَ يرْ لاَ �قَّ عاَ ِذيناَ حاَ �الاَ الَّ القص�ص:} قاَ

القول.

ناَا ُكلَّ  يرْ تاَ ناَا آلاَ لاَورْ ِشئرْ � احلق: الوج�وب، وحِي�ق وحُيقُّ عليك أن تفعل كذا: جيب، قال تعاىل:}واَ

ِعنياَ ﴿13﴾)سورة  اَ النَّاِس أاَمجرْ ِة واَ نَّ ِ نَّماَ ِمناَ اجلرْ هاَ نَّ جاَ اَ ألاَ مرْ اَ ُل ِمنِّي ألاَ ورْ قَّ الرْقاَ ِكنرْ حاَ لاَٰ ا واَ اهاَ ٍس ُهداَ ناَفرْ

السجدة(.أي وجب.

ُروِم ﴿19﴾ )س�ورة  اَحرْ املرْ �ائِِل واَ قٌّ لِلسَّ اهِلِمرْ حاَ واَ يِف أاَمرْ � احل�ق: احل�ظ والنصيب، قال تعاىل: }واَ

الذاريات( أي نصيب.

ُهُم  الاَ ورْ ِ ماَ وا إىِلاَ اهللَّ �  احل�ق: اس�م من أس�امء اهلل تعاىل، وقي�ل من صفاته، ق�ال تعاىل:}ُث�مَّ ُردُّ

اِسبنِياَ ﴿62﴾ )سورة األنعام( .   اَ ُع احلرْ اَ ُهواَ أاَرسرْ ُم واَ كرْ ُ ُه احلرْ قِّ أاَالاَ لاَ اَ احلرْ

ب ـ يف االصطالح الفقهي

ي�رى فقهاء الرشيعة اإلس�امية أن احلق: »قدرة أثبتها الرشع للش�خص واملجتمع،أو جلهة 

حكمية عىل االستئثار بمصلحة رشعية«)1( .

جـ ـ لدى رشاح القانون 

يقصد باحلق الرابطة القانونية التي بمقتضاها خيول القانون ش�خصا من األش�خاص  � عىل 

سبيل االنفراد واالستئثار  �  التسلط �  عىل يشء أو اقتضاء أو أداء معني من شخص آخر)2(.

)1( اخلفيف، عيل: أحكام املعامات الرشعية، د ن، د ت ،ص28
)2( كرية، حسن)1975م( : أصول القانون، مرص، د. ن ،.ص553
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التعري�ف اإلجرائ�ي: احل�ق يف املج�ال اإلجرائي: يتمث�ل احلق يف املج�ال اإلجرائي يف حق 

االدع�اء، وحق الدفع أمام القضاء، والدعوى هي الوس�يلة الوحيدة إلثبات حق عىل الغري أمام 

القضاء،أو اجلهات شبه القضائية)1(.

3 ـ  تعريف الدعوى 

أ ـ  يف اللغة

عون ﴿57{ )ي�س( ومجعها دعاوى   التمن�ى، والطل�ب. قال اهلل تع�اىل: ﴿وهلم فيها م�ا يدَّ

بالفتح والكرس)2(. 

ب ـ  يف االصطالح الرشعي 

يقص�د بالدعوى لدى فقهاء الرشيعة اإلس�امية: »اإلخبار عن وجوب حق عىل الغري عند 

حاكم«)3(.

جـ ـ  لدى رشاح القانون 

يقص�د بالدعوى:»الق�درة املمنوح�ة للخواص للتوج�ه إىل القضاء للحص�ول عىل احرتام 

حقوقهم املرشوعة«)4(.

) 1( راغب،  وجدي )1978م(: مبادئ اخلصومة املدنية،القاهرة، د ن، ص234.
)2( الف�ريوز آب�ادي، جم�د الدين حممد بن يعق�وب )1419ه�� � 1998م(: القاموس املحيط، حتقي�ق مكتب حتقيق 
الرتاث يف مؤسس�ة الرس�الة، بإرشاف حممد نعيم العرقس�ويس، ط6، بريوت: مؤسس�ة الرسالة.329/4 باب 

الواو والياء.، فصل الدال.
)3( ابن قدامة، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد )1417ه� � 1997م(: املغن�ي، حتقيق عبداهلل بن عبداملحسن 

الرتكي، وعبدالفتاح حممد احللو، ط3، الرياض: دار عامل الكتب. 204/10.
)4( بس�يوين، عبدالغن�ي)1983م(: املس�اواة أم�ام القض�اء وكفالة ح�ق التقايض، منش�أة املعارف، اإلس�كندرية ، 

ص192.
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1 . 9 الدراسـات السابقة
الدراسـة األوىل:بعنوان »نظرية التعسـف يف اسـتعامل السـلطة« إعداد الدكتور سـليامن الطاموي 

رسالة دكتوراه منشورة، دار الفكر العريب، القاهرة، عام 1966م.

أهداف الدراسة ومنهجها

وقد قسم  الباحث دراسته إىل قسمني:

حيث خصص القس�م األول لنظرية االنحراف بالسلطة، وقد أوضح يف هذا القسم املبادئ 

العامة لإلدارة بتعريف العمل أو القرار  اإلداري،  وعنارصه، وأركانه، والسلطة املحددة، وعيب 

االنح�راف، وطبيعته القانونية، وحاالت�ه، وكيفية إثباته، والعاقة بني االنحراف والتعس�ف يف 

استعامل احلق .

أما القس�م الثاين فقد خصص�ه لنظرية االنحراف يف الترشيع والقض�اء املرصي وذلك أمام 

املحاك�م القضائي�ة واملحاكم املختلطة وكذلك أمام جملس الدولة امل�رصي و اجلزاء املرتتب عىل 

عيب االنحراف  إضافة إىل الرقابة القضائية.

وق�د اتبع الباحث منهج الدراس�ة االس�تقرائية التحليلية، وتوصلت الدراس�ة إىل عدد من 

النتائج أمهها:

1 � ليس من الروري أن تؤدي أفضل الترشيعات إىل أحسن النتائج يف جمال التطبيق.

2 � إن تقدم علم القانون دليا عىل تقدم الشعوب .

3 �  إن التوس�ع يف أداء اخلدمات من قبل الدولة ونظامها املركزي حيتمل فيه التعس�ف من سلطة 

اإلدارة.

4 �  إن السلطة املطلقة قد يعرتهيا انحراف يف استعامل السلطة.

أوجه الشبه وأوجه االختاف بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية: 
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هذه الدراس�ة تعترب من أول الدراس�ات القانونية التي تطرقت إىل هذا املوضوع، لكن هذه 

الدراس�ة اقترصت عىل الس�لطة واالنحراف الذي قد يش�وب ترصفاهتا بدعوى استعامل احلق، 

أما الدراس�ة احلالية فتتناول التعس�ف يف اس�تعامل احلق اإلجرائي والذي هو حموره اخلصومة أو 

الدعوى القضائية بكافة أطرافها .

الدراسـة الثانية: بعنوان »نظرية التعسـف يف اسـتعامل احلق يف الفقه اإلسـالمي« إعداد الدكتور 

فتحي الدريني، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، 1977م .

وق�د هدف�ت هذه الدراس�ة إىل التعمق يف أغ�وار هذه النظري�ة والوص�ول إىل احلقائق التي 

يطمح إليها، واستخدم الباحث املنهج  التأصييل حيث تناول تأصيل نظرية التعسف يف استعامل 

احلق يف الفقه اإلسامي .

   وقد قسم الباحث هذا البحث إىل بابني خصص الباب األول لنظرية  التعسف يف استعامل 

احلق يف الفقه اإلسامي ومهد هلا بفلسفة التعسف كام يراه األصوليون وقسم هذا الباب إىل عدة 

فصول تناول فيها التكييف الفقهي للتعسف وتأصيله ومتييزه عن جماوزة احلق طبيعة وجزاًء، ثم 

ذكر أدلة النظرية من الكتاب والس�نة وفقه الصحابة، وأش�ار الباحث إىل معايري نظرية التعس�ف 

يف الفقه اإلس�امي، وحدد جمال نظرية التعسف يف الفقه اإلسامي، وبني  جزاء التعسف بكافة 

أنواعه، ثم تطرق الباحث إىل نظرية التعس�ف يف اس�تعامل احل�ق يف الترشيعات الوضعية، وذكر 

منها نظرية التعسف يف تقنينات الباد العربية .

وأهم نتائج هذه الدراسة:

توصل الباحث إىل مجلة من النتائج ذات الصلة باملوضوع أمهها:

1 �  أن الرشيعة اإلسامية هتدف إىل  صاح الفرد واملجتمع.

2 �  أن الرشيعة س�باقة إىل معاجلة مس�ائل منذ أربعة عرش قرنًا مل يتطرق هلا القانون الوضعي إال 

منذ وقت قريب، وأن الرشيعة صاحلة لكل زمان ومكان.
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3 �  أن النظم البرشية قد أخفقت يف معاجلتها لنظرية التعسف يف استعامل احلق وأن النظام املنزل 

من عند اهلل سبحانه قد اكتمل بالرسالة املحمدية.

وجه االستفادة من هذه الدراسة:

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف بناء اإلطار النظري لدراسته.   

الدراسـة الثالثة:بعنوان »التعسـف قي اسـتعامل احلقوق وإلغاء العقود«: إعداد الدكتور حسـن 

عامـر، رسـالة دكتوراه مقدمـة إىل كلية احلقوق جامعـة القاهرة، منشـوره، اهليئة املرصية 

للكتاب، مرص، القاهرة، 1977م.

حيث هدفت هذه الدراس�ة إىل إظهار فكرة التعس�ف قي استعامل احلقوق وخاصة يف جمال 

إلغائها ومنهجها.

وقد قس�م املعد هذه الدراس�ة إىل أب�واب ثاثة تناول فيها القواعد األساس�ية للتعس�ف يف 

اس�تعامل احلق�وق  يف الترشيعات،ثم تناول تطبيقات فكرة التعس�ف يف جم�ال حق امللكية، وحق 

الرج�وع إىل القض�اء وحرية الرأي والس�لطة العائلية والعقود وكيفية انحاهلا إضافة إىل إس�اءة 

اس�تعامل الس�لطة .ثم تناول املعايري الت�ي يمكن من خاهلا احلكم عىل العق�ود بأهنا صحيحة أو 

يمكن إلغاءها.

أهم نتائج الدراسة

 توصل الباحث إىل مجلة من النتائج ذات الصلة باملوضوع أمهها:

1 �  أن الرشيعة اإلسامية هتدف إىل  تنظيم املعامات بني املسلمني بحيث ال يتعسف من له حق 

با مصلحة ظاهرة ورضر يصيب غريه من ذلك  .

2 �  إن الرشيعة اإلس�امية هلا الس�بق بمعاجلة مس�ائل منذ أربعة عرش قرنًا مل يتطرق هلا القانون 

الوضعي إال منذ وقت قريب،وأن الرشيعة صاحلة لكل زمان ومكان.

3 �  إيضاح صور التعسف يف العصور السابقة واحلالية وطرق معاجلة تلك الصور.

4 �  أوضح بالتفصيل ماهية احلقوق املدنية .
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أوجه الشبه واالختالف مع الدراسة احلالية

اقترصت هذه الدراس�ة عىل احلقوق والعقود التي يتمتع به الش�خص الطبيعي والتي يمكن 
أن يتعس�ف م�ن خاهل�ا وذل�ك بأن ي�امرس  حقه يف اإلبق�اء عليه�ا أو إلغاءه�ا، أي أهنا ختتص 
باملعامات املدنية فقط، أما الدراس�ة احلالية فتتناول اخلصومة القضائية من مدعي ومدعى عليه 
س�واء فيام يتعلق  باملعامات املدنية أو اجلنائية، وقد اس�تفاد الباحث من الدراسة السابقة يف بناء 

اإلطار النظري لدراسته.

الدراسـة الرابعة:بعنـوان« التعسـف يف اسـتعامل احلق«:معيـاره وطبيعته يف الفقـه والقضاء وفقًا 
ألحـكام القانـون املدين املرصي، قدمها حممد شـوقي السـيد، رسـالة دكتوراه،مقدمة إىل 

كلية احلقوق،جامعة القاهرة،1979م.

أهداف الدراسة ومنهجها 

حيث تناول الباحث يف هذه الدراس�ة مصادر احلق وماهيته  ونظرية التعس�ف يف اس�تعامل 
احلق، من حيث معيار التعسف يف الفقه وطبيعته، وأساسه ، وذلك بالبحث عن املعايري املختلفة 
للتعس�ف و املعي الش�خيص واملعيار املوضوعي ثم تطرق الباحث إىل معيار املصلحة وحاالت 
التعس�ف، وذلك بتحديد ماهية املصلحة والتعريف هبا ومرشوعية املصلحة وحاالت التعس�ف 

تطبيقًا ملعيار املصلحة و صور التعسف يف استعامل احلق.

وأوضح الباحث معيار التعسف يف الترشيع والقضاء، حيث ذكر معيار التعسف يف الترشيع 
املرصي و معيار التعسف وفقًا ألحكام الرشيعة اإلسامية ومعيار التعسف وفقًا ألحكام القانون 

املدين وقواعد تطبيقه وكذلك يف القضاء و تطبيقات القضاء .

وأهم نتائج الدراسة 

استنتج الباحث آن حتقيق العدالة حيتاج إىل جهود جبارة من قبل القائمني عىل محايتها، وأنه 
يمكن أن يس�تغل البحث احلق اس�تغااًل س�يئًا بس�بب قصد األرضار باآلخرين أو عدم وجود 

مصلح�ة يمك�ن م�ن خاهلا أن يتحق�ق طلب التدخ�ل القضائ�ي أو أن يكون هن�اك هدف غري 

مرشوع يسعى إليه املدعي من خال إدعائه.
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أوجه الشبه وأوجه أالختالف

تتفق الدراستان يف تناول كل منهام لفكرة التعسف يف استعامل احلق،ولكن ختتلف الدراستان 

من حيث إن الدراسة السابقة ركزت عىل فكرة التعسف يف استعامل احلق يف جمال القانون املدين، 

أم�ا الدراس�ة احلالية فتتناول فكرة التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف جمال نظ�ام املرافعات الرشعية 

ونظ�ام اإلج�راءات اجلزائي�ة الس�عوديني مع تأصيل ذل�ك يف الرشيع�ة اإلس�امية، كام ختتلف 

الدراستان من حيث أن الدراسة السابقة كانت تركز عىل القانون املدين املرصي وأحكام القضاء 

املرصي، أما الدراسة احلالية فرتكز عىل أحكام األنظمة السعودية والقضاء السعودي.   

الدراسـة اخلامسـة: بعنوان: »إسـاءة اسـتعامل احلق يف التقايض »بن النظام اإلسالمي واألنظمة 

القانونيـة، قدمهـا: أمحد قطب عباس رسـالة دكتـوراه، مقدمة إىل كلية احلقـوق، جامعة 

اإلسكندرية، 2000م. 

أهدافها ومنهجها

حيث تناول الباحث يف هذه الدراسة حتديد مدلول القضاء وحق التقايض، من حي التعريف 

بالقض�اء وبيان مدلوله الش�كيل واملوضوعي يف النظام اإلس�امي والقان�ون الوضعي، وكذلك 

حتديد التنظيم القضائي يف األنظمة الوضعية والرشيعة اإلسامية، وحدد الباحث حق التقايض 

من حيث تعريفه وبيان مصادره وطبيعته واملقارنة بينه وبني الدعوى .

ث�م قس�م الباحث دراس�ته إىل قس�مني: تن�اول يف القس�م األول: االعتداء ع�ىل كفالة حق 

التق�ايض، وذل�ك من خ�ال بيان مظاهر افتئات الس�لطة العام�ة عىل حق التق�ايض وآثار ذلك 

االفتئات . 

ث�م تناول القس�م الثاين: االنح�راف بحق التق�ايض والتنفيذ وذلك من خال التعس�ف يف 

اس�تعامل احل�ق يف التق�ايض، بيان اإلس�اءة يف الدرجة األوىل م�ن التقايض واإلس�اءة يف مرحلة 

الطعن واإلس�اءة يف مرحلة التنفيذ . وقد اعتمد الباحث يف دراس�ته يف املقارنة بقانون املرافعات 

املدنية والتجارية املرصي مع اإلشارة إىل الفقه اإلسامي . 
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وأهم نتائج الدراسة: 

1 � اس�تنتج الباحث أن الدراس�ة تكشف عن وجود إهدار وإس�اءة حلق التقايض أدى اإلخال 

به  �  كحق عام جلميع احلقوق  �  بداهة لإلهدار واالنتقاص عىل نحو خطري لتلك البقية من 

احلقوق واحلريات .

2 � وأن استخدام السلطة ملؤسساهتا يف توطيد االعتداء عىل حق التقايض، سواء كانت التنفيذية 

واملمثلة يف رئيس اجلمهورية بفرض حاالت الطوارئ مما يزيد من مبارشة املحاكم االستثنائية 

الختصاصها، وإحالة املدنيني إليها، كام أن سلطاته يف إصدار قرارات بقوانني تلتزم السلطة 

القضائية بتطبيقها . 

3� كذلك يظهر اعتداء الس�لطة الترشيعية عىل احلق يف التقايض يف إصدار ترشيعات تسند مهمة 

القضاء إىل حماكم استثنائية وسلبها من املحاكم العادية .

4 � كام أظهرت الدراس�ة إمكانية اعتداء الس�لطة القضائية نفسها عىل حق التقايض، حني تسمح 

لنفسها طريق العدالة وعدم االنحياز للعدل. 

أوجه الشبه وأوجه االختالف مع الدراسات احلالية: 

تتفق الدراس�تان يف تناول كل منهام لفكرة إس�اءة اس�تعامل احلق يف املجال اإلجرائي، وبيان 

مظاهر تلك اإلساءة من جانب اخلصوم، ولكن ختتلف الدراستان من حيث إن الدراسة السابقة 

رك�زت عىل إس�اءة اس�تعامل احل�ق يف التق�ايض مرتك�زة يف ذلك عىل بيان اإلس�اءة م�ن جانب 

الس�لطات الثاث يف الدولة سواء السلطة التنفيذية، أو السلطة الترشيعية، أو السلطة القضائية، 

وإن أشارت الدراسة إىل االنحراف يف استعامل احلق يف التقايض من جانب اخلصوم .

أما الدراس�ة احلالية فتناول فكرة إس�اءة اس�تعامل احلق يف املجال اإلجرائ�ي بوجه عام، مع  

تأصيل هذه الفكرة سواء يف النظام أو الفقه اإلسامي.

كام ختتلف الدراس�تان يف أن الدراسة السابقة تناولت فكرة إساءة استعامل احلق يف التقايض 

يف قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي، أما الدراس�ة احلالية فتناول فكرة إس�اءة اس�تعامل 
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احل�ق يف املجال اإلجرائي يف نظام املرافعات الرشعية، ونظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودية مع 

تأصيل ذلك يف الرشيعة اإلسامية وأحكام القضاء السعودي . 

الدراسـة السادسة: »التعسف يف التقايض »دراسة مقارنة يف قانون املرافعات للحق اإلجرائي من 

حيث نشـأته وطبيعته، وما يقرره من حصانة وصور التعسـف يف اسـتعامله وكيفية تقديره 

ومـا يرتتـب عليه من آثـار »»مرجع عام »،للدكتـور / إبراهيم النفيـاوي، الطبعة األوىل، 

2006م . 

أهداف الدراسة ومنهجها: 

حيث تناول الباحث يف هذه الدراسة التطور التارخيي املسئولية عن استعامل احلق اإلجرائي 

يف عدة أنظمة مقارنة، والرشيعة اإلس�امية، وذلك ببيان التعس�ف يف اس�تعامل احلق واألرضار 

الناجتة عن هذا االستعامل يف جمال احلق اإلجرائي.

كام تناول الباحث بعد ذلك األس�س العامة للمس�ئولية عن التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف 

التقايض، وبيان حاالت التعسف سواء يف املرحلة السابقة عىل اخلصومة أو مرحلة اخلصومة، أو 

املرحلة الاحقة عىل اخلصومة . 

ث�م انتق�ل الباحث لتناول آثار اس�تعامل التعس�ف يف التقايض وذلك ببي�ان التدابري الوقائية 

لاستعامل التعسف، وذلك من خال احلكم بعدم قبول الدعوى، وتقييد استعامل حق التقايض 

من حيث احلكم بالس�قوط، كام تناول الباحث اجلزاءات س�واء من الناحي�ة املالية أو العقابية أو 

اجلزائية جلرب األرضار الناجتة عن التعسف يف استعامل احلق يف التقايض . 

أهم نتائج الدراسة: 

استخلص الباحث عدة نتائج من هذه الدراسة أمهها:   

1� أن احلقوق اإلجرائية تتميز بالطابع املختلط التصاهلا باملصالح اخلاصة لألفراد . 

2 � يؤثر الطابع املختلط هلذه احلقوق تأثريًا مبارشًا عىل التعس�ف الناش�ئ عن استعامهلا، فالطابع 

اخلاص يوفر للخصم حصانة ضد املس�ئولية، فا تثور إال إذا البس استعامهلا قصد األرضار 
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باخلص�م اآلخ�ر، كام أن الطابع الوظيفي هلا يقتيض جتريد اخلص�م من هذه احلصانة، إذا كان 

من شأن استعامهلا األرضار اجلسيمة باخلصم اآلخر عىل نحو ير باملصلحة العامة .

3� أن الفش�ل أو الكسب الناشئ عن استعامل هذه احلقوق ال يشكل معيارًا يمكن االعتامد عليه 

للحكم بالتعسف من عدمه .

4 � أن وجود احلقوق اإلجرائية رهن بوجود احلامية القضائية لرد العدوان أو توقي خطر عنوانه. 

5 � أن التعسف يرد عىل مجيع احلقوق اإلجرائية وال يتوقف عند حق بعينه.

6 � ال يتوقف التعسف يف استعامل احلقوق اإلجرائية عند النطاق لنية اإلرضار، وإنام يمتد ليشمل 

احلاالت التي يؤدي استعامل احلق فيها إىل اإلرضار اجلسيم باخلصم اآلخر . 

أوجه الشبه وأوجه االختالف مع الدراسة احلالية: 

تتفقان الدراس�تان يف تناوهلا التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف املجال اإلجرائي، وبيان مظاهر 

هذا التعسف، وآثاره، إال أهنام ختتلفان من عدة زوايا . 

فم�ن زاوي�ة، ق�رصت الدراس�ة الس�ابقة نطاق البح�ث يف التعس�ف يف التق�ايض يف قانون 

املرافعات املدنية والتجارية املرصي، ومل تقارن بينه وبني الترشيع اإلسامي.

أم�ا الدراس�ة احلالية فإهنا تتعرض لدراس�ة التعس�ف يف اس�تعامل احلق اإلجرائ�ي يف نظام 

املرافع�ات الرشعي�ة ونظ�ام اإلج�راءات اجلزائية الس�عوديني، وتأصي�ل هذه الدراس�ة يف الفقه 

اإلسامي. 

وم�ن زاوية أخرى، فإن الدراس�ة الس�ابقة ركزت عىل املس�ئولية عن التعس�ف يف التقايض 

وآثار هذه املسئولية .

أما الدراس�ة احلالية فإهنا تتعرض لدراس�ة التعس�ف يف اس�تعامل احلق اإلجرائي من حيث 

معياره، وحاالت التعسف وجزاء هذا التعسف . 
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وأخريًا فإن الدراسة السابقة ركزت عىل آراء رشاح القانون داخل قانون املرافعات املرصي، 

أما الدراسة احلالية فبجانب دراسة آراء رشاح القانون، فإهنا تتعرض لدراسة آراء الفقه اإلسامي 

والقضاء السعودي . 
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الفصل الثاين
ماهية احلق اإلجرائي

2 .1مفهوم احلق وأنواعه وتقسيامته.

2 .2  ماهيــة احلـق فـي التقاضـي.

2 .3  حمل احلق يف املجال اإلجرائي. 

2 .4  حـق التقاضــي والدعــوى.
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الفصل الثاين
ماهية احلق اإلجرائي

متهيد وتقسيم: 

أول م�ا يتب�ادر إىل الذه�ن ألول وهل�ة أن تعري�ف احل�ق ال يث�ري أي نوع م�ن املصاعب أو 

اخلافات، ذلك أن كلمة احلق كثرية الرتدد يف اللغة العادية، وال جيد أحد صعوبة يف اإلحساس 

بمدلوهلا فيقال من حقه كذا، أي له أن يفعل كذا وله حق يف مبلغ مال، أي له حق أن يطالب به، 

وهكذا.

لكن تعريف » ماهية احلق » أظهر خافًا بني رشاح القانون يف حتديد مدلول هذا اللفظ، بيد 

أن ه�ذا األم�ر ذات�ه بات خمتلفًا فيه بني الفقه اإلس�امي، فإذا كان هذا هو احل�ال يف حتديد ماهية 

احلق، فإن هذا اخلاف طال أنواع هذه احلقوق وتقسيامهتا. 

وإذا كان حمل هذه الدراسة هو احلق اإلجرائي، فكان لزامًا علينا تعريف احلقوق، وتقسيامهتا 

بوج�ه عام، قبل أن نتع�رض لتعريف احلق يف التقايض، وبيان حمل ه�ذا احلق، والفرق بينه وبني 

الدعوى. 

وعىل ضوء ذلك، سوف أوضح يف هذا الفصل بإذن اهلل تعاىل ما ييل: 

2 . 1 مفهوم احلق وأنواعه وتقسيامته.

2 .2 ماهية احلق يف التقايض.

2 . 3 حمل احلق يف املجال اإلجرائي. 

2 . 4 حق التقايض والدعوى.
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2 .1 مفهوم احلقوق وأنواعها وتقسيامهتا
متهيد وتقسيم

احل�ق يف اللغ�ة العربية: ل�ه عدة معاٍن ترج�ع كلها يف الواق�ع إىل الثب�وت والوجوب، ومن 
ِمُنوناَ ﴿7﴾ )س�ورة يس(، ومنه قول�ه  ُهمرْ الاَ ُيؤرْ ِرِهمرْ فاَ ثاَ ٰ أاَكرْ �ىلاَ ُل عاَ ورْ قَّ الرْقاَ درْ حاَ قاَ ه�ذا قول�ه تعاىل:}لاَ
ِرُموناَ ﴿8﴾)س�ورة األنف�ال( أي يثبت احلق  ُجرْ ِرهاَ املرْ لاَورْ كاَ باَاِط�لاَ واَ ُيبرِْط�لاَ الرْ �قَّ واَ اَ تعاىل:}لُِيِح�قَّ احلرْ

ويظهره )1(.

ولك�ن اختلف رشاح القانون يف حتديد مفهوم احلق، بيد أن حتديد هذا املفهوم لدى الفقهاء 
املس�لمني مل خيل من تعدد املفاهيم »للحق«، لذا س�وف نقسم هذا املبحث إىل مطلبني، نتناول يف 
األول »مفهوم احلقوق وأنواعها« ونتناول يف الثاين »تقس�يامت هذه احلقوق«، وذلك عىل النحو 

التايل: 

2 . 1 . 1 مفهوم احلق. 

2 . 1. 2  أنواع وتقسيامت احلقوق. 

2 .1 .1 مفهوم احلق
تعرضت فكرة احلقوق إىل هجامت قوية يف بداية القرن العرشين امليادي )2(، عىل يد رشاح 
القان�ون، ويدع�ي »ليون دجيي«، وكانت س�بب هذه اهلجم�ة هو حماربة املذه�ب الفردي، ذلك 

املذهب الذي جيعل من احلق أساس األنظمة والقوانني. 

وأيًا ما كانت اهلجامت التي تعرضت هلا فكرة احلق)3(عىل يد رشاح القانون، إال أننا نستطيع 
أن نق�رر أن » احلق« موج�ود، يقول أحد رشاح القانون)4( يف التس�ليم بوجود احلق: » الواقع أن 

)1(  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج4، ص176.
)2(  الرشق�اوي، مجي�ل )1970م(: دروس يف أص�ول القان�ون، الكت�اب الث�اين، نظري�ة احلق،القاه�رة, دار النهضة 

العربية،، ص6.
)3(  أبو السعود، رمضان )2005م(: النظرية العامة للحق، القاهرة، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، ص 8 وما بعدها.

)4(  الرشقاوي، مجيل: دروس يف أصول القانون، مرجع سابق، ص12 )بترصف(. 
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لفظة »احلق«  من الش�يوع يف كام الناس ويف كتب الفقه ويف نصوص النظام، بحيث يصبح من 

غ�ري املعق�ول أن تك�ون لفظة ال تعني ش�يئًا، أي البد أن تك�ون هناك حقيقة تطاب�ق هذه اللفظة 

وتدل عليها، واحلق س�واء يف كام الناس أو يف عبارات النظام يضاف إىل كل ش�خص يكون يف 

مركز يسمح له أن حيتمي بالنظام باستخدام القوة الكامنة يف أوامره أو نواهيه ليحتفظ هبذا املركز 

اخلاص الذي يكون فيه ولإلفادة مما يكون له من ميزات«)1(.

إذًا »احلق« موجود ال يستطيع أحد ينكره، حتى أولئك الذين هامجوا »فكرة احلق« ال جيدون 

أنفسهم يف اعرتاضاهتم يؤكدون هذه الفكرة ويسلمون هبا يف كتابتهم.

فام هو مفهوم احلق ؟ 

لتحدي�د هذا املفهوم والوقوف عىل حقيقته س�وف نع�رض آلراء رشاح القانون حول تلك 

املسألة، ثم نعرض لرأي الفقه اإلسامي يف حتديده ملعنى احلق وذلك وفقًا للتايل: 

1 ـ  مفهوم احلق لدى رشاح القانون 

ب�ادئ ذي ب�دء، لن ندخل يف تفصي�ات اآلراء التي ذكرها رشاح القان�ون وفقهاء الرشيعة 

اإلسامية لتحديد مفهوم احلق، إال بالقدر الذي ال خيل بالبحث املطروح، إذ إن التعرض لفكرة 

احلق ذاهتا نوقش�ت عىل وجه مفصل، وأحيل للمزيد حول فكرة احلق وطبيعتها، نحيل إىل تلك 

املؤلفات )2(. 

)1( ق�رب هذا املعنى، س�عد، نبيل إبراهي�م )2006م(: املدخل إىل القانون، نظرية احلق، اإلس�كندرية، دار اجلامعة 
اجلديدة للنرش،  ص 20. 

)2(  أب�و الس�عود، رمض�ان: النظري�ة العامة للحق، مرجع س�ابق، ص14 وم�ا بعدها؛  رياض، حمم�د )1992م(: 
التعس�ف يف اس�تعامل احلق�وق عىل ضوء املذه�ب املالكي والقان�ون املغريب، مصادر احلق يف الفقه اإلس�امي، 
دراس�ة مقارن�ة بالفق�ه الغريب، ص13 وم�ا بعده�ا ؛ الس�نهوري، عبدال�رزاق )1953م – 1954م(: املجمع 
العلمي العريب اإلسامي،  ص9 وما بعدها ؛ الزهو، أمحد النجدي)1991م( : التعسف يف استعامل احلق، دار 
النهضة العربية، القاهرة، ص411 وما بعدها ؛ مدكور، حممد سام ، مرجع سابق؛  الرشقاوي، مجيل، مرج�ع 
سابق، ص13 وما بعدها؛ الوكيل، شمس الدين )1966م(: دروس يف القانون، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  

ص160 وما بعدها. 
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فيذهب أحد رشاح القانون)1( إىل أن احلق »هو استئثار شخص بقيم أو أشياء معينة استئثارًا 

يكفل له التسلط أو االقتضاء، وهيدف إىل حتقيق مصلحة حيميها النظام ألهنا ذات قيمة اجتامعية«. 

بين�ام يذهب رأي آخ�ر)2(إىل أن »احلق يعني وج�ود صلة أو رابطة قانونية بني األش�خاص، 

وكذلك يعني اختصاص واستئثار شخص بمركز قانوين معني«.

بي�د أن األمر ليس هبذه البس�اطة ل�دى رشاح القانون يف تعريفهم »للحق«، إذ انقس�موا إىل 

ثاثة مذاهب، األول: املذهب الش�خيص، الذي جيعل احلق لصيقًا بالشخصية، والثاين: املذهب 

املوضوعي، والذي جيعل املصلحة  �  مادية كانت أو أدبية  � جوهر احلق، أما املذهب الثالث فهو 

املذهب املختلط الذي يذهب يف تعريفه للحق إىل اجلمع بني املذهبني الس�ابقني، مع تباين داخل 

هذا املذهب ذاته يف تغليب أحد املذهبني الشخيص واملوضوعي عىل اآلخر)3(.

أ ـ املذهب الشخيص

ول�د ه�ذا املذهب يف أحضان النظرية األملانية، ويعرف )احلق( بأنه: »قدرة أو س�لطة إرادية 

أي يعتربه صفة تلحق صاحب احلق لتجعل إيراداته متمتعة بقوة وس�لطان بالنسبة ألعامل معينة 

هي مضمون احلق )4(.

وق�د انتق�د ه�ذا التعريف بأنه ال يف�رق بني احلق يف ذات�ه وبني رشط مبارشت�ه، فلئن كانت 

اإلرادة رشط�ًا ملب�ارشة احل��ق واس�تعامله، إال أهنا ليس�ت معيار احل�ق بدليل أن عدي�م األهلي�ة 

وناقصه�ا كاملجنون تثبت لكل منها حقوق، ومع ذلك ال إرادة ألي منهام)5(.

)1(  الوكيل، شمس الدين، املرجع السابق، ص165.  
)2(  أمحد، إبراهيم سيد )2002م(: التعسف يف استعامل احلق فقهًا وقضاًء، دار الفكر اجلامعي،  ص11. 

)3(  الرشقاوي، مجيل: دروس يف أصول القانون، مرجع سابق، ص13.
)4(  ملزي�د م�ن التفصيل: س�عد؛ نبيل إبراهي�م: املدخل إىل القانون، مرجع س�ابق؛ ص23 وم�ا بعدها، الرشقاوي، 

مجيل: دروس يف أصول القانون، ص14. 
)5(  الرشق�اوي، مجي�ل، مرجع س�ابق، ص14، 15؛ الدريني، فتحي )1397ه�- 1977م(: احلق ومدى س�لطان 

الدولة يف تقييده، مؤسسة الرسالة، ص54. 
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ب ـ املذهب املوضوعي

يعتمد هذا املذهب يف تعريفه للحق عىل موضوعه، بخاف املذهب الش�خيص الذي يعتمد 
يف ذل�ك ع�ىل ش�خص صاحب احل�ق، فتعريف احل�ق وفقًا هلذا املذه�ب: »هو مصلح�ة حيميها 

القانون«)1(. 

»فاحلق« وفقًا هلذه النظرية يتكون من عنرصين: أحدمها مادي أو موضوعي واآلخر شكيل، 
فالعنرص املادي هو »املصلحة«، أما العنرص الش�كيل فيتمثل يف احلامية القانونية للحق عن طريق 

الدعوى)2(.

وق�د وجه هل�ذه النظرية نق�دًا، إذ إهنا تعت�رب أن املصلحة ه�ي املعيار الوحي�د لوجود احلق، 
بين�ام هي ليس�ت كذلك دائاًم، ذلك أن�ه إذا كان صحيحًا أن احلق يكون مصلحة فإن العكس غري 
صحي�ح، إذ ليس�ت كل مصلحة حق�ًا، كذلك ليس صحيح�ًا أن النظام ال يعت�رب احلق حقًا ألنه 

حيميه بدعوى، وإنام الصحيح أن النظام حيميه ألنه حق)3(.

جـ ـ  املذهب املختلط

ُيع�د هذا املذهب خليطًا بني املذهبني الس�ابقني، إال أن أنصاره اختلفوا فيام بينهم يف تغليب 
مذهب عىل آخر من املذهبني الس�ابقني، فمن يغلب املذهب الش�خيص عىل املذهب املوضوعي، 
رف احلق بأنه:»قدرة أو س�لطة إرادية، يعرتف هبا النظام، وحيميها لشخص من األشخاص يف  ُيعَّ
ف:  سبيل حتقيق مصلحة معينة)4(، أما من يغلب املذهب املوضوعي عىل املذهب الشخيص، ويعرَّ

»احلق هو املال أو املصلحة املحمية عن طريق االعرتاف بقدرة إلرادة صاحبها)5(«.

ع�م ه�ذا املذهب األملاين »إهرنج Ihering« ملزيد من التفصيل، أبو الس�عود، رمضان: النظرية العامة للحق،  )1(  تزَّ
مرج�ع س�ابق، ص16 ؛ س�عد، نبيل إبراهيم: املدخ�ل إىل القانون، مرجع س�ابق، ص26 ؛ الرشقاوي، مجيل ، 

دروس يف أصول القانون، ص18. 
)2(  الدريني، فتحي، احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، مرجع سابق، ص56.

)3(  عب�داهلل، نجي�ب أمح�د)2002م(: التعس�ف يف اس�تعامل احل�ق اإلجرائ�ي، جمل�ة احلق�وق للبح�وث القانونية 
واالقتصادية، جملة فصلية حمكمة تصدرها كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية، العدد األول، ص110. 

)4(  سعد، نبيل إبراهيم: املدخل إىل القانون، مرجع سابق، ص28.
)5(  الرشقاوي، مجيل: دروس يف أصول القانون، مرجع سابق، ص20.
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وق�د قي�ل يف نقد ه�ذا املذهب أنه إذا مل يك�ن احلق قدرة أو مصلحة، ف�إن اجلمع بني القدرة 
واملصلحة يف تعريف واحد ال يضيف جديدًا يف الكشف عن جوهر احلق، لذلك فإن ما وجه من 

انتقادات للمذهب الشخيص أو املذهب املوضوعي يوجه للمذهب املختلط)1(.

د  ـ املذهب احلديث لدى رشاح القانون

ذه�ب أحد رشاح القان�ون)2( إىل تعريف مس�تحدث للحق بأنه »احلق اس�تئثار بقيمة معينة 
يمنحه النظام لشخص وحيميه«. 

وقد تأثر هبذا التعريف عدد من رشاح القانون، إذ يعرفه الدكتور  إسامعيل غانم بأنه: »عبارة 
عن استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا حيميه النظام عن التسلط واالقتضاء بغية حتقيق مصلحة 

هلذا الشخص يراها املجتمع جديرة بالرعاية«)3(.

فه الدكتور  ش�مس الدين الوكيل بأنه: »اس�تئثار شخص بقيم أو أشياء معينة استئثار  كام عرَّ
خيول التسلط واالقتضاء، وهيدف إىل حتقيق مصلحة حيميها النظام ألهنا ذات قيمة اجتامعية«)4(.

وعرف�ه الدكتور مجيل الرشقاوي بأنه:»قدرة لش�خص من األش�خاص، عىل أن يقوم بعمل 
معني، يمنحها النظام وحيميها حتقيقًا ملصلحة يقرها«)5(.

2  ـ  تعريف احلق لدى فقهاء الرشيعة اإلسالمية 

احل�ق يف اللغ�ة: يدل عىل املل�ك واملال واألمر املوج�ود الثابت )6(، ومل يبع�د فقهاء الرشيعة 
اإلس�امية يف فهمه�م للح�ق وتصويره�م له عن ه�ذا املعنى اللغ�وي، ومل يتم الوق�وف لفقهاء 

املسلمني عىل تعريف للحق بمعناه االصطاحي)7(.
)1(  أبو السعود، رمضان: النظرية العامة للحق، مرجع سابق، ص17.

)2( هذا هو رأي األستاذ البلجيكي »جان دابان«، مشار إليه لدى: الدريني، فتحي، احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، 
مرجع سابق، ص57.

)3(  غانم، إس�امعيل: نظرية احلق، مش�ار إليه يف: الدريني، فتحي ، احلق ومدى س�لطان الدولة يف تقييده، مرجع س�ابق، 
ص58، هامش )1(.

)4(  الوكيل، شمس الدين، مرجع سابق، ص165.
)5(  الرشقاوي، مجيل، دروس يف أصول القانون،، ص27.

)6( انظر سابقا ص9 وما بعدها. 
)7(  مدكور، حممد س�ام: املدخل للفقه اإلس�امي، مرجع سابق، ص412. رياض، حممد: التعسف يف استعامل احلقوق 

عىل ضوء املذهب املالكي والقانون املغريب، مرجع سابق، ص30.
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وعىل الرغم من ذلك، فإن بعض الفقهاء املسلمني )1(، قال إن: »احلق موجود، واملراد به هنا 
حكم يثبت«. 

وق�د تكلم عل�امء األصول عن احلق�وق وأنواعها يف باب املحكوم به، ح�ني تعرضوا لفعل 
املكلف الذي تعلق به خطاب الش�ارع، ويتعلق احلق يف الفقه اإلس�امي بالشخص تعلقًا دينيًا، 
إذ العبد وماله ملُك هلل، وما هو إال خليفة هلل يف األرض، جيب عليه أن ينف�ذ فيم�ا يملك أوام�ر 
ِذيناَ  الَّ ِفنياَ ِفيِه فاَ لاَ خرْ �تاَ ُكمرْ ُمسرْ لاَ عاَ نرِْفُقوا مِمَّا جاَ أاَ ُس�ولِِه واَ راَ ِ واَ س�ي�ده س�بحانه)2(، قال تعاىل:} آِمُنوا بِاهللَّ

برٌِي ﴿7﴾ )سورة احلديد(. ٌر كاَ مرْ أاَجرْ ُ ُقوا هلاَ نرْفاَ أاَ ُنوا ِمنرُْكمرْ واَ آماَ

وأرى أن عدم تعّرض الفقهاء املس�لمني لتعريف احلق يرجع إىل أن وضع احلقوق ومنعها، 
يك�ون م�ن عند الش�ارع احلكي�م، وأن دور املجتهد هو التحق�ق من وجود هذه احلق�وق، وبناء 

األحكام عليها أو عىل جنسها، فليس من دور املجتهد هو وض�ع احلقوق وابتداعها)3(.

ومع ذلك وجدت عدة تعريفات للفقهاء املعارصين للحق، فيقول األستاذ  عيل اخلفيف أن 
احلق: » هو مصلحة مستحقة رشعًا«، ويعرفه األستاذ  مصطفى الزرقاء بأنه: »اختص�اص يق�رر 

ب�ه الرشع سلطة أو تكليفًا«)4(.

ويتض�ح من هذه التعريفات، أهنا ال خترج عن أن الش�ارع احلكيم هو الذي وضع احلقوق، 
أما دور املجتهد فهو الكشف عنها والقياس عىل أحكامها.

3  ـ  عالقة هذه التعريفات بمجال البحث

أن فكرة احلق يف حد ذاهتا تعرضت هلجوم من جانب رشاح القانون، إذ إنه أنكر »احلق« ألنه 

م�ن األف�كار » امليتافيزيقية » التي ال يصح أن تبقى يف علم األنظمة باعتباره علاًم وضعيًا جيب أن 

تكون حقائقه مبنية عىل الواقع امللموس واملشاهدة )5(.

)1(  ه�و الفقي�ه: عبداحلليم ب�ن حممد بن أمني الكندي، صاحب حاش�ية قمر األقامر عىل كتاب ن�ور األنوار � رشح 
املنار، مشار إليه يف سام ، حممد ، املرجع السابق، ص412 هامش)2(.

)2(  رياض، حممد: التعسف يف استعامل احلقوق عىل ضوء املذهب املالكي والقانون املغريب، مرجع سابق، ص30. 
)3(  قريب هذا املعنى، الدريني، فتحي، احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، مرجع سابق، ص68، 67.

)4(  مدكور، حممد سام، املدخل للفقه اإلسامي، مرجع سابق، ص412.
)5(  الرشقاوي، مجيل، دروس يف أصول القانون، مرجع سابق، ص28.
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ومع ذلك، فإن أنصار وجود »احلق« من رشاح القانون، اختلفوا يف حتديد »ماهية هذا احلق 
» ه�ذا وإن كان جله�م ي�ردون هذا احل�ق إىل النظام، فالنظام ه�و الذي يقرر احلق�وق وحيميها، 
لذل�ك ج�اءت تعريفاهتم ميًا إىل بعض املذاهب التي انش�قت منهم إال أهنم يردون هذا »احلق« 

إىل النظام، فالنظام هو الذي ينشئه وهو الذي يقرر محايته.

هذا األمر، هو الذي يقيس لنا ابتعاد الفقهاء املسلمني عند حتديد معنى »للحق« إذ أن الذي 
يقرر احلقوق هو الش�ارع احلكيم، ويأيت دور املجتهد للكش�ف عن هذه احلقوق والقياس عليها 

واستنباط األحكام. 

وم�ن هن�ا نقرر أن »احلق« أي�ًا كان تعريفه س�واء ل�دى رشاح القانون أو الفقهاء املس�لمني 
املعارصي�ن، هو يشء موجود، فه�و موجود يف عرف الناس وكامهم ويف نصوص األنظمة ويف 
الترشيع اإلهلي، وال يس�تطيع أحد من كان أن ينكره، والرشيعة حقوق وواجبات، أو مكاس�ب 
والتزام�ات، واهلل س�بحانه وتع�اىل، أرش�د إىل أحكم الس�بل، فرشع األحكام ونظ�م املعامات 
وضب�ط عاق�ات الناس بعضهم بب�ض، وأقر احلقوق وب�ني احلدود التي جي�ب الوقوف عندها 
دَّ  تاَعاَ نرْ ياَ ماَ ا  واَ تاَُدوهاَ �ااَ تاَعرْ ِ فاَ وااللت�زام هب�ا ومنع االعتداء عليها)1(، ق�ال تعاىل: }... تِلرْكاَ ُحُدوُد اهللَّ

امِلُوناَ ﴿229﴾)سورة البقرة(.  ئِكاَ ُهُم الظَّ ُأولاَٰ ِ فاَ ُحُدوداَ اهللَّ

والقض�اء أم�ر رضوري ألي جمتم�ع، بل أنه من أح�د أنواع الس�لطات يف الدولة بمفهومها 
ُكمرْ  أاَِن احرْ احلديث، وهو يوجد يف أي جمتمع إس�امي وغري إس�امي)2(، يق�ول الل�ه تع�اىل:  }واَ
ا  ورْ لَّ إِنرْ تاَواَ يرْكاَ  فاَ ُ إِلاَ لاَ اهللَّ نرْزاَ ا أاَ ِض ماَ نرْ باَعرْ تُِنوكاَ عاَ ُهمرْ أاَنرْ ياَفرْ ررْ ذاَ احرْ ُهمرْ واَ اءاَ واَ بِعرْ أاَهرْ تَّ الاَ تاَ ُ واَ لاَ اهللَّ نرْزاَ ناَُهمرْ باِماَ أاَ يرْ باَ
اِس�ُقوناَ ﴿49﴾) س�ورة  فاَ ثرًِيا ِمناَ النَّاِس لاَ إِنَّ كاَ ِض ُذُنوهِبِمرْ  واَ ُ أاَنرْ ُيِصيباَُهمرْ بِباَعرْ نَّاماَ ُيِري�دُ اهللَّ �مرْ أاَ لاَ اعرْ فاَ

املائدة(. 

إذًا احل�ق يف اللج�وء للقضاء، هو من األمور الثابتة رشعًا ونظامًا، وهو متعارف بني الناس، 
بغ�ض النظر عن تعريف »فكرة احلق« يف ذاهتا، ودون الدخول يف اختافات بني رشاح القانون، 

وهو خاف مل يشهده الفقه اإلسامي لعدم تعرضهم لتحديد معنى هذه الفكرة. 

)1(  الزحي�يل ، حمم�د مصطف�ى 01402ه��- 1982م(: التنظيم القضائ�ي يف الفقه اإلس�امي وتطبيقه يف اململكة 
العربية السعودية ، دمشق، ، دار الفكر، ص11. 

)2(  زيدان، عبدالكريم )1404ه�- 1984م(: نظام القضاء يف الرشيعة اإلسامية، بغداد ، مطبعة العاين ،  ص13.
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2 .1 .2 أنواع احلقوق وتقسيامهتا

تناول�ت يف املطلب األول من هذا املبحث تعريف احلق لدى رشاح القانون، وعدم وضوح 
تعريف�ه يف الفق�ه اإلس�امي، بيد أن رشاح القان�ون تباينوا في�ام بينهم يف تعري�ف احلق، ووضع 

تعريف جامع مانع »للحق«. 

األمر الذي اختلفت معه تقسيامت احلقوق لدى رشاح القانون وأنواعها بسبب هذا التباين 
يف التعريف عىل أن األمر ذاته مل يكن هبذه الصورة يف الفقه اإلسامي عند تناوهلم ألنواع احلقوق 

وتقسيامهتا. 

ويف ضوء ذلك، س�وف أتناول أنواع احلقوق وتقس�يامهتا لدى رشاح القانون يف )فرع أول( 
ولدى الفقه اإلسامي يف )فرع ثاين(، وذلك عىل النحو التايل: 

الفرع األول: أنواع احلقوق وتقسيامهتا لدى رشاح القانون.

الفرع الثاين: أنواع احلقوق يف التقسيامت لدى الفقه اإلسامي.

الفرع الثالث: موقع احلق اإلجرائي للتقسيامت املختلفة للحقوق.

الفرع األول: أنواع احلقوق وتقسيامهتا لدى رشاح القانون 

مل يتف�ق رشاح القان�ون عىل تقس�يم حم�دد للحقوق، لذل�ك اختلف تقس�يمهم ألنواع هذه 
احلقوق)1(، ومع ذلك فإن التقس�يم الش�ائع لدهيم، هو تقس�يم احلقوق إىل حقوق سياسية حتمي 
املصالح السياسية للجامعة، وحقوق مدنية حتمي املصالح اخلاصة باألفراد، سواء أكانت حقوقًا 

مالية، أو حقوقًا غري مالية)2(.

ويذهب اجتاه آخر لدى رشاح القانون إىل تقسيم احلقوق إىل حقوق عامة وهي تلك حيكمها 
القانون العام وتنظيم حق السيادة يف املجتمع، و«حقوق خاصة« وهي تلك التي ينظمها القانون 

)1(  أبو الس�عود، رمضان: النظرية العامة للحق، مرجع س�ابق، ص361؛ سعد، نبيل إبراهيم: املدخل إىل القانون، 
مرجع سابق، ص42، 43. 

)2(  الرشق�اوي، مجي�ل: دروس يف أص�ول القان�ون، مرج�ع س�ابق، ص231؛ الوكيل، ش�مس الدي�ن: دروس يف 
القانون، مرجع سابق، ص220. 
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اخل�اص، وتتعل�ق بمصالح األفراد العاديني في�ام بينهم. ويغلب عىل هذا االجتاه أنه اتبع تقس�يم 
احلق�وق إىل حق�وق عام�ة وحقوق خاصة عىل أس�اس تقس�يم القان�ون إىل قانون ع�ام وقانون 

خاص)1(.

ولكن أكثر التقس�يامت الس�ائدة لدى رشاح القانون هو تقس�يمها إىل حقوق مالية وحقوق 
غري مالية، أو حقوق شخصية وحقوق عينية )2(.

وع�ىل ضوء ذلك يتناول الباحث هذه التقس�يامت وبيان أنواع احلق�وق لدى رشاح القانون 
عىل الوجه التايل: 

التقسيم األول: تقسيم احلقوق بالنظر إىل طبيعتها

طبق�ًا هل�ذا هذا التقس�يم، تنقس�م احلق�وق إىل حقوق سياس�ية وحق�وق مدني�ة، واحلقوق 
السياس�ية: يكون منش�ؤها س�لطات احلكم يف اجلامعة وبيان طريقة مبارشهتا وهتيئة الوسائل إىل 
تأمني سامتها ضد اعتداء غريها من اجلامعات، لذلك يعمد هذا النظام إىل الوسيلة التي يتخذها 
لكل تنظيم قانوين أال وهي تعيني حقوق لبعض األشخاص تقابلها واجبات عىل البعض اآلخر، 
واحلقوق التي ينشئها القانون بمناسبة تنظيم احلكم والدفاع تسمى احلقوق السياسية، فهي متنح 

للشخص باعتباره رشيكًا يف إقامة النظام السيايس للجامعة )3(.

ومن أمثلة احلقوق السياسية حق تويل الوظائف، وحق الرتشيح، وحق االنتخاب. 

وهذه احلقوق ال تثبت إال للمواطنني، أي املنتمني إىل الدولة بجنس�يتهم، وينظمها القانون 
األسايس للحكم يف الدولة أو ما يطلق عليه القانون الدستوري )4(.

أما احلقوق املدنية: فيقصد هبا ما يلزم ثبوته لألفراد يف ممارس�ة نش�اطهم العادي يف املجتمع 
م�ن حقوق ذات صبغ�ة مدنية، ويدخ�ل فيها احلقوق أو احلري�ات العامة وه�ي احلقوق املقررة 

)1(  أبو السعود، رمضان: النظرية العامة للحق، مرجع سابق، ص362. 
)2(  أمحد، إبراهيم س�يد: التعس�ف يف اس�تعامل احلق، مرجع س�ابق، ص211؛ منصور، حممد حسني: نظرية احلق، 

مرجع سابق، ص196.
)3(  الرشقاوي، مجيل: دروس يف أصول القانون، مرجع سابق، ص31.

)4(  املرجع السابق، ص32. 
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لإلنس�ان بصفته إنس�انًا واملازمة لطبيعته اآلدمية، كحقه يف احلي�اة، ويف احلرية بكافة مظاهرها، 
كام يندرج فيها أيضًا حقوق األرسة أو احلقوق العائلية، وهي احلقوق الناشئة من روابط األرسة، 
ك�ام يدخل فيها كذلك احلقوق املالية وهي التي تنش�أ م�ن روابط األرسة، كام يدخل فيها كذلك 
احلق�وق املالية وهي التي تنشأ ع�ن الروابط املالية والتي تتميز بأن هلا طابعًا ماليًا، وهذه احلق�وق 
املدني�ة تثبت لكاف�ة األفراد بالدولة سواء أكانوا مواطنني أو أجانب، فهي حقوق الزمة ملبارشة 

اإلنسان لنشاطه العادي يف احلياة االجتامعية)1(.

التقسيم الثاين: تقسيم احلقوق باعتبار املحل الذي تنصب عليه

يذه�ب غالبي�ة رشاح القان�ون إىل تقس�يم احلق�وق باعتبار املحل، مل�ا له أثر كب�ري يف حتديد 
مضمون احلق وتنويع س�لطاته، فيقس�موهنا إىل: »حقوق ش�خصية« و»حقوق دائنية«  و»حقوق 

عينية « و»حقوق ذهنية«)2(.

احلق�وق الش�خصية: هي تلك احلق�وق اللصيقة بالش�خصية لإلنس�ان وترتبط ب�ه ارتباطًا 
وثيقًا، حيث تثبت له بمجرد وجوده باعتبارها مقومات ش�خصية، فهي هبذه املثابة احلقوق التي 
تتيح لإلنس�ان االنتفاع بنفس�ه وبكل ما تنطوي عليه ذاته من قوى بدنية وفكرية، وكفل يف ذات 
الوقت االعرتاف بوجود الشخص ومحايته يف مواجهة الغري والسلطة، فهذه احلقوق متثل مظاهر 
الش�خصية، ومن أمثلتها حق الشخص يف سامة كيانه املادي واألديب، واحلقوق املتعلقة بنشاط 

الشخصية كحرية العقيدة، حرية االجتامع، حرية العمل، حرية التعاقد )3(.

احلقوق الدائنية: فهي اس�تئثار يقره القانون لش�خص يكون له بمقتضاه اقتضاء أداء معني، 
واالس�تئثار يف هذه احلالة ال ينصب عىل يشء معني، كام هو الش�أن بالنسبة للحق العيني، ولكنه 
استئثار بأداء معني ال يستطيع الدائن الوصول إليه مبارشة، وإنام يستطيع ذلك عن طريق تدخل 

)1(  أبو السعود، رمضان: النظرية العامة للحق، مرجع سابق، ص361. 
)2(  أبو الس�عود، رمضان: النظرية العامة للحق، مرجع س�ابق، 362؛ أمحد، إبراهيم س�يد: التعس�ف يف اس�تعامل 

احلق، مرجع سابق، ص12، 13. 
)3(  منصور، حممد حس�ني: نظرية احلق، مرجع س�ابق، ص196، 197، 206 ؛ س�عد، نبيل إبراهيم: نظرية احلق، 

مرجع سابق، ص43 وما بعدها. 
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شخص آخر هو املدين، وقد ينظر إىل احلق الشخيص من جانب الدائن )صاحب احلق( ويسمى 
بحق الدائنية، أي ما للدائن من حق قبل املدين، وقد ينظر إىل احلق الش�خيص من جانب املدين، 
ويس�مى هن�ا بااللتزام، أي الت�زام املدين بأداء معني قبل الدائن، وعىل ذلك فاحلق الش�خيص أو 

حق الدائنية يقابله التزام املدين، فهام وجهان لعملة واحدة )1(.

وبناء عىل ذلك يعرف رشاح القانون احلق الش�خيص بأنه »احلق الذي يوجد لصاحبه سلطة 
اقتضاء أداء معني )بعمل أو امتناع(  من شخص آخر«)2(.

احلق�وق العيني�ة: فهي تلك التي ختول لصاحبها س�لطات قانونية مب�ارشة عىل يشء مادي، 
وهي تنقسم إىل حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية)3(.

واحلقوق العينية األصلية تعطي لصاحبها س�لطة االستعامل واالستغال والترصف، ومتى 
جتمع�ت تلك الس�لطات يف يد صاحب احلق فيه�ا، فهنا يوجد حق امللكي�ة وتتفرع عنها حقوق 

أخرى، وهي حق االنتفاع، وحق االستعامل، وحق السكنى وحق احلكر )4(.

أما احلقوق العينية التبعية، فهي تلك احلقوق التي تعطي صاحبه سلطة مبارشة عىل مال معني 
يس�تطيع بمقتضاها أن يس�تويف حقه من ثمنه، فهي حتقق للدائن أفضلية عىل س�ائر دائني املدين 
اآلخري�ن، فهو يتمتع يف مواجهته�م بحق األفضلية، وباحلق يف التتب�ع، أي تتبع املال املخصص 
لوفاء حقه يف أي يد يكون، وهذه احلقوق إما أن تتقرر بمقتىض االتفاق مثل حق الرهن الرسمي 

واحليازي أو بأمر القضاء مثل حق االختصاص أو بمقتىض القانون مثل احلق الرسمي )5(.

احلق�وق الذهني�ة: وهي تل�ك التي ترد عىل أش�ياء معنوية من نتاج الذه�ن وفريضة الفكر، 
وذلك كحق املؤلف عىل أفكاره وحق املخرتع عىل مبتكراته. 

وق�د اختل�ف رشاح القانون حول حتديد الطبيعة القانونية هل�ذه احلقوق، حيث أنكر جانب 
منه�م الصبغ�ة املالي�ة عىل هذه احلق�وق، ومنهم م�ن قال بوج�وب التمييز بني اجلان�ب األدب�ي 

)1(  سعد، نبيل إبراهيم: نظرية احلق، مرجع سابق، ص82، 83.
)2(  الرشقاوي، مجيل: دروس يف أصول القانون، مرجع سابق، ص54.
)3(  الوكيل، شمس الدين: دروس يف القانون، مرجع سابق، ص225. 

)4(  أمحد، إبراهيم سيد: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص12.
)5(  منصور، حممد حسني: نظرية احلق، مرجع سابق، ص234، 235. 
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واجلان�ب املايل هلذه احلقوق، ويذهب غالبية رشاح القان�ون، إىل اعتبار هذه احلقوق ذات طبيعة 
خمتلطة )1(.

الفرع الثاين: أنواع احلقوق وتقسيامهتا يف الفقه اإلسالمي:
جاء يف املغني: »احلقوق عىل رضبني أحدمها حق آلدمي، والثاين ما هو حق هلل تعاىل« )2(.

وق�ال اب�ن عابدين: » املحكوم به أربعة أقس�ام ح�ق اهلل تعاىل املحض كح�د الزنا أو اخلمر، 
وحق العبد املحض وهو ظاهر، وما فيه احلقان وغلب فيه حق اهلل تعاىل كحد القذف أو الرسقة، 

أو غلب فيه حق العبد كالقصاص والتعزير«)3(.

واملتتب�ع لكتابات الفقه اإلس�امي، يبرص أن فقهاء الرشيعة اإلس�امية اختلفوا يف تقس�يم 
احلقوق تبعًا الختاف املعنى الذي يدور عليه التقس�يم فيقس�موها، فينقس�م بالنظر إىل صاحب 
احلق إىل: حق هلل تعاىل، وحق للعبد، وإىل ما اجتمع فيه احلقان، كام ينقس�م باعتبار حمله إىل: حق 

مادي، وحق معنوي جمرد، وينقسم إىل حق متعلق بالعني، وحق ثابت يف الذمة )4(.

1  ـ  أقسام احلقوق من حيث صاحبها

تنقس�م احلقوق م�ن حيث صاحبها إىل ح�ق خالص هلل تعاىل، وحق للعب�د اخلالص، وحق 
مشرتك هلل والعبد: 

1 �   حق�وق خالص�ة: وه�و ما كان هلل تعاىل خالص�ًا كالعبادات وأصله التعب�د، وهو ما قصد به 

قص�دًا أوليًا التقرب إليه س�بحانه وتعظيمه، أو قصد به محاي�ة املجتمع بأن كانت له مصلحة 

عام�ة )5(، وف�روع هذا احل�ق كثرية، منه�ا العبادات اخلالص�ة، كاإليامن باهلل تع�اىل والصاة 

وال�زكاة والصوم واحلج واجله�اد، ومنها عبادة فيها مؤنة مثل صدق�ة الفطر والزكاة، ومنها 
)1(  الوكيل، ش�مس الدين: دروس يف القانون، مرجع س�ابق ص 232؛ س�عد، نبيل إبراهيم: نظرية احلق، مرجع 

سابق، ص98؛ منصور، حممد حسني: نظرية احلق، مرجع سابق، ص247. 
)2(  ابن قدامة: املغني، اجلزء التاسع، ص237. 

)3(  حاشية ابن عابدين، اجلزء اخلامس، ص353. 
)4(  رياض، حممد: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص31، 32. 

)5(  رياض، حممد: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص31؛ املحيميد ، صالح بن عبدالرمحن)1420ه�(: 
احل�ق وأنواع�ه، جملة العدل تص�در عن وزارة الع�دل باململكة العربية الس�عودية، النس�خة اإللكرتونية، العدد 

األول، حمرم ، ص95. 
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مؤن�ة فيها معنى العبادة مثل زكاة ال�زروع والثامر، ومنها مؤنة فقط مثل اخلراج عىل األرض 

املزروعة ومنها دائرة بني العبادة واملؤنة مثل الكفارات )1(.

2�   حقوق خالصة للعبد: وهي التي تتعلق باألفراد، وليس للنظام العام فيها دخل، وهي قريبة 

من املسائل التي ينظمها القانون اخلاص يف القوانني الوضعية، وعرف األحناف ومن تابعهم 

ح�ق العب�د بأنه ما تتعلق به مصلحة خاصة دنيوية كحرمة م�ال الغري، فهي حق العبد لتعلق 

صيانة ماله، وهلذا فإنه يستباح بإباحة املالك بخاف حق اهلل فإنه ال يستباح، وهذا النوع من 

احلق�وق يتن�اول كل ما رشع ملصلحة دنيوية خاصة بالف�رد دون املجموع كحق الدية، وبدل 

املتلفات، وبدل املغصوب، وحق الشفعة، وحق املشرتي يف متلك املبيع وحق البائع يف متلك 

الثمن، وغري ذلك من احلقوق )2(.

3�   م�ا اجتم�ع فيه احلقان: تنقس�م احلق�وق إىل فرعني، أحدمها: ما اجتمع في�ه احلقان وحق اهلل 

غالب، ومن أمثلته: صور صيانة اإلنس�ان حلياته وعقله وبدنه وصحته، وماله عن اإلفس�اد 

واإلت�اف، ف�إن ذلك حق هلل تعاىل، ألن فيه املحافظة عىل ه�ذه النعم التي عليها تقوم احلياة 

وحتقي�ق إرادة اهلل يف خلق�ه يف عبادته وح�ده ال رشيك له، وفيها حق للعب�د، وهو مصلحته 

اخلاص�ة يف املحافظ�ة عىل حيات�ه وصحته وماله، والث�اين: ما اجتمع فيه احلق�ان وحق العبد 

غال�ب، مثل: القصاص فإن فيه حقًا هلل س�بحانه وتعاىل، وهو عقوب�ة اجلاين جزاًء له وزجرًا 

ملن تسول له نفسه االعتداء عىل عباد اهلل، ويف ذلك صاح املجتمع وصيانة الدماء )3(.
2  ـ  تقسيم احلقوق باعتبار حملها إىل حقوق مادية، وحقوق معنوية )4(

احل�ق امل�ادي، هو احلق القائم بمحل م�درك باحلس، كملك الع�ني، واملنفعة، وحق املرور، 
وحق إجراء املاء عىل جزء من األرض.. الخ. 

)1(  الزهو، أمحد النجدي: التعسف يف استعامل احلق، ص11:13. 
)2(  مدكور، حممد سام: املدخل للفقه اإلسامي، مرجع سابق، ص417. 
)3(  املحيميد، صالح بن عبدالرمحن: احلق وأنواعه، مرجع سابق، ص97. 

)4(  رياض، حممد: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص36.
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أما احلق املعنوي: فهو احلق الذي مل يتقرر يف حمل، كحق الشفعة، ويلحق بذلك حق التأليف 
والصناعة وكل إنتاج فكري.

3  ـ  تقسيم احلقوق إىل حقوق متعلقة وحقوق متعلقة بالذمة 

وه�ذا التقس�يم يقابل ما يعتربه رشاح القانون يف تقس�يم احلقوق إىل حق�وق عينية وحقوق 
شخصية، واحلق العيني كحق امللكية مثل متلك الدار، واحلق العيني هو ما يقرره الرشع لشخص 
عىل يشء، واحلق الشخيص هو ما يقرره الرشع لشخص عىل آخر، وهذا يكون إما بإحداث فعل 
أو تركه، كحق املشرتي يف تسليم املبيع والبائع يف تسلم الثمن، فالرابطة يف احلق الشخيص تكون 

بني شخصني، بينام العاقة يف احلق العيني بني شخص ويشء)1(.

الفرع الثالث: موقع »احلق اإلجرائي« للتقسيامت املختلفة للحقوق 

لي�س يف اإلمكان تصور اإلنس�ان املنعزل الذي يعيش بمف�رده بعيدًا عن قرنائه، ال يعاملهم 
وال يعاملونه، وإذا كان اإلنسان كائنًا اجتامعيًا، فإنه يسعى غالبًا إىل إشباع رغباته وحتقيق مصاحله 
بكل السبل، ولو أدى ذلك إىل االعتداء عىل اآلخرين، واملساس بحقوقهم، وهو ما قد يؤدي إىل 
نش�وب الرصاع بني األفراد وقيام اخلصومات، وهل�ذا كان واجبًا أن توجد قواعد واضحة يلتزم 
هبا األفراد، حتدد هلم حقوقهم وس�بل إش�باعها، وتبني هلم واجباهتم جتاه اآلخرين والدولة التي 
ينتمون إليها، لذلك كان البد من وجود س�لطة تس�هر عىل محاية هذه احلقوق، فكان القضاء هو 

السلطة التي نيط هبا العمل عىل احرتام النظام وتنفيذ قواعده يف الواقع الفعيل)2(.

والقضاء لغة: يعني احلكم والفصل والقطع، وهو رضوري ألي جمتمع، وكل جمتمع برشي 
حيتاج إىل القضاء، سواء أكان جمتمعًا إساميًا أو غري إسامي، وهلذا أمر اإلسام بالقضاء)3(، قال 

ُ...﴿49﴾)سورة املائدة(. لاَ اهللَّ نرْزاَ ناَُهمرْ باِماَ أاَ يرْ ُكمرْ باَ أاَِن احرْ تعاىل:}واَ

)1(  مدكور، حممد سام: املدخل للفقه اإلسامي، مرجع سابق، ص420، 421. 
)2(  هاش�م، حمم�ود حممد)1408ه�/ 1988م(: القضاء ونظ�ام اإلثبات يف الفقه اإلس�امي واألنظمة الوضعية، 

الرياض، ص1.
)3(  زيدان ، عبدالكريم: نظام القضاء يف الرشيعة اإلسامية، مرجع سابق، ص13. 
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د حلامية مصالح اجلامعة، وهو متاح جلميع أفراد هذه اجلامعة، إذ يكون  وم�ن ثم القضاء ُوجرْ
م�ن ح�ق كل ف�رد أن يلجأ إىل الق�ايض الطبيعي، فق�د بني اإلمام البه�ويت لوظيفة القض�اء بأنه: 

»اإللزام الرشعي وفصل اخلصومات« )1(.

ويف ض�وء ذلك، يمكن الق�ول إن احلق اإلجرائي يعني طرح اإلدع�اء عىل القايض وإلزامه 
بالفصل فيه فإنه يكون هو ذاته حق الدعوى، وهو من احلقوق السياسية التي تثبت لكافة اجلامعة 
وتنظم�ه الدول�ة يف دس�اتريها وأنظمته�ا األساس�ية )2(. وإن كنا ن�رى أنه من احلقوق السياس�ية 
اللصيق�ة بش�خصية الفرد، إذ إنه عىل الرغم من تقرير الدولة هل�ذا احلق جلميع أفراد اجلامعة، إال 
أن الفرد هو الذي يقرر استخدام هذا احلق، فاحلق اإلجرائي ال ينكره أحد، وال تنكره اجلامعات 
ع�ىل م�ر العصور، إذ إن هذا احلق هو حق قائم بذاته ال عاق�ة له باحلق املوضوعي الذي حيميه، 

فالفرد يستخدمه للحصول عىل احلامية القضائية.

2 .2 ماهية احلق يف التقايض

حرصت دس�اتري ال�دول وأنظمة احلكم فيها عىل كفالة حق التق�ايض، إذ تنص املادة )47( 
من النظام األس�ايس للحك�م يف اململكة العربية الس�عودية الصادر باألمر امللك�ي رقم )أ/90( 
وتاري�خ 1412/8/27ه�� ع�ىل أن »حق التقايض مكفول بالتس�اوي للمواطن�ني واملقيمني يف 

اململكة، ويبني النظام اإلجراءات الازمة لذلك«، إشارة إىل دساتري عربية أخرى. 

ك�ام أن القضاء س�لطة من س�لطات الدولة، وهي من الس�لطات املس�تقلة، وه�ذا ما أكدته 
نص�وص النظام األس�ايس للمملك�ة العربية الس�عودية، فتنص املادة )44( م�ن النظام عىل أنه: 
»تتك�ون الس�لطات يف الدول�ة من ثاث س�لطات هي: الس�لطة القضائي�ة، الس�لطة التنفيذية، 
الس�لطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات يف أداء وظائفها وفقًا هلذا النظام وغريه من األنظمة، 

وامللك هو مرجع هذه السلطات«. 

)1(  البهويت، منصور بن يونس بن صاح بن حسن بن إدريس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، مكتبة النرص احلديثة 
بالرياض، اجلزء السادس، ص285. 

)2(  عباس ، أمحد قطب)2006م(: إساءة استعامل احلق يف التقايض، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، ص62.
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وتنص املادة )46( من النظام األس�ايس عىل أنه: »القضاء س�لطة مس�تقلة وال س�لطان عىل 
القضاة يف قضائهم لغري سلطان الرشيعة اإلسامية«. 

فم�ن املؤكد أن حق التقايض من احلقوق الطبيعية لإلنس�ان، وأن لكل فرد أن يلجأ للقضاء 
للمطالب�ة بحقوق�ه أو رد اعت�داء وقع علي�ه، وعىل هذا فإن الس�لطة القضائي�ة مازمة للحق يف 

التقايض، إذ ال يوجد هذا احلق بدون وجود هذه السلطة. 

ويف ضوء ذلك سوف أتناول ماهية احلق يف التقايض يف مطلبني عىل النحو التايل:

املطلب األول: رضورة القضاء.

املطلب الثاين: ماهية احلق يف التقايض.

املطلب الثالث:املبادئ التي يقوم عليها احلق يف التقايض 

2 .2 .1  رضورة القضاء 

الش�ك أن للقضاء أمهيته يف حضارة الش�عوب وتقدمها، وأصالة حياهتا، وحسن جوارها، 
وطي�ب تعايش�ها االجتامعي، والدلي�ل عىل اعتباره كذل�ك أن القضاء مي�زان اإلدعاء، ونرباس 

العدل، وماذ املظلوم، والسد املانع ألنواع املظامل والغصوب والتعديات )1(.

وق�د جاء يف كتاب اخلليفة الراش�د عمر بن اخلطابريض اهلل عنه لعب�د اهلل بن قيس، ما يؤكد 
رضورة القضاء إذ ورد: 

)1(  املنيع، عبداهلل بن سليامن)1420ه�(: القضاء يف اإلسام، جملة وزارة العدل باململكة العربية السعودية، النسخة 
اإللكرتونية، العدد األول، حمرم ، ص40، 41. 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

من عبداهلل بن عمر أمري املؤمنني إىل عبداهلل بن قيس 

سام عليك أما بعد: 

فإن القضاء فريضة حمكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدىل إليك فإنه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ 
ل�ه. واس بني الناس يف وجهك وعدلك وجملس�ك حتى ال يطم�ع رشيف يف حيفك، وال ييأس 

ضعيف من عدلك. 

وقد قال ابن القيم اجلوزية رمحه اهلل: »إن اهلل أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، 
وهو العدل الذي قامت به األرض والس�موات، فإذا ظهرت إمارات العدل وأس�فر وجهه بأي 

طريق كان فثم رشع اهلل ودينه« )1(. 

الاَ تاَُكنرْ  ُ واَ اكاَ اهللَّ اَ النَّاِس باِماَ أاَراَ ُكماَ باَنيرْ قِّ لِتاَحرْ اَ ِكتاَاباَ بِاحلرْ يرْ�كاَ الرْ ا إِلاَ ناَ لرْ نرْزاَ ا أاَ وق�د قال اهلل تعاىل: } إِنَّ
ِصياًم ﴿105﴾)سورة النساء(.  ائِننِياَ خاَ خاَ لِلرْ

ُهمرْ ...﴿49﴾ ) املائدة: 49(. اءاَ واَ بِعرْ أاَهرْ تَّ الاَ تاَ ُ واَ لاَ اهللَّ نرْزاَ ناَُهمرْ باِماَ أاَ يرْ ُكمرْ باَ أاَِن احرْ وقال تعاىل: }واَ

أواًل: مرشوعية القضاء 

القايض الذي يقيض بني الناس بحكم الرشع، ويرد لفظ القضاء عىل وجوه كثرية)2(:

تِياَاِن ﴿41﴾) سورة يوسف(. فرْ تاَ ُر الَِّذي ِفيِه تاَسرْ مرْ اَ 1� الوجوب والوقوع لقوله تعاىل:  }... ُقيِضاَ األرْ

�لاَ ... ﴿29﴾) القصص: 29(،  جاَ اَ �ى األرْ ٰ ُموساَ امَّ قاَىضاَ لاَ 2� اإلمت�ام واإلك�امل، لق�وله تع�اىل:  } فاَ
ِ ...﴿28﴾) سورة القصص(. نيرْ لاَ جاَ اَ يَّاماَ األرْ وقوله تعاىل: }أاَ

راَ ...﴿44﴾)سورة القصص(. مرْ اَ ى األرْ ٰ ُموساَ ا إىِلاَ ناَ يرْ ضاَ 3� العهد واإليصاء مثل قوله تعاىل: } إِذرْ قاَ

اًنا ...﴿23﴾)اإلرساء:  ساَ يرِْن إِحرْ الِداَ بِالرْواَ اُه واَ ُبُدوا إاِلَّ إِيَّ بُّكاَ أاَالَّ تاَعرْ ٰ راَ قاَىضاَ 4� األم�ر، مثل قوله تعاىل: } واَ
.)23

)1(  ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية، مرجع سابق، ص14. 
)2(  زيدان، عبدالكريم)1404ه� / 1984م(: نظام القضاء يف الرشيعة اإلس�امية، الطبعة األوىل، بغداد ، مطبعة 

العاين ، ص11. 
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اٍت...﴿12﴾)سورة فصلت(.  واَ اماَ برْعاَ ساَ اُهنَّ ساَ ضاَ قاَ 5 � اخللق والتقدير، قال تعاىل:}فاَ

وق�د وردت آي�ات كريم�ة كثرية تنص ع�ىل احلكم والقض�اء وتوجب عىل األنبي�اء عام�ة، 
قِّ  اَ ِكتاَاباَ بِاحلرْ يرْ�كاَ الرْ ا إِلاَ ناَ لرْ نرْزاَ والرس��ول > خاص��ة أن يفصلوا ب�ني الناس، قال اهلل تعاىل: }إِنَّ�ا أاَ

ِصياًم ﴿105﴾)سورة النساء(. ائِننِياَ خاَ خاَ الاَ تاَُكنرْ لِلرْ ُ واَ اكاَ اهللَّ اَ النَّاِس باِماَ أاَراَ ُكماَ باَنيرْ لِتاَحرْ

بِِع  تَّ الاَ تاَ �قِّ واَ اَ اَ النَّاِس بِاحلرْ ُكمرْ باَنيرْ احرْ ِض فاَ ررْ اَ �ًة يِف األرْ ِليفاَ ناَاكاَ خاَ لرْ عاَ اُووُد إِنَّ�ا جاَ وق�ال تع�اىل: } ياَا داَ
ِ ... ﴿26﴾) سورة ص(. بِيِل اهللَّ نرْ ساَ ُيِضلَّكاَ عاَ ٰى فاَ اَواَ اهلرْ

وقد ورد يف الس�نة النبوية املرشفة أنه ق�ال >: »إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر«)1(.

وروت أم سلمة قالت: »جاء رجان خيتصامن يف مواريث قد درست ليس بينهام بينة، فقال 
رس�ول اهلل >: » إنك�م ختتصم�ون إيل وإن�ام أنا برش ولع�ل بعضكم أن يكون أحل�ن بحجته من 
بعض، فأقيض بنحو ما أس�مع، فمن قضيت له من حق أخيه ش�يئًا فا يأخذه فإنام أقطع له قطعة 
من نار«، فبكى الرجان وقال كل واحد منهام: حقي ألخي، فقال رسول اهلل >: أما إذا فقوما 

فأذهبا فلتقتسام، ثم توخيا احلق، ثم استهام، ثم ليحلل كل واحد منكام صاحبه« )2(.

وق�د أمجع املس�لمون عىل مرشوعي�ة القضاء، ومل خيالف أح�د يف ذلك، وقد بّين�ه الصحابة 
رضوان اهلل عليهم، واهتموا به، وتواله كثري منهم، وطلبوه من غريهم، وعني اخللفاء الراشدين 
ومن بعدهم القضاة يف حارضة الدولة اإلسامية ويف مجيع األمصار واألقطار التي شع فيها نور 

اإليامن واإلسام )3(.

)1(  صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ص1539، 
حديث )7352( . 

� صحي�ح مس�لم ، كت�اب األقضي�ة، ب�اب بيان أج�ر احلاك�م إذا اجتهد فأص�اب أو أخط�أ، ص944، حديث   
)1716(. وكامها بلفظ »إذا حكم احلاكم ....« .

)2(  صحي�ح البخ�اري، كت�اب املظ�امل ، باب إثم م�ن خاصم يف باطل وه�و يعلمه، ص487، حدي�ث )2458( ؛ 
صحيح مسلم، كتاب األقضية، باب احلكم بالظاهر واللحق باحلجة، ص942، حديث )1713(.

)3(  الزحي�يل، حمم�د مصطفى)1402ه�� /1982م(: التنظي�م القضائ�ي يف الفقه اإلس�امي وتطبيقاته يف اململكة 
العربية السعودية ، دمشق ، دار الفكر، ص42. 
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فالقض�اء رضوري ألي جمتم�ع، إذ أن أي جمتم�ع با اس�تثناء حيتاج إىل القضاء س�واء أكان 
جمتمعًا إس�اميًا أو غري إس�امي، وهلذا أمر اإلس�ام بالقضاء، وقد جاء هذا األمر يف كتاب اهلل 

تعاىل، وسنة نبيه > وإمجاع صحابته رضوان اهلل عليهم عىل ذلك)1(.

ثانيًا: استقالل القضاء وحق التقايض 

يف بداية عهد الدولة اإلس�امية كان رس�ول اهلل> عىل رئاسة الدولة يدير شؤوهنا، ويطبق 
مجي�ع الس�لطات، ومنه�ا الس�لطة القضائية عمًا بكت�اب اهلل تعاىل، وأرس�ل أصحاب�ه رضوان 
اهلل عليه�م إىل الواليات اإلس�امية وخوهلم مجيع الس�لطات يف تبليغ اإلس�ام، وحفظ األمن، 
والنظ�ام، وإدارة الباد، وتويل القضاء، واس�تمر هذا األم�ر يف خافة أيب بكر الصديق ريض اهلل 
عنه، وجزء من خافة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، ويف هذه األثناء انترش اإلسام يف أطراف 
اجلزيرة، وفتحت الباد، وكثرت أعامل الوالة يف الواليات الكبرية، ومع انشغال اخلليفة عمر بن 
اخلطاب ريض اهلل عنه باألمور اخلارجية وش�ئون األقطار، أصدر أمره بفصل أعامل القضاة عن 
أعامل الوالة، والشاهد عىل ذلك قصته مع معاوية وعبادة بن الصامت، وحجب سلطات ونفوذ 

معاوية عن أعامل ونفوذ عبادة القايض)2(.

ويف ض�وء ذلك، كان مبدأ اس�تقال الس�لطة القضائي�ة مطبقًا بدأ يف عه�د اخلليفة عمر بن 
اخلط�اب t، ث�م ظهر هذا األمر أكثر وضوح�ًا يف عهد الدولة احلديثة، إذ إن من األمور املس�لمة 
يف العرص احلديث اس�تقال القضاء عن الس�لطتني الترشيعية والتنفيذية استقااًل تامًا طبقًا ملبدأ 
الفصل بني الس�لطات، ذلك املبدأ الذي أضحى املحور الرئييس لعملية تنظيم الس�لطات العامة 

يف الدولة الديمقراطية احلديثة)3(.

وقد أكد النظام األسايس للحكم يف اململكة العربية السعودية الصادر بموجب األمر امللكي 
الكريم رقم )أ/90( وتاريخ 1412/8/27ه�، هذا املبدأ بصورة رصحية، إذ نصت املادة )46( 

)1(  زيدان، عبدالكريم: نظام القضاء يف الرشيعة اإلسامية، مرجع سابق، ص13، رقم 13.
)2(  الزحييل، حممد مصطفى: التنظيم القضائي يف الفقه اإلسامي، مرجع سابق، ص24، 25. 

)3(  عبداهلل ، عبدالغني بس�يوين)2004م(: مبدأ املس�اواة أمام القضاء، وكفالة حق التقايض، اإلس�كندرية ، منشأة 
املعارف،  ص32.
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منه عىل أن: »القضاء س�لطة مس�تقلة وال س�لطان عىل القضاة يف قضائهم لغري س�لطان الرشيعة 
اإلسامية«. 

ومبدأ اس�تقال الس�لطة القضائية مبدأ رضوري لضامن وكفالة احلق يف التقايض، ذلك ألن 
القض�اء احلر ه�و الضامن النهائي واحلاس�م اللتزام ح�دود املرشوعية وهو احلص�ن املنيع الذي 
تتحطم عىل نصاله كافة السهام التي حتاول النيل من احلقوق املقررة لألفراد، فهو الذي حيمي كل 
مواطن حاكاًم كان أو حمكومًا من كل حيف يف يومه وغده أو مستقبله، كام أن القضاء العادل هو 
ص�امم األم�ن يف املجتمع فإليه يفزع كل فرد بكرامته، ويعتز بقيمته، ويباهي بقدرته عىل املجاهرة 

برأيه واختاذه للمواقف التي يمليها عليه ضمريه ومبادئه)1(.

وينت�ج عن ذلك أنه ال س�لطان عىل القايض وهو يؤدي مهمته املقدس�ة لغ�ري النظام وليس 
ألحد أن ُيميل عليه س�وى ضمريه، فليس للس�لطة التنفيذي�ة أو التنظيمية أي حق يف التدخل يف 
الش�ؤون اخلاصة بالسلطة القضائية، ولذلك فإن أي تدخل يف هذه الشؤون إلخراج أي منازعة 

بعينها يعترب انتقاصًا من استقال سلطة القضاء، ويشكل اعتداءًا عىل حق التقايض)2(.

وق�د أكدت أنظمة معظم الدول اس�تقال القضاء بام يص�ون كفالة حق التقايض، ومنع أي 
اعتداء عىل هذه االستقالية للقضاء وبالتبعية محاية حق التقايض. 

وينظر إىل مبدأ اس�تقال القضاء يف اململكة العربية الس�عودية عىل أنه من املبادئ األساس�ية 
التي يقوم عليها النظام القضائي للمملكة، فقد نص نظام القضاء الصادر باملرس�وم امللكي رقم 

)م/64( وتاريخ 1395/7/14ه� يف املادة األوىل منه عىل أن: 

»القضاة مس�تقلون ال س�لطان عليهم يف قضائهم لغري أحكام الرشيعة اإلسامية واألنظمة 
املرعية وليس ألحد التدخل يف القضاء«)3(، ومن ناحية أخرى نص نظام حماكمة الوزراء الصادر 

)1(  أب�و وردة ، أمح�د عبدالوهاب)2005-2006م(: صور اإلنس�ان يف التقايض بني مقتضيات االحرتام ومواطن 
اإلخال،  القاهرة، دار النهضة العربية ، ص6. 

)2(  عبداهلل، عبدالغني بسيوين : مبدأ املساواة أمام القضاء، مرجع سابق، ص33. 
)3(  يقاب�ل ه�ذا النص ما نصت عليه املادة األوىل من نظامي القضاء اجلديد وديوان املظامل الصادر باملرس�وم امللكي 

الكريم رقم )م/78( وتاريخ 1428/9/19ه�.
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بموج�ب قرار جملس الوزراء رق�م )508( وتاريخ 1380/2/21ه� عىل جعل تدخل الوزراء 
يف القضاء جريمة، والذي ينص عىل عقوبة يتم توقيعها عىل الوزير الذي يثبت تدخله يف شؤون 

القضاء. 

وفض�ًا ع�ن ذلك فقد قرر املنظم الس�عودي تقري�ر عدة ضامنات تكفل اس�تقال القضاء، 
كع�دم قابليتهم للعزل، وتقرير قواعد خاصة للندب، واإلعارة والنقل والرتقية، وكذلك حتديد 

حاالت ال جيوز للقضاة فيها نظر وسامع الدعاوي احرتامًا لسري العدالة)1(.

2 .2 .2 املقصود يف التقايض

عّرف البه�ويت احلنبيل القضاء بأنه: »اإللزام باحلكم الرشع�ي وفصل اخلصومات«، وعرفه 
ابن رش�د املالكي بأن�ه: »اإلخبار عن ُحكم رشعي عىل س�بيل اإللزام«، وعرفه فقهاء الش�افعية 
بقوهلم: »القضاء هو فصل اخلصومة بني خصمني أو أكثر بحكم اهلل تعاىل«، وعرفه فقهاء احلنفية 
بأنه:»الفصل بني الناس يف اخلصومات حساًم للتداعي، وقطعًا للنزاع، باألحكام الرشعية املتلقاة 

من الكتاب والسنة« )2(.

وقال الفقيه ابن فرحون املالكي يف حكمة القضاء: »وأما ِحكمته فرفع التهارج، ورد التوائب، 
وقمع الظامل، ونرص املظلوم، وقطع اخلصومات، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر«)3(.

يقول ابن قيم اجلوزية: »أن اهلل أرس�ل رس�له وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل 
الذي قامت به األرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان تم 

رشع اهلل ودينه« )4(.

فهك�ذا ج�اء تعري�ف فقه�اء املس�لمني للقض�اء، ومل يتعرض أح�د منهم لتعري�ف احلق يف 
التق�ايض، فش�مل تعريفه�م القضاء تعري�ف احلق يف التق�ايض، وال يأيت هذا األخ�ري  إال وضع 

)1(  الفزايري، آمال)د.ت(: ضامنات التقايض، دراسة حتليلية مقارنة، اإلسكندرية، منشأة املعارف ، ص21،22. 
)2(   الزحييل، حممد مصطفى: التنظيم القضائي يف الفقه اإلسامي، مرجع سابق، ص36. 

)3(  ابن فرحون، التبرصة، اجلزء األول، ص13؛ نقًا عن زيدان، عبدالكريم: نظام القضاء يف الرشيعة اإلسامية، 
مرجع سابق، ص21.

)4(   الزحييل، حممد مصطفى: التنظيم  القضائي يف الفقه اإلسامي، مرجع سابق، ص15.
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القض�اء موض�ع التطبيق، ووس�يلة ذل�ك هو الدعوى الت�ي يتقدم هبا الف��رد إىل اجلهة صاحب�ة 
االختصاص بنظره)1(.

وعىل وجه العموم فإن من حق كل فرد أن يتحاكم إىل الرشيعة أكثر شمواًل، وأن حياكم إليها، 
ومن حقه أن يدفع عن نفسه الظلم، ومن واجبه أن يدفع الظلم عن غريه حتت أي مسوغ)2(.

وحق التقايض من احلقوق األساس�ية التي يتمتع هبا األفراد يف اجلامعة، وهي حقوق لصيقة 
بش�خصية الف�رد الطبيعي)3(، حيث إن كل فرد وقع علي�ه اعتداء يكون من حقه أن يلجأ للقضاء 

لدفع لعدوان واالعتداء عليه)4(.

وقد عّرف فريق من رجال القانون حق التقايض بأنه: »حق اإلنسان يف االلتجاء إىل القضاء 
ليعرض عليه إدعاءه عن طريق الدعوى، فهو املدخ�ل إىل محاي�ة احلقوق واحلري�ات والذود عنها 
يف حالة االعتداء عليها سواء املنصوص عليها يف الدستور أو التي تكفلها القوانني األخرى«)5(.

ويعرفه فريق آخر منهم: »مكنة أو تسلط إرادية يمنحها النظام لشخص لتحقيق مصلحة يف 
صورة خضوع أو امتثال حلق إجرائي أو لسلطة إجرائية«)6(.

وعرفه فريق ثالث: » ذلك احلق الذي خيول لكل إنسان عىل قدم املساواة مع اآلخرين مكنة 
ولوج سبل القضاء العام يف الدولة املكفول أمامه مجيع ضامنات التقايض، بكافة أنواعه ودرجاته 
لانتص�اف لنفس�ه أو حلقوقه املرشوعة » وع�ىل الرغم من أن التعريف األخ�ري هو تعريف أكثر 
ش�مواًل لتحدي�د ماهية احلق يف التق�ايض، إذ إنه حدد جهات التقايض، وه�ي تلك التي حيددها 
نظ�ام الدول�ة، إال أنه معيب  مثله مثل التعريفات الس�ابقة، ألن حق التقايض ليس مقصورًا عىل 
الش�خص الطبيعي وحده، وإنام هذا احلق مكفول أيضًا للش�خص املعنوي أو االعتباري، الذي 

)1(  عباس ،أمحد قطب: إساءة استعامل احلق يف التقايض، مرجع سابق، ص51.
)2(  الش�وربجي، البرشي حممد)1971م(: حقوق اإلنسان أمام القضاء يف اإلسام، جملة املحاماة، تصدر عن نقابة 

املحامني بجهورية مرص العربية، العددان السابع والثامن، سبتمرب وأكتوبر، ص123. 
)3(  عبداهلل، عبدالغني بسيوين : مبدأ املساواة أمام القضاء، مرجع سابق، ص19.

)4(  ع�ودة ، عبدالق�ادر)د.ت(: الترشيع اجلنائي اإلس�امي مقارن�ًا بالقانون الوضعي، اجل�زء األول، دار الرتاث، 
ص4. 

)5(  انظر: عباس، أمحد قطب: إساءة استعامل احلق يف التقايض، مرجع سابق، ص48.
)6(  عبداهلل ، نجيب أمحد: التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص115. 
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يثب�ت له حق التقايض عن طريق ممثليه، بحيث يكون مصدر هذا احلق هو القانون، فالقانون هو 
الذي حيدد نطاق احلقوق التي يتمتع هبا الشخص املعنوي أو االعتباري)1(.

ويف ض�وء ذلك يمك�ن تعريف احلق يف التقايض بأنه: »ذلك احلق الذي يتيح ألي ش�خص 
أن يلجأ للس�لطة القضائية املنصوص عليها يف قان�ون الدولة، ووفق اإلجراءات املنظمة لذلك، 

لتحقيق مصاحله املرشوعة«. 

وهك�ذا فإن حق التقايض حق أصيل إذ بدونه يس�تحيل ع�ىل األفراد أن يأمنوا عىل حرياهتم 
وحقوقهم املرشوعة أو يردوا ما يقع عليها من اعتداء، لذلك فإن تقرير حق التقايض وكفالته يف 
جمتمع ما يؤدي إىل اس�تقرار املجتمع وتقدمه، وش�يوع العدل واإلحس�اس بالطمأنينة فيه، وعىل 
ذلك فإن أي مساس هبذا احلق أو مصادرته يعد عمًا غري مرشوع، كام أن أي نص ترشيعي يمس 
ه�ذا احلق ُيعد باطًا وغري دس�توري خلروجه عىل النصوص الدس�تورية الت�ي تؤكد هذا احلق، 
فالقانون أو القرار الذي حيرم بعض األفراد من حقهم يف االلتجاء إىل القضاء أو يمنع طائفة من 
الطوائ�ف م�ن الطعن يف القرارات التي متس حقوقها، ينتهك بذلك املبدأ الذي رس�خ يف ضمري 

العامل وكفلته الدساتري املختلفة، أال وهو حق املواطنني يف التقايض)2(.

2 .2 .3 املبادئ التي يقوم عليها احلق يف التقايض 

إن كفالة الدولة حلق التقايض ال يتأتى إال من خال مجلة مبادئ تضمن لألفراد ممارسة هذا 
احلق بدون انتقاص، فاحلق يف التقايض ال يكون كذلك إال من خال قضاء مس�تقل من الناحية 
اإلداري�ة واملالي�ة، فا جيوز ألي س�لطة كانت التدخ�ل يف أعامل القضاة، فالقضاة مس�تقلون ال 
س�لطان عليهم إال لل�رشع أو النظام وضامئرهم، وقد تناولت فيام س�بق أمهية اس�تقال القضاء 

لكفالة حق التقايض. 

وكذل�ك جي�ب أن تكون هناك مس�اواة أم�ام القض�اء، وأال يتحمل الفرد مش�قة يف اللجوء 
للقضاء للحصول عىل مصاحله املرشوعة، وإال أِفرغ هذا احلق من مضمونه.

)1(  الرشقاوي، مجيل: دروس يف أصول القانون، مرجع سابق، ص211، 212. 
)2(  عبداهلل، عبدالغني بسيوين : مبدأ املساواة أمام القضاء، مرجع سابق، ص33، 34.
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وس�وف اتن�اول هذين املبدأي�ن ألمهيتهام وصلتهام بموضوع دراس�تي، وذل�ك عىل الوجه 
التايل:

1  ـ  املساواة أمام القضاء

ال خاف يف القضاء اإلس�امي عىل مبدأ املس�اواة بني اخلصوم، ذل�ك املبدأ الذي يرتبط به  
�  وجودًا وعدمًا  �  كاف�ة املبادئ األخرى التي قام عليها النظام القضائي اإلس�امي، فاملس�اواة 
ب�ني اخلص��وم يف جملس القض�اء تعد الزمة م�ن ناحية، ومطلق�ة من ناحية أخ�رى، فهي الزمة 
بنصوص الكتاب والسنة وأعامل السلف، وهي مطلقة بمعنى أهن�ا شاملة لك�ل النواحي باللفظ 
واللحظ ويف املجلس، كام أنه ال متييز بني الناس عن�د احلكم بينهم بحسب األصل أو احلسب أو 

العقيدة)1(.

اكاَ  اَ النَّ�اِس بِ�اماَ أاَراَ ُك�ماَ باَ�نيرْ �قِّ لِتاَحرْ اَ ِكتاَ�اباَ بِاحلرْ يرْ�كاَ الرْ ناَ�ا إِلاَ لرْ نرْزاَ ويق�ول س�بحانه وتعاىل:}إِنَّ�ا أاَ
ُ ...﴿105﴾)سورة  النساء(.  اهللَّ

اَ النَّاِس  ُتمرْ باَنيرْ مرْ كاَ ا حاَ إِذاَ ا واَ ِلهاَ ٰ أاَهرْ اناَاِت إىِلاَ ماَ اَ وا األرْ دُّ ُمُرُكمرْ أاَنرْ ُتؤاَ أرْ اَ ياَ ويقول سبحانه وتعاىل: }إِنَّ اهللَّ
ِميًعا باَِصرًيا ﴿58﴾)سورة النساء(. اناَ ساَ اَ كاَ اَ نِِعامَّ ياَِعُظُكمرْ بِِه إِنَّ اهللَّ ِل  إِنَّ اهللَّ درْ ُكُموا بِالرْعاَ رْ أاَنرْ حتاَ

وق�د روى ع�ن عيل ريض اهلل عنه أنه قال: » بعثني رس�ول اهلل > إىل اليم�ن قاضيًا فقلت: 
يا رس�ول اهلل ترس�لني وأنا حديث الس�ن، وال علم يل بالقضاء ؟ فقال: »إن اهلل س�يهدي قلبك 
ويثبت لس�انك، فإذا جلس بني يديك اخلصامن، فا تقضني حتى تس�مع من اآلخر كام س�معت 

من األول، فإنه أحرى أن يتبني لك القضاء«)2(. 

وروي ع�ن أم�ري املؤمن�ني عمر ب�ن اخلط�اب ريض اهلل عنه أنه ق�ال يف خطابه أليب موس�ى 
األشعري: »آس بني الناس يف جملسك، ويف وجهك وقضائك، حتى ال يطمع رشيف يف حيفك 

وال ييأس ضعيف من عدلك«.
)1(  الفزايري، آمال: ضامنات التقايض، مرجع سابق  ص31.

)2(  س�نن أيب داود، كت�اب األقضي�ة ، ب�اب كي�ف القض�اء، ص514، حديث )3582( ؛ س�نن الرتم�ذي، كتاب 
األح�كام، ب�اب ما ج�اء يف القايض ال يقيض بني اخلصمني حتى يس�مح كامه�ام، ص322 حديث )1331(؛ 
سنن ابن ماجة ، كتاب األحكام، باب ذكر القضاة، ص330، حديث )2310( ؛ وصححه األلباين يف صحيح 

سنن ابن ماجة 249/2 ، حديث 1883( ؛ وأمحد يف مسنده 138/1 حديث )885(.
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 فالقايض مأمور بالتسوية بني اخلصمني فيام يقدر عليه من أمور التسوية ومعانيها ومظاهرها، 
والقاعدة هنا هي أن »كل يشء يقدر عىل التسوية بينهام فيه ال يعذر برتكه «، فمن ذلك أن القايض 
يس�وي بينهام يف النظرة، ولني الكام، والبشاش�ة، فا يبتس�م يف وجه أحدمها، ويعبس يف وجه 
اآلخ�ر، وال يظه�ر االهتامم واإلصغاء ألحدمه�ا دون اآلخر، وال يكلم أحدمه�ا بلغة ال يفهمها 
اآلخ�ر، م�ا دام قادرًا ع�ىل الكام بلغة يفهمه�ا اخلصامن كامها، ويفعل الق�ايض ذلك بني مجيع 

املتقاضني بني األب وابنه، واخلليفة والرعية، وبني املسلم وغري املسلم)1(.

وقد حرص جالة امللك املؤسس عبدالعزيز  �  طيب اهلل ثراه  �  عىل تأكيد مبدأ املساواة أمام 
القض�اء بنفس�ه، فقد نقل أحد املؤرخ�ني أن جالة امللك عبدالعزيز ملا ت�ويف والده  �  رمحه اهلل  �  
جاء رجل يف صاة الفجر يدعى أن له يف ذمة والده دينًا وليس له بينِّه، ودعاه إىل القايض، فأجابه 
امللك يف نفس الوقت، وذهبا إىل القايض يف بيته، وملا طرق امللك باب القايض عرف صوته، فقال 
ل�ه: يا عبدالعزيز هل أن�ت ضيف أم خصم، فقال:خصم، فقال له القايض: أجلس مع خصمك 
ع�ىل األرض، فجلس�ا، وجل�س القايض عىل عتبة الب�اب، وبعد أن حكم الق�ايض بينهام قال: يا 

عبدالعزيز اآلن أنت ضيف فادخل، فدخل وتناوال القهوة معًا )2(.

ويقرر رشاح قانون املرافعات أن املقصود باملساواة هو أن يكون للمواطن احلق يف االلتجاء 
م�ع ع�دم التمييز بني املتقاضني، وهذا املب�دأ، وإن كان مل يرد النص علي�ه رصاحة عىل اعتبار أنه 
يمث�ل مب�دأ إجرائي�ًا عامًا، إال أن األنظم�ة القضائية نصت ع�ىل العديد من تطبيقات�ه لتكفل من 

خال نصوصها تلك حق املساواة أمام القضاء هبذا املعنى)3(.

ففي اململكة العربية الس�عودية، نص األمر امللكي الصادر يف 5 رمضان 1344ه� واخلاص 
بتشكيل القضاء تشكيًا مؤقتًا، يف املادة  )11( منه عىل مبدأ املساواة بني اخلصوم رصاحة إذ جاء 
فيها: )... ويكون دخول األخصام إىل املحاكم بحس�ب الرتتيب األول، فاألول وجتب املس�اواة 

بني املتخاصمني يف الدخول واللفظ واللحظ()4(.

)1(  زيدان، عبدالكريم: نظام القضاء يف الرشيعة اإلسامية، مرجع سابق، ص137، رقم 202.
)2(  املالك ، منصور بن محد)1420ه�(: الفصل يف املظامل، جملة العدل، تصدر عن وزارة العدل السعودية، النسخة 

اإللكرتونية، العدد األول، حمرم ، ص74. 
)3(   الفزايري، آمال: ضامنات التقايض، مرجع سابق، ص35.

)4(  منشور بجريدة أم القرى، العدد64، السنة الثانية، اجلمعة 5 رمضان سنة 1344ه�، املوافق 19 مارس 1926م. 
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كذلك أكد نظام املرافعات الرشعية السعودي الصادر بموجب املرسوم امللكي الكريم رقم 
)م/21( وتاري�خ 1421/5/20ه�، ه�ذا املبدأ، حيث نصت امل�ادة )62( فيه عىل أن: »تكون 
املرافع�ة ش�فوية، عىل أن ذل�ك ال يمنع من تقديم األقوال أو الدف�وع يف مذكرات مكتوبة تتبادل 
صورها بني اخلصوم، وحيفظ أصلها يف ملف القضية مع اإلشارة إليها يف الضبط، وعىل املحكمة 
أن تعطي اخلصوم املهل املناسبة لاطاع عىل املستندات والرد عليها كلام اقتضت احلال ذلك«.

2  ـ مبدأ جمانية القضاء

يذهب الفقه اإلسامي إىل أن كل من حبس نفسه من أجل املسلمني فعليهم كفايته ومؤونته 
م�ن بي�ت املال، كام ذهب معظ�م الفقهاء إىل وجوب إعانة القضاة حت�ى ال متتد أيدهيم إىل أموال 
الن�اس، وال تدفعه�م احلاجة إىل قبول اهلدايا والرش�وات، وعىل هذا فالقايض موظف حلس�اب 

األمة، حمبوس ملصاحلها، فعليه رزقه، وكفايته، ومعيشته)1(.

وُتع�د جماني�ة القضاء نتيجة حتمية ملبدأ املس�اواة أمام القضاء، ذلك أن�ه باعتبار أن االلتجاء 
للقضاء حق لكل مواطن مع عدم التمييز بني املتقاضني ملكانتهم أو إمكاناهتم املادية، فيكون من 
الازم تيسريه للمواطنني مجيعًا كخدمة عامة، بمعنى أنه ال يلتزم املتقاضون بدفع أجور قضاهتم، 

وإنام تتحمل الدولة هذا األجر حتى ال حيرم الفقري من االلتجاء إىل القضاء)2(. 

وع�ىل الرغ�م من س�يادة مبدأ جمانية التقايض يف معظم ال�دول، إال أنه  �  وكام ذهب البعض 
بح�ق  �  ال زال�ت هذه املجانية مس�ألة نظرية، ألنه إذا كانت مس�ألة العدالة باملجان فإن وس�ائل 
اللج�وء للقضاء ليس�ت كذلك بالتأكي�د، فلو كان القضاء ووس�ائل االلتجاء إلي�ه كلها باملجان 

لتحقق جانب مهم من جوانب املساواة أمام القضاء)3(.

ولك�ن م�ن الناحية العملية يتحكم اجلان�ب االقتصادي لكل فرد يف قدرت�ه عىل اللجوء إىل 
القض�اء، إذ ق�د تتطلب بعض أن�واع الدعاوي حضور حمام للدفاع ع�ن حقوق الفرد ومصاحله، 

وكذلك نفقات للسفر، وهذه كلها نفقات باهظة يف الوقت احلايل.

)1(  الزحييل، حممد مصطفى: التنظيم القضائي يف الفقه اإلسامي، مرجع سابق، ص64. 
)2(   الفزايري، آمال: ضامنات التقايض، مرجع سابق، ص47. 

)3(  عبداهلل، عبدالغني بسيوين : مبدأ املساواة أمام القضاء، مرجع سابق، ص29. 
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ويف اململك�ة العربي�ة الس�عودية، حيث احلرص عىل التمس�ك بكل أصل إس�امي وقاعدة 
إس�امية، كان احلرص أيضًا عىل حتقيق جمانية القضاء، فالدولة الس�عودية تتحمل كافة تكاليف 
القضاء، وللسلطة القضائية ميزانية تكفي مجيع متطلباهتا، وإذا كانت ال توجد رسوم عىل التقايض 

إال أنه توجد بعض الرسوم عىل املستخرجات)1(.

2 .3 حمل احلق اإلجرائي

خل�ص أحد الباحث�ني )2( إىل أن احلق اإلجرائي: » هو كل مكنة أو س�لطة أو وس�يلة يرتبها 
القانون اإلجرائي مبارشًة بسبب توافر املصلحة املرشوعة يف طلب احلصول عىل احلامية القضائية 
أو التنفيذية أو بس�ببها »، ويف هذا املعنى تنص املادة )4( من نظام املرافعات الرشعية الس�عودي 
الص�ادر باملرس�وم امللكي رقم )م/21( وتاريخ 1421/5/20ه� ع�ىل أنه: »ال يقبل أي طلب 
أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومرشوعة ومع ذلك تكفي املصلحة املحتملة....«. 

وباستقراء نص املادة )4( هذا النظام يتبني لنا أن حمل احلق اإلجرائي هو )الطلب والدفع(، 
ومها وسيلة استعامل الدعوى، فا يقبل أهيام إال إذا توافرت فيه رشوط قبول الدعوى )3(.

ومن هنا تبدو أمهية حتديد حمل احلق اإلجرائي، حيث جيب التحقق من رشوط استعامل هذا 
احلق يف كل دعوى أو طلب أو دفع يقدم للقضاء، فأي طلب أو دفع يقدم للقضاء جيب أن تتوافر 

فيه رشوط حمددة )4(، وفقًا للنظام.

وفيه:

2 . 3 . 1 الطلب.

2 . 3 . 2  الدفع.

)1(   الفزايري، آمال: ضامنات التقايض، مرجع سابق، ص49. 
)2(  عبدا لتواب ، أمحد إبراهيم )2005م- 2006م(: النظرية العامة للتعس�ف يف اس�تعامل احلق اإلجرائي، دراسة 

تأصيلية مقارنة يف قانون املرافعات املرصي والفرنيس، الطبعة األوىل، القاهرة، دار النهضة العربية، ص39. 
)3(  أب�و الوف�ا، أمح�د)د.ت(: املرافعات املدني�ة والتجارية، منش�أة املعارف، اإلس�كندرية، الطبعة اخلامس�ة عرش،  

ص182.
)4(  عبداهلل، نجيب أمحد: التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص117.
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2 .3 .1  الطلب )أو اإلدعاء( 

الطل�ب أو اإلدعاء هو اإلجراء الذي يتقدم به الش�خص إىل القض�اء عارضًا عليه ما يدعيه 
طالب�ًا احلك�م له ب�ه )1(، والطل�ب أو اإلدعاء مق�رر لكل ش�خص يف االلتج�اء إىل القضاء لدفع 

االعتداء عىل حقوقه وحرياته )2(. 

فالطل�ب عم�ل إجرائي بواس�طة اخلص�م يمكنه م�ن االلتج�اء إىل القضاء طالب�ًا احلكم يف 
موضوع النزاع املعروض عليه )3(.

وتتن�وع الطلب�ات يف نظام املرافعات الرشعية الس�عودي إىل نوع�ني: األول: طلبات أصلية 
فاحتة للخصومة، والثاين: طلبات عارضة يبدهيا اخلصم أثناء س�ري الدعوى، وهو ما نصت عليه 
املادت�ان )39(، )78( يف ه�ذا النظ�ام )4(، حيث تنص امل�ادة )39( عىل أنه: »ترف�ع الدعوى إىل 

املحكمة من املدعي بصحيفة تودع لدى املحكمة من أصل وصور بعدد املدعى عليهم«. 

أما املادة )78( فتنص عىل أنه: »تقدم الطلبات العارضة من املدعى أو املدعي عليه بصحيفة 
تبلغ للخصوم قبل يوم اجللس�ة، أو بطلب يقدم ش�فاهة يف اجللس�ة بحض�ور اخلصوم ويثبت يف 

حمرها وال تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب املرافعة«. 

وعلي�ه ف�إن الطلبات األصلية هي تلك الطلب�ات التي يتم فيها افتت�اح اخلصومة القضائية، 
وه�ي الطلب�ات التي يبدأ هبا اخلص�م كمبادرة منه لطرح إدعائه عىل القض�اء، وتتنوع إىل طلبات 
عارض�ة، وه�ي الطلبات التي يبدهيا اخلصوم أثناء س�ري الدعوى م�ن أي من اخلصوم )م78 من 
نظام املرافعات الرشعية( وهي عديدة منها الطلب اإلضايف )م 79 من نظام املرافعات( والطلبات 

بالتدخل االختياري  �  سواء أكان هجوميًا أو انضامميًا  �  )م 78 من نظام املرافعات()5(.

)1(  أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص182.
)2(  عباس، أمحد قطب: إساءة استعامل احلق يف التقايض، مرجع سابق، ص338. 

)3(  عبدالتواب ،أمحد إبراهيم : النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص214.
)4(  مصطفى ، حممد الصاوي)1999م(: رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية وفقًا ألحدث التعديات بالقانون 
رق�م )8( لس�نة 1999م، القاه�رة، دار النهضة العربية،  ص 9 وما بعدها ؛  الصاوي،  أمحد الس�يد)2004م(: 

الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية،  القاهرة ، دار النهضة العربية ، ص262. 
)5(  عبدالتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعس�ف يف اس�تعامل احلق اإلجرائي، مرجع س�ابق، ص215، أبو 

الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 193 – 210.
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وبناًء عىل ذلك، فإن الطلب أو اإلدعاء وسيلة استعامل الدعوى القضائية، يلجأ إليه اخلصم 
لطرح�ه ع�ىل القضاء بناء عىل تصور ذايت لواقعة معينة تس�تند إىل القان�ون، وهو تصور قد يكون 

حقيقيًا أو غري ذلك، لذا فإن الطلب يتضمن نوعني من العنارص: 

الن�وع األول: يتحدد بالعنارص املادية أو املوضوعية للطلب القضائي، وهو ما يعرب عنه »بس�بب 
الطلب أو س�بب اإلدعاء«، إذ يتحدد عىل أساس�ه نطاق احلكم يف املوضوع )1(، وال يعني 

ذلك غل يد القايض عن تكييف اإلدعاء وإسباغ الوصف القانوين السليم له)2(. 

الن�وع الثاين: يتحدد يف األش�كال واإلجراءات الت�ي يتعني توافرها لطرح الطل�ب أمام القضاء 

وهو ما يتعلق بصحة إجراءات اخلصومة أمام القضاء )3(.

وال خيتل�ف مفه�وم الطلب أو اإلدعاء يف الفقه اإلس�امي عنه ل�دى رشاح القانون، حيث 
جاء يف املغنى البن قدامة أن: »الدعوى يف الرشع إضافة اإلنس�ان إىل نفس�ه استحقاق يشء يف يد 

غريه أو يف ذمته« )4(.

فاإلدعاء عند فقهاء املس�لمني قول مقبول عند القايض يقصد به قائله طلب حق معلوم قبل 
غريه حال املنازعة، أو دفعه عن حق نفسه أو بحق اهلل عز وجل، وهو ما يعرف بدعوى احلسبة، 
كام لو أدعى شخص بأن فانًا طلق زوجته ثاثًا وهو ال يزال يعارشها معارشة األزواج ويطلب 

التفريق بينهام )5(.

وقال اخلطايب، واملوفق، الدعوى )أي الطلب( يف اللغة: إضافة اإلنس�ان إىل نفس�ه، ملكًا أو 
استحقاقًا، أو صفة أو نحو ذلك )6(.

)1(  ياس�ني، حمم�د نعيم)1425ه�� - 2005م(: نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلس�امية وقان�ون املرافعات املدنية 
والتجارية، بريوت ، دار النفائس ، ص167، 168.

)2(  ش�حاته ،حمم�د ن�ور عبداهلادي)د.ت(: س�لطة التكيي�ف يف القانون اإلجرائ�ي، دار النهضة العربي�ة، القاهرة، 
ص27 وما بعدها. 

)3(  عبدا لتواب ، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص216.
)4(  ابن قدامة املقديس ، أبو حممد عبداهلل بن أمحد: املغني، املتويف سنة 620ه�، اجلزء التاسع، ص271.

)5(  زيدان، عبدالكريم: نظام القضاء يف الرشيعة اإلسامية، مرجع سابق، ص113؛ عبداهلل،  نجيب أمحد: التعسف 
يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص118.

)6( العاصم ، عبدالرمحن بن حممد بن قاسم )1410ه�(: حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع، ط4، د. ن، ج7، 
ص575.
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وم�ا دام أن الطل�ب أو اإلدعاء هو حمل احل�ق اإلجرائي، فإنه جيب توافر عدة رشوط يف هذا 
الطلب أو اإلدعاء، وهي ذات الرشوط الواجب توافرها يف الدعوى )1(.

- رشط قبول الطلب أو اإلدعاء: 

تنص املادة )4( من نظام املرافعات الرشعية السعودي عىل أنه: »ال تقبل أي طلب أو دفع ال 
يك�ون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مرشوعة، ومع ذلك تكفي املصلحة املحتملة إذا كان الغرض 
من الطلب االحتياط لدفع رضر حمدق أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع فيه، وإذا 

ظهر للقايض أن الدعوى صورية كان عليه رفضها وله احلكم عىل املدعي بنكال«.

وباس�تقراء هذا النص يتضح أن احلقوق اإلجرائية واس�تعامهلا رهن باالعتداء عىل احلقوق 
واملراكز القانونية، مهام تنوع شكل االعتداء وتعددت ألوانه، وهو ما يربر لضحية العدوان طلب 
احلامي�ة القضائي�ة، ويوفر له مصلح�ة يف إزالة هذا العدوان أو توقيه، وه�و ما حيقق املصلحة من 

طلب احلامية القضائية )2(.

ويف ض�وء ن�ص املادة )4( من نظ�ام املرافعات الرشعية، فإنه جي�ب توافر رشط املصلحة يف 
الطلب القضائي أو اإلدعاء، وقد خص املنظم السعودي  كغريه من األنظمة املقارنة، هذا الرشط 
بالذكر دون غريه من الرشوط، وهو من مظاهر التأثر باجتهاد كثري من الرشاح يف هذا اخلصوص 

حيث جعلوا املصلحة هي الرشط الرئيس لصحة الدعوى )3(.

فمن�اط قب�ول الطلب ه�و املصلحة أو اس�تمرار احلاج�ة إىل احلامي�ة القضائية، ف�إذا انتفت 
املصلحة فإنه ال مناط من قبول الطلب أو اإلدعاء )4(. 

وال�رأي الراجح ل�دى رشاح القانون أن املصلحة هي الرشط الع�ام والكايف لقبول الطلب 
القضائي أو اإلدعاء )5(.

)1(  أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص121. 
)2(  النفياوي، إبراهيم أمني )2006م(: التعسف يف التقايض، ط1 ، القاهرة، دار النهضة العربية،ص357. 

)3(  ياس�ني، حممد نعيم: نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلس�امية وقانون املرافعات املدنية والتجارية، مرجع س�ابق، 
ص313 ؛ أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص120.

)4(  عمر ، نبيل إسامعيل )2006م( : عدم فعالية اجلزاءات اإلجرائية يف قانون املرافعات، اإلسكندرية، دار اجلامعة 
اجلديدة للنرش، ص81.

)5(  عبدا لتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص232.
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وق�د بني نظام املرافعات الرشعية الس�عودي يف امل�ادة )4( األوص�اف القانونية للمصلحة 
كرشط لقبول الطلب القضائي، إذا نص عىل أنه: »جيب أن تكون املصلحة مرشوع�ة، وأن تكون 
هذه املصلحة قانونية ومبارشة، وأن تكون قائمة، غري أنه تكفي املصلحة املحتملة إذا كان الغرض 

من الطلب االحتياط لدفع رضر حمدق أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع فيه«. 

وعىل هذا إذا كانت املصلحة غري مرشوعة أو صورية، فإنه يتعني عىل القايض رفض الطلب 
القضائي، وله احلكم عىل املدعي بنكال. 

لذا نص املنظم الس�عودي يف املادة )72( من نظ�ام املرافعات الرشعية يف احلكم بعدم قبول 
الطل�ب النتفاء املصلحة، ويف أي حالة تك�ون عليها الدعوى، حيث جاء هبذه املادة أن: » الدفع 
بع�دم اختص�اص املحكمة النوع�ي، أو الدفع بع�دم قبول الدع�وى النعدام الصف�ة أو األهلية 
أو املصلح�ة... وحتك�م به املحكمة من تلقاء نفس�ها، وجي�وز الدفع به يف أي مرحل�ة تكون فيها 

الدعوى«. 

أما عن رشوط الطلب أو اإلدعاء يف الفقه اإلسامي، فإن مل تتناول هذه املادة بصورة رصحية 
ع�ن املصلحة ك�رشط يف الطلب أو اإلدعاء، إال أهنا مس�تفادة ومتفق ع�ىل مضموهنا عند أكثرية 
فقهاء الرشيعة اإلس�امية، وإن كانت صيغة »املصلحة« كرشط للطلب أو اإلدعاء غري واردة يف 
كتبهم، فاحلنفية: يشرتطون يف الدعوى أال تكون عبثًا، واملالكية ذكروا صيغة قريبة هلذا الرشط: 
فقد ذكروا أن تكون الدعوى ذات غرض صحيح، والشافعية: يشرتطون يف املدعى به أن يكون 
حقًا أو ما ينفع يف احلق وأن يكون هذا احلق قد تعرض ألرضار اخلصم، وفروع احلنابلة تدل عىل 
ذل�ك، فصيغ�ة هذا الرشط عند املذاهب املختلفة متقارب يف معناه، ويقرتب مما ذهب إليه رشاح 
القانون، وما ورد بنظام املرافعات الرشعية السعودي، وهو أن يكون احلق املدعى به مصلحة يف 

ذاته، واهلدف من املطالبة به هو حتقيق مصلحة مرشوعة)1(.

)1(  ياس�ني، حممد نعيم: نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلس�امية وقانون املرافعات املدنية والتجارية، مرجع س�ابق، 
303، هام�ش )1( ؛ أمح�د ، ف�ؤاد عبداملنعم ؛ غنيم احلس�ني عيل)2002م( : أحكام الدف�وع يف نظام املرافعات 
الرشعية الس�عودي، دراسة مقارنة، املكتب العريب احلديث، اإلس�كندرية، ، ص113؛ اإلقناع، السابق، اجلزء 
الرابع، ص419، باب الدعاوي والبينات، حاش�ية الروض املربع، اجلزء الس�ادس، ص575 وما بعدها، باب 

الدعاوي والبينات.  
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وتب�دو أمهي�ة رشط » املصلحة » يف الطل�ب واإلدعاء يف قياس التعس�ف الواقع من املدعي 
يف دع�واه أو طلبه، إذا إن�ه إذا كان املقرر نظامًا من أن األصل أن حق اإلدعاء من احلقوق املباحة 
لألفراد واس�تعامله ال يدعو إىل مؤاخذة طاملا صدر مطابقًا للحقيقة، وأن املدعي ال يس�أل إال إذا 

خالف اإلدعاء احلقيقة أو كان نتيجة عدم نزوة، ورعونة)1(.

وال ينطبق هذا القول عىل املدعي فحس�ب، وإنام ينطبق أيضًا عىل املدعى عليه عند استعامله 
حقه يف اس�تخدام نص املادة )80( م�ن نظام املرافعات الرشعية الس�عودي عند إبدائه الطلبات 
العارض�ة يرتتب عىل إجابته أال حيكم للمدع�ي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن حيكم له هبا مقيدة 
بقي�د ملصلح�ة املدع�ي عليه، حيث إن�ه إذا كان اإلنكار حق مرشوع للمدع�ي عليه لإلجابة عىل 
الدعوى إلنكارها، إال أنه مقيد بعدم التامدي يف اإلنكار أو التغايل فيه أو بالتحايل ابتغاء مضارة 

خصمه، وإال حتول هذا احلق إىل خمبثه ترتب مسئوليته)2(.

2 .3 .2 الدفع
الطل�ب أو الدف�ع ه�و وس�يلة اس�تعامل الدعوى، وه�و ما عربت عن�ه امل�ادة )4( من نظام 
املرافع�ات الرشعي�ة الس�عودي، وقد س�بق، وأن بينا مفه�وم الطلب أو اإلدع�اء، كمحل للحق 
اإلجرائ�ي، وهو ما يبدأ ب�ه املدعي اخلصومة، أما الدفع فهو الوس�يلة التي جييب هبا اخلصم عىل 

طلب خصمه بقصد تفادي احلكم خلصمه بام يدعيه)3(. 

وأس�اس ح�ق الدف�اع يف الرشيعة اإلس�امية قول�ه>: )يا ع�يل إذا جلس إلي�ك اخلصامن 
ف�ا تقض�ني بينهام حتى تس�مع من اآلخر كام س�معت من األول فإنك إن فعل�ت ذلك تبني لك 
القض�اء)4((، وك�ام جاء بكتاب اخلليفة الراش�د عمر ب�ن اخلطاب ألحد قضات�ه: )فأفهم إذا أدىل 
)1(  أمحد، إبراهيم س�يد: التعس�ف يف اس�تعامل احلق فقهًا وقضاًء، مرجع س�ابق، ص115؛ والطعن رقم )1381( 

لسنة 47 ق، جلسة 1982/11/7م، نقض مرصي. 
)2(  الطعن رقم )47( لس�نة 3 ق، جلس�ة 1933/11/9م، نقض مرصي، مش�ار إليه يف املستش�ار: إبراهيم س�يد 

أمحد: التعسف يف استعامل احلق فقهًا وقضاًء، مرجع سابق، ص121.
)3(  أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص222. 

)4(  س�نن أيب داود، كت�اب األقضي�ة ، ب�اب كي�ف القض�اء، ص514، حديث )3582( ؛ س�نن الرتم�ذي، كتاب 
األح�كام، ب�اب ما ج�اء يف القايض ال يقيض بني اخلصمني حتى يس�مح كامه�ام، ص322 حديث )1331(؛ 
سنن ابن ماجة ، كتاب األحكام، باب ذكر القضاة، ص330، حديث )2310( ؛ وصححه األلباين يف صحيح 

سنن ابن ماجة 249/2 ، حديث 1883( ؛ وأمحد يف مسنده 138/1 حديث )885(.
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إلي�ك فإن�ه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ له، وآس بني الناس يف وجهك وعدلك وجملس�ك حتى ال 
يطم�ع رشي�ف يف حيفك، وال ييأس ضعيف م�ن عدلك، البينة عىل من أدع�ى واليمني عىل من 

أنكر()1(.

1ـ املقصود بحق الدفع

»الدفع« يف اللغة: مصدر دفع بفتح اجلميع وهو التنحية واملامطلة واملحاجة عن الغري والرد 
والدرء)2(.

ويف االصط�اح: مل ي�رصح الفقه�اء بتعريف للدفع آخذي�ن يف االعتبار ن�وع من الدعاوى 
يقصد به أحد أمرين: إما إس�قاط اخلصومة عن املطلوب وإثبات عدم صحة توجيه املطالبة إليه 
أو إس�قاط دعوى املدعي وإثبات عدم توجه أي حق له عىل املطلوب، وانطاقًا من هذا املفهوم 
عرفه أحد الفقهاء املحدثني بأنه )دعوى من قبل املدعى عليه، أو ممن ينتصب املدعى عليه خصاًم 

عنه يقصد هبا دفع اخلصومة عنه أو إبطال دعوى املدعي()3(.

وق�د اختلف رشاح القانون يف تعريف ح�ق الدفاع، ويرجع هذا اخلاف بينهم إىل اختاف 
طبيعة حق الدفاع القضائي، إذ يذهب جانب إىل رده إىل فكرة احلق الشخيص، بينام يذهب جانب 

آخر إىل رده إىل فكرة احلرية أو الرخصة)4(.

وأي�ًا م�ا كان هذا اخلاف بني رشاح القانون، فمن املس�لم به أن حق الدفاع يعد من احلقوق 
الطبيعية لكل متقاض  اس�تقر عليها وجدان اإلنسانية يف خمتلف العصور وشتى األمصار، وهذا 
احلق يكفل لكل ش�خص طبيع�ي أو معنوي حرية إثبات دعوى أو دع�وى موجه إليه، أمام كل 

)1(  انظ�ر: اب�ن مني�ع، عبداهلل بن س�ليامن)1420ه�(: القضاء يف اإلس�ام وأثر تطبيق اململكة ل�ه يف حفظ احلقوق 
ومكافحة اجلريمة، جملة العدل، وزارة العدل باململكة العربية السعودية، العدد األول، حمرم ، ص47، 48. 

)2(  امل�ذن ، واص�ل ب�ن داود بن س�ليامن)1426ه�- 2005م(: الدف�وع اإلجرائية وأثرها يف الدع�اوي القضائية، 
دراسة رشعية تأصيلية، ط1، الرياض،  كنوز إشبليا للنرش والتوزيع، ص25.

)3(  الس�بكي، عبداحلكيم بن حممد: املرافعات الرشعية، ص48، نقًا عن ياس�ني، حمم�د نعيم: نظرية الدعوى بني 
الرشيع�ة اإلس�امية وقان�ون املرافعات املدنية والتجارية، مرجع س�ابق، ص586؛  امل�ذن، واصل بن داود بن 
س�ليامن: الدفوع اإلجرائية وأثرها يف الدعاوي القضائية، مرجع س�ابق، نفس املوضع ؛ أمحد، فؤاد عبداملنعم ؛ 

وغنيم، عيل:  الدفوع يف نظام املرافعات الرشعية السعودي، مرجع سابق، ص13. 
)4(  النفياوي، إبراهيم أمني : التعسف يف التقايض، مرجع سابق، ص85.
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اجلهات القضائية التي ينش�ئها النظام أو التي خيضع هلا األطراف بآرائهم، والذي يضمن وينظم 
ممارسة هذه احلرية)1(، وإن كان جيب التمييز بني الدفاع كحرية والدفاع كمجموعة حقوق والدفاع 
كمجموع�ة من الوس�ائل والدفاع كمبدأ إجرائي واجب االلتزام ب�ه، وهي يف كل األحوال حق 
كل خصم يف الرد عىل إدعاءات خصمه إذ هي بمثابة اإلمكانية التي يمكن من خاهلا متكني كل 

خصم من الرد عىل إدعاءات خصمه يف النزاع املطروح عىل القايض )2(.

وبن�اء عىل ذلك، فالدفع يف جمال اإلجراءات هو وس�يلة الرد ع�ىل دعوى اخلصم، وطلباته، 
ودفوعه، إما بإنكار حقه يف رفع الدعوى أو فيام يدعيه من حق أو يف صحة ما اختذه من إجراءات، 
لك�ن احل�ق يف الدفع ال يتوقف عىل املدعى عليه وحده، فيكون للمدعي احلق يف الدفع للرد عىل 
طلب�ات املدع�ى علي�ه واملعارضة يف دفوعه، فالغاية التي يس�تهدفها احل�ق يف الدفع إذا صح هي 
ختلي�ص املدع�ى عليه م�ن اخلصومة وإجراءاهتا إذا ثب�ت بطاهنا، أو من الدع�وى إذا ثبت عدم 
تواف�ر رشوط رفعه��ا، أو م�ن احلق املوضوعي إذا ثبت عدم صحت�ه، وهلذا فإن احل�ق يف الدفع 

ُيعد من أه�م وسائل املدعى عليه يف ال�رد عىل دعوى اخلصم )3(.

ومل ين�ص نظ�ام املرافعات الرشعية الس�عودي عىل تعريف الدفع، وإنام اش�رتط »املصلحة« 
يف الدف�ع، ف�ا يقب�ل »دفع« ال تك�ون لصاحبه فيه مصلح�ة قائمة ومرشوعة، وم�ع ذلك تكفي 

املصلحة املحتملة. )م4 مرافعات رشعية(.

2 ـ تقسيامت الدفوع

يذهب رشاح القانون إىل تقس�يم الدفوع إىل ثاثة أنواع: دفوع شكلية، وأخرى موضوعية، 
ودفع بعدم قبول الدعوى. 

فالدفوع الشكلية: هي ما يوجهه اخلصم )أو املدعى عليه( من طعن يف اإلجراءات الشكلية 
الت�ي يطل�ب م�ن املدعي القيام هبا قبل وأثناء الس�ري يف الدع�وى لكي تنتج آثاره�ا، ومثال تلك 

)1(  الشواريب، عبداحلميد )1997م( : اإلخال بحق الدفاع يف ضوء الفقه والقضاء، اإلسكندرية، منشأة املعارف، 
ص72.

)2(  عبدالتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص371، 372. 
)3(  النفياوي ، إبراهيم: التعسف يف التقايض، مرجع سابق، ص186.
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الدف�وع الدف�ع بعدم اختص�اص املحكمة الت�ي رفعت إليها الدع�وى، فهذه الدف�وع يقصد هبا 
تفادي احلكم يف املوضوع بصفة مؤقتة)1(. 

أم�ا الدف�وع املوضوعية: فيقصد هبا إبطال دعوى املدعي والغرض الذي يرمي إليه هبا، فهو 
يتع�رض ل�ذات احل�ق املدعي به كأن ينك�ر وجوده أو انقضائه، كالدف�ع بانقض�اء الدين بالوفاء 
فه��و يتعرض في�ه لصدق املدع�ي وكذبه، ويرتتب عىل قب�وله رفض طل�ب املدعي ومنع�ه من 

التعرض ثانية للمطلوب)2(.

وأهم ما يميز الدفوع املوضوعية عن الدفوع الش�كلية أن مؤدي قبول األوىل يقيض برفض 
الدع�وى وانع�دام احل�ق املدعي به وقي�ام قوة ال�يشء املقيض به حائ�ًا دون جتدد الن�زاع لذات 
الس�بب واملوضوع، أما الدفوع الش�كلية فيرتتب عىل قبوهلا زوال اخلصومة القائمة مع بقاء حق 
املحك�وم علي�ه يف جتدي�د الن�زاع إن مل يكن حق�ه الذي يرتك�ز عليه يف الدعوى قد س�قط بميض 
امل�دة )3(، ه�ذا فضًا ع�ن أن احلكم الذي يص�در يف الدفع املوضوعي يعترب ص�ادرًا يف موضوع 
الدع�وى، وللخصم حق االعرتاض علي�ه نظامًا بالطرق املقررة، وملحكمة الطعن نظر املوضوع 
برمته، وإعامل س�لطاهتا بش�أنه، أما االعرتاض عىل احلكم القايض بقبول الدفع الشكيل فا يمنع 
حمكم�ة االعرتاض أكثر م�ن بحث اخلصوصية التي بنى عليها االعرتاض، دون خوض يف صدد 
املوضوع، وأخريًا فإن زمن إبدائها  �  كقاعدة عامة  �  خيتلف يف جواز تقديم األوىل يف أي وقت 
تك�ون فيها الدعوى عل خاف أمر الدفوع الش�كلية ف�إن اإلدالء هبا ال يصح إال قبل تقديم أي 

طلب أو دفاع يف الدعوى)4(. 

)1(  أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع س�ابق، ص223؛ آل الش�يخ، عبداهلل بن حممد بن إبراهيم، 
الدفوع اإلجرائية، مرجع سابق، ص35 وما بعدها. 

)2(  أمحد ، فؤاد عبداملنعم؛  غنيم، احلسني عيل: أحكام املدفوع يف نظام املرافعات الرشعية السعودي، مرجع سابق، 
ص87.

)3(  أب�و الوف�ا، أمح�د: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع س�ابق، ص225 وما بعدها ؛ ياس�ني، حممد نعيم: نظرية 
الدعوى بني الرشيعة اإلسامية وقانون املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص636، 637.

)4(  أمحد ، فؤاد عبداملنعم؛  غنيم، احلسني عيل: أحكام الدفوع يف نظام املرافعات الرشعية السعودي، مرجع سابق، 
ص 88؛ أبو الوفا، أمحد، املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص222 وما بعدها. 
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أم�ا الدف�ع بعدم قب�ول الدعوى: فهو الدفع ال�ذي ينكر فيه اخلصم س�لطة خصمه يف إقامة 
الدع�وى كأن يزع�م مثًا انقضاء صفة اخلصم أو س�بق صدور حك�م يف املوضوع، أو غري ذلك 
مث�ًا فالدف�ع بع�دم قب�ول الدعوى ال يعد م�ن الدفوع املوضوعي�ة فهي ال توج�ه إىل ذات احلق 
املدعي به، وال تعد من الدفوع الشكلية فا توجه إىل إجراءات اخلصومة، وإنام هي ترمي إلنكار 
وج�ود الدعوى لعدم توافر أحد ال�رشوط التي يتطلبها النظام لقبوهلا أو لقبول الطلب العارض 

أو الدفع الشكيل أو الطعن يف احلكم )1(.

ويعرف الفقه اإلسامي أنواع الدفوع التي يعرفها رشاح القانون، ولكن مع اختاف بينهام، 
فالفقه اإلس�امي يع�رف الدف�وع املوضوعية وهي الدف�وع التي يقصد هبا إبط�ال نفس دعوى 
املدع�ي والغ�رض ال�ذي يوحي إليه هب�ا، ومثاله كأن يدع�ي املدعى عليه ع�ىل املدعي يف دعوى 
الع�ني أنه اش�رتاها من�ه وقبضها أو وهبها له أو أي س�بب رشع�ي النتقاهلا إىل ي�ده )2(، وكذلك 
الدف��ع بع�دم قبول الدعوى، وهو ما يعرف يف الفقه اإلس�امي » بدف�ع اخلصومة » و يقصد به 
املدعى عليه دفع اخلصومة عن نفس�ه دون التعرض لصحة الدعوى من عدمها، مثال ذلك كأن 
يدع�ي املدع�ي ملكية العني فيدفع املدعى عليه أن يده عىل العني ليس�ت ي�د ملك وإنام يد حفظ 

كأن تكون عارية مثًا )3(.

ومل يتعرض فقهاء الرشيعة اإلسامية للدفوع الشكلية، ذلك أن اإلجراءات املعقدة ال وجود 
هلا يف النظام اإلس�امي للمرافعات، فمخالفة اإلجراء الش�كيل ال جتوز يف النظام اإلس�امي أن 

تكون سببًا لرد الدعوى أو لتأخري الفصل فيها )4(.

وال يعني ذلك أن تنظيم نظام املرافعات الرشعية السعودي لعملية اإلجراءات والنص عىل 
البطان جزاء املخالفة هو خمالفة للنظام الس�عودي، وإنام وضعت هذه اإلجراءات للحفاظ عىل 
احلقوق، فقد جاء يف فتاوى سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي عام اململكة ورئيس 

القضاة عندما سأله أحد القضاة عن العمل بتنظيم األعامل اإلدارية أجابه رمحه اهلل قائًا: 

)1(  عم�ر ، نبي�ل إس�امعيل)2006م(: الوس�يط يف قانون املرافع�ات املدني�ة والتجارية، اإلس�كندرية، دار اجلامعة 
اجلديدة للنرش، ص421 وما بعدها ؛ أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص228. 

)2(  ياسني، حممد نعيم: نظرية الدعوى، مرجع سابق، ص588. 
)3(  املذن، واصل: الدفوع اإلجرائية وأثرها يف الدعاوي القضائية، مرجع سابق، ص33.

)4(  ياسني، حممد نعيم: نظرية الدعوى، مرجع سابق، ص604. 
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)من حممد بن إبراهيم إىل املكرم الشيخ /......... سلمه اهلل 

الس�ام عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد: نشري إىل كتابكم رقم 246 يف 1377/11/9ه�، 
وقد س�بق أن بعث إليكم كتاب برق�م 5/5269 يف77/10/17 ورشح لكم الغرض من هذه 
األنظم�ة واختص�اص كل دفرت، ونفيدك بأن ه�ذه األعامل البد منها وال نعفيك�م أبدًا وهذا من 
املصلح�ة العام�ة، وال حمظور يف ذلك رشعًا قطعي�ًا، وال نقترص عىل ذلك بل نقول أنه مما تقتضيه 
املصلحة الرشعية، ومن أسباب حفظ احلقوق ، وال االلتفات إىل وساوس املوسوسني وجهاالت 

املغرضني.....( )1(.

3 ـ  احلقوق املتعلقة بحق الدفاع ومناط استعامله
يرتت�ب ع�ىل حق الدفاع يف اخلصومة املدني�ة العديد من احلقوق اإلجرائي�ة اهلامة والتي من 

الصعب وضع ضابط حلرصها )2(.

ومن ثم فإن حق الدفاع يتضمن العديد من احلقوق اإلجرائية التي تتعلق بالفعل بامدة الدفاع 
أمام املحكمة، مثل احلق يف اإلثبات، والذي هو من حقوق الدفاع األساس�ية، والتي من خاله 
يمك�ن كل خصم إثب�ات ما يدعيه، فهو حق للمدعي وللمدعى علي�ه وللمتدخل يف اخلصومة، 
ويتعل�ق باحل�ق يف اإلثب�ات كحق من حق�وق الدفاع احلق يف ال�رد إدعاءات اخلص�م، واحلق يف 

اإلنكار، واحلق من أجل االستعداد للرد عىل إدعاء اخلصم)3(. 

فح�ق الدفاع، باعتباره وس�يلة األفراد يف دفع عدوان الغ�ري أو توقي خطره، هيدف من هذه 
الزاوية إىل حتقيق مصلحة ذاتية وعامة تتمثل يف احلصول عىل احلامية القضائية، وهلذا فإن استعامله 
جي�ب أن يتجه نحو حتقيق ه�ذه الغاية، وهذه الغاية وحدها متثل غاي�ة احلق اخلاصة، فإذا ما اجته 
اس�تعامله إىل حتقي�ق أه�داف وغايات أخرى، فإن ذل�ك ُيعد انحرافًا عن غاي�ة احلق، ويؤدي إىل 

التعسف يف استعامله)4(.
)1(  املذن ، واصل: الدفوع اإلجرائية وأثرها يف الدعاوى القضائية، مرجع سابق، ص34.

)2(  عبدالتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص373 ؛ فهمي، 
وجدي راغب )2001م(: مبادئ القضاء املدين، دار النهضة العربية، القاهرة، ص524.

)3( عبدالتواب، أمحد إبراهيم، مرجع س�ابق، نفس املوضع؛ النفياوي، إبراهيم أمني : التعس�ف يف التقايض، مرجع 
سابق، ص112 وما بعدها. 

)4(  النفياوي، إبراهيم أمني : التعسف يف التقايض، مرجع سابق، ص128.
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اخلالصة
نخل�ص مم�ا س�بق إىل أن حمل احل�ق اإلجرائي ه�و )الطلب أو اإلدع�اء والدف�اع(، وهو ما 
ع�ربت عنه امل�ادة )4( من نظام املرافعات الرشعية الس�عودي، ويرتتب ع�ىل الطلب أو اإلدعاء 
»ب�دء اخلصوم�ة«، فالطلب أو اإلدعاء ه�و األداة الفنية التي عن طريقها يتم اس�تخدام الدعوى 

القضائية، وأساس هذه املطالبة هو حق التقايض أو حق االلتجاء للقضاء )1(. 

ومل�ا كان اإلدعاء والدفاع هو حمل احلق اإلجرائي كوسيلة الستعامل الدعوى، لذا فإنه البد 
م�ن توافر رشوط معينة، اتفق الفقه اإلس�امي ورشاح القانون ونظ�ام املرافعات الرشعية، عىل 
أهن�ا هي رشوط اس�تعامل الدعوى، فابد من توافر »املصلح�ة« و»املرشوعية« يف إبداء الطلبات 

القضائية أو الدفاع، وإذا كانت غري مرشوعة يسأل عنها مبدي الطلب أو الدفع. 

2 .4 الدعوى وحق التقايض
يقص�د بح�ق التقايض أن ل�كل من وقع اعت�داء عىل حق م�ن حقوقه أن يلج�أ للقضاء لرد 
هذا االعتداء واالنتصاف لنفس�ه ممن ظلمه وس�لب حقه، فهو حق من احلقوق الطبيعية اللصيقة 
بش�خص اإلنس�ان الت�ي ال تنفك عن�ه أب�دًا )2(، والقضاء يف اإلس�ام والية أساس�ية، حيث إن 
اإلنس�ان جمبول ع�ىل الظلم واجلهل والطم�ع واألنانية، لذا فقد أرس�ل اهلل رس�له ليبينوا للناس 
حكمة وجودهم، ورضورة رعايتهم حقوق بني جنسهم من عقيدة ونفس وعقل ومال وعرض 

وغري ذلك، ما يعود عىل هذه احلقوق األساسية بالرعاية والعناية والبقاء)3(.

وال يتصور قرص حق التقايض عىل من توافرت لدهيم رشوط قبول الدع�وى، ألنه ال يمكن 
التحق�ق من توافر ه�ذه الرشوط إال بعد ع�رض الدعوى عىل القضاء، لذل�ك كان االلتجاء إىل 
القض�اء حرًا، بمعنى أن لكل ش�خص احلق يف االلتجاء للقضاء ليع�رض عليه إدعائه )4(، وحق 

)1(  حممد الصاوي مصطفى: رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص166، 275.
)2(  أبو وردة، أمحد عبدالوهاب)2005م / 2006م(: صور اإلنسان يف التقايض بني مقتضيات االحرتام ومواطن 

اإلخال، مرجع سابق ، ص11. 
)3(  اب�ن منيع، عبداهلل بن س�ليامن: القضاء يف اإلس�ام وأثر تطبيق اململكة له يف حفظ احلق�وق ومكافحة اجلريمة، 

مرجع سابق، 41 ؛ املالك،  منصور بن محد ، الفصل يف املظامل، جملة العدل، مرجع سابق، ص76.
)4(  أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص119. 
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التقايض يثبت لكل من يعرتف له الش�ارع بأهلية الوجوب وهو كل إنس�ان حي وحتتل الدعوى 
يف النظ�م اإلجرائي�ة مركزًا متميزًا، ما جيعل من التمييز بينه�ا وبني حق التقايض أو حق االلتجاء 

للقضاء ليس باألمر اهلني)1(.

وحتى تتضح الصورة فصلت ذلك بمطلبني مها:

  املطلب األول:تعريف الدعوى.

  املطلب الثاين: التمييز بني حق االلتجاء إىل القضاء والدعوى.

2 .4 .1  تعريف الدعوى 

الدعوى لغة: معناها: الطلب، وتأيت بمعنى اإلخبار، كام تطلق ويراد هبا الزعم، ومنه قوهلم: 
أدعيت اليشء: أي زعمته يل حقًا كان أو باطًا، وتأيت أيضًا بمعنى مقولة الشخص، فيقال دعوى 

فان: أي قوله)2(.

والدعوى يف االصطاح الرشعي: قول مقبول عند القايض يقصد به قائله طلب حق معلوم 
قبل غريه حال املنازعة، أو دفعه عن حق نفس�ه، وقال صاحب املغني: الدعوى يف الرشع إضافة 

اإلنسان إىل نفسه استحقاق يشء يف يد غريه أو يف ذمته)3(. 

ويفض�ل فريق من الفقه اإلس�امي تعريف صاحب املغني للدعوى، ألنه يش�مل الدعوى 
س�واء أكانت بالقول أو الكتابة أو اإلش�ارة عند عدم القدرة عىل اللفظ أو الكتابة، فالدعوى هنا 
هي إضافة اإلنس�ان إىل نفسه، وهذا التعريف أيضًا يميز الدعوى عن غريها من الترصفات التي 

ال تصح إال يف جملس القضاء كالشهادة أو اإلقرار)4(.

)1(  ياس�ني، حممد نعيم: نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلس�امية وقانون املرافعات املدنية والتجارية، مرجع س�ابق، 
ص105. 

)2( ابن منظور،  لسان العرب: 26/14، املصباح املنري: 194/1، املعجم الوسيط: 286/2. 
)3(  زيدان، عبدالكريم: نظام القضاء يف الرشيعة اإلسامية، مرجع سابق، ص105. 

)4( اب�ن ظف�ري ، س�عد بن حممد بن ع�يل )1427ه� � 2006م(: قواع�د املرافعات الرشعية )فقه�ًا ونظامًا(، الطبعة 
األوىل،، مطابع سمعة، ص91. 
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أم�ا رشاح القان�ون، فل�م يتفقوا ع�ىل تعريف حمدد للدع�وى، حيث عرفها البع�ض)1( بأهنا 
»إدع�اء مع�ني يطلب من القايض احلك�م فيه«، يف حني يرى رأي آخ�ر أن الدعوى هي )احلق يف 

طرح اإلدعاء عىل القايض وإلزامه بالفصل فيه( )2(.

ويذهب رأي آخر إىل أن الدعوى )هي سلطة االلتجاء إىل القضاء للحصول عىل تقرير حق 
أو حلاميته( )3(. 

أم�ا البع�ض اآلخ�ر فقد عرفه�ا بأهنا: )ح�ق الش�خص يف احلصول عىل حك�م يف املوضوع 
لصاحله، وذلك يف مواجهة  شخص أخر بواسطة )السلطة القضائية( )4(. 

وي�رى الباح�ث، أن ه�ذه اآلراء مل تفلح يف حتدي�د مفهوم الدعوى، الس�يام وأهنا ختتلط مع 
مفه�وم اإلدع�اء أو الطلب من جانب، ومن جانب آخ�ر فإهنا ختتلط مع مفهوم احلق يف التقايض 

أو االلتجاء إىل القضاء. 

واحلقيقة أن الدعوى سلطة إجرائية ختول لصاحبها احلق يف احلصول عىل حكم يف موضوع 
اإلدع�اء بتأكي�ده إذا ثب�ت صحته أو بنفي�ه لعدم ثبوت صحت�ه، وباعتبارها س�لطة إجرائية فإهنا 
ختضع لنظام املرافعات الرشعية، من حيث رشوطها، ومن حيث رشوط احلكم فيها، وما يرتتب 

عليها من آثار )5(. 

ويف ض�وء ذل�ك املفهوم يتحدد االختاف ب�ني الدعوى واإلدع�اء أو الطلب، ومن جانب 
آخر يتحدد االختاف بني الدعوى واحلق املوضوعي)6(.

)1(  س�عد ، إبراهيم نجيب: القانون القضائي، مرجع س�ابق، ص ، نقًا عن،  النفياوي، إبراهيم أمني: التعس�ف يف 
التقايض، مرجع سابق، ص99، هامش )40(. 

)2(  عبدالفت�اح ، عزم�ي )1990م(: نح�و نظري�ة عامة لفكرة الدعوى أم�ام القضاء املدين ، القاه�رة،  دار النهضة 
العربية، ص92 وما بعدها. 

)3(  أب�و الوف�ا، أمح�د: املرافعات املدني�ة والتجارية، مرجع س�ابق، ص114؛ عبدالفتاح، عزمي: نح�و نظرية عامة 
لفكرة الدعوى أمام القضاء املدين، مرجع سابق، ص58 وما بعدها.

)4(  وايل ، فتحي: نظرية البطان، ص 13، مش�ار إليه لدى: ياس�ني، نعيم: نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلس�امية 
وقانون املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص86، هامش )3(.

)5(  النفياوي، إبراهيم أمني : التعس�ف يف التقايض، مرجع س�ابق، ص104؛ وايل، فتحي)1986م(: الوس�يط يف 
قانون القضاء املدين، دار النهضة العربية،  ص45. 

)6(  أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص116. 
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ولك�ن يربز س�ؤال مهم مفاده: ه�ل تعترب الدعوى وح�ق االلتجاء للقض�اء أو حق التمييز 
التقايض شيئًا واحدًا ؟ هذا سنوضحه. 

2 .4 .2  التمييز بن حق االلتجاء إىل القضاء والدعوى 
انقس�م رشاح القانون إىل فريقني بشأن التمييز بني حق االلتجاء إىل القضاء أو حق التقايض 
واحل�ق يف الدع�وى، حيث يذهب فريق إىل اعتبار الدعوى واحلق يف التقايض ش�يئًا واحدًا، بينام 
يذه�ب فري�ق آخ�ر إىل أن حق التق�ايض والدعوى خمتلف�ان، ذلك أن احل�ق يف التقايض هو حق 

مكفول لكافة الناس دون متيز، أما احلق يف الدعوى فهو جمرد سلطة إجرائية)1(. 

ويرى الباحث أن احلق يف التقايض واحلق يف الدعوى شيئان خمتلفان، فاحلق يف التقايض هو 
حق مكفول لكافة الناس دون متييز، فهو حق طبيعي لإلنسان، فعىل الرغم من أن مصطلح  »حق 
اإلنسان يف التقايض« حديث الدخول يف لغة األنظمة، إال أن احلق ذاته يرب بجذوره يف أعامق 

التاريخ، إذ يرجع إىل الوقت الذي تاقت فيه نفس اإلنسان إىل العدل )2(.

لذل�ك كفلت األنظمة والدس�اتري الوضعية هذا احلق للش�عوب وضمنته نصوصها، حيث 
نص�ت امل�ادة )47( من النظام األس�ايس للمملك�ة العربية الس�عودية الصادر باملرس�وم امللكي 
الكري�م رق�م )أ/90( وتاري�خ 1412/8/27ه�� عىل أنه: »ح�ق التقايض مكفول بالتس�اوي 

للمواطنني واملقيمني يف اململكة ويبني النظام اإلجراءات الازمة لذلك« )3(. 

فحق التقايض الذي يامرس�ه الكافة يتمثل يف حق كل ش�خص يف طرح نزاعه عىل القضاء، 
وهو ما يعني استناد الناس مجيعًا يف االلتجاء للقضاء إىل احلق العام الذي قرره النظام األسايس، 
وهو حق س�ابق عىل الدعوى التي يكون أساس�ها النظام اإلجرائي )نظ�ام املرافعات الرشعية(، 

والذي حدد هذا النظام رشوط استعامل الدعوى ومن بينها رشط املصلحة )4(. 

)1(  أبو الوفا، أمحد، املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص116 وما بعدها.
)2(  أبو وردة ،أمحد عبدا لوهاب،: حق اإلنسان يف التقايض بني مقتضيات االحرتام ومواطن اإلخال، مرجع سابق، 
ص 9؛ النفياوي، إبراهيم: التطور التارخيي للتعس�ف يف اس�تعامل احلق يف التقايض، مرجع سابق، ص22، وما 

بعدها.
)3(  تنص املادة )68( من الدستور املرصي عىل أنه: " التقايض حق مصون ومكفول للناس كافة ".

)4(  عبدا لتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص204؛ وقارن 
بني أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع س�ابق، ص116 وما بعدها، عباس، أمحد قطب: إس�اءة 

استعامل احلق يف التقايض، مرجع سابق، ص86.
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فاحلق يف التقايض هو حق عام وسابق عىل احلق يف الدعوى، أساسه األول هو النظام األسايس 
للحكم، أما أساس الثاين فهو النظام اإلجرائي من حيث رشوط املضمون واالستعامل)1(.

وعن�د فقهاء الرشيعة، ف�إن الدعوى ترصف مباح، وهو يع�ود إىل حق التقايض الذي مىض 
عىل محايته دس�تور الدولة اإلس�امية، ويعني كوهنا ترصفًا مباحًا أهنا ليست واجبًا مفروضًا عىل 
األف�راد، يفهم ه�ذا املعنى من تعريف كثري من العلامء للمدعي من أنه: »ال جيرب عىل الدعوى إذا 
ترك« فرفعها مرتبط بإرادته كبقية الترصفات كبقية الترصفات الرشعية من عقود وغريها، وهكذا 
فإن الدعوى وس�يلة أباحها الش�ارع لكل فرد حلامية حقه من العدوان أو اسرتداده، ويستمد هذا 

احلق  �  يف الدعوى  �  من احلق العام يف التقايض الذي كفله اإلسام لكافة الناس)2(.

)1(  عبدا لتواب،أمحد إبراهيم، املرجع السابق، ص205، 206. 
)2(  ياس�ني، حممد نعيم: نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلس�امية وقانون املرافعات املدنية والتجارية، مرجع س�ابق، 
ص85 ؛ العريني ، عبداهلل بن إبراهيم )1420ه�(: تقرير اإلس�ام للعدل بني األفراد والدول، بحث منش�ور 
بمجل�ة الع�دل، العدد األول، حمرم ، جملة الع�دل، تصدر عن وزارة العدل باململكة العربية الس�عودية، ص40 

وما بعدها.
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الفصل الثالث

 ماهية التعسف في استعمال احلق اإلجرائي

3 .1 معنى التعسف ومظاهـره وعالقته باإلســاءة.

3 .2 التعسف يف استعامل احلق يف الفقه اإلسالمـي.

3 .3 التعسف يف استعامل احلق يف القانون الوضعي.

3 .4 املقصود بالتعسف يف استعامل احلق اإلجرائـي.
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الفصل الثالث

ماهية التعسف في استعمال احلق اإلجرائي
متهيد وتقسيم

اس�تعمل فقه�اء الرشيعة اإلس�امية � رمحهم اهلل  �  لفظ احلق يف مواض�ع كثرية وعىل معاٍن 
خمتلفة، فهم يس�تخدمون مصطلح »احلقوق املالية« ومصطلح احلقوق »غري املالية«، فهم أطلقوا 
كلمة )احلق( عىل معان كثرية )1(، وقد سبق وأن تناولنا مفهوم احلقوق وأنواعها يف الفصل األول 

من هذه الدراسة. 

واحلقيقة أن احلقوق يف الرشيعة اإلسامية بمختلف أنواعها أو تقسيامهتا تغلب عليها النظرة 
الدينية، فكل حق مشوب إما يف ذاته أو يف مآله بحق اهلل كام قرره اإلمام الشاطبي)2(.

ولبيان مفهوم التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف املجال اإلجرائي، كان البد من التعرض لبيان 
معنى التعس�ف، ثم بيان مفهوم التعس�ف يف اس�تعامل احلق، لذا س�وف تنقس�م الدراسة يف هذا 

الفصل إىل أربعة أقسام: 
3 . 1 معنى التعسف ومظاهره وعاقته باإلساءة.

3 . 2 التعسف يف استعامل احلق يف الفقه اإلسامي.

3. 3 التعسف يف استعامل احلق يف القانون الوضعي.

3 . 4املقصود بالتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي. 

)1( املحيميد،  صالح بن عبدالرمحن:  احلق وأنواعه، جملة العدل، تصدر عن وزارة العدل باململكة العربية السعودية، 
العدد األول، حمرم 1420ه�، ص83 وما بعدها. 
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3 .1 معنى التعسف ومظاهره وعالقته باإلساءة

تستند فكرة التعسف يف الرشيعة اإلسامية إىل الكثري من آيات القرآن الكريم وما روى عن 
الرسول > من أحاديث، والتي تؤكد بشكل قاطع أن استخدام احلق يكون مرشوعًا إذا تم بأمانة 
وني�ة صادق�ة، ولكنه يكون عكس ذلك، إذا تم بني�ة اإلرضار بالغري، ومن اآليات التي تضمنت 
يٌح بِإِْحَساٍن...﴿22٩﴾ )سورة  َتاِن َفإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْسِ َاُق َمرَّ ه�ذا املعنى قول�ه تعاىل:}الطَّ

البقرة(. 

ويش�يع يف االس�تعامل لفظتان مها، لفظة »التعس�ف« ولفظة »اإلس�اءة«، وكثريًا ما تستخدم 
اللفظة األوىل عند احلديث عن احلقوق وغريها، يقال: تعسف يف استعامل حقه، أما اللفظة الثانية 
فيقصد هبا » اإلس�اءة فكثريًا ما يس�تخدمه القانونيون وبصفة خاصة يف املجال اإلجرائي، حيث 

يقال » إساءة احلق يف التقايض«)1(.

ويف ضؤ ذلك نقسم هذا القسم إىل: 
3 . 1 . 1معنى التعسف ومظاهره 

3 . 1 . 2 مظاهر التعسف

3 . 1 . 3 العاقة بني التعسف واإلساءة 

3 .1 .1 معنى التعسف ومظاهره 

التعس�ف لغًة: العني والس�ني والفاء )عس�ف(كلامت تتقارب ليست تدل عىل خري، إنام هي 
كاحل�رية وقل�ة البصرية، قال اخلليل: التعس�ف: ركوب األمر من غري تدب�ر، وركوب مفاده بغري 

قصد، ومنه التعسف)2(.

)1( عباس، أمحد قطب: إساءة استعامل احلق يف التقايض، مرجع سابق، ص 
)2( ابن فارس، أبو احلس�ني أمحد )1381ه� / 1٩71م(:  معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبدالس�ام هارون، ط2، 
م�ر، مطبع�ة الب�ايب احللب�ي،  ج4، ص311؛  نقًا عن رياض، حممد: التعس�ف يف اس�تعامل احلقوق عىل ضوء 
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وقي�ل إن: العس�ف ه�و الس�ري بغ�ري هداي�ة، واألخذ ع�ىل غري الطري�ق وكذلك التعس�ف 
واألعتس�اف، والعس�ف: رك�وب املفازة وقطعه�ا بغري قصد وال هداي�ة، وال توخي صوب وال 

طريق ملوك يقال: اعتسف الطريق اعتسافًا إذا قطعه دون صوب توخاه فأصابه)1(. 

والتعس�ف: الس�ري عىل غري علم وال أثر، وعس�ف املف�ازة: قطعها كذل�ك، ومنه قيل رجل 
عسوف إذا مل يقصد احلق، وعسف فان فانًا عسفًا: ظلمه، وعسف السلطان يعسف واعتسف 
وتعس�ف: ظل�م وهو من ذل�ك، ويف احلديث: ال تبلغ ش�فاعتي إمامًا عس�وفًا أي جائرًا ظلومًا، 
والعسف يف األصل أن يأخذ املسافر عىل غري طريق وال جادة وال علم فنقل إىل الظلم واجلوار)2(.

ويف االصطاح: 

مل يعرف فقهاء املسلمني لفظة »التعسف« أو »اإلساءة«، وإنام استعمل رشاح القانون املحدثني 
هاتني اللفظتني، ومع ذلك قد وردت بعض الكلامت يف كتب فقهاء املسلمني القدامى املقابلة للفظ 
»التعس�ف« أو»اإلس�اءة«، حيث أورد ابن قيم اجلوزية كلمة »مضارة احلقوق« يف كتاب الطرق 

احلكمية، أيضًا كلمة »االستعامل املذموم يف املوافقات«)3(.

وقد أطلق الشيخ أبو زهرة لفظة »املضارة« تعبريًا عن التعسف، وقد ربط بعض الفقهاء تعريف 
التعسف باستعامل احلق، فعرفه عىل أنه: »يراد بالتعسف يف استعامل احلق هو ذلك االستعامل عىل 

وجه غري مرشوع بمعنى جماوزة احلق حني مزاولة اإلنسان له«)4(.

وق�د وردت عدة تطبيقات للتعسف  �  بمعناه احلايل  �  لدى فقهاء املسلمني مثل »العضل«)5(، 
وقد جاءت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، تدل عىل معنى التعسف، قال تعاىل:}َيا َبنِي آَدَم 
ِفنَي ﴿13﴾ )س�ورة  ُه اَل ُيِبُّ امْلُْسِ ُفوا إِنَّ ُبوا َواَل ُتْسِ ٍد َوُكُلوا َوارْشَ ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْس�جِ

)1( ابن منظور: لسان العرب، حرف الفاء، دار صادر بريوت، النسخة اإللكرتونية، ج٩، ص245. 
)2( املرجع السابق، ص245، 246 

)3( الدريني، فتحي: احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، مرجع سابق، ص46 واهلوامش املشار إليها.
)4( الزهو، أمحد النجدي: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص27. 

)5( الدهش، عبداهلل بن عبدالرمحن بن عثامن )1420ه�(: الفصل يف اخللع» أسبابه وآثاره«، جملة العدل، تصدر عن 
وزارة العدل باململكة العربية السعودية، العدد األول، حمرم 1420ه�، ص166. 
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األع�راف(، ف�اإلرساف يعن�ي التعس�ف، وقوله >: )أن احل�ال بني واحلرام ب�ني وبينهام أمور 
مشتبهات(] رواه البخاري ومسلم [ واملتشاهبة تأيت من اإلرساف، واإلرساف معناه جتاوز احلد)1(.

3 .1 .2 مظاهر التعسف 

لبيان املعنى احلقيقي للفظة » التعسف » فإنه جيب التعرض ملظاهر »التعسف«، والتي توضح 
أص�ل احلق واخلروج عليه، وهذه املظاهر كثرية ومتعددة، نوجز أمهها فيام ييل: 

أواًل: األمر باحلسنى في عالقة اجلوار 

ُكوا بِِه َش�ْيًئا  َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَس�اًنا َوبِ�ِذي اْلُقْرَبٰى َواْلَيَتاَمٰى  َ َواَل ُترْشِ ق�ال تعاىل:} َواْعُبُدوا اهللَّ
بِيِل َوَما َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم إِنَّ  ْنِب َواْبِن السَّ اِحِب بِاجْلَ ُنِب َوالصَّ اِر اجْلُ اِر ِذي اْلُقْرَبٰى َواجْلَ َوامْلََساِكنِي َواجْلَ

َتااًل َفُخوًرا ﴿63﴾)سورة النساء(.  َ اَل ُيِبُّ َمْن َكاَن خُمْ اهللَّ

قال أبو بكر العريب عند تفسريه هلذه اآلية »حرمة اجلار عظيمة يف اجلاهلية واإلسام معقولة 
مرشوعة مروءة وديانة، قال النبي >: )ما زال جربيل يوصني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه( )2(، 
وقال من »كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره« )3(، واجلريان ثاثة: »جار له حق واحد وهو 
املرشك، وجار له حقان وهو اجلار املسلم، وجار له ثاثة حقوق وهو اجلار املسلم له الرحم« )4(. 

ويتض�ح جلي�ًا من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية عدم األرضار باجلار وعدم مرشوعية 
ذلك، والنهي عنه، حتى ولو كان هناك استعامل للحقوق، فيجب عدم التعسف فيها.

وهذا النهي الذي ذهبت إليه الرشيعة اإلسامية يف التعسف يف استعامل احلق إرضارًا باجلار، 
س�بقت به القوانني الوضعية، حيث يقول بوتييه Pothier القانوين الفرنيس يف ش�أن تطبيق املادة 

)1( عبداهلل، نجيب أمحد: التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص135.
)2(  صحيح البخاري، كتاب األدب، باب الوصاية باجلار، ص127٩، حديث )6014، 6015( ؛ صحيح مسلم، 

كتاب الرب والصلة، باب الوصية باجلار واإلحسان إليه، ص1413، حديث )2624(. 
)3(  صحي�ح البخ�اري، كت�اب األدب، باب م�ن كان يؤمن باهلل والي�وم اآلخر فا يؤذ ج�اره، ص1280، حديث 

)601٩(؛ صحيح مسلم، كتاب اإليامن، باب احلث عىل إكرام اجلار...، ص43، حديث )47(. 
)4( البيهقي، أبو بكر أمحد بن حسني بن عيل، السنن الكربى حديث رقم )٩238(، دار الفكر، بريوت، لبنان، د ت.
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)1382( مدين فرنيس: »أن اجلار من ش�أنه أن يلزم اجلريان بأن يس�تعمل كل منهم ملكه بطريقة 
ال ترض بجاره« )1(.

وقد نصت القوانني الوضعية عىل اس�تعامل احلق اس�تعاماًل مرشوعًا، فاملادة )4( من القانون 
املدين املري نصت عىل أنه: »من استعمل حقه استعاماًل مرشوعًا ال يكون مسئواًل عام ينشأ من 

ذلك من رضر«.

وبينت املادة )5( من القانون املدين املري أحوال التعسف يف استعامل احلق، حيث نصت 
عىل أنه : » يكون استعامل احلق غري مرشوع يف احلاالت اآلتية: 

1 �   إذا مل يقصد به سوى اإلرضار بالغري.

2 �  إذا كانت املصالح التي يرمي إىل حتقيقها قليلة األمهية بحيث ال تتناسب البتة مع ما يصيب 
الغري بسببها. 

3� إذا كانت املصالح التي يرمي إليها غري مرشوعة« )2(.

ثانيًا: في العالقة بني الزوجني

دعت الرشيع�ة اإلسامية إىل الود واإلحسان وحسن املعاملة بني الزوجني، قال تعاىل:}...
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم ﴿228﴾)س�ورة  َج�اِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة  َواهللَّ �نَّ ِمْثُل الَّ�ِذي َعَلْيِهنَّ بِامْلَْعُروِف َولِلرِّ َوهَلُ
يٌح بِإِْحَساٍن ... ﴿22٩﴾ )سورة البقرة(  البقرة(،  وقوله عز وجل:}...َفإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْسِ
ِذيَن آَمُنوا اَل َيِلُّ َلُكْم َأْن َتِرُثوا النَِّس�اَء َكْرًها  َواَل َتْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا  ا الَّ َ وقوله عز وج�ل:}َيا َأيُّ
وُهنَّ بِامْلَْعُروِف  َفإِْن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسٰى َأْن  َنٍة َوَعارِشُ بَِبْعِض َما آَتْيُتُموُهنَّ إاِلَّ َأْن َيْأتنَِي بَِفاِحَشٍة ُمَبيِّ

ا َكثرًِيا ﴿1٩﴾ )سورة النساء(.  ُ ِفيِه َخرْيً َعَل اهللَّ َتْكَرُهوا َشْيًئا َوجَيْ

ويظه�ر جلي�ًا من ه�ذه اآليات الكريمة حس�ن املعارشة ب�ني األزواج واملعامل�ة باملعروف، 
ومن ثم ال جيوز اس�تعامل الرجال حلقهم عىل النس�اء يف العس�ف هبم واجلور عليهم حتى يفتدين 

)1( عامر، حسني )1٩٩8م(: التعسف يف استعامل احلقوق وإلغاء العقود، نقحها / عبدالرحيم عامر، الطبعة الثانية، 
القاهرة، اهليئة املرية العامة للكتاب،، ص108. 

)2( أبو السعود، رمضان: النظرية العامة للحق، مرجع سابق، ص4٩4 وما بعدها. 
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أنفسهم، فا جيوز لألزواج أن يعضلوا نساءهم حتى يفتدين أنفسهم، قال اإلمام الشافعي رمحة 
اهلل يف الكايف )12( فإن افتدت منه عىل إكراه أو عىل إرضار كان هلا رد ما أخذ ولزمه الطاق )1(.

ثالثًا: عدم اإلسراف في اإلنفاق

لَِك َقَواًما ﴿76﴾ )س�ورة  وا َوَكاَن َبنْيَ َذٰ ُ ُفوا َومَلْ َيْق�رتُ ِذي�نَ إَِذا َأْنَفُق�وا مَلْ ُيْسِ ق�ال تعاىل:}َوالَّ
الفرقان(، فهذه اآلية الكريمة تدل عىل أنه إذا كان الشخص مالكًا للامل، وإن كان له احلق يف أن 
ينفق هذا املال عىل الوجه الذي يراه، إال أن عليه عدم الغلو والعس�ف يف هذا اإلنفاق، ترش�يدًا 

لاستهاك واملنفعة العامة التي تعود من عدم اإلرساف يف هذا اإلنفاق )2(.

رابعًا: التعسف في استعمال احلقوق اإلجرائية

تتنوع احلقوق اإلجرائية إىل احلق يف الدعوى، واحلق يف اإلنكار، واحلق يف الوكالة يف اخلصومة، 
فإذا ما كانت هناك حرية للشخص يف رفع دعواه، فإهنا مقيد بأن تكون له مصلحة فيها وال جيوز 
له رفعها بنية اإلرضار بالغري، فإذا كان املاك عىل الش�يوع ال يلتزمون بالبقاء يف هذه احلالة ألهنا 
حال�ة مؤقت�ة، ومع ذلك فإنه عندما يدعي أحد املاك عىل الش�يوع دعوى القس�مة بروح الكيد، 

فإنه تعسف يف استخدام حقه يف رفع الدعوى)3(.

فم�ن خ�ال هذه األمثلة، يتضح معنى التعس�ف كام يتضح أنه مرتبط أساس�ًا بنظرية احلق، 
وه�و م�ا دعا أحد الفقه�اء املعارصين لتعريفه عىل أنه: »مناقضة قصد الش�ارع يف ترف مأذون 

فيه رشعًا بحسب األصل«)4(.

)1(  الدهش، عبداهلل بن عبدالرمحن بن عثامن: الفصل يف اخللع» أس�بابه وآثاره»، مرجع س�ابق، ص170؛  رياض، 
حممد، مرجع سابق، ص86 وما بعدها.

)2( الزهو، أمحد النجدي: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص36. 
)3(  النفياوي، إبراهيم أمني: التعسف يف التقايض، مرجع سابق، ص57، 58. 
)4( الدريني، فتحي: احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، مرجع سابق، 87. 
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3 .1 .3  العالقة بني التعسف واإلساءة 

يشيع لدى رشاح القانون والفقه املعارص لفظتا » التعسف » و«اإلساءة » فهل بينهام اختاف 
يف املعنى؟ 

احلقيق�ة ف�إن اللفظني مها مرتادفان عند ربطهام يف اس�تعامل احلق�وق، بل أن هناك مرتادفات 
أخ�رى هلذي�ن اللفظني عند احلديث عن اس�تعامل احلقوق، مثل »اخل�روج عن احلق« أو »جماوزة 

حدود احلق «)1(. 

ويذك�ر بع�ض القانونيني)2( بأنه: »كانت فكرة االنحراف باحلق أو إس�اءة اس�تعامل احلق أو 
التعسف فيه.. قائاًم عىل قاعدة غنية من آراء الفقهاء وأحكام املحاكم بام جيعل تلك الثروة الفقهية 

والقضائية معينًا هائًا«. 

يف حني يرى الفقيه املعارص فتحي الدريني، أن هناك خلطا بني »التعسف واملجاوزة »، إذ يرى 
أن التعسف يفرتض أساسًا وجود احلق، أي أن املتعسف يترف داخل حدود احلق املوضوعية 
ال يتعداها، وعىل هذا فالفعل يف التعسف مرشوع لذاته، ولكنه معيب يف باعثه ومآله، يف حني أن 

الفعل يف املجاوزة غري مرشوع لذاته، بقطع النظر عن باعثه أو نتيجته)3(.

ويتفق بعض رشاح القانون وهو Dabin مع ما ذهب إليه الدكتور/ فتحي الدريني يف التفرقة 
بني التعسف واملجاوزة أو اخلروج من احلق كام يسميه Dabin، إذا يقول:»أن اخلروج عن احلدود 
التي يعينها القانون حق من احلقوق يستبعد فكرة االستعامل، الذي ال يوجد إال يف النطاق القانوين 
للحق، فاالس�تعامل، وبالتايل التعس�ف فيه، يظهر بالنسبة لصاحب احلق بعد أن يفرغ املرشع من 

وضع القواعد التي قد تقيد بعض سلطات صاحبه« )4(.

)1( الرشقاوي، مجيل: دروس يف أصول القانون، مرجع سابق، ص272؛ أبو السعود، رمضان: النظرية العامة للحق، 
مرجع سابق، ص4٩2، 4٩3. 

)2( أبو العينني، حممد ماهر)1٩87م(: االنحراف الترشيعي والرقابة عىل دستوريته، دراسة تطبيقية عىل مر، رسالة 
دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، ص23، نقًا عن عباس، أمحد قطب: إس�اءة اس�تعامل احلق يف التقايض، 

مرجع سابق، ص82. 
)3( الدرين�ي، فتح�ي: احل�ق ومدى س�لطان الدولة يف تقييده، رس�الة، كلية الرشيعة والقانون، جامعة دمش�ق، نرش 

مؤسسة الرسالة، بريوت، 13٩7ه�/ 1٩77م، ص27. 
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وأنا اتفق مع الرأي السابق يف رضورة التمييز بني التعسف واملجاوزة، إال أنني ال أرى حمًا 
هلذه التفرقة عند اس�تعامل لفظة »اإلساءة« كمرادف للفظة »التعسف« عند احلديث عن استعامل 
احلق�وق إذ إن اإلس�اءة أو التعس�ف تكون داخل ح�دود احلق املوضوعي�ة وال تتعداها بخاف 

املجاوزة.

3 .2 التعسف في استعمال احلق في الفقه اإلسالمي

ملا كانت الرشيعة اإلسامية هتدف إىل حتقيق مصالح العباد عىل اإلطاق، فإن قصد الشارع 
من املكلف أن يكون قصده يف العمل موافقًا لقصد الترشيع، وملا كان قصد الشارع املحافظة عىل 
الرضوري�ات، وم�ا يرج�ع إليه من احلاجيات، وهو ع�ني ما كلفه العبد، فاب�د أن يكون مطلوبًا 

بالقصد إىل ذلك )1(.

وقد استعمل الفقهاء  �  رمحهم اهلل تعاىل  �  لفظة » احلق« يف مواضع كثرية وعىل معاٍن خمتلفة، 
فهم تارة يطلقون احلق عىل مجيع احلقوق املالية وغري املالية مثل قوهلم: حق اهلل، وحق العبد، وتارة 
يس�تعملونه يف مقابلة األعيان واملنافع الس�لوكية، ويريدون به احلقوق االعتبارية كحق للشفعة، 
وحق الطاق، وحق الوالية، وحق التملك وغريها؛ وكام يستعلمون احلق بمعنى الثبوت واللزوم 
فيقولون حقوق الدار، ويقصدون بذلك مرافقها، كحق املرور، وحق الس�يل، وأيضًا ويطلقون 
أيضًا تس�مية »احلق« عىل ما ينش�أ عن العقد من التزامات، فمثًا عقد البيع له حقوق هي تس�ليم 

املبيع ودفع الثمن )2(.

ومن أركان احلق: صاحب احلق، وهو الذي ثبت له هذا احلق وصار لصاحبه سلطة يف إلزام 
من عليه احلق بالقيام بأدائه، وإال تعرض للجزاء أو العقاب يف إطار معني، ومن الواضح أن هذا 

احلق يكون هلل عز وجل، وقد يكون لآلدمي، وقد يكون مشرتكًا بينهام )3(.

)1( الش�اطبي، أبو إس�حاق إبراهيم بن موسى )1424ه� - 2003م(: املوافقات يف أصول الرشيعة، حتقيق الشي�خ 
عب�داهلل دراز، الطبعة الثالثة،  بريوت،  دار الكتب العلمية، ج2، ص207. 

)2(  املحيميد،  صالح بن عبدالرمحن:  احلق وأنواعه، مرجع سابق، ص12.
)3( الزهو،أمحد النجدي: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص8. 



73

واألص�ل يف احلق  اإلطاق، ووس�ائل التقييد يف الرشع منه�ا النصوص اخلاصة، والقواعد 
العامة، و مقاصد الرشيعة، وعىل هذا يمكن أن نتصور أن الفعل يكون مرشوعًا يف ذاته بالنظر عىل 
اس�تناده إىل احلق، ويكون غري مرشوع بالنظر الس�تعامله يف غري غايته، أو ملناقضته لروح الرشيعة 

أو قواعدها العامة)1(.

ويف ضوء ذلك نقسم هذا القسم إىل: 
3 . 2 .1 مفهوم التعسف يف استعامل احلق يف الفقه اإلسامي وأساسه.

3 . 2 . 2 معايري التعسف يف استعامل احلق يف الفقه اإلسامي.

3 .2 .1  مفهوم التعسف في استعمال احلق في الفقه اإلسالمي وأساسه
يق�ول اإلمام الش�اطبي: »ملا ثبت أن األحكام رشعت ملصالح العب�اد، كانت األعامل مقيدة 
بذلك، ألن مقصود الشارع منها كام يتبني، فإذا كان األمر يف ظاهره وباطنه عىل أصل املرشوعية، 
ف�ا إش�كال، وإن كان الظاهر موافقًا واملصلح�ة خمتلفة، فالفعل غري صحيح وغري مرشوع، ألن 
األعامل الرشعية ليست مقصودة ألنفسها، وإنام قصد هبا أمور أخرى غري معانيها، وهي املصالح 
التي رشعت ألجلها، فالذي عمل مع ذلك عىل غري هذا الوضع فليس عىل وضع املرشوعات« )2(.

فالرشيع�ة مبني�ة عىل مصالح العباد، رس�مها الش�ارع احلكيم، ثم رشع من الوس�ائل، وهي 
احلقوق، ومنحها العباد لتحقيق هذه املقاصد، فوجب إذن أن يكون قصد الشارع من املكلف أن 

يكون قصده يف العمل موافقًا لقصد اهلل يف الترشيع)3(.

فاحلق أمانة س�امية يف يد املكلف جيب أن تكون وس�يلة للمصالح ال للمفاس�د، فإذا حاد هبا 
عن هنجها القويم فكانت مصدر رضر أو إرضار لآلخرين، اعترب ذلك الفعل خارجًا عن مقصود 
الشارع الذي راعى محاية األنفس واألموال من الضياع وكل رضر، فوجب أن يرد القائم بذلك 

إىل احللقة الوسطى وهي حد االعتدال ومراعاة حسن الترف يف املال)4(.

)1( الدريني، فتحي: احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، مرجع سابق، ص23.
)2( الشاطبي: املوافقات، مرجع سابق، ج2، ص382. 

)3( الدريني، فتحي: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص80.
)4( الشاطبي: املوافقات، مرجع سابق،ج2، ص255. 
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ويف ضوء ذلك نتناول تعريف التعسف يف استعامل احلق يف الفقه اإلسامي يف )فرع أول(، ثم 
أساس نظرية التعسف يف استعامل احلق يف الفقه اإلسامي يف )فرع ثان (، وذلك عىل النحو التايل:

الفرع األول: تعريف التعسف يف استعامل احلق يف الفقه اإلسامي.

الفرع الثاين :القواعد الفقهية املتعلقة بنظرية التعسف يف استعامل احلق يف الفقه اإلسامي 

الفرع الثالث: أساس نظرية التعسف يف استعامل احلق يف الفقه اإلسامي.

الفرع األول: تعريف التعسف في استعمال احلق في الفقه اإلسالمي 

إن حقوق اإلنس�ان فروض وواجبات رشعية، فمن أنواع احلكم الرشعي يف اإلس�ام كون 
الفعل فرضًا أو واجبًا، وهو ما يطلب من املكلف عىل طريق احلتم واإلجياب، ويستحق العذاب 
عىل تركه، وخيتلف عن النقل والندب والتطوع، ألن اإلخال به حرام، وتأخذ حقوق اإلنس�ان 
حك�م الف�رض والواجب، بل يذه�ب البعض إىل أهنا رضوريات، وهي أع�ىل درجات املصالح  

وحتميها حدوده، أو إىل أهنا حرمات تدخل يف محى اهلل تعاىل)1(.

واستعامل اإلنسان حلقوقه ُمقيد، إذ جيب أن يكون هذا احلق من احلقوق املباحة، فمن أركان 
احلق اإلباحة التي يوصف هبا احلق إذ إنه ال اعتبار وال اعتداد به ما مل يوصف هذا احلق بالرشعية 
واإلباح�ة حتى ينظر إليه باالحرتام والتقدي�ر، وهذا ُيعطي احلق محاية وتقريرًا لعقاب من تعدي 
عليه بالنيل منه، وذلك كي يكون الكافة بمأمن من التعدي عىل حقوقهم)2(؛ ذلك أن اإلنسان يف 
هذه احلياة مكلف مثًا بالسعي والعمل لتحصيل الرزق، فعليه أن يكسب املال من حال، وأن 
ينفقه يف حقه حتى يكون ما حصله حمل احرتام وتقدير واعتبار يف جمال حقوق اآلخرين؛ كذلك، 
ال يق لإلنسان أن يتعسف يف استعامل حقه إرضارًا باآلخرين، وقد بينا فيام سبق معنى التعسف، 
ووردت األدل�ة من الق�رآن الكريم واألحاديث النبوية يف حتريم التعس�ف، منها قوله:}...تِْلَك 

امِلُوَن ﴿٩22﴾)سورة البقرة(. ئَِك ُهُم الظَّ ِ َفُأوَلٰ ِ َفَا َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَّ ُحُدوُد اهللَّ

)1( الش�وربجي، البرشي حممد )1٩61م(: حقوق اإلنس�ان أمام القضاء يف اإلسام، مقال منشور بمجلة املحاماة، 
تص�در ع�ن نقاب�ة املحامني املري�ة، القاهرة، العدد الس�ابع والثامن، س�بتمرب وأكتوبر 1٩61م، الس�نة احلادية 

والسبعون، ص121، 122. 
)2( الزهو، أمحد النجدي: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص10. 
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كذلك روى البخاري عن النعامن بن بشري أن رسول اهلل > قال: »مثل القائم عىل حدود اهلل 
والواقع فيها كمثل قوم اس�تهموا عىل س�فينة، فأصاب بعضهم أعاها، وبعضهم أسفلها، فكان 
الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا عىل من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنًا يف نصيبنا خرقًا، ومل 
نؤذ من فوقنا، فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعًا، وإن أخذوا عىل أيديم نجوا ونجوا مجعيًا«)1(.

ويراد بالتعس�ف يف اس�تعامل احلق استعامله عىل وجه غري مرشوع، بمعنى جماوزة احلق حني 
مزاولة اإلنسان له)2(. 

ومل يرد مصطلح »التعسف« يف عبارات الفقهاء واألصوليني وإنام وردت بداًل منه مصطلح 
»التعنت« يف املعنى نفس�ه عند املكاس�اين، كام وردت عبارة »املضارة يف احلقوق« يف كتاب الطرق 

احلكمية البن قيم اجلوزية )3(.

ويف بيان االختاف بني »التعسف« و»املجاوزة«، يقول الدكتور فتحي الدريني: » أن التعسف 
يعتمد  �  يف األصل  �  عىل وجود احلق، وهذا يستلزم مرشوعية  الفعل الازم الستعامله ابتداًء، 
ألن ما تفرع عن املرشوع مرشوع بالرضورة، فاستعامل احلق يكون معيب يف الباعث عليه، أو يف 
ما يلزم عنه من نتيجة، حتى إذا جترد الفعل من الباعث غري الرشعي، أو مل ترتتب عليه النتيجة غري 
املرشوع�ة ع�اد إىل الفعل وصفه من املرشوعية، وليس كذلك الفعل يف جماوزة احلق أو االعتداء، 
فهو غري مرشوع لعيب يف ذاته، لعدم استناده إىل حق، أي حمظور عىل كل حال إال حال الرضورة، 

أو حال إباحته بسبب رشعي آخر من األسباب املبيحة للمجاوزة )4(. 

ويتفق العنت والعسف يف إفادة الظلم، واملشقة، واإليذاء، واإلرضار بالغري، وجيوز إطاق 
التعسف أو التعنت عىل نوع خاص من الظلم، وهو الناشئ عن إساءة استعامل احلق أو الترف 

فيه ترفًا خمالفًا ملقصود الشارع من رشعه )5(.

)1( صحيح البخاري، كتاب الرشكة، باب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيها؟ ص 4٩5، حديث )24٩3(.
)2(  الزهو، أمحد النجدي: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص27. 

)3( رساج، حممد أمحد )1٩٩8م(: نظرية العقد والتعسف يف استعامل احلق من وجهة الفقه اإلسامي، دار املطبوعات 
اجلامعية، اإلسكندرية، ص27٩. 

)4( الدريني، فتحي: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص50.
)5(  رساج،  حممد أمحد: نظرية العقد والتعسف يف استعامل احلق من وجهة الفقه اإلسامي، مرجع سابق، ص283.
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الفرع الثاني: القواعـد الفقهية املتعلقة بنظرية التعسف في استعمال احلق في الفقه اإلسالمي 

هناك مجلة من القواعد الفقهية، هذه القواعد تدل بوضوح عىل ماهية التعس�ف يف اس�تعامل 
احلق، أوضح بعضًا منها، مع بيان ارتباطها بالتعسف يف استعامل احلق: 

القاعدة األولى: األمور مبقاصدها 

تنطلق هذه القاعدة من قوله >:»إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى«)1(. 

ويقص�د هب�ذه القاع�دة أن احلكم الذي يرتتب ع�ىل فعل املكلف ينظر في�ه إىل مقصده فعىل 
حسبه يرتتب احلكم )2(.

وعاق�ة ه�ذه القاعدة بنظرية التعس�ف، إن مقصود الرشع يف مجيع األح�وال محاية األنفس 
واألموال من اإلرضار هبام يف كل نية أو ترف خيرجان عن قصد الشارع تلحقهام شائبة التعسف 

واحليد عن أوامر الرشع)3(.

ومن تطبيقات هذه القاعدة احلكم الرشعي يف »وصية الرضار«، حني يتبني أن املويص قصد 
ا َأْو َدْيٍن  ٍة ُيوَصٰ هِبَ اإلرضار بورثت�ه، فتبط�ل وصيته من أجل ذلك، قوله تعاىل:}...ِمْن َبْعِد َوِصيَّ

ُ َعِليٌم َحِليٌم ﴿12﴾)سورة  النساء(. ِ َواهللَّ ًة ِمَن اهللَّ َغرْيَ ُمَضارٍّ  َوِصيَّ
القاعدة الثانية: ال ضرر وال ضرار )4(

لقوله >: »ال رضر وال رضار«)5( الذي ُيفيد النهي عن إيقاع الرضر قبل حصوله، فإن وقع 
وجبت إزالته وهو ما تفيده هذه القاعدة. 

)1( صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رس�ول اهلل >، ص1، حديث )1(؛صحيح 
مسلم، كتاب اإلمارة، باب قول النبي >:»إنام األعامل النية« ص 1056، حديث )1٩07(.

)2( رياض، حممد: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص112. 
)3( املرجع السابق، ص112.

)4(  آل الشيخ، حسني بن عبدالعزيز)1428ه�/2007م(: القواعد الفقهية، الدعوى القضائية وتطبيقاهتا يف النظام 
القضائي يف اململكة العربية السعودية، املجلد األول، الطبعة األوىل، الرياض، دار التوحيد للنرش، ص111.

)5( مس�ند اإلمام أمحد يف مس�نده 408/1 حديث )2870( ؛ س�نن ابن ماجة، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه 
م�ا ي�رض جاره، ص335، حديث  )2340، 2341( ؛ احلاكم يف املس�تدرك عىل الصحيحني 66/2 ؛ وصححه 

األلباين يف صحيح اجلامع 124٩/2 حديث )7571(. 
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ويشتمل منطوقها كل رضر، ومنه األرضار املرتتبة عن التعسف يف استعامل احلق، ومن مجلة 
تطبيقاهتا: ثبوت حق الشفعة للرشيك رفعًا لرضر متوقع بدخول أجنبي عليه قد يستاء من جواره، 

ورفعًا لرضر القسمة لو متت دون تقرير حق الشفعة الذي أثبته الرشع.

القاعدة الثالثة: الضرر األشد يزال باألخف )1(
هذه القاعدة حتكم التعارض بني احلقوق اخلاصة بعضها قبل بعض، كام حتكم التعارض بني 
احلق الفردي واملصلحة العامة، وبذلك يدخل يف مفهوم هذه القاعدة، قاعدة أخرى هي »يتحمل 
الرضر اخلاص الرضر العام « و» خيتار أهون الرشين«، وتعتمد هذه القاعدة عىل ضابط »املوازنة« 
ب�ني م�ا يرتتب عىل الترف املأذون فيه رشعًا من نف�ع يعود عىل صاحبه، وما يلزم عن ذلك من 

مرضة الحقة به أو بغريه من الفرد أو اجلامعة.

القاعدة الرابعة: درء املفاسد مقدم على جلب املصالح
وأصل هذه القاعدة قوله >: »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن يشء 

فاجتنبوه«)2(. 

ف�إذا كان�ت هناك مفس�دة راجح�ة، وبجانبه�ا مصلحة، قدم درء املفس�دة ع�ىل جلب هذه 
املصلحة، اللهم إال إذا كانت املفس�دة تافهة فتقدم املصلحة عليها، فليس رفع املفس�دة مطلقًا بل 
الب�د م�ن رشوط العظم فيها، ويف ذلك يقول اإلمام الش�اطبي: أن »املصلحة إذا كانت غالبة فا 

اعتبار الندور يف احرتامها«)3(.

فم�ن هذه القواع�د وغريها من القواعد الفقهية، مثل يدفع ال�رضر قدر اإلمكان، املصلحة 
العامة مقدمة عىل املصلحة اخلاصة، يتضح ماهية التعس�ف يف اس�تعامل احلق وضوابطه يف الفقه 

اإلسامي )4(.

)1( الدريني، فتحي: نظرية التعسف، مرجع سابق، ص232. 
)2( صحي�ح البخ�اري، كتاب االعتصام بالكتاب والس�نة، باب االقتداء بس�نن رس�ول اهلل >، ص1527، حديث 

)7288( ؛ صحيح مسلم، كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر، ص6٩8، حديث )1337(. 
)3( الش�اطبي، أبو إس�حاق إبراهيم بن موس�ى )1424ه� - 2003م(: املوافقات يف أصول الرشيعة، حتقيق الشيخ 

عب�د اهلل دراز، ط 3، بريوت، دار الكتب العلمية، ص3٩7.
)4( رياض، حممد: نظرية التعسف، مرجع سابق، ص116.



78

الفرع الثالث: أساس نظرية التعسف في استعمال احلق في الفقه اإلسالمي

كان لنظري�ة التعس�ف الفض�ل يف اإلبقاء عىل فكرة احلق ألهنا مل تل�غ فكرة احلق بتحويله إىل 
وظيف�ة اجتامعي�ة، بل حافظ�ت عىل عنريه الفردي واالجتامعي، ث�م أقامت التوازن بني هذين 
العنرين، حتى ال يطغى أحدمها عىل اآلخر، وأقامت التوازن أيضًا بني املصالح الفردية ومصالح 

اجلامعة، ألن الرضر يف إهدار مصلحة اجلامعة أشد)1(.

يقول الشاطبي: »كل من ابتغى يف تكاليف الرشيعة غري ما رشعت له، فقد ناقض الرشيعة، 
وكل من ناقضه فعلمه يف املناقضة باطل، فمن ابتغى يف التكاليف ما مل ترشع له فعمله باطل«)2(. 

فاحلقوق إذًاَ، وس�ائل منحت للفرد لتحقيق احلكمة الغائبة التي من أجلها تقررت، ويتفرع 
عىل هذا أن مناقضة هذه احلكمة  �  قصدًا مآاًل �  تبطل الترف، ولو كان يف أصله يستند إىل حق 

أو يتسنى به، فابد لصحة الترف مطابقته للرشيعة)3(. 

ولنظرية التعسف يف استعامل احلق يف الفقه اإلسامي أساس ديني وأساس أخاقي: 

فاألساس الديني: مفاده أن: األحكام  وهي مناشئ احلقوق مبنية عىل مصالح العباد، ويتفرع 
عىل هذا األصل أن احلق إنام رشع لتحقيق مصلحة قصدها الشارع، وينتج عن ذلك كقضية منطقية 
أن قصد الش�ارع من املكلف أن يكون قصده يف العمل موافقًا لقصد اهلل يف الترشيع، فاس�تعامل 
احلق يف غري ما رشع له من املصلحة تعسف، ألنه مناقض لقصد الشارع، ومناقضة الرشع باطلة 

باإلمجاع)4(.

فيجب موافقة قصد املكلف من الفعل الذي يؤيد قصد الش�ارع من رشع هذا الفعل، وألن 
املكل�ف خل�ق لعبادة اهلل، وذلك راجع إىل العمل عىل وف�ق القصد يف وضع الرشيعة، وأيضًا أن 

)1( الدريني، فتحي )13٩7ه�-1٩77م(: احلق ومدى س�لطان الدولة يف تقييده، الطبعة الثانية، بريوت، مؤسس�ة 
الرسالة، ص24. 

)2( الشاطبي: املوافقات، ج2، ص24. 
)3( رياض، حممد: التعسف يف استعامل احلقوق عىل ضوء املذهب املالكي والقانون املغريب، مرجع سابق، ص 50. 

)4( الدريني، فتحي: احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، مرجع سابق، ص25.
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قصد الش�ارع املحافظة عىل الرضوريات وما رجع إليها من احلاجيات والتحس�ينيات، وهو عني 
ما كلف به العبد، فابد أن يكون مطلوبًا بالقصد إىل ذلك، وإال مل يكن عامًا عىل املحافظة، ألن 
األعامل بالنيات، وحقيقة ذلك أن يكون خليفة اهلل يف إقامة هذه املصالح بحس�ب طاقته ومقدار 

وسعه، وأقل ذلك خافته عىل نفسه، ثم عىل أهله، ثم عىل كل من تعلقت له من مصلحة )1(. 

ولذلك قال عليه الصاة والس�ام: »كلكم راع وكلكم مس�ئول عن رعيته«)2(. ويف القرآن 
الكريم:}... َوَأْنِفُقوا ِمَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي ِفيِه... ﴿7﴾)سورة احلديد(، ويعني هذا أن املباحات 
غاي�ات ومصال�ح معينة قصد إليها يرشع�ه احلكم، فإذا وافق قصد املكل�ف الغاية التي رشعت 

اإلباحة من أجلها استمر الفعل عىل اإلباحة وإال تغري احلكم )3(.

أما األس�اس األخاقي، فقد دعا القرآن الكريم والس�نة للتآزر، والتع�اون، ومنع التناحر، 
والتنافر، واألرضار، كام دعا إىل ُحسن األخاق والفضيلة واإلحسان)4(.

فالتكافل االجتامعي ثمرة طبيعية ألصول مس�تقرة يف الرشيعة تنبع من أصل العقيدة، وهو 
تكاف�ل جاءت النصوص بتقريره بام يش�مل مجيع نواحي احلي�اة، مادية كانت أم معنوية، ومن ثم 
ف�ا جيوز اس�تعامل احل�ق عىل وجه خيل هبذا التكافل، أما التكافل امل�ادي بوجه خاص، فهو يقيد 

احلق الفردي بالنسبة حلق فردي مثله، كام يقيده بالنسبة حلق اجلامعة)5(.

3 .2 .2  معايير التعسف في استعمال احلق في الفقه اإلسالمي 

الرشيعة اإلسامية هي الطريقة التي تعرف هبا األحكام التي رشعها اخلالق لعباده، وملا كانت 
ه�ذه الرشيع�ة وحي�ًا من اهلل الذي ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف الس�امء، فإهنا تنزهت عن 

)1( الدريني، فتحي:نظرية التعسف يف استعامل احلق يف الفقة االسامي ,مرجع سابق ,ص80,ومابعدها.
)2( صحي�ح البخ�اري، كت�اب العتق، باب كراهية التط�اول عىل الرقيق...، ص506، حدي�ث )2554( ؛ صحيح 

مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل...، ص1016، حديث )182٩(. 
)3( رساج، حممد أمحد: نظرية العقد و التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص280، 283.

)4( رياض، حممد: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص50. 
)5( الدريني، فتحي: احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، مرجع سابق، ص242.
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النقص واجلور واتصفت بالكامل والعدل، ألن منزهلا وهو الباري عز وجل كامل يف ذاته وأفعاله، 
موصوف بالعدل أمر باإلحس�ان، ولذلك بنيت الرشيعة عىل جلب املصالح ودرء املفاس�د فهي 

حتافظ عىل الرضوريات اخلمس التي عليها اتفاق سائر الرشائع ومراعاة يف كل ملة )1(.

يق�ول اب�ن قي�م اجلوزية يف كتاب الط�رق احلكمية: » ومن ل�ه ذوق يف الرشيعة وإطاع عىل 
كامالهت�ا، وجميئه�ا بغاية العدل الذي يفصل بني اخلائق، وأنه ال ع�دل فوق عدهلا، وال مصلحة 
ف�وق ما تضمنته من املصالح، وعرف أن السياس�ة العادلة ج�زء من أجزائها، وفرع من فروعها، 
وأن م�ن ل�ه معرفة بمقاصدها ووضعها ومواضعها وحس�ن فهمه فيها، مل يتج معها إىل سياس�ة 

غريها البتة )2(. 

وتعتمد نظرية التعسف يف الفقه اإلسامي عىل معيارين أساسيني مها: 

املعيار األول: معنوي أو نفسي 

يعتم�د ه�ذا املعيار يف بح�ث إرادة صاحب احلق للترف يف حق�ه من قصد األرضار أو   
الدافع إىل حتقيق مصالح غري مرشوعة. 

وقصد األرضار، أو الدافع إىل حتقيق مصالح غري مرشوعة حمظور رشعًا، متاشيًا مع القاعدة 
الرشعية »ال رضر وال رضار«، ويقول اإلمام الش�اطبي: »ال إش�كال يف منع القصد إىل اإلرضار 

من حيث هو إرضار، لثبوت الدليل عىل أنه ال رضر وال رضار يف اإلسام«. 

وقد جاء يف فقه الصحابة  �  ريض اهلل عنهم  �  توريث املطلقة يف مرض املوت، لتعس�فه يف 
اس�تعامل ح�ق الطاق، بحرماهنا من امل�رياث، ملحض قص�د اإلرضار، قال بذلك عمر ريض اهلل 
عنه: » لرتاجعن نساءك ولرتجعن مالك، أو ألورثن نساءك، ثم ألمرت بقربك، فلريمجن كام رجم 

قرب أيب رغال« )3(. 

)1( الشاطبي، املوافقات، مرجع سابق، ج2، ص524. 
)2( رياض، حممد: التعسف يف استعامل احلقوق عىل ضوء املذهب املالكي والقانون املغريب، مرجع سابق، ص 78، 

هامش 114. 
)3( انظر: فتحي الدريني: نظرية التعسف، مرجع سابق، ص 242، وما بعدها.
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وقد جاء يف كش�ف القناع: »أن صاحب احلائط الذي يس�ترت ملك جاره به، ال يملك هدمه 
دون ع�ذر ق�وي، أو غ�رض صحيح، فاحلق يف الت�رف هنا مقيد بأال يعود ع�ىل غريه بالرضر، 
واس�تعامله دون غ�رض مظن�ة قص�د اإلرضار فيمنع، أم�ا إذا كان له غرض صحي�ح، فله ذلك، 
النتق�اء قص�د اإلرضار، وألنه إذا كان ل�ه مصلحة ظاه�رة يف هدم�ه، فمنعه من حتصيلها مرضة 

والرضر ال يزال بالرضر« )1(.

املعيار الثاني: موضوعي أو مادي

ويعتمد هذا املعيار عىل ضابط التناسب بني ما جينبه صاحب احلق من نفع، وما يلزم عن ذلك 
من مفسدة، ووسيلته يف ذلك املوازنة، فإذا كانت املفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها من�ع 
الفع�ل، وه��ذا الضابط يكم التعارض بني احلق�وق الفردية بعضها قبل بعض، واحل�ق الفردي 

مع املصلحة العامة من باب أوىل.

وتطبيقًا هلذا املعيار، جاء يف املدونة: )2( »قلت: أرأيت إن زوج الصغرية أبوها بأقل من مهر 
مثلها، أجيوز ذلك عليها يف قول مالك؟ قال: سمعت مالك يقول: جيوز عليها نكاح األب، فأرى 
أن�ه إن زوجه�ا األب بأق�ل من مهر مثلها، أو بأكثر، فإن ذلك جائز إذا كان، إنام زوجها عىل وجه 

النظر هلا«.

وإذا كانت هذه هي معايري التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف الفقه اإلس�امي، فإن هناك عدة 
قواعد فقهية تفيد يف الكشف عن هذا التعسف من هذه القواعد الفقهية: »استعامل احلق عىل غري 

املتعارف«، »مراعاة مقتىض الذريعة وسدها إذا أدت إىل مفسدة«، »الرضر يزال«)3(.

)1( البهويت، منصور بن يونس بن صاح بن حس�ن بن إدريس: كش�ف القناع عن متن اإلقناع، مرجع س�ابق، ج3، 
س342. 

)2( الدريني، فتحي: احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، مرجع سابق، ص252.
)3( الزهو، أمحد النجدي: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص55، وما بعدها. 
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3 .3  التعسف في استعمال احلق في القانون الوضعي

متهيد وتقسيم

مجيع الرشائع تبحث عن احلق سواء كان ترشيعًا إهليًا منزال خالصا من عند اهلل سبحانه وتعاىل 
أو من صنع البرش لكن بالرغم من ذلك نجد أن الرشائع اإلنس�انية مل تس�تغني عن الرشع الرباين 
الكري�م , إال أن هن�اك بع�ض االختافات بني الرشع الرباين والرشائع اإلنس�انية أو الوضعية من 
جانب وبني الرشائع الوضعية بني بعضها التي ربام تغذيا  القيم والثقافات املختلفة بني شعوب 
األرض التي جتعل من النظر إىل التعس�ف يف اس�تعامل احلق خمتلف عليه وبناء عليه فقد تناولت 

هذا القسم من خال:

3 . 3. 1 استعامل احلق ونطاقه يف القانون الوضعي 

3 . 3 . 2  تعريف التعسف يف استعامل احلق يف القانون الوضعي 

3 . 3. 3 أساس التعسف يف استعامل احلق يف القانون الوضعي 

3 . 3. 4 أحوال التعسف يف استعامل احلق يف القانون الوضعي

3 .3 .1 استعمال احلق ونطاقه في القانون الوضعي 

اس�تعامل احل�ق هو حتقيق املصلح�ة التي يدف إليه�ا، فهو احلصول عىل املنفع�ة التي يرمي 
إليها احلق، فاس�تعامل حق امللكية مؤداه أن يقوم املالك باس�تعامل اليشء اململوك له أو اس�تغاله 

أو الترف فيه )1(.

والقان��ون يف تنظيم�ه للحقوق وحتدي�ده ملضموهنا أو الس�لط�ات الت�ي ختوهلا ألصحاب�ها 
يوف��ق ب�ني كافة املصال�ح، س��واء أكان�ت مصال�ح عام�ة أو خاص�ة، ولذلك ف�إن الش�خ�ص 
ل�ه أن يس�تعم�ل حق�ه ف�ي احل�دود التي أجازها القانون دون أن يتجاوزها، ف�إذا جاوزها فإنه 
يك��ون خمطئ�ًا، ويلزم بتعويض م�ن أصاب�ه ض�رر م�ن ه�ذا التج��اوز، كمن ي�وز عل�ى ملك 

)1(  الوكيل، شمس الدين: دروس يف القانون، مرجع سابق، ص251.
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ج�اره، ويأت�ي عم�ًا جماوزًا حلق��ه وخارج�ًا ع�ن حدود مضمون�ة فيكون عمل�ه غي�ر مرشوع 
يف ذاته)1(.

ويثار التساؤل عن مدى خضوع صاحب احلق للرقابة، وهل يستعمل حقه يف املنطقة املسموح 
له هبا، وهل يستعمل حقه يف النطاق الذي جييزه القانون؟ 

ه�ذا التس�اؤل يربر القيمة االجتامعية لكل مصلحة يرمي احل�ق إىل إدراكها، فصاحب احلق 
باعتباره كائنًا اجتامعيًا ينبغي عليه أن يراعي أقرانه يف هذا املجتمع، وعىل ذلك فإن املصلحة التي 

يدف إىل حتقيقها يتوقف القانون عن رعايتها إذا فقدت تلك القيمة االجتامعية)2(.

3 .3 .2 تعريف التعسف في استعمال احلق في القانون الوضعي 

يدد رشاح القانون معنى التعسف يف استعامل احلق باملقارنة بينه وبني ما يسمى باخلروج عن 
احلق أو جماوزته، واخلروج عن احلق يعني جماوزة املضمون الذي يمنحها القانون للحق، ذلك أن 
لكل حق مضمونًا معينًا يتحدد بالسلطات التي جيعلها القانون لصاحبه، فإذا جتاوز صاحب احلق 
هذه الس�لطات كان خارجًا عن حدود حقه، أما التعس�ف فيفرتض بقاء صاحب احلق يف احلدود 
الت�ي يعينها القانون حلقه، ويتحقق بمبارشة الس�لطات التي تك�ون مضمونة بصورة جتعل نتيجة 
هذا االستعامل إحداث رضر للغري، أو جتعل هذا الرضر النتيجة األساسية الستعامل احلق، إذا ما 

حتققت عنه لصاحبه فائدة تافهة القيمة ال تتناسب مع ما يدثه من رضر للغري)3(.

وخيتلف التعسف يف استعامل احلق عىل هذا الوجه عن اإلساءة يف استعامل الثقة، إذ إن األخرية 
تعت�رب من رضوب »س�وء الني�ة« ويدخلها املرشع الوضعي يف نطاق الغ�ش والتدليس، وال دخل 

)1( س�عد، نبي�ل إبراهي�م: املدخ�ل إىل القان�ون، مرجع س�ابق، 285؛ أحكام حمكم�ة النقص املري�ة: نقض مدين 
مري طعن 5٩ لس�نة 48 ق جلس�ة 1٩81/6/٩م، نقض مري 1٩77/3/28م س 28 ص812، نقض 
1٩80/1/26م طعن 108 س 45 ق، نقض 1٩7٩/6/6م طعن 1385 س47 ق،مشار لدى أمحد، إبراهيم 

سيد د: التعسف يف استعامل احلق فقهًا وقضاًء، مرجع سابق، ص40  �  42. 
)2( الوكيل، شمس الدين: دروس يف القانون، مرجع سابق، ص 252.
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حُلسن النية يف مساءلة من تتوافر به أركان املسئولية املدنية من خطأ ورضر، وعاقة السببية بينهام يف 
حقه، إذ يلزم املسؤول تعويض الرضر عام صدر عنه من فعل ضار بخطئه حتى ولو حسنت نيته)1(.

وعىل أية حال فإن ُحسن النية يعني أساسًا ُحسن القصد، وال يغني توافره لدى صاحبه فيام 
يقرتفه من عمل غري مرشوع إال من املساءلة اجلنائية، وال يغني عن املساءلة املدنية.

كذلك جيب ع�دم اخللط بني التعسف يف استعامل احلق واالحتيال عىل القانون، ألن التعسف 
يف استعامل احلق هو عبارة عن االنحراف عن املصلحة املرشوعة التي قرر عىل أساسها احلق، أما 
االحتي�ال ع�ىل القانون فه�و القصد إىل التهرب من تطبيق قاعدة قانونية آمرة عن طريق تش�كيل 
ت�رف أو ترف�ات قانونية بص�ورة تؤدي إىل أن يكون ظاهرها مطابقًا للقانون مع اس�تهدافها 

الغاية التي ختالف هذه القاعدة )2(.

3 .3 .3  أساس التعسف في استعمال احلق في القانون الوضعي 

تعددت آراء رشاح القانون حول أس�اس التعس�ف يف اس�تعامل احلق، إذ يذهب اجتاه إىل أن 
األس�اس القانوين للتعس�ف ألستعامل احلق هو املسئولية التقصريية، إذ ُيعد التعسف يف استعامل 
احل��ق خطأ يوجب التعويض، والتعويض هن�ا، كالتعويض عن اخلطأ يف صورته األخرى وهي 
ص�ورة اخل�روج عن حدود احلق أو عن حدود الرخصة، وجيوز نقدًا كام جيوز أن يكون أن يكون 

عينًا )3(. 

بينام يذهب اجتاه آخر إىل أن أساس التعسف يف استعامل احلق ال خيرج عن كونه نوعًا متميزًا 
م�ن أن�واع اخلطأ، وله طبيعة خاصة، إذ أنه يرتبط بروح احلق وغايته االجتامعية، وهو ما خيرج به 
عن مدلول اخلطأ العادي ويثري مشكلة ضمري مجاعي ال مشكلة ضمري فرد كاخلطأ التقليدي )4(.

)1( عامر، حسني : التعسف يف استعامل احلقوق وإلغاء العقود، مرجع سابق، ص87. 
)2( عبدالتواب،أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص524. 

)3( السنهوري)1٩64م(: مصادر االلتزام،  الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، ص٩55، فقرة 558 ؛ أبو السعود، 
رمضان: النظرية العامة للحق، مرجع سابق، ص٩3.

)4( يف عرض هذا االجتاه: كريه، حس�ن )1٩6٩م(: املدخل إىل القانون،  اإلس�كندرية،  منش�أة املعارف، ص721 
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ويذهب األس�تاذ الدكتور حس�ن كرية  �  وبحق  �  إىل: » أنه بعد دراس�ة مس�تفيضة لآلراء 
واالجتاهات املختلفة حول أساس التعسف يف استعامل احلق، إىل أن فكرة التعسف ترتبط أساسًا 
بفكرة احلق، وما يمثله من قيمة معينة يعرتف هبا القانون ويميها من أجل حتقيق مصلحة معينة، 
إذ بذلك ترهتن محاية القانون للحق وصاحبه بالتزام هذه الغاية وترتفع باالنحراف عنها - ذلك 
أن احلقوق  �  بام ختول من سلطات استئثارية معينة لبعض األشخاص دون بعض أو عىل حساب 
بعض، وربام يؤدي إليه من وضع األفراد يف مراكز غري متساوية قبل بعضهم البعض  �  ال يتصور 
أن تكون مقررة بوصفها غاية يف ذاهتا وإنام بوصفها وسيلة إلدراك غاية معينة، وهو ما يرهنها  �  
بوصفها متثل قياًم اجتامعية يميها القانون  �  بتحقيق هذه الغاية أو عدم جمافاهتا، بحيث تظل محاية 
القانون مبسوطة عليها أو ترتفع عنها بحسب مدى مطابقة استعامهلا أو مناقضته لغايتها، وبذلك 
يتفرع عن اعتبار احلقوق وسائل ال غايات، اعتبارها من حيث االستعامل نسبية ال مطلقة، وهو 
ما يقتيض إخضاع اس�تعامهلا لرقابة القضاء بام يضمن عدم التعس�ف فيه باخلروج به عن غاياهتا، 
ولذلك فإن »التعسف« يتوافر إذا انحرف صاحب احلق يف استعامله عن غايته، حتى ولو مل يكن 
قد أخل بواجب احليطة واليقظة العادية ذلك اإلخال الذي يكّون اخلطأ يف املعنى الفني الدقيق، 
وهو ما يفرق بني »التعس�ف« و»اخلطأ«، وخيرجه بالتايل من دائرة املس�ئولية التقصريية ليس�توي 

مبدأ عامًا ونظرية أساسية مازمة وداخلة يف النظرية العامة للحق«)1(.

وخيلص الدكتور حس�ن كرية إىل القول بأن: »فكرة التعس�ف فكرة مازمة ومكملة لفكرة 
احلق، وأهن�ا تثري مش�كلة أولية س�ابقة عىل مش�كلة املس�ئولية، وجتاوز يف دورها وجزائها الدور 
واجل�زاء التعوييض البحت الذي تقتر عليه فكرة املس�ئولية، وأهنا ل�كل أولئك جيب أن تتوافر 
عىل كيان ذايت خارج دائرة املسئولية التقصريية، تصبح نظرية مستقلة جتد مكاهنا الطبيعي يف نطاق 

النظرية العامة للحق« )2(.

)1( كرية، حسن: املدخل إىل القانون، مرجع سابق، ص 735 وما بعدها. 
)2( املرجع السابق، ص 736 وما بعدها. 
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3 .3 .4 أحوال التعسف في استعمال احلق في القانون الوضعي

نص�ت القوانني الوضعية عىل نظرية التعس�ف يف اس�تعامل احل�ق وضمنتها نصوصًا توضح 
أحوال التعس�ف يف اس�تعامل احلق، إذ تنص املادة )124( من قان�ون املوجبات والعقود اللبناين 
عىل أنه: » يلزم أيضًا بالتعويض من يرض الغري بتجاوزه � أثناء استعامل حقه � حدود حسن النية 

أو الغرض الذي من أجله منح هذا احلق«. 

كذلك تنص املادة )4( من القانون املدين املري عىل أنه: »من استعمل حقه استعاماًل مرشوعًا 
ال يكون مسئواًل عام ينشأ عن ذلك من رضر«.

 كام نصت املادة )5( من القانون ذاته عىل أنه: »يكون استعامل احلق غري مرشوع يف األحوال 
اآلتية«: 

1�  إذا مل يقصد به سوى اإلرضار بالغري.

2 �   إذا كانت املصالح التي يرمي إىل حتقيقها قليلة األمهية بحيث ال تتناسب مع ما يصيب الغري 
من رضر بسببها. 

3 �   إذا كانت املصالح التي يرمي إىل حتقيقها غري مرشوعة.

ومن خال اجتاه القانون الوضعي يف هذه القوانني، ياحظ أن أحوال أو معايري التعسف يف 
استعامل احلق يف القانون الوضعي هي)1(:

�  قصد اإلرضار بالغري. 

� عدم تناسب مصلحة صاحب احلق مع رضر الغري.

� عدم مرشوعية املصلحة املقصودة باالستعامل.

1ـ قصد اإلضرار بالغير 
ويتحقق هذا املعيار يف حال أن يس�تعمل الش�خص حقه استعاماًل تعسفيًا يقصد به اإلرضار 
بالغ�ري، مث�ال ذلك أن يقوم ش�خص بتحويل أرض�ه الزراعية إىل مزرعة أس�امك بقصد اإلرضار 

)1( أبو السعود، رمضان: النظرية العامة للحق، مرجع سابق، ص4٩4 وما بعدها. 
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باألرايض املجاورة له )1(، أو من يس�تعمل حق االلتجاء إىل القضاء اس�تعاماًل كيديًا ابتغاء مضارة 
الغري)2(.

وق�د لوح�ظ عىل هذا املعيار أنه أقدم معايري التعس�ف وأكثرها ذيوع�ًا يف الرشائع املختلفة، 
لكثرة تسخري األفراد حقوقهم منذ قديم الزمان ملجرد حتقيق مآرب شخصية يف النكاية واإلرضار 
بالغ�ري، وه�ذا املعيار ُيعد معيارًا ذاتيًا قوامه توافر ني�ة اإلرضار بالغري لدى صاحب احلق، حيث 
يكون قصد اإلرضار هو العامل األصيل الذي حدا بصاحب احلق إىل اس�تخدام الس�لطات التي 

يتضمنها، ولو أفىض استعامل احلق إىل حتصيل منفعة لصاحبه مل يقصدها أصًا )3(.

2 ـ  عدم التناسب بني مصلحة صاحب احلق مع ضرر الغير

إذ يعترب الش�خص متعس�فًا يف اس�تعامل حق�ه إذا كانت املصلحة التي يرم�ي إىل حتقيقها من 
استعامل حقه ال تتناسب إطاقًا مع ما يعود عىل الغري من رضر، كأن تكون املصلحة التي يسعى 

إليها صاحب احلق تافهة، أي قليلة األمهية إذا ما قورنت بام ُيصيب الغري من رضر)4(.

ومثال ذلك، أن يقوم شخص بمطالبة آخر بإخاء األرض وإزالة ما عليها من بناء، يف حني 
أن املصلحة التي تعود عليه من ذلك قليلة األمهية بالنسبة لألرضار التي تلحق به من جراء إزالة 

ما أقامه عليها من بناء )5(.

وياح�ظ ع�ىل هذا املعيار أنه موضوعي يقوم عىل املقارن�ة بني املصلحة أو املنفعة التي تعود 
عىل صاحب احلق والرضر الذي يصيب الغري من جراء استعامل هذا احلق، فإذا كان الفرق كبريًا، 

)1( الرشقاوي، مجيل: دروس يف أصول القانون، مرجع سابق، ص276.
)2( انظ�ر: م�ن أحكام حمكمة النقض املرية، نق�ض 1٩67/12/28 س18 ص1٩43، 1٩76/12/28 طعن 
566 س41 ق، 1٩5٩/10/15 س10 ص 754، نق�ض جن�ائ�ي 1٩72/6/26 س 23 ص٩53؛ مش�ار 

إليه يف: أمحد، إبراهيم سيد: التعسف يف استعامل احلق فقهًا وقضاًء، مرجع سابق، ص68. 
)3( أبو السعود، رمضان: النظرية العامة للحق، مرجع سابق، 4٩5 .
)4( سعد، نبيل إبراهيم: املدخل إىل القانون، مرجع سابق، ص2٩3.

)5( انظر: من أحكام حمكمة النقض املرية، حكمها الصادر يف 1٩85/4/4 طعن 1244 لسنة 54 ق، مشار إليه 
يف: د. إبراهيم سيد أمحد: التعسف يف استعامل احلق فقهًا وقضاًء، مرجع سابق، ص75.
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بحيث كانت املصلحة أو املنفعة قليلة األمهية فإن استعامل احلق يف هذه احلالة يكون تعسفيًا؛ أما 
إذا كان غري ذلك فإن استعامله يكون مرشوعًا. 

3ـ عدم مشروعية املصلحة املقصود حتقيقها من استعمال احلق

وهذا املعيار ُيعد معيارًا موضوعيًا أيضًا يتصل باملصلحة التي يريد صاحب احلق أن يدركها، 
هذه املصلحة يفرض القانون عليها قس�طًا من الرقابة، فيقتيض أن تكون مرشوعة، أي ال تكون 
خمالفة للرشيعة اإلس�امية أو للقانون أو اآلداب أو النظام العام، وذلك كمن يس�تأجر دارًا، ثم 

يستعمل هذه الدار بعد ذلك لتحقيق مصلحة ال تتفق مع اآلداب العامة )1(.

وي�رى الدكتور حس�ن كرية )2(: أن هناك صورة رابعة للتعس�ف ه�ي حصول رضر فاحش 
للغري من استعامل احلق، رغم أنه تتحقق به مصلحة غري تافهة لصاحبه، وأن هذا املعيار وإن كان 
منصوصًا عليه يف مرشوع املادة اخلامسة من القانون املدين املري الذي كان جيعل استعامل احلق 
بصورة تعطل اس�تعامل حقوق تتعارض معه، يول دون اس�تعامهلا عىل الوجه املألوف، استعاماًل 
تعسفيًا أي غري مرشوع، ويرى أن عدم ظهور هذا املعيار يف النص النهائي للامدة )5( من القانون 
امل�دين ليس اس�تبعادًا له، وإنام هو تقيي�د لنطاق تطبيقه الرئييس عىل حق امللكي�ة، كام قررته املادة 

)807( من القانون املدين التي تنص عىل أنه: 

»عىل املالك أال يغلو يف استعامل حقه إىل حد يرض بملك اجلار.

وليس للجار أن يرجع عىل جاره يف مضار اجلوار املألوفة التي يمكن جتنبها، وإنام له أن يطلب 
إزالة هذه املضار إذا جتاوزت احلد املألوف«.

)1(  الوكيل، شمس الدين: دروس يف القانون، مرجع سابق، ص754.
)2( كرية، حسن: املدخل إىل القانون، مرجع سابق، ص 410. 
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3 .4 املقصود بالتعسف في استعمال احلق وأنواعه ونطاقـه ومعاييـره 
في املجال اإلجرائي 

متهيد وتقسيم

من استعمل حقه استعامال مرشوعا ال يكون مسئوال عام ينشأ عن ذلك من رضر بالغري وإن 
اس�تعامل احل�ق ال يكون غري م�رشوع إال إذا مل يقصد به س�وي اإلرضار بالغري وهو ما ال يتحقق 
إال بانتفاء كل مصلحة من اس�تعامل احلق، وحق التقايض والدفاع من احلقوق املباحة وال يس�أل 
من يلج أبواب القضاء متس�كا أو ذودا عن حق يدعيه لنفس�ه إال إذا ثبت انحرافه عن احلق املباح 
إيل الل�دد يف اخلصوم�ة والعنت مع وضوح احلق ابتغاء اإلرضار باخلصم اخلصومة وحتى يتضح 

ذلك فقد تناولت ذلك من خال:
3 . 4 . 1 املقصود بالتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي.

3 . 4 .2 نوعا التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي.

3 . 4 . 3  نطاق التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي.

3 . 4 . 4  معيار التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي.

3 .4 .1 املقصود بالتعسف في استعمال احلق اإلجرائي

ح�ق اللجوء إىل القضاء أو احلق يف التقايض يش�مل مجيع ما ن�ص عليه النظام من إجراءات 
يتوص�ل هب�ا الفرد إىل احلصول عىل حقوقه، مثل التق�ايض، والدفاع، وما يبدي من دفوع فرعية، 
وم�ا يتف�رع م�ن طرق اإلثبات املختلفة، وط�رق التنفيذ والتحفظ، وما إىل ه�ذا، ما أباح القانون 

اختاذه يف سبيل صون ماله من حق قبل غريه)1(.

ويقصد التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف املجال اإلجرائي أن يس�تخدم الشخص حقه يف رفع 
الدعوى قاصدًا اإلرضار بالغري، وحتميله نفقات ومروفات، فضًا عام يسببه من فوات املصالح 

)1( عامر، حسني : التعسف يف استعامل احلقوق وإلغاء العقود، مرجع سابق، ص124.
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والوقت بغري حق، قال ذلك يف رشح املنتهي )441/3(: »وما غرم رب دين بس�ببه أي بس�بب 
مطل مدين أحوج رب الدين إىل شكواه فعىل املامطل لتسببه يف عزمه، أشبه ما لو تعدى عىل مال 
حلمله أجرة، ومحله إىل بلد آخر، وغاب ثم غرم مالكه أجرة لعودة إىل حمله األول، فإنه يرجع به 

عىل من تعدي بنقله« )1(. 

لذل�ك إذا كان�ت فكرة احلقوق املطلقة قد انزوت يف الوقت الراهن بعد أن س�ادت األفكار 
التي تنادي بالوظيفة االجتامعية للحق�وق، والتي ترى أن غاية احلق ليست حتقيق املصالح الذاتية 
لألف�راد فق�ط، وإنام جيب أن حتقق خري اجلامعة أيض�ًا، ألن كل ما يقق خري اجلامعة، يعود بالنفع 
عىل أفرادها، وبالتايل تغريت النظرة إىل احلقوق عىل أهن�ا وس��ائل لتحقيق غايات وليس�ت هدفًا 

يف ذاهتا)2(.

والتعس�ف يف اس�تعامل احلق يف النظام اإلجرائي متصور يف جانب املدعي يف مرحلة التبليغ 
والشكوى)3(، كام تكون يف مرحلة اإلدعاء ذاته، وأكثر ما يكون يف أثناء سري اخلصومة والفصل يف 
الدعوى، كام تكون تلك اإلساءة أيضًا من املدعى عليه لددًا منه يف اخلصومة يف مواجهة خصمه 

باستخدامه حلقه يف اإلنكار والدفاع واملدافعة وكذلك يف الطعن)4(. 

ويتمثل التعس�ف يف املجال اإلجرائي يف مس�ئولية صاحب احلق عىل استعامله حلقه، بالرغم 
من أنه يعد استعامل للحق يف إطار حدوده الداخلية، فالتعسف يرتتب مسئولية الشخص صاحب 

احلق اإلجرائي، طاملا مل تتوافر املصلحة املرشوعة من استعامل احلق )5(.

وق�د أوردت حمكم�ة التمييز الكويتية حكاًم هلا يف جمال إس�اءة اس�تعامل احلق يف التقايض أو 
املجال اإلجرائي عمومًا يبني حدود استعامل احلق يف التقايض، جاء فيه أنه: 

)1(  الاحم، عبدا لكريم بن حممد)1424ه�(: التعويض عن أرضار التقايض يف الفقه والنظام، الرياض، دار اشبيليا 
للنرش والتوزيع، ص15. 

)2( النفياوي، إبراهيم أمني: التعسف يف التقايض، مرجع سابق، ص118. 
)3(  الزيني، حممود حممد عبدالعزيز: شكوى املجني عليه واآلثار املرتتبة عليها يف الفقه اإلسامي والقانون الوضعي، 

دار اجلامعة اجلديدة للنرش، اإلسكندرية، 2004م، ص 
)4( حسن، عيل عوض)1٩٩6م(: إجراءات التقايض الكيدية وطرق مواجهتها، اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية. 

)5(  عبدالتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص405. 
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»إذا كان النص يف املادة )30( من القانون املدين الكويتي ينص عىل أن يكون استعامل احلق 
غ�ري مرشوع إذا انحرف به صاحب�ه عن الغرض منه أو عن وظيفته االجتامعية وبوجه خاص... 
)ب( إذا مل يقصد به س�وى اإلرضار بالغري، والنص يف الفقرة األوىل من املادة )122( من قانون 
املرافعات الكويتي  �  تنص عىل أن »إذا قصد من الدعوى أو الدفاع فيها جمرد الكيد جاز احلكم 
بالتعويض عىل من قصد ذلك« يدل عىل أن حق التقايض والدفاع، وإن كان من احلقوق املكفولة 
للكافة بحيث ال يسأل من يلج باب القضاء متسكًا أو ذودًا عن حق يدعيه لنفسه إال أنه وقد قصد به 
وبام وضعه املرشع من قواعد وإجراءات لرفع الدعوى ونظرها، وإصدار األحكام وتنفيذها جمرد 
متكني كل صاحب حق من الوصول إىل حقه كامًا يف يس ورفق، فإنه ال جيوز له أن ينحرف بحقه 
يف االلتجاء إىل القضاء عن الغاية التي رشع من أجلها باختاذه جمرد وسيلة للخاف يف اخلصومة 
والعنت والكيد إرضارًا بخصمه، وإال اعترب متعس�فًا يف اس�تعامله، واستحق اخلصم تعويضًا عن 
اإلرضار التي تلحقه، وال يش�رتط لقيام املس�ئولية يف هذه احلالة انتفاء قصد حتصيل املنفعة لدى 
رافع الدعوى أو مبدي الدفع، بل يكتفي لقيامها جمرد توافر قصد اإلرضار بخصمه، ولو حتققت 

له منفعة من جراء ذلك«)1(.

3 .4 .2 نوعا التعسف في استعمال احلق اإلجرائي)2(

الغالب األعم، هو إتيان صاحب احلق اإلجرائي سلوكًا ماديًا كرفعه لدعوى عىل سبيل الكيد 
أو طلب�ه طلب�ًا دون مصلحة، أو دفع�ه دفعًا دون مصلحة مرشوعة أو طعنه يف احلكم بدون توافر 
مصلحة مرشوعة من اس�تعامل احلق، كام قد يقع التعس�ف من غري اخلصوم، كالقضاة، وأعضاء 
هيئة التحقيق، واإلدعاء العام، أو أعضاء النيابة العامة، واملحامني واخلرباء والكتبة يف صورة قيام 
صاح�ب احلق أو الس�لطة بترف إجيايب ل�إلرضار باخلصم اآلخر، ففي مجيع هذه الصور يكون 

التعسف هنا يف صورته اإلجيابية.

)1( ق�رار حمكم�ة التميي�ز الكويتية، الطع�ن رقم 1٩8٩/1٩0جت�اري جلس�ة 1٩8٩/12/18م، جمموعة القواعد 
القانوني�ة الت�ي قررهتا حمكمة التمييز، يونيه 1٩٩6م، ص 771، نقًا عن: عامر، حس�ني: التعس�ف يف اس�تعامل 

احلقوق وإلغاء العقود، مرجع سابق، ص134، هامش )1(. 
)2(  عبدا لتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص403. 
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ويقع التعس�ف كذلك يف الصورة الس�لبية عن طريق االمتناع عن مارس�ة احلق، مثل امتناع 
اخلصوم عند استخدام الدفع بالبطان املتعلقة بالنظام العام أو الدفع بعدم القبول، بقصد تأخري 

الفصل يف الدعوى )1(. 

وما سبق يتضح أن التعسف نوعان مها: التعسف اإلجيايب، ويكون بإتيان فعل مادي أو اختاذ 
إجراء ما، والتعس�ف الس�لبي، ويك�ون باالمتناع عن اختاذ إجراء مع�ني، وذلك بقصد اإلرضار 

اخلصم. 

3 .4 .3  نطاق التعسف في استعمال احلق اإلجرائي 

املبدأ أن التعس�ف يرد عىل مجيع احلقوق، س�واء أكانت حقوقًا عامة أو حقوقًا خاصة، فريد 
ع�ىل حق احلري�ة والتقايض والتنقل وغريها من احلقوق التي يطلق عليها تعبريا الرخص العامة، 

كام تتسع لتشمل الواليات والسلطات كام تتضمن حقوق اهلل اخلالصة )2(.

فالتعس�ف مبدأ عام يرد عىل مجيع احلقوق دون قره عىل حقوق دون األخرى، فهل يطبق 
ذلك عىل املجال اإلجرائي ؟ 

ويف حمكمة النقض املرية: »إذا قضت حمكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم 
جواز نظره حكمت عىل رافعه باملصاريف فضًا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وإذا رأت 
أن الطعن أريد به الكيد فلها أن حتكم بالتعويض للمدعى عليه يف الطعن، ويف املادة )4٩٩( منه 
ع�ىل أن�ه إذا قضت املحكمة بعدم ج�واز املخاصمة أو برفضها، حكم عىل الطالب بغرامة ال تقل 
ع�ن مخس�ني جنيهًا وال تزيد عن مائتي جنيه م�ع التعويضات إن كان هلا وجه، يدل عىل أن طلب 
التعويض عن دعوى املخاصمة لدى حمكمة املخاصمة وعن الطعن الكيدي لدى حمكمة النقض، 
هو جمرد رخصة للخصم وأن اختصاص هاتني املحكمتني بنظر هذا الطلب، هو اختصاص إضايف 

)1(  مصطف�ى،  حمم�د الص�اوي)د.ت(: فك�رة االفرتاض يف قانون املرافع�ات، ط2، دار النهض�ة العربية، القاهرة، 
ص2٩1. 

)2( الدريني، فتحي: احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، مرجع سابق، ص508. 
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ال يسلب املحكمة املختصة أصًا طبقًا للقواعد العامة اختصاها بنظر هذا الطلب متى أقام صاحب 
الشأن الدعوى ابتداء أمامها دون استعامل تلك الرخصة )1(.

فبالنسبة لتحديد نطاق التعسف يف املجال اإلجرائي، أن التعسف يتعلق باحلقوق كافة سواء 
أكان ذلك يتعلق باحلقوق التي تتمتع بكيان مستقل أو تلك التي تستمد وجودها من مارسة حرية 
من احلريات، أم كانت تتعلق باحلريات اإلجرائية والتي تتعلق بسبب طبيعتها اخلاصة عن احلريات 
العام�ة املوضوعي�ة بتوافر س�بب أو مقتىض معني يضفي عليها طاب�ع احلق أكثر من طابع احلرية، 
كام ينطبق التعس�ف يف القانون اإلجرائي عىل ما دون احلقوق من مراكز قانونية، كالرخص، ألن 
مجيع احلقوق واحلريات وما دوهنا من مراكز قانونية ال يتم تقريرها عىل س�بيل العبث أو التزيد، 
بل يتم تقريرها لتحقيق غايات مرشوعة، وهو ما يلزم بفرض رقابة عىل استعامالت األفراد هلذه 

احلقوق والرخص يف ضوء اهلدف العام املقرر لذلك )2(.

3 .4 .4  معيار التعسف في استعمال احلق اإلجرائي 

ذهب فريق من رشاح القانون إىل أن معيار التعسف يدد حتديدًا طبيعيًا باالنحراف عن غاية 
احلق وتوازن املصالح، وإذا كان معيار )قصد اإلرضار بالغري( هو أقدم معايري التعسف وأكثرها 
شيوعًا، بمعنى أن يكون اإلرضار بالغري هو القصد الوحيد من استعامل احلق، فإن إثبات متخض 
قص�د اإلرضار بالغ�ري أمر عس�ري، فإن القضاء يعتمد يف اس�تخاصه عىل انع�دام املصلحة لدى 
صاحب احلق يف استعامله حلقه، معتربًا هذا االنعدام قرينة عىل متخض قصد اإلرضار عنده )3(. 

ولذل�ك قض�ت حمكم�ة النقض املرية بأن: »القول بإس�اءة املوظف اس�تعامل حقه يقتيض 
قيام الدليل عىل أنه انحرف يف أعامل وظيفته عن مقتىض الواجب املفروض عليه وأنه مل يترف 
الت�رف ال�ذي اخت�ذه إال بقصد اإلرضار ألغ�راض نائية ع�ن املصلحة العامة، ف�إذا انتفى هذا 

)1( أحكام حمكمة النقض املرية، حكم الدائرة املدنية يف الطعن رقم 461 لس�نة 48 ق بجلس�ة 24 مارس 1٩83 
جمموعة أحكام النقض س 34 ص 2746 ؛ عبدا لتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق 

اإلجرائي، مرجع سابق، ص578 هامش )1(.
)2( املرجع السابق، نفس املوضع. 
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القصد، وتبني للقايض أن العمل الذي أتاه املوظف قد أماه واجب الوظيفة فا يصح القول بأنه 
أساء استعامل حقه، وإذًا فإذا كان احلكم قد أثبت، ما أورده من أدلة مقبولة أن رأي القوميسون 
الع�ام للقس�م املري بمعرض باريس الدويل كان رضوري�ًا بمقتىض الئحة املعرض ذاته لقبول 
معروضات يف القس�م العام، وأن عدم موافقته عىل طلب الطاعن مل يكن وليد التعس�ف وس�وء 
اس�تعامل الس�لطة املخولة له بل يف حدود اختصاصه وما يمليه عليه واجبه من التحقق أواًل من 
ج�ودة م�ا يرس�ل إىل املعرض ليعرض به، ك�ام أثبت أن الطاعن مل يقم بتنفي�ذ الرشوط التي قبلها 
وكيله، ورتب عىل ذلك أنه ال يستحق تعويضًا عىل معارضة القومسيون يف قبول معروضاته وال 
عام تكبده يف س�بيل إرس�اله املصنوعات إىل باريس فذلك من األمور التي من اختصاص حمكمة 

املوضوع البت فيها دون رقابة ملحكمة النقض عليها)1(.

فمعيار التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي هو االنحراف عن غايته، وقد تضمن 
نظ�ام املرافعات الرشعية الس�عودي نصوصًا توضح ه�ذا املعيار، إذ تنص املادة )4( عىل أنه: »ال 
يقب�ل أي طل�ب أو دف�ع ال تكون لصاحبه في�ه مصلحة قائمة مرشوع�ة... وإذا ظهر للقايض أن 

الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله احلكم عىل املدعي بنكال«.

ويظهر معيار االنحراف عن الغاية كمعيار للتعس�ف يف استعامل احلق اإلجرائي، نص املادة 
)51( من نظام املرافعات الرشعية والتي تنص عىل أنه: 

»إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكاء كثرة االستمهاالت بحجة سؤال موكلة بقصد املامطلة 
فلها حق طلب املوكل بالذات إلمتام املرافعة«. 

ويتحق�ق التعس�ف )االنحراف يف اس�تعامل احلق اإلجرائي( ول�و مل يرتتب رضر مادي عىل 
اخلصم اآلخر، فقصد اإلرضار يف حالة التعسف منعدم وإن وجد فهو هدف ثانوي، ألن اخلصم 

املتعسف يدف من مارسة اإلجراءات إىل حتقيق مصلحة ذاتية )2(.

)1( نقض 1٩42/11/1٩ طعن 71 س 11 ق؛ د.  أمحد، إبراهيم س�يد: التعس�ف يف اس�تعامل احلق فقهًا وقضاًء، 
مرجع سابق، ص 78. 

)2( عبداهلل،  نجيب أمحد: التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص13٩.
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الفصل الرابع

 تعسف أطراف الدعوى أثناء املراحل األولى لنظرها

4 .1تعسف املدعـي فـي استعمـال حقوقـه.

4 .2 تعسف املدعى عليه يف استعامل حقوقه.
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الفصل الرابع

تعسف أطراف الدعوى أثناء املراحل األولى لنظرها
متهيد وتقسيم

تعترب اخلصومة القضائية الوسيلة الفنية الستعامل حق الدعوى بااللتجاء إىل القضاء حلاميته، 
وتتضمن اخلصومة جمموعة من اإلجراءات، فهي سلسلة من األعامل تتابع حتى يصدر حكم يف 

موضوعها، فمن النادر أن تنتهي القضية يف أول جلسة تعرض فيها عىل املحكمة )1(. 

واملدعي باعتباره حمركًا أساسيًا يف الدعوى، فإنه يمكن أن يقع من جانبه التعسف يف استعامل 
هذا احلق، يف الوقت الذي يمكن أن تقع من جانب املدعى عليه الذي يبتغي دفع دعوى املدعي 

سواء أكان حمقًا يف ذلك أم مبطاًل. 

ويف ض�وء ذلك أتناول مظاهر التعس�ف الذي يمكن أن يقع م�ن قبل أطراف الدعوى أثناء 
املراحل األوىل لنظر الدعوى، عىل الوجه التايل: 

4 . 1 تعسف املدعي يف استعامل حقوقه.

4 . 2تعسف املدعى عليه يف استعامل حقوقه. 

4  .1 تعسف املدعي في استعمال حقوقه

يعترب املدعي هو املحرك األسايس للدعوى، ويطلق مصطلح » مدعى » عىل من بادر بتقديم 
الطلب القضائي، وعىل من وجه إليه هذا الطلب »مدعى عليه«، ويستوي أن يكون املدعي شخصًا 

طبيعيًا أو شخصًا معنويًا )2(. فام هو تعريف املدعي ؟ 

)1( هندي، أمحد)د.ت(: التمسك بسقوط اخلصومة، دراسة مقارنة، القاهرة،  دار النهضة العربية، ص 5 . 
)2( الصاوي، حممد: رشح قانون املرافعات، مرجع سابق، ص31 . 
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1ـ تعريف املدعي يف الفقه

تعددت التعريفات الفقهية »للمدعي«، فقد تم تعريفه عىل أنه »من يثبت شيئًا واملدعى عليه 
من ينفي شيئًا« )1(، وقيل يف تعريف املدعي بأنه: »من كان قوله عىل خالف أصل أو عرف« )2(.

كام يعرفه البعض اآلخر بأنه: »من إذا ترك دعواه ترك فال جيرب عليها، واملدعى عليه بخالفه 
أي جيرب عليها« )3(. 

ويالح�ظ ع�ىل هذه التعريفات الفقهية »للمدعي« أهنا جاءت عىل س�بيل التفريق بينها وبني 
»املدعى عليه« فلم تعن تلك التعريفات » املدعي« تعريفًا جامعًا مانعًا.

2ـ  تعريف املدعي لدى رشاح القانون

يع�رف بع�ض رشاح القان�ون » املدعي« بأنه: »الطرف اإلجيايب يف الدع�وى فهو الذي يقدم 
الطلب باسمه إىل القايض للحصول عىل احلامية القضائية«)4(.

فاملدع�ي وفق�ًا هلذا التعريف ه�و الذي يقدم الطل�ب القضائي، فعن طريق�ة تبدأ اخلصومة 
القضائية،ومتيز التعريف السابقة بأنه شامل لفكرة املدعي، إذ يصدق هذا التعريف عىل صاحب 

الطلب األصيل، كام يصدق عىل صاحب الطلب الفرعي. 

وجيوز أن يكون املدعي شخصًا طبيعيًا معنويًا كرشكة مثاًل أو جهة أو مؤسسة عامة، لكن يف 
حال أن يكون املدعي شخصًا معنويًا فيجب أن يقدم الطلب ممن يمثله قانونًا. 

ومل يعرف نظام املرافعات الرشعية السعودي املدعي، شأنه شأن كثري من األنظمة املقارنة، وال 
يشرتط عدد معني يف املدعي، فيجوز أن يكون شخصًا واحدًا، كام جيوز أن يكون عدة أشخاص 

كام هو احلال يف بعض الدعاوي اجلامعية)5(، فقد نصت املادة )5( منه عىل أنه:
)1( اب�ن أبو الدم احلموي ، ش�هاب الدين أيب إس�حاق إبراهيم بن عبداهلل ، املتويف س�نة 642ه��: أدب القضاء، دار 

الفكر،د.ن ص147 . 
)2( القرايف، شهاب الدين أيب العباس أمحد: الفروق، اجلزء الرابع، ص75 . 

)3( ابن عابدين، حممد أمني، املتويف سنة 1252ه� ؛ رد املختار عىل الدر املختار- رشح تنوير األبصار، اجلزء اخلامس، 
ص542 . 

)4( الصاوي، حممد: رشح قانون املرافعات، مرجع سابق، ص29 . 
)5( شحاته ،حممد نور: الدعوى اجلامعية، مرجع سابق، ص72، وما بعدها .
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»تقبل الدعوى من ثالثة  � عىل األقل  �  من املواطنني يف كل ما فيه مصلحة عامة، إذا مل يكن 
يف البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك املصلحة«.

فقد اش�رتط املنظم الس�عودي يف هذا النوع من تلك الدعاوي، أن يتم تقديمها من ثالثة من 
املواطنني عىل األقل، فإذا قدمت من شخص أو شخصني فال تقبل الدعوى)1(. 

وإذا كان ه�ذا ه�و تعريف املدعي يف الفقه والنظام، فام هي مظاهر التعس�ف اإلجرائي التي 
يمكن أن يرتكبها املدعي ؟ هذا ما سأتناوله فيه: 

4 . 1 . 1 التعسف يف استعامل احلق يف الشكوى أو التبليغ. 

4 . 1 . 2 التعسف يف استعامل احلق يف اإلدعاء.

4 .1 .1 التعسف يف استعامل احلق يف التبليغ أو الشكوى 

أواًل : ماهية التعسف يف استعامل احلق يف التبليغ او الشكوى

الشكوى يف اللغة تأيت بمعنى »األخبار بالسوء أو إظهار املكروه«)2(، وقد وردت كلمة شكوى 
اَم َأْشُكو  يف القرآن، م�ن ذلك شكوى نبي اهلل »يعقوب« عليه السالم إىل ربه، يف قوله تعاىل: }َقاَل إِنَّ

ِ َما اَل َتْعَلُموَن ﴿68﴾)سورة يوسف( ِ َوَأْعَلُم ِمَن اهللَّ َبثِّي َوُحْزِن إىَِل اهللَّ

واحلق يف التبليغ أو الشكوى هو حق عام يثبت لكل فرد، سواء أكان شخصًا عاديًا أو موظفًا 
عامًا، وس�واء أكان رجاًل أو امرأة، فلكل ش�خص أن يلجأ للس�لطات املختصة للتبليغ عن فعل 

يعاقب عليه النظام )3(. 

وتوجب املادة )27( من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي الصادر بموجب املرسوم امللكي 
رقم )م/39( وتاريخ 1422/7/28ه�، عىل رجال الضبط اجلنائي كل حس�ب اختصاصه أن 

)1( دوي�دار ، طلع�ت حمم�د ؛ كوم�ان، حممد بن عيل)1422ه�� /2001م( : التعليق عىل نص�وص نظام املرافعات 
الرشعية يف اململكة العربية السعودية، اإلسكندرية، ، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ج1، ص38 وما بعدها. 

)2( اجلوهري، إس�امعيل بن محاد)1399ه� / 1979م  (: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق: عبدالغفور 
عطا، اجلزء السادس، بريوت ، دار العلم للعالمني. 

)3( عبدالتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص648. 
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يقبلوا البالغات والشكاوي التي ترد إليهم يف مجيع اجلرائم، وأن يقوموا بفحصها ومجع املعلومات 
املتعلقة هبا يف حمرض موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتارخيها يف سجل معد لذلك، مع إبالغ 

هيئة التحقيق واإلدعاء العام بذلك فورًا. 

ويف�رق رشاح القان�ون ب�ني البالغ والش�كوى، فالبالغ يعن�ي اإلع�الم أي األخبار من أي 
شخص بوقوع جريمة يقدم إىل السلطات العامة املختصة سواء أكان ذلك بتعيني أو بدون تعيني 
للفاعل، أما الشكوى فهي إجراء يبارش من شخص معني، وهو املجني عليه أو وكيله أو املرضور 

من اجلريمة يعرب به عن إرادته يف حتريك الدعوى اجلنائية)1(. 

وحق التبليغ أو الش�كوى غالبًا أنه مقصور يف اجلرائم، كمن يبلغ عن ش�خص يقوم بحبس 
السلع بقصد التأثري يف أسعارها، أو من يقوم بتقديم شكوى بوقوع رسقة عليه)2(. 

كذلك يتصور التبليغ أو الشكوى يف املواد املدنية أو التجارية، كأن يقدم شخص بالغًا بإثبات 
واقع�ة م�ا حفاظًا عىل حقوقه جتاه الغري، وغالبًا ما تنتهي هذه البالغات أو الش�كاوى باحلفظ أو 

إحالتها إىل اجلهات القضائية املختصة للفصل يف أصل احلق أو النزاع)3(.

وإذا كان اإلبالغ عن اجلرائم حق من احلقوق العامة، س�واء أكانت حقوقًا للمجني عليه أو 
لغريه من األفراد، وال يلزم ملامرسته أن يتأكد املبلغ سلفًا من صحة ما يبلغ به، فذلك شأن اجلهات 
املختصة بالتحقيق، ومن ثم ال يسأل املبلغ عن التفويض عام قد يلحق ضده من أرضار إال إذا كان 
يف األمر إساءة الستعامل هذا احلق بأن صدر البالغ عن سوء قصد أو باألقل متساًم برعونة وهتور 
عجز املبلغ عن إثبات الوقائع املبلغ عنها ال يقطع بكذهبا، كام أن القضاء بالرباءة من جريمة لعدم 

توافر القصد اجلنائي فيها ال يدل عىل كذب البالغ املقدم عنها)4(.

)1( ت�اج الدي�ن ، م�دن عبدالرمحن)1425ه�(: أص�ول التحقيق اجلنائ�ي وتطبيقاهتا يف اململكة العربية الس�عودية، 
الرياض، منشورات معهد اإلدارة العامة، ص139 . 

)2( أمحد، إبراهيم سيد: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص111 . 
)3( عبدالتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص650 وما بعدها . 
)4( انظر: حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم 696 لس�نة 54 ق، جلس�ة 1986/5/29، مش�ار إليه، أمحد، 

إبراهيم سيد ، التعسف يف استعامل احلق ، مرجع سابق، ص119 . 
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ويف الرشيعة اإلسالمية، أثبت االستقراء الغاية من ترشيع األحكام، هو حتقيق مصالح الناس 
بكافة رضورياهتم، وتوفري حاجياهتم وحتسيناهتم، فام من أمر رشعه اإلسالم بالكتاب أو السنة، 
إال كان�ت في�ه مصلح�ة حقيقية، وأن خفيت تلك املصلحة عىل بع�ض األنظار، أو اختلفت فيها 

أهل النظر)1(. 

واملصالح التي الحظها اإلس�الم ترجع إىل أمور مخس�ة، وهي ما فيه حفظ الدين، والنفس، 
والعقل، والنس�ل، واملال، يقول الغزايل:»إن جلب املنفعة ودفع املرضة مقاصد اخللق، وصالح 
اخللق يف حتصيل مقاصدهم، لكننا نعني باملصلحة املحافظة عىل مقصود الرشع، ومقصود الرشع 
م�ن اخللق مخس�ة، وهو أن حيفظ عليهم دينهم، وأنفس�هم وعقلهم، ونس�لهم، وماهلم، فكل ما 
يتضم�ن حف�ظ هذه األصول اخلمس�ة فهو مصلح�ة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفس�دة، 

ودفعها مصلحة«)2(.

ويس�تفاد م�ن ذلك أن حق التبليغ والش�كوى يف الرشيعة اإلس�المية هو ح�ق مباح، ولكنه 
مرتبط باحلفاظ عىل املصالح التي قصدها الش�ارع اإلس�المي وهي حفظ الدين والنفس والعقل 
والنس�ل واملال، فإذا خرجت الش�كوى أو اإلبالغ عن هذه املقاصد، كان استعامل حق الشكوى 

أو التبليغ بقصد األرضار يوجب التعويض. 

وقد وضع املنظم الس�عودي القواعد التي تعطي لألفراد حق التبليغ والش�كوى، ويف ذات 
الوقت التحقق من جدية هذه الشكاوى والتبليغات حفاظًا عىل املصلحة العامة للمجتمع واحلياة 
اخلاص�ة لألف�راد، إذ أجازت املادة )27( من نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي لألفراد تقديم 
الشكاوي والتبليغات، وأنه يتعني عىل رجال الضبط القضائي كاًل حسب اختصاصه قبول هذه 

التبليغات والشكاوي.

كام فرض نظام األمن العام الس�عودي واجبًا عامًا عىل رجال الرشطة بالتبليغ عن اجلرائم، 
حيث تنص املادة )119( منه عىل أنه: 

)1( الزيني، حممود حممد عبدالعزيز: شكوى املجني عليه، واآلثار املرتتبة عليها يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، 
مرجع سابق، ص111 . 

)2(  الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد: املستصفي من علم األصول، املطبعة األمريية الكربى ببوالق، القاهرة، اجلزء 
األول، الطبعة األوىل، ص287 . 
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»جي�ب ع�ىل رجال الرشطة إبالغ كل خرب بوقوع أي حادثة إىل أقرب مركز من مراكز األمن 
العام، وجيب عىل مدير الرشطة واملفوضني عمومًا اختاذ ما يلزم من اإلجراءات املنصوص عليها 
يف هذا النظام وهم مسئولون شخصيًا عن منع اجلرائم قبل حدوثها وتعقب املجرمني وضبطهم 

بعد ارتكاب اجلرائم«. 

فنظ�ام األم�ن العام يوج�ب عىل مديري الرشطة قبول مجيع البالغات التي ترد إليهم س�واء 
أكانت شفهية أم كتابية عن اجلرائم وإجراء ما يلزم نحوها حسب النظام واألصول املتبعة، ومن 
ناحية ثانية ترصد املكافآت يف اململكة ملن يبلغون عن اجلرائم أو حيولون دون وقوعها، وينظم هذه 
املكافآت األمر السامي رقم 7/د/8776 الصادر يف 1400/4/9ه�، وذلك حلث املواطنني عىل 
أداء دورهم خلدمة األمن، ويعاقب كل من يبلغ عمدًا عن جريمة أو حادثة عىل غري حقيقتها)1(. 

فاملنظم الس�عودي أتاح لألفراد حق تقديم الش�كاوي، والبالغات سواء عن اجلرائم بكافة 
صورها، أو حوادث معينة قد ال تتوافر فيها وصف اجلريمة، برشط أن تكون هذه الش�كاوي أو 
التبليغ�ات جدي�ة ال أن تكون بغرض الكيد أو أن تكون كاذبة بقصد اإلرضار بالغري، وقد وضع 

املنظم السعودي، معيار »العمد« لبيان شكل التعسف من هذه الشكاوي أو التبليغات. 

ثانيًا: أمثلة للتعسف يف التبليغ أو الشكوى

باإلطالع عىل كتب الفقه اإلس�المي وكذلك يف النظام الس�عودي، مل يتبني لنا أمثلة ظاهرة 
من الواقع العميل أو النظري عن التعسف يف التبليغ والشكوى. 

وبالرج�وع لبعض األنظمة املقارنة)2(، ومن خالل اإلط�الع عىل املبادئ القضائية يف النظام 
املق�ارن، وج�دت عدة أمثلة للتعس�ف يف اس�تعامل احلق يف التبليغ و الش�كوى، ومن خالل هذا 
البحث قمت باستخالص عدة معايري يمكن االسرتشاد عىل أساسها معرفة التعسف يف استعامل 

احلق يف التبليغ أو الشكوى وفقًا لآليت: 

)1( ت�اج الدي�ن ، م�دن عبدالرمحن: أصول التحقيق اجلنائي وتطبيقاهتا يف اململكة العربية الس�عودية، مرجع س�ابق، 
ص140 . 

 )2(  القانون املرصي.
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1 ـ  معيار الرجل العادي

من خالل هذا املعيار يكون تعسفًا يف استعامل احلق يف الشكوى أو التبليغ، إذا كان املبلغ أو 
الش�اكي يف مقدور الرجل العادي أن يتبني عدم صحة الواقعة املبلغ عنها، الس�يام وأنه إذا كانت 
هناك بعض الصفات التي يتس�م هبا املبلغ تؤهله ملعرفة أن الواقعة املراد التبليغ عنها صحيحة أو 
غري صحيحة كأن يكون املبلغ حمام مثال)1(، »مثال« لو قام حمام بالتبليغ عن تاجر أنه خيتزن كميات 

وفرية من السلع بقصد التأثري يف األسعار الواقعة وهو يعلم عدم صحة ذلك. 

2 ـ معيار انتفاء سوء القصد 

من خالل هذا املعيار ال يكون تعسفًا يف استعامل احلق يف التبليغ أو الشكوى، أن يكون هناك 
شبهات تربر اهتام املبلغ عنه، وانتفاء سوء القصد عن املبلغ)2(.

فاألصل أن التبليغ من احلقوق املباحة لألفراد واستعامله ال يدعو إىل مؤاخذة طاملا أنه صدر 
مطابق�ًا للحقيق�ة، ألن صدق املبلغ كفي�ل أن يرفع عنه تبعات ذلك، ومثال ذلك أن يرى زيد من 
الناس كثرة تردد نساء عىل حمل من املحال والتي ال يوجد عليها الفتة توضح حقيقة هذا املحل، 

فاملبلغ هنا غري يسء النية، وأن الذي دعاة إىل البالغ هو الظروف املحيطة بالواقعة.

3 ـ  معيار االنحراف 

وه�ذا املعيار يثور بصدد مس�اءلة رجال الس�لطة ع�ن احلق يف التبليغ، فالعالق�ة بني الدولة 
والعاملني فيها هي رابطة قانونية حتكمها األنظمة واللوائح املعمول هبا يف هذا الشأن، وواجبات 
ه�ؤالء العامل�ني تضبطه قواعد أساس�ية عام�ة تقوم عىل وج�وب أداء العمل املن�وط هبم بعناية 

الشخص احلريص املتبرص وبدقته، وهذه القواعد األساسية قد ترد يف النظام مع ضوابطها)3(.

)1(  نقض مرصي 1948/11/25م ، الطعن رقم 105 السنة 17 ق، مشار إليه لدى: إبراهيم سيد أمحد، التعسف 
يف استعامل احلق فقهًا وقضاء، مرجع سابق، ص111 . 

)2(  نقض مرصي جلسة 1971/4/8م، الطعن رقم 240 لسنة 36ق ، املرجع السابق، ص112 . 
)3(  نقض مرصي، الطعن 1381، السنة 47 ق ، جلسة 1982/11/7م، إبراهيم سيد أمحد، التعسف يف استعامل 

احلق، مرجع سابق، ص116، 117 . 
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ومث�ال ذل�ك اهتام مصلحة الرضائ�ب تاجر ما بأنه متهرب م�ن أداء الرضيبة بارتكابه طرق 
احتيالية للتخلص من أداء الرضيبة يتضح فيام بعد عدم صحة ذلك، ويكيف بالغ اجلهة اإلدارية 

هنا بأنه انحراف.

4 .1 .2  تعسف املدعي يف حق اإلدعاء 

احلق يف اإلدعاء: هو حق مقرر لكل شخص يف االلتجاء إىل القضاء لدفع االعتداء عىل حقوقه 
وحريات�ه، ولكن هذا احلق مقيدًا بوجود صفة ومصلحة مرشوعة وجدية للمدعي، لذلك تنص 
امل�ادة )4( م�ن نظ�ام املرافعات الرشعية الس�عودي عىل أنه: »ال يقب�ل أي طلب أو دفع ال تكون 
لصاحب�ه في�ه مصلحة قائمة مرشوعة، ومع ذل�ك تكفي املصلحة املحتمل�ة إذا كان الغرض من 
الطلب االحتياط لدفع رضر حمدق أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع فيه، وإذا ظهر 

للقايض أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله احلكم عىل املدعي بنكال«.

وخيتل�ف اإلدع�اء أو الطلب القضائي عن حمل الدعوى عن حم�ل النزاع)1(، فالدعوى فكرة 
عام�ة مضموهن�ا احلصول من القايض عىل قرار يف اإلدعاء املعروض عليه، أما اإلدعاء فهو فكرة 
ذاتي�ة تتغ�ري من متقايض آلخر حس�ب قصده من تقديم الطلب إىل القض�اء ويمتنع عىل القايض 
تغيري هذا املحل، أما حمل النزاع أو املنازعة فهو يكون من جمموعة من اإلدعاءات املتقابلة واملقدمة 

من قبل املدعي واملدعى عليه. 

لذلك فإنه من املتصور أن يقوم املدعي عند اس�تخدامه حق اإلدعاء، التعس�ف يف اس�تعامل 
الدع�وى أو أثناء س�ري اخلصومة عند طرحه اإلدعاء عىل القض�اء للحصول عىل قرار يف اإلدعاء 

املعروض عليه. 

ويف ضوء ذلك، س�أتناول تعس�ف املدعي يف اس�تخدام احلق يف اإلدعاء بناًء يف ثالثة فروع 
عىل النحو التايل: 

)1( عبدالفتاح،عزم�ي)د.ت( : أس�اس اإلدع�اء أمام القضاء املدن – دراس�ة تأصيلية متعمق�ة ومقارنة لالصطالح 
الشائع سبب الدعوى، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص 113 . 
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الفرع األول: تعسف املدعي يف مراحل بدء اخلصومة ) استعامل الدعوى(.

الفرع الثان: تعسف املدعي يف موضوع الطلب القضائي. 

الفرع الثالث: تعسف املدعي يف مرحلة اخلصومة.

الفرع األول: تعسف املدعي يف مراحل بدء اخلصومة ) استعامل الدعوى(

أواًل: ماهية تعسف املدعي يف مراحل بدء اخلصومة 

الدعوى هي وس�يلة املدع�ي القتضاء حقه وطرح طلبه لدى القض�اء، والدعوى يف حقيقة 
أمرها س�لطة إجرائية ختول صاحبها احلق يف احلصول عىل حكم يف موضوع اإلدعاء بتأكيده إذا 
ثب�ت صحت�ه أو بنفيه لعدم ثبوت صحته، وم�ن هذه الزاوية فإهنا ختضع تنظيميًا لنظام املرافعات 

من حيث رشوط مبارشهتا أو من حيث رشوط احلكم فيها)1(.

وفرض تعس�ف املدعي يف اس�تعامل مراحل بدء اخلصومة )اس�تعامل الدع�وى( متصور يف 
فروض كثرية، حيث يتعس�ف املدعي يف حترير دع�واه باملخالفة للرشوط التي نصت عليها املادة 
)39( م�ن نظ�ام املرافعات الرشعية الس�عودي، حيث حددت تلك امل�ادة بيانات معينة جيب أن 
تشتمل عليها صحيفة الدعوى بداية من االسم الكامل للمدعي ومهنته ووظيفته واالسم الكامل 
للمدع�ي علي�ه ومهنته ووظيفته وحم�ل إقامته وتاريخ تقديم الصحيف�ة واملحكمة املرفوع أمامها 
الدع�وى وحم�ل خمتار للمدعي يف البلد التي هبا مقر املحكمة إن مل يمكن له حمل إقامة فيها، انتهاًء 

بموضوع الدعوى وما يطلبه املدعي وأسانيده. 

فقد يقوم املدعي بتحرير هذه البيانات املخالفة للحقيقة قاصدًا من ذلك إطالة أمد الدعوى، 
كأن حي�رر اس�م املدع�ى عليه أو حمل إقامت�ه عىل خالف احلقيقة، أو حيجم عن إرفاق املس�تندات 
بصحيف�ة دع�واه أماًل يف تأجي�ل نظر الدعوى، هب�دف تعطيل الفصل يف موض�وع احلق إرضارًا 

باملدعى عليه. 

)1( النيفياوي، إبراهيم: التعسف يف التقايض، مرجع سابق، ص103� 104 .
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كذل�ك ق�د يقوم املدعي برفع دعوى يف وق�ت ال تتوافر فيه الصفة املطلوبة نظامًا، كأن يرفع 
دائن دعوى عىل مدينه، فيس�خر هذا املدين ش�خصًا من طرفه بناء عىل دين وهي بقصد اإلرضار 
بالدائ�ن احلقيقي الذي س�وف جيد من ينافس�ه يف الض�امن العام ملدينة، وقد يصع�ب عليه إثبات 

صورية أو كيدية الدعوى التي رفعها ذلك الشخص املسخر من قبل املدين)1(.

كذلك قد يقوم املدعي بعدم تبليغ صحيفة الدعوى إىل املدعى عليه قبل تاريخ اجللسة وبمقدار 
كايف للحضور، وذلك باملخالفة لنص املادة )43( من نظام املرافعات الرشعية السعودي. 

و قد يعمد الش�خص إىل رفع دعوى ومهية لضم دعوى متداولة، إذا استش�عر أن املحكمة 
عىل وشك حجزها للحكم وأنه استنفد كافة التأجيالت والطلبات)2(. 

فف�ي مث�ل هذه الصور وغريها، يتضح مظاهر التعس�ف التي يمكن أن يقوم هبا املدعي عند 
استعامله الدعوى، ويف بداية إجراءات التقايض، وذلك إرضارًا بخصمه. 

ثانيًا: صور تعسف املدعي يف مراحل بدء اخلصومة

هناك بعض احلاالت الواردة يف نظام املرافعات الرشعية يظهر فيها تعسف املدعي يف مراحل 
بدء اخلصومة هذه احلاالت تتعلق بغياب املدعي عن حضور اجللسات، واألخرى تتعلق بقواعد 

االختصاص، ونبينها وفقًا ملا ييل: 

احلالة األوىل: غياب املدعي عن حضور جملس القضاء 

الغياب يف نظام املرافعات الرشعية هو ختلف املدعى أو املدعى عليه عن حضور جلسة من 
جلس�ات املحاكم�ة يف الوقت املحدد للجلس�ة دون أن يتقدم بعذر تقبل�ه املحكمة، أو ختلفه عن 

احلضور يف الوقت املحدد ملعاينة حمل النزاع، أو لقيام اخلبري بمهامت عمله)3(.

)1( حسن ، عيل عوض: إجراءات التقايض الكيدية وطرق مواجهتها، مرجع سابق، ص13 وما بعدها . 
)2( املرجع السابق، ص50 . 

)3(  الزغي�ي،  إبراهي�م بن صالح )1426ه�(: غياب اخلصوم أو أحدهم يف نظامي املرافعات الرشعية واإلجراءات 
اجلزائية، جملة العدل، تصدر عن وزارة العدل الس�عودية، العدد )26( ربيع اآلخر 1426ه�، الس�نة الس�ابعة، 

ص160 . 
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واألص�ل هو حض�ور املدعي ألنه اخلصم املهت�م برفع الدعوى، وم�واالة اإلجراءات بغية 
التوصل إىل احلكم احلاسم للنزاع، إال أنه يتصور ختلف املدعي عن احلضور يف حالة إدعائه كذبًا 
ع�ىل خصمه، ليش�غله باحلضور ملجلس القضاء، خاصة إن ك�ن خصمه من ذوي اهليئة واملكانة، 

فإنه يف الغالب يتأذى باحلضور بمجلس القضاء)1(. 

وق�د وضع نظام املرافعات الرشعية الس�عودي هلذه الصور ن�ص حيكمها، فاملادة )53( من 
النظ�ام تن�ص عىل أن�ه : »إذا غاب املدعي عن جلس�ات املحاكمة ومل يتقدم بع�ذر تقبله املحكمة 
تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب األحوال، ويف هذه احلالة حتدد 
املحكمة جلسة لنظرها ويبلغ بذلك املدعى عليه، فإن غاب املدعي ومل يتقدم بعذر تقبله املحكمة 

تشطب الدعوى وال تسمع بعد ذلك إال بقرار يصدره جملس القضاء األعىل هبيئته الدائمة«.

ويالحظ عىل هذا النص أنه يقرر جزاء شطب الدعوى من جدول القضايا، ومع بقائها قائمة 
جيوز للمدعي جتديدها بتحديد جلسة جديدة تبلغ للمدعى عليه، فإذا شطبت الدعوة مرتني فإنه 

ال ينظر يف القضية إال بقرار يصدره جملس القضاء األعىل هبيئته الدائمة. 

ويف ه�ذا تأيي�د للق�ول: بأن املدعي هو م�ن إذا ترك دعواه ترك فال جي�رب عليها، وأن املدعى 
علي�ه بخالف�ه جيرب عليها، وأن للمدعى عليه احلق يف طلب س�امع دفع�ه لدعوى املدعي لرد هذه 

الدعوى)2(.

ويعترب وكيل املدعي إذا مل يقدم وكالته يف أول جلسة حرضها يف حكم الغائب )م 4/48 من 
الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية(، أما إن قدم وكالة ال ختوله اإلجراء املطلوب فيفهمه 
القايض بإكامل املطلوب، فإن مل يكمل املطلوب يف اجللس�ة الالحقة فيعد املدعي غائبًا، وتش�طب 

الدعوى )م 5/48 من الالئحة التنفيذية( )3(.

)1( آل الشيخ، هشام بن عبدامللك بن عبداهلل بن حممد )1422ه�(: ختلف اخلصوم عن حضور جملس القضاء، جملة 
العدل، تصدر عن وزارة العدل السعودية، العدد )9(، السنة الثالثة، حمرم 1422ه�، ص2.

)2( زيدان، عبدالكريم: نظام القضاء يف الرشيعة اإلسالمية ، مرجع سابق، ص150 .
)3( الزغيبي، إبراهيم: غياب اخلصوم، مرجع سابق، ص162 .
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ويتضح من هذه النصوص املتقدمة أهنا تقرر جزاء الشطب للقضية حال غياب املدعي عن 
جمل�س القضاء، ويف ذلك حفظ حلقوق املدع�ى عليهم، ومن وقوعهم يف الدعاوي الكيدية التي 

ال يقصد من ورائها إال التنقيص من قدر املدعى عليه، وإرهاقه باملجيء إىل جملس القضاء)1(.

احلالة الثانية : تقديم الدعوى جلهة قضائية غري خمتصة بالدعوى

تعنى أنظمة املرافعات بتحديد االختصاص الذي يعتمد يف حتديده عىل جانب املصلحة العامة 
ومصلحة اخلصوم أنفسهم، ويقسم االختصاص إىل أنواع: االختصاص الوالئي، االختصاص 

النوعي، االختصاص املكان )2(.

وق�د عنى نظام املرافعات الرشعية الس�عودي بتنظيم قواعد االختص�اص الدويل والنوعي 
واملحيل للمحاكم يف )14( مادة منه )املواد من 24 إىل 38 من النظام(، وكقاعدة عامة فإن الرشيعة 
اإلس�المية مل تض�ع حدًا ملا يدخ�ل يف اختصاص القايض، وإنام ترك ل�ويل األمر أن حيدد ذلك بام 
في�ه املصلح�ة، وقد ن�ص الفقهاء عىل جواز تعدد القضاء، وعىل أن تك�ون الوالية هلم عامة لكل 
الدع�اوي، أو خاص�ة ببعضه�ا دون بعض، بحيث حيدد ويل األمر ما حيق له أن ينظر فيه يف بعض 

القضايا دون بعض)3(. 

ومظاهر تعس�ف املدعي يف مراحل بدء اخلصومة جتد هلا جمااًل خصبًا يف القواعد التي تتعلق 
باالختص�اص، حي�ث ق�د يعمد املدع�ي إىل تقديم دعواه بجه�ة قضائية غري خمتصة، س�واء كان 
االختص�اص والئي�ًا حيث قد يقدم دعواه املحكم�ة التجارية وهو يعلم أن دعواه ختتص بنظرها 
املحاك�م العام�ة، أو أن يقوم بتقديم دعواه لدى حمكمة خارج موطن املدعى عليه لريهق خصمه 

بنفقات السفر فضاًل عن إطالة أمد النزاع.

)1( عبدامللك، هشام، مرجع سابق ، ص4 . 
)2( الزعيبي، إبراهيم بن صالح)1422ه�( : تنازع وتدافع االختصاص، جملة العدل، تصد عن وزارة العدل السعودية، 

العدد )10( ، السنة الثالثة، ربيع اآلخر 1422ه�، ص5 وما بعدها.
)3( بن ظفري، سعد بن حممد بن عيل)1427ه�- 2006م( : قواعد املرافعات الرشعية )فقهًا وقضاًء( الطبعة األوىل، 

مطابع سمحة، ص60 .
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الفرع الثاين: تعسف املدعي يف موضوع الطلب القضائي 

يبتغي الطالب من مبارشة الطلب القضائي غاية معينة، فهو إما يطالب بدفع مبلغ من النقود، 
أو اس�رتداد يشء أو تنفي�ذ عق�د أو انحالل زواج أو إثبات نس�ب، أو ق�د يطالب بيشء مادي أو 

يطالب باالعرتاف بحق أو سلطة عىل هذا اليشء كامللكية أو احليازة )1(.

وقد هيدف املدعي من طلبه إثبات دليل بقصد االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع 
فيه مستقباًل )2(، أو هيدف إىل هدم دليل مستمد من ورقة عرفية أو رسمية )3(.

ويف الفقه اإلسالمي، يؤآخذ املتعسف املدعي يف موضوع الطلب القضائي، إذا كان العرف 
يكذب دعواه، مثال ذلك ما جاء يف أصحاب كتاب أدب القايض: » إذا أدعى رجل من الس�فل 
عىل ملك عظيم أو قايض جليل أو رشيف نس�يب أنه زوجة أو أقرضه ذهبًا أو أنه اس�تأجره، وما 

شابه ذلك، ال تقبل دعواه ألنه أدعى أمرًا خيالف الظاهر، بل أهل العرف يقطعون بكذبه« )4(.

كام اشرتط الفقه اإلسالمي عدم التناقض كرشطًا لسامع الدعوى، فإذا كان هناك تناقض يف 
دعوى املدعي فإنه يمنع س�امعها، ألن الدعوى وأن كانت قواًل حيتمل الصدق والكذب، فنس�بة 
الصدق، والكذب يف الدعوى موجودة لكنها جمرد إدعاء، إال أن التناقض فيها يزيد نسبة الكذب، 

أو يرجح الكذب فيها عىل الصدق)5(.

كذلك الدعوى التي يقيض العرف بتكذيبها، ومثل ذلك: الدعوى التي يقيمها رجل يدعي 
لنفس�ه دارًا يف ي�د آخ�ر يترصف فيه�ا منذ زمن طويل بالبن�اء واهلدم واإلجارة والعامرة، ينس�بها 
لنفسه ويضيفها إىل ملكه ومدعيها يراه ويشاهد أفعاله، وال يعارضه بل ال يذكر أن له فيها حقًا، 
وال يمنع�ه س�لطان أو نحوه م�ن املطالبة بحقه، وال بينه وبني من ه�ي يف يده قرابة وال رشاكة يف 
م�رياث، وم�ع ذلك يزعم املدعي أهنا ل�ه، ويريد أن يقيم بينه عىل دعواه، فإن هذه الدعوى حتمل 

)1( عبدالفتاح، عزمي : أساس اإلدعاء، مرجع سابق، ص112 .
) 2( املادة )247( من نظام املرافعات الرشيعة واملتعلقة بتحقيق اخلطوط األصلية . 
) 3( املادة )154 ( من نظام املرافعات الرشعية واملتعلقة بدعوى التزوير األصلية . 

)4( ابن أبو الدم احلموي ، شهاب الدين أيب إسحاق إبراهيم بن عبداهلل: أدب القضاء، ص188 وما بعدها . 
)5( موسى ، رمضان إبراهيم عبدالكريم )1425ه�/ 2004م(: التناقض اإلجرائي، دراسة مقارنة يف نظرية اخلصومة، 

رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية الرشيعة والقانون، جامعة األزهر، ص 57 وما بعدها . 
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تعس�فًا يف موضوع الطلب القضائي املدن من قبل املدعي، وقد اس�تقر الفقه عىل عدم سامع مثل 
تلك الدعاوى ألن كل دعوى يكذهبا العرف وتنفيها العادة، فإهنا مرفوضة غري مسموعة )1(.

أيضًا من أمثلة التعس�ف، إقامة دعوى من قبل الزوج بقصد إثبات مراجعة زوجته إرضارًا 
هب�ا، فمث�ل ه�ذا الطلب حيوي تعس�فًا بقص�د اإلرضار، وهو أمر منه�ي عنه لقوله تع�اىل:}َوإَِذا 
اًرا  ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف  َواَل مُتِْسُكوُهنَّ رِضَ ْقُتُم النَِّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو رَسِّ َطلَّ

لَِتْعَتُدوا ...﴿132﴾ )سورة البقرة(.

وقد هنى الرشع ما كان يفعله املرء يف اجلاهلية، إذ يطلق الرجل زوجته، ث�م إذا قاربت عدهتا 
عىل االنتهاء راجعها، ثم طلقها، فنهى الرشع عنه، والنهي يفيد التحريم، فيكون التعسف حرامًا )2(. 

وق�د ن�ص نظام املرافعات الرشعية يف املادة )4( عىل أن�ه إذا: »إذا ظهر للقايض أن الدعوى 
صوري�ة كان علي�ه رفضها، وله احلكم عىل املدعي بنكال«، وقياس�ًا عىل الصورية نصت الالئحة 
التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية عىل أنه: »إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى املدعي كيدية، حكم 

برد الدعوى، وله احلكم بتعزير املدعي بام يردعه«. 

وق�د وضع�ت املادة )4( من نظام املرافعات الرشعية املعيار الذي يمكن من خالله للقايض 
أن يتب�ني م�ن أن املدعي يتعس�ف يف طلبه القضائي من عدمه، أال وه�و معيار »املصلحة«، حيث 
قررت أنه: »ال يقبل أي طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مرشوعة.... «، فام هو 

املقصود هبذا املعيار ؟ 

معيار »املصلحة« لبيان التعسف يف استعامل املدعي حقه يف إبداء الطلب القضائي: 

)1( العمرين�ي ، ع�يل ب�ن عبدالعزيز بن عيل)1419ه� - 1999م(: الدعوى وأس�اس اإلدعاء يف الفقه اإلس�المي، 
الطبعة األوىل، مكتبة العبيكان، ص48 . 

)2( الزحي�يل، وهب�ة )1418ه�-1997م(: الفقه اإلس�المي وأدلته، اجلزء الراب�ع، الطبعة األوىل ، بريوت – لبنان، 
دار الفكر املعارص، ص2865 . 

� كان للع�رب يف اجلاهلي�ة ط�الق ومراجعة ومل يكن للطالق حد وال عدد ، فإن كان ملغاضبة عارضة عاد الزوج   
فراجع واستقامت عرشته، وإن كان ملضاره املرأة راجع قبل انقضاء العدة واستأنف طالقًا ثم يعود إىل ذلك املرة 
بعد املرة أو بفيء ويسكن غضبه فكانت املرأة ألعوبة بيد الرجل يضارها بالطالق ما شاء أن يضارها، لذلك نزل 
يٌح بِإِْحَس�اٍن ...﴿229﴾ )سورة البقرة( . رياض، حممد:  َتاِن َفإِْمَس�اٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْسِ اَلُق َمرَّ قوله تعاىل:}الطَّ

التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص92 .
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عرفت الفقرة األوىل من املادة )4( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية، الصادرة 
بموجب قرار معايل وزير العدل رقم )4569( وتاريخ 1423/6/3ه� » املصلحة » بأهنا: »يقصد 
باملصلحة« كل ما فيها جلب نفع أو رضر »فاملقصود باملصلحة هو »امليزة« أو»الفائدة« أو »املنفعة« 

التي تعود عىل مقدم الطلب)1(.

فاملي�زة أو املنفع�ة أو الفائدة التي يريدها املدعي من الطلب القضائي قد تتمثل يف جلب نفع 
مادي أو معنوي، وتتمثل أيضًا يف دفع رضر مادي أو معنوي، وذلك عىل حد تعبري الفقرة األوىل 
من املادة الرابعة من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية، ويف الفقه اإلسالمي يأيت تعريف 
املصلح�ة املرس�لة قريبًا من تعريف »املصلحة« املنصوص عليه�ا بنظام املرافعات الرشعية باملادة 
)4(، إذ ُتْعرف املصلحة املرس�لة بأهنا: »املنفعة التي قصدها الش�ارع لعباده دنيا وآخرة ومل ينص 

عليها« )2(.

ولك�ن ه�ل يكفي عدم تواف�ر »املصلحة« لالعتداد بالتعس�ف الواقع م�ن املدعي يف طلباته 
القضائي�ة ؟ ح�ددت الفق�رة الثانية من امل�ادة )4( من نظ�ام املرافعات الرشعية رشط�ًا لالعتداء 

بالتعسف الواقع من املدعي يف طلباته القضائية، حيث نصت عىل أنه: 

»وإذا ظهر للقايض أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله احلكم عىل املدعي بنكال«.

ورشط »الصوري�ة« الت�ي بيّنته الفقرة الثانية من املادة )4( من نظام املرافع�ات الرشعية، هو 
رشط عام يمكن أن يندرج حتته الصور األخرى للتعسف، آية ذلك ما نصت عليه الفقرة اخلامسة 

والسادسة من املادة )4( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية، حيث نصتا عىل أنه: 

� »5/4: إذا ثبت لناظ�ر القضية أن دعوى املدعي كيدية، حكم برد الدعوى، وله احلكم بتعزير 
املدعي بام يردعه«.

� » 6/4: إذ ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية، حكم برد الدعوى، وله احلكم بالتعزير«. 

)1( د. طلعت حممد دويدار؛ د. حممد بن عيل كومان: التعليق عىل نصوص نظام املرافعات الرشعية، مرجع س�ابق، 
ص24 . 

)2( البوطي، حممد سعيد رمضان)1402ه�(: ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية، الطبعة الرابعة، بريوت، مؤسسة 
الرس�الة، ص20، 330 ؛ نقاًل عن آل خنني، عبداهلل بن حممد بن س�عد)1422ه� - 2001م(: فقه املرافعات ، 

ط1، الرياض، دار العاصمة للنرش والتوزيع، ص82 هامش)1( . 
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ويف ضوء ذلك يكون املنظم الس�عودي، قد تبنى نظرية التعس�ف يف استعامل احلق وتطبيقها 
يف املجال اإلجرائي، وإن جاء معيار »املصلحة« بكل أوصافها وح�االهتا، لبيان التعسف الواق�ع 

من املدعي يف إبداء طلباته القضائية من عدمه)1(.

وم�ن التطبيق�ات التي يلج�أ فيها املدعي إىل القض�اء ألغراض خترج ع�ن احلامية، تتمثل يف 
األرضار باخلصم، أن هيدف املدعي من إقامة دعواه إىل اإلرضار بشخص املدعى عليه واعتباره، 
وبصفة خاصة ممن تتأثر سمعتهم برفع الدعوى عليهم كالشخصيات العامة والسياسية والتجار، 
ونساء األرس املتدينة واملحافظة، والقضاة واملحامني، ممن يعترب تشهريًا وإرضارًا بليغًا هبم وماسًا 
برشفه�م واعتباره�م, باعتبار أن ذلك اعتداء عىل مصاحلهم احليوية، أيضًا تلك الدعاوى الكيدية 

التي ترفع من بعض املسخرين من قبل املرشحني أثناء احلمالت االنتخابية ضد منافسيهم )2(. 

فف�ي مث�ل هذه احلاالت، يك�ون املدعي قد انح�رف يف طلباته ع�ن رشط »املصلحة اجلدية 
واملرشفة«، فإذا ما تبني أن املدعي كان مبطاًل يف دعواه، ومل يقصد هبا إال مضارة خصمه والنكاية 

به، فإنه ال يكون قد بارش حقًا مقررًا يف النظام بل يكون عمده خطأ يوجب مسئوليته)3(.

الفرع الثالث: تعسف املدعي يف مرحلة اخلصومة

تناولت فيام س�بق أوجه تعس�ف املدعي يف مراحل بدء اخلصومة واس�تعامل املدعي حلقه يف 
الطل�ب القضائ�ي وإبدائ�ه أمام القضاء، وقد ظهر من خالل الدراس�ة بالفعل تصور مظاهر هذا 
التعس�ف الواق�ع من قبل املدعي، وقد انتبه املنظم الس�عودي يف نظ�ام املرافعات الرشعية ونص 

عىل بعض مثل هذه املظاهر.

وال تقت�رص مظاهر تعس�ف املدع�ي يف املراحل األولية للخصومة، وإن�ام يمكن أن متتد هذه 
املظاه�ر أثن�اء نظ�ر النزاع أمام املحكم�ة، ويتمثل ذلك يف مراحل إبداء الدف�وع وطلبات املدعي 

املعارضة املبداه منه أثناء نظر القضية، أو قواعد احلضور. 

)1( عبدالتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص436 وما بعدها. 
)2( عباس، أمحد قطب: إساءة استعامل احلق يف التقايض، مرجع سابق، ص340 .

)3( انظر: حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم 174، الس�نة 30 ق، جلس�ة 1965/2/18م، س16 . ع1، 
ص179، مشار إليه يف: أمحد، إبراهيم سيد: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، ص82 . 
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النصوص النظامية: 

تضمن�ت نص�وص نظام املرافعات الرشعية الس�عودي عدة حاالت، ُتظهر التعس�ف الذي 
يمكن أن يقع من املدعي أثناء مرحلة اخلصومة، هذه النصوص هي: 

) املادة 51 (: 

» إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكالء كثرة االستمهاالت بحجة سؤال موكله بقصد املامطلة 
فلها حق طلب املوكل بالذات إلمتام املرافعة ».

) املادة 53 (: 

إذا غ�اب املدعي عن جلس�ة من جلس�ات املحكم�ة ومل يتقدم بعذر تقبله املحكمة تش�طب 
الدع��وى ول�ه بعد ذلك أن يطلب اس�تمرار النظر فيها حس�ب األحوال، ويف ه�ذه احلالة حتدد 
املحكمة جلسة لنظرها ويبلغ بذلك املدعى عليه، فإذا غاب املدعي ومل يتقدم بعذر تقبله املحكمة 

تشطب الدعوى وال تسمع بعد ذلك إال بقرار يصدره جملس القضاء األعىل هبيئته الدائمة.

والواقع أن هذه النصوص رصحية يف توضيح مظاهر التعسف التي يمكن أن يستعملها املدعي 
خالل مرحلة اخلصوم�ة، غري أن هناك نصوص أخرى وحاالت أخرى يمكن أن يطوعها امل�دعي 

يف التعسف يف مرحلة اخلصومة وسنبينها يف حينها من خالل اآليت: 

1 ـ  التعسف يف قواعد احلضور
أوىل النظام اإلجرائي أمهية كبرية لقواعد احلضور للخصوم يف الدعوى سواء بالنسبة للمدعي 
أو املدعى عليه، حيث أن حضور اخلصوم حيقق مبادئ أساسية لضامنات التقايض بام ينعكس عىل 
عملية حتقيق العدالة، ومن أهم املبادئ التي تساعد عىل حتقيقها قواعد احلضور »مبدأ املواجهة بني 
اخلصوم، إذ هلذا املبدأ نطاق مزدوج وش�امل، فهو مزدوج ألنه يتعني إعامله يف مواجهة اخلصوم 
من ناحية، ويف مواجهة القايض من ناحية أخرى، وهو شامل ألنه يتعني إعامله يف أية حالة كانت 
عليه�ا اإلج�راءات، ويف كافة مراحل اخلصومة س�واء كانت مرحلة افتت�اح اخلصومة والتي تبدأ 
باملطالب�ة القضائية، أو مرحلة س�ري اخلصوم�ة، أو املرحلة اخلتامية للخصوم�ة والتي تنتهي عادة 

بصدور احلكم يف موضوع اخلصومة«)1(.

)1( الفزايري، آمال: ضامنات التقايض، دراسة حتليلية مقارنة، مرجع سابق، ص 73 . 
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ويف الفق�ه اإلس�المي، يعترب مبدأ رسع�ة الفصل يف النزاع، وعدم جواز التأخري بال مس�وغ 
رشعي، م�ن أهم املبادئ التي يرتكز عليها القضاء يف اإلسالم، وهذا هو الذي كان عليه القضاء 
يف عهد النبي >، » حيث كان يقيض بني اخلصوم يف جملس املخاصمة ومل يكن يرجئهم إىل وقت 

آخر، كام قىض بني الزبري واألنصاري يف ماء رشاج احلرة«)1(. 

من هنا كان اهتامم املنظم السعودي بتنظيم قواعد احلضور بالنسبة للخصوم.

وق�د يتوه�م بأن عدم حضور املدعي جلس�ات الدعوى غري متص�ور، فهو اخلصم اإلجيايب 
يف الدعوى إذ يبادر هو بتقديم الطلب القضائي إىل املحكمة فكيف يتصور ختلفه عن احلضور؟ 

إال أن املدعي، فضاًل عن أن طلبه القضائي يمكن أن يكون صوريًا أو كيديًا، أو يك�ون غري 
ذلك، أو أن له مصلحة مرشوعة من إبدائه الطلب القضائي، إال أنه هيدف يف ختلفه عن احلضور، 

تكليف املدعى عليه أو تكبيده مرصوفات وإرهاقه. 

وقد تضمن نظام املرافعات الرشعية السعودي هذه احلالة التي يمكن أن تقع من املدعي يف 
املادة )53( منه، حيث نصت عىل أنه: 

»إذا غاب املدعي عن جلس�ة من جلس�ات املحاكمة ومل يتقدم بعذر تقبله املحكمة تش�طب 
الدعوى...«. 

والغي�اب هن�ا يعني عدم حض�ور املدعي أو من يمثله قانونًا، أو وكالة يف اجللس�ة، ويف هذه 
احلال�ة إذا مل يتق�دم املدعي بعذر تقبله املحكمة تشطب الدعوى)2(.

وقد فطن املنظم السعودي إىل إمكانية إساءة استخدام املدعي تلك املادة يف اإلساءة خلصمه، 
حيث مل يرتب أثرًا عىل شطب الدعوى بالنسبة لإلجراءات التي اختذت قبل قرار الشطب، سواء 
بعد الشطب للمرة األوىل، وطلب املدعي جتديد السري يف إجراءات الدعوى، أو بالنسبة للشطب 

)1( صحيح البخاري، كتاب املس�اقاة ، باب س�كر األهنار، ص466، حديث )2359، 2360( ، آل الشيخ، حسني 
ابن عبدالعزيز)1426ه� - 2005م(: املبادئ القضائية يف الرشيعة اإلسالمية وارتباط النظام القضائي يف اململكة 

العربية السعودية هبا، الطبعة األوىل، دار التوجيه للنرش،  ص73 . 
)2( دوي�دار، طلع�ت ؛ كوم�ان، حممد: التعليق عىل نصوص نظ�ام املرافعات الرشعية يف اململكة العربية الس�عودية، 

مرجع سابق، ص319، وما بعدها .
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للمرة الثانية، إذ نص يف حال الشطب للمرة الثانية » بأال تسمع الدعوى بعد ذلك إال بقرار يصدره 
جملس القضاء األعىل هبيئته الدائمة »، وتظل اإلجراءات السابقة قبل قرار الشطب صحيحة )1(، 
وهذا ما أشارت إليه الفقرة السادسة من نص املادة ) 53( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات 

الرشعية والتي نصت عىل أنه: 

»ال يؤثر ش�طب القضية عىل إجراءاهتا الس�ابقة بل يبنى عىل ما س�بق ضبطه فيها متى أعيد 
السري فيها«.

2 ـ اإلمهال

نصت عىل هذه احلالة املادة )51( من نظام املرافعات الرشعية السعودي، حيث نصت عىل 
أنه: » إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكالء كثرة االستمهاالت بحجة سؤال موكلة بقصد املامطلة، 

فلها حق طلب املوكل بالذات إلمتام املرافعة«.

وحق املدعي يف طلب االس�تمهال عن طريق موكله يعني أن هتيئ املحكمة للمدعي فرصة 
اإلطالع عىل مستند قدم بجلسة املرافعة، أو طلب التأجيل لضم أوراق هتم يف القضية، أو طلب 

التأجيل للرد عىل اخلصم وتقديم األدلة )2(.

فهذا احلق كفله النظام اإلجرائي للمدعي، لكن قد ييسء املدعي اس�تخدام هذا احلق، ليس 
بشخصه، ولكن عن طريق وكيله الذي يتعسف يف استعامل حقه كوكيل يف مواجهة خصم موكله، 
خاص�ة وأن كان ه�ذا الوكيل من املحامني، ألن�ه أعلم بثغرات النظام، فقد يتالعب بقصد الكيد 

واملامطلة )3(.
)1( قارن نص املادة )1/82( من قانون املرافعات املرصي حيث نصت عىل أنه: » إذا مل حيرض املدعى عليه حكمت 
املحكمة يف الدعوى إذا كانت صاحلة للحكم فيها، وإال قررت شطبها، فإذا انقىض ستون يوم�ًا ومل يطلب أحد 
اخلص�وم الس�ري فيه�ا، أو مل حيرض الطرفان بعد الس�ري فيها، اعتربت كأن مل تكن ، فاجلزاء ال�ذي رتبته تلك املادة 
باعتبار الدعوى كأن مل تكن بسبب غياب اخلصوم يعني إعادة بدء اإلجراءات التي اختذت قبل ذلك، وهذا أمر 
في�ه مش�قة كب�رية للمدعي عليه إذا كان املدعي ه�و الذي تغيب عن احلضور قاصدًا من ذلك اإلس�اءة للمدعي 
عليه . عمر، نبيل إسامعيل: اهلدر القضائي واقتصاديات اإلجراء، دراسة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، 

مرجع سابق، ص20، 21 . 
)2( الشواريب، عبداحلميد: اإلخالل بحق الدفاع يف ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق،ص277 . 

)3( دوي�دار، طلع�ت ؛ كوم�ان، حممد: التعليق عىل نصوص نظ�ام املرافعات الرشعية يف اململكة العربية الس�عودية، 
مرجع سابق، ص317 . 
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لذلك حس�نًا فعل املنظم الس�عودي عندما سد الطريق عىل املدعي ووكيله إلساءة استخدام 
حق طلب االستمهال للرد عىل خصمه يف الدعوى. 

وإذا ظهر للقايض طلب الوكيل كثرة االس�تمهال لس�ؤال موكله، فله رفض هذا الطلب إذا 
ظه�ر ع�دم اجلدوى من طلبه، ويدون ذل�ك يف ضبط القضية. )م2/51 م�ن الالئحة التنفيذية( 

ويرجع يف تقدير كثرة االستمهال إىل القايض ناظر القضية. ) م3/51 من الالئحة التنفيذية(. 

وارى أن اجلزاء الذي قرره املنظم السعودي باملادة )51( من نظام املرافعات الرشعية واملرتتب 
عىل كثرة االستمهاالت من أحد الوكالء بحجة سؤال موكله، واملتمثل يف حق طلب املوكل بالذات 
إلمتام املرافعة، غري كاٍف لردع التعسف الواقع من املدعي، إذ غالبًا يتم االتفاق بني املدعي ووكيله 
عىل هذا األمر، ويف هذه احلالة يكون املدعي قد حقق غرضه من كثرة االستمهاالت، حيث سيتم 

إرجاء نظر القضية وإمتام املرافعة إىل حني حضور املدعي بنفسه املرافعة. 

لذلك ارى تعديل نص املادة )51( من نظام املرافعات الرشعية السعودي بإضافة فقرة، وهو 
أن يتم تغريم املدعي ماليًا عن كثرة االس�تمهاالت الواقعة من قبل وكيله مع االس�تمرار يف نظر 
القضي�ة، وجي�وز املدعي أن يتظلم من ق�رار الغرامة أن هو قدم للقايض عذرًا يقبله يف طلب كثرة 

االستمهاالت، ويكون إلغاء الغرامة من اختصاص القايض ناظر القضية. 

وق�د وضعت بعض األنظمة اإلجرائية املقارنة مدة حمددة لطلب االس�تمهال، حيث نصت 
املادة )98( من نظام املرافعات املرصي قيدًا عىل استعامل حق االستمهال بنصها عىل أنه: 

»ال جيوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إىل أحد اخلصوم عىل أنه ال جتاوز 
فرتة التأجيل ثالثة أسابيع«. 

وه�ذا الن�ص وإن كان ن�ص عىل الس�لطة التقديرية للقايض يف منح األج�ل، مثلام هو مقرر 
بنص املادة )51( من نظام املرافعات الرشعية الس�عودي، إال أنه وضع قيدًا زمنيًا عىل اس�تعامل 
حق االس�تمهال، وهو ما يردع الوكيل، إذ س�وف خيش�ى عدم استجابة املحكمة من تقديم أدلته 

إذا هو استنفد مرات طلب االستمهال التي منحها له القايض، ومن ثم  قد خيس دعواه )1(.

)1( عكس ذلك: عبدالتواب، أمحد أبو الوفا: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص585، رقم 447. 
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3ـ احلق يف الرد
تنص املادة )65( من نظام املرافعات الرشعية السعودي عىل أنه: »إذا دفع أحد الطرفني بدفع 
صحي�ح وطل�ب اجلواب من الطرف اآلخر فاس�تمهل ألجله للق�ايض إمهاله متى رأى رضورة 

ذلك، عىل أنه ال جيوز تكرار املهلة جلواب واحد إال لعذر رشعي يقبله القايض«.

ويتشابه نص هذه املادة مع املادة )51( املتعلقة بطلب االستمهال، وقد يتوهم أن هذا تكرار 
من املنظم، يف حني أن األمر خالف ذلك. 

ذلك أن حق الرد أو ما يعرب عنه بحق الدفاع هو ذلك احلق الذي يكفل لكل شخص طبيعي 
أو معنوي حرية إثبات دعوى أو دفاع موجه إليه أمام كل اجلهات القضائية التي ينشئها النظام أو 

التي خيضع هلا األطراف بإرادهتم والذي يضمن وينظم ممارسة هذه احلرية)1(.

يف ح�ني أن طل�ب االس�تمهال والذي عربت عن�ه املادة )51( من نظ�ام املرافعات الرشعية 
السعودي، حمدد يف طلب الوكيل طلب االستمهال لسؤال موكله، فهو يسد الطريق أمام الوكالء 
يف التعسف يف استخدام هذا احلق لإلرضار باخلصم اآلخر يف الدعوى، فحق الدفاع أو الرد هو 

حق عام وشامل، أما حق االستمهال فهو حق خمصص ومقيد. 

واملاد )65( من نظام املرافعات الرشعية السعودي، تتعلق بالدفع املوضوعي املتعلق بموضوع 
الدعوى، وقد اش�رتط هذا النظام لدعوى الدفع ما اش�رتطه للدعوى األصلية، كام نصت املادة 
)4( م�ن نظ�ام املرافعات الرشعية الس�عودي من أنه ال يقبل أي طل�ب أو دفع ال تكون لصاحبه 

فيه مصلحة قائمة مرشوعة )2(.

وتعسف املدعي يف استعامل حق الرد يعد األكثر شيوعًا يف مرحلة اخلصومة، إذ يعمد املدعي 
إىل الدفع بعدة دفوع يكون الغرض منها إطالة أحد اخلصومة للكيد باملدعى عليه وتكبيده النفقات 
بسبب إطالة أحد اخلصوم، كالدفع بتزوير مستند معني، أو بطلب توجيه اليمني، فال يقترص األمر 
يف التعسف يف استعامل حق الرد يف كثرة طلب االستمهال، كام أشارت إليه املادة )65( من نظام 

املرافعات الرشعية. 

)1( الشواريب، عبداحلميد: اإلخالل بحق الدفاع، مرجع سابق، ص72 . 
)2( آل الشيخ، حسني بن عبدالعزيز)1428ه�- 2007م(: القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاهتا يف النظم 

القضائي يف اململكة العربية السعودية، املجلد الثان، ط1، الرياض،دار التوحيد للنرش،  ص 857، 858 . 
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4ـ  احلق يف اإلثبات

 َ ْنَيا َوُيْشِهُد اهللَّ َياِة الدُّ يق�ول اهلل تعاىل يف س�ورة البق�رة :}َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه يِف احْلَ
ْرَث  ِلَك احْلَ ْرِض لُِيْفِس�دَ ِفيَها َوهُيْ ٰ َس�َعٰى يِف اأْلَ َعىَلٰ َما يِف َقْلبِِه َوُهَو َأَلدُّ اخْلَِصاِم﴿402﴾َوإَِذا َتَوىلَّ

ُ اَل حُيِبُّ اْلَفَساَد ﴿502﴾)سورة البقرة (.  َوالنَّْسَل  َواهللَّ

وجاء يف تفس�ري ابن كثري هلاتني اآليتني الكريمتني: »األلد هو األعوج«،» وننذر به قومًا لدًا  
أو عوجًا«، وهكذا املنافق يف حال خصومته يكذب، ويزور عن احلق وال يستقيم معه بل يفرتي 
ويفجر كام ثبت يف الصحيح عن رسول اهلل > أنه قال: » آية املنافق ثالث إذا حدث كذب، وإذا 

عاهد غدر، وإذا خاصم فجر« )1(. 

وقال البخاري: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن مليكة عن عائشة ترفعه قال: »أن أبغض 
الرجال إىل اهلل األلد اخلصم «)2( وقوله: » إذا سعى يف األرض ليفسد فيها وهيلك احلرث والنسل، 
واهلل ال حيب الفس�اد،  أي هو أعوج املقال يسء الفعال، فذلك قوله وه�ذا فعله، كالمه ك�ذب، 

واعتقاده فاسد، وأفعاله قبيحة« )3(.

وورد يف صحيح البخاري أن رس�ول اهلل > قال: »من ظلم قيد ش�رب من األرض طوقه من 
سبع أراضني «)4(، ويف رواية أخرى عن موسى ابن عقبة عن سامل عن أبيه عن رسول اهلل>، أنه 
قال: »من أخ�ذ م�ن األرض شيئًا بغري حق خسف به يوم القيامة إىل سبع أرضني«)5(، وقوله >: 
»من حلف عىل يمني وهو فيها فاجر ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي اهلل وهو عليه غضبان« )6(.

)1( صحيح البخاري، كتاب اإليامن ، باب عالمات املنافق ، ص11 ، حديث )33( ؛ صحيح مسلم ، كتاب اإليامن 
، باب بيان خصال املنافق ، ص50 رقم )107، 108، 109( .

)2( صحي�ح البخ�اري، كت�اب املظامل ، باب قول اهلل تعاىل )وهو ألد اخلصام( ص 487، حديث )2457( ؛ صحيح 
مسلم، كتاب العلم ، باب يف األلد اخلصم ، ص1433، حديث )2668( .  

)3( ابن كثري: تفسري القرآن العظيم،  اجلزء األول، القاهرة، طبعة دار احلديث، ص233، 234 . 
)4( صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق ، باب ما جاء يف س�بع أرضني، ص653 حديث )3198(؛ صحيح مس�لم ، 

كتاب املساقاة واملزارعة، باب حتريم الظلم وغصب األرض وغريها، ص869، حديث )1610(
)5( صحي�ح البخ�اري، كتاب املظامل ، باب إثم من ظلم ش�يئًا م�ن األرض، ص486، حديث )2454(؛ ويف كتاب 

بدء اخللق ، باب ما جاء يف سبع أرضني ، ص653، حديث )3196(. 
)6( صحيح البخاري، كتاب اخلصومات ، باب كالم اخلصوم بعضهم يف بعض، ص477، حديث )2416، 2417( . 
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ومن خالل هذا العرض املبسط، فإن رشيعتنا الغراء رضبت عىل يد كل ظامل ومفسد يسعى 
يف األرض ليفسد فيها بكافة ألوان الظلم. 

فال جيوز للمدعي يف إثبات دعواه ضد املدعى عليه أن يتعسف يف استخدام وسائل اإلثبات 
املتاحة له من خالل النظام اإلجرائي، س�واء عن طريق الش�هادة أو طلب املعاينة أو ندب اخلرباء 

إىل غري ذلك من طرق اإلثبات)1(.

ويعت�رب اإلثب�ات من األمور املهمة يف احلياة وأكثرها تطبيقًا من الناحية العملية، ويبدو ذلك 
واضح�ًا بص�ورة ملموس�ة أمام املحاكم ويف خمتل�ف املنازعات)2(، وملا لإلثب�ات من أمهية كربى 
لدى القضاء، فقد حرصت الرشيعة اإلسالمية منذ بزوغ فجرها عىل إثبات احلقوق وبيان الطرق 
ى  ِذيَن آَمُنوا إَِذا َتَداَيْنُتْم بَِدْيٍن إىَِلٰ َأَجٍل ُمَس�مًّ ا الَّ َ املؤدية إىل ذلك، يدل عىل ذلك قوله تعاىل:}َيا َأهيُّ
ُ  َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل  َم�ُه اهللَّ َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُت�ْب َبْيَنُك�ْم َكاتِ�ٌب بِاْلَعْدِل َواَل َيْأَب َكاتٌِب َأْن َيْكُتَب َكاَم َعلَّ
قُّ َس�ِفيًها َأْو َضِعيًفا  ُه َواَل َيْبَخْس ِمْنُه َش�ْيًئا  َفإِْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احْلَ َ َربَّ ِق اهللَّ قُّ َوْلَيتَّ الَّ�ِذي َعَلْي�ِه احْلَ
ُه بِاْلَعْدِل  َواْسَتْش�ِهُدوا َش�ِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم  َفإِْن مَلْ َيُكوَنا  َأْو اَل َيْس�َتِطيُع َأْن ُيِملَّ ُهَو َفْلُيْمِلْل َولِيُّ
ْخَرٰى َواَل  ا اأْلُ َر إِْحَدامُهَ ا َفُتَذكِّ �َهَداِء َأْن َتِضلَّ إِْحَدامُهَ َرُجَلنْيِ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن مِمَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ
 ِ لُِكْم َأْقَس�طُ ِعْنَد اهللَّ �َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا  َواَل َتْس�َأُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغرًيا َأْو َكبرًِيا إىَِلٰ َأَجِلِه َذٰ َيْأَب الشُّ
ا َبْيَنُكْم َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح  ًة ُتِديُروهَنَ اَرًة َحارِضَ َهاَدِة َوَأْدَنٰى َأالَّ َتْرَتاُبوا  إاِلَّ َأْن َتُكوَن جِتَ َوَأْقَوُم لِلشَّ
ُقوا  ُه ُفُسوٌق بُِكْم  َواتَّ َأالَّ َتْكُتُبوَها  َوَأْشِهُدوا إَِذا َتَباَيْعُتْم  َواَل ُيَضارَّ َكاتٌِب َواَل َشِهيٌد  َوإِْن َتْفَعُلوا َفإِنَّ

ٍء َعِليٌم ﴿282﴾ )سورة البقرة(. ُ بُِكلِّ يَشْ ُ  َواهللَّ ُمُكُم اهللَّ َ  َوُيَعلِّ اهللَّ

وعندم�ا وضع�ت الرشيعة اإلس�المية قواعد اإلثب�ات أخذت بعني االعتب�ار تنوع احلقوق 
واختالفه�ا م�ن حيث أمهيتها ودرجة ضعفه�ا أو قوهتا، وما يرتتب عىل ذلك، فجعلت لكل حق 
من احلقوق ما يناسبه من أنواع اإلثبات، فكلام كان احلق فيه مساس باملجتمع كانت وسائل إثباته 
ضيقة ومقيدة  �  كإثبات احلدود  �  حيث يش�رتط يف أدلته القوة التي ال يتطرق إليها أدنى ش�ك 
أو احتامل. أما إذا كان احلق للفرد فإن الرشيعة يست طرق إثباته، وسبب ذلك حرص الرشيعة 

)1( املواد من 97 حتى 157 من نظام املرافعات الرشعية السعودي .
)2( ابن ظفري، سعد بن حممد بن عيل: قواعد املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص199 .
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ع�ىل املحافظ�ة عىل حقوق العباد حلاجتهم املاس�ة إليها، بخالف حق�وق اهلل تعاىل فإهنا مبنية عىل 
املساحمة واهلل تعاىل يف غنى عنها)1(.

لذلك حرص املنظم الس�عودي عىل عدم التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف اإلثبات من جانب 
املدعي ضد خصمه يف الدعوى القضائية، حيث نص يف املادة السابعة والتسعون )97( من نظام 

املرافعات الرشعية عىل أنه: 

»جيب أن تكون الوقائع املراد إثباهتا أثناء املرافعة متعلقة بالدعوى منتجًة فيها جائزًا قبوهلا«.

وقد عرفت الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية السعودي: الوقائع املتعلقة بالدعوى، 
والوقائع املنتجة والوقائع اجلائز قبوهلا، حيث نصت املادة )97( من الالئحة عىل أنه: 

1/97: »الوقائع املتعلقة بالدعوى: هي ما يؤدي إثباهتا مبارشة أو غري مبارشة إىل إثبات الدعوى 
أو جزء منها. 

2/97: الوقائع املنتجة: هي املؤثرة يف الدعوى نفيًا أو إثباتًا. 

3/97: الوقائع اجلائز قبوهلا: هي ممكنة الوقوع فال ختالف الرشع أو العقل أو احلس«. 

ومظاهر إساءة املدعي استعامل احلق يف اإلثبات عديدة منها: استخدامه احلق يف اإلثبات يف 
صورة طلبات متكررة إلحالة الدعوى للتحقيق وانتداب اخلرباء هبدف كسب الوقت، ألن هذه 

اإلجراءات تستغرق وقتًا طوياًل )2(.

4 .2 مظاهر تعسف املدعى عليه في استعمال حقوقه

متهيد وتقسيم

تناولت يف مقدمة دراسة مظاهر تعسف املدعي يف استعامل حقوقه تعريف املدعي، وقد تناول 
فقهاء املسلمني تعريف أطراف الدعوى  �  املدعي واملدعى عليه  �  بطريق التمييز بينهام، فيعرف 

)1( ابن ظفري، سعد بن حممد بن عيل: قواعد املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص141 .
)2( النيفياوي، إبراهيم: التعسف يف التقايض، مرجع سابق، ص112 . 

)3( ابن قدامة: املغني، اجلزء التاسع، ص242  .
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ابن قدامه )3(املدعي: بأنه »إضافته إىل نفسه استحقاق يشء يف يد غري أو يف ذمته«، واملدعى عليه: 
»من يضاف إليه استحقاق يشء عليه«. ويقرر ابن قدامة بأنه قد يكون كل من املدعي واملدعى عليه 
مدعيًا ومدعى عليه بأن خيتلفا يف العقد فيدعي كل واحد منهام أن الثمن غري الذي ذكره لصاحبه. 

وقد بني موقف رشاح القانون يف تعريف املدعي، وأطلقوا عليه اصطالح »الطرف اإلجيايب« 
يف الدعوى فهو الذي يبادر إىل تقديم الدعوى، أما املدعى عليه فهو الطرف السلبي يف الدعوى)1(.

وأرى أن تعريف رشاح القانون للمدعي واملدعى عليه هبذا املعنى يقرتب من القاعدة الفقهية: 
» البينة عىل من أدعى واليمني عىل من أنكر«. فاملدعي هو الذي يقع عليه عبء اإلثبات، فيكون 

دوره إجيابيًا يف الدعوى، أما املدعى عليه فيبقى موقفه سلبيًا. 

ويرتتب عىل التمييز بني املدعي واملدعى عليه، ومعرفة مركز كل منهام عدة نتائج منها: 

1 � أن املدع�ي ه�و ال�ذي يق�ع عليه عبء اإلثبات ث�م تنتقل العملية إىل املدع�ى عليه بعد ذلك، 
فالبينة عىل املدعي )2(.

2� أن الدف�ع م�ن غ�ري املدعى عليه ال يص�ح، فدفع الدعوى ال يصح إال م�ن املدعى عليه الذي 
توجهت إليه الدعوة املدفوعة، وعليه فالدفع الذي يقام من طرف آخر ال يقبل وال يسمح )3(.

    فمثاًل: لو أدعى املدعي عرشة دنانري عىل املدعى عليه وأثبتها، ثم جاء املدعى عليه، أو أبوه، 
وأدع�ى أن املدع�ى علي�ه قد أدى ذلك املبلغ أو أن املدعي قد أبرأ املدعى عليه من املدعى به، 

ال يقبل وال يسمع.

3� كذلك، تظهر أمهية التمييز يف بيان املحكمة املختصة بنظر الدعوى، وهو ما يعرب عنه يف النظام 
اإلجرائي باالختصاص املحيل.

إذ تنص املادة )34( من نظام املرافعات الرشعية السعودي عىل أنه: »تقام الدعوى يف املحكمة 
التي يقع يف نطاق اختصاصها حمل إقامة املدعى عليه، فإن مل يكن له حمل إقامة يف اململكة فيكون 

)1( سبق تعريف املدعي ، ص105.
)2( العمريني، عيل: الدعوى وأساس اإلدعاء، مرجع سابق، ص36 . 

)3( يف تفصيل هذه القاعدة: آل الشيخ، حسني بن عبدالعزيز: املبادئ القضائية يف الرشيعة اإلسالمية وارتباط النظام 
القضائي يف اململكة العربية السعودية هبا، ج2، مرجع سابق، ص863 .
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االختصاص للمحكمة التي يقع يف نطاق اختصاصها حمل إقامة املدعي«.

وللمدعي عليه س�لطة يف اس�تعامل احلق اإلجرائي، وقد كفل نظام املرافعات الرشعية عدة 
وسائل من شأهنا حتقيق املساواة والتوازن بني احلقوق اإلجرائية للخصوم، فقد أوجب النظام يف 

املادة )42( تبليغ الدعوى للمدعي عليه، إذ نصت عىل أنه: 

»يقي�د الكات�ب املختص الدعوى يف يوم تقديم الصحيفة يف الس�جل اخل�اص بعد أن يثبت 
بحضور املدعي أو من يمثله تاريخ اجللسة املحددة لنظرها يف أصل الصحيفة، وصورها، وعليه 
يف الي�وم الت�ايل عىل األكثر أن يس�لم أص�ل الصحيفة وصورها إىل املحرض أو املدعي  �  حس�ب 

األحوال  �  لتبليغها، ورد األصل إىل إدارة املحكمة«. 

وقد أوجب املنظم السعودي املدعى عليه يف الرد عىل دعوى املدعي، إذ نص يف املادة )41( 
من نظام املرافعات الرشعية عىل أنه: 

»عىل املدعى عليه يف مجيع الدعاوى عدا املستعجلة والتي أنقىض ميعاد احلضور فيها أن يودع 
لدى املحكمة مذكرة بدفاعه قبل اجللسة املحددة لنظر الدعوى بثالثة أيام عىل األقل أمام املحاكم 

العامة، ويوم واحد عىل األقل أمام املحاكم اجلزئية«. 

ويف ض�وء ذل�ك، فإنه إذا كان النظام أعطى للمدعى عليه احلق يف اس�تعامل حقه اإلجرائي، 
وأوج�ب ع�ىل املدعي تبليغ املدعى عليه يف الدعوى، ومن ثم اس�تخدام املدعى عليه يف اجلواب 
عىل الدعوى، فإن هذا االس�تعامل مقيد بعدم اإلس�اءة أو التعسف يف استخدام املدعى عليه حقه 

اإلجرائي. 

ومع ذلك، فإن املدعى عليه قد ييسء استخدام حقه اإلجرائي للجواب عىل دعوى املدعي، 
ومظاهر هذا التعس�ف عديدة منها، إس�اءة استعامل حق الرد مثل املدعي، كذلك حقه يف طلبات 
االستمهال أو التبليغ والشكوى بقصد التشهري باملدعي واإلساءة إليه، أو يف حضور اجللسات، 
فق�د يتغيب املدعى عليه عن مجيع اجللس�ات حتى يتم حجزه�ا للحكم، ويبادر بطلب فتح باب 
املرافعة حتى يطيل أمد اخلصومة إرضارًا باملدعي، ونميل إىل ما س�بق وأن فصلناه بش�أن مظاهر 
تعسف املدعي يف استعامل حقه اإلجرائي، ويف الصور التي تناولناها بشأن حق التبليغ والشكوى 
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وحق الرد وحق احلضور واحلق يف اإلثبات. 

ولكن نقترص هنا عىل إيراد صورتني خاصتني باملدعى عليه، قد ييسء استخدام حقه اإلجرائي 
فيهام وذلك إرضارًا باملدعي، ومها احلق يف اإلنكار، واحلق يف الدفع والطلبات الفرعية، وسنتناول 

النصوص اإلجرائية املتعلقة هبا، وذلك يف ضوء التقسيم التايل: 
4 . 2 . 1 تعسف املدعى عليه يف اإلنكار.

4 . 2 . 2 تعسف املدعى عليه يف الدفوع والطلبات الفرعية.

4 .2 .1  تعسف املدعى عليه يف اإلنكار 
لضامن�ة حري�ة الدف�اع وما تقتضيه م�ن املواجهة بني اخلص�وم جذورها يف نظ�ام القضاء يف 
اإلسالم، فقد روي عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أنه قال: »بعثني رسول اهلل > إىل اليمن 
قاضيًا فقلت: يا رسول اهلل ترسلني وأنا حديث السن، وال علم يل بالقضاء، فقال: إن اهلل سيهدي 
قلبك، ويثبت لس�انك، إذا تقاىض إليك رجالن فال تقيض لألول حتى تس�مع كالم اآلخر، فإنه 

أحرى أن يتبني لك القضاء، قال: فام شككت يف قضاء بعد«)1(.

وقد جاء يف كتاب الفاروق عمر بن اخلطابريض اهلل عنه إىل أيب موسى األشعري ».... البينة 
ع�ىل املدع�ي واليمني عىل من أنكر، والصلح جائز بني املس�لمني، إال صلحًا أحل حرامًا أو حرم 
حالاًل، ومن أدعى حقًا غائبًا أو بينة فارضب له أمدًا ينتهي إليه، فإن بينة أعطيته بحقه، وأن أعجزه 

عن ذلك استحللت عليه القضية«)2(. 

وقد أكد الفقه اإلسالمي عىل رضورة املواجهة بني اخلصوم باعتبارها من ضامنات التقايض 
األساس�ية، ومل�ا حتققه من حري�ة الدفاع للخصوم، وإع�اماًل حلق اخلصوم يف الدف�اع مل جيز الفقه 

)1( سنن أيب داود، كتاب األقضية ، باب كيف القضاء، ص514، حديث )3582( ؛ سنن الرتمذي، كتاب األحكام، 
باب ما جاء يف القايض ال يقيض بني اخلصمني حتى يسمح كالمهام، ص322 حديث )1331(؛ سنن ابن ماجة، 
كت�اب األح�كام، باب ذكر القضاة، ص330، حديث )2310( ؛ وصححه األلبان يف صحيح س�نن ابن ماجة 

249/2 ، حديث 1883( ؛ وأمحد يف مسنده 138/1 حديث )885(..
)2( آل الشيخ، حسني بن عبدالعزيز : القواعد الفقهية، الدعوى القضائية وتطبيقاها ، مرجع سابق ، ص70.

)3( الفزايري، آمال: ضامنات التقايض، دراسة حتليلية مقارنة، مرجع سابق، ص75 .
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اإلسالمي للقايض أن يفصل يف الدعوى قبل استيفاء بيانات اخلصوم فيها، حتى ولو أدى ذلك 
إىل تأجيل إصدار احلكم )3(.

وقد كفل املنظم الس�عودي يف نظام املرافعات الرشعية حق املدعى عليه يف الدفاع عن نفس�ه 
وإنكار دعوى املدعي، إذ نص يف املادة )41( عىل أنه:

» ع�ىل املدع�ى عليه يف مجيع الدعاوى عدا املس�تعجلة والتي أنقىض ميع�اد احلضور فيها أن 
يودع لدى املحكمة مذكرة بدفاعه قبل اجللس�ة املحددة لنظر الدعوى بثالثة أيام عىل األقل أمام 

املحاكم العامة، وبيوم واحد عىل األقل أمام املحاكم اجلزئية«.

فحق الدفاع املقرر للمدعى عليه إلنكار دعوى موكله هو أمر يقتضيه مبدأ املساواة والعدالة 
يف القضاء الرشعي، وهذا مقتىض ما تدل عليه عمومات الرشيعة املحكمة من تقرير قاعدة العدل 
َ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبٰى َوَيْنَهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء  املطلق الشامل، قال تعاىل: } إِنَّ اهللَّ

ُروَن ﴿90﴾ )سورة النحل(. ُكْم َتَذكَّ َوامْلُْنَكِر َواْلَبْغِي  َيِعُظُكْم َلَعلَّ

وق�د ج�اء يف حادث�ة الذمي الذي خاصم ع�يل بن أيب طالب ابن عم النب�ي > وزوج ابنته: 
فع�ن الش�عبي ق�ال: خرج عيل بن أيب طالب إىل الس�وق فإذا هو بنرصان يبي�ع درعًا قال: فعرف 
ع�يل ال�درع فقال: ه�ذه درعي بيني وبينك قايض املس�لمني، قال: وكان قايض املس�لمني رشيح 
كان عيل استقضاه، قال: فلام رأى رشيح أمري املؤمنني قام من جملس اخلصم واجلس عليا جملسه 
وجل�س رشي�ح امام�ه اىل جانب النرصان وق�ال عيل لو كان خصمي مس�لام لقعدت معه جملس 
اخلصم ولكني سمعت رسول اهلل > يقول: » ال تصافحوهم وال تبدءوهم بالسالم وال تعودوا 
مرضاهم وال تصلوا عليهم وأجلئوهم إىل مضايق الطرق وصغروهم كام صغرهم اهلل، أقض بيني 
وبينه يا رشيح، فقال: رشيح ما تقول يا أمري املؤمنني ؟ قال: فقال عيل: هذه درعي وذهبت مني 
من�ذ زم�ن، ق�ال: فقال رشيح: ما تقول يا نرصان ؟ قال: فقال الن�رصان: ما أكذب أمري املؤمنني 
ال�درع ه�ي درع�ي، قال: فقال رشيح: ما أرى أن خترج من يده فه�ل من بينة فقال عيل t: صدق 
رشيح، قال: فقال النرصان: أما أنا أش�هد أن هذه أحكام األنبياء، أمري املؤمنني جييء إىل قاضيه 
وقاضي�ه يق�يض عليه هي واهلل يا أمري املؤمنني الدرع درعك، وقد وقعت من مجلك فأخذهتا فإن 
أش�هد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رس�ول اهلل، قال: فقال عيل ريض اهلل عنه »أما إذا أس�لمت فهي 
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ل�ك ومحله عىل فرس عتيق قال: فقال الش�عبي: لق�د رأيته يقاتل املرشكني، فوهبها عيل ريض اهلل 
عنه له وفرض له ألفني، وأصيب معه يوم صفني )1(.

ومع ذلك، فإن حق املدعى عليه يف الدفاع واإلنكار، مقيد يف استعامله بالقدر الالزم القتضاء 
احلقوق التي يدعيها الشخص والذود عنها، فحق التقايض والدفاع من احلقوق املباحة وال يسأل 
من يلج أبواب القضاء متس�كًا أو زودًا عن حق يدعيه لنفس�ه إال إذا ثبت انحرافه عن احلق املباح 

إىل اللدد يف اخلصومة والعنت مع وضوح احلق ابتغاء اإلرضار بالغري)2(. 

واإلجابة عىل الدعوى بإنكارها هي يف األصل حق مرشوع لكل مدعى عليه يقتيض به إلزام 
خصمه بإثبات ما ادعى به، فإن س�عى يف دفع الدعوى وخاب س�عيه فحسبه احلكم عليه، أما إذا 
أساء استعامل هذا احلق بالتامدي يف اإلنكار والتغايل فيه أو بالتحايل به ابتغاء مضارة خصمه، فإن 

هذا احلق ينقلب خمبثة جتيز للمحكمة احلكم عليه بالتعويض)3(.

وقد نصت املادة )64( من نظام املرافعات الرشعية السعودي عىل أنه:

» إذا امتن�ع املدع�ى عليه عن اجلواب كليًا، أو أجاب بجواب غري مالٍق للدعوى، كرر عليه 
القايض طلب اجلواب الصحيح ثالثًا يف اجللسة نفسها فإذا أرص عىل ذلك عّده ناكاًل بعد إنذاره، 

وأجرى يف القضية ما يقتضيه عىل الوجه الرشعي ». 

ومعن�ى اإلن�ذار هو أن يق�ول القايض للمدعى عليه إذا مل جتب ع�ىل دعوى املدعي جعلتك 
ن�اكاًل وقضي�ت علي�ك ويكرر ذلك عليه ثالث�ًا، ويدونه يف ضبط القضية، ف�إن أجاب وإال عدة 
القايض ناكاًل، وأجرى ما يلزم رشعًا. ) م1/64 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية 

السعودي (. 

)1( رواه البيهقي يف الس�نن الكربى، كتاب آداب القايض، باب إنصاف اخلصمني يف املدخل عليه واالس�تامع منهام، 
139/15 حديث )21051( وضعفه البيهقي، وأصله يف صحيح مسلم، كتاب السالم، باب النهي عن ابتداء 

أهل الكتاب بالسالم ، ص1194، حديث )2167( .
)2( الطعن 883 لسنة 51 ق، جلسة 1985/2/2م، الطعن 610 لسنة 57 ق، جلسة 1989/11/12م، الطعن 
654، جلس�ة 1989/12/21، مش�ار إليها يف: أمحد، إبراهيم س�يد: التعسف يف استعامل احلق، مرجع سابق، 

ص 87، 88 . 
)3( طعن رقم 47 لسنة 2 ق، جلسة 1932/11/9، مشار إليه يف: أمحد، إبراهيم سيد: التعسف يف استعامل احلق، 
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فاملنظم الس�عودي اعترب امتناع املدعى عليه للجواب عىل الدعوى تعس�فًا من املدعى عليه، 
ب�رشط أن يق�وم الق�ايض بإنذار املدعى عليه بأنه إذا مل جياوب ع�ىل دعوى املدعي عّد ناكاًل، وأن 
يثب�ت ذل�ك بمحرض الضبط، فاالمتناع عن اجلواب كاجلواب غ�ري الصحيح املتامدي يف اإلنكار 

إرضارًا باخلصم. 

ويش�رتط يف اإلنكار الكيدي كحقيقة قانونية  �  كام ذهب بعض رشاح القانون، وبحق )1( �  
ثالثة رشوط: 

أوهلا: خروج امُلنكر بإنكاره عن حدوده املرشوعة بقصد مضارة خصمه.

ثانيها: أن يشكل هذا اإلنكار فعاًل ضارًا.

ثالثهام: أن توجد عالقة سببية بني الرضر الواقع وفعل اإلنكار.

وارى أن ه�ذه ال�رشوط الثالث�ة هي تطبيق الرشوط العامة للمس�ؤولية بوج�ه عام، إذ يلزم 
لرتتيب املسؤولية وجود خطأ ورضر وعالقة سببية بينهام.

4 .2 .2 تعسف املدعى عليه يف الدفوع والطلبات الفرعية
عّرفت املادة )1631( من جملة األحكام العدلية الدفع من املدعى عليه بأنه: » اإلتيان بدعوى 
م�ن قب�ل املدعى عليه ترفع دعوى املدعي«، فمث�اًل: إذا أدعى أحد قرضًا عىل أحد، فقال املدعى 

عليه: قد أديت ذلك، فهذا من املدعى عليه دفع)2(.

فاحل�ق يف الدف�ع هو من احلق�وق املتفرعة من حق الدفاع الذي كفل�ه النظام للمدعى عليه، 
والدفع وضع النظام رشوط له باملادة )4( من نظام املرافعات الرشعية والتي نصت عىل أنه: »ال 
يقب�ل أي طل�ب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مرشوعة، ومع ذلك تكفي املصلحة 
املحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع رضر حمدق، أو االستيثاق حلق خيشى زوال 

دليله عند النزاع فيه«. 

)1( أمحد، إبراهيم س�يد: التعس�ف يف اس�تعامل احلق فقهًا وقضاء، مرجع س�ابق، ص121، والطعن املش�ار إليه رقم 
47 لسنة 3 ق، جلسة 1933/11/9م ؛ كذلك راجع: عبدالتواب، أمحد إبراهيم : النظرية العامة للتعسف يف 

استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص723 . 
)2( آل الشيخ ، حسني بن عبدالعزيز: القواعد الفقهية، مرجع سابق، املجلد الثان، ص839 .
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وال يقت�رص األمر، الس�تعامل املدع�ى عليه الدفع لدفع دعوى خصم�ه، وإنام يلجأ إىل إبداء 
الطلب�ات الفرعي�ة والتي تكف�ل له حق الرد عىل دعوى املدعي لنفيها، كل هذه احلقوق مرشوط 

بعدم اإلساءة أو التعسف يف استعامهلا.

وسوف أتناول هاتني النقطتني بيشء من التفصيل عىل الوجه التايل: 

أواًل: استعامل املدعى عليه احلق يف الدفع ومظاهر تعسفه

عّرف الفقهاء املتأخرين الدفع يف الدعوى )1(، منها: »أنه دعوى من قبل املدعى عليه أو ممن 
ينتصب املدعى عليه خصاًم عنه يقصد هبا دفع اخلصومة عنه أو إبطال دعوى املدعي«. 

كذلك عرفه بعضهم بأنه: »يطلق عىل مجيع وسائل الدفاع التي جيوز للخصم أن يستعني هبا 
ليجيب عىل دعوى خصمه بقصد تفادي احلكم له، بام يدعيه سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إىل 
اخلصومة أو بعض إجراءاهتا أو موجهة إىل أصل احلق املدعى به أو إىل سلطة اخلصم يف استعامل 

دعواه منكرًا إياها«. 

ويق�رتب تعري�ف رشاح القان�ون)2( للدفع من تعريف الفقهاء املس�لمني، إذ يعتربون الدفع 
كالطلب، فمحتوى الدفع هو إدعاء يتضمن كافة عنارص اإلدعاء من حيث األطراف واملوضوع 
والس�بب، وجي�ب يف مجي�ع صوره أن حيمل عىل أس�اس من مصلح�ة قائمة ومرشوع�ة، فالدفع 

كالطلب. 

ويقسم فقهاء الرشيعة الدفع إىل قسمني: 
األول: وهي دفوع يقصد هبا إبطال الدعوى املقامة من املدعي بتكذيبه لدعواه.

الثان: وهي دفوع يقصد منها دفع اخلصومة.

)1( املذن،  واصل بن داود بن سلامن: الدفوع اإلجرائية وأثرها يف الدعاوى القضائية، دراسة رشعية تأصيلية، مرجع 
سابق، ص29، 30 . 

)2( أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص222 رقم 200؛ دويدار، طلعت ؛ كومان، حممد: 
التعليق عىل نصوص نظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص21 .



127

 حيث هيدف املدعى عليه لدفع اخلصومة عن نفسه دون التعرض لصحة الدعوى من عدمها 
عن نفسه دون التعرض لصحة الدعوى من عدمها كأن يدعي املدعي ملكية العني فيدفع املدعى 

عليه أن يده عىل العني ليست يد ملك وإنام يد حفظ كأن تكون عارية مثاًل )1(. 

وهذا بخالف تقسيم رشاح القانون للدفوع، إذ يقسم رشاح القانون الدفوع إىل دفوع إجرائية، 
ودف�وع يوجهه�ا املدعى عليه إلجراءات الدعوى من حي�ث صحتها من عدمها، فهي هتدف إىل 
اإلجراءات دون أن متس موضوع الدعوى أو الطلب القضائي، وهذه الدفوع درج رشاح القانون 
عىل تسميتها بالدفوع الشكلية )2(، والتي جيب عىل املدعي إبداؤها قبل إبداء الدفوع املوضوعية، 
ومثال الدفوع الشكلية التي جيب إبداؤها قبل إبداء الدفوع املوضوعية الدفع بعدم االختصاص 
املح�يل، الدفع ببطالن التبليغ والتكليف باحلضور، ويس�تثنى منها الدف�وع املتعلقة بالنظام العام 
أو بع�دم االختص�اص النوعي والقيمي. أما الدف�وع املوضوعية فتلك التي توجه إىل أصل احلق 

املدعى به وذلك بإنكاره ونفيه.

وهن�اك طائف�ة ثالثة من الدفوع هي الدف�ع بعدم قبول الدعوى، وه�ذه الدفوع ال توجه إىل 
أصل احلق املدعي به أو إجراءات الدعوى فال هي دفوع ش�كلية أو موضوعية، وإنام هي طائفة 
قائمة بذاهتا هيدف املدعى عليه من إبدائها إىل إنكار الدعوى وعدم وجودها، حيث يدفع املدعى 
علي�ه قب�ول الدعوى النعدام الصفة أو األهلية أو املصلحة أو ألي س�بب آخر. ) م 72 من نظام 

املرافعات الرشعية السعودي (. 

وإذا كان حق إبداء الدفع مقرر للمدعى عليه عىل خلفية مبدأ املساواة بني اخلصوم وحقوق 
الدف�اع، إال أن اس�تخدامه مقيد بع�دم إس�اءة اس�تخدام حقه يف إبداء الدف�وع، عىل غرار بعض 
األنظمة املقارنة، إذ نص املنظم املرصي عىل جزاء الغرامة يف حالة الدفع التعسفي أو التسويفي، 
فق�د أج�از للمحكمة وفقًا للفق�رة الثانية من املادة )188( من نظام املرافع�ات املدنية والتجارية 
احلك�م بغرام�ة عىل اخلصم الذي يتخذ إج�راء أو يبدي طلبًا أو دفعًا بس�وء النية، بجانب احلكم 

بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفع قصد به الكيد )3(.

)1( املذن، واصل بن داود: الدفوع اإلجرائية، مرجع سابق، ص32، 33 . 
)2( أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع ساق، ص223 رقم 202؛ دويدار، طلعت ؛ كومان، حممد: 

التعليق عىل نصوص املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص22 . 
)3( عبدالتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص727. 
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لذلك ارى رضورة تدخل املنظم السعودي بتعديل نظام املرافعات الرشعية، وذلك بإضافة 
مادة جديدة جتيز للقايض احلكم بتعزير املدعى عليه يف حالة إساءة استخدام حقه يف إبداء الدفوع، 
حيث تش�هد املحاكم ظاهرة اس�تخدام الدفوع بس�وء نية من قبل املدعى عليه، والتي هيدف من 

ورائها تعطيل الفصل يف الدعوى. 

ثانيًا: تعسف املدعى عليه يف إبداء الطلبات الفرعية 

الطلبات الفرعية هي تلك الطلبات التي يبدهيا املدعى عليه يف أثناء نظر اخلصومة وهي حق 
للمدعي واملدعى عليه، واحلق يف إبداء الطلبات الفرعية أو املعارضة متفرع عن احلق يف الدفاع. 

وقد أجاز املنظم السعودي حق إبداء الطلبات الفرعية أو العارضة، حيث نصت املادة )78( 
عىل أنه: 

»تقدم الطلبات العارضة من املدعي أو املدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم اجللسة، 
أو بطل�ب يقدم ش�فاهة يف اجللس�ة يف حض�ور اخلصم، ويثب�ت يف حمرضها، وال تقب�ل الطلبات 

العارضة، بعد قفل باب املرافعة«. 

وقد نظمت املادة )78( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية السعودي طريقة إبداء 
الطلبات العارضة ورشوط قبوهلا، وذلك عىل الوجه التايل: 

1 � أنه إذا قدم الطلب العارض وفق اإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى صار بذلك دعوى مستقلة 
يلزم احلكم فيها، وال يرد باحلكم يف الدعوى األصلية بخ�الف ما لو قدم ش�فاهة يف اجللس�ة 

بحضور اخلصوم فيكون تابعًا للدعوى، يبقى ببقائها ويزول بزواهلا.)م 1/78(. 

2� ل�كل من اخلصم�ني تقديم الطلبات العارضة قبل غلق باب املرافعة ويعود هذا احلق هلام متى 
أعيد النظر يف القضية بملحوظة من حمكمة التمييز، أو جملس القضاء األعىل، أو بعد فتح باب 
املرافعة من القايض نفسه بعد إطالعه عىل ما يستدعي ذلك من لوائح املعارضة. ) م/2/78(. 

3� جيب أن يك�ون الطلب العارض مرتبطًا موضوعًا وس�ببًا بالدعوى األصلية، فإذا اختلف يف 
املوضوع والسبب يف الدعوى األصلية يتم رفض الطلب.)م4/78، 5(. 

4 � إذا كانت الطلبات العارضة ليست من اختصاص املحكمة العامة فعليها أن حتكم فيه بخالف 
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املحكمة اجلزئية حيث إذ كان ليس من اختصاصها فال حتكم فيه. ) م6/78(. 

5� جيوز تعدد الطلبات العارضة، ويكون تقدير قبوهلا وارتباطها بالدعوى األصلية من اختصاص 
ناظر القضية. ) م78/ 7، 8(. 

ويشرتط يف الطلب�ات العارضة رشوط معينة جيب توافرها يف الطلب األصيل، وبصفة خاصة 
رشط املصلحة، كام أشارت إليه املادة )4( من نظام املرافعات الرشعية السعودي، وحييل الباحث 

إىل ما سبق ذكره منعًا للتكرار. 

فإب�داء ه�ذه الطلب�ات من قبل املدعى عليه م�رشوط بام نظمته امل�ادة )4( من رشوط بصفة 
عام�ة يف إب�داء الطلبات، وعىل هذا ارى أنه جيوز للقايض تعزير املدعى عليه واحلكم عليه بنكال 
إذا رأى أن املدعى عليه أبدى طلبات صورية أو كيدية هيدف هبا اإلساءة إىل املدعي والكيد به. 
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الفصل اخلامس

التعسف في استعمال احلق  في مرحلة االعتراض على احلكم

5 .1  طــرق االعتــراض علـى األحكــام فــي النظـام السعــودي.

5 .2  مظاهر التعسف يف استعامل احلق يف االعرتاض عىل األحكام.
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الفصل اخلامس

التعسف في استعمال احلق في مرحلة االعتراض على احلكم
متهيد وتقسيم

حددت املادة )173( من نظام املرافعات الرشعية طرق االعرتاض عىل احلكم، حيث نصت 
عىل أنه: »طرق االعرتاض عىل األحكام هي التمييز والتامس إعادة النظر«. 

فل�ام كان�ت األحكام القضائية من أعامل اإلنس�ان التي يرد عليها اخلطأ والس�هو ويفس�دها 
الغ�رض أو اجله�ل وج�ب أن تت�اح للخصوم الذين خ�سوا الدعوى فرصة إلص�الح العيوب 
التي تضمنتها وتفادي األرضار التي تنجم عن التمس�ك بحكم غري عادل أو غري مطابق للرشع 
واألنظمة)1(، من هنا أوجد املنظم السعودي طرقًا لالعرتاض عىل األحكام، فنص يف املادة )173( 

من نظام املرافعات الرشعية عىل أن طرق االعرتاض هي التمييز والتامس إعادة النظر.

وقد قسم القانونيون طرق االعرتاض عىل األحكام إىل طرق اعرتاض عادية وطرق اعرتاض 
غري عادية، وننوه إىل أن مبدأ التقايض يف النظام القضائي السعودي يقوم من حيث املبدأ عىل نظام 
التقايض عىل درجة واحدة وهناك من يرى انه عىل درجتني إال ما استثنى بنظام خاص مثل قضايا 
العمل، حيث أنشأ نظام العمل السعودي هيئة ابتدائية لنظر اخلالفات العاملية وهيئة عليا للطعن 

أمامها عىل قرارات اللجنة االبتدائية. 

لذلك أتناول دراسة طرق الطعن يف النظام القضائي السعودي، ثم مظاهر التعسف يف مرحلة 
االعرتاض عىل األحكام يف مبحثني عىل النحو التايل: 

5 . 1 طرق االعرتاض عىل األحكام يف النظام السعودي.

5 .2 مظاه�ر التعسف يف استعامل احلق يف االعرتاض عىل األحكام.

)1( إبراهيم، حممد حممود )1419ه� -1998م(: نظام الطعن بالتمييز يف اململكة العربية السعودية، دراسة حتليلية، 
الرياض، منشورات معهد اإلدارة العامة،  ص19. 
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5 .1 طرق االعتراض على األحكام في النظام السعودي 

يقص�د بالطع�ن »الق�دح يف اليشء وإظهار عيب�ه، يقال طعن الغصن يف ال�دار إذا مال إليها، 
فالطعن إذًا هو امليالن« )1(.

واملقصود باالعرتاض عىل األحكام هو عدم الرضا باحلكم واهتامه بامليل عن وجه الصواب، 
وذلك بالقدح فيه بوجه من وجوه اخلطأ يف احلكم، سواء يف تقدير األدلة أو بسبب قصور اخلصوم 
يف إقامة البينات أو الدفاع عن حقوقهم، فكان البد من وسيلة يستدرك هبا اخلصوم ما فاهتم، وهذه 
الوسيلة هي الطعن يف احلكم، ويعد الطعن أصاًل من األصول القضائية التي هلا أصل يف الرشع، 
فق�د عرض�ت قضية لإلمام عيل ريض اهلل عنه  وهو يف اليمن، فقيض فيها ولكن القوم املقيض هلم 
مل يرض�وا بقضائ�ه، فق�ال هل�م أحج�ز بعضكم عن بعض حتى تأتوا رس�ول اهلل >، فأتوه >، 

وبعد أن سمع مقالتهم أجاز قضاء عيل وقال: هو ما قىض بينكم)2(.

فاالع�رتاض عىل األحكام وس�يلة من وس�ائل تأم�ني مصلحة اخلصوم ف�ال يتصور صدور 
قضاء مطابقًا حلقيقة الواقع، فال يسلم القايض من اخلطأ شأنه شأن أي إنسان، وال تسلم نفوس 

املتقاضني من الضغائن واألحقاد. 

وطرق االعرتاض هي تلك التي حددها النظام عىل س�بيل احلرص والتي بمقتضاها يتمكن 
اخلصوم من التظلم من األحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيام قضت به أو بقصد إلغائها 

بسبب بطالهنا أو بطالن اإلجراءات التي بنيت عليها مع إلغائها)3(. 

ولكن قبل بيان طرق الطعن يف األحكام فإنه يتعني بيان األحكام التي جيوز االعرتاض عليها، 
فق�د نصت امل�ادة )175( من نظام املرافعات الرشعية الس�عودي عىل أن�ه: »ال جيوز االعرتاض 
ع�ىل األح�كام التي تصدر قبل الفصل يف الدعوى وال تنتهي هبا اخلصومة كلها أو بعضها إال مع 

)1( الفيوم�ي، امح�د بن حممد عيل املقري )770ه�(  املصباح املنرييف غريب ال�رشح الكبري للرافعي، املطبعة االمريية 
بالقاهرة،  الطبعة السابعة، 1928م،  اجلزء الثان،  ص441. 

)2( الدرع�ان،  عب�داهلل ب�ن عبدالعزي�ز )د.ت(: القواعد اإلجرائي�ة يف املرافعات الرشعية،  الري�اض،  مكتبة التوبة،  
ص157. 

)3( أبو الوفا،  أمحد: املرافعات املدنية والتجارية،  مرجع سابق،  ص767،  رقم 571. 
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االعرتاض عىل احلكم الصادر يف املوضوع، وجيوز االعرتاض عىل احلكم الصادر بوقف الدعوى 
وعىل األحكام الوقتية واملستعجلة قبل احلكم يف املوضوع«. 

فقد بينت تلك املادة األحكام التي جيوز توجيه االعرتاض عليها، وبناًء عىل ذلك قسم الباحث 
هذا القسم عىل النحو التايل: 

5 . 1. 1 تعريف احلكم وتقسيامته. 

5 . 1 . 2  طرق االعرتاض عىل األحكام. 

5 .1 .1  تعريف احلكم وتقسيامته 

مل يعرف املنظم الس�عودي » احلكم«، وإنام نصت املادة )163( من نظام املرافعات الرشعية 
ع�ىل أن�ه: » ينطق باحلكم يف جلس�ة علنية بت�الوة منطوقة أو بتالوة منطوقة مع أس�بابه وجيب أن 
يكون القضاة الذين اش�رتكوا يف املداولة حارضين تالوة احلكم، فإذا حصل ألحدهم مانع جاز 

تغيبه إذا كان قد وقع عىل احلكم املدون يف الضبط«. 

فام هو املقصود باحلكم القضائي؟ وما تقس�يامته ؟ لإلجابة عىل هذا التس�اؤل سوف نتناوهلا 
يف فرعني عىل الوجه التايل: 

الفرع األول: املقصود باحلكم القضائي. 

الفرع الثان: تقسيامت احلكم القضائي. 

الفرع األول: املقصود باحلكم القضائي

نصت املادة )163( من نظام املرافعات الرشعية عىل أنه: » ينطق باحلكم يف جلسة علنية بتالوة 
منطوقة أو بتالوة منطوقة مع أسبابه، وجيب أن يكون القضاة الذين اشرتكوا يف املداولة حارضين 
تالوة احلكم، فإذا حصل ألحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع عىل احلكم املدون يف الضبط«. 

ويتض�ح م�ن هذه امل�ادة أهنا مل تعرف احلك�م، وإنام وضعت بعض ال�رشوط الالزمة للنطق 
باحلكم، فام هو تعريف احلكم القضائي؟ 



134

تعريف احلكم القضائي: 
أواًل: احلك�م يف اللغ�ة: »بضم احلاء« هو القضاء وبالفتح هو املنع)1(، ولذلك قيل س�مي القايض 
حاك�اًم ألن��ه يمنع الظامل من ظلمه )2(. وأمجع تعريف للحكم وأمنعه أن يقال بأنه: »فصل 

اخلصومة بقول أو فعل يصدر عن القايض، ومن يف حكمه بطريق اإللزام«. 

ففص�ل اخلصوم�ة، بيان حلقيقة احلكم، فهو احلل الذي يقع يف نفس القايض للنزاع القائم   
أمامه، بناًء عىل تطبيق األحكام الرشعية عىل الوقائع املعروضة عليه، والقول بأنه »يصدر 
عن القايض«، فإنه خُيرْج كل ما يصدر عن غريه ممن ليس هلم والية القضاء، والقول »بطريق 
اإللزام« فإنه خُيرْج ما يفعله القايض مما يؤدي إىل فصل اخلصومة، ولكن ليس عىل س�بيل 
اإلل�زام، كالصلح ال�ذي يعرضه القايض عىل اخلصوم يف اجللس�ة، فإن كان هو يؤدي إىل 

فصل اخلصومة، إال أنه ليس عىل سبيل اإللزام)3(.

وال يش�رتط صيغ�ة معين�ة يقوهلا القايض يف ق�رار حكمه، فيقول »قضي�ت أو حكمت أو   
أنفذت عىل املدعى عليه القضاء بكذا أو ثبت عندي أن هلذا املدعي فالن عىل هذا املدعى 
عليه فالن كذا وكذا »، فالراجح هو ما جاء يف الفتاوى اهلندية أنه ال يشرتط صيغة معينة أو 
ألفاظ حمددة للحكم الذي يصدره القايض، وإنام جيب أن يكون بصيغة أو ألفاظ واضحة 

الداللة يف القطع واحلسم وخالية من اإلهيام والغموض)4(.

ثانيًا: يّعرف بعض رشاح القانون احلكم)5( بأنه: »القرار الصادر من حمكمة مشكلة تشكياًل صحيحًا 
يف خصومة رفعت إليها وفق قواعد املرافعات، س�واء أكان صادرًا يف موضوع اخلصومة 

أو يف شق منه أو يف مسألة متفرعة عنه«.

)1( ابن منظور،  لسان العرب،  مرجع سابق،  ج4،  ص186.
)2( كشف القناع،  اجلزء الرابع،  ص266. 

)3( ياسني،  حممد نعيم: نظرية الدعوى،  مرجع سابق،  ص644.
)4( الفت�اوى اهلندي�ة،  اجل�زء الثالث،  ص332 ؛ زي�دان،  عبدالكريم: نظام القضاء يف الرشيعة اإلس�المية،  مرجع 

سابق،  ص259. 
)5( أبو الوفا،  أمحد: املرافعات املدنية والتجارية،  مرجع سابق،  ص712،  رقم 524. 
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وإص�دار احلكم يف املوضوع هو اخلامتة الطبيعية لكل خصومة، فالغرض من رفع اخلصومة 
إىل القض�اء، ومن الس�ري فيها، ومن إثباهتا ه�و الوصول إىل حكم يتفق مع حقيقة مراكز اخلصوم 

فيه، ويبني حقوق كل منهم فيضع حدًا للنزاع بينهم.

الفرع الثاين: تقسيامت األحكام

صن�ف فقهاء الرشيعة اإلس�المية)1( األح�كام إىل أنواع عديدة خمتلفة، وذلك لتعدد أس�س 
التقسيم عندهم: 

1 � فمن حيث كون املحكوم به: تنقسم األحكام إىل أحكام بالصحة وأحكام باملوجب، فاحلكم 
بالصح�ة ه�و احلكم بصح�ة الترصف املتنازع عليه، وهو يرد ع�ىل الترصفات عقودًا كانت 

أو غريه�ا، أم�ا احلكم باملوجب أن يرصح القايض باإللزام باآلثار املرتتب�ة ع�ىل الت�رصف.

2� وم�ن حي�ث كوهنا مقص�ودة أو ضمنية: إذ تنقس�م األحكام إىل أح�كام مقصودة، وأحكام 
ضمني�ة، وه�و احلكم الذي يكون منصبًا عىل احلق املدعي به املطلوب احلكم به، أما احلكم 
الضمن�ي فه�و احلك�م الذي يك�ون املحكوم فيه غ�ري مقصود بل هو داخ�ل ضمن املدعي 

املحك�وم ب�ه قص�داً. 

3 � ومن حيث وس�يلة التعبري عن األحكام: تنقس�م األحكام إىل أحكام قولية، وهي تلك التي 
يع�رب عنه�ا بقول يص�در عن القايض بصيغة اإلل�زام، وأحكام فعلية، وه�ي األحكام التي 

تص�در ع�ن الق�ايض ويع�رب عنه�ا بفع�ل يص�در عن�ه. 

4 � من حيث املحكوم به: تنقسم األحكام إىل قضاء استحقاق، وقضاء ترك.

فإذا كان املحكوم به استحقاق يشء حكم به القايض ألحد اخلصمني سمي »قضاء استحقاق«، 
أما إذا كان عبارة عن منع املدعي من املنازعة والتعرض للمدعي عليه يف أمر من األمور سمي »قضاء 

ترك«.

)1( ياسني،  نعيم: نظرية الدعوى،  مرجع سابق،  ص660 وما بعدها.
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أما رشاح القانون )1( فإهنم يقس�مون األحكام إىل عدة تقس�يامت، تعتمد من حيث األساس 
إىل الناحية اإلجرائية وذلك عىل النحو التايل: 

1 � فمن حيث س�ري الدعوى وإجراءات اإلثبات: تنقس�م األحكام إىل أحكام متهيدية، وأحكام 
حتضريي�ة، وهذه األحكام ال تكون قطعية، فهي تتخذ متهي�دًا للفص�ل يف موض�وع الن�زاع. 

2 � وم�ن حي�ث قابليتها للطعن: تنقس�م األح�كام إىل أحكام ابتدائية وأح�كام انتهائية وأحكام 
باتة، واألحكام االبتدائية هي تلك التي تصدر عن حماكم الدرجة األوىل، وتقبل الطعن فيها 
باالستئناف، أما األحكام اإلنتهائية فهي تلك األحكام التي ال تقبل الطعن فيها سواء كانت 
صادرة من حمكمة الدرجة األوىل يف حدود نصاهبا االنتهائي، أو أهنا صادرة من حماكم الدرجة 
الثانية، أما األحكام الباتة فهي تلك التي ال تقبل طرق الطعن فيها سواء بطرق الطعن العادية 

أو غري عادية. 

3 � ومن حيث احلضور: تنقسم األحكام إىل أحكام حضورية وأحكام غيابية.

4� ومن حيث احلجية: تنقسم األحكام إىل أحكام قطعية وأحكام غري قطعية. 

هذه ملحة رسيعة عن تقس�يامت األحكام ل�دى فقهاء الرشيعة ورشاح القانون، ويالحظ أنه 
ليس هناك اختالف كبري يف هذه التقسيامت، وإن تعددت بسبب اختالف الزاوية املعتربة أساسًا 

يف التقسيم.

5 .1 .2  طرق االعرتاض عىل األحكام 
تنص املادة )173( من نظام املرافعات الرشعية عىل أن: »طرق االعرتاض عىل األحكام هي 

التمييز والتامس إعادة النظر«.

بادئ ذي بدء، جيب أن نشري إىل أنه يف عام 1381/4/1ه� تم إنشاء هيئتني للتمييز: إحدامها 
للمنطقة الغربية ومقرها مكة املكرمة، واألخرى للمنطقة الوس�طى والرشقية والش�املية ومقرها 
الري�اض، ويف 1381/10/23ه�� صدر األمر الس�امي الكريم رق�م )20320( بتعيني رئيس 

لكل هيئة منهام )2(.
)1( أبو الوفا،  أمحد: املرافعات املدنية والتجارية،  مرجع سابق،  ص714،  رقم 526،  وما بعدها.

)2( ج�رية،  عبداملنع�م عبدالعظيم )1410ه��(: نظام القضائي يف اململكة العربية الس�عودية،  الرياض،  مطبوعات 
معهد اإلدارة العامة،   ص151. 
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لذل�ك، نع�رض فيام ييل ملحة عن نظام القضاء يف امللكة قبل التعرض لبيان طرق االعرتاض 
عىل األحكام يف النظام السعودي. 

الفرع األول: مالمح نظام القضاء يف اململكة 

أواًل: الوضع يف النظام القضائي لعام 1395هـ

ونعن�ي ب�ه نظ�ام القضاء الص�ادر بموجب املرس�وم امللك�ي الكريم رق�م )م/64( وتاريخ 
1395/7/14ه�، إذ نص هذا النظام عىل ترتيب املحاكم يف اململكة وفقًا لآليت: 

1� جملس القضاء األعىل.

2 � حمكمة التمييز.

3 � املحاكم العامة.

4� املحاكم اجلزائية.

وختتص كل منها باملس�ائل التي ترفع إليها طبقًا هلذا النظام، وجيوز إنش�اء حماكم متخصصة 
بأمر ملكي بناًء عىل اقرتاح جملس القضاء األعىل. )م 5 من نظام القضاء(.

وخيت�ص جمل�س القضاء األعىل باإلرشاف ع�ىل املحاكم، وتقرير املب�ادئ الرشعية العامة يف 
املسائل التي يراها وزير العدل، مع إبداء النظر يف مسائل القضاء، بناء عىل طلب الوزير، ومراجعة 

األحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم. 

وتنظر اهليئة الدائمة املكونة من األعضاء املتفرغني يف بعض األمور، بينام ينظر جملس القضاء 
األعىل هبيئته العامة يف مسائل أخرى)1(.

وبالنسبة ملحكمة التمييز فإهنا تتكون من ثالث دوائر هي: دائرة لنظر القضايا اجلزائية، دائرة 
لنظر قضايا األحوال الشخصية، دائرة لنظر القضايا األخرى.

ويكون مقر حمكمة التمييز يف مدينة الرياض، ويمكن لدوائر حمكمة التمييز أن تعقد جلساهتا 
يف مدينة أخرى، كام يمكن فتح فروع هلا يف املدن األخرى عند احلاجة. )م 12 من نظام القضاء(. 

)1( الزحييل،  حممد مصطفى )1402ه�-1982م(: التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف اململكة العربية 
السعودية،  دمشق،  دار الفكر، ،  مرجع سابق،  ص153،  154. 
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وتص�در الق�رارات م�ن حمكمة التمييز من ثالث�ة قضاة إال يف قضايا القت�ل والرجم والقطع 
فتص�در من مخس�ة قضاة )م13 م�ن نظام القضاء(، وتص�در القرارات باألغلبي�ة املطلقة، وعند 
التس�اوي يرج�ح جان�ب الرئيس، أما عند النظ�ر يف العدول عن اجتهاد إح�دى الدوائر فيصدر 
الق�رار بأغلبي�ة الثلثني باملوافق�ة، وإال أحيلت القضية إىل جملس القض�اء األعىل ليصدر قراره يف 

ذلك. )م14، 16 من نظام القضاء(. 

وبالنسبة للمحاكم العامة فإهنا تؤلف من قاض أو أكثر، ويتم تأليفها وتعيني مقرها وحتديد 
اختصاصها، بقرار من وزير العدل، بناء عىل اقرتاح جملس القضاء األعىل )م 22من نظام القضاء(، 
ويصدر احلكم فيها من قاض فرد، إال يف قضايا القتل والرجم والقطع فيجب أن تصدر من ثالثة 

قضاة. )م 23 من نظام القضاء(. 

وقد حددت املادة )32( من نظام املرافعات الرشعية اختصاص املحاكم العامة، حيث نصت 
عىل أنه: » من غري إخالل بام يقيض به ديوان املظامل، ختتص املحاكم العامة بجميع الدعاوى اخلارجة 

عن اختصاص املحاكم اجلزئية، وهلا عىل وجه اخلصوص النظر يف األمور اآلتية: 

1 �  مجيع الدعاوى العينية املتعلقة بالعقد. 

2� إصدار حجج االس�تحكام، وإثبات الوقف، وس�امع اإلقرار ب�ه، وإثبات الزواج، والوصية، 
والطالق، واخللع، والنسب، والوفاة، وحرص الورثة. 

3 � إقامة األوصياء، واألولياء، والنظار، واإلذن هلم يف الترصفات التي تستوجب إذن القايض، 
وعزهلم عند االقتضاء. 

4�  فرض النفقة وإسقاطها.

5 �  تزويج من ال ويل هلا من النساء. 

6 �  احلجر عىل السفهاء واملفلسني. 

أم�ا املحاكم اجلزئية، فإنه تتك�ون من قاض أو أكثر، ويكون تأليفها، وتعيني مقرها، وحتديد 
اختصاصه�ا، بق�رار من وزير العدل، بناء عىل اقرتاح جملس القضاء األعىل، لكن أحكام املحاكم 

اجلزئية تصدر من قاض فرد. )م24، 25 من نظام القضاء(.  
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وق�د ح�ددت املادة )31( م�ن نظام املرافع�ات الرشعية اختصاص املحكم�ة اجلزئية حيث 
نصت عىل أنه: 

» من غري إخالل بام يقيض به ديوان املظامل، وبام للمحاكم العامة من اختصاص يف نظر الدعوى 
العقارية، ختتص املحاكم اجلزئية يف الدعاوى اآلتية:

أ � دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى اسرتدادها. 

ب � الدع�اوى الت�ي ال تزيد قيمتها عىل عرشة آالف ري�ال، وحتدد الالئحة التنفيذية كيفية تقدير 
قيمة الدعوى. 

ج� � الدعوى املتعلقة بعقد إجيار ال تزيد األجرة فيه عىل ألف ريال يف الش�هر برشط أال تتضمن 
املطالبة بام يزيد عىل عرشة آالف ريال. 

د � الدعوى املتعلقة بعقد عمل ال تزيد األجرة أو الراتب فيه عىل ألف ريال يف الشهر برشط أال 
تتضمن املطالبة بام يزيد عىل عرشة آالف ريال. 

وجي�وز عن�د االقتضاء تعديل املبالغ املذك�ورة يف الفقرات )ب، ج، د( من هذه املادة، وذلك 
بقرار من جملس القضاء األعىل هبيئته العامة بناًء عىل اقرتاح من وزير العدل. 

ويتبني مما سبق، أن نظام التقايض يف اململكة، من حيث املبدأ، يقوم عىل درجة واحدة، وهبذا 
خيتلف نظام التقايض يف اململكة عن األنظمة األخرى املقارنة، والتي يقوم فيها مبدأ التقايض عن 

درجتني، وهو ما سنوضحه فيام ييل: 

مبدأ التقايض يف اململكة يف النظام احلايل

قب�ل ص�دور نظام املرافع�ات الرشعية احل�ايل، كان االجتاه لدى رشاح القان�ون)1( أن النظام 
القضائ�ي الرشعي يف اململك�ة ال يأخذ بنظام التقايض عىل درجتني، عىل الرغم من تعدد طبقات 
التق�ايض ع�ىل الوجه الس�الف بيانه، لذلك فإنه من الطبيعي أال يتضمن النظام الس�عودي تنظياًم 

للطعن باالستئناف. 

)1( هاش�م،  حمم�ود )1409ه��(: إج�راءات التقايض والتنفيذ،  ط1،  الرياض،  منش�ورات عامدة ش�ئون املكتبات 
بجامعة امللك سعود،  ص216. 
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ويس�تند الرأي الس�ابق إىل أن�ه ال توجد ثمة نصوص يف نظام القض�اء وال يف تنظيم األعامل 
اإلدارية أمام الدوائر الرشعية ثمة إشارة إىل التامس إعادة النظر.

ويذه�ب رأي آخ�ر)1( أن القضاء الرشعي يف اململكة وإن كان ما زال يقوم عىل درجة واحدة 
ال درجتني، فإن احلكم الصادر من هذه الدرجة ليس حكاًم هنائيًا، وإنام هو حكم غري هنائي، فهو 
لن يكتسب النهائية )القطعية( إال بالطعن عليه بالتمييز وصدور حكم التمييز بصدده أو بفوات 

مدة ذلك الطعن، أو ممن قبل احلكم. 

ويف نظري أنه بعد صدور نظام املرافعات الرشعية الصادر باملرس�وم امللكي رقم )م / 21( 
وتاري�خ 1421/5/20ه��، فإن نظام التقايض يف اململكة يقوم عىل درجتني، ويؤيد نظرنا، نص 

املادتني )184(، )188( من نظام املرافعات الرشعية. 

حيث جتيز املادة )184( بأنه ملحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد 
أسباب اعرتاضهم املقدم يف املذكرة وهلا أن تتخذ أي إجراء يعينها عىل الفصل يف املوضوع. 

فإذا كان الغرض من الدرجة الثانية للتقايض هو إتاحة الفرصة للخصوم إلبداء دفوع جديدة 
مل يس�تطيعوا إبدائها أمام حمكمة أوىل درجة، فإن نص املادة )184( من نظام املرافعات الرشعية 

حيقق هذا اهلدف أمام حمكمة التمييز.

كذلك نصت املادة )188( من نظام املرافعات الرشعية »ملحكمة التمييز أن تتصدى ملوضوع 
الفص�ل يف الدع�وى إذا كان املوض�وع بحالته صاحلًا للحكم واس�تدعت ظروف القضية رسعة 
اإلج�راء ج�از هلا أن حتكم فيه« وأوجبت عىل حمكمة التمييز الفص�ل يف املوضوع إذا كان الطعن 
للمرة الثانية، ويف كل حال أن يتم حكمه بحضور اخلصوم وسامع أقواهلم، ويكون حكمها قطعيًا 

باإلمجاع أو باألكثرية. 

ويتب�ني م�ن ه�ذا النص أن حمكمة التميي�ز يمكن هلا أن تنظر موض�وع القضية والفصل فيها 
بحض�ور اخلص�وم وس�امع أقواهلم، وذلك اس�تثناء عىل نص امل�ادة )183( من نظ�ام املرافعات 

الرشعية والتي تنص عىل أنه: 

)1( إبراهي�م،   حمم�د حمم�ود )1419ه��(: نظام الطعن بالتميي�ز يف اململكة،  الرياض،  مركز البحوث والدراس�ات 
اإلدارية،  معهد اإلدارة العامة،   ص24،  25. 
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»تفص�ل حمكمة التمييز يف طلب االعرتاض اس�تنادًا إىل م�ا يوجد يف امللف من األوراق وال 
حيرض اخلصوم أمامها ما مل تقرر غري ذلك أو ينص عليه النظام«. 

ويف ضوء هذه النصوص، فإننا نرى أنه مع صدور نظام املرافعات الرشعية احلايل، فإن مبدأ 
التق�ايض يف اململك�ة يقوم عىل درجتني، لكون حمكم�ة التمييز حمكمة موضوع وفقا لنص املادتني  
)184(، )188( م�ن نظ�ام املرافع�ات الرشعية، أم�ا قبل هذا النظام فإن املب�دأ هو التقايض عىل 

درجة واحدة. 

ثانيا:الوضع يف النظام القضائي اجلديد

أزال نظ�ام القض�اء اجلديد ودي�وان املظامل الصادر باملرس�وم امللكي رق�م )م/78( وتاريخ 
1428/9/19ه� الغموض الذي يكش�ف مبدأ التقايض يف اململكة العربية الس�عودية، هل هو 

عىل درجة واحدة أو درجتني، حيث نصت املادة )9( منه عىل أنه: تتكون املحاكم مما ييل: 

1 � املحكمة العليا. 

2� حماكم االستئناف.

3 � حماكم الدرجة األوىل وهي: 
أ � املحاكم العامة.

ب � املحاكم اجلزائية. 
ج� � حماكم األحوال الشخصية.

د � املحاكم التجارية.
ه� �  املحاكم العاملية. 

وختتص كل منها باملس�ائل التي ترفع إليها طبقًا هلذا النظام ونظام املرافعات الرشعية ونظام 
اإلج�راءات اجلزائي�ة، وجيوز للمجلس األع�ىل للقضاء إحداث حماك�م متخصصة أخرى وبعد 

موافقة امللك.

وق�د نص�ت املادة )17( من نظام القضاء اجلديد عىل أنه: »تتوىل حماكم االس�تئناف النظر يف 
األحكام القابلة لالستئناف الصادرة من حماكم الدرجة األوىل، وحتكم بعد سامع أقوال اخلصوم، 

وفق اإلجراءات املقررة يف نظام املرافعات الرشعية ونظام اإلجراءات اجلزائية«.
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ويتض�ح بج�الء من هذه النصوص أن مبدأ التقايض يف اململكة العربية الس�عودية يقوم عىل 
درجتني. 

الفرع الثاين: طرق االعرتاض عىل األحكام يف النظام السعودي 

نق�ض األحكام من املبادئ التي حرصت األنظمة عىل النص عليها، وذلك لتحقيق العدالة 
واملساواة بني األفراد يف خصوماهتم بعضهم البعض. 

ويأيت نقض األحكام واالعرتاض عليها ألس�باب عديدة، فإذا خالف احلكم نصًا أو إمجاعًا 
وجب نقضه، جاء يف فتح القدير: »وإذا رفع إىل القايض حكم حاكم أمضاه إال أنه خيالف الكتاب 

أو السنة أو اإلمجاع«)1(.

وقد قرر نظام املرافعات الرشعية الس�عودي حق االعرتاض عىل األحكام، إذ نص يف املادة 
)179( ع�ىل أن مجي�ع األحكام تكون قابلة للتمييز باس�تثناء األحكام يف الدعاوى اليس�رية التي 

حيددها جملس القضاء األعىل بقرار يصدر من هيئته العامة بناًء عىل اقرتاح من وزير العدل.

وبّينت املادة )173( من نظام املرافعات الرشعية طرق االعرتاض عىل األحكام وهي التمييز 
والتامس إعادة النظر. 

فهل هذا التحديد جاء عىل سبيل احلرص أم أنه توجد طرق طعن أخرى غري التي ذكرت؟

لإلجابة عىل هذا السؤال سوف أوضح املقصود بالتمييز، وإعادة النظر كطرق اعرتاض عىل 
األحكام بينتها املادة )173( من نظام املرافعات الرشعية، ثم نس�تتبع بعد ذلك الطرق األخرى 

لالعرتاض عىل األحكام يمكن االعتداد هبا، وذلك عىل الوجه التايل: 

1 ـ  االعرتاض عىل األحكام بطريق التمييز 

يعت�رب االع�رتاض عىل األحكام بطريق التمييز، من الطرق العادية لنقض األحكام الصادرة 
عن املحاكم بكافة درجاهتا والقاعدة قابلية مجيع األحكام للتمييز وفقًا لنص املادة )179( من نظام 

)1( الالحم،  عبدالكريم بن حممد )1419ه�-1998م(: نقض األحكام القضائية يف الفقه،  ط1،  الرياض،  كنوز 
أشبيليا،  ص11. 
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املرافع�ات الرشعي�ة، وهي ذات القاعدة التي نصت عليها امل�ادة )2( من الئحة التمييز الرشعية 
لسنة 1410ه�. 

ويستثنى من التمييز األحكام الصادرة يف الدعاوى اليسرية التي حيددها جملس القضاء األعىل 
بقرار يصدر من هيئته العامة بناًء عىل اقرتاح من وزير العدل. 

وم�دة االع�رتاض بطلب التمييز )30( ثالثون يومًا، ف�إذا مل يقدم اخلصم االعرتاض خالل 
هذه املدة سقط حقه يف طلب التمييز )م178مرافعات رشعية(. 

ومل حيدد نظام املرافعات الرشعية أس�باب معينة للطعن بالتمييز، وقلام، حيدث خمالفة احلكم 
ملا هو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع. 

وينق�ض احلك�م إذا أثبت املحكوم عليه دفع�ًا صحيحًا بعد احلكم عند مجه�ور العلامء، وال 
يقب�ل الدف�ع بعد احلك�م إذا كان هذا الدفع مل يأت بجديد، أو جاء بدفع غري صحيح، أما لو ثبت 
املحكوم عليه دفعًا صحيحًا بعد احلكم فإنه يقبل منه هذا الدفع، وقد جوز هذا مجهور العلامء)1(.

وقد نصت املادة )1840( من جملة األحكام العدلية »كام يصح دفع الدعوى قبل احلكم يصح 
أيض�ًا بع�ده« وأقرت بجواز الدفع بع�د احلكم جملة األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمام أمحد بن 

حنبل حيث جاء هبا: »يقبل الدفع الصحيح قبل احلكم وبعده«. 

ومع ذلك، فإن نظام املرافعات الرشعية قيد سلطة حمكمة التمييز عند نظر االعرتاض املقدم 
من املحكوم عليه إذا نصت املادة )183( من نظام املرافعات الرشعية عىل أن تفصل حمكمة التمييز 
يف طلب االعرتاض استنادًا إىل ما يوجه يف امللف من األوراق وال حيرض اخلصوم أمامها ما مل تقرر 
ذلك، مع مراعاة ما نصت عليه املادة )188( من نظام املرافعات الرشعية، حيث إذا كان النقض 
للمرة الثانية وجب عىل حمكمة التمييز أن حتكم يف املوضوع وبحضور اخلصوم وسامع أقواهلم. 

كام أنه اس�تثناًء عىل قاعدة س�لطة حمكمة التمييز بنظر االعرتاض يف ضوء أس�بابه واألوراق 
املوج�ودة بمل�ف القضية، أجازت املادة )184( من نظ�ام املرافعات الرشعية ملحكمة التمييز أن 
تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعرتاضهم املقدم يف املذكرة وهلا أن تتخذ أي 

إجراء بعينها عىل الفصل يف املوضوع. 
)1( إبراهيم،  حممد حممود: الطعن بالتمييز،  مرجع سابق،  ص125.
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ولك�ن يف مجيع األحوال إذا كان س�بب االعرتاض مبني�ًا عىل عدم االختصاص، فإن حمكمة 
التمييز مقيدة بنظر هذا السبب وحده، دون أن متتد سلطتها لتفصل يف هذا املوضوع، وذلك حسب 
ما قررته املادة )186( من نظام املرافعات الرشعية، وتأيت الغاية من هذا النص حتى ال يفوت عىل 
اخلصوم درجة من درجات التقايض وإتاحة الفرصة لقايض املوضوع التعرض ملوضوع القضية. 

2 ـ  التامس إعادة النظر 

مصطلح التامس إعادة النظر »هو مصطلح قانون ومل يعرفه فقهاء الرشيعة، لذا مل نجد مكان 
هل�ذا املصطل�ح يف كتاهبم، لكن هن�اك وقائع وردت يف كتبهم تفيد أس�اس هذا الطريق من طرق 
الطع�ن ع�ىل األحكام، فهناك« واقعة عدل فيها خليفة املس�لمني عمر ب�ن اخلطاب ريض اهلل عنه 
ع�ن حكم أصدره من ش�أهنا ظهور خطأ احلكم وثبوت ب�راءة املقيض عليه، فقد وجد قّصاب يف 
خرب�ة وبيده س�كني ملط�خ بالدماء وبني يديه قتيل يتش�حط يف دمه، حيث أم�ر بقتله بعد أن أقر 
أمامه بالقتل، وهنا أقبل رجل آخر وأقر بأنه القاتل، وملا ُس�ئل القصاب عن حقيقة األمر قال أنه 
خ�رج إىل حانوت�ه مبكرًا فذبح بقرة، وملا أخذه البول أتى إىل اخلرابة لقضاء حاجته وعندئذ وجد 
القتيل وش�اهده العس�س، والس�كني بيده، وأيقن أنه مأخوذ به فأقر، وقال الرجل الثان أنه قتل 
الرجل طمعًا يف ماله وعندما أراد الفرار ش�اهد العس�س يقبضون عىل القصاب عىل احلال التي 
ذكرها، فلام صدر احلكم بقتله خيش أن يبوء بدمه أيضًا فأقر باحلق، وملا استفتى أمري املؤمنني عيل 
ريض اهلل عنه، قال يا أمري املؤمنني إن كان قد قتل نفسًا فقد أحيا نفسًا وقال اهلل تعاىل: }... َوَمْن 
اَم َأْحَيا النَّاَس مَجِيًعا  ...﴿32﴾)س�ورة املائدة(، فخىل ريض اهلل عنه س�بيله وأخرج  َأْحَياَه�ا َفَكَأنَّ

دية القتيل من بيت املال« )1(. 

وق�د أجاز نظ�ام املرافعات الرشعية للخص�وم أن يطعنوا عىل احلكم بالت�امس إعادة النظر، 
وذلك وفقًا لنص املادة )173(. 

ويثار التساؤل عن ماهية التامس إعادة النظر وأحكامه النظامية ؟ 

)1( نق�اًل ع�ن: م�ربوك،  عاش�ور )2008م(: م�دى فعالية الت�امس إعادة النظ�ر »كطريق غري عادي يف امل�واد املدنية 
والتجارية«،  دراسة حتليلية مقارنة،  ط1،  القاهرة،   دار النهضة العربية،  ص9،  هامش )1(. 
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مل يرد تعريف اللتامس إعادة النظر يف نظام املرافعات الرشعية السعودي أو الئحته التنفيذية، 
وإنام نص عىل األحكام التي جيوز الطعن عليها بالتامس إعادة النظر، وطرق تقديم االلتامس ومدهتا 
النظامية وفقًا لنصوص املواد )192(، )193(، )194(، )195( من النظام والالئحة التنفيذية. 

ويرى بعض رشاح القانون)1(  أن االلتامس بإعادة النظر هو طريق طعن غري عادي يوجه إىل 
األح�كام الص�ادرة بصفة انتهائية ملعاجل�ة ما يرد يف هذه األحكام يف تقدير الوقائع أدى إىل التأثري 
يف ق�رار الق�ايض بحيث ما كان يصدر ع�ىل النحو الذي صدر به لو مل يقع يف هذا اخلطأ، هلذا فهو 

يقابل الطعن بالنقض الذي يعالج اخلطأ يف القانون. 

وبص�دد االلت�امس بإعادة النظر كطريق طع�ن غري عادي كتب بع�ض رشاح القانون)2( بأن 
االلت�امس يتمي�ز ع�ن طرق الطعن العادية بأن�ه ليس مقصودًا به إصالح احلك�م الذي يتظلم منه 
اخلص�م وإن�ام يرم�ي إىل حمو احلكم ذات�ه ليعود مركز امللتم�س يف اخلصومة إىل م�ا كان عليه قبل 
صدوره، ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد واحلصول عىل حكم آخ�ر بعد أن ختلص 

من قوة اليشء املقيض به.

ويؤي�د الباح�ث هذا ال�رأي، إذ أنه يوضح حقيقة الطعن بالتامس إع�ادة النظر، فاحلكم قبل 
الطعن فيه بالتامس إعادة النظر، هو حكم حيوز قوة اليشء املقيض به، أما بفوات مواعيد االعرتاض 
عليه، أو قنع به املحكوم عليه، أو أنه ُصِدْق من حمكمة التمييز، أو صدر من حمكمة التمييز، وبالتايل 
ف�إن ه�ذا احلكم يكون يف ضوء الوقائع التي نظرت فيها القضي�ة، جاءت متوافقة مع الكتاب أو 
الس�نة أو اإلمجاع، لكن التامس إعادة النظر، يكون مبنيًا عىل أس�باب من ش�أهنا لو نظرت، لتغري 

وجه الرأي يف احلكم الصادر متامًا يف القضية، وهذا هو حقيقة جوهر التامس إعادة النظر. 

لذل�ك، نص املنظم الس�عودي يف نظ�ام املرافعات الرشعية يف امل�ادة )192( عىل أنه التامس 
إعادة النظر ال يكون إال يف األحكام االنتهائية، أي األحكام التي حتوز قوة األمر املقيض فيه. 

)1( املرجع السابق،  ص9،  10. 
)2( مليج�ي،  أمح�د )2002م(: التعلي�ق عىل قانون املرافعات بآراء الفقه وأح�كام النقض،  الطبعة الثالثة،  القاهرة،  
نادي القضاة،  اجلزء اخلامس،  ص9،  مشار إليه لدى مربوك،  عاشور،  مدى فعالية التامس إعادة النظر،  مرجع 

سابق،  ص13،  هامش )1(. 
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وقد بيّنت املادة )192( منه احلاالت التي يبنى عليها التامس إعادة النظر، وهي: 

1� إذا كان احلك�م بن�ي ع�ىل أوراق ظهر بعد احلكم بتزويرها، أو بني عىل ش�هادة قىض من اجلهة 
املختصة بعد احلكم بأهنا مزورة. 

2 � إذا حص�ل امللتم�س بع�د احلكم عىل أوراق قاطعة يف الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل 
احلكم. 

3 � إذا وقع من اخلصم غش من شأنه التأثري يف احلكم. 

4 � إذا قىض احلكم بيشء مل يطلبه اخلصوم أو قىض بأكثر مما طلبوه.

5 � إذا كان منطوق احلكم يناقض بعضه بعضًا. 

6 � إذا كان احلكم غيابيًا. 

7 � إذا صدر احلكم عىل من مل يكن ممثاًل متثياًل صحيحًا يف الدعوى.

وهذه احلاالت هي واردة عىل سبيل احلرص، أي ال جيوز التوسع يف تفسريها أو إضافة حاالت 
أخرى عىل سبيل القياس، ألن األصل هو أن املحكمة متى فصلت يف نزاع فال جيوز هلا إعادة النظر 

فيه، إنام أجاز املنظم هلا استثناء يف حاالت معينة، تصحيح حكمها رجوعًا إىل احلق والعدل)1(.

ومدة التامس إعادة النظر هي )30( يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم امللتمس تزوير 
األوراق أو بالقضاء بأن الشهادة املزورة أو ظهرت فيه األوراق املنصوص عليها يف الفقرة )ب( 
من املادة )192( أو ظهر فيه الغش، ويبدأ امليعاد يف احلاالت املنصوص عليها يف الفقرات )د،ه�، 
و، ز( م�ن املادة الس�ابعة من وقت إب�الغ احلكم. )م193 من نظام املرافع�ات الرشعية( وتكفي 
إفادة امللتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور األوراق املنصوص عليها يف املادة، ما 

مل يثبت ما خيالف ذلك. )م1/193 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية(. 

ويرف�ع االلتامس بإعادة النظ�ر بإيداع صحيفة االلتامس ملحكمة التمييز، وجيب أن تش�تمل 
الصحيف�ة ع�ىل بيان احلك�م امللتمس إعادة النظر فيه وأس�باب االلتامس، وع�ىل حمكمة التمييز � 
مت�ى اقتنع�ت � أن تعد قرارًا بذل�ك وتبعثه للمحكمة املختصة للنظ�ر يف ذلك )م 194 من نظام 

املرافعات الرشعية(.
)1( أبو الوفا،  أمحد: املرافعات املدنية والتجارية،  مرجع ساق،  ص928. 
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3 ـ  الطرق األخرى لالعرتاض عىل األحكام 

حددت املادة )173( من نظام املرافعات الرشعية السعودي طرق االعرتاض عىل األحكام 
وحرصها يف التمييز والتامس إعادة النظر. 

إال أن�ه باالط�الع ع�ىل نصوص األنظمة، اتض�ح أن هناك طرق طعن أخ�رى عىل األحكام 
الصادرة، متثلت هذه الطرق يف أمرين عىل الوجه التايل: 

الوجه األول: حق الشكوى للملك طبقًا لنظام احلكم األساس للمملكة العربية السعودية. 

الوجه الثان: دعوى بطالن األحكام طبقًا لنصوص نظام املرافعات الرشعية. 

ونتناول هذين الوجهني من أوجه االعرتاض عىل األحكام، وذلك عىل الوجه التايل: 

الوجه األول:حق الشكوى للملك

نصت عىل هذا احلق املادة )44( من الباب السادس للنظام األساس للحكم باململكة العربية 
السعودية الصادر بموجب املرسوم امللكي الكريم رقم )أ /90( وتاريخ 1412/8/27ه� عىل 

أنه:

» تتكون السلطات يف الدولة من: 

1 � السلطة القضائية. 

2 � السلطة التنفيذية. 

3� السلطة التنظيمية.

وتتع�اون ه�ذه الس�لطات يف أداء وظائفها وفقًا هل�ذا النظام وغريه م�ن األنظمة وامللك هو 
مرجع هذه السلطات.

كذلك نصت املادة )43( من النظام ذاته عىل أنه: » جملس امللك وجملس ويل العهد مفتوحان 
لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد خماطبة السلطات العامة فيام يعرض 

له من الشؤون. 
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ومفاد هذا النص أنه عندما يستنفذ القايض واليته بإصدار احلكم املكتسب للقطعية، ويعتقد 
املحكوم عليه بعدم عدالة احلكم الرشعي الصادر ضده، فلهذا الشخص حق التظلم لدى امللك 

أو نائبه من ذلك احلكم القضائي الذي امتنع الطعن فيه قضائيًا)1(.

وح�ق الش�كوى ل�دى امللك أو نائب�ه، أمر معروف من�ذ عهد امللك املؤس�س عبدالعزيز آل 
س�عود طيب اهلل ثراه، »فقد حصل حريق يف ينبع وأهتم رجل بأنه املتس�بب يف احلريق ألن الشبهة 
ضده كانت قوية، فسجن)2(، فأبرق جلاللة امللك عبدالعزيز متظلاًم، فام كان من جاللته إال أن أمر 

بتشكيل جلنة خاصة للنظر يف شكواه برئاسة أمري البلدة، فقررت إدانته أيضًا«. 

فأبرق الرجل إىل جاللة امللك ثانية بوجود حتيز ضده من قبل اللجنة، وطلب تش�كيل جلنة 
أخرى ينتدهبا جاللته من عنده، عىل أنه يف حالة ثبوت إدانته عن طريق اللجنة، فإنه يستحق جزاء 
املفرتي، فأمر جاللته بتشكيل جلنة ممن يثق هبم، وزودهم بوافر العطاء ووسائل النقل، وسافروا 
إىل تلك اجلهة، وقاموا بتحريات واس�عة وحتقيقات دقيقة، أس�فرت عن براءة الرجل مما نس�ب 
إليه، وقدمت اللجنة تقريرها إىل جاللة امللك فأصدر أمره الكريم بمجازاة اهليئتني السابقتني بام 

فيهام أمري البلدة ألهنام أدانا بريئًا.

وعندما بلغ ذلك سمو نائب امللك األمري فيصل، رأى من زيادة التثبت إحالة التقرير املذكور 
إىل أمري البلدة الستطالع رأيه، فجاء منه الرد بدفاع عن نفسه عرض عىل جملس الشورى فمحصه، 

فلم جيد ما يربر موقفه، فرتب سمو النائب اجلزاء املستحق عىل أفراد اهليئتني السابقتني. 

وإذا كان النظام قد كفل حق الشكوى أو التظلم للملك من أي حكم رشعي هنائي، فإن النظام 
قد كفل للملك إذا صحت الشكوى أن حييل األمر ملجلس القضاء األعىل للنظر فيه وإصدار قرار 
قضائي هنائي حاس�م يف الش�كوى، وأس�اس ذلك ما نصت عليه املادة )2/8( من نظام القضاء 
حي�ث ذك�رت: »يتوىل جملس القضاء األعىل النظر يف املس�ائل التي ي�رى ويل األمر رضورة النظر 

فيها من قبل املجلس« )3(. 
)1( إبراهيم،  حممد حممود: نظام الطعن بالتمييز،  مرجع سابق،  ص360. 

)2( الزامل،  عبداهلل العيل املنصور)د.ت( : أصدق البنود يف تاريخ عبدالعزيز آل س�عود األول،  بريوت،  مؤسس�ة 
عبداحلفيظ البساط،   ص 427،  428. نقاًل عن إبراهيم،  حممد حممود ؛ املرجع السابق،  ص362،  هامش )1(. 

)3( إبراهيم،  حممد حممود: نظام الطعن بالتمييز،  مرجع سابق،  ص366. 
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الوجه الثاين: دعوى بطالن األحكام

ذهب بعض الباحثني)1( املعارصين إىل أن النظام القضائي السعودي ال يعرف دعوى بطالن 
األحكام، كام هي معروفة يف األنظمة املقارنة. 

غري أن الباحث توصل إىل أن ما ذكر غري صحيح، فقد جاءت بعض نصوص نظام املرافعات 
الرشعية الس�عودي تش�ري إىل وجود دعوى بطالن احلكم، وهو ما أش�ارت إليه املادة )91( من 

نظام املرافعات عىل أنه: 

»يق�ع باط�اًل عم�ل القايض أو قض�اؤه يف األحوال املتقدمة يف املادة تس�عني ول�و تم باتفاق 
اخلص�وم، وإذا وق�ع ه�ذا البطالن يف حكم مؤيد من حمكمة التمييز ج�از للخصم أن يطلب منها 

إلغاء احلكم وإعادة نظر الطعن أمام قاض آخر«.

فه�ذا الن�ص يرتب حكاًم وهو جواز رف�ع دعوى بطالن عىل احلكم الصادر من قبل القايض 
ال�ذي حتق�ق يف جانب�ه إحدى حاالت املنع من س�امع الدعوى أو نظرها ول�و مل يطلبها اخلصوم، 

والواردة باملادة )90( من نظام املرافعات الرشعية السعودي. 

ويف ه�ذه احلال�ة، حي�ق ألي خصم من اخلص�وم رفع دعوى بطالن احلك�م، ويقدم طلبه إىل 
حمكم�ة التميي�ز، إذا كان احلكم مؤيد من حمكمة التمييز، أو يرفع طلبه إىل القايض ناظر الدعوى، 
ويف ه�ذه احلال�ة فإنه عليه الرجوع عام أجراه، وإال نقضت حمكمة التمييز حكمه. )م91/ 2، 3( 

من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية. 

5 .2 مظاهر التعسف في استعمال احلق في االعتراض على احلكم

تناولت يف القس�م الس�ابق النظام القضائي باململكة العربية الس�عودية، واختصاص جهات 
التقايض، ثم خلصت إىل أن النظام القضائي الرشعي قبل صدور نظام املرافعات الرشعية احلايل 
ال يعرف مبدأ التقايض عىل درجتني كام هو معروف يف األنظمة املقارنة، وإنام كان نظام التقايض 
عىل درجة واحدة هو السائد، أما بعد صدور نظام املرافعات الرشعية احلايل فإن نصوصه يتضح 

)1( القحطان،  عبداهلل مش�بب )1412ه� - 1992م(: الطعن بالتمييز يف النظام القضائي الس�عودي،  بحث مقدم 
ملعهد اإلدارة العامة بالرياض للحصول عىل دبلوم األنظمة،  الرياض،   ص33. 
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منه�ا بص�ورة مب�ارشة أن مبدأ التقايض يقوم ع�ىل درجتني خاصة، بعد تنظيم ه�ذا النظام لطرق 
االعرتاض عىل األحكام متمثلة يف التمييز والتامس إعادة النظر. 

ك�ام تب�ني أن هن�اك نصوصًا أخرى يك�ون من خالهلا من ح�ق املحكوم علي�ه أن يلجأ إليها 
لالعرتاض عىل األحكام متمثلة يف حق الشكوى لدى جاللة امللك بناًء عىل نص املادة )44( من 
النظام األسايس للحكم باململكة، واستشهدت بأمثلة عىل تطبيق نص هذه املادة، وكذلك دعوى 
بطالن األحكام وهو ما أش�ارت إليه املادة )91( من نظام املرافعات الرشعية، واملتعلقة ببطالن 
األحكام لس�بب خارج عن اخلصومة، وإنام تتعلق بأس�باب ترجع إىل القايض ناظر القضية متنعه 
من س�امع أو نظر القضية، ومع ذلك يس�تمر بنظر القضية، وإصدار حكم فيها، ففي هذه احلالة 

أتاح النظام للخصوم رفع دعوى بطالن احلكم. 

وإذا كان التعسف ممكنًا من اخلصوم يف مراحل نظر القضية فإن هذا التعسف ممكن يف مراحل 
االعرتاض عىل احلكم. 

غ�ري أن مظاه�ر التعس�ف يف االعرتاض ع�ىل األحكام ختتل�ف مظاه�ره يف االعرتاض عىل 
األحكام الغيابية عن تلك املظاهر يف االعرتاض عىل األحكام احلضورية، كذلك يظهر التعسف 
يف االعرتاض عىل األحكام غري املنهية للخصومة بقصد تعطيل الفصل يف القضية، كام يمكن أن 

يظهر هذا التعسف عىل األحكام املنهية للخصومة. 

ويف ضوء ذلك، سوف أتناول مظاهر التعسف يف االعرتاض عىل األحكام يف أربعة:
5 . 2 . 1 مظاهر التعسف يف االعرتاض عىل األحكام احلضورية.

5 . 2 . 2 مظاهر التعسف يف االعرتاض عىل األحكام الغيابية.

5 . 2 . 3 مظاهر التعسف يف االعرتاض عىل األحكام املنهية للخصومة. 

5 . 2 . 4 مظاهر التعسف يف االعرتاض عىل األحكام غري املنهية للخصومة. 
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5 .2 .1 مظاهر التعسف يف االعرتاض عىل األحكام احلضورية

يعت�رب احلك�م حضوريًا يف ح�ق اخلصم إذا حرض يف أية جلس�ة من اجللس�ات املحددة لنظر 
الدعوى، ولو مل يبد أقوااًل أو طلبات)1(.

فإذا حرض املدعي جلسات الدعوى ومل حيرض املدعى عليه أي جلسة، فإن احلكم يعترب غيابيًا 
يف حق املدعى عليه، أما إذا حرض املدعى عليه فإن احلكم يعترب حضوريًا يف حقه طبقًا لنص املادتني 

)55(، )57( من نظام املرافعات الرشعية. 

وإذا مل حي�رض املدع�ي جلس�ات املرافعة، فإنه يف ه�ذه احلال للمحكمة أن تش�طب الدعوى 
وفقًا لنص املادة )53( من نظام املرافعات الرشعية، ومع ذلك إذا حرض املدعى عليه يف اجللس�ة 
التي غاب عنها املدعي فله أن يطلب من املحكمة عدم شطب الدعوى واحلكم يف موضوعها إذا 
كانت صاحلة للحكم فيها، ويف هذه احلالة عىل املحكمة أن حتكم فيها ويعد هذا احلكم غيابيًا يف 

حق املدعي، وذلك طبقًا لنص املادة )54( من نظام املرافعات الرشعية.

وي�أيت حك�م امل�ادة )53( من نظ�ام املرافعات الرشعية الس�عودي عام قرره فقه�اء الرشيعة 
اإلسالمية يف عدم سامع دعوى املدعي يف حال غيابه، فقد ذكر املاوروي أنه: » فلم نودي صاحب 
رقعة  �  يعني اسم املدعي املذكور عىل رقعته  �  فلم حيرض، كرر النداء ثالثًا، فإن مل حيرض أخرجت 
رقعة غريه ونودي صاحبها، فإن حرض صاحب الرقعة األوىل، وقد حرض صاحب الرقعة الثانية، 
فإن كان حضوره قبل الرشوع يف النظر بني الثان وخصمه قدم األول عليه، وأن رشع يف النظر مل 

يقطع النظر واستوفاه ثم نظر لألول بعده...«)2(.

فاملدعي هو الذي ترك دعواه، فال جُيرب عليها، لذلك فإنه من س�لطة ويل األمر تنظيم مس�ألة 
حضور املدعي وغيابه وما يرتتب عىل غيابه من حق املدعى عليه من طلب استمرار سامع الدعوى 
وإصدار القايض حكم فيها إذا كانت صاحلة للحكم فيها، وهو ما قرره نظام املرافعات الرشعية 

السعودي يف املادة )54(. 

)1( أبو الوفا،  أمحد أبو: املرافعات املدنية والتجارية،  مرجع سابق،  ص725،  رقم 533.
)2( املاوردي: أدب القايض،  ج2،  ص 293،  294؛ 
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وتك�ون الدع�وى صاحل�ة للحك�م فيها، بعد ضب�ط أقوال اخلص�وم وطلباهت�م اخلتامية مع 
توف�ر أس�باب احلكم فيها، وفق املادة )85( من نظام املرافع�ات الرشعية. )م1/54 من الالئحة 

التنفيذية)1(. 

فيجب أن تكون األقوال اخلتامية املقدمة قد تناولت مجيع موضوع الدعوى من تقديم مجيع 
الطلب�ات والدف�وع والبيان�ات وأن تكون مرصودة يف الضبط س�واء أكانت ش�فوية أم مذكرات 
كتابية ومل يبق لدى اخلصوم ما يرغبون تقديمه، بحيث قفل باب املرافعة. )م85 /1 من الالئحة 

التنفيذية( )2(. 

ومن املالحظ أن التعسف يف االعرتاض عىل األحكام احلضورية قد يقع من املحكوم عليه، 
ويمك�ن أن يق�ع أيضًا من املحكوم له، فمث�اًل قد حيكم ببعض طلبات املحكوم له ورفض طلباته 
األخرى، ويف هذه احلالة يقوم املحكوم له باالعرتاض عىل احلكم قاصدًا اإلرضار باملحكوم عليه، 
إال أن الغالب أن يقع التعس�ف يف االعرتاض عىل األحكام احلضورية من املحكوم عليه، وتبدو 

مظاهر هذا التعسف فيام ييل: 

قي�ام املحك�وم علي�ه باالعرتاض ببطالن احلك�م إذ توافرت حالة من ح�االت منع القايض 
م�ن س�امع الدعوى ونظرها واملنصوص عليها يف املادة )90(، في�رتك املحكوم عليه الدعوى إىل 
أن يصدر فيها حكم وهو يعلم من البداية توافر إحدى حاالت منع القايض من س�امع الدعوى، 
وتظهر ذلك إرضارًا منه باخلصم، إذ يرتتب عىل بطالن احلكم بطالن مجيع اإلجراءات التي بني 
عليها احلكم، وتنظر الدعوى من جديد، وما أش�ارت إليه املادة )5/91( من الالئحة التنفيذية 
لنظام املرافعات الرشعية السعودي عىل أنه: »املقصود بإعادة نظر الطعن هو إعادة نظر الدعوى 

من جديد لدى قايض آخر بعد نقضها من حمكمة التمييز«. 

وال ش�ك أن تعس�ف املحكوم عليه يف الدفع من البداية بعدم س�امع القايض بنظر الدعوى، 
وس�امعها لتواف�ر إحدى احل�االت املنصوص عليها بامل�ادة )90( من نظام املرافع�ات الرشعية، 

)1( عبدالت�واب،  مع�وض )1425ه��- 2005م(: املرج�ع يف نظام املرافعات الرشعية باململكة العربية الس�عودية،  
الرياض،  مكتبة القانون واالقتصاد،  ص399.

)2( أبو الوفا،  أمحد: املرافعات املدنية والتجارية،  مرجع سابق،  ص745.
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وانتظ�اره إىل ح�ني ص�دور حكم يف القضية، ثم اعرتاض�ه عىل احلكم ببطالنه، اس�تنادًا إىل املادة 
)90( وإعادة نظر وسامع الدعوى من جديد لدى قاض آخر، يرتتب عليه إهدار كبري من الوقت 

واجلهد والنفقات، فضاًل عن اإلرضار بسري العدالة.

لذلك يرى الباحث إضافة فقرة جديدة للامدة )91( من نظام املرافعات الرشعية السعودي 
يك�ون مفادها، أن�ه إذا ثبت أن املحكوم عليه كان يعلم بتواف�ر إحدى احلاالت املنصوص عليها 
بامل�ادة )90( يف ح�ق القايض ناظر الدعوى، فإنه يف هذه احلالة جيوز للمحكوم له، أن يطلب من 
القايض اجلديد أن حيكم عىل املحكوم عليه بنكال، ويكون احلكم للقايض يف هذه احلالة جوازيًا. 

كذل�ك م�ن مظاهر تعس�ف املحكوم له، اس�تالمه للحكم، وتقديم االع�رتاض عليه، وفقًا 
للميعاد املنصوص عليه يف املادة )178( من نظام املرافعات الرشعية، إذ إن مدة االعرتاض هي 
ثالثون يومًا تبدأ من تاريخ تسليم إعالم احلكم للمحكوم عليه، وأخذ توقيعه يف دفرت الضبط. 

فينتظ�ر املحك�وم علي�ه إىل آخر املدة املح�ددة لتقديم االع�رتاض، ويق�دم اعرتاضه قاصدًا 
األرضار باملحكوم له، ويظهر مدى هذا التعسف، إذا كان سيصادف آخر يوم لتقديم االعرتاض 
عطلة رسمية، إذ متتد املدة إىل أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة الرسمية. )م 1/178 من الالئحة 

التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية()1(. 

ك�ام أن جل�وء املحك�وم عليه إىل التحاي�ل عىل النظ�ام وإدعائه اإلصابة املقع�دة إليقاف مدة 
االع�رتاض، كام أش�ارت إىل ذلك نص امل�ادة )1/177( من الالئحة التنفيذي�ة لنظام املرافعات 
الرشعي�ة، إذ يق�ف ميع�اد االعرتاض بس�بب اإلصابة املقع�دة، ويكون اهلدف م�ن ذلك تعطيل 
االعرتاض بس�بب اإلصابة املقعدة، ويكون اهلدف من ذلك تعطيل االعرتاض عىل احلكم حتى 
ال يكتس�ب احلك�م القطعي�ة، إذ كان املحكوم عليه يعلم أن احلكم صحي�ح، وأنه ال جدوى من 

تقديم االعرتاض، كل ذلك كسبًا للوقت لتأخري التنفيذ )2(.

كذل�ك من مظاهر التعس�ف يف االعرتاض عىل احلكم احلضوري، قي�ام املحكوم عليه ببناء 
اعرتاض�ه عىل أس�باب جديدة، وأنه يطلب تقديم مس�تندات جديدة س�وف تغ�ري وجه الرأي يف 

)1( عبدا لرمحن،  حممد سعيد )2001م(: القوة القاهرة يف قانون املرافعات،  القاهرة،  دار النهضة العربية،  ص241. 
)2( حسن،  عيل عوض: إجراءات التقايض الكيدية وطرق مواجهتها،  مرجع سابق،  ص43. 
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احلكم إذا ما أعيد نظر القضية، ثم حيجم املحكوم عليه من تقديم هذه األسباب أو املستندات، وأن 
اعرتاضه كان هبدف التسويق واملامطلة وكسب الوقت، وتأخري تنفيذ احلكم، ويف بعض األنظمة 
املقارن�ة إذا تب�ني ملحكمة االس�تئناف أن املحكوم عليه كان هيدف من اس�تئنافه الكيد واألرضار 
باملحكوم له، فإنه يف هذه احلالة جيوز ملحكمة االستئناف أن حتكم بالتعويضات، وهذا ما نصت 
علي�ه امل�ادة )4/235( من نظ�ام املرافعات املرصي، حيث نصت عىل أن�ه: »جيوز للمحكمة أن 

حتكم بالتعويضات إذا كان االستئناف قصد به الكيد«)1(.   

لذلك أرى أنه جيب إضافة مادة جديدة لنظام املرافعات الرشعية السعودي، بموجبها جيوز 
للقايض أن حيكم عىل املعرتض بنكال، إذا تبني أن األسباب التي بنى عليها اعرتاضه هي أسباب 
غ�ري جدي�ة، كان اهلدف منها تأخري اكتس�اب احلك�م القطعية، خاصة وإذا كان�ت هذه األحكام 
تتضم�ن إل�زام املحكوم عليه بدفع مطالبات مالية، هيدف منها املحكوم عليه تأخري وصول احلق 

ألصحابه)2(.

5 .2 .2 مظاهر التعسف يف االعرتاض عىل األحكام الغيابية 

يقصد باحلكم الغيايب: »احلكم الذي يصدر يف قضية ال حيرض فيها املدعى عليه، فهو يصدر 
بناء عىل حتقيق ناقص، ألنه يتم سامع أحد أطراف اخلصومة دون الطرف اآلخر«)3(.

ويكون غياب املدعى عليه أما لعدم معرفة حمل إقامته، ومن ثم مل يتصل علمه بالدعوى، أو 
أنه مقيم يف بلد آخر، ويف هذه احلالة يسمع القايض دعوى املدعي وسامع بينته بعد إحالفه باهلل)4(. 

وقد يكون غياب املدعى عليه متعمدًا منه، أي متعسفًا يف احلضور، وقد سبق لنا بيان مظاهر 
التعس�ف يف احلضور، فغياب املدعى عليه، ليس لعدم معرفة حمل إقامته أو أنه يقيم يف بلد آخر، 
وإن�ام يتعس�ف املدعى عليه يف احلض�ور، تاركًا اخلصوم�ة حتى يص��در فيه�ا حكم، ثم يعرتض 

عىل احلكم بعد ذلك.

)1( عباس،  أمحد قطب: إساءة استعامل احلق يف التقايض،  مرجع سابق،  ص405،  406.
)2( النفياوي،  إبراهيم: التعسف يف التقايض،  مرجع سابق،  ص193.  

)3( أبو الوفا،  أمحد: املرافعات املدنية والتجارية،  مرجع سابق،  ص725،  رقم 524.
)4( زيدان،  عبدالكريم: نظام القضاء يف الرشيعة اإلسالمية،  مرجع سابق،  ص151،  رقم 228.
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وق�د نص�ت املادة )55( من نظام املرافعات الرشعية الس�عودي عىل أن�ه: »إذا غاب املدعى 
عليه عن اجللسة األوىل فيؤجل النظر يف القضية إىل جلسة الحقة يبلغ هبا املدعى عليه، فإن غاب 
عن هذه اجللسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله املحكمة فتحكم املحكمة يف القضية، 
ويع�د حكمه�ا يف حق املدعى علي�ه غيابيًا ما مل يكن غيابه بعد قفل ب�اب املرافعة يف القضية فيعد 

احلكم حضوريًا«. 

فإذا كان التبليغ للمدعى عليه لغري شخصه وفق املادتني )15،18( من نظام املرافعات، ومل 
حيرض فيؤجل النظر يف القضية إىل جلس�ة الحقة، ويعاد التبليغ، فإن غاب عن هذه اجللس�ة، أو 
جلسة أخرى دون عذر تقبله املحكمة فتحكم يف القضية، ويعد احلكم يف حق املدعى عليه غيابيًا 
م�ا مل يك�ن غيابه بعد قفل باب املرافعة فيعد احلكم حضوريًا، وخيضع احلكم يف احلالني لتعليامت 

التمييز. )م2/55 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية(. 

ويك�ون للمحك�وم عليه غيابيًا خالل امل�دة املقررة يف نظام املرافع�ات الرشعية املعارضة يف 
احلكم لدى املحكمة التي أصدرته، وجيوز له أن يطلب من املحكمة عىل وجه السعة بوقف نفاذ 
احلكم مؤقتًا، ويوقف نفاذ احلكم الغيايب إذا صدرحكم من املحكمة بوقف نفاذه أو صدر حكم 

منها معارض للحكم للغيايب يقيض بإلغائه. )م 58 من نظام املرافعات الرشعية(.

ويالح�ظ أن االع�رتاض عىل احلكم بالتامس إعادة النظر وفقًا لنص الالئحة التنفيذية لنظام 
املرافعات الرشعية، وال يعترب درجة ثانية من درجات التقايض، ألن الطعن يتم أمام نفس املحكمة 
الت�ي أص�درت احلكم، فهو طريق لالس�تدراك، وليس طريقًا للتجري�ح يف احلكم، حيث أنه من 
خالل هذا الطريق يس�تدرك اخلصم املحكوم عليه غيابيًا ما فاته من مس�تندات أو دفوع أو أوجه 

دفاع لو كان قدمها قبل صدور احلكم لتغري وجه احلقيقة فيه)1(.

وتبدو مظاهر التعس�ف يف حق االعرتاض عىل األحكام الغيابية، وأن املحكوم عليه يمكن 
أن يتعس�ف يف حضور جلس�ات القضية تاركًا خصمه حيصل عىل احلكم ثم بعد ذلك يتعسف يف 

استالمه واالعرتاض عليه.

)1( دويدار،  طلعت حممد ؛ كومان،  حممد: التعليق عىل نصوص نظام املرافعات الرشعية،  مرجع سابق،  ص329،  
 .330
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وق�د يتعس�ف املحك�وم عليه يف اس�تالم احلكم من تاري�خ تبليغه باحلكم وف�ق اإلجراءات 
املنص�وص عليها باملادة )4/176( من الالئح�ة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية، حيث يرتك 
امل�دة الت�ي جيب خالهلا تقدي�م اعرتاضه لتمييز احلكم متر دون أن يع�رتض عىل احلكم، ويف هذه 
احلالة يكتسب احلكم القطعية فيتقدم بعد ذلك بتقديم التامس إعادة النظر عىل احلكم الغيايب وفقًا 

لنص الفقرة )و( من املادة )192( من نظام املرافعات الرشعية. 

وع�ىل الرغ�م من أن املادة )58( من نظام املرافع�ات الرشعية تنص عىل ضامنات للمحكوم 
عليه غيابيًا والذي مل يعلم باحلكم، إال أن هذه الضامنات قد ُيساء استخدامها من قبل حمكوم عليه، 

يعلم باحلكم ويتعسف يف االعرتاض عليه.

وهذه الضامنات كام أشارت إليها املادة )58( من نظام املرافعات الرشعية، هي طلب التامس 
إعادة النظر، وقد سبق بيان كيفية تقديمه وإجراءاته، والضامنة الثانية هي طلب وقف تنفيذ احلكم 
مؤقت�ًا)1(، ب�ل أن املحكوم علي�ه قد يبادر إىل ترك احلكم الغيايب، ويرف�ع قضية أخرى إللغاء هذا 

احلكم، ويف هذه احلالة يوقف تنفيذ احلكم، ويكون ذلك إرضارًا باملحكوم له. 

و أرى أن وضع املادة )58( من نظام املرافعات الرشعية السعودي، عىل النحو احلايل، يتيح 
إساءة استخدامه من قبل املتقاضني بغرض تعطيل الفصل يف الدعاوى واإلرضار بسري العدالة. 

ل�ذا أرى تعدي�ل نص آخ�ر مرتبط هبذا النص، وه�و نص املادة )55(، وال�ذي يقرر بأنه يف 
حالة تبليغ املدعى عليه الغائب عن اجللسة األوىل، فإنه يعاد تبليغه مرة أخرى ويكون احلكم يف 
هذه احلالة حضوري اعتباري يف حق املحكوم عليه، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ علمه باحلكم، 
وخيتلف تاريخ العلم عن تاريخ التبليغ، فالعلم باحلكم يمكن إثباته بأي طريق آخر كالقبض عىل 

املحكوم عليه أو تبليغ احلكم لشخصه أو بأي طريقة أخرى. 

وكذل�ك بالنس�بة للضامنات التي نص�ت عليها املادة )58( ومنها طل�ب وقف تنفيذ احلكم 
مؤقتًا، فإنه ال حيكم بوقف التنفيذ إال إذا قدم املحكوم عليه كفالة غرمية إذا تم وقف تنفيذ احلكم، 

ويكون وقف تنفيذ احلكم جوازيًا للقايض. 

)1( انظ�ر يف تفصي�ل ذل�ك: دوي�دار،  طلعت حممد ؛ كومان،  حممد: التعليق عىل نص�وص نظام املرافعات الرشعية،  
مرجع سابق،  ص 330،  331. 
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وهبذا التعديل نضمن عدم إس�اءة استخدام املحكوم عليه احلق يف االعرتاض عىل األحكام 
الغيابية. 

5 .2 .3  مظاهر التعسف يف االعرتاض عىل األحكام املنهية للخصومة 

بيّن�ت امل�ادة )1/192( من الالئحة التنفيذي�ة لنظام املرافعات الرشعي�ة األحكام النهائية، 
بأهنا هي: 

1 � األحكام يف الدعاوى اليسرية التي ال ختضع للتمييز. 

2  � األحكام التي قنع هبا املحكوم عليه. 

3 � األحكام التي فات آخر ميعاد لالعرتاض عليها. 

4 � األحكام املصدقة من حمكمة التمييز. 

5 � األحكام الصادرة من حمكمة التمييز. 

وبذل�ك يقصد باألح�كام النهائية »تلك األحكام التي ال جيوز الطع�ن عليها بالتمييز، وإنام 
يمكن أن تقبل الطعن بالتامس إعادة النظ«)1(.

لذلك قررت املادة )192( من نظام املرافعات الرشعية السعودي، أنه جيوز ألي من اخلصوم 
أن يلتم�س إع�ادة النظر يف األحكام النهائية وف�ق احلاالت املحددة، والتامس إعادة النظر أحدى 
ط�رق االع�رتاض غري العادية التي يلجأ إليها املحكوم علي�ه، متى كان احلكم امللتمس فيه صدر 
بصفة هنائية، وامتنع الطعن عليه بأي من طرق الطعن العادية وحاز بذلك حجية املقيض به ويقدم 
االلت�امس إىل ذات املحكم�ة ابتداء حي�ث هييئ هذا الطريق غري العادي م�ن طرق الطعن، إعادة 
طرح النزاع من جديد أمام املحكمة التي فصلت فيه من قبل لظهور أس�باب أو أمور جديدة تم 
اكتشافها كان هلا أثرًا يف صدوره لصالح أحد األطراف، وردت تلك األسب�اب يف امل�ادة )192( 

من نظام املرافعات الرشعية )2(.

)1( أبو الوفا،  أمحد: املرافعات املدنية والتجارية،  مرجع ساق،  ص725،  رقم 532. 
)2( عبدا لتواب،  معوض: املرجع يف نظام املرافعات الرشعية،  مرجع سابق،  ص490.  
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كذل�ك ب�ني الباحث فيام س�بق، أنه هناك طرقًا أخ�رى جيوز للمحكوم عليه أن يس�تخدمها 
لالعرتاض عىل األحكام املنهية للخصومة، وهي حق الشكوى لدى امللك، كام ورد النص عليه 
باملادة )44( من النظام األسايس للحكم يف اململكة العربية السعودية أو دعوى بطالن األحكام. 

ويف ضوء ذلك، تظهر وسائل عديدة يمكن من خالهلا للمحكوم عليه التعسف يف االعرتاض 
عىل األحكام النهائية، ومظاهر هذا التعسف تظهر كالتايل:

1 � النص�وص املنظم�ة أللت�امس إعادة النظر كطريق غري عادي لالع�رتاض عىل األحكام املنهية 
اخلصومة، تتيح للمحكوم عليه التعسف يف استخدامها، حيث أجازت املادة )2/195( من 
الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية عىل أنه ألي من اخلصوم التامس إعادة النظر مرة 

أخرى لسبب آخر مل ينظر فيه سابقًا من األسباب املنصوص عليها يف املادة )192(. 

    وهنا يقوم املحكوم عليه، ومن خالل املنحة التي منحته إياها املادة )2/195( من الالئحة 
التنفيذي�ة لنظ�ام املرافعات الرشعية، تقديم التامس إعادة النظر بناًء عىل حالة واحدة، بحيث 
إذا ما رفض التامسه، عاد مرة أخرى وقدم التامسه بناًء عىل حالة جديدة كان يمكن أن ُيضمْنها 

التامسه األول، وهو أن فعل ذلك إنام قصدًا باإلرضار والكيد باملحكوم له. 

    ويف األنظمة املقارنة، وحتى ال يتم اإلساءة يف استعامل التامس إعادة النظر كطريق طعن غري 
عادي عىل األحكام، نصت عىل أنه حيكم عىل الذي رفض التامسه بالغرامة ومصادرة الكفالة 

وكذلك بالتعويضات إن كان هلا وجه)1(.

    وه�ذا م�ا نصت عليه امل�ادة )246( من قان�ون املرافعات املدنية والتجاري�ة املرصية، حيث 
نصت عىل أنه: »إذا حكم برفض االلتامس يف احلاالت املنصوص عليها يف الفقرات الس�ت 
األوىل يف امل�ادة )241( حيك�م عىل امللتمس بغرامة ال تقل عن س�تني جنيهًا وال جتاوز مائتي 
جني�ه، وإذ حك�م برفض االلتامس يف احلالتني املنصوص عليها يف الفقرتني األخريتني تقيض 
املحكم�ة بمص�ادرة الكفالة كلها أو بعضها، ويف مجيع األحوال جيوز احلكم بالتعويضات إن 

كان هلا وجه«.

)1( النيفياوي،  إبراهيم: التعسف يف التقايض،  مرجع ساق،  ص201. 
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    ويف ضوء ذلك، يرى الباحث رضورة إضافة مادة جديدة لنظام املرافعات الرشعية السعودي، 
وخاص�ة يف النص�وص املعاجلة اللتامس إع�ادة النظر، يكون مضمونة مش�ابه ما جاء بقانون 
املرافع�ات امل�رصي باملادة )246(، وذلك للحد من حاالت التعس�ف يف اس�تخدام التامس 

إعادة كحق يف االعرتاض عىل األحكام. 

2 �  كذلك األمر بالنسبة لنص املادة )2/195( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية، 
والتي تتيح للخصوم التامس إعادة النظر مرة أخرى لسبب مل ينظر فيه سابقًا، وذلك بإضافة 
فقرة جديدة بأنه يف حال ثبوت علم امللتمس وقت تقديم التامسه بأسباب أخرى غري السبب 
املقدم عنه التامسه، ومل يقدمه يف التامسه، فإنه يف هذه احلالة يعترب االلتامس الثان كأن مل يكن، 

وذلك جزاًء له عىل تعسفه، وإساءة استخدام حق الطعن بالتامس وإعادة النظر. 

    كذلك يمكن للمحكوم عليه التظلم لدى خادم احلرمني أو ويل عهده، وذلك بتقديم شكوى 
يف األح�كام املنهي�ة للخصومة طبق�ًا لنص املادة )44( من نظام احلكم األس�ايس يف اململكة 

العربية السعودية)1(.

    وأرى أنه قلام حتدث مثل هذه الشكاوي، كام أهنا ال توقف التنفيذ، غري أنه جيوز خلادم احلرمني 
أو ويل عهده باعتباره رئيس�ًا للس�لطة القضائية، واس�تنادًا للامدة )44( من النظام األس�ايس 
للحك�م، أن يعي�د النظ�ر يف احلكم املنهي للخصومة، وقد رأينا أمثلة لذلك عند دراس�ة هذا 
الطري�ق م�ن طرق االعرتاض عىل األحكام، ولكن يرى الباحث تنظيم هذه املس�ألة حتى ال 
يس�اء اس�تخدامها من قبل املحكوم عليه، وذلك بأن يقدم كفالة ش�خصية أو غرامية يف حال 

استخدامه حق التظلم لدى امللك أو ويل عهده.

3 �  أيضًا من مظاهر التعس�ف يف االعرتاض عىل األحكام املنهية للخصومة، قيام املحكوم عليه 
برف�ع دع�وى بطالن احلكم املنهي للخصومة، وذلك اس�تنادًا إىل م�ا نصت عليه املادة )90( 
من نظام املرافعات الرشعية من منع القايض من س�امع أو نظر الدعوى وفقًا للحاالت التي 
أش�ارت إليها تلك املادة، وقد س�بق دراس�ة تلك املادة يف حال التعس�ف يف االعرتاض عىل 
األح�كام احلضوري�ة بطريق التمييز. ولكن ختتلف احلالة املاثل�ة يف أن املحكوم عليه ال يبني 

)1( إبراهيم،  حممد حممود: نظام الطعن بالتمييز،  مرجع سابق،  ص360. 
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اعرتاضه بطريق التمييز اس�تنادًا إىل املادة )90( املش�ار إليها، وإنام يرفع املحكوم عليه دعوى 
جديدة مبتدأه ببطالن احلكم الصادر، ولكن تأسيسًا عىل ذات املادة. 

وهذا ما يوضح خطورة نص املادة )90(  بوضعها احلايل يف نظام املرافعات الرشعية السعودي 
إن مل يت�م إضاف�ة مادة جديدة م�ن خالهلا حيق للمحكوم له املطالبة بالتعويضات الالزمة إذا ظهر 

تعسف املحكوم عليه يف استعامل تلك املادة. 

5 .2 .4  مظاهر التعسف يف االعرتاض عىل األحكام غري املنهية للخصومة 

تن�ص امل�ادة )175( م�ن نظام املرافعات الرشعية الس�عودي عىل أن�ه: »ال جيوز االعرتاض 
ع�ىل األح�كام التي تصدر قبل الفصل يف الدعوى وال تنتهي هبا اخلصومة كلها أو بعضها إال مع 
االعرتاض عىل احلكم الصادر يف املوضوع، وجيوز االعرتاض عىل احلكم الصادر بوقف الدعوى 

وعىل األحكام الوقتية واملستعجلة قبل احلكم يف املوضوع«. 

ويتض�ح م�ن نص تل�ك املادة، أنه جيوز االع�رتاض عىل األحكام الص�ادرة بوقف الدعوى 
واألحكام الوقتية واملستعجلة قبل احلكم يف املوضوع.

وقد بينت املادة )83( من نظام املرافعات الرشعية احلالة التي جيوز فيها احلكم بوقف الدعوى، 
وهو إذا ما رأت املحكمة تعليق حكمها يف موضوع الدعوى عىل الفصل يف مسألة أخرى يتوقف 
عليها احلكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال س�بب التوقف يكون للخصوم طلب الس�ري 

يف الدعوى. 

فاحلك�م بوق�ف الدعوى، حكاًم غري منهي للخصوم�ة، إذ إن اخلصومة األصلية يتم تعليقها 
إىل حني الفصل يف مسألة أخرى يتوقف الفصل فيها)1(.

أم�ا األح�كام الوقتي�ة واملس�تعجلة، فقد بينته�ا املادة )234( م�ن نظام املرافع�ات الرشعية 
السعودي، والتي نصت عىل أنه: 

)1( دويدار،   طلعت حممد، د. حممد كومان: التعليق عىل نصوص نظام املرافعات الرشعية،  مرجع سابق،  ص423،  
وما بعدها. 
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تشمل الدعاوي املستعجلة ما ييل: 

1 � دعوى املعاينة إلثبات احلالة.

2� دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى اسرتدادها. 

3 � دعوى املنع من السفر.

4 � دعوى وقف األعامل اجلديدة. 

5� دعوى طلب احلراسة. 

6 � الدعوى املتعلقة بأجرة األجري اليومية. 

7 � الدعاوي األخرى التي يعطيها النظام صفة االستعجال. 

فاألح�كام املس�تعجلة والوقتية هي أحكام الغرض منها اخت�اذ إجراء حتفظي أو وقتي حلامية 
مصال�ح اخلص�وم أو حلف�ظ أمواهلم حتى يتم الفص�ل يف موضوع النزاع، فيقص�د منها إذن جمرد 
تف�ادي األرضار الناجت�ة عن إطالة إجراءات اخلصوم�ة دون أن تتقدم هبا القضية نحو الفصل يف 
موضوعه�ا، مث�ال ذلك احلكم بتعيني حارس قضائي عىل ع�ني متنازع عىل ملكيتها واحلكم عىل 
املدي�ن بتقري�ر نفقة مؤقت�ة يف طلبات قائمة عىل ظروف متغرية، لذا فه�ي حتوز حجية مؤقتة، فإذ 
تغ�ري مرك�ز اخلصوم وتغريت الظ�روف القائم عليها احلكم الوقتي أمك�ن تعديله وفق الظروف 

اجلديدة )1(. 

وقد أجازت املادة )175( من نظام املرافعات الرشعية الس�عودي االعرتاض عىل األحكام 
الغ�ري منهي�ة للخصومة كلها أو بعضها عند االعرتاض عىل احلكم الصادر يف املوضوع، وكذلك 

األحكام الصادرة بوقف الدعوى و األحكام الوقتية واملستعجلة قبل احلكم باملوضوع.

ويكون االعرتاض عىل هذه األحكام وفق اإلجراءات التي نص عليها املنظم السعودي عىل 
االع�رتاض ع�ىل األحكام الص�ادرة يف أصل الدعوى. )م 175/ 4 م�ن الالئحة التنفيذية لنظام 

املرافعات الرشعية(. 

)1( أبو الوفا،  أمحد: املرافعات املدنية والتجارية،  مرجع سابق،  ص 720،  721،  رقم 529. 
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ومما ال شك فيه أن إتاحة الفرصة للخصوم لالعرتاض عىل األحكام الصادرة بوقف الدعوى 
أو األحكام الوقتية واملستعجلة، وسيلة للتعسف يف االعرتاض عىل األحكام، إذ إن هذه األحكام 
ليست منهية للخصومة، لذا فإهنا حتوز حجية مؤقتة، ومع ذلك للكيد واإلساءة قد يعمد اخلصم 
الص�ادر ض�ده احلكم الوقتي أو املس�تعجل أو احلك�م بوقف الدع�وى، إىل االعرتاض عىل هذه 
األح�كام هبدف تعطي�ل الفصل يف اخلصومة وإطالة أمد اخلصوم�ة، وتظهر أرضار ذلك خاصة 
ل�و أن هن�اك رشكة جتارية، ويوجد تالعب من أحد الرشكاء، فيبادر الرشيك اآلخر برفع دعوى 

حراسة، فيقوم الرشيك اآلخر باالعرتاض عىل احلكم الصادر بغرض احلراسة )1(.

)1( حسن،  عيل عوض،  إجراءات التقايض الكيدية وطرق مواجهتها،  مرجع سابق،  ص18.
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الفصل السادس

 التعسف في استعمال احلق في مرحلة تنفيذ احلكم

6 .1  احلكـم القضائـي كسـند تنفيــذي. 

6 .2  طالب تنفيذ احلكم ومظاهر تعسفه. 
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الفصل السادس

التعسف في استعمال احلق في مرحلة تنفيذ احلكم
متهيد وتقسيم 

الغاية من احلامية القضائية ال تقف عند حصول الفرد عىل حكم يوفر له نظرية احلامية القانونية 
للحق املعتدي عليه، وإنام تتعداه إىل إسباغ هذه احلامية بصفة فعلية عىل حقه من خالل تنفيذ احلكم 

الصادر لصاحله. 

فإذا أصدر القايض حكمه بثبوت احلق املدعي به لصاحبه وكان هذا احلكم مس�توفيًا لكافة 
رشائط�ه الرشعي�ة والقانونية، وحاز احلجي�ة الكاملة، فإنه يف احلالة هذه جي�ب تنفيذه وذلك لرد 
احلقوق إىل أصحاهبا، فإن القضاء من غري نفاذ ال فائدة منه، ذلك يقول عمر ريض اهلل عنه : » إنه 

ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ له«)1(. 

وقد ورد يف القرآن الكريم آيات كثرية رصحية العبارة وظاهرة الداللة عىل مرشوعية التنفيذ. 

اِن َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهاَم ِماَئَة َجْلَدٍة َواَل َتْأُخْذُكْم هِباَِم َرْأَفٌة يِف ِديِن  انَِيُة َوالزَّ ق�ال تعاىل :}الزَّ
اَم َطائَِفٌة ِمَن امْلُْؤِمننَِي ﴿٢﴾)سورة النور (.  ِ َواْلَيْوِم اْلِخِر  َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبُ ِ إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاهللَّ اهللَّ

وقد ورد يف السنة ما يشري إىل مرشوعية التنفيذ، فقد روى مسلم والبخاري أن كعب بن مالك 
تق�اىض اب�ن أيب حدرد دينًا كان له يف عهد رس�ول اهلل > فعالصوهتام وه�و يف بيته فخرج إليهام 
حتى كش�ف س�جف حجرته، ونادى كعب بن مالك : يا كعب، قال : لبيك يا رسول اهلل، فأشار 

إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب : قد فعلت يا رسول اهلل، قال > قم فاقضه )٢(.

)1( ج�رادات، أمح�د عيل يوس�ف )14٢6ه� -٢006م(: نظرية تنفيذ األحكام القضائية املبنية يف الفقه اإلس�المي، 
دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، األردن، دار النفائس للنرش والتوزيع، ص64.

)٢( صحيح البخاري، كتاب اخلصومات، باب كالم اخلصوم بعضهم يف بعض، ص478، حديث )٢418(؛ صحيح 
مسلم، كتاب املساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، ص84٢، حديث )1558(. 
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فقول�ه> : قم فاقض�ه : أمر بالتنفيذ الفوري، فالفائدة احلقيقية من وراء إقامة الدعاوي إنام 
يتوقف يف النهاية عىل الثار القانونية التي تنتج عن احلكم، وما يتبع ذلك من نتيجة عملية بوضعه 
موضع التنفيذ، فاحلكم القضائي ال يصدر ملجرد بيان أحقية املدعي يف دعواه أو ألستكامل الواجهة 
القانونية ذلك أن املحكوم له ال هيمه س�وى فاعلية احلكم الذي بيده، فاملطالبة باحلق هلا أمهيتها، 

ولكن األهم فيها أن تتوافر هلذا احلق إمكانية حتويله إىل واقع)1(.

والتنفيذ اجلربي يقصد به جمموعة القواعد اإلجرائية التي تستهدف اقتضاء الدائن حقه جربًا 
عن املدين )٢(، فاحلق يف التنفيذ اجلربي هو حق الدائن أو من قرر له القانون احلامية القضائية الذي 
بي�ده س�ند تنفي�ذي يف إلزام املدين بتنفيذ م�ا التزم به عن طريق االلتجاء إىل الس�لطة العامة حتت 

إرشاف القضاء ورقابته. 

ويتم تنفيذ احلك�م القضائي بموجب نس�خة احلكم املوضوع عليها صيغة التنفيذ، وهذا ما 
أشارت إليه املادة )196( من نظام املرافعات الرشعية السعودي، حيث نصت عىل أنه : 

»يتم تنفيذ احلكم بموجب نسخة احلكم املوضوع عليها صيغة التنفيذ، وصيغة التنفيذ هي: 
يطلب من كافة الدوائر واجلهات احلكومية املختصة العمل عىل تنفيذ هذا احلكم بجميع الوسائل 

النظامية املتبعة، ولو أدى إىل استعامل القوة اجلربية عن طريق الرشطة«. 

ويف ضوء ذلك من األمهية بمكان أن أوضح ماهية احلكم القضائي كسند تنفيذي، ثم مظاهر 
التعسف من طالب تنفيذ احلكم واملنفذ ضده، عىل النحو التايل: 

6 . 1 احلكم القضائي كسند تنفيذي .

6 . ٢ طالب تنفيذ احلكم ومظاهر تعسفه.

6 . 3 املنفذ ضده احلكم ومظاهر تعسفه.

6 .1 احلكم القضائي كسند تنفيذي

)1( عباس، أمحد قطب: إساءة استعامل احلق يف التقايض، مرجع ساق، ص4٢1.
)٢( دوي�دار، طلع�ت حمم�د )14٢5ه� - ٢005م(: النظري�ة العامة للتنفيذ القضائي اجلربي وفق�ًا لنظام املرافعات 

الرشعية يف اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، جدة، دار حافظ للنرش والتوزيع، ص14.
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يق�ول األس�تاذ الدكتور نبيل إس�امعيل عمر:»يس�ود يف فقه املرافعات املدني�ة حكمة قديمة 
مؤداه�ا أن القضي�ة املدنية مكس�ب مضاعف، األول : عند احلصول عىل احلكم احلاس�م ألصل 

احلق، والثان : عندما يتم وبنجاح تنفيذ هذا احلكم« )1(.

فالغاية من اللجوء للقضاء هو احلصول عىل حكم بطلبات املدعي، وتنفيذ هذا احلكم القتضاء 
احلق املطالب به، فتنفيذ األحكام يعني اختاذ إجراءات التنفيذ بموجب حكم قضائي قطعي)٢(.

تعريف احلكم القضائي 

احلكم يف اللغة : »بضم احلاء« هو القضاء، وبالفتح هو »املنع« )3(، ولذلك قيل : سمي القايض 
حاكاًم ألنه يمنع الظامل من ظلمه )4(.

ويع�ّرف فقه�اء احلنفي�ة احلك�م بأنه : » اإلل�زام يف الظاهر عىل صفة خمتص�ة بأمر ظن لزومه 
رشعًا« )5(. 

أما احلنابلة فإهنم يعرفون احلكم بأنه : »تبيني احلكم الرشعي واإللزام به وفصل اخلصومات«)6(.

أم�ا رشاح القان�ون : فيعرف�ون احلكم بأن�ه: »احلكم بمعناه اخلاص : ه�و القرار الصادر من 
حمكمة مشكلة احلكم تشكيال صحيحا يف خصومة رفعت إليها وفق قواعد املرافعات سواء أكان 
صادرا يف موضوع اخلصومة أو يف شق منه أو يف مسألة متفرعة عنه«)7(ويف نظام املرافعات الرشعية 
السعودي مل يرد تعريف للحكم، ولكن وضع املنظم السعودي قرينة قانونية لألحكام، مقتضاها 
أن األحكام تصدر دائام من ناحية الش�كل وعىل حق من ناحية املوضوع، وذلك حتى يضع حدا 

)1( عمر، نبيل إسامعيل )٢000م( : الوسيط يف التنفيذ اجلربي لألحكام، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنرش،  
ص7. 

)٢( دويدار، طلعت: النظرية العامة للتنفيذ القضائي، ط1، منشورات احللبي احلقوقية، لبنان، ٢008م، ص5٢. 
)3( القاموس املحيط، مادة حكم.
)4( كشف القناع، ج4، ص٢66.

)5( ابن الفرس : الفواكه البدرية. جرادات، أمحد عيل يوسف: نظرية األحكام القضائية، مرجع سابق، 31. 
)6( كشاف القناع عىل متن اإلقناع، اجلزء الرابع، ص330.

)7( أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص71٢، رقم 5٢4.
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للخصوم�ة تتأبد)1( ويس�تفاد ذلك من نصوص مواد نظ�ام املرافعات الرشعية، حيث تنص املادة 
)197( عىل أن األحكام القطعية التي تذيل بالصيغة التنفيذية هي ب� :

1 ـ األحكام املستثناة بموجب قرار جملس القضاء األعىل حسب ما نص عليه  يف املادة179.

2ـ األحكام التي صدرت أو صدقت من حمكمة التميز.

3 ـ األحكام التي فات آخر ميعاد لالعرتاض عليها.

فمؤدي هذا النص األحكام املس�تثناه من التمييز وتلك التي صدرت أو صدقت من حمكمة 
التميي�ز أو الت�ي فات آخر ميعاد لألعراض عليها أصبحت قطعية واجبة النفاذ واألحكام القابلة 
للتنفي�ذ اجل�ربي هي األحكام اإللزامية املوضوعية التي تفصل يف ش�ق م�ن املوضوع متى كانت 
انتهائية أو مشمولة بالنفاذ املعجل قابلة للتنفيذ اجلربي وذلك أن قابلية احلكم للتنفيذ اجلربي تنشئ 
مصلحة جدية ملحكوم عليه يف الطعن عليه عىل استقالل دون انتظار احلكم املنهي للخصومة )٢(.

أم�ا األح�كام الص�ادرة قبل الفصل يف املوض�وع أي األحكام اإلجرائي�ة , مثال احلكم بعدم 
االختصاص أو باالختصاص، احلكم بالقبول، أو بعدم القبول، احلكم بصحة ورقه أو بطالهنا، 
فمثل هذه األحكام ال تنطق باملوضوع وليست هلا قوة تنفيذية ألهنا ال تشتمل عىل تطبيق ألحكام 
األنظم�ة اإلجرائي�ة وبناء عىل ذلك فمثل هذه األحكام هلا ق�وة نفاذ يف توليد الثار التي أناط هبا 

النظام توليدها وتنفذ بالطريقة التي يتالئم معها )3(.

لذلك تنص املادة )198( مرافعات رشعية عىل أنه: »ال جيوز تنفيذ األحكام جربا قبل اكتساب 
احلكم للقطعية، إال إذا كان التنفيذ املعجل مأمورا به يف احلكم«. 

وعىل ذلك فإن التنفيذ العادي لألحكام يرتبط بصريورة احلكم هنائيًا )أي قطعيًا( وهذا هو 
األص�ل الع�ام، إىل أنه يمكن تنفي�ذ احلكم قبل صريورته هنائيًا، وهو ما يس�مى بالتنفيذ املعجل، 
وذل�ك حرص�ًا عىل املصلحة التي يمك�ن أن تضار من التأخري يف احلصول ع�ىل احلامية القضائية 

)1( املرجع السابق، ص713، رقم 5٢5.  
)٢( موسى، رمضان إبراهيم عبدالكريم : التناقض اإلجرائي، مرجع سابق، ص417.

)3( عمر، نبيل إس�امعيل: الوس�يط يف التنفيذ اجلربي لألحكام، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، اإلس�كندرية، ٢000م، 
ص6٢. 
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بحك�م هنائي، ويقابل التنفيذ املعج�ل ضامنه للمحكوم عليه، وهو تقديم كفالة عىل الوجه الذي 
نصت عليه املادة )199( مرافعات رشعية سعودي)1(. 

ويتن�اول الباحث فيام ييل التنفيذ العادي لألحكام )مطلب أول(، والتنفيذ املعجل لألحكام 
)مطلب ثان(. 

6 .1. 1 التنفيذ العادي لألحكام 
تعترب األحكام الصادرة عن القضاء من أهم السندات التنفيذية، وذلك ألهنا أكثر السندات 
ش�يوعًا يف احلياة العملية وأكثرها، وتعترب تأكيدًا لوجود احلق عىل نحو جيعلها جديرة بأن يس�بغ 

عليها املنظم احلامية التنفيذية )٢(.

لذل�ك تن�ص امل�ادة )196( مرافعات رشعية عىل أن�ه: »يتم التنفيذ بموجب نس�خة احلكم 
املوض�وع عليها صيغ�ة التنفيذ وصيغة التنفيذ هي : )يطلب من كافة الدوائر واجلهات احلكومية 
املختصة العمل عىل تنفيذ هذا احلكم بجميع الوسائل النظامية املتبعة ولو أدى إىل استعامل القوة 

اجلربية عن طريقة الرشطة(«. 

ويف�رق رشاح القان�ون بني تنفي�ذ احلكم ونفاذ احلكم)3(: فاحلكم القضائ�ي أيًا كان نوعه أو 
طبيعت�ه أو مضمون�ه، فهذا احلكم له قوة يف النفاذ، بمعنى أنه حكم صالح لتوليد آثار نص عليها 
النظام، فيكون جمرد ظهور مثل هذا احلكم إىل حيز الوجود واحلياة كافيًا لتوليد الثار املرتتبة عىل 
كون�ه ناف�ذًا، فالنفاذ املب�ارش للحكم كأثر له يرتتب عىل احلكم أيًا كانت طبيعته س�واء كان حكاًم 
منشئًا أو كاشفًا أو حكم بإلزام، وذلك كأثر حلجية األمر املقيض يف احلكم، فمثاًل احلكم الصادر 
بع�دم االختصاص بالنس�بة للمحكمة، هذا احلكم ليس�ت له أية ق�وة تنفيذية، ألنه غري صادر يف 

املوضوع، وألنه ال حيتوي إلزام يقع عىل عاتق أي خصم، وإنام هو له قوة يف النفاذ. 

)1( دويدار، حممد طلعت : النظرية العامة للتنفيذ القضائي اجلربي وفقًا لنظام املرافعات الرشعية يف اململكة، مرجع 
سابق، ص74. 

)٢( خليل، أمحد: التنفيذ اجلربي، منشورات احللبي احلقوقية، بريوت، لبنان، ٢006م، ص33.
)3( عم�ر، نبيل إس�امعيل: الوس�يط يف التنفي�ذ اجلربي لألحكام، مرجع س�ابق، ص1٢3 ؛ دوي�دار، حممد طلعت: 
النظرية العامة للتنفيذ اجلربي يف اململكة، مرجع سابق، ص59 ؛ نفس املؤلف : النظرية العامة للتنفيذ القضائي، 

منشورات احللبي، مرجع سابق، ص58. 
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وعىل ذلك فاألحكام القابلة للتنفيذ اجلربي هي األحكام املوضوعية إذا توافرت باقي الرشوط 
املنصوص عليها يف النظام )1(.

القاعدة إذن أنه ينبغي استبعاد األحكام الصادرة قبل الفصل يف املوضوع من نطاق األحكام 
الت�ي تصلح كس�ندات تنفيذية وهو م�ا ينطبق عىل األحكام اإلجرائية واألح�كام املتعلقة بقبول 

الدعوى واألحكام التمهيدية، أي التي تتعلق بإجراءات التحقيق. 

 احلكم القطعي 

القاعدة يف تنفيذ األحكام أنه ال جيوز تنفيذها جربيًا إال إذا كانت قطعية )هنائية( أي ال تقبل 
الطعن عليها ولكنه اس�تثناء من هذه القاعدة العامة جيوز األمر بالنفاذ املعجل يف احلكم)٢(، وهو 

استثناء من القاعدة العامة عىل ما سنرى.

ويف ض�وء ذل�ك نصت املادة )198( ع�ىل أنه : »ال جيوز تنفيذ األحكام جربًا قبل اكتس�اب 
احلكم للقطعية، إال إذا كان التنفيذ املعجل مأمورًا به يف احلكم«. 

والعلة يف اشرتاط قطعية احلكم كقاعدة عامة حتى يكون قاباًل للتنفيذ اجلربي تكمن يف أن هذا 
احلكم قد بلغ درجة مقبولة من االستقرار والتثبت من اإللزام الصادر به، عىل نحو جيع�ل تنفيذه 
ه�و أيض�ًا مستقرًا، إذ احتامالت تعديله أو إلغائ�ه بواسطة حمكمة التمييز أو إع�ادة املحاكم�ة أو 

اعرتاض الغري حمدودة نسبيًا)3(.

وقد نصت املادة )198( مرافعات رشعية عىل أنه : »ال جيوز تنفيذ األحكام جربًا قبل اكتساب 
القطعية...«. 

وقد بينت املادة )197( من نظام املرافعات الرشعية لألحكام القطعية، حيث نصت عىل أنه: 
»األحكام القطعية التي تذيل بالصيغة التنفيذية هي : 

)1( خليل، أمحد: التنفيذ اجلربي، مرجع سابق، ص37. 
)٢( عبدالت�واب، مع�وض )14٢5ه��- ٢005م( : املرج�ع يف نظام املرافعات الرشعية باململكة العربية الس�عودية، 

الرياض، مكتبة القانون واالقتصاد، ص469. 
)3( خليل، أمحد: التنفيذ اجلربي، مرجع سابق، ص39. 
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ـ األحـكام املسـتثناة بموجـب قرار جملـس القضاء األعىل حسـب ما نص عليه يف املادة التاسـعة 
والسبعني بعد املائة. 

ـ األحكام التي صدرت أو صدقت من حمكمة التمييز.

ـ  األحكام التي فات آخر ميعاد لالعرتاض عليها«.

وأضاف�ت امل�ادة )٢/197( من الالئحة التنفيذي�ة لنظام املرافعات الرشعي�ة نوعًا آخر من 
األحكام القطعية التي تزيل بالصيغة التنفيذية وهي : » األحكام التي قىض فيها بكل الطلبات وقنع 

هبا املحكوم عليه، وكذا األحكام التي قنع هبا الطرفان، تعد قطعية، وتذيل بالصيغة التنفيذية«.

وأتن�اول تل�ك األنواع التي نص عليها نظام املرافع�ات الرشعية وكذلك الالئحة التنفيذية، 
من األحكام القطعية والتي جيوز تنفيذها. 

1ـ   األحكام املستثناة بموجب قرار جملس القضاء األعىل 

نص�ت ع�ىل تلك األحكام امل�ادة )179( م�ن نظام املرافع�ات الرشعية الس�عودي، بنصها 
عىل أنه: »مجيع األحكام تكون قابلة للتمييز باس�تثناء األحكام يف الدعاوي اليس�رية التي حيددها 
جمل�س القض�اء األعىل بقرار يصدر من هيئته العامة بناء ع�ىل اقرتاح من وزير العدل، عىل أنه إذا 
كان املحك�وم علي�ه ناظ�ر وق�ف، أو وصيًا، أو ولي�ًا، أو مأمور بيت مال، أو ممث�ل جهة حكومية 
ونح�وه، أو كان املحك�وم عليه غائبًا فعىل املحكمة أن ترفع احلكم إىل حمكمة التمييز لتدقيقه مهام 

كان موضوع احلكم.. «)1(.

ومف�اد ذلك أن األحكام الصادرة يف الدعاوى اليس�رية هي أح�كام قطعية وال تقبل الطعن 
عليه�ا بالتميي�ز، وهذه األح�كام حيددها جملس القضاء األعىل بقرار يصدر م�ن هيئته العامة بناًء 
عىل اقرتاح من وزير العدل، وهذه الدعاوى البسيطة هي تلك الدعاوى التي ال تزيد قيمتها عن 

مخسامئة ريال. 

)1( ه�ذا الن�ص يقاب�ل ن�ص املادة الثانية من الئح�ة متييز األحكام الرشعي�ة احلقوقية الص�ادرة بموجب قرار جملس 
ال�وزراء رق�م 60 وتاري�خ 1410/4/1ه�، والتي كانت س�اري العمل هبا بموج�ب التعميم رقم 8/ت/79 
يف 1410/5/6ه��، اعتب�ارًا من 1410/5/٢8ه�، وتم إلغائها بصدور نظام املرافعات الرشعية احلايل، انظر: 

إبراهيم،  حممد حممود : نظام الطعن والتمييز، مرجع سابق، ص104.
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وعىل ذلك تكمن يف وضع حل للنزاع يف بعض املسائل املستعجلة أو الصغرية، وحتى يوفر 
عىل اخلصوم املتاعب، ولئال يضيع الوقت عىل املحاكم يف مس�ائل يكفي يف نظرها صدور حكم 

من درجة واحدة من درجات التقايض)1(.

واالس�تثناء ال�وارد ع�ىل عدم قابلي�ة األحكام الص�ادرة يف الدعاوى اليس�رية، هو األحكام 
الص�ادرة ض�د ناظ�ر وقف أو الويل أو الويص أو مأمور بيت امل�ال أو ممثل جهة حكومية، أو كان 
املحك�وم عليه غائبًا. فتلك األحكام ال تكتس�ب صف�ة القطعية فور صدورها وإنام جيب متييزها، 
غ�ري أن احلك�م الصادر ضد بيت املال قد يكون منف�ذًا حلكم هنائي س�ابق ولذلك يكتفي بنهائية 
احلك�م الس�ابق لتمتد إىل احلكم الالحق ويعترب األخري هنائي��ًا غي�ر قاب�ل للتمييز ومن ثم يكون 

قاباًل للتنفيذ اجلربي)٢(.

كذل�ك احلك�م الصادر بمبلغ أودعه أحد األش�خاص لصالح ش�خص آخ�ر أو ورثته ما مل 
يكن للمودع أو من يمثله معارضة يف ذلك، ومفرتضات هذا االستثناء إلعامله بقوة النظام، يرى 

البعض من رشاح القانون هي:

1 ـ وجود وديعة مالية مودعة لدى مودع لديه. 

2ـ أن يكون هذا اإليداع من مودع لصالح مودع له أو ورثته.

3ـ حدوث نزاع فيام بني املسـتحق للوديعة واملودع لديه أو مع املودع، فإن صدر احلكم الرشعي 
وقنـع به األطراف، اكتسـب القطعية فور صدوره، وصار غـر قابل للطعن عليه بالتمييز إال 

إذا اعرتض عىل هذا احلكم املودع أو من يمثله فرفع للتمييز )3(. 

)1( إبراهيم، حممد حممود : نظام الطعن بالتمييز، مرجع سابق، ص11٢، 113. 
)٢( دويدار، طلعت حممد : النظرية العامة للتنفيذ القضائي اجلربي، مرجع سابق، ص65. 

)3( إبراهيم، حممد حممود: نظام الطعن بالتمييز، مرجع سابق، ص113، 114. 



17٢

2ـ   األحكام الصادرة أو املصدقة من حمكمة التمييز  

األصل أن حمكمة التمييز ال تنظر اخلصومة القضائية ابتداء، ولكن أشارت الفقرة الثانية من 
املادة )188( مرافعات رشعية إىل أنه إذا كان املوضوع بحالته صاحلًا للحكم واستدعت ظروف 
القضي�ة رسع�ة اإلجراء ج�از ملحكمة التمييز أن حتكم فيه، ف�إذا كان النقض للمرة الثانية وجب 
عليها أن حتكم يف املوضوع، ويف كل حالة حتكم فيها جيب أن يتم حكمها بحضور اخلصوم وسامع 

أقواهلم، ويكون حكمها قطعيًا باإلمجاع أو األكثرية. 

ويقاب�ل نص املادة )188( املرافعات الرشعية، ن�ص املادة )11( من الالئحة احلقوقية التي 
تم نسخها بصدور نظام املرافعات الرشعية السعودي احلايل، حيث تنص املادة )11( من الالئحة 
املش�ار إليها عىل أنه : »... ومع ذلك إذا كان املوضوع بحالته صاحلًا  واس�تدعت ظروف القضية 
رسع�ة اإلج�راء ج�از هل�ا أن حتكم فيه، ف�إذا كان النقض للم�رة الثانية وجب عليه�ا أن حتكم يف 
املوضوع، ويف كل حال حتكم فيها جيب أن يتم حكمها بحضور اخلصوم وس�امع أقواهلم ويكون 

حكمها قطعيًا باإلمجاع أو باألكثرية)1(.

وطبق�ًا للنظام الس�عودي، يك�ون تصدي حمكمة التمييز للموض�وع واحلكم فيه يف حالتني: 
احلالة األوىل : وهي حالة التصدي اجلوازي، واحلالة الثانية : وهي حالة التصدي الوجويب. 

والتصدي اجلوازي فقد نصت عليه الفقرة الثانية من املادة )188( نظام املرافعات الرشعية 
السعودي يف شقها األول، حيث جيوز ملحكمة التمييز أن تتصدى للموضوع وتصدر حكاًم قطعيًا 
قاب�اًل للتنفي�ذ، ولكن بتوافر رشطني كام قال فريق من رشاح القانون: »األول: أن تكون الدعوى 

بحالتها صاحلة للفصل فيها، والثان : االستعجال«)٢(.

)1( يقابل هذا النص نص املادة )٢69( مرافعات مرصي والتي نصت عىل أنه " ومع ذلك إذا حكمت املحكمة بنقض 
احلكم املطعون فيه وكان املوضوع صاحلًا للفصل أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت املحكمة نقض احلكم املطعون 
في�ه وج�ب عليها أن حتكم يف املوضوع ". ويأيت هذا النص وفقًا ملا أوضحته املذكرة اإليضاحية للقانون املرصي 
اقتصادًا يف اإلجراءات وتعجياًل بالبت يف النزاع. إبراهيم، حممد حممود، املرجع السابق، ص338، هامش )1(. 

)٢( دويدار، طلعت حممد: النظرية العامة للتنفيذ اجلربي، مرجع سابق، 63، 64. 
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أما التصدي الوجويب، فقد نص عليه الشق الثان من الفقرة الثانية من املادة )188( من نظام 
املرافعات الرشعية الس�عودي، حيث جيب عىل حمكمة التمييز أن تتصدى للموضوع وأن تصدر 

فيه حكاًم قطعيًا وذلك إذا كان النقض للمرة الثانية.

األحكام املصدقة من حمكمة التمييز  

تنص املادة )185( من نظام املرافعات الرشعية السعودي عىل أنه : »إذا وجدت حمكمة التمييز 
أن منطوق احلكم موافق من حيث نتيجته ألصوله الرشعية صدقته مع توجيه نظر القايض إىل ما 

قد يكون هلا من ملحوظات«. 

وتن�ص امل�ادة )1/185( م�ن الالئحة التنفيذي�ة لنظام املرافعات الرشعي�ة عىل أن املقصود 
بامللحوظات هنا هي التي ال تؤثر عىل احلكم وال متنع من تصديقه.

ويطابق نص املادة )185( من نظام املرافعات الرشعية نص املادة )8( من الالئحة احلقوقية 
امللغية والتي نصت عىل أنه : » إذا وجدت حمكمة التمييز أن منطوق احلكم موافق من حيث نتيجته 

ألصوله الرشعية صدقته مع توجيه نظر القايض إىل ما قد يكون هلا من مالحظات«.

ومفاد هذه النصوص وجوب تصديق احلكم املطعون إذا تطابق منطوقة مع أصوله الرشعية 
حتى لو وجدت بعض املالحظات التي تبلغ إىل القايض مصدره.

6 .1 .2  التنفيذ املعجل لألحكام 
تن�ص امل�ادة )198( مرافعات رشعية عىل أنه : »ال جيوز تنفيذ األحكام جربًا قبل اكتس�اب 

احلكم للقطعية، إال إذا كان التنفيذ املعجل مأمورًا به يف احلكم. 

ومف�اد ذل�ك النص، أن األصل ال تنف�ذ األحكام جربًا إال إذا كان�ت قطعية، حيث أن تلك 
تكون قد وصلت إىل درجة من الثبات واالستقرار نطمئن معها إىل عدم إلغاء ما تم من إجراءات 

التنفيذ التي تستغرق عادة وقتًا وجهدًا وتستنزف نفقات كثرية )1(.

إال أن هن�اك بع�ض املنازع�ات والتي حتت�اج إىل صيانة احلقوق خش�ية مضارهتا من التأخري 
يف الفص�ل يف املنازع�ة نظرًا لطول اإلج�راءات، لذلك نص املنظم عىل ما يس�مى بالنفاذ املعجل 

)1( دويدار، طلعت: النظرية العامة للتنفيذ القضائي، منشورات احللبي احلقوقية، مرجع سابق، ص61.
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لألحكام القضائية، والتي تعني إمكانية الرشوع يف تنفيذ الس�ند التنفيذي قبل أن تكتمل رشوط 
استخدام احلق يف التنفيذ ألن وقت تكاملها مل حيل بعد)1(.

والتنفيذ املعجل لألحكام يف النظام السعودي، كان يعرف بالتنفيذ املؤقت قبل صدور نظام 
املرافعات الرشعية)٢(، فقد نصت املادة )56( من نظام تنظيم األعامل اإلدارية والدوائر الرشعية 

عىل أنه : 

»جيب التنفيذ املؤقت بطلب املحكوم له حضوريًا كان احلكم أو غيابيًا قبل تصديقه يف املواد 
التالية:

1 ـ النفقات. 

2ـ أجرة احلضانة. 

3ـ أجرة الرضاعة واملسـكن وتسـليم الصغر والصغرة للحضانة وحفظ املرأة عند املحرم وضم 
الولد إىل الويل«. 

أما املادة )57( من هذا التنظيم، فقد نصت عىل رشوط التنفيذ املؤقت بقوهلا: 

»يشرتط للتنفيذ املؤقت ما ييل : 

1 ـ طلب املحكوم له. 

2ـ أمر احلاكم بذلك. 

3ـ تقديم كفيل ملئ: كفالة أداء وتسليم يف احلقوق املالية وحضور يف غرها«.

ويعرف نظام املرافعات الرشعية الس�عودي القضاء املس�تعجل لألح�كام، وفقًا لنص املادة 
)198( مرافعات رشعية، ولكن ال يعرف النفاذ املعجل لألحكام بقوة النظام كغريه من األنظمة 
القانوني�ة األخ�رى، إذ هناك بعض احلاالت يكون احلكم فيها نافذًا أو معجاًل تلقائيًا بقوة النظام 
دون احلاج�ة للن�ص عىل ذلك إىل أم�ر املحكمة، وبل جيب أن يكون أم�ر القايض بالنفاذ املعجل 

مسببًا وفقًا لنص املادة )198( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية )3(.

)1( عمر، نبيل إسامعيل: الوسيط يف التنفيذ اجلربي لألحكام، مرجع سابق، ص1٢7.
)٢( ظفري، سعد بن حممد : قواعد املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص٢٢8. 

)3( دويدار، طلعت حممد : النظرية العامة للتنفيذ يف اململكة، مرجع س�ابق، ص77 ؛ عبدالتواب، معوض : املرجع 
يف نظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص500. 
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وإذا كان التنفيذ املعجل لألحكام هو االستثناء وليس القاعدة، فمعنى ذلك أنه ال يوجد إال 
يف حاالت معينة وحمددة بحيث ال يعمل يف غريها)1(، إال أن نظام املرافعات الرشعية الس�عودي 
ذهب عكس ذلك عندما نص يف املادة )٢/199( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية، 
وقد نصت تلك املادة بعد أن عددت بعض الدعاوى التي تعترب من األمور املس�تعجلة يف فقرهتا 
األخرية :»تشمل الدعاوى املستعجلة ما ييل :.... يف الدعاوى األخرى التي يعطيها النظام صفة 

االستعجال«. ونص هذه املادة يعني أن األمور املستعجلة ليست واردة عىل سبيل احلرص.

 الكفالة يف التنفيذ املعجل 

تن�ص امل�ادة )199( من نظام املرافعات الرشعية الس�عودي عىل أنه: »جيب ش�مول احلكم 
بالتنفيذ املعجل بكفالة أو بدوهنا حسب تقدير القايض، وذلك يف األحوال التية...«. 

فوفقًا لنص هذه املادة فإن الكفالة يف النظام الس�عودي بالنس�بة لألحكام املش�مولة بالتنفيذ 
املعجل تقديرية للقايض، حيكم هبا من خالل الظروف املحيطة بالدعوى، وهي موضوعة لتحقيق 
الت�وازن ب�ني مصال�ح اخلصوم، فإذا كنا نضمن للمحكوم له معج�اًل احلق يف احلصول عىل احلق 
مبكرًا، ودون انتظار صريورة احلكم قطعيًا، فيجب أن نضمن للمحكوم عليه  �  ويف الوقت نفسه  
�  احلق يف أال يصيبه رضر من اخلضوع هل�ذا التنفيذ املبكر إذا ما أصبح االستئناف يف صاحله)٢(.

والكفالة يف نظام املرافعات الرشعية هي كل ما يقدمه املحكوم له طالب التنفيذ من ضامنات 
مالي�ة بالش�كل املحدد يف النظام بام يكفل إزالة آثار التنفي�ذ املعجل وإعادة احلال إىل ما كان عليه 

قبل هذا التنفيذ)3(.

وقد بينت املادة )1/199( من الالئحة التنفيذية  شكل الكفالة التي جيب تقديرها من قبل 
املحك�وم له إذا قرر القايض ش�مول احلك�م بالتنفيذ املعجل بكفالة، وهي تقديم كفيل غارم ملئ 

لدى جهة التنفيذ )4(.

)1( خليل، أمحد: التنفيذ اجلربي، مرجع سابق، ص49. 
)٢( خليل، أمحد: التنفيذ اجلربي، مرجع سابق، ص64.

)3( عمر، نبيل إسامعيل: الوسيط يف التنفيذ اجلربي لألحكام، مرجع سابق، ص٢01.
)4( د. معوض عبدا لتواب : املرجع يف نظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص501. 
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6 .2 طالب تنفيذ احلكم ومظاهر تعسفه
1 ـ تعريف طالب التنفيذ )املحكوم له(

طالب التنفيذ هو: »من صدر احلكم لصاحله، وطلب إلزام املحكوم عليه بأداء احلق املرتتب 
يف ذمته له«)1(.

ويعرف فريق من رشاح القانون طالب التنفيذ بأنه : »هو الشخص الذي يعطيه القانون سلطة 
مبارشة إجراءات التنفيذ، باعتباره هو شخصيًا صاحب احلق الثابت يف السند التنفيذي الذي يبدأ 
التنفيذ مس�تندًا عليه، كام أن احلاجز هو الذي يش�غل مركز الدائن يف رابطة احلق املوضوعي التي 

حققها وأثبتها السند التنفيذي«)٢(.

فطالب التنفيذ هو عادة أول من يظهر عىل مرسح التنفيذ من أشخاص، فهو من يطلب إجراء 
التنفي�ذ لصاحله عىل أموال املدين، ويعرب عنه باس�م »الدائ�ن« باعتباره صاحب »حق التنفيذ« أو 

صاحب احلق املوضوعي الثابت يف السند)3(.

وإذا كان طالب التنفيذ املحكوم له هو الذي يبارش إجراءات التنفيذ بنفسه، فيجب أن يكون 
أه�اًل للقي�ام هبا، لذا فقد اش�رتط الفقهاء يف املحك�وم له )املدعي طالب التنفي�ذ( أن يكون أهاًل 
للترصف�ات الرشعي�ة، أما من ليس أهاًل كاملجنون واملعتوه والصغ�ري فيقوم مقامه ممثله الرشعي 

من ويل أو ويص)4(. 

2 ـ سلطات طالب التنفيذ يف استعامله احلق يف التنفيذ اجلربي

كفل نظام املرافعات الرشعية السعودي عدة وسائل للمحكوم له القتضاء حقه وتنفيذه جربًا 
عىل املحكوم عليه، حيث يمكن أن يكون حمل التنفيذ أموال املحكوم عليه أو املحكوم عليه ذاته )5(.
)1( أب�و البص�ل، عبدالن�ارص موس�ى: نظري�ة احلك�م القضائ�ي ب�ني الفق�ه والقان�ون، ط1، ع�امن، دار النفائ�س، 
األردن،٢000م، ص154 ؛ نق�اًل ع�ن ج�رادات، أمحد عيل يوس�ف : نظري�ة تنفيذ األح�كام القضائية، مرجع 

سابق، ص104. 
)٢( عمر، نبيل إسامعيل: الوسيط يف التنفيذ اجلربي لألحكام، مرجع سابق، ص٢٢7. 

)3( خليل، أمحد: التنفيذ اجلربي، مرجع سابق، ص٢14. 
)4( جرادات، أمحد عيل يوسف : نظرية تنفيذ األحكام القضائية، مرجع سابق، ص105.

)5( جرادات، أمحد عيل يوسف: نظرية تنفيذ األحكام القضائية، مرجع سابق، ص116 وما بعدها.
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إذ نص�ت امل�ادة )٢17( مرافعات رشعية عىل أنه : » جيري التنفيذ عىل أم�وال املحكوم عليه 
إذا مل يقم بتسليم املبلغ املحكوم به وذلك بتوقيع احلجز عىل ما يكفي لتنفيذ احلكم م�ن منقوالت�ه 
وعقارات�ه وبي�ع هذه األموال إن اقتىض احلال بامل�زاد العلني بأم�ر املحكمة وفق�ًا ملا نص عليه يف 
ه�ذا الفص�ل، وحي��دد القايض قب�ل البيع ما تدعوا احلاجة  إىل ترك�ه للمحجوز عليه من املنقول 

والعقار«.

فهذه املادة تتناول التنفيذ عىل أموال املحكوم عليه إذا مل يسلم املبلغ املحكوم به وذلك بتوقي�ع 
احلج�ز عىل ما يكفي لتنفيذ احلكم من منقوالته وعقاراته)1(.

أما بالنسبة للتنفيذ عىل األشخاص، فقد نصت املادة )٢30( عىل أنه :»إذا امتنع املحكوم عليه 
م�ن تنفيذ احلكم الصادر ضده لغري عذر اإلعس�ار ومل يك�ن التنفيذ عىل أمواله جاز للمحكوم له 
طل�ب توقيف املحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إىل احلاكم اإلداري املختص، وعىل احلاكم 
أن يأمر بوقف املمتنع ملدة ال تزيد عن عرشة أيام، وإذا أرص املحكوم عليه عىل االمتناع عن التنفيذ 
بعد تلك املدة فيحال إىل املحكمة التي يقيم املحكوم عليه يف نطاق اختصاصها للنظر يف استمرار 

توقيفه أو إطالق رساحه عىل ضوء النصوص الرشعية«.

كذلك أجاز النظام لطالب التنفيذ إذا كان هناك خشية من هتريب املدين ألمواله، حق توقيع 
احلجز التحفظي عىل أمواله)٢(.

وقد نصت املادة )٢08( مرافعات رشعية عىل أنه: 

»للدائ�ن أن يطل�ب إيقاع احلجز التحفظي عىل منقوالت مدينة إذا مل يكن للمدين حمل إقامة 
ثابت يف اململكة أو خيش الدائن ألسباب مقبولة اختفاء أو هتريب أمواله«. 

وقد حدد النظام إطارًا معينًا وحمددًا ملامرس�ة احلق يف التنفيذ بام حيقق التوازن واملس�اواة بني 
أطرافه ويمنع التعسف أو اإلساءة يف استعامله)3(.

)1( عبدالتواب، معوض : املرجع يف نظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق. 
)٢( دويدار، طلعت حممد : النظرية العامة للتنفيذ اجلربي وفقًا لنظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص93  وما 

بعدها. 
)3( عباس، أمحد قطب: إساءة استعامل احلق يف التقايض، مرجع سابق، ص43٢. 
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إال أن طالب التنفيذ يمكن أن ييسء استعامل حقه يف التنفيذ إرضارًا باملنفذ ضده. 

وتظهر تلك اإلساءة يف مرحلة التنفيذ اجلربي أو املعجل أو احلجز التحفظي، وهو ما ستتناوله 
عىل النحو التايل:

6 . ٢ . 1 مظاهر تعسف طالب التنفيذ يف مرحلة التنفيذ اجلربي.

6 . ٢ . ٢ مظاهر تعسف طالب التنفيذ يف مرحلة التنفيذ املعجل.

6 . ٢ . 3 مظاهر تعسف طالب التنفيذ يف مرحلة احلجز التحفظي.

6 .2 .1  مظاهر تعسف طالب التنفيذ يف مرحلة التنفيذ اجلربي 

احلق يف التنفيذ هو حق إجرائي يؤدي دورًا متميزًا يف إطار احلامية القضائية، يتمثل يف متكني 
صاحب املصلحة من حتريك النشاط القضائي إلزالة ما وقع من تعد عىل احلقوق يف صورة محاية 

جزائية تكفل وضع اجلزاء الناشئ عن املخالفة موضع التطبيق)1(. 

ومع ذلك فقد ييسء طالب التنفيذ استعامل احلق يف التنفيذ، وكثريًا ما حيدث يف احلياة العملية 
أن يقوم طالب التنفيذ بالتحايل عىل القواعد النظامية حتى يتحصل عىل حكم يف غيبة خصمه ثم 

يقوم بإعالن هذا احلكم يف غيبته أيضًا)٢(.

ويالحظ أن نظام املرافعات الرشعية السعودية مل حيدد طريقة التنفيذ اجلربي لرتتيب األشياء 
التي يمكن أن يبادر طالب التنفيذ اجلربي البدء يف احلجز عليها القتضاء حقه. 

فاملادة )٢17( من نظام املرافعات الرشعية تتيح لطالب التنفيذ أن يقوم باحلجز عىل منقوالت 
وعقارات املحكوم عليه وبيعها باملزاد العلني أو يقوم باحلجز عىل الراتب. 

كذل�ك امل�ادة )٢30( مرافعات رشعي�ة أجازت لطال�ب التنفيذ أن يطل�ب توقيف املدين، 
وأشارت إىل أنه برشط أال يمكن التنفيذ عىل أمواله. 

)1( النيفياوي، إبراهيم: التعسف يف التقايض، مرجع سابق، ص116. 
)٢( حسن، عيل عوض : إجراءات التقايض الكيدية، مرجع سابق، ص9٢، وما بعدها. 
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وعليه فإن الباحث يرى أن انعدام الرتتيب يف التنفيذ باحلجز عىل أموال املحكوم عليه، يتيح 
بشكل كبري لطالب التنفيذ أن يتعسف يف استخدام حقه يف تنفيذ احلكم، ويظهر ذلك عندما يكون 
املبلغ تافهًا فيلجأ طالب التنفيذ إىل توقيف املحكوم عليه عىل الرغم من وجود أموال كافية للتنفيذ 

وذلك بقصد اإلساءة إىل املحكوم عليه. 

ومن أمثلة التعسف التي يقوم هبا طالب التنفيذ، إخطار املحجوز عليه عىل مكان آخر يف بيع 
منقوالته املحجوز عليها باملخالفة لنص املادة )٢٢4( مرافعات رشعية، حيث تنص عىل أنه : »ال 
جيوز أن جيري البيع إال بعد إخطار املحجوز عليه وإمهاله مدة عرشة أيام من تاريخ األخطار.. «)1(. 

كذلك يقوم طالب التنفيذ بالتعس�ف يف اس�تخدام احلق يف حجز ما للمدين لدى الغري، مع 
علمه بعدم وجود رابطة بني املحكوم عليه والغري، وإنام يقصد من ذلك التش�هري باملحكوم عليه 

وإيذائه نفسيًا. 

حيث نصت املادة )٢0٢( مرافعات رشعية عىل أنه : »جيوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ 
بدين مستقر يف الذمة حال األداء أن يطلب حجز ما يكون ملدينة لدى الغري من الديون، ولو كانت 

مؤجلة أو معلقة عىل رشط، وما يكون له من األعيان املنقولة يف يد الغري«. 

فحج�ز ما للمدين ل�دى الغري هو »احلجز الذي يوقعه الدائن عىل حقوق مدنية أو منقوالته 
يف ذمة الغري بقصد منع هذا الغري من الوفاء للمدين أو تسليمه ما يف حيازته من املنقوالت وذلك 

متهيدًا القتضاء الدائن حقه من املال املحجوز أو من ثمنه بعد بيعه«)٢(.

فلكي يقوم طالب التنفيذ بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغري، جيب التحقق من وجود رابطة 
بني املحكوم عليه والغري حتى تتم إجراءات احلجز، ولكن يتعسف طالب التنفيذ يف استخدام هذا 
احلق لإلساءة للمحكوم عليه عىل الرغم من علمه بعدم وجود أي رابطة بني املحكوم عليه والغري. 

أيضًا من مظاهر تعسف طالب التنفيذ، أن يلجأ إىل توقيف املدين، عىل الرغم من علم طالب 
التنفيذ بوجود أموال كافية حيث تنص املادة )٢30( مرافعات رشعية عىل أنه: 

)1( عبدالتواب، معوض: املرجع يف نظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص5٢5. 
)٢( دويدار، حممد طلعت: النظرية العامة للتنفيذ وفقًا لنظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص٢3٢. 
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»إذا امتنع املحكوم عليه من تنفيذ احلكم الصادر ضده لغري عذر اإلعسار ومل يمكن التنفيذ 
ع�ىل أموال�ه ج�از للمحكوم له طلب توقي�ف املحكوم عليه بموجب عريض�ة يرفعها إىل احلاكم 
اإلداري املختص، وعىل احلاكم أن يأمر بوقف املمتنع ملدة ال تزيد عن عرشة أيام... » فوفقًا هلذا 
النص إذا امتنع املحكوم عليه عن الوفاء بغري عذر ومل يمكن التنفيذ عىل أمواله جاز للمحكوم له 
أن يطلب توقيفه بموجب عريضة يرفعها إىل احلاكم اإلداري املختص وعىل احلاكم أن يأمر بوقف 
املمتنع ملدة ال تزيد عن عرشة أيام، فإذا أرص املحكوم عليه عىل االمتناع عن التنفيذ عن هذه املدة 
أحي�ل إىل املحكم�ة الت�ي يقيم املحكوم عليه يف نطاق اختصاصها للنظر يف اس�تم�رار توقيف�ه أو 

إطالق رساحه وفقًا لألصول الرشعية )1(.

6 .2 .2  مظاهر تعسف طالب التنفيذ يف مرحلة التنفيذ املعجل

األصل أنه ال جيوز التنفيذ اجلربي ألحكام إال إذا كانت حائزة لقوة األمر املقيض به، أي إذا 
كانت قطعية إال أنه استثناء من هذا النص، فأنه جيوز تنفيذ احلكم ولو كان قابال للطعن بالتمييز 
وذلك إذا كان التنفيذ األحكام جربا قبل اكتساب احلكم للقطعية، إذا كان التنفيذ املعجل مأمورا 

به يف احلكم. )م 198 مرافعات رشعيه(.

وش�مول احلكم بالنفاذ املعجل ال يغري من طبيعته فيظل احلكم املش�مول هبذا النفاذ ابتدائيًا 
رغم صالحيته للتنفيذ، كام يظل احلكم حكام باإللزام وتظل له الصفة التي صدر هبا، كام ال يؤثر 
هذا النفاذ يف جعبته، أو يف اس�تنفاذ والية القايض ملا صدر منه من أحكام، كام ال يؤثر هذا النفاذ 

يف قابلية احلكم للطعن فيه )٢(.

فالتنفي�ذ املعج�ل للحكم ليس له  صريورته هنائي�ًا أو هو تنفيذ مبكر للحكم أو تنفيذ له قبل 
األوان)3(.

)1( عبدالتواب، معوض: املرجع يف نظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص531. 
)٢( عمر، نبيل إسامعيل: الوسيط يف التنفيذ اجلربي لألحكام، مرجع سابق، ص130.

)3( عبدالتواب، أمحد إبراهيم : النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص783. 
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والضامنات التي جيب تقديمها عند تنفيذ احلكم معجاًل هي تقديريه حس�ب رؤية القايض،  
إذ يمكن أن يكون احلكم املعجل التنفيذ بكفالة أو بدوهنا حسب تقدير القايض، وفقا لنص املادة 

)199( مرافعات رشعية. 

وقد بينت املادة )٢34( مرافعات الرشعية الدعاوي املستعجلة مثل: دعوى املعاينة إلثبات 
احلال�ة أو دع�وى منع التعرض للحيازة ودعوى اس�رتدادها، أو الدع�اوي األخرى التي يعطيها 

النظام صفة االستعجال. 

ومظاهر تعسف طالب التنفيذ يف األحكام املستعجلة عديدة، مثل أن يبادر املحكوم له بطلب 
منع املحكوم عليه من السفر أو بطلب وقف األعامل اجلديدة أو طلب احلراسة.. الخ. 

ويب�ادر طال�ب التنفي�ذ يف مثل هذه األحكام إىل تنفيذ احلكم ع�ىل الرغم من عدم الفصل يف 
موضوع النزاع إرضارًا باملحكوم عليه. 

 مسئولية طالب التنفيذ لألحكام املستعجلة 

 الواقع أن التنفيذ املعجل هو بالفعل تنفيذ مؤقت، إذ يتم تنفيذ احلكم قبل صريورته قطعيًا، 
وبالتايل فإنه جيوز للمحكوم عليه االعرتاض عىل احلكم ولو كان التنفيذ معجاًل وخيضع يف هذه 
احلالة لتعليامت التمييز وفق املادة )175( مرافعات رشعية )1/198 من الالئحة التنفيذية لنظام 

املرافعات الرشعية( )1(. 

ويث�ور التس�اؤل : كيف نضمن ح�ق املحكوم عليه إذا ما ألغي احلكم ال�ذي تم تنفيذه عليه 
معجاًل ؟ 

تن�ص امل�ادة )199( من نظام املرافعات الرشعية الس�عودي عىل أنه: »جيب ش�مول احلكم 
بالتنفيذ املعجل بكفالة أو بدوهنا حسب تقدير القايض«، وأول ما نالحظه هنا أن الكفالة ليست 
وجوبية يف مجيع األحوال فقد يقيض هبا القايض أو ال يقيض هبا حس�ب تقديره، وس�لطة القايض 
هذا ليس�ت مطلقة متامًا وإنام يسرتش�د ببعض الضوابط، صحيح أن النظام مل ينص عىل ضوابط 
هلذه السلطة إال أن املنطق يمليها. وأول هذه الضوابط رجحان أو عدم رجحان احلق الذي جيري 

 )1(عبدالتواب، معوض: املرجع يف نظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص499 وما بعدها.
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التنفيذ اقتضاء. فإن كان هذا احلق راجحًا بحيث يس�تند إىل حكم قوي وإن كان ابتدائيًا وأنه من 
الصعب أن يلغي يف الطعن فال يقيض القايض بكفالة ألن احلكمة منها منتفية )1(.

وإذا قرر القايض شمول احلكم بالتنفيذ املعجل بكفالة لزم املحكوم له تقديم كفيل غارم ملئ 
لدى جهة التنفيذ. )م 1/199 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية(. 

وقد ذهب رشاح القانون إىل أن طالب التنفيذ يسأل عن إلغاء احلكم املعجل، إذ ما اعرتض 
املحكوم عليه وقيض بإلغائه، حتى ولو كان حسن النية،  وأساس ذلك أن التنفيذ للحكم املعجل 
هو تنفيذ عىل مسئولية طالب التنفيذ، والذي يقع عليه واجب االحتياط واحلذر عند تنفيذه للحكم 

املستعجل الحتامل إلغاء احلكم، وبالتايل يتعني مساءلته ولو كان حسن النية)٢(. 

ويرى الباحث أن املس�ئولية عن التنفيذ املعجل لألحكام مرتبط بقواعد املس�ئولية العادية، 
وليس قواعد حسن النية، ألن احلق يف طلب التنفيذ املعجل هو حق إجرائي لطالب التنفيذ كفله 
ل�ه النظ�ام، وبالتايل فإن كل حك�م مرصح فيه بالتنفيذ املعجل ال مس�ئولية عىل صاحبه يف تنفيذه 

ولو أرض ذلك باملحكوم عليه وصار إلغاؤه يف التمييز )3(.

6 .2 .3  مظاهر تعسف طالب التنفيذ يف مرحلة احلجز التحفظي 
احلجز التحفظي صورة من صور احلامية القضائية الوقتية التي ترتبط أساسًا بفكرة االستعجال، 
والتي تش�كل أهم رشوط احلجز التحفظي، واحلجز التحفظي ال خيتلف عن احلجز التنفيذي يف 

يشء جوهري، فهام هيدفان إىل التحفظ عىل مال معني للمدين ووضعه حتت يد القضاء )4(.

إال أن احلج�ز التحفظ�ي خيتلف عن احلجز التنفيذي، يف أن جمرد توقيفه ال يؤدي إىل إمكانية 
بيع املال املحجوز، حيث ال يش�رتط لتوقيعه أن يكون بيد احلاجز س�ندًا تنفيذيًا مس�توفيًا لرشائط 

هذا السند، فحتى من ليس بيده أي سند عىل اإلطالق يستطيع طلب توقيع هذا احلجز)5(. 

)1( دويدار، حممد طلعت: النظرية العامة للتنفيذ وفقًا لنظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص83.
)٢( عبدالتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص783.

)3( النيفياوي، إبراهيم: التعسف يف التقايض، مرجع سابق، ص٢11. 
)4( عمر، نبيل إسامعيل: الوسيط يف التنفيذ اجلربي لألحكام، مرجع سابق، ص5٢3 ؛ دويدار، حممد طلعت: النظرية 

العامة للتنفيذ القضائي وفقًا لنظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص97. 
)5( خليل، أمحد: التنفيذ اجلربي، مرجع سابق، ص317. 
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لذل�ك تن�ص املادة )1/٢08( من الالئحة التنفيذية لنظ�ام املرافعات الرشعية عىل أنه : »ال 
يلزم الختاذ إجراءات احلجز التحفظي أن يكون بيد احلاجز حكم قضائي«. 

فاحلج�ز التحفظ�ي هو وضع املال حتت يد القضاء هبدف حفظ�ه ملنع صاحبه من القيام بأي 
عم�ل قان�ون أو مادي يرض بح�ق الدائن ملصلحة الدائن احلاجز، واحلج�ز التحفظي مرحلة من 
مراحل العملية التنفيذية، تبدأ هذه املرحلة برتتيب جمموعة من الثار القانونية اهلامة هبدف حفظ 

املال من أي تغيري مادي أو قانون يرض بحق الدائن احلاجز)1(.

لذلك نصت املادة )٢08( مرافعات رشعية عىل أنه : »للدائن أن يطلب إيقاع احلجز التحفظي 
عىل منقوالت مدينه إذا مل يكن للمدين حمل إقامة ثابت يف اململكة أو خيش الدائن ألسباب مقبولة 

اختفاء أو هتريب أمواله«.

فاحلجز التحفظي وفقًا لنص تلك املادة هو وضع املال حتت يد القضاء س�واء كان هذا املال 
عقارًا أم منقواًل، وذلك بقصد منع صاحبه من الترصف فيه ترصفًا يرض بحقوق من أوقع احلجز 

عليه من الدائنني)٢(. 

أواًل: مربرات احلجز التحفظي وطبيعته 
تعت�رب مجيع أم�وال املدين ضامنة للوفاء بجميع ديونه، وبالت�ايل قد يعمد املدين إىل اإلرضار 
بدائنيه، وذلك بالترصف يف تلك األموال، لذلك فإنه من مصلحة الدائن احلف�اظ عىل هذا الضامن 
الع�ام ألم�وال مدينه، األمر الذي أدى إىل إجياد وس�يلة يكون اهلدف منها احلفاظ عىل الضم�ان 
العام للدائنني، ويعترب احلجز التحفظي من أهم تلك الوس�ائل، وال�ذي يعتب�ر صورة من صور 

احلامية الوقتية )3(.

لذلك يتميز احلجز التحفظي بأنه هيدف أصاًل إىل ضبط املال املحجوز ملنع املدين من هتريبه 
إىل أن حيصل الدائن عىل س�ند تنفيذي بحقه، لذلك هو وس�يلة عاجلة للحامية القضائية فهو ال 
جيوز توقيفه، إال إذا توافر االس�تعجال أو اخلطر الداهم والقضاء، إذ يأذن بتوقيع هذا احلجز إنام 

)1( عباس، أمحد قطب: إساءة استعامل احلق يف التقايض، مرجع سابق، ص440.
)٢( د. معوض عبدالتواب : املرجع يف نظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص513.

)3( دويدار، حممد طلعت: النظرية العامة للتنفيذ القضائي يف اململكة، مرجع سابق، ص٢78. 
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يقرر احلامية القضائية للدائن بإجراء مؤقت بعد أن يتحسس هذا اخلطر أو ذلك االستعجال وبعد 
أن يطمئن إىل ظاهر حقه )1(.

وبذلك فإن احلجز التحفظي كام يبدو من اسمه إجراء حتفظي بحيث هيدف إىل إخضاع املال 
لنظ�ام احلج�ز من حيث املحافظة علي�ه عن طريق عدم نفاذ الترصفات الت�ي جيرهيا املدين عليه، 
وتقييد سلطته يف االنتفاع به فضاًل عن احلامية اجلنائية املرتبطة بفكرة احلراسة، وهو يستنفذ وظيفته 
عند هذا احلد، فإذا استوىف الدائن حقه مل يعد للحجز حمل عكس احلجز التنفيذي الذي يرمي إىل 

أبعد من ذلك بأن يستويف الدائن حقه من ثمن األموال املحجوز بعد بيعها )٢(. 

وتطبيقًا هلذه االعتبارات وطبيعة احلجز التحفظي، نصت املادة )٢09( من نظام املرافعات 
الرشعية السعودي عىل أنه: 

»ملؤج�ر العق�ار أن يطل�ب إيقاع احلجز التحفظي ع�ىل املنقوالت أو الث�امر املوجودة بالعني 
املؤجرة ضامنًا لألجور املستحقة«.

فهذه املادة أعطت ملؤجر العقار والذي خيشى عدم قيام املستأجر من دفع األجرة املستحقة، 
أن يطلب إيقاع احلجز التحفظي عىل املنقوالت أو الثامر املوجودة بالعني املؤجرة ضامنًا لألجور 

املستحقة. 

كذلك ما نصت عليه املادة )٢11( مرافعات رشعية من أن للدائن بدين مستقر حال األداء 
ولو مل يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع احلجز التحفظي عىل ما يكون ملدينة من الديون 
ل�دى الخري�ن، حتى ولو كانت مؤجلة أو معلقة ع�ىل رشط، وكذلك وما يكون له من األعيان 

املنقولة يف يد الغري )3(.

ثانيًا: مظاهر تعسف طالب التنفيذ يف طلب احلجز التحفظي

احلجز التحفظي سواء كان عىل منقوالت أو العقارات أو عىل ما للمدين لدى الغري )م٢11 
مرافعات رشعية(، فإن النظام جعل حس�ن النية وعدم اإلرضار إطارًا ملامرس�ة هذا احلق يف شقيه 

)1( عمر، نبيل إسامعيل: الوسيط يف التنفيذ اجلربي لألحكام، مرجع سابق، ص5٢9. 
)٢( دويدار، حممد طلعت: النظرية العامة للتنفيذ القضائي يف اململكة، مرجع سابق

)3( معوض عبدالتواب : املرجع يف نظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص515.
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املوضوعي واإلجرائي من الدائن )املحكوم له( يف احلجز التحفظي، إذا ما تبني أن الدائن قد أوقع 
احلجز، وفاًء لدين متنازع فيه أو وفاًء ملبلغ يزيد عن القدر الثابت له، أو غال يف اس�تعامل حقه أو 
حتايل به ابتغاء مضارة خصمه، أو أوقع احلجز مترسعًا دون روية، أو مل يلجأ للحجز ليحفظ  به 
حقًا، وإنام ليوقع به أذى ألن التحايل باحلق بقصد األرضار خطأ يستوجب املؤاخذة دون جدال)1(.

كذلك يأيت تعسف طالب التنفيذ يف طلب توقيع احلجز التحفظي من خالل اإلفراط يف احلجز 
عىل األموال هبدف إيقاع أقىص رضر باملدين انتقامًا منه، وهلذا فإن الدائن ال يكتفي باحلجز عىل 
قدر من أموال املدين يتناس�ب مع قدر الدين أو يزيد عنه بدرجة معقولة، وإنام يقوم باحلجز عىل 
كل أم�وال املدي�ن من أجل دين زهيد القيمة أو احلج�ز ع�ىل عقار أو عقارات تتجاوز قيمتها إىل 

حد كبري مبلغ الدين)٢(.

وقد راعى املنظم السعودي حقوق املتخذ ضده إجراءات احلجز التحفظي، حيث اشرتط عىل 
طال�ب احلج�ز أن يقدم إقرارًا خطيًا من كفي�ل غارم صادرًا من كاتب العدل يضمن مجيع حقوق 
املحج�وز علي�ه، وم�ا يلحقه من رضر إذا ظه�ر أن احلاجز غري حمق يف طلب�ه. )م ٢15 مرافعات 

رشعية(.

6 .3 املنفذ ضده احلكم ومظاهر تعسفه

املنفذ ضده : »هو الطرف السلبي للحق يف التنفيذ، فهو من يسمح بأن تتخذ إجراءات التنفيذ 
اجلربي ضده، ويعرب عنه باملحجوز عليه عندما جيري التنفيذ بطريق احلجز ونزع امللكية«)3(.

ويش�رتط يف املنفذ ضده أن تتوافر فيه الصفة واألهلية قبل البدء يف التنفيذ، وإال كان التنفيذ 
باطاًل، ألن إجراءات التنفيذ قد يتم اختاذها ليس يف مواجهة مدين لدائنه املبارش، وإنام يف مواجهة 
أشخاص تربطهم باملدين صالت موضوعية قوية تسمح للحاجز بمبارشة التنفيذ يف مواجهتهم 

باعتبار أهنم أصحاب صفة يف إجراءات التنفيذ عليهم)4(. 

)1( عباس، أمحد قطب: إساءة استعامل احلق يف التقايض، مرجع سابق، ص440. 
 )٢( النفياوي, إبراهيم أمني : التعسف يف التقايض، مرجع سابق، ص٢03.

)3( خليل، أمحد: التنفيذ اجلربي، مرجع سابق، ص٢18.
)4( عمر، نبيل إسامعيل: الوسيط يف التنفيذ اجلربي لألحكام، مرجع سابق، ص٢35. 
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وقسمنا هذا القسم اىل:
6 . 3 . 1صفة املنفذ ضده 

6 . 3 . ٢ مظاهر تعسف املنفذ ضده 

6 .3 .1  صفة املنفذ ضده وسلطاته

جيب أن توجه إجراءات التنفيذ من ذي صفة إىل ذي صفة، وصفة املنفذ ضده تثبت للمدين 
يف السند التنفيذي، وهو قد يكون املدين املسئول الشخيص عن الدين، وقد يكون كفيله الشخيص، 
وهو أيضًا مس�ئول ش�خصيًا عن الدين، أما الكفيل العيني وإن مل يكن غري مس�ئول شخصيًا عن 

الدين فهو صاحب صفة يف التنفيذ ضده)1(.

وع�ىل ذل�ك فهذه الصفة تتك�ون من عنرصين البد من اجتامعهام مع�ًا ومها : املحجوز عليه 
مدين ش�خيص للحاجز وملكيته للامل اجلاري التنفيذ عليه، وأن يكون هذا املال يف حيازته أو يف 
حي�ازة م�ن يمثله، أو يف حيازة ش�خص يس�تقل عنه بتوافر هذه العنارص تتواف�ر يف ذات اللحظة 

رشط الصفة )٢(.

وحتقيقا للتوازن بني حقوق طالب التنفيذ احلق يف التنفيذ اجلربي وبني املنفذ  ضده، فقد رخص 
النظام للمنفذ ضده املنازعة يف التنفيذ سواء كانت منازعة وقتية يف التنفيذ أو منازعة موضوعية، 
ويكون للمنفذ ضده توقي احلجز عىل ماله عن طريق اإليداع والتخصيص وقرص احلجز ويكون 

للمنفذ ضده املنازعة يف الكفالة التي يقررها القايض لتنفيذ احلكم يف املسائل املستعجلة )3(.

ويف سبيل حتقيق هذا التوازن، فقد نص املنظم السعودي عىل أنه ال جيوز أن جيري البيع إال بعد 
إخطار املحكوم عليه وإعطاؤه مهلة عرشة أيام من تاريخ اإلخطار )م ٢٢4 مرافعات رشعية(. 

)1( دويدار، حممد طلعت: النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق، ص٢38. 
)٢( عمر، نبيل إسامعيل: الوسيط يف التنفيذ اجلربي لألحكام، مرجع سابق، ص٢36.

)3( عبدالتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص790. 
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كذلك نص نظام املرافعات الرشعية عىل أنه عىل املكلف بالتنفيذ أن يكف عن امليض يف البيع 
إذا نت�ج عن�ه مبلغ كان لوفاء الديون املحجوز م�ن أجلها أو أحرض املحجوز عليه املبلغ الواجب 

دفعه أو أحرض كفياًل غارمًا ملدة عرشة أيام عىل األكثر)1(.)م٢٢3 مرافعات رشعية(. 

واحلق�وق والس�لطات املقررة للمنفذ ضده يش�رتط الس�تعامهلا أن تك�ون لتحقيق املصلحة 
املرشوع�ة له دون اس�تعامهلا ل�إلرضار باخلصم الخر أو لتحقيق مصالح ال تتناس�ب البتة مع ما 
يصي�ب الغ�ري م�ن رضر أو لتحقي�ق مصلحة غري مرشوع�ة، وإال اعترب املنفذ ضده مس�ئواًل عن 

ترصفاته عىل أساس القواعد العامة يف املسئولية ونظرية التعسف يف استعامل احلق )٢(.

6 .3 .2 مظاهر تعسف املنفذ ضده 
بادئ ذي بدء، فإن صور تعسف املنفذ ضده يف استخدام اإلجراءات املتعلقة بالتنفيذ اجلربي 
قليلة باملقارنة ملا يقع من طالب التنفيذ من تعسف، فعىل الرغم من الضامنات العديدة التي يمنحها 
النظ�ام للمنف�ذ ضده، فإن هذه الضامنات هي لتحقيق الت�وازن يف مركزه مع طالب التنفيذ ومنع 
تعس�ف أو إس�اءة طالب التنفيذ يف حق يف التنفيذ اجلربي بام له من حق ضامن عام عىل كل أموال 

املدين واحلق يف احلجز عليها حتفظيًا ملنع هترب املدين هبا )3(.

ولع�ل م�ن أهم صور تعس�ف املنف�ذ ضده يف املنازع�ة يف التنفيذ اجلربي هي : اإلش�كال يف 
التنفيذ، ودعوى االسرتداد. 

وأتناول تلك الصور لبيان مدى التعسف واإلساءة يف استخدام املنفذ ضده لإلساءة لطالب 
التنفيذ والتعسف يف منعه القتضاء حقه. 

1ـ  اإلشكال يف التنفيذ 

تن�ص امل�ادة )٢01( مرافع�ات رشعية عىل أنه : » إذا حصل إش�كال يف التنفيذ  �  فبعد اختاذ 
اإلجراءات التحفظية أن اقتضاها احلال  �  يرفع اإلشكال إىل املحكمة التي أصدرت احلكم لتبت 

فيه عىل وجه الرسعة«. 

)1( عبدالتواب،معوض : املرجع يف نظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص5٢4. 
)٢( عامر، حسني: التعسف يف استعامل احلقوق، مرجع سابق، ص54، 55. 

)3( عبدالتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق،  ص79٢. 
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ويعرف اإلش�كال يف التنفيذ بمنازعات التنفيذ، وهي تلك املنصبة عىل إجراء من إجراءات 
التنفيذ أو املؤثرة يف س�ري التنفيذ وإجراءاته، واإلش�كال يف التنفيذ عقبة نظامية يف التنفيذ وليس 

عقبة مادية)1(.

وق�د تع�ددت التعريف�ات ملنازعات التنفيذ، فقد قي�ل أهنا تلك املنازع�ات التي تدور حول 
ال�رشوط الواجب توافره�ا الختاذ إجراءات التنفيذ اجلربي فيصدر فيه�ا احلكم بجوازه أو عدم 
جوازه، بصحته أو بطالنه، بوقفه أو باس�تمراره، أو باحلد من نطاقه أو يصدر فيها احلكم بصدد 

أي عارض يتصل بالتنفيذ)٢(.

واإلشكال الوقتي أو منازعة التنفيذ الوقتية هي دعوى قضائية تطرح عىل قايض التنفيذ عند 
رفعها  هذا اإلدعاء , يتضمن خطر داهم حيتاج إىل حكم وقتي للوقاية من هذا اخلطر، هذه الوقاية 
أما تتمثل يف وقف التنفيذ مؤقتًا أو األمر باستمراره مؤقتًا، ألن املتقايض بحسب األحوال قد يرى 
أن مقاومة هذا اخلطر ال يكون إال بوقف التنفيذ فرتة من الزمن، أو عىل العكس قد يرى مقاومة 

هذا اخلطر تكون باالستمرار يف التنفيذ مؤقتًا)3(. 

وال خيف�ى ع�ىل أحد اخلطورة التي تنجم عن اإلش�كال يف التنفيذ بطلب وقفه، إذ عادة يلجأ 
إلي�ه املنفذ ضده لإلرضار واإلس�اءة لطالب التنفي�ذ، إذ أن قبول طلب وقف التنفيذ إما أن حيول 
دون قيام طالب التنفيذ بأي إجراء تنفيذي طاملا ظل الوقف قائاًم، وإما أنه  �  عىل األقل حيول دون 

االستمرار يف عملية التنفيذ بذاهتا فتظل معطلة ال تصل إىل غايتها طاملا ظل التنفيذ موقوفًا )4(.

وق�د راعى املنظم الس�عودي خطورة اإلش�كال يف التنفيذ وما يرتت�ب عليه من أرضار بالغة 
تلحق بطالب التنفيذ، فلم يتناول أثر اإلشكال بمجرد رفعه عىل التنفيذ، وغاية ما هنالك أعطى 
للمحكمة سلطة اختاذ اإلجراءات التحفظية عىل املحكوم به أي )حمل التنفيذ( إىل حني أن تبت يف 
اإلشكال)5(، إذ نصت املادة )3/٢01( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية عىل أنه : 

)1( عبدالتواب، معوض: املرجع يف نظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص503. 
)٢( دويدار، حممد طلعت: النظرية العامة للتنفيذ القضائي، مرجع سابق، ص٢60.

)3( عمر، نبيل إسامعيل: الوسيط يف التنفيذ اجلربي لألحكام، مرجع سابق، ص٢6٢، ٢63. 
)4( خليل، أمحد: التنفيذ اجلربي، مرجع سابق، صص551. 

)5( دويدار، حممد طلعت: النظرية العامة للتنفيذ القضائي يف اململكة، مرجع سابق، ص173. 
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» للمحكمة عند االقتضاء أن تأمر باختاذ اإلجراءات التحفظية عىل املحكوم به بام تراه حمققًا 
للمصلحة من ضامن وحراسة ونحومها حتى يبت يف اإلشكال«.

2 ـ  دعوى االسرتداد

تنص املادة )٢37( من نظام املرافعات الرشعية عىل أنه : »لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم 
إىل املحكمة املختصة باملوضوع بدعوى مستعجلة ملنع التعرض حليازته أو السرتدادها... «. 

وق�د بين�ت املادة )4/31( من الالئحة التنفيذية املراد بدعوى اس�رتداد احليازة بأهنا : طلب 
من كانت العني بيده  �  وأخذت منه بغري حق، كغصب وحيلة  �  إعادة حيازهتا إليه، حتى صدور 

حكم يف املوضوع بشأن املستحق هلا.

وتعترب دعوى االس�رتداد وس�يلة من وسائل املنفذ ضده يستخدمها وبعد أن يقيض يف مجي�ع 
اإلش�كاالت الصوري�ة والكيدية بالرفض، فيلجأ إىل تس�خري ش�خص من طرف�ه لرف�ع دع�وى 
اس�ت�رداد العني أو املنقوالت املحجوز عليها بحجة أهنا مملوكة له ويقوم هذا الش�خص املس�خر 
باختصام الدائن احلاجز واختصام املدين املحجوز عليه )املتواطئ مع ه�ذا الش�خص املس�خر، 

ويقدم دعوى االسرتداد )1(. 

ومل تنص املادة)10٢( يف نظام املرافعات الرشعية عىل أثر معني لرفع دعوى االسرتداد، ويرى 
الباحث أن أثر الدعوى خيض�ع للسلطة التقديرية للمحكمة، وختضع ألحكام املادة10٢ مرافعات 
رشعية، حيث جي�وز للمحكمة عند االقتضاء أن تأمر باخت�اذ اإلجراءات التحفظية عىل املحكوم 
به بام تراه حمققًا للمصلحة من ضامن أو حراسة أو نحومه�ا حتى يت�م البت يف دعوى االست�رداد.

)1( حسن، عيل عوض : إجراءات التقايض الكيدية، مرجع سابق، ص130. 
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الفصل السابع

اآلثار املترتبة على التعسف في استعمال احلق 
في املجال اإلجرائي

7 .1 تباطـــــؤ العدالــــــــة.

7 .2  التنـــازل عـــن احلـــق.
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الفصل السابع

اآلثار املترتبة على التعسف في استعمال احلق في املجال اإلجرائي
متهيد وتقسيم 

يرتبط القض�اء أساس�ًا بفكرة احل�ق، فال قضاء بال دعوى، وال دعوى بال حق، سواء كانت 
الدع�وى دع�وى قضائية أو دعوى تنفيذية )حق التنفيذ اجلربي()1(.

ويذهب فريق من رشاح القانون إىل أن: »ما الدعوى إال احلق نفسه يبقى خاماًل أو راقدًا ما 
دام غري متنازع فيه، ولكنه يظهر وينشط إذا ما أنكر أو انتهكت حرمته، فاحلق يمثل حالة قانونية 

ساكنة، والدعوى متثل احلالة القانونية نفسها وقت التحرك«)٢(. 

وال خالف يف أن العدالة وهي غاية ومنتهى أي تنظيم قضائي يتوقف بلوغها عىل أن يكون 
زم�ام القض�اء بيد القضاة الذين تتوافر لدهيم القوة والق�درة عىل حتقيقها، وفقًا ألحكام الرشيعة 
اإلس�المية واألنظمة املرعية، دون أن حييدوا عن احلق والعدل واملس�اواة ألية اعتبارات أو حتت 

أدنى أي تأثري خلوف أو حلاجة أو ملجاملة)3(.

وم��ن املس�لم به أن احلق يف الدعوى يعترب حقًا مس�تقاًل عن احل�ق املوضوعي، إال أنه رغم 
أمهية الدعوى كوس�يلة حلامية احلق، فقد خلت األنظمة من نصوص لتعريف هلا إال أن الدعوى 
ج�رى تعريفها عىل أهنا الوس�يلة التي خوهل�ا القانون لصاحب احلق يف االلتج�اء للقضاء لتقرير 

حقه أو محايته)4(. 

)1( حشيش، أمحد حممد)1999م( : أساس الوظيفة القضائية، القاهرة، دار النهضة العربية، ص18. 
)٢( أبو هيف، عبداحلميد)19٢1م( : املرافعات املدنية والتجارية والنظام القضائي يف ، ط٢، مرص ، ص315، مشار 

إليه لدى حشيش، أمحد حممد: أساس الوظيف�ة القضائي�ة، مرجع سابق، ص19، هامش )1(. 
)3( الفزايري، آمال: ضامنات التقايض، مرجع سابق، ص17 . 

)4( قنديل، مصطفى املتويل قنديل )٢005م( : الرشوط اإلرادية املنظمة للتقايض، دراسة مقارنة، اإلسكندرية ، دار 
اجلامعة اجلديدة للنرش ، ص19 . 
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وينتج ع�ن استعامل الدعوى ما يسمى باخلصومة، والتي تولد حقوقًا للخصم، فمن حق كل 
خصم أن تنظر دعواه ويتحقق فيها طبقًا للقواعد التي رسمها القانون، كذلك تولد التزامات فيام 
بينهم، فمن واجب كل منهم أن حيرض يف الدعوى وإال حكم يف غيبته، وأن يقوم باإلجراءات التي 
نص عليه القانون يف كل مناسبة وإال سقط حقه فيها، وأن يقدم للمحكمة ما لديه من مستندات 

وأن ينفذ احلكم الصادر عليه)1(.

واستعامل احلق يف الدعوى يستمد وجوده من النظام، بحيث يعترب استعامل هذا احلق عماًل 
مرشوعًا طاملا التزم صاحب احلق حدود ونطاق هذا احلق وفقًا لإلجراءات التي رسمها النظام، 
إال أن االنح�راف يف اس�تعامل ه�ذا احلق يرتتب عليه آثار تلح�ق بالعدالة وما ينتج عنه من تنازل 

للحق بسبب التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي. 

ويف ضوء ذلك، سوف اتناول آثار التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي عىل النحو التايل:

7 . 1 تباطؤ العدالة.

7 . ٢ التنازل عن احلق.

7 . 3 اجلزاءات املقررة للتعسف.

7 .1 تباطؤ العدالة
 الش�ك أن للقضاء أمهيته يف حضارة الش�عوب وتقدمها وأصالة حياهتا وحس�ن جوارها، 
وطيب تعايشها االجتامعي وهو معيار لذلك، والدليل عىل اعتباره ذلك أن القضاء ميزان اإلدعاء 

ونرباس العدل ومالذ املظلوم والسد املانع ألنواع املظامل والغصوب والتعديات)٢(.

وقد قررت الرشيعة اإلسالمية وجوب التزام العدل بني األفراد واجلامعات، واعتربت العدل 
أساس األحكام املنظمة للعالقات اإلنسانية، يقول ابن القيم: »الرشيعة ع�دل كلها فك�ل مسألة 

خرجت من العدل إىل اجلور فليست من الرشيعة«)3(.

)1( هندي، أمحد: التمسك بسقوط اخلصومة ، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، ص1٢ . 
)٢( ابن منيع، عبداهلل بن سليامن: القضاء يف اإلسالم، جملة العدل، العدد األول، حمرم 14٢0ه�، مرجع سابق، ص40 . 
)3( العرين�ي، عب�داهلل ب�ن إبراهيم)14٢0ه�(: تقرير اإلس�الم للعدل بني األفراد، جملة الع�دل التي تصدرها وزارة 

العدل باململكة العربية السعودية، العدد األول، حمرم 14٢0ه�، مرجع سابق، 103 . 
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وقد بينت فيام سبق، إبراز ظاهرة إساءة اخلصوم يف استعامل احلق اإلجرائي يف أثناء املراحل 
األوىل لنظر الدعوى ومرحلة االعرتاض عىل احلكم ومرحلة تنفيذ احلكم. 

ومما ال شك فيه أن تلك اإلساءة يرتتب عليها آثار سيئة األمر الذي ينعكس عىل حسن سري 
العدالة وما يعقبه من هدر إجرائي مما يش�كل خس�ارة فادحة تقع عىل عاتق اخلصوم ويؤدي إىل 

زيادة املصاريف والنفقات وخلل يف اقتصاديات اإلجراء. 

و فيام ييل س�وف أبني: موقف اإلس�الم م�ن تباطؤ العدالة، ثم أبني تباط�ؤ العدالة يف النظام 
الوضعي. 

7 .1 .1 موقف اإلسالم من تباطؤ العدالة
لعظم مسؤولية القايض وخطورهتا، عنى فقهاء اإلسالم عناية عظيمة بالقضاة وأبدوا الراء 
يف كافة أمورهم سواء من حيث تعيينهم، وعزهلم ورشوط ذلك، وحقوقهم وواجباهتم فضاًل عن 
القواعد التي حتمي عدالتهم وتقرر ضامنات ثابتة هلم، ويأيت عىل رأس هذه الضامنات استقالهلم 
يف أداء وظيفتهم بمعنى أن من أسندت إليه الوظيفة القضائية فردًا كان أم هيئة يقوم بأعباء وظيفته 
بمنأى عن أي تأثري من قبل فرد أو أية س�لطة، ومن املتفق عليه أن س�لطة ويل األمر عىل القايض 
تنتهي بالقولية، فيصبح القايض نائبًا عنه نيابة عامة فيام والة وتظل سلطة ويل األمر فقط بالنسبة 

لتنظيم القضاء)1(. 

ولكي تكون العدالة ناجزه ورسيعة فإن القايض حيتاج إىل من يعاونه، وهذا ما ثبت يف النظام 
اإلس�المي، حي�ث كان له عددًا م�ن األعوان يكون لكل واحد منه�م دورًا أثناء املحاكمة، ومن 
هؤالء: كاتب املحكمة، وهو الذي جيلس بني يدي القايض، ويس�مى اليوم كاتب الضبط ويقوم 
بكتاب�ة الدع�وى والبين�ات وأقوال اخلصوم وكل م�ا جيري يف جملس القضاء، وم�ن هؤالء أيضًا 
املحرضون وهم الذين يتخذهم القايض يف جملسه إلحضار اخلصوم، وتبليغ الشهود وإحضارهم 
والقي�ام ب�ني يدي القايض إجالاًل له، وإلذعان املتمرد عن احلق وزجر من ينبغي زجره، وجذب 

القوى إىل جملس القضاء )٢(.

)1( الفزايري، آمال: ضامنات التقايض، مرجع سابق، ص18 . 
)٢( يف تفصيل ذلك: الزحييل، حممد مصطفى: التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص74،75. 
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وال يمنع استقالل القايض إرشاده من قبل السلطان ألن االستقالل ال يستلزم منع اإلرشاد 
واستبعاده، والسلطان من واجبه تفقد أحوال القضاة، ويف ضوء ذلك له أن يقدم ما يراه الزمًا من 
نصائح وإرش�ادات يف عملهم القضائي. وقد تعترب هذه اإلرش�ادات بمنزلة القواعد والتعليامت 
للقض�اة)1(. وم�ن أمثلتها الش�هرية رس�الة اخلليفة عم�ر بن اخلطاب ريض اهلل عن�ه إىل قاضيه أيب 

موسى األشعري فقد جاء فيها: 

» أما بعد فإن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدىل إليك فإنه ال ينفع تكلم بحق 
ال نف�اذ ل�ه، آس بني الناس يف جملس�ك، ويف وجهك وقضائك حت�ى ال يطمع رشيف يف حيفك 
وال يي�أس ضعي�ف م�ن عدلك، البينة عىل من أدع�ى واليمني عىل من أنك�ر، والصلح جائز بني 
املس�لمني إال صلح�ًا أحل حرامًا أو ح�رم حالاًل، ومن أدعى حقًا غائب�ًا أو بينة فأرضب له أمدًا 
ينته�ي إلي�ه، فإن احرض بين�ة أعطيته بحقه، وأن أعجزه ذلك اس�تحللت عليه القضية، فإن ذلك 
هو أبلغ يف العذر وأنفى للش�ك وأجىل للعمى، وال يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه 
رأيك فهديت فيه لرش�دك أن تراجع فيه احلق فإن احلق قديم ال يبطله يشء ومراجعة احلق خري 
من التامدي يف الباطل، واملسلمون عدول بعضهم عىل بعض إال جمربًا عليه شهادة زور أو جملودا 
يف ح�د أو ظنين�ًا يف والء أو قراب�ة، فإن اهلل تعاىل توىل من العباد الرسائر وس�رت عليهم احلدود إال 
بالبينات واإليامن، ثم الفهم فيام أدىل إليك مما ورد عليك مما ليس يف قرآن وال سنة ثم قايس األمور 
عند ذلك، وأعرف األمثال ثم أعمد فيام ترى إىل أحبها إىل اهلل وأش�بهها باحلق، وإياك والغضب 
والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند اخلصومة أو اخلصوم فإن القضاء يف مواطن احلق 
ولو عىل نفس�ه كفاءة اهلل ما بينه وبني الناس، ومن تزين مما ليس يف نفس�ه ش�أنه اهلل، فإن اهلل تعاىل 

ال يقبل من العباد إال ما كان خالصًا«.

قال اإلمام ابن قيم اجلوزية بعد أن ذكر هذه الرسالة: » وهذا كتاب جليل تلقاه العلامء بالقبول 
وبنوا عليه أصول احلكم والشهادة، واحلاكم واملفتي أحوج يشء إليه وإىل تأمله والتفقه فيه« )٢(.

وعىل أية حال فال خالف يف أن القضاء اإلسالمي أثبت من خالل تطبيقاته املختلفة والرائعة 
أنه بحق س�لطة فوق كل الس�لطات سلطة تقايض بالعدل واملس�اواة بني الناس كافة والثابت أن 

)1( زيدان، عبدالكريم: نظام القضاء يف اإلسالم، مرجع سابق، ص70 . 
)٢( يف تفصيل ذلك: زيدان، عبدالكريم: نظام القضاء يف اإلسالمي، مرجع سابق، ص75، 76 .
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اخللفاء واألمراء كانوا حيرضون أمام جمالس القضاة للنظر يف الدعاوي املرفوعة عليهم أو منهم. 
وم�ن ه�ذا كانت عناي�ة الفقه أن يتوافر للقايض االس�تقالل يف أداء وظيفت�ه)1(، وال تعارض بني 
اس�تقالل القايض وبني الرقابة عليهم، ألن اس�تقالله ال يستلزم عدم مراقبته وال يمنحه احلصانة 
م�ن ه�ذه الرقابة، ومن دواعي الرقابة اإلرساع يف حس�م الدعاوى بأرسع وقت ممكن عن طريق 

القضاء، وهذا يتطلب اإلرساع يف حسم الدعاوى وعدم التأخري)٢(.

وخلط�ورة القض�اء وأثره عىل س�ري العدالة، فقد وضع الفقهاء ع�دة رشوط جيب توافرها يف 
القايض حتى ال يرض من ُأيسء اختياره بالعدالة، فكان اختيار القضاة من األكفاء العلامء املشهورين 
برشف الصيت وعزة النفس وسمعة العلم، دون أن تأخذهم يف اهلل لومة الئم، ومل يطمعوا بجمع 
الث�روة، وال بج�اه املنصب والوظيفة، يبغون مرضاة اهلل، ويلتزم�ون برشعه، ويطبقون أحكامه، 
يق�ول الكندي: » وهذا جمال يقف فيه القلم عاجزًا، واللس�ان ق�ارصًا، وأي امرئ مهام أوتى من 
رضوب البيان ال يستطيع أن يصف ما عليه هذا القضاء من العدل وما كان عليه ذووه من النزاهة 
والفضل، وحسبنا أن نقول: »إنه هو العدل بعينه بل العدل نسخة منه، ولذلك ال نقف عند ذكرها 
مل�ا أودع�ه القضاة من الفضائل ب�ل تتعداه إىل ذكر آداب القضاة أنفس�هم حتى يعرف هذا اخللق 

الغائر حقيقة ذلك السلف الناهض«)3(.

وإذا كان القايض حيكم باجتهاده، فإنه يس�أل يف حكمه ولكن املس�ئولية تكون يف اخلطأ دون 
اخلطأ اليسري، فيسأل القايض عن خطأه الفاحش والذي ال حيتمله االجتهاد السائغ املقبول فيسأل 
ع�ن م�ا يس�ببه هذا اخلطأ من رضر للغري، أما إذا كان خطأه متعم�دًا متمثاًل يف اجلور واالنحراف 
عن مقتىض العدل وقىض بام ال يلزم رشعًا لزمه الضامن يف ماله وعوقب بالعقوبة التي يس�تحقها 

ويعزل من وظيفته وواليته)4(.

وال ش�ك أن خطأ القايض املتعمد أو الفاحش له أثر س�لبي عىل حس�ن سري العدالة وتباطؤ 
الفصل يف اخلصومات والقضاء يف احلقوق ألصحاهبا. 

)1( الفزايري، آمال: ضامنات التقايض، مرجع سابق، ص٢0 .
)٢( زيدان، عبدالكريم: نظام القضاء يف اإلسالم، مرجع سابق، ص78 .

)3( الزحييل، حممد مصطفى: التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص68، 69 .
)4( زيدان، عبدالكريم: نظام القضاء يف الرشيعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص83، 84 . 
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وينطبق احلال عىل أعوان القضاة من كتبة وحمرضين وغريهم وما يسببه انحرافهم يف أعامهلم 
من ضياع احلقوق واألرضار بالعدالة )1(.

7 .1 .2 تباطؤ العدالة يف النظام الوضعي

إن تباطؤ العدالة يف النظام الوضعي له أسبابه والتي ترجع أما إىل املنظم )قواعد املرافعات( 
أو القضاة وأعواهنم أو أطراف الدعوى، وهو ما سأوضحه فيام ييل: 

أواًل: قواعد املرافعات

تنقسم األنظمة إىل أنظمة تبني حقوق األشخاص وحتدد كيف ينشأ احلق وكيف ينقيض ؟ وهذه 
هي األنظمة املقررة للحقوق كالنظام التجاري والبحري، وأنظمة تبني الوس�يلة التي بمقتضاها 
تؤدي هذه احلقوق وحترتم، أي تبني جزاء اإلخالل هبذه احلقوق كنظام املرافعات، والنوع األول 
من األنظمة يتناول دراس�ة أصل احلقوق، أما النوع الخر فهو يتعلق بالش�كل، بمعنى أنه يلزم 
األفراد باختاذ إجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحامية حقوقهم، كام يلزم القضاء بمراعاة 

ضوابط وأصول معينة عند الفصل يف اخلصومات)٢(.

والعمل اإلجرائي عمل قانون له  �  كغريه من األعامل القانونية مقتضيات صحة موضوعية، 
فليس من الصواب القول بأن املقتيض الوحيد له هو الشكل، وإن كان هذا ال ينفي أمهية الشكل 
بالنس�بة ل�ه، وتأث�ريه يف املقتضيات األخرى، فالعم�ل اإلجرائي وهو جزء م�ن اخلصومة، يعترب 

صحيحًا ولو مل يتوافر احلق يف الدعوى للمدعي أو للمدعى عليه)3(.

وال خيف�ى ع�ىل أمهية العم�ل اإلجرائي بام يقوم ب�ه من دور كبري يف حتقيق ضامنات أساس�ية 
للخص�وم يف املحافظ�ة ع�ىل حقوقهم، لذلك جي�ب أن تأيت قواعد املرافع�ات والتي تنظم العمل 
اإلجرائ�ي متواكبة ومتطلبات العرص احلارض، حيث كثرت املنازعات وازدادت تعقيدًا وتبدلت 

)1( عباس، أمحد قطب: إساءة استعامل احلق يف التقايض، مرجع سابق، ص535 . 
)٢( أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص18 . 

)3( وايل، فتحي )1997م(: نظرية البطالن يف قانون املرافعات، ط٢، القاهرة، دار الطباعة احلديثة، ص413 . 
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فطرة الناس وازدادا مكرًا ورياًء وبراعة يف استخدام احليل القانونية يف املراوغة وطمس احلقائق 
فيام يسمى بالغش نحو النظام وحل اللدد يف اخلصومة حمل السامحة والتسليم باحلق )1(. 

وتعترب األعامل اإلجرائية هي الوس�ائل الفنية التي رس�مها املنظ�م خلدمة احلق املوضوعي، 
تل�ك اخلدمة الت�ي تتم بقيام هذه اإلجراءات بتمكني القايض من إص�دار قراره يف النزاع املتعلق 
هب�ذا احل�ق عن طريق محايته قضائيًا، تلك احلامية التي جتس�د احلامية القانوني�ة القائمة يف القاعدة 

القانونية املوضوعية املقررة للحق )٢(.

واملنظم اإلجرائي ينظم اإلجراءات وحيدد رشوط صحتها ورشوط عدم صحتها، كام يضع 
رشوط قبوهلا ورشوط عدم قبوهلا، وحيدد حاالت بقائها وحاالت اعتبارها كأن مل تكن، كام حتدد 

صالحية القائم هبا وعدم صالحيته)3(.

لذل�ك إذا كان�ت رضورة احرتام قواعد املرافعات كقواعد قانونية ملزمة تقتيض تقرير جزاء 
البطالن عند خمالفتها فإن املبالغة يف تقرير هذا اجلزاء يتعارض مع طبيعة اإلجراء ويصادر ما يتوفاه 
من غايات، فاإلجراء وس�يلة حلامية احلق، وخيش�ى أن يكون يف تقرير بطالنه ما يؤدي إىل ضياع 
وإهدار احلقوق، فتنقلب الوسيلة بذلك إىل غري ما وضعت له، فبداًل من أن تكون أداة إلسعاف 
احلق، تصري س�ببًا يف ضياعه وإهداره، ولذلك فإن األنظمة اإلجرائية احلديثة ال تش�جع البطالن 
وتعم�ل جاه�دة عىل تالفيه واحل�د من آثاره، فإذا كان البطالن هو رضورة مس�تمدة من رضورة 
االلتزام بالقواعد القانونية، فإن هذه الرضورة جيب أن تقدر بقدرها وبام ال خيرجها عن طبيعتها 

أو ينحرف هبا عن غاياهتا)4(.

ومن التطبيقات املنصوص عليها يف نظام املرافعات الرشعية والتي تؤدي إىل اهلدر اإلجرائي 
ومن ثم تباطؤ العدالة نص املادة )6( حيث نصت عىل أنه: 

)1( عباس، أمحد قطب: إساءة استعامل احلق يف التقايض، مرجع ساق، ص5٢4 .
)٢( عم�ر،  نبي�ل إس�امعيل : اهلدر اإلجرائي واقتصاديات اإلجراء »دراس�ة يف قانون املرافع�ات املدنية والتجارية «، 

الطبعة األوىل ، اإلسكندرية دار اجلامعة اجلديدة للنرش، ص38 .
)3( املرجع السابق، ص38 . 

)4( وايل، فتحي: نظرية البطالن يف قانون املرافعات، مرجع سابق، ص578 . 
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»يك�ون اإلج�راء باطاًل إذا نص النظام عىل بطالنه أو ش�ابه عيب ختلف بس�ببه الغرض من 
اإلجراء، وال حيكم بالبطالن  �  رغم النص عليه  �  إذا ثبت حتقق الغاية من اإلجراء«. 

فاملنظ�م حيدد عن�ارص للعمل اإلجرائي والرشوط التي جيب أن تتواف�ر فيه حتى يتبع الثار 
التي ترتتب عىل القيام به فإذا مل تتوافر هذه العنارص أو توافرت وشاهبا عيب فإن الثار املفروضة 

ترتبها ال ترتتب وبذلك يعترب العمل باطال )1(. 

كذل�ك م�ا نصت علية املادة )53( مرافعات رشعية من أنه إذا غاب املدعى عن جلس�ة من 
جلس�ات املحكمة ومل يتقدم بعذر تقبله املحكمة تش�طب له الدعوى، لعدم حضور اخلصوم إىل 

اجللسات وبالتايل إظهار عدم احتفاهلم بالنزاع)٢(.

وبناء عىل ذلك يتبني أن قواعد النظام تكرس مركز املدعي واملدعى عليه طريف اخلصومة يف 
إن�امء ظاه�رة البطيء ق�ي التقايض حيث يفتح هلم الثغرات يف ه�ذا الباب عىل مرصعيه للمامطلة 
والتسويف يف إجراءات التقايض منذ بدء الدعوى حتى صدور احلكم فيها، كسبًا للوقت ونكاية 

بخصمه بالكيد له والتنكيل به والتشفي فيه باستعامل أساليب املطل والعناد)3(.

ثانيًا: القضاة وأعواهنم وظاهرة البطيء يف التقايض:

يلع�ب الق�ايض نفس�ه دورًا مهاًم غري منك�ر يف عملية البطيء يف التق�ايض يف نظام املرافعات 
وذل�ك أثن�اء قيام�ه بوظيفة القضاء، مثال ذلك إغفاله أن ذات النزاع املطروح عليه كان قد س�بق 
الفصل فيه بحكم س�ابق حائز حلجيته الرشع املقيض فيه، وكان عليه تلقاء نفس�ه أن حيكم بعدم 
قبوله الدعوى الثانية، رغم ذلك حيكم بقبوهلا ويس�تمر الس�ري فيها ويرفض أي دفع من اخلصوم 
بعدم القبول لس�بق الفصل يف املوضوع، أو أن حيكم بعدم االختصاص وهو خمتص أو بالبطالن 

يف غري حالته)4(. 

)1( عبدالتواب، معوض: املرجع يف نظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص45 .
)٢( عمر،  نبيل إسامعيل : اهلدر اإلجرائي واقتصاديات اإلجراء، مرجع ساق، ص٢1 .

)3( عباس، أمحد قطب: إساءة استعامل احلق يف التقايض، مرجع سابق، ص5٢4 .
)4( عمر،  نبيل إسامعيل : اهلدر اإلجرائي واقتصاديات اإلجراء، مرجع سابق، ص45، 46.
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 وال ش�ك أن هذه األمثلة وغريها، متثل مدى مس�امهة القضاة يف بطء التقايض وما يرتبه من 
أثار عىل اخلصوم وحسن سري العدالة.

كذلك ما يقوم به أعوان القضاة أمثال اخلرباء واملحرضين، مثل ما يقول به اخلبري يف التقرير 
بعي�دًا ع�ن القايض، ولوحظ أن الكثري م�ن اخلرباء يغلون يف املهام التي يندب�ون إليها، كذلك ما 
يتعمده املحرضون من إعالن األوراق القضائية يف غري موطن املعلن إليهم متواطئًا مع املعلن أو 

بتكاسله فيثبت أنه انتقل إىل موطن الشخص فلم جيده)1(. 

ثالثًا: أطراف الدعوى وظاهرة البطء يف التقايض

األصل أن تس�يري اخلصومة منذ بدئها وحتى صدور حكم يف املوضوع يتم وفقًا لنظام معني 
رس�مه النظام ال يكون للخصوم يف تنظيمه أي دور أو س�لطان)٢(، إال أن اخلصوم يس�امهون يف 
اإلرضار بحسن سري العدالة والعمل عىل البطء يف التقايض، مثال ذلك ما نصت عليه املادة )63( 
مرافعات رشعية من أنه للقايض أن يطلب من املدعي عام هو الزم لتحرير دعواه قبل استجواب 
املدعى عليه، ومفاد هذه املادة أن يسأل القايض املدعي عن دعواه وما هو الزم لتحريرها وبالتبعية 
إلزام�ه بإتباع مس�تندات معينة أو القيام بأي إجراء من إج�راء املرافعات يف امليعاد الذي حتدده له 

املحكمة )3(. ورغم ذلك ال يقوم املدعي من هذا باالنصياع ألمر القايض.

ويتضح أن سلوك املدعي نفسه هو سبب لإلرضار بالعدالة، إذ يتقاعس عن تقديم ما هو الزم 
لتحرير دعواه، كذلك ما نصت عليه املادة )8٢( مرافعات رشعية من أنه جيوز وقف الدعوى بناًء 
عىل اتفاق اخلصوم عىل عدم السري فيها مدة ال تزيد عىل ستة أشهر، وإذا مل يعاود اخلصوم السري 

يف الدعوى يف العرشة أيام التالية لنهاية األجل عن املدعي تاركًا لدعواه. 

فهنا ينش�أ تباطؤ العدال�ة وتضخم الكلفة االقتصادية وضياع احلق�وق املوضوعية أو تأخري 
احلص�ول عليها نتيجة س�لوك ضياع احلق�وق املوضوعية أو تأخري احلصول عليها نتيجة س�لوك 

)1( عباس، أمحد قطب: إساءة استعامل احلق يف التقايض، مرجع سابق، ص5٢5.
)٢( قنديل ، مصطفى املتويل: الرشوط اإلرادية املنظمة للتقايض، مرجع سابق، ص131 . 

)3( عبدالتواب، معوض: املرجع يف نظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص٢8٢ .
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سلبي يصدر من أحد اخلصوم، فبعد انتهاء مدة الوقف االتفاقي وعدم قيام أحد اخلصوم للسري 
فيها مرة ثانية يف امليعاد املحدد وبالشكل الوارد يف النظام، ينشأ ترك الدعوى وبقوة النظام)1(.

7 .2 التنـازل عن احلق بالترك
تن�ص امل�ادة )88( مرافعات رشعية عىل أن�ه: »جيوز للمدعي ترك اخلصوم�ة بتبليغ يوجهه 
خلصمه أو تقرير منه لدى الكاتب املختص باملحكمة، أو بيان رصيح يف مذكرة موقع عليها منه، 
أو م�ن وكيل�ه، م�ع إطالع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب ش�فويًا يف اجللس�ة وإثباته يف ضبطها، 
وال يت�م ال�رتك بعد إبداء املدعى عليه دفوع�ه إال بموافقة املحكمة.  فإذا كان احلق اإلجرائي يرد 
عىل حمل )اإلدعاء أو الدفع( وغرض اخلصم )إلدعاء( حتقيق مصلحته التي تتمثل يف )تقرير من 
الق�ايض( وإىل وس�ائل دفاع )الدفوع( والتي تتمثل يف )عدم تقري�ر( من القايض ولذلك قيل أن 

الطلب وسيلة إجيابية أما الدفوع وسيلة سلبية«)٢(.

لذا فقد نظم نظام املرافعات الرشعية الس�عودي ترك اخلصومة )وهو ما يعرف بالتنازل عن 
اخلصومة( يف املادة )88(، وهو ما يعرب عنها بعوارض اخلصومة.

ومن املالحظ أن فقهاء املسلمني مل هيتموا كثريًا بحرص هذه العوارض، إال أنه يمكن استنتاجها 
م�ن القواع�د واألصول الت�ي اعتمدوا عليها يف التق�ايض ونظر الدع�اوى، فاملدعي حيق له عند 
فقه�اء املس�لمني أن�ه: »إذا ترك اخلصومة ال جيرب عليها«. وبناًء عىل ه�ذه القاعدة يمكن أن يقال: 
»أن إح�دى هذه األم�ور العارضة التي تنتهي هبا الدعوى قبل صدور حكم فيها هو ترك املدعي 
لدعواه بإرادته، أي تنازله عنها، وقد أشارت بعض الكتب الفقهية إىل )أن مشيئة املدعي ال تتقيد 
بمجلس احلكم، فل�يس له إمه�ال املدعى عليه إىل األبد فقط، بل له االنرصاف وترك اخلصومة 

بالكلية(«)3(.  وتناولت هذا القسم يف:
7 . ٢ . 1 مفهوم ترك اخلصومة ورشوطه.

7 . ٢ . ٢ التنازل كأثر لرتك اخلصومة.

)1( عمر،  نبيل إسامعيل : اهلدر اإلجرائي واقتصاديات اإلجراء، مرجع سابق، ص37 . 
)٢( عبداهلل ، نجيب أمحد: التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص153 .

)3( ياسني، حممد نعيم: نظرية الدعوى، مرجع سابق، ص696 .
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7 .2 .1  مفهوم ترك اخلصومة ورشوطه 

عرف�ت امل�ادة )1/88( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافع�ات الرشعية ترك اخلصومة بأنه: 
»تنازل املدعي عن دعواه القائمة أمام املحكمة مع احتفاظه باحلق املدعى به بحيث جيوز له جتديد 

املطالبة به يف أي وقت«.

ويعرفه الدكتور أمحد أبو الوفاء  بأنه: » هو نزول املدعي عن اخلصومة وعن كافة إجراءاهتا، 
بام يف ذلك صحيفة افتتاحها، مع احتفاظه بأصل احلق الذي يدعيه، ويرتتب عليه إلغاء كافة الثار 

املرتتبة عىل قيامها ويعود اخلصوم إىل احلالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى«)1(.

ومف�اد ذل�ك، إن ترك اخلصوم�ة هو إعالن املدعي عن إرادته إهن�اء اخلصومة دون حكم يف 
املوض�وع، وه�و بذلك يعد تنازاًل من املدعي عن اخلصومة مع احتفاظه باحلق املوضوعي، ويعد 

هذا من مظاهر سلطان إرادة اخلصوم يف جمال اخلصومة)٢(.

وتبني الالئح�ة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية طريقة ترك اخلصومة، إذ يكون الرتك بتقرير 
لدى الكاتب املختص والكاتب املختص هو الكاتب يف مكتب املواعيد وعليه إبالغ املدعى عليه 

برتك املدعي للخصومة عن طريق املحرض)3(.

وإذا تق�دم املدع�ون وكانت الدعوى قابلة للتجزئة يف موضوعها جاز لبعضهم تركها وتظل 
قائم�ة يف ح�ق الباقني، وكذا إذا تع�دد املدعى عليهم جاز للمدعي تركه�ا عن بعضهم إذا كانت 
الدع�وى قابل�ة للتجزئة. )م4/88 من الالئحة التنفيذية( من نظ�ام املرافعات الرشعية. وتكون 
للمدع�ي مصلح�ة يف ترك دعواه إذا بني أنه قد تعجل يف رفعها قبل اس�تجامع أدلتها وخيش�ى إذا 

سار فيها أن يفشل يف إثباهتا، أو إذا كان رفعها إىل حمكمة غري خمتصة )4(.

ويالح�ظ أن الن�ص القان�ون الذي قرر الرتك يف النظام الس�عودي هو ن�ص عام مل خيصصه 
املنظ�م بن�وع معني من الدعاوى التي خيت�ص القضاء بنظرها، وأن القاعدة األساس�ية هي جواز 

)1( أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، صص643، رقم 491 .
)٢( الصاوي، حممد: رشح قانون املرافعات، مرجع سابق، ص٢39 . 

)3( عبدالتواب، معوض: املرجع يف نظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص404 . 
)4( أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص644 .
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ال�رتك بال�رشوط املق�ررة يف نظ�ام املرافعات)1(. وت�رك اخلصومة خيتلف عن س�قوط اخلصومة، 
فسقوط اخلصومة هو جزاء حلث املدعي عىل السري يف اخلصومة حتى ال تبقى جم�رد وسيلة هتديد 
بغرض الكيد خلصمه، وليس أساس سقوط اخلصومة اإلرادة الضمنية أو املفرتضة لدى املدعي 
يف النزول عن اخلصومة، ويبنى سقوط اخلصومة أيضًا عىل رعاية املصلحة العامة، فاألخذ بنظام 
السقوط خيدم كذلك املصلحة العامة وهي منع تراكم القضايا أمام املحاكم بسبب إمهال املدعي 

خاصة وأن عدم مواالته لإلجراءات يفيد عدم اهتاممه بالقضية)٢(.

ويشرتط لرتك اخلصومة طبقًا لنص املادة )88( مرافعات رشعية ما ييل:

1 ـ  إعالن املدعي عن إرادته يف التنازل عن اخلصومة

جيب أن يكون إعالن ترك اخلصومة رصحيًا، فال جيوز أن يكون ضمنيًا، أو مقرونًا بأي حتفظ، 
أو رشوط هتدف إىل متسك القارئ بصحة اخلصومة أو بآثارها)3(.

ويكون إعالن املدعي بالرتك بإحدى الوس�ائل الت�ي حددهتا املادة )88( مرافعات رشعية، 
وهي أما عن طريق تبليغ يوجهه خلصمه، ويتم التبليغ عن طريق املحرضين، أو بتقرير منه لدى 
الكات�ب املخت�ص يف مكتب املواعيد وعليه إبالغ املدعى عليه برتك املدعي للخصومة عن طريق 
املحرضي�ن، أو بي�ان رصيح يف مذكرة موقعة عليها منه أو من وكيله مع إطالع خصمه عليها، أو 

إبداء الطلب شفويًا يف اجللسة وإثباته يف ضبطها.)م 88 مرافعات رشعية(.

2 ـ  قبول املدعى عليه للرتك

ال يتم الرتك بعد إبداء املدعى عليه طلباته وقبوله الرتك ومواقفة املحكمة، وال يعتد باعرتاض 
املدع�ى علي�ه عىل الرتك إذا كان قد قدم طلب يكون القصد منه منع املحكمة من امليض يف س�امع 

الدعوى أو عدم االختصاص)4(. 

)1( العش�اموي، حممد ؛ العش�اموي، عبدالوهاب)1957م(: قواعد املرافعات، اجلزء الثان، ص439، 440، مش�ار 
إلي�ه يف أبو الوفا، أمحد، املرجع السابق، ص644، هامش )1(.

)٢( هندي، أمحد )د.ت( : التمسك بسقوط اخلصومة، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، ص53 . 
)3( الصاوي، حممد: رشح قانون املرافعات، مرجع سابق، ص٢4 . 

)4( الصاوي، حممد: رشح قانون املرافعات، مرجع سابق، ص٢4.
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ف�ال يلتف�ت إىل اعرتاض املدعى عليه ع�ىل الرتك إذا كان قد دفع بع�دم اختصاص املحكمة 
أو بإحال�ة القضي�ة إىل حمكم�ة أخ�رى أو ببطالن صحيف�ة الدعوى أو طلب غ�ري ذلك مما يكون 
القصد منه منع املحكمة التي تنظر الدعوى من امليض يف س�امعها، ففي هذه األحوال يكون ترك 
اخلصومة حمققًا للغرض الذي كان يرمي إليه املدعى عليه وهو التخلص من اخلصومة بغري حكم 
يف موضوعها ويكون اعرتاضه من قبيل التعنت والتعسف، كام يصح أن يعترب إبداء هذه الدفوع 

من جانب املدعى عليه قبواًل مقدمًا للرتك )1(.

7 .2 .2  التنازل كأثر لرتك اخلصومة

تنص املادة )89( مرافعات رشعية عىل أنه: »يرتتب عىل الرتك إلغاء مجيع إجراءات اخلصومة 
بام يف ذلك صحيفة الدعوى، ولكن ال يمس ذلك الرتك احلق املدعى به«. 

ومف�اد ذل�ك أن ترك اخلصومة هو تنازل أو إس�قاط هل�ا يرتتب عليها زواهل�ا وتتحقق آثاره 
القانوني�ة بمج�رد إبدائه دون توقف عىل صدور حكم به ف�ال يمنع من ترتيب هذه الثار تراخي 
الق�ايض يف احلك�م بإثب�ات ال�رتك إذ هذا احلكم ليس قض�اء يف خصومة بل هو جم�رد إعالن من 

القايض ينفض يده من الدعوى)٢(.

وتطبيقًا لرتك اخلصومة عىل الوجه السالف ذكره، فإنه وبسبب تعسف اخلصوم يف استعامل 
احلق اإلجرائي جيوز للخصم أن ينزل مع قيام اخلصومة عن إجراء من إجراءاهتا أو عن ورقة من 
أوراق املرافعات، ومل يش�رتط النظام أن يتم التنازل عن اإلجراء بإحدى الطرق التي نص عليها 
املنظ�م بالنس�بة ل�رتك اخلصومة، وعىل ذلك، يصح أن يتم هذا التن�ازل بأي طريق أما رصاحة أو 
ضمنًا، كام إذا اختذ إجراء يتعارض مع األول، وال يشرتط حلصول التنازل موافقة اخلصم الخر 
إال إذا تعلقت له مصلحة فيه، وحيصل ترك اإلجراء من املدعي أو املدعى عليه أو أحد املختصمني 

يف الدعوى، ويرتتب عليه اعتبار اإلجراء كأن مل يكن وإلغاء آثاره القانونية )3(.

)1( أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص647 .
)٢( عبدالتواب، معوض: املرجع يف نظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص 405 . 

)3( أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص651، رقم 494 . 
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وع�ىل ذل�ك يكون التنازل عن احلق اإلجرائي باإلرادة املنفردة لصاحبه، س�واء أكان التعبري 
عنه�ا رصحي�ًا أو ضمنيًا أو مقدمًا تطبيقًا ملبدأ س�يادة اخلصوم، ويقصد هب�ذا املبدأ أن النزاع ملك 

اخلصوم، كام أن للخصم حرية يف استعامله جلميع احلقوق اإلجرائية أو عدم استعامهلا )1(.

7 .3 اجلزاءات املقررة للتعسف

اجلزاء اإلجرائي هو األثر الذي يرتبه نظام املرافعات يف مواجهة اخلصم الذي خالف النموذج 
القانون لقاعدة قانونية معينة من قواعد نظام املرافعات)٢(.

واجل�زاء اإلجرائي باعتباره عن�رصًا من عنارص القاعدة القانوني�ة اإلجرائية، يعد وجهًا من 
وج�وه األثر القانون هلذه القاعدة، فهذه القاعدة شأهنا شأن كل قاعدة قانونية بمعنى الكلمة تنظم 
بشكل عام وجمرد سلوكًا معينًا وترتب أثرًا معينًا عىل القيام هبذا السلوك، أو عىل القيام به، أو عىل 
القيام بش�كل غري صحيح، فالقيام بالس�لوك املنصوص عليه يف القاع�دة بشكل كامل وصحيح 
يولد مجيع الثار الكامنة يف ه�ذه القاعدة وع�دم القيام بالسلوك املنصوص عليه أص�اًل أو القيام 

به بشكل معيب يرتب ج�زاء إجرائيًا كم�ا يولد وصف�ًا للعمل الذي ال يتطابق مع السلوك)3(.

ومن املستقر عليه أن حق التقايض من احلقوق املباحة، ومن ثم ال يسأل من يلج أبواب القضاء 
متس�كًا أو ذودًا عن حق يدعيه لنفس�ه غري أن ذلك مرهون أو مرشوط بعدم االنحراف عن احلق 
املباح واللدد يف اخلصومة والعنت، كام أنه إذا ثبت لناظر الدعوى أن الدعوى كيدية أو صورية له 
أن حيكم برد الدعوى والتعزيز، وقد جاء بالالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية السعودي 
من أنه يكون احلكم برد الدعوى والتعزير يف القضايا الكيدية والصورية يف ضبط القضية نفسها 

وخيضع لتعليامت التمييز )4(. )م7/4 من الالئحة التنفيذية(. 

)1( عبداهلل ، نجيب أمحد: التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص155 .
)٢( الني�دان، األنصاري حس�ن )1999م(: الق�ايض واجلزاء اإلجرائي يف قانون املرافع�ات، ط1، النارش: املؤلف، 

القاهرة، ص٢ .  
)3( عمر، نبيل إس�امعيل )٢006م(: عدم فعالية اجلزاءات اإلجرائية يف قانون املرافعات،اإلس�كندرية، دار اجلامعة 

اجلديدة للنرش، ص٢4 . 
)4( عبدالتواب، معوض: املرجع يف نظام املرافعات الرشعية، مرجع سابق، ص39 . 
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وإذا كانت فكرة التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي قد تم تقنينها يف قواعد املرافعات، فإن 
اجلزاء املرتتب عليه يكون جزاًء إجرائيًا، وللجزاء اإلجرائي صور متعددة منها االنعدام والبطالن 

وعدم القبول وعدم االختصاص..الخ.

ويمك�ن رد اجل�زاء اإلجرائي الذي يرد عىل التعس�ف يف اس�تعامل احل�ق اإلجرائي إىل جزاء 
وقائي وجزاء مايل، وهو ما سوف أتناوله يف التيني: 

7 . 3. 1 اجلزاء الوقائي لفكرة التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي.

7 . 3 . ٢ اجلزاء املايل لفكرة التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي.

7 .3 .1  اجلزاء الوقائي لفكرة التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي

فطن املنظم لألخطار التي ترتتب عىل توقيع اجلزاءات اإلجرائية، وما قد يرتتب عىل فرض 
بعضها من ضياع للحقوق املوضوعية، ولتفادي هذه النتيجة، فقد تبنى جمموعة من التدابري الوقائية 
التي حتول دون االس�تعامل الكيدي للحقوق اإلجرائية، والتي يكون للقايض االلتجاء إليها كلام 
اقتىض األمر ذلك، ألن النظام ال يتضمن قاعدة عامة متنع التعس�ف يف اس�تعامل احلق اإلجرائي 

دون إذن سابق من املحكمة، حتى ال تتأثر حرية استعامل حق الدفاع القضائي)1(. 

وفك�رة الدور الوقائي لنظرية التعس�ف هل�ا دور مزدوج ألهنا تعطي للقايض س�لطة تلقائية 
بمنع أو عدم قبول العمل القضائي نفس�ه، وهو ما يعني بتاميز الدور الوقائي لنظرية التعس�ف يف 
استعامل احلق، عام يطلق عليه لدى رشاح نظام املرافعات بالسلطة التلقائية للقايض والتي يكون 
اهل�دف منه�ا توقيع اجل�زاء اإلجرائي من تلقاء نفس القايض ودون طلب من اخلصم اس�تنادًا إىل 
فكرة النظام العام، يف حني أن فكرة الدور الوقائي التي تطلع هبا نظرية التعس�ف، متكن القايض 
من التدخل التلقائي ومنع وقوع العمل الذي يتضمن تعسف يف استعامل احلق، كام هو احلال يف 

تدخل القايض وحكمه بعدم قبول الدعوى لعدم توافر املصلحة من استعامل احلق)٢(.

)1( النفياوي، إبراهيم أمني: التعسف يف التقايض، مرجع سابق، ص354 .
)٢( عبدالتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق،  ص811. 
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أواًل: سلطة القايض يف توقيع اجلزاءات اإلجرائية: 
اس�تقر رشاح القان�ون والقضاء عىل أن الدف�ع اإلجرائي املتعلق بالنظام العام هو فقط الذي 

جيوز للقايض إثارته من تلقاء نفسه)1(.

وتطبيق�ه لذلك تنص املادة )7٢( مرافع�ات رشعية عىل أن الدفع بعدم اختصاص املحكمة 
النوعي أو الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة أو األهلية أو املصلحة أو ألي س�بب آخر، 
وكذا الدفع بعدم سامع الدعوى حتكم به املحكمة من تلقاء نفسها، وجيوز الدفع به يف أي مرحلة 
تكون فيها الدعوى كذلك، فان مبدأ حسن سري العدالة يعطي للقايض حق إثارة العيوب اإلجرائية 
وأعامل آثارها حتى ولو مل يتمسك اخلصوم بذلك، فمبدأ حسن سري العدالة يرتبط ارتباط وثيقا 
بالنظام العام. وعىل ذلك فانه حني يقدر القايض أن العيوب اإلجرائية التي تلحق األعامل اإلجرائية 
املتخذة أمامه من ش�اهنا أن ترض بحس�ن س�ري العدالة، فان له إثارة هذه العيوب من تلقاء نفس�ه. 
وه�و يف ذل�ك يقوم بعمله الطبيعي كق�ايض فهو يعمل تقديره أوال يف مرحل�ة التكييف القانون 

لألعامل اإلجرائية املتخذة أمامه، وذلك لريى مدى مطابقتها للنظام)٢(.

فخالصة القول أنه ال يوجد مشكلة بالنسبة للجزاءات اإلجرائية املتعلقة بالنظام العام والتي 
جيوز للقايض إثارهتا من تلقاء نفسه ولو مل يتمسك أي من اخلصوم بأعامل اجلزاء، وأساس ذلك 
أن هذه املسائل املتعلقة بالنظام العام تعترب مطروحة عىل املحكمة ويتعني عليها أن حتسمها، كذلك 
ف�ان غالبي�ة القواعد اإلجرائية قواعد آمرة ولو مل تتعلق بالنظام العام فيتعني عىل القايض تطبيقها 

من تلقاء نفسه دون اشرتاط متسك اخلصوم هبا)3(.

ثانيًا: صور اجلزاءات اإلجرائية

1ـ  فكرة عدم القبول

قد يكون من األس�باب التي حبذت وضع نظرية التعس�ف بني املبادئ العامة للنظام، الدور 
الوقائ�ي ال�ذي تلعبه هذه الفكرة يف حتقيق الرقابة واإلرشاف عىل اس�تعامل احلق، عىل نحو حيول 

)1( النيدان، األنصاري حسن: القايض واجلزاء اإلجرائي يف قانون املرافعات، مرجع سابق، ص30 .
)٢( عمر،  نبيل إسامعيل : عدم فعالية اجلزاءات اإلجرائية، مرجع سابق، ص٢69 .

)3( النيدان، األنصاري حسن: القايض واجلزاء اإلجرائي، مرجع سابق، ص38، 39 . 
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دون التعس�ف يف اس�تعامل، ألنه من اخلري عدم االنتظار حتى يقع البالء واألوىل منع حدوثه من 
البداي�ة، ويب�دو ال�دور الوقائي الذي تلعبه ه�ذه الفكرة أكثر ٍظهورًا يف املج�ال اإلجرائي بحكم 
احلاجة املس�تمرة واملتجددة إىل طلب احلامية القضائية، بحيث يس�مح هذا الدور للقايض فرض 
رقابة فعالة عىل استعامل احلق اإلجرائي يف مرحلة متقدمة، ومدى اتفاق هذا االستعامل مع غايات 

هذا النوع من احلقوق)1(.

وتطبيقا لذلك نصت املادة )4( مرافعات رشعية عىل أنه: » ال يقبل أي طلب أو دفع ال تكون 
لصاحب�ه في�ه مصلحة مرشوعة، وبناء عىل ذلك فإن املصلحة هي رشط قبول أي طلب، أو دفاع 
يف الدع�وى، وأن ه�ذه املصلحة هي مناط تطبيق نظرية التعس�ف، ومن ثم فإنه يكون للمحكمة 

ومن تلقاء نفسها أن حتكم بعدم قبول الطلب منعًا للتعسف يف استعامل احلق)٢(.

والدف�ع بع�دم القبول ال يوجه إىل ذات احلق املدعى به فال يعد دفعًا موضوعيًا وال يوجه إىل 
إج�راءات اخلصومة فال يعد دفعًا ش�كليًا، وإنام يرمي إىل إنكار وج�ود الدعوى لعدم توافر أحد 
ال�رشوط الت�ي يتطلبه�ا النظام لقبوهلا )أو لقبول الطلب العارض أو الدفع الش�كيل أو الطعن يف 
احلكم( س�واء كانت هذه الرشوط من الرشوط العامة التي يتعني توافرها لس�امع الدعوى أو من 

الرشوط اخلاصة بالدعوى املقدم بشأهنا الدفع)3(.

وسبب الدفع بعدم القبول يكون يف التحقق من وجود التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، 
فإذا كان هذا احلق ينشأ من استعامل حق الدعوى القضائية، وكان نظام املرافعات ينظم الرشوط 
الواجب توافرها الستعامل هذا احلق، فإن ختلف رشط من رشوط استعامل حق الدعوى القضائية 
كان س�ببًا للحكم بعدم القبول لذلك قيل بحق أن عدم القبول هو تكييف قانون لطلب أو دفع 
قضائي )احلق اإلجرائي( ختلفت فيه الرشوط الالزمة لقبوله، ويؤدي احلكم بعدم القبول إىل امتناع 
املحكمة من نظر حمل هذا الطلب أو الدفع )احلق اإلجرائي(، فامتناع املحكمة من نظر حمل هذا 
الطل�ب أو الدفع القضائي )احلق اإلجرائ�ي( يكون أثرًا لتخلف الرشوط الالزمة لقبول الطلب 

أي أن الدفع بعدم القبول يتعلق بالرشوط العامة أو اخلاصة لقبول الدعوى )4(.
)1( النفياوي، إبراهيم: التعسف يف استعامل التقايض، مرجع سابق، ص354 . 

)٢( عبدالتواب، أمحد إبراهيم: النظرية العامة للتعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص8٢1. 
)3( أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص٢٢8، رقم ٢04 . 

)4( عبداهلل ، نجيب أمحد: التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص146 . 
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وترجع أسباب عدم القبول إىل أسباب عديدة منها: ختلف رشط من رشوط الدعوى، أو إنكار 
اخلصم وجود حق خصمه يف الدعوى لس�بق الصلح فيها أو لس�بق صدور حكم يف موضوعها، 

أو لرفعها قبل امليعاد أو بعده أو ملبارشهتا يف غري املناسبة املعينة لذلك)1(.
والدف�ع بع�دم القب�ول، باعتباره جزاء إجرائي�ًا وقائيًا يمكن توقيعه بن�اء عىل طلب اخلصم، 
ال�ذي ي�رى أن مصلحته تقتيض التخلص من الدع�وى املعيبة، ويكون له ذلك يف أية حال تكون 

عليها الدعوى )٢(.

2 ـ  رسعة الفصل يف الدعوى

م�ن األس�س املقررة يف عل�م القضاء الرشعي رضورة األرساع يف الب�ت واحلكم يف القضية 
املعروضة، وعدم الرتيث يف إصدار احلكم، إال إذا كان هناك ما يدعو للتأخري، ومن القواعد املقررة: 

»وجوب إصدار احلكم عند استكامل القايض سامع كالم اخلصمني، وحججها، ودفوعها«)3(.
واملقص�ود برسع�ة الفص�ل يف الدع�وى، عدم التأخ�ر يف هتيئة مقدمات احلك�م، مثل تأخري 
إجراءات املرافعة أو تأجيلها بال سوغ أو تأخري سامع بينات اخلصوم ودفوعهم، ومن ذلك تظهر 
رضورة اإلرساع يف البت واحلكم يف القضية املعروضة، وعدم الرتيث، إال إذا كان هناك ما يدعو 
لذلك، لئال تتعطل مصالح الناس، وألن الرتدد عىل جملس القضاء طلبًا للحكم قد يفوت بعض 

الوقت الذي جيب أن يرصف إىل مصلحة أخرى)4(.

كذلك وضع املنظم السعودي بعض الضامنات التي تكفل رسعة الفصل يف الدعوى وعدم 
تأجيلها حتى ال يضار أحد من إجراءات التقايض، وهذه الضامنات فيها حث للقضاة واخلصوم 
عىل تاليف تأجيل الدعوى بغري مربر، وال ترتتب عىل القايض إذا رأى مربرًا إن هو أفسح املجال 

وكرر التأجيل حني يرى مربرًا لذلك )5(.
)1( أبو الوفا، أمحد: املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص ٢٢9 .
)٢( د. إبراهيم النفياوي: التعسف يف التقايض، مرجع سابق، ص364 . 

)3( آل الشيخ، حسني بن عبدالعزيز حسن )14٢1ه�(: مبدأ رسعة البت يف الدعوى يف القضاء الرشعي، جملة العدل، 
وزارة العدل السعودي، العدد )8( السنة الثانية، شوال 14٢1ه�، ص1 .

)4( الدقيالن، عدنان بن حممد )14٢9ه�( : صدور احلكم القضائي تعجياًل وتأجياًل يف الفقه اإلسالمي، جملة العدل، 
وزارة العدل السعودية، العدد )38( ، ربيع الخر 14٢9ه�، ص184، 1885 .

)5( دويدار، طلعت حممد )٢003م(: تأجيل الدعوى، اإلسكندرية: منشأة املعارف، ص66 . 
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ومن أمثلة النصوص اإلجرائية التي وردت بنظام املرافعات الرشعية والتي حتث عىل رسعة 
الفصل يف الدعوى ما نصت عليه املادة )65( من عدم جواز تكرار املهلة جلواب واحد إال لعذر 
رشع�ي يقبل�ه القايض، كذلك ما نصت عليه امل�ادة )71( مرافعات رشعية من أن الدفع ببطالن 
صحيف�ة الدع�وى أو بعدم االختصاص املحيل أو بإحال�ة الدعوى إىل حمكمة أخرى لقيام النزاع 
ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة هبا جيب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع يف الدعوى وإال 

سقط احلق فيام مل يبد منها. 

فمن خالل هذه النصوص يس�تطيع القايض احلد من املامرس�ات الكيدية التي يمكن أن تقع 
من أحد اخلصوم عند إساءهتم استعامل احلق اإلجرائي، وذلك هبدف عدم تأخري البت يف الدعوى 

ورسعة إصدار احلكم فيها حتى ال تتعطل مصالح الناس. 

7 .3 .2  اجلزاء املايل لفكرة التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي 

ويش�مل اجلزاء املايل احلكم بالتعويض كأثر للتعس�ف يف اس�تعامل احلق اإلجرائي، ويقتيض 
احلكم بالتعويض رضورة أن يكون اخلصم قد أصيب برضر سواء أكان رضرًا ماديًا، أو معنويًا، 

ويقع عبء إثباته عىل املرضور، وخيضع حتديد التعويض للقواعد العامة يف املسئولية املدنية. 

وتقرر بعض األنظمة الوضعية احلكم باملصاريف كأثر ترتبه عىل واقعة مثال خسارة الدعوى، 
ومل يتضم�ن نظ�ام املرافعات الرشعية نصوص�ًا تتعلق بمصاريف التق�ايض، فالقضاء يف اململكة 
كقاعدة عامة باملجان، وان كان ديوان املظامل قد استقر يف احكامه عىل احلكم بمصاريف التقايض 

عىل خارس الدعوى.وبناًء عىل ذلك سوف اعرض للجزائني وفقًا للتايل. 

أواًل: التعويض

1ـ  املقصود بالتعويض عن أرضار التقايض

التعوي�ض: إعط�اء الع�وض، وهو الب�دل، ومجعه أع�واض، كعنب وأعن�اب، واالعتياض 
والتعويض: أخذ العوض)1(.

)1( املصباح املنري ٢/79 .
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وال�رضر: ض�د النف�ع، قال يف الصح�اح. الرض: خ�الف النفع، وقد رضه وض�اره بمعنى، 
واالسم املرض )1(.

واملقصود بالتعويض عن أرضار التقايض: حتميل أحد اخلصمني ما حتمله الخر من مصاريف 
املرافعة وما يلحقه بسببها من أرضار معنوية ومادية )٢(.

ويعترب مبدأ التعويض عن إساءة استعامل احلق اإلجرائي من املبادئ املستقرة يف الفقه والقضاء 
والنظ�ام، إذ تن�ص املادة )٢/4( مرافعات رشعية عىل أن�ه: ».... وإذا ظهر للقايض أن الدعوى 

صورية كان عليه رفضها، وله احلكم عىل املدعي بنكال«. 

وج�اء بامل�ادة )5/4( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعي�ة من أنه إذا ثبت لناظر 
القضية أن دعوى املدعي كيدية، حكم برد الدعوى، وله احلكم بتعزير املدعي بام يردعه. 

وقد دل القرآن عىل الظلم والرضر وكذلك الس�نة، قال تعاىل يف س�ورة األنعام:}َفُقِطَع َدابُِر 
ِ َربِّ اْلَعامَلنَِي ﴿54﴾)سورة األنعام( ْمُد هلِلَّ ِذيَن َظَلُموا َواحْلَ اْلَقْوِم الَّ

اَمِء  ْم َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرْجًزا ِمَن السَّ ِذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم َقْواًل َغرْيَ الَِّذي ِقيَل هَلُ َل الَّ قوله تعاىل:}َفَبدَّ
باَِم َكاُنوا َيْظِلُموَن ﴿٢61﴾) سورة األعراف(. 

وم�ن الس�نة املطهرة قوله >: »اتقوا الظلم فإن الظلم ظل�امت يوم القيامة« )3(، وقوله >: 
»ال تظلموا فتدعوا فال يستجاب لكم« )4(.

وما ورد يف القرآن بشأن الرضر: 

وُهنَّ لُِتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ ...﴿6﴾  قوله تعاىل:}َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َواَل ُتَضارُّ
)سورة الطالق(.

ُ َعِليٌم َحِليٌم  ِ َواهللَّ ًة ِمَن اهللَّ ا َأْو َدْيٍن َغرْيَ ُمَضارٍّ  َوِصيَّ ٍة ُيوَصٰ هِبَ وقوله تعاىل:}... ِمْن َبْعِد َوِصيَّ
﴿٢1﴾)سورة النساء(. 

)1( خمتار الصحاح ٢/719 . 
)٢( الالحم، عبدالكريم بن حممد: التعويض عن أرضار التقايض، مرجع سابق، ص6 . 

)3( صحيح البخاري، كتاب املظامل ، باب الظلم ظلامت يوم القيامة، ص485، حديث )٢447( ؛ صحيح مس�لم، 
كتاب الرب والصلة والداب، باب حتريم الظلم ، ص1394، حديث )٢5778( .

)4(رواه الطربان يف املعجم األوسط، و اهليثمي يف جممع الزوائد، ٢38/5؛.  
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وما ورد يف السنة املطهرة بشأن الرضر: 

»أن أب�ا لباب�ة كان ل�ه عذق يف حائط رجل فكلمة، فقال ل�ه: أنك تطأ حائطي إىل عذقك فأنا 
أعطيك مثله يف حائطك، وأخرجه عني فأبى عليه، فكلم النبي > فقال >: يا أبا لبابة خذ مثل 
عذق�ك فح�زه إىل مال�ك، واكفف عن صاحبك ما يكره، فقال: ما أن�ا بفاعل. فقال > للرجل: 
اذهب فأخرج له مثل عذقه إىل حائطه، ثم ارضب فوق ذلك بجدارًا، فإنه ال رضر وال رضار يف 

اإلسالم« )1(.

وحيق�ق احلك�م بالتعويض الغاية التي هتدف املس�ئولية إىل إدراكها، وهي جرب األرضار التي 
أصاب�ت الضحي�ة، ولكن حتقيق ذلك حيتاج إىل فعل م�ن األفعال التي يرتب النظام عليها احلكم 
بالتعوي�ض، وأن يك�ون الرضر مرتتبًا عىل ه�ذا الفعل، أي توافر عالقة الس�ببية بينها، وهلذا فإن 
الرضر يعد ركنًا من أركان املسئولية، وبدونه ال جيوز احلكم بالتعويض حتى لو نسب إىل الفاعل 
أحد األفعال املنش�ئة للمس�ئولية، بل أن الرضر يكتسب أمهية أكرب عندما يكون احلكم باملسئولية 
متوقفًا عىل حجم ما وقع من أرضار، وبصفة خاصة عند التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي )٢(.

وأن إجلاء صاحب احلق � باالمتناع عن أداء حقه �  إىل التقايض أو إقامة الدعوى عىل الشخص 
بغري حق إرضارًا  به والكيد له، فإن ذلك يعد ظلم، والظلم جيب منعه وإزالته ومن وسائل ذلك 

اإللزام بالتعويض )3(.

2 ـ رشوط التعويض 

الرضر باعتباره ركنًا يف املسئولية فإنه واجب اإلثبات، سواء كان رضرًا ماديًا أو أدبيًا، ويقع 
عبء إثباته عىل من يدعيه، فإذا أدعى مرضور أن رضرًا أصابه من فعل معني، وجب عليه إثبات 

ما أصابه من رضر )4(. 

)1( أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق، ص٢17 حديث )659( ؛ والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب إحياء املوات، 
باب من قىض فيام بني الناس ، 1٢6/6، حديث )1٢106( .

)٢( النفياوي، إبراهيم: التعسف يف التقايض، مرجع سابق، ص370 . 
)3( الالحم، عبدالكريم: التعويض عن أرضار التقايض، مرجع سابق، ص33 .

)4( النفياوي ، إبراهيم: التعسف يف التقايض، مرجع سابق، ص37٢ .
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إال أن الرضر ورشط لزومه يف جمال التعس�ف يف اس�تعامل احلق اإلجرائي اس�تعاماًل تعس�فيًا 
ال يش�رتط ثبوت الرضر للحكم عليه بالتعويض عن هذا التعس�ف بل يتطلب ثبوت التعس�ف 
فحس�ب، وبذلك فالتعويض أو الغرامة اإلجرائية للتعس�ف ال تقدر بالرضر وال ترتبط به، وإنام 
ترتبط بالتعسف، أما احلكم بالتعويض يف حالة املسئولية التقصريية فهو جرب للرضر وليس جزاًء 

وردعًا )1(.

إال أن املنظم السعودي يشرتط الرضر يف التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، ومن ذلك ما 
نص عليه يف املادة )٢36( مرافعات رشعية يف دعوى املنع من الس�فر تقديم املدعي تأمينًا حيدده 
الق�ايض لتعوي�ض املدعى عليه حتى ظه�ر أن املدعي غري حمق يف دع�واه، وحيكم بالتعويض مع 

احلكم يف املوضوع ويقدر بحسب ما حلق املدعى عليه من رضر عن املنع بالسفر. 

ثانيًا: مرصوفات الدعوى
يع�د القضاء من وظائف اخلالفة الرشعي�ة، وقرر الفقهاء أن القضاء من فروض الكفايات؛ 
ألن�ه م�ن الوظائف الداخلة حتت اخلالفة الرشعية ألنه منصب للفصل بني الناس يف اخلصومات 
بموجب األحكام الرشعية املتلقاة من الكتاب والسنة، هلذا كان اخللفاء يف صدر اإلسالم يبارشونه 
بأنفس�هم وال جيعل�ون القضاء إىل من س�واهم، لذل�ك فإن الدولة هي التي تق�وم بتعيني القضاة 

والتكفل بمصاريف القضاء)٢(.

فالتق�ايض يف الرشيعة اإلس�المية، األصل فيه أنه باملجان، وه�و ما أخذ به النظام اإلجرائي 
باململك�ة العربي�ة الس�عودية، وذل�ك بخالف األنظم�ة املقارنة الت�ي تأخذ بمفه�وم مرصوفات 
الدعوى، ومن خالل بحثي لألحكام الصادرة عن املحاكم العامة باململكة، فإن االجتاه القضائي 
هب�ذه املحاك�م ال يقر احلك�م بمرصوفات الدعوى، وإن�ام يأخذ بفكرة احلكم بن�كال عىل خارس 
الدع�وى إذا كان�ت دعواه أو دفوع�ه أو طلباته كيدية أو صورية وفقًا ملفه�وم نص املادة )4( من 

نظام املرافعات الرشعية)3(. 

)1( عبداهلل ، نجيب أمحد: التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، مرجع سابق، ص15٢ . 
)٢( زيدان، عبدالكريم: تنظيم القضاء يف الرشيعة اإلسالمية، مرجع سابق ، ص14 .

)3( تنص املادة )184( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي عىل أنه : » جيب عىل املحكمة عند إصدار احلكم 
املدن تنتهي به اخلصومة أمامها أن حيكم من تلقاء نفسها يف مصاريف اخلصومة« .
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وعك�س ذلك، فإن االجتاه القضائي بديوان املظامل يقر بتحمل مصاريف الدعوى متمثلة يف 
أتع�اب املحام�اة التي يطالب هبا أحد اخلصوم، ولكن يؤس�س احلكم بمصاريف الدعوى ألحد 
اخلصوم )أحكام املحاماة( عىل أس�اس فكرة التعسف، مستعماًل لفظ »املامطلة« كمرادف لفكرة 

التعسف، حيث جاء يف أحد أحكام ديوان املظامل من أنه : 

»وحي�ث أنه بالنس�بة ملطالبة املدعي بأتعاب املحاماة، فإن الثابت م�ن أوراق القضية مماطلة 
املدعى عليها، وقد ذكر شيخ اإلسالم يف االختيارات ما نصه )ومن مطل صاحب احلق حقه حتى 
أحوجه إىل الشكاية فام غرمه بسبب ذلك فهو عىل الظامل املبطل إذا كان غرمه عىل الوجه املعتاد(، 
وقال املرداوي يف كتاب اإلنصاف يف باب احلجر )ولو مطل غريمه حتى أحوجه إىل الشكاية فام 
غرمه بسبب ذلك يلزم املامطل(، وحيث تقدر الدائرة أتعاب املحاماة بمبلغ مائتي ألف ريال وهو 

ما تراه مناسبًا مع حجم املبلغ املطالب به«)1(.

ويتضح من هذا احلكم أنه اعتمد يف تسبيب حكمه بأتعاب املحاماة عىل فكرة املامطلة، وهذا 
واض�ح من االس�تناد إىل كتب الفقه الواردة باحلكم، وال�ذي تعترب أن مماطلة صاحب احلق حتى 
أحوجه إىل الش�كاية فام عرمه بس�بب ذلك فهو عىل الظامل، وهو ما يتطابق مع فكرة التعس�ف يف 
اس�تعامل احلق اإلجرائي، والذي يعرب عنها املنظم السعودي يف نظام املرافعات الرشعية بالطلب 

أو الدفع الصوري أو الكيدي باملادة )4(. 

لذل�ك ع�ّرف بعض رشاح الفقه احلديث)٢( مرصوفات الدعوى بأهنا: »ما غرمه املحكوم له 
بسبب تعدي املحكوم عليه، وإحواجه للمحكوم له يف اللجوء إىل املخاصمة أو إلزامه بالدخول 

فيها، إذا كان ما غرمه عىل الوجه املعتاد«.

ويالح�ظ أن احلك�م بمصاري�ف الدع�وى يف النظام الس�عودي ختض�ع للس�لطة التقديرية 
للمحكمة، وه�ذا واضح م�ن عبارات احلك�م سالف الذك�ر، حي وردت عبارة : » وحيث تقدر 
الدائرة أتع�اب املحاماة بمبلغ مائتي ألف ريال، وهو ما تراه مناسبًا مع حجم املبلغ املطالب به«.

)( احلك�م رق�م 160/ د/ ت�ج/ 7 لع�ام 1430ه�� الص�ادر يف القضية رق�م 1/٢61٢/ق لعام 14٢7ه�، جلس�ة 
1430/9/4ه�، الدائرة التجارية السابقة ، ديوان املظامل بالرياض. 

)( اجلوفان، نارص بن حممد )14٢4ه�( : مرصوفات الدعوى، دراس�ة مقارنة، جملة العدل، وزارة العدل الس�عودية، 
العدد )17( ، السنة اخلامسة ، حمرم 14٢4ه�، ص508 . 
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الفصل الثامن

الدراسة التطبيقية
متهيد وتقسيم 

بعد أن أنجزت دراسة فكرة التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي يف الفصول السابقة، أتناول 
يف هذا الفصل الدراس�ة التطبيقية للتعس�ف يف استعامل احلق اإلجرائي، وذلك للتعرف عىل دور 
القضاء يف تطبيق أحكام النظام ملنع التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، من خالل عرض عينات 

من أحكام القضاء يف اململكة العربية السعودية ومجهورية مرص العربية. 

أما من حيث منهج هذه الدراس�ة التطبيقية فس�أتبع منهج حتليل املضمون؛ حيث سأعرض 
يف كل قضي�ة م�ن القضاي�ا الت�ي ُعرضت عىل القضاء وتتعلق بفكرة التعس�ف يف اس�تعامل احلق 

اإلجرائي، اخلطوات اآلتية:
أواًل: نوع القضية.

ثانيًا: رقم احُلكم الصادر يف القضية وتارخيه واجلهة التي صدر عنها:.

ثالثًا: موجز وقائع القضية.

رابعًا : احُلكم الصادر يف القضية.

خامسًا: حيثيات احُلكم الصادر يف القضية.

سادسًا: احلق اإلجرائي موضوع التعسف. 

سابعًا: حتليل املضمون.
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القضية األولى
أواًل: نوع القضية: إخبارية كاذبة ) البالغ الكاذب(

ثاني�ًا: رق�م احُلك�م الصادر يف القضي�ة وتارخيه واجلهة الت�ي صدر عنها: احُلكم رق�م: )169( ، 
وتاريخ: 1392/6/25ه�، الصادر من املحكمة الكربى بالرياض.

ثالثًا: مؤجز وقائع القضية: تتلخص وقائع هذه القضية، حسب ما تم إثباته بصك احُلكم املذكور، 
يف أن املرأة )...... ( أخربت هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بالطائف بوجود رجال 
ونس�اء ُمتل�ن ب�دار املرأة )...... (، فق�ام رجال هيئة األمر باملع�روف والنهي عن املنكر 
بمدامهة املكان حمل البالغ، ولكن مل يتم العثور إال عىل شاب ووالدته، وهلذا تم التحقيق 
مع املرأة املبلغة والشهود، وتقدم املدعي العام بدعوى ضد تلك املرأة املخربة وشهودها، 
وإحالتها إىل القايض الذي قىض بتعزيز املرأة امُلخربة والش�هود، وبدراس�ة اهليئة القضائية 
العليا للُحكم انتهت إىل إلغاء حكم القايض استنادًا إىل أن العجز عن اإلثبات ال يعد كذبًا. 

رابعًا: احُلكم الصادر يف القضية: صدر احلكم من فضيلة القايض ناظر القضية بتعزير املرأة املبلغة 
لقاء إخباريتها الكاذبة.

خامسًا: حيثيات احُلكم الصادر يف القضية: قضت اهليئة العليا بإلغاء احلكم الصادر من القايض 
ناظر الدعوى؛ حيث بررت حكمها بأن العجز عن اإلثبات ال ُيعد كذبًا.

سادسًا: احلق اإلجرائي موضوع التعسف: احلق يف الشكوى أو احلق يف التبليغ.

سابعًا: حتليل املضمون: تتعلق هذه القضية باحلق يف الشكوى أو احلق يف التبليغ، وملا كان رشاح 
القان�ون يمي�زون بن البالغ والش�كوى، إذ إن البالغ يعني اإلع�الم، أي األخبار من أي 
ش�خص بوقوع جريمة، وهو يقدم إىل السلطات العامة املختصة، سواء أكان ذلك بتعين 
أو ب�دون تعي�ن للفاعل، أما الش�كوى فهي إجراء يبارش من ش�خص معن، وهو املجني 

عليه أو وكيله أو املرضور من اجلريمة، يعرب به عن إرادته يف حتريك الدعوى اجلزائية.
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والغالب أن حق التبليغ أو الشكوى ُمتصور يف اجلرائم، كمن يبلغ عن شخص يقوم بحبس 
الس�لع بقصد التأثري يف أس�عارها، أو من يقوم بتقديم ش�كوى بوقوع رسقة عليه؛ كام يتصور يف 
املواد املدنية أو التجارية، كأن يقدم شخص بالغًا بإثبات واقعة ما حفاظًا عىل حقوقه جتاه الغري، 
وغالب�ًا م�ا تنتهي هذه البالغات أو الش�كاوى باحلفظ أو إحالتها إىل اجله�ات القضائية املختصة 

للفصل يف أصل احلق أو النزاع.

وإذا كان اإلبالغ عن اجلرائم حق من احلقوق العامة، س�واء أكانت حقوقًا للمجني عليه أو 
لغريه من األفراد، وال يلزم ملامرسته أن يتأكد املبلغ سلفًا من صحة ما يبلغ به، فذلك شأن اجلهات 
املختصة بالتحقيق، ومن ثم ال يسأل املبلغ عن التفويض عام قد يلحق ضده من أرضار إال إذا كان 
يف األمر إساءة الستعامل هذا احلق بأن صدر البالغ عن سوء قصد أو باألقل متساًم برعونة وهتور 
عجز املبلغ عن إثبات الوقائع املبلغ عنها ال يقطع بكذهبا، كام أن القضاء بالرباءة من جريمة لعدم 

توافر القصد اجلنائي فيها ال يدل عىل كذب البالغ املقدم عنها.

وُيس�تفاد م�ن ذلك أن حق التبليغ والش�كوى يف الرشيعة اإلس�المية هو ح�ق مباح، ولكنه 
مرتبط باحلفاظ عىل املصالح التي قصدها الش�ارع اإلس�المي وهي حفظ الدين والنفس والعقل 
والنس�ل واملال، فإذا خرجت الش�كوى أو اإلبالغ عن هذه املقاصد، كان استعامل حق الشكوى 

أو التبليغ بقصد األرضار يوجب التعويض. 

وقد وضع املنظم السعودي القواعد التي تنظم حق األفراد يف التبليغ أو الشكوى، كام تكفل يف 
ذات الوقت التحقق من جدّية الشكاوى والتبليغات، وذلك حفاظًا عىل املصلحة العامة للمجتمع 
واحلياة اخلاصة لألفراد، إذ أجازت املادة )27( من نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي لألفراد 
تقديم الشكاوي والتبليغات، وأنه يتعن عىل رجال الضبط القضائي كل حسب اختصاصه قبول 

هذه التبليغات والشكاوي.

وم�ن حي�ث معيار التعس�ف يف احلق يف التبلي�غ فهناك معايري أورده�ا رشاح القانون، أمهها 
معي�ار الرج�ل العادي، ومعيار انتفاء س�وء القصد. فوفقًا ملعيار الرجل الع�ادي، يكون املبلغ أو 
الشاكي متعسفًا يف استعامل احلق يف الشكوى أو التبليغ، إذا كان يف مقدور الرجل العادي أن يتبن 
عدم صحة الواقعة املبلغ عنها، الس�يام وأنه إذا كانت هناك بعض الصفات التي يتس�م هبا املبلغ 
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تؤهل�ه ملعرف�ة أن الواقعة املراد التبليغ عنها صحيحة أو غري صحيحة كأن يكون املبلغ حمام مثال؛ 
كام أنه وفقًا ملعيار انتفاء س�وء القصد يكون  املبلغ أو الش�اكي متعس�فًا يف استعامل احلق يف التبليغ 
أو الشكوى، إذا كانت هناك شبهات ُتربر اهتام املبلغ عنه، ومن ثم ينتفي سوء القصد عن املبلغ.

ك�ام أن الش�اكي ال يك�ون متعس�فًا يف اس�تعامل حقه يف الش�كوى إذا كانت ل�ه مصلحة من 
ش�كواه؛ إذ  تش�رط امل�ادة )4( من نظام املرافعات الرشعية الس�عودي أن تك�ون هناك مصلحة 
قائم�ة ومرشوع�ة للمدع�ي م�ن رفع دعواه؛ حيث تنص ع�ىل أنه:« ال ُيقب�ل أي طلب أو دفع ال 
تك�ون لصاحب�ه فيه مصلحة قائمة مرشوعة، ومع ذلك تكفي املصلحة املحتملة إذا كان الغرض 
من الطلب االحتياط لدفع رضر حمدق أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع فيه، وإذا 
ظه�ر للق�ايض أن الدع�وى صورية كان عليه رفضها، وله احلكم ع�ىل املدعي بنكال«.ثم عرفت 
املادة )1/4( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية، الصادرة بموجب قرار معايل وزير 
العدل رقم )4569( وتاريخ 1423/6/3ه� » املصلحة » بأهنا: » يقصد باملصلحة » كل ما فيها 
جل�ب نف�ع أو رضر » فاملقص�ود باملصلحة هو » امليزة » أو« الفائدة » أو » املنفعة » التي تعود عىل 

مقدم الطلب.

وبتطبيق ذلك عىل وقائع القضية موضوع التحليل واحلكم الصادر فيها يتضح أنه ال ُيشرط 
ثبوت صحة اإلدعاء أو الش�كوى حتى ال ُيعد املدعي واملبلغ ُمتعس�فًا يف استعامل احلق يف التبليغ 
أو اإلدع�اء، وه�ذا ما أظهره ق�رار اهليئة القضائية العليا من أن: » العجز عن اإلثبات ال ُيعد كذبًا 
»؛ وبذلك يكون احلكم الصادر يف القضية قد صدر موافقًا ألحكام الرشيعة اإلسالمية واألنظمة 

املعمول هبا والقوانن املقارنة فيام يتعلق بالتعسف يف استعامل احلق يف التبليغ أو الشكوى.
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القضية الثانية
أواًل: نوع القضية: تتعلق هذه القضية بدعوى كيدية.

ثاني�ًا: رق�م احلكم الصادر يف القضية وتارخيه واجلهة التي صدر عنها: احُلكم رقم )6(، وتاريخ: 
1392/1/1ه�، الصادر من املحكمة الكربى بالرياض. 

ثالثًا: موجز وقائع القضية : تتلخص وقائع هذه القضية، حسبام أثبته احُلكم املذكور من أنه جرى 
سامع دعوى )....... ( ضد )..........( ورفقاه )........(؛ ظهر أهنا تتعلق برسقة نخلة 
يدع�ي أن )...........( ورفق�اه )...........( رسقوا ًبلحه�ا، وأنه بطلب البّينة منه، قرر 

عجزه عن اإلثبات، وأنه قرر أخريًا ًتنازله عنها، بعد أن حلفوا له اليمن الالزمة. 

بن�اًء ع�ىل ذلك قرر فضيل�ة القايض ناظر الدعوى إخالء س�بيل امُلدعى عليهم من دعوى   
امُلدع�ي يف رسق�ة ًبلح النخلة، وس�جن املدعي أس�بوعًا، نظرًا إلتعاب�ه للمذكورين بدون 
حق. ولكن اهليئة القضائية العليا رأت عدم وجود سبب ُيربر سجن املدعي بحجة إتعابه 
للمدع�ى عليه�م، إذ إن تعزي�ر املدعي ع�ىل دعواه ال يصلح إال إذا ثب�ت لدى احلاكم بأن 

الدعوى كيدية. 

رابع�ًا : احلك�م الصادر يف القضية: صدر احلكم يف هذه القضية من فضيلة القايض ناظر الدعوى 
بإخ�الء س�بيل امُلدع�ى عليهم من دع�وى امُلدعي يف رسق�ة ًبلح النخلة، وس�جن املدعي 
أس�بوعًا، نظرًا إلتعابه للمذكورين بدون حق. ثم قضت اهليئة القضائية العليا رأت عدم 
وجود س�بب ُيربر س�جن املدع�ي بحجة إتعابه للمدعى عليه�م، إذ إن تعزير املدعي عىل 

دعواه ال يصح إال إذا ثبت لدى احلاكم بأن الدعوى كيدية. 

خامسًا: حيثيات احلكم الصادر يف القضية: يتضح من وقائع هذه القضية وحيثيات احلكم الصادر 
فيها، أهنا تضمنت س�ببًا لس�جن املدعي نظرًا الهتامه للمذكورين بدون حق، كام تضمنت 
سببًا أخذت به اهليئة القضائية مفاده أن تعزير املدعي عىل دعواه ال جيوز إال إذا ثبت لدى 

القايض ناظر القضية أن الدعوى كيدية.  

سادسًا:احلق اإلجرائي موضوع التعسف: التعسف يف احلق يف التبليغ أو اإلدعاء.
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س�ابعًا: حتلي�ل املضم�ون: يتضح من وقائع ه�ذه القضية، ومن حيثيات احُلك�م الصادر فيها أهنا 
تتعلق بدعوى كيدية، أي بالتعس�ف من جانب املدعي. وملا كانت فكرة التعس�ف تس�تند 
يف الرشيعة اإلسالمية إىل الكثري من آيات القرآن الكريم، وإىل وما روى عن الرسول > 
من أحاديث، والتي تؤكد بشكل قاطع أن استخدام احلق يكون مرشوعًا إذا تم بأمانة ونّية 
صادق�ة، ولكن�ه يكون عكس ذلك، إذا تم بنية اإلرضار بالغري. حيث وردت األدل�ة م�ن 
ِ ًفاًل  القرآن الكريم واألحاديث النبوية يف حتريم التعسف، منها قوله:}... تِْلًك ُحُدوُد اللهًّ

امِلُوًن ﴿229﴾)سورة البقرة(.  ئًِك ُهُم الظهًّ ِ ًفُأوًلٰ ًتْعًتُدوًها  ًوًمْن ًيًتًعدهًّ ُحُدوًد اللهًّ

كام يتضح أن التعسف مرتبط أساسًا بنظرية احلق، وهو ما دعا أحد الفقهاء املعارصين لتعريفه 
عىل أنه: »مناقضة قصد الشارع يف ترصف مأذون فيه رشعًا بحسب األصل،

وملا كانت الرشيعة اإلسالمية هتدف إىل حتقيق مصالح العباد عىل اإلطالق، فإن قصد الشارع 
م�ن املكل�ف أن يكون قصده يف العم�ل موافقًا لقصد الترشيع،لذا ف�إن الفعل يكون مرشوعًا يف 
ذاته بالنظر إىل استناده إىل احلق، ويكون غري مرشوع بالنظر إىل استعامله يف غري غايته، أو ملناقضته 

لروح الرشيعة أو قواعدها العامة،

وملا كان املراد بالتعسف يف استعامل احلق استعامله عىل وجه غري مرشوع، بمعنى جماوزة احلق 
حن مزاولة اإلنسان له، وملا كانت نظرية التعسف يف الفقه اإلسالمي تقوم عىل معيارين أساسين 
مه�ا: املعي�ار األول: معنوي أو نف�ي، يعتمد هذا املعيار يف بح�ث إرادة صاحب احلق للترصف 
يف حق�ه م�ن قصد اإلرضار أو الدافع إىل حتقيق مصال�ح غري مرشوعة. وهو قصد حمظور رشعًا، 
متاش�يًا م�ع القاعدة الرشعية التي تقيض بأن�ه »ال رضر وال رضار«، واملعيار الثاين: موضوعي أو 
م�ادي: يعتم�د عىل ضابط التناس�ب بن ما جينب�ه صاحب احلق من نفع، وما يل�زم عن ذلك من 
مفس�دة، ووس�يلته يف ذلك املوازنة، فإذا كانت املفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها من�ع 
الفع�ل، وه��ذا الضابط حيكم التعارض بن احلق�وق الفردية بعضها قبل بعض، واحل�ق الفردي 

مع املصلحة العامة من باب أوىل.

وملا كان املقصود بالتعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي أن يستخدم الشخص حقه 
يف رفع الدعوى قاصدًا اإلرضار بالغري، وحتميله نفقات ومرصوفات، فضاًل عام يسببه من فوات 

املصالح والوقت بغري حق؛ ويتصور التعسف من جانب املدعي أو من جانب املدعى عليه.
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 وبتطبي�ق ذل�ك عىل وقائ�ع الدعوى يف القضي�ة املعروضة أمامنا وعىل احلك�م الصادر فيها 
وحيثياهتا يتضح أن هذا احلكم قد أصاب احلقيقة حيث جاء متوافقًا مع ما تقرره أحكام الرشيعة 
اإلس�المية الغ�راء واألنظمة الس�عودية والقوان�ن املقارنة، عىل نحو ما تناولته هذه الدراس�ة يف 
اجلانب النظري،حيث إنه يلزم إثبات الًكيدية  للقول بوجود تعسف يف استعامل احلق يف اإلدعاء 

أو التبليغ من جانب املدعي، إذ إن عجز املدعي عن إثبات دعواه ال يعني بالرضورة  كذبه.
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القضية الثالثة
أواًل: نوع القضية: تعسف املدعى عليه يف احلضور. 

ثاني�ًا: رق�م احُلك�م الصادر يف القضية، وتارخي�ه، واجلهة التي صدر عنه�ا: احلكم رقم )8/74( 
وتاريخ: 1427/8/17ه�، الصادر من املحكمة العامة باإلحساء.

ثالث�ًا: موج�ز وقائع القضية: تتلخص وقائع  هذه القضي�ة يف أن )......(  أدعى عىل الغائب عن 
جمل�س احلك�م ).........( قائ�اًل يف حترير دعواه: أن�ه بتاريخ 1415/7/9ه�� ، املوافق 
1994/12/11م اش�رى املدعى عليه )........( من الرشكة موكلته سيارة نوع هوندا 
موديل 94 ، اللون رمادي بمبلغ إمجايل وقدره أربعة وثامنون ألف وثالثامئة واثنان وستون 
ريااًل، س�دد منها دفعة مقدمة قدرها س�بعة عرش ألف ، والباقي وقدره سبعة وستون ألفًا 
وثالثامئ�ة واثنان وس�تون ري�ااًل ال تزال يف ذمته ، وطالب بإلزام املدع�ى عليه بدفع املبلغ 

املدعى به وقدره سبعة وستون ألفًا وثالثامئة واثنان وستون ريااًل هذه دعواي. 

وحيث إن هذا هو البالغ الثاين للمدعى عليه، ومل حيرض قرر فضيلة القايض ناظر القضية   
سامع دعوى املدعي يف غياب املدعى عليه، وبسؤال املدعي وكالة عن البّينة أجاب قائاًل: 

أطلب إعطائي مهلة إلحضار بينتي. 

ويف جلس�ة أخ�رى ح�رض املدع�ي وكال�ة )...... (، وطل�ب فضيلة القايض م�ن املدعي   
وكال�ة البّينة عىل صح�ة دعواه، فأبرز االتفاقية الصادرة من رشكة ) ..........( والس�يد 
)..........( بصفته املش�ري وعنوانه اإلحس�اء ، وقد اتفق عىل أن يش�ري الطرف الثاين 
من الطرف األول سيارة هوندا من نوع أكورد يب إكس موديل 1994م اللون رمادي رقم 
اهليكل ).............( وقد أقر الطرف الثاين أنه عاين السيارة ُمعاينة نافية للًجهالة، وأنه 
قد اس�تلمها، وقد وافق الطرف الثاين عىل رشائه الس�يارة ، ودفع منها جزءًا والباقي عىل 

أقساط بموجب كمبياالت. 

رابعًا : احُلكم الصادر يف القضية: بعد سامع الدعوى ، وبعد إطالع املحكمة عىل اإلثباتات املقدمة 
من الرشكة املدعية، ولعدم حضور املدعى عليه مع تبليغه بمواعيد اجللسات السابقة عن 
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طري�ق حم�رضي اخلصوم، وحي�ث إن ذلك ُيعترب نكواًل عن اجل�واب عىل دعوى املدعي، 
وترضرت الرشكة املدعية من ذلك ، فقد حكمت املحكمة عىل املدعى عليه بإلزامه بسداد 
املبلغ املتبقي من ثمن السيارة ، واستنادًا للامدة )1/55 و5/56( من نظام املرافعات، فإن 

هذا احلكم ُيعد حضوريًا يف حق املدعى عليه لتبليغه لشخصه. 

خامسًا: حيثيات احُلكم الصادر يف القضية: استند هذا احلكم يف ًحيثياته إىل عدم حضور املدعى 
عليه مع تبليغه بمواعيد اجللسات السابقة عن طريق حمرضي اخلصوم، واعتربت املحكمة 
أن ذلك ُيعترب نكواًل عن اجلواب عىل دعوى املدعي، وأن الرشكة املدعية قد ترضرت من 
ذل�ك. كام اس�تندت إىل نصوص املادتن )1/55 و5/56( م�ن نظام املرافعات الرشعية 
السعودي، وهلذا فقد اعتربت هذا احلكم حضوريًا يف حق املدعى عليه لتبليغه لشخصه.

سادسًا: احلق اإلجرائي موضوع التعسف: حق املدعى عليه يف احلضور.

سابعًا: حتليل املضمون: يتضح من وقائع هذه القضية ومن احلكم الصادر فيها أنه تعرض لصورة 
من صور تعس�ف املدعى عليه، وهي تعس�فه يف احلضور عىل الرغم من تبليغه ش�خصيًا 
باحلض�ور، وقد أورد احلكم جزاًء عىل هذا التعس�ف، يتمث�ل يف اعتبار املدعى عليه ناكاًل 
عن اجلواب، واعتبار احلكم حضوريًا يف مواجهة املدعى عليه وفقًا لنص املادتن )1/55 

و 5/56( من نظام املرافعات الرشعية السعودي. 

واحلقيقة إن هذا الذي صدر من املدعى عليه يعد نوعًا من التعسف يف استعامل احلق يف املجال 
اإلجرائي، حيث يستخدم الشخص حقه يف دفع الدعوى قاصدًا اإلرضار بالغري، وحتميله نفقات 
ومرصوفات، فضاًل عام يسببه من فوات املصالح والوقت بغري حق، وذلك بالغياب وعدم احلضور 

جملس القضاء عىل الرغم من تبليغه لشخصه بذلك عن طريق حمرضي املحكمة.

 وبناء عىل ذلك يكون احلكم الصادر ضده باعتباره حارضًا وناكاًل عن اجلواب عىل دعوى 
املدعي، قد أصاب احلقيقة، وجاء متفقًا مع ما تقرره نظرية التعسف يف استعامل احلق، والتي سبق 
للباحث أن تناول أحكامها يف فصول الدراسة السابقة، ذلك أنه إذا كان املنظم السعودي يف نظام 
املرافع�ات الرشعي�ة قد كفل حق املدعى عليه يف الدفاع عن نفس�ه وإنكار دعوى املدعي، إال أن 
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ذلك مرشوط بأال يتعس�ف يف ذلك بام يؤدي إىل اإلرضار باملدعي، أي أنه ُمقيد يف اس�تعامله حلقه 
بالقدر الالزم القتضاء احلقوق التي ًيدعيها الشخص والذود عنها، فمعيار التعسف يف استعامل 
احلق يف املجال اإلجرائي هو االنحراف عن غايته، ويتحقق التعسف )االنحراف يف استعامل احلق 
اإلجرائي( ولو مل يرتب رضر مادي عىل اخلصم اآلخر، ألن اخلصم املتعسف هيدف من ممارسة 
اإلج�راءات إىل حتقيق مصلحة ذاتية. ولق�د أوىل هذا النظام أمهية كبرية لقواعد حضور اخلصوم 
يف الدعوى س�واء بالنس�بة للمدعي أو املدعى عليه، حيث إن حضورهم حيقق املبادئ األساسية 
لضامن�ات التق�ايض، بام ينعكس عىل عملية حتقيق العدالة، ومن أهم املبادئ التي ُتس�اعد قواعد 
احلضور عىل حتقيقها » مبدأ املواجهة بن اخلصوم«، حيث إن هلذا املبدأ نطاق مزدوج، ألنه يتعن 
إعامله يف مواجهة اخلصوم من ناحية، ويف مواجهة القايض من ناحية أخرى. كام أن غياب املدعى 
عليه بقصد تعطيل نظر الدعوى والفصل فيها واللدد يف اخلصومة أمر يتعارض مع أحكام الرشيعة 
اإلسالمية، التي حرصت عىل تقرير مبدأ رسعة الفصل يف النزاع، وعدم جواز التأخري بال مسوغ 

رشعي، والذي يعد من أهم املبادئ التي يرتكز عليها القضاء يف اإلسالم.
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القضية الرابعة
أواًل: نوع القضية: الدعاوى املقلوبة– رشوط الطلب القضائي.

ثانيًا: رقم احُلكم الصادر يف القضية، وتارخيه، واجلهة التي صدر عنها: احلكم رقم)18( ، بتاريخ: 
1428/1/16ه��،  الص�ادر عن املحكمة العام�ة بمحافظة الدائر بن�ي مالك، باململكة 

العربية السعودية.

ثالثًا: موجز وقائع القضية: تتلخص وقائع  هذه القضية يف أن املدعو )..........(حرض اجللس�ة 
وح�رض بحض�وره )..........(، وأدعى األول قائ�اًل يف حترير دعواه: إن هذا احلارض قد 
يدع�ي ع�ىل أين اعتديت عىل مقربة )..........( الواقعة )..........( وحدودها وأطواهلا 
كاآليت: ش�اماًل املق�ربة وش�عيب )..........( بط�ول )15.5م( انكس�ارات ، اجلن�وب 
)..........( ومدخل ب�)5م( بطول : )26.20م( ضلع واحد فقط ، الرشق )..........( 
ومقربة بطول )58م( انكسارات ، الغرب شعيب )..........( بطول )52م( ضلع واحد 
فقط، املساحة )1276.02م( ، أطلب إذا كان له دعوى فعلية إثباهتا حتى نتخارج رشعًا.

رابعًا : احُلكم الصادر يف القضية: صدر احلكم يف هذه الدعوى من فضيلة القايض مقررًا أنه بناًء 
ع�ىل م�ا تقدم من الدعوى، وحضور املدعى علي�ه، ولعدم حاجتنا لإلجابة كون الدعوى 

مقلوبة، فقد رصفت النظر عن الدعوى، وأخليت سبيل املدعى عليه. 

خامسًا: حيثيات احُلكم الصادر يف القضية: استند هذا احلكم يف حيثياته إىل أن الدعوى مقلوبة، 
أي ال تتواف�ر فيه�ا الرشوط النظامية التي يتطلبها النظام، أي مل يتوافر فيها رشط املصلحة 

الذي جيب توافره يف املدعي.

سادسًا: احلق اإلجرائي موضوع التعسف: احلق يف رفع الدعوى أو االدعاء. 

سابعًا: حتليل املضمون: يتضح من وقائع هذه القضية ومن احلكم الصادر فيها أنه تعرض لصورة 
م�ن ص�ور تعس�ف املدع�ى ، وهو رفع�ه الدع�وى دون أن تتوافر فيها ال�رشوط النظامية 
وخاصة رشط املصلحة، حيث يتصور التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف املجال اإلجرائي يف 
جانب املدعي يف مرحلة التبليغ والشكوى، حق التبليغ والشكوى يف الرشيعة اإلسالمية 
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هو حق مباح، ولكنه مرتبط باحلفاظ عىل املصالح التي قصدها الش�ارع اإلس�المي وهي 
حفظ الدين والنفس والعقل والنس�ل واملال، فإذا خرجت الش�كوى أو اإلبالغ عن هذه 

املقاصد، كان استعامل حق الشكوى أو التبليغ بقصد األرضار يوجب التعويض. 

وم�ن حيث معيار التعس�ف يف احل�ق يف التبليغ فوفقًا ملعيار الرجل الع�ادي، يكون املبلغ أو 
الشاكي متعسفًا يف استعامل احلق يف الشكوى أو التبليغ، إذا كان يف مقدور الرجل العادي أن يتبن 
عدم صحة الواقعة املبلغ عنها، الس�يام وأنه إذا كانت هناك بعض الصفات التي يتس�م هبا املبلغ 
تؤهل�ه ملعرف�ة أن الواقعة املراد التبليغ عنها صحيحة أو غري صحيحة كأن يكون املبلغ حمام مثال؛ 
كام أنه وفقًا ملعيار انتفاء س�وء القصد يكون  املبلغ أو الش�اكي متعس�فًا يف استعامل احلق يف التبليغ 
أو الشكوى، إذا كانت هناك شبهات تربر اهتام املبلغ عنه، ومن ثم ينتفي سوء القصد عن املبلغ.

وتشرط املادة )4( من نظام املرافعات الرشعية السعودي يف رافع الدعوى أو الطلب القضائي 
أن تك�ون ل�ه مصلحة قائم�ة ومرشوعة؛ حيث تنص عىل أنه: »ال يقبل أي طلب أو دفع ال تكون 
لصاحب�ه في�ه مصلحة قائمة مرشوعة، ومع ذل�ك تكفي املصلحة املحتمل�ة إذا كان الغرض من 
الطلب االحتياط لدفع رضر حمدق أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع فيه، وإذا ظهر 
للق�ايض أن الدع�وى صورية كان عليه رفضها، ول�ه احلكم عىل املدعي بنكال«. ثم عرفت املادة 
)1/4( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية، الصادرة بموجب قرار معايل وزير العدل 
رق�م )4569( وتاري�خ 1423/6/3ه� »املصلحة« بأهن�ا: »يقصد باملصلحة« كل ما فيها جلب 
نفع أو رضر فاملقصود باملصلحة هو »امليزة« أو»الفائدة« أو »املنفعة« التي تعود عىل مقدم الطلب.

وبتطبيق ذلك عىل احلكم الصادر يف الدعوى املاثلة أمامنا يف هذه القضية  يتضح أن دعوى 
املدع�ي مل تتوافر فيها رشوط الطلب القضائي، وخاصة رشط املصلحة، إذ جيب توافر املصلحة، 
حتى ولو كانت حمتملة وأن تكون  املصلحة مرشوعة، وهو ما مل يتوافر يف طلب املدعي ، لذا فقد 
صدر احلكم من فضيلة القايض برفض الطلب، وبذلك يكون احلكم قد  جاء متفقًا مع نصوص 

نظام املرافعات الرشعية السعودي. 
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القضية اخلامسة
أواًل: نوع القضية: تتعلق هذه القضية بمعيار التعسف يف استعامل احلق.

ثاني�ًا: رق�م احُلك�م الصادر يف القضي�ة، وتارخيه، واجلهة الت�ي صدر عنها: احُلك�م الصادر برقم 
)4/227( ، وتاريخ 1426/10/7ه�، الصادر عن املحكمة العامة بالرياض .

ثالثًا: موجز وقائع القضية: تتلخص وقائع  هذه القضية يف أن كاًل من )..........( و )..........(
ح�رض، وادعي�ا عىل احلارض معه�ام )..........( قائلن يف دعوامه�ا أن : تلك مزرعة تقع 
يف ).........( غرب اخلرج، حيدها من الش�امل واجلنوب والغرب ش�وارع ، ومن الرشق 
أرض فض�اء مل�ك )..........( ، وه�ذه املزرعة تعود لنا بال�رشاء بموجب صك ملكية 
من كتابة عدل )..........( ، وقد اس�تثمرنا هذه املزرعة قبل أكثر من مخس�ة عرش عامًا يف 
زراعة القمح والنخيل، ونستخدمها سكنًا لنا ولعوائلنا ونستقبل فيها زوارنا يف املناسبات 
واإلجازات واألعياد، وصدر لنا ترخيص من معايل وزير الزراعة واملياه برقم )..........( 
إلقام�ة م�رشوع إنتاج وتربية النعام، وقد جاورنا املدعى عليه، وذلك منذ عام 1420ه�، 
والحظنا قيام موكله بإنشاء مزرعة دواجن، فأرسلنا له مندوبًا عنا، ورشح له األرضار التي 
سوف تلحق بنا يف حال إقامة مرشوع الدواجن، فوعدنا بأن تكون عنابر الدواجن بعيدة 
عن مزارعنا بحوايل كيلو مرًا، واستمر عمل موكله يف إنشاء هذا املرشوع ، فبعثنا له خطابًا 
بتاريخ 1420/11/2ه� نذكره بوعده لنا، وأحلقنا خطابًا آخر بتاريخ 142/6/29ه�، 
وقد تم تش�غيل املرشوع ووضع الدجاج فيه، وقمنا بالش�كايا للجهات املختصة باخلرج 
لنق�ل مزرعته بعيدًا عنا ، وحاولت اجله�ات املختصة إقناعه ولكن دون جدوى، وحيث 

إن إقامة هذا املرشوع يلحق بنا األرضار التالية : 

1 � بسبب هذا املرشوع فإن قيمة مزرعتنا قد انخفضت إىل النصف ، فلو بعناها فال تساوي قيمتها 
قبل إقامة هذا املرشوع.

2�  أرضاره الصحية والنفسية علينا. 

 3� أن مرشوع الدواجن فيه خطر كبري عىل النعام حلساسيته . 
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ولذا نطلب س�ؤال املدعى عليه وإلزام موكله بنقل املرشوع اخلاص بالدواجن من مكانه   
ل�ألرضار التي ذكرناها هذه دعوانا. وبس�ؤال املدعى علي�ه أجاب قائاًل : ما ذكره املدعي 
أن يف دعواه�ا م�ن قيام موكيل بإقامة مرشوع إنتاج وتربي�ة دواجن بجوار مزرعة املدعن 
املذك�ور موقعها أع�اله كل ذلك صحيح، وموكيل قد أقام هذا املرشوع بناًء عىل ترخيص 
ص�ادر م�ن وزير الزراعة برقم )..........( صورته مرفقة لديكم باملعاملة، وقد صدر لنا 
الرخي�ص بعد ترخيصهم بش�هرين ونص�ف تقريبًا، وما ذكراه م�ن وجود أرضار عليهام 

وعىل قيمة مزرعتها وعىل النعام غري صحيح . 

ثم اقتىض األمر الكتابة ألهل اخلربة ، فورد خطاب هيئة النظر ملحكمة الدمل، والذي جرى   
مفاده بأن املرشوع يقلل من قيمة املزرعة، حيث إن الروائح كرهية، وترض بمزرعة املذكور 

أعاله. 

ث�م رأت املحكم�ة الكتابة ألهل اخلربة لتحديد الطرف األول الذي  ُيعد أش�د رضرًا من   
اآلخر، فورد بعد املكاتبات بأن الرضرين متساوين وال يزال الرضر برضر مثله . 

رابع�ًا : احُلك�م الصادر يف القضية: ثبت للمحكمة ب�أن كل من املرشوعن فيهام رضر عىل اآلخر 
وبقائه�ام في�ه مصلحة للجميع، بل أهنا تتعدى غريها، ولذا فقد حكمت املحكمة برصف 
النظ�ر ع�ن طل�ب املدعن. وتم تصديق احلك�م من حمكمة التمييز بالق�رار رقم 184/ق 

/3/2 وتاريخ 1427/4/1ه�. 

خامسًا: حيثيات احُلكم الصادر يف القضية: استندت املحكمة يف حكمها برصف النظر عن دعوى 
املدعن إىل س�بب مفاده أن كل من املرشوعن فيهام رضر عىل اآلخر وبقائهام فيه مصلحة 
للجميع، بل أهنا تتعدى غريها،أي أهنا  مل ترجح وجود مصلحة للمدعن يف الدعوى التي 

أقاماها ضد املدعى عليه.

سادسًا: احلق اإلجرائي موضوع التعسف: تتعلق هذه القضية باحلق يف االدعاء أو الشكوى، كام 
تتعلق بحق الشخص يف استعامل املال اململوك له. 

سابعًا: حتليل املضمون: يتضح من وقائع هذه القضية ومن احلكم الصادر فيها أن احلكم تعرض 
لصورة من صور تعسف املدعى، وهو رفعه الدعوى دون أن تتوافر فيها الرشوط النظامية 
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وخاصة رشط املصلحة، حيث يتصور التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف املجال اإلجرائي يف 
جانب املدعي يف مرحلة التبليغ والشكوى، حق التبليغ والشكوى يف الرشيعة اإلسالمية هو 
حق مباح، ولكنه مرتبط باحلفاظ عىل املصالح التي قصدها الشارع اإلسالمي وهي حفظ 
الدين والنفس والعقل والنسل واملال، فإذا خرجت الشكوى أو اإلبالغ عن هذه املقاصد، 
كان اس�تعامل حق الش�كوى أو التبليغ بقصد األرضار يوجب التعويض. وملا كانت املادة 
)4( من نظام املرافعات الرشعية السعودي تشرط يف رافع الدعوى أو الطلب القضائي أن 
تكون له مصلحة قائمة ومرشوعة؛ حيث تنص عىل أنه: »ال يقبل أي طلب أو دفع ال تكون 
لصاحبه فيه مصلحة قائمة مرشوعة، ومع ذلك تكفي املصلحة املحتملة إذا كان الغرض 
من الطلب االحتياط لدفع رضر حمدق أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع فيه، 
وإذا ظه�ر للقايض أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله احلكم عىل املدعي بنكال«. 
ثم عرفت املادة )1/4( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية، الصادرة بموجب 
قرار معايل وزير العدل رقم )4569( وتاريخ 1423/6/3ه� » املصلحة« بأهنا: » يقصد 
باملصلح�ة« كل م�ا فيها جلب نفع أو رضر فاملقصود باملصلحة هو »امليزة« أو»الفائدة« أو 
»املنفعة« التي تعود عىل مقدم الطلب، وبتطبيق هذا الرشط عىل دعوى املدعن يتضح أن 
هلام مصلحة مرشوعة يف الدعوى التي رفعاها وهي دفع رضر حمدق، وهلذا ينتفي التعسف 

عن تلك الدعوى وتكون بعيدة عن فكرة التعسف يف احلق اإلجرائي.

كام تعرض هذا احلكم لصورة من صور تعس�ف املدعى عليه، وهو اس�تعامله ملكه استعاماًل 
مرشوع�ًا ولك�ن ترتب عىل هذا االس�تعامل اإلرضار باآلخرين، حيث يكون اس�تعامل احلق غري 
م�رشوع إذا مل يقصد به س�وى اإلرضار بالغ�ري، أو إذا كانت املصالح التي يرمي إىل حتقيقها قليلة 
األمهية بحيث ال تتناسب مع ما يصيب الغري من رضر بسببها، أو إذا كانت املصالح التي يرمي إىل 
حتقيقها غري مرشوعة. فأحوال أو معايري التعسف يف استعامل احلق هي: قصد اإلرضار بالغري وعدم 
تناس�ب مصلحة صاحب احلق مع رضر الغري، وعدم مرشوعية املصلحة املقصودة باالس�تعامل. 
وبناء عليه فإن من استعمل حقه استعاماًل مرشوعًا ال يكون مسئواًل عام ينشأ عن ذلك من رضر.

ويتبن من وقائع هذه القضية ومن احلكم الصادر فيها، ومن أسبابه، أن دعوى املدعن وحكم 
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املحكمة استندا إىل معايري التعسف يف استعامل احلق يف امللكية، إذ قام املدعى عليه باستعامل حقه 
يف البناء يف ملكه، ولكن املدعن اعرضوا عىل ذلك بحجة رجحان معايري التعس�ف يف اس�تعامل 
احلق، وقد خلصت املحكمة إىل عدم توافر معيار التعسف إذ إن هناك مصلحتن متوازنتن لطريف 
الدعوى ومل تس�تطع احلكمة أن ترجح إحدامها عىل األخرى، فقضت بانتفاء التعس�ف يف جانب 

كل منهام. 
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القضية السادسة
أواًل: نوع القضية: تعسف من جانب الدائن احلاجز يف جمال احلجز عىل ما للمدين لدى الغري.

ثانيًا: رقم احُلكم الصادر يف القضية، وتارخيه، واجلهة التي صدر عنها: الطعن رقم 66 لسنة 12 
ق، الصادر عن  القضاء املرصي.

ثالث�ًا: موج�ز وقائع القضي�ة: تتلخص وقائع هذه القضية يف أن الدائن ق�ام بتوقيع احلجز عىل ما 
للمدي�ن لدى الغري، فرفع املدين عىل الدائ�ن احلاجز دعوى للمطالبة بالتعويض ، ولكن 
املحكم�ة قض�ت بأن قيام الدائن احلاجز باحلجز عىل أم�وال مدينه املوجودة لدى الغري ال 
يس�توجب مس�ؤوليته، إال إذا كان قد أساء استعامله بارتكاب خطأ ال يصح التسامح فيه، 
فرفض�ت املحكم�ة قد دع�وى التعويض املرفوعة م�ن املدين عىل الدائ�ن احلاجز بعد أن 
حمصتها من جهة تأسيسها عىل اخلطأ املسند إىل الدائن يف توقيعه احلجز حتت يده ويد غريه 
عىل مبالغ مستحقة للمدين، وخلصت إىل االقتناع بأن احلاجز كان لديه من املسوغات ما 
يربر توقيعه احلجز بدليل تثبيته، واحلكم له ابتدائيًا واستثنافه عىل املدين بالتعويض، وأنه 
إذا كانت حمكمة النقض قد رأت بعد ذلك عدم استحقاق الدائن للتعويض فال تأثري هلذا 
اآلن، األم�ر كان م�ن الدقة وصعوبة التقدير من الوجه�ة القانونية، بحيث إن الدائن يعد 
معذورًا، إذا هو يف س�بيل املحافظة عىل حقوقه قد عمد إىل ماله من حق قانوين يف توقيعه 
احلجز عىل ما ملدينه لديه ولدى الغري، ولذا فإن قضاءها بذلك يكون قد جاء عىل أس�اس 

سليم من الواقع والقانون. 

رابع�ًا : احُلك�م الص�ادر يف القضي�ة: ص�در احلكم من املحكم�ة يف هذه الدع�وى برفض دعوى 
التعويض التي رفعها املدين ضد الدائن احلاجز.

خامسًا: حيثيات احُلكم الصادر يف القضية: استند هذا احلكم يف حيثياته يف رفض دعوى التعويض 
إىل أن الدائ�ن يف توقيع�ه احلج�ز حت�ت يد املدين وي�د غريه عىل مبالغ مس�تحقة للمدين مل 
يرتك�ب خطأ، بل كان لديه من املس�وغات ما يربر توقيع�ه احلجز ، فالدائن يعد معذورًا، 
إذا هو، يف س�بيل املحافظة عىل حقوقه، قد عمد إىل ماله من حق قانوين يف توقيعه احلجز 

عىل ما ملدينه لديه ولدى الغري.
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سادسًا: احلق اإلجرائي موضوع التعسف: احلق يف التنفيذ عىل املدين وأمواله.

سابعًا: حتليل املضمون : يتضح من عرض وقائع هذه القضية واحلكم الصادر فيها، وأسبابه، أنه 
يتعرض لفكرة التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف التنفيذ، فللدائن أن يقوم باختاذ اإلجراءات 
املنصوص عيها يف النظام القتضاء حقه من املدين، ومن هذه اإلجراءات التي نص عليها 

النظام حق الدائن يف توقيع حجز ما للمدين لدى الغري. 

ومن املعلوم أن نظام املرافعات الرشعية السعودي قد كفل عدة وسائل للمحكوم له القتضاء 
حقه وتنفيذه جربًا عىل املحكوم عليه، حيث يمكن أن يكون حمل التنفيذ أموال املحكوم عليه أو 
املحكوم عليه ذاته؛إذ نصت املادة )217( مرافعات رشعية عىل أنه : » جيري التنفيذ عىل أم�وال 
املحكوم عليه إذا مل يقم بتسليم املبلغ املحكوم به وذلك بتوقيع احلجز عىل ما يكفي لتنفيذ احلكم 
م�ن منقوالت�ه وعقاراته وبيع هذه األموال إن اقتىض احلال باملزاد العلني بأم�ر املحكمة وفق�ًا ملا 
نص عليه يف هذا الفصل، وحي�دد القايض قب�ل البيع ما تدعوا احلاجة  إىل تركه للمحجوز عليه من 
املنقول والعقار«. كام أجاز النظام لطالب التنفيذ إذا كان هناك خشية من هتريب املدين ألمواله، 
ح�ق توقي�ع احلج�ز التحفظي عىل أمواله، وأجازت املادة )202( من ه�ذا النظام لكل دائن بيده 
حك�م قاب�ل للتنفيذ بدين مس�تقر يف الذمة حال األداء أن يطل�ب حجز ما يكون ملدينة لدى الغري 
من الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة عىل رشط، وما يكون له من األعيان املنقولة يف يد الغري. 
فحجز ما للمدين لدى الغري هو » احلجز الذي يوقعه الدائن عىل حقوق مدنية أو منقوالته يف ذمة 
الغري بقصد منع هذا الغري من الوفاء للمدين أو تسليمه ما يف حيازته من املنقوالت وذلك متهيدًا 
القتضاء الدائن حقه من املال املحجوز أو من ثمنه بعد بيعه. وقد يقوم طالب التنفيذ بالتعس�ف 
يف استخدام احلق يف حجز ما للمدين لدى الغري، مع علمه بعدم وجود رابطة بن املحكوم عليه 
والغري، وإنام يقصد من ذلك التشهري باملحكوم عليه وإيذائه نفسيًا. وعىل ذلك فلكي يقوم طالب 
التنفي�ذ بتوقي�ع حجز ما للمدين لدى الغري، جيب أن يتحق�ق من وجود رابطة بن املحكوم عليه 
والغري حتى تتم إجراءات احلجز، ولكن يتعس�ف طالب التنفيذ يف اس�تخدام هذا احلق لإلساءة 

للمحكوم عليه عىل الرغم من علمه بعدم وجود أي رابطة بن املحكوم عليه والغري. 
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واحلقيق�ة إن مش�كلة حجز ما للمدين ل�دى الغري تكمن، ليس فق�ط يف حجز أموال املدين 
املس�تحقة له يف ذمة الغري ملصلحة الدائن، وإنام تتعدى لتلحق بس�معة املدين لدى هذا الغري من 
جراء اإلجراءات التي يتخذها الدائن لتوقيع هذا احلجز، السيام إذا كان هذا املدين يتمتع بسمعة 
جتارية كبرية أو متى كان املدين رشكة جتارية، ويقوم الدائن باختاذ إجراءات حجز ما للمدين لدى 
الغري عىل حس�ابات هذا املدين لدى البنوك أو لدى عمالؤه، وبال ش�ك أن الرضر هنا واقع عىل 
س�معة هذا املدين ومصاحله املس�تقبلية، فقد يعزف العمالء أو البنوك من التعامل مع هذا املدين 

حتى ولو صح بعد ذلك كيدية اإلجراءات. 

وم�ع ذل�ك، فإن هذا احلكم اش�رط ملس�ؤولية الدائن احلاجز عن تعس�فه يف اس�تعامله حلقه 
اإلجرائي يف اختاذ إجراءات حجز ما للمدين لدى الغري أن يكون » ارتكب خطأ ال يصح التسامح 
فيه« ،فإذا كانت هناك مسوغات تربر للدائن استعامل هذا احلق اإلجرائي فال يعد استعامله حلقه 
تعسفيًا، حتى ولو ثبت عدم صحة أو أحقية الدائن يف طلب توقيع هذا احلجز، طاملا استعمل حقه 

القانوين يف طلب توقيع حجز ما للمدين لدى الغري، وكانت لديه مسوغات تربر ذلك. 
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القضية السابعة
أواًل: نوع القضية: تتعلق هذه القضية بالتعسف يف استعامل احلق يف احلجز عىل املدين 

ثانيًا: رقم احُلكم الصادر يف القضية، وتارخيه، واجلهة التي صدر عنها: الطعن 445 لسنة 45 ق 
جلسة 1982/11/12م، الصادر عن القضاء املرصي.

ثالثًا: موجز وقائع القضية: تتلخص وقائع هذه القضية يف قيام اجلهة اإلدارية بتوقيع حجز إدارّي 
عىل مدينها لدى الغري إعاماًل حلقه املقرر بقانون احلجز اإلداري املرصي رقم 308 لس�نة 
1955م، والذي ال يس�توجب مس�ؤوليتها إال إذا أس�اءت اس�تعامل هذا احلق بإجرائها 
احلجز بسوء نّية بقصد اإلرضار أو بخطأ جسيم مما ال يصح التسامح فيه، وإن استخالص 
حمكمة املوضوع للكيدية يف إجراءات احلجز أو اخلطأ اجلسيم يف اختاذه أو نفي ذلك هو ما 
يدخل يف حدود سلطتها التقديرية متى كان استخالصها سائغًا ، وكان املقصود باألجرة 
املستحقة هي األجرة أو زيادهتا القانونية. وإن مفاد نص املادة رقم )241( من القانون املدين 
امل�رصي إذا كان الدي�ن نقودًا فال جيرب الدائن عىل اقتضائه بغري النقود، فال إلزام عليه قبل 
قبول وفاء بش�يك، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه إذا قىض بتأييد إلغاء احلجز أقام 
قضائه عىل أن األمر الصادر بتوقيع احلجز كان ملندوب آخر للجهة احلاجزة غري املندوب 
ال�ذي أوقع احلجز، وأقام قضائه بإلغاء احلكم املس�تأنف في�ام قىض به من تفويض عىل ما 
أورده من ثبوت مديونية الطاعن بمبلغ اإلجيار املتوقع من أجله احلجز، وأنه ال إلزام عىل 
اجلهة احلاجزة قبول الرشيك بداًل من النقود، وبذلك يكون من حقها توقيع احلجز اقتضاء 
لدهيا إعاماًل لقانون احلجز اإلداري رقم 38 لس�نة 1955م، وإن بطالن احلجز يف ذاته ال 
يصلح س�ببًا ملس�ؤولية اجلهة احلاجزة، طاملا مل يثبت إساءة استعامهلا حقها يف توقيع احلجز 
أو نّية اإلرضار وهو اس�تخالص س�ائغ إىل عدم توافر التعسف يف استعامل حق احلجز أو 
اخلطأ اجلس�يم املوجب التعويض، وال يتناقض مع القضاء بإلغاء احلجز وليس فيه مالفة 

لقانون أو خطأ يف تفسريه فإن النعي يكون عىل غري أساس. 

رابعًا : احُلكم الصادر يف القضية: صدر احلكم يف هذه القضية بنفي املسئولية ومن ثم نفي التعسف 
من جانب اجلهة اإلدارية لعدم وجود نية اإلرضار لدهيا
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خامس�ًا: حيثي�ات احُلكم الصادر يف القضية: اس�تندت املحكمة يف حيثي�ات حكمها إىل أن جمرد 
قيام اجلهة اإلدارية بتوقيع احلجز عىل أموال املدين ال يستوجب مسؤوليتها إال إذا أساءت 
اس�تعامل هذا احلق بإجرائها احلجز بس�وء نّية بقصد اإلرضار أو بخطأ جس�يم مما ال يصح 
التسامح فيه، وإن استخالص حمكمة املوضوع للكيدية يف إجراءات احلجز أو اخلطأ اجلسيم 
يف اختاذه أو نفي ذلك هو ما يدخل يف حدود سلطتها التقديرية متى كان استخالصها سائغًا 

، وكان املقصود باألجرة املستحقة هي األجرة أو زيادهتا القانونية.

سادسًا:احلق اإلجرائي موضوع التعسف: احلق يف توقيع احلجز عىل أموال املدين. 

سابعًا: حتليل املضمون: يتعلق هذا احلكم بإساءة استعامل اجلهة احلكومية حلقها يف توقيع احلجز 
اإلداري، والنوع األخري يعد اس�تعاماًل للحق يف توقيع احلجز بدون اللجوء للقضاء، فهو 
حق كفله النظام، وجيوز للمدين املحجوز عليه التظلم للقضاء من التعس�ف يف اس�تعامل 

اجلهة اإلدارية حلقها يف توقيع احلجز اإلداري. 

وق�د اعت�رب احلكم أن رفض اجله�ة اإلدارية قبول وفاء الدين م�ن املدين املحجوز عليه بغري 
النقود ورفض الش�يك، هو اس�تعامل حلقها املنصوص عليه يف النظام من أنه ال إجبار عىل الدائن 

عىل اقتضاء حقه بغري النقود. 

وأن إلغاء احلجز لبطالنه ال يعني ثبوت التعس�ف يف اس�تعامل اجلهة اإلدارية حلقها يف توقيع 
احلجز اإلداري، إذ جيب لثبوت املسؤولية للجهة اإلدارية، إساءة استعامهلا حقها يف توقيع احلجز 

أو توافر نية اإلرضار لدهيا. 

فاحلك�م س�الف الذكر اعت�د باملعيار املوضوعي يف إثبات التعس�ف من عدمه وهو »إس�اءة 
اس�تعامل احل�ق« أو املعي�ار النفي وهو »ني�ة اإلرضار« وهو ما مل يتوافر ل�دى اجلهة اإلدارية من 

جراء ترصفها يف استعامل حقها يف توقيع احلجز اإلداري. 

ونستنتج أيضًا من هذا احلكم أن بطالن إجراءات احلجز ليست سببًا كافيًا إلثبات التعسف 
يف اس�تعامل احل�ق يف توقيع احلجز، وإن�ام جيب لذلك توافر املعيار املوضوع�ي أو املعيار النفي، 
وصل�ة هذا احلكم بالدراس�ة أنه يبن معايري التعس�ف يف اس�تعامل احلق ومه�ا املعيار املوضوعي 
واملعيار النفي، كام أنه يبن رشوط مس�ؤولية التعس�ف يف اس�تعامل احلق من وجوب خطأ، فال 

يكفي بطالن اإلجراءات إلثبات التعسف. 
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القضية الثامنة
أواًل: نوع القضية: تتعلق هذه القضية بتعسف املدعي يف استعامل حقه يف التقايض. 

ثاني�ًا: رق�م احُلك�م الص�ادر يف القضي�ة، وتارخي�ه، واجله�ة الت�ي ص�در عنه�ا: نق�ص م�رصي 
1985/2/28م ، طعن رقم 883 السنة 51 ق، الصادر عن حمكمة النقض املرصية.

ثالث�ًا: موجز وقائع القضي�ة: تتلخص وقائع هذه القضية يف قيام املدعي برفع دعوى عىل املدعى 
عليه مستخدما حقه يف التقايض والدفاع عن حقوقه، ودفع املدعى عليه بأن املدعي سلك 
طريق الدعاوى الكيدية واللدد يف اخلصومة ، وتم الطعن يف هذا احلكم لدى حمكمة النقض، 
فقضت بأن حق التقايض والدفاع من احلقوق املباحة التي تثبت للكافة، فال ُيسأل من ولج 
القضاء متس�كًا أو زودًا عن حقوق يدعيه لنفس�ه، إال أنه إذا أثبت انحرافه عن احلق املباح 
إىل اللدد يف اخلصومة والعنت، مع وضوح احلق ابتغاء اإلرضار باخلصم فإنه حتق مساءلته 
عن تعويض اإلرضار التي تلحق هذا اخلصم بسبب إساءة استعامل هذا احلق، وتقدير قيام 
التعس�ف والغلو يف اس�تعامل احلق وثبوت الرضر الناتج عن هذا التعس�ف والذي يلحق 
طالب التعويض فيه هو ما يس�تقل به حمكمة املوضوع ما دامت قد أبانت عنارصه ووجه 

أحقية طالب التعويض فيه.

رابعًا: احُلكم الصادر يف القضية: قضت حمكمة النقض يف هذه القضية بأن ثبوت التعسف الذي 
حي�ق لطالب التعويض املطالبة به يعد أمرًا تس�تقل به حمكم�ة املوضوع ما دامت قد أبانت 

عنارصه ووجه أحقية طالب التعويض فيه.

خامسًا: حيثيات احُلكم الصادر يف القضية:جاء يف حيثيات هذا احلكم أن حق التقايض والدفاع 
من احلقوق املباحة التي تثبت للكافة، فال ُيسأل من ولج القضاء متسكًا أو زودًا عن حقوق 
يدعيه لنفسه، إال أنه إذا أثبت انحرافه عن احلق املباح إىل اللدد يف اخلصومة والعنت، مع 
وضوح احلق ابتغاء اإلرضار باخلصم فإنه حتق مساءلته عن تعويض اإلرضار التي تلحق 

هذا اخلصم بسبب إساءة استعامل هذا احلق.

سادسًا: احلق اإلجرائي موضوع التعسف: احلق يف االدعاء والتقايض.
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س�ابعًا: حتليل املضمون: يتعلق هذا احلكم ببيان أس�اس احلق يف التقايض، وبيان طبيعته وأنه من 
احلقوق التي تثبت لكافة الناس دون استثناء أو متييز بسبب دينهم أو جنسيتهم، فاحلق يف 
التقايض من احلقوق األساسية التي تثبت لكافة أفراد املجتمع، كام بنهًّ احلكم أن التعسف 
يف اس�تعامل احل�ق يف التقايض أو الدفاع، جيب لثبوته تواف�ر االنحراف أو نّية اإلرضار أو 
الل�دد والكي�د يف اخلصومة، وهي كلها معايري للتعس�ف يف اس�تعامل احلق يف التقايض أو 
الدف�اع وهي املعايري املوضوعية واملعايري النفس�ية. ووفقًا ملا يقرره القانون املدين املرصي 
يف املادتن 4 و5 ، يكون استعامل احلق غري مرشوع إذا مل يقصد به سوى اإلرضار بالغري، 
أو إذا كانت املصالح التي يرمي إىل حتقيقها قليلة األمهية بحيث ال تتناسب مع ما يصيب 
الغري من رضر بسببها، أو إذا كانت املصالح التي يرمي إىل حتقيقها غري مرشوعة. فأحوال 
أو معاي�ري التعس�ف يف اس�تعامل احل�ق يف القوانن الوضعي�ة هي: قص�د اإلرضار بالغري 
وعدم تناسب مصلحة صاحب احلق مع رضر الغري، وعدم مرشوعية املصلحة املقصودة 
باالستعامل. وبناء عليه فإن من استعمل حقه استعاماًل مرشوعًا ال يكون مسئواًل عام ينشأ 
عن ذلك من رضر« . ويقصد التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي أن يستخدم 
الش�خص حق�ه يف رفع الدعوى قاص�دًا اإلرضار بالغري، وحتميل�ه نفقات ومرصوفات، 

فضاًل عام يس�ببه من فوات املصالح والوقت بغري حق.

ثم بّن هذا احلكم أن تقدير قيام التعسف يف استعامل احلق يف التقايض من املسائل التقديرية 
ملحكمة املوضوع، طاملا أظهرت عنارص هذا التعسف ورشوطه الستحقاق التعويض عن التعسف 

يف استعامل احلق يف التقايض.



238

القضية التاسعة
أواًل: نوع القضية: تتعلق هذه القضية بالتعسف يف جانب املدعي يف حقه يف التقايض برفع دعوى 

كيدية.

ثاني�ًا: رق�م احُلكم الص�ادر يف القضية، وتارخيه، واجلهة التي صدر عنها: الطعن 223 لس�نة 25 
ق، جلسة 1959/10/15م السنة 11، ص574، الصادر عن حمكمة النقض املرصية.

ثالث�ًا: موج�ز وقائع القضية: تتلخص وقائع ه�ذه القضية يف قيام املدعي برفع دعواه ضد املدعى 
عليه طالبًا إش�هار إفالس�ه، ولكن هذا األخري دفع بفكرة التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف 
التقايض، أي دفع بأن دعوى املدعي ما هي إال دعوى كيدية، مل يقصد هبا س�وى اإلس�اءة 
إىل س�معة املدع�ى عليه. وأص�درت املحكمة حكمها، وطعن يف ه�ذا احلكم أمام حمكمة 
النق�ض املرصي�ة، فقضت بأن حق االلتجاء إىل القضاء هو م�ن احلقوق العامة التي تثبت 
للكافة، إال أنه ال يسوغ ملن يبارش هذا احلق االنحراف به عام وضع له واستعامله استعاماًل 
كيدي�ًا ابتغ�اء مضاره الغري وإال حقت املس�اءلة بالتعويض، وس�واء يف هذا اخلصوص أن 
يقرن هذا القصد بنّية جلب املنفعة لنفسه أو مل تقرن به تلك النّية، طاملا أنه كان يستهدف 
بدع�واه مض�ارة خصمه، ف�إذا كان احلكم املطعون فيه قد اس�تخلص نّية اإلرضار وقصد 
الكيد لدى الطاعن بطلبه إشهار إفالس املطعون عليه، فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه يف هذا 

اخلصوص عىل أساس سليم. 

رابعًا: احُلكم الصادر يف القضية: قضت املحكمة بتوافر نية اإلرضار أي قصد الكيد باخلصم من 
خالل طلبه إشهار إفالس املطعون عليه.

خامس�ًا: حيثيات احُلكم الصادر يف القضية: اس�تخلصت املحكمة يف قضائها هذا فكرة التعسف 
يف استعامل احلق من توافر نية اإلرضار باخلصم والتشهري به بطلب شهر إفالسه.

سادسًا: احلق اإلجرائي موضوع التعسف: احلق يف التقايض. 

س�ابعًا: حتلي�ل املضم�ون: يتعلق هذا احلكم بالطبيع�ة القانونية حلق االلتج�اء إىل القضاء، حيث 
اعت�ربه م�ن »احلقوق العامة« أي احلقوق األساس�ية التي تثبت لكاف�ة أفراد املجتمع دون 
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متيي�ز، كام بّن أنه ليس من رشوط التعس�ف يف اس�تعامل احل�ق يف االلتجاء للقضاء جلب 
منفع�ة ، وإن�ام يكفي لثبوته قصد اإلرضار بالغري، فإذا م�ا توافرت نّية اإلرضار يف الطلب 
القضائي واس�تخلصته املحكمة، فإن قضاؤها يكون يف هذه احلالة س�ليم.والواقع أن ما 
جاء هبذا احلكم ما هو إال تطبيق للقواعد العامة يف جمال التعسف يف استعامل احلق والتي 
نصت عليها القوانن خاصة ما جاء باملادتن 4 و5 من القانون املدين املرصي التي تقيض 
بأن استعامل احلق غري مرشوع إذا مل يقصد به سوى اإلرضار بالغري، أو إذا كانت املصالح 
التي يرمي إىل حتقيقها قليلة األمهية بحيث ال تتناسب مع ما يصيب الغري من رضر بسببها، 
أو إذا كانت املصالح التي يرمي إىل حتقيقها غري مرشوعة. فأحوال أو معايري التعس�ف يف 
اس�تعامل احل�ق يف القوان�ن الوضعية هي: قص�د اإلرضار بالغري وعدم تناس�ب مصلحة 
صاحب احلق مع رضر الغري، وعدم مرشوعية املصلحة املقصودة باالستعامل. وبناء عليه 
فإن من اس�تعمل حقه اس�تعاماًل مرشوعًا ال يكون مس�ئواًل عام ينش�أ عن ذلك من رضر ، 
ويقصد التعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي أن يستخدم الشخص حقه يف رفع 
الدعوى قاصدًا اإلرضار بالغري، وحتميله نفقات ومرصوفات، فضاًل عام يسببه من فوات 

املصالح والوقت بغري حق.
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القضية العاشرة
أواًل: نوع القضية: تتعلق هذه القضية بالتعسف يف استعامل احلق يف طلب احلكم بسقوط اخلصومة 

القضائية.

ثانيًا: رقم احُلكم الصادر يف القضية، وتارخيه، واجلهة التي صدر عنها: الطعن رقم 48/1451 
ق � جلسة 1980/1/31م السنة 31، ص366 ، الصادر عن حمكمة النقض املرصية.

ثالثًا: موجز وقائع القضية: تتعلق هذه القضية بدفع أحد اخلصوم بسقوط الدعوى، ولكن اخلصم 
اآلخر دفع بأن ذلك يعد نوعا من التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي، وأصدرت املحكمة 
حكمها وطعن فيه أمام حمكمة النقض التي قضت بأن الدعوى هي حق االلتجاء إىل القضاء 
للحصول عىل محاية قانونية للحق املدعي به، أما اخلصومة فهي وسيلة ذلك أي أهنا جمموعة 
األع�امل اإلجرائي�ة التي يطرح هبا هذا اإلدعاء عىل القض�اء ويتم هبا حتقيقه والفصل فيه، 
والقانون املدين هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء الدعاوى واحلقوق بميض املدة بينام 
ينظ�م قان�ون املرافعات قواعد س�قوط اخلصومة، وقد جرى قضاء ه�ذه املحكمة عىل أن 
انقضاء اخلصومة ال يرتب عليه أي مس�اس بأصل احلق املرفوعة به الدعوى الذي يبقى 
خاضع�ًا يف انقضائه للقواعد املقررة يف القانون املدين. وملا كان التعرض الش�خيص الذي 
يضمن�ه البائ�ع يف مفهوم املادة )439( من القانون املدين هو كل عمل يعكر عىل املش�ري 
حقه يف حيازة البيع واالنتفاع به، فال يدخل يف ذلك ما يبديه البائع يف دعوى صحة التعاقد 
التي يقيمها عليه املش�ري من دفوع أو طلبات هياجم هبا إجراءات اخلصومة سواء لعوار 
فيها أو لسقوطها أو انقضائها بميض املدة إذ ال يعترب هذا من قبيل التعرض حلقوق املشري 

الناشئة عن عقد البيع. 

وملا كان األصل أن التقاعس عن مواالة اخلصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مرشوعة لكل خصم 
حقيق�ي فيه�ا للتخلص منها حتى ال يظل معلقًا دون ح�دود بإجراءات ختيل أطرافها عن 
إكامل الس�ري فيها خالل املدة القانونية فقد أجاز املرشع ألي منهم طلب احلكم بس�قوطها 
أو انقضائها حسب األحوال دون أن يكون يف هذا الطلب شبهة تعسف يف استعامل احلق 
الستناده إىل مصلحة مرشوعة وعدم مساسه بأصل احلق املرفوعة به الدعوى، وإذا التزم 
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احلك�م املطع�ون فيه هذا النظ�ر بقضائه يف اخلصوم�ة بانقضاء الدعوى رقم 1092 س�نة 
1966م ملىض املدة القانونية من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها فإنه يكون قد أصاب صحيح 

القانون فيام انتهى النعي عىل احلكم املطعون فيه األوجه املشار إليها عىل غري أساس. 

رابع�ًا: احُلك�م الصادر يف القضي�ة: صدر احلكم يف هذه القضية من حمكم�ة النقض بتأييد احلكم 
املطع�ون في�ه فيام يتعلق بقضائه يف اخلصومة بانقضاء الدعوى رقم 1092 س�نة 1966م 

ملىض املدة القانونية من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها.

خامس�ًا: حيثي�ات احُلك�م الصادر يف القضية: اس�تند هذا احلكم يف حيثيات�ه إىل نصوص القانون 
امل�رصي وإىل م�ا جرى عليه قض�اء حمكمة النقض من أن التقاعس ع�ن مواالة اخلصومة 
يرتب بذاته مصلحة قانونية مرشوعة لكل خصم حقيقي فيها للتخلص منها حتى ال يظل 
معلقًا دون حدود بإجراءات ختيل أطرافها عن إكامل الس�ري فيها خالل املدة القانونية فقد 
أجاز املرشع ألي منهم طلب احلكم بسقوطها أو انقضائها حسب األحوال دون أن يكون 
يف هذا الطلب شبهة تعسف يف استعامل احلق الستناده إىل مصلحة مرشوعة وعدم مساسه 

بأصل احلق املرفوعة به الدعوى

سادسًا: احلق اإلجرائي موضوع التعسف: احلق يف دفع الدعوى بالتمسك بسقوطها بالتقادم.

س�ابعًا: حتلي�ل املضمون: يتضح من هذا احلكم أنه يمي�ز بن بعض املصطلحات اإلجرائية وهي 
الدع�وى واخلصومة؛ حيث عّرف الدعوى بأهنا: حق االلتجاء إىل القضاء للحصول عىل 
محاية قانونية للحق املدعي به؛ أما اخلصومة: فهي وس�يلة ذلك، أي أهنا جمموعة األعامل 
اإلجرائي�ة الت�ي يطرح هبا ه�ذا اإلدعاء عىل القضاء ويتم هبا حتقيق�ه والفصل فيه. كام بّن 
احلك�م أن انقضاء اخلصومة ال يرتب عليه أي مس�اس بأصل احل�ق املرفوعة به الدعوى 

الذي يبقى خاضعًا لتنظيم القواعد العامة. 

ونس�تنتج م�ن ه�ذا احلكم  أيضًا أنه ال جيوز تعليق اخلصوم�ة إىل أمد غري معلوم، فيجوز ملن 
أقيم�ت عليه دع�وى وتركها املدعي، أن يقوم املدعى عليه طلب احلكم بس�قوط تلك اخلصومة 
أو انقضائها، ويكون طلبه هذا ليس فيه ش�بهة تعس�ف يف اس�تعامل حقه اإلجرائي الس�تناده إىل 
مصلح�ة مرشوعة وعدم مساس�ه بأصل احلق املرفوعة ب�ه الدعوى. فالطلب القضائي املقدم من 
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املدعي بخصوص س�قوط اخلصومة أو انقضائها، ال يعد تعس�فًا ضد املدعي عليه لعدم مساس�ه 
بأصل احلق. ذلك أن من حق املدعى عليه الدفاع واإلنكار، ولكنه مقيد يف استعامله بالقدر الالزم 
القتض�اء احلق�وق التي يدعيها الش�خص والذود عنها. واإلجابة عىل الدع�وى بإنكارها هي يف 
األص�ل ح�ق مرشوع لكل مدعى عليه يقتيض به إلزام خصمه بإثبات ما ادعى به ، فإن س�عى يف 
دفع الدعوى وخاب سعيه فحسبه احلكم عليه، أما إذا أساء استعامل هذا احلق بالتامدي يف اإلنكار 
والتغ�ايل في�ه أو بالتحايل ب�ه ابتغاء مضارة خصمه، فإن هذا االس�تعامل غري املرشوع للحق جييز 

للمحكمة احلكم عليه بالتعويض.
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القضية احلادية عشر
أواًل: نوع القضية: تتعلق هذه القضية بالتعسف يف استعامل احلق يف التقايض.

ثانيًا: رقم احُلكم الصادر يف القضية، وتارخيه، واجلهة التي صدر عنها: الطعن رقم 1739 لسنة 
51 ق، جلسة 1982/4/1م، الصادر عن حمكمة النقض املرصية.

ثالث�ًا: موج�ز وقائ�ع القضية: تتلخص وقائع ه�ذه القضية يف أن املدعي رف�ع دعواه ضد املدعى 
عليه�م وتن�اول فيها عبارات معينة رأي املدعى عليهم أن فيها تعس�فًا وإس�اءة هلم األمر 
الذي أصاهبم بأرضار أدبية تتمثل يف العدوان عىل حقوقهم، وقضت املحكم لصاحلهم ، 
ولكن حمكمة النقض نقضت احلكم لعدم توافر التعسف حيث مل تتعقب حمكمة املوضوع 
الدلي�ل الذي أقامت عليه اقتناعها، وجاء يف هذا احلكم أن املادتن الرابعة واخلامس�ة من 
التقنن املدين نصتا عىل أنه من اس�تعمل حقه اس�تعاماًل مرشوعًا ال يكون مسئول عام ينشأ 
ع�ن ذل�ك م�ن رضر بالغري، وهو ما ال يتحق�ق إال بانتفاء كل مصلحة يف اس�تعامل احلق، 
وح�ق التق�ايض من احلقوق املباحة وال يس�أل من يلج أبواب القضاء متس�كًا أو ذودًا عن 
ح�ق يدعي�ه لنفيه إال إذا ثب�ت انحرافه عن احلق املباح إىل الل�دد يف اخلصومة والعنت مع 
وض�وح احلق ابتغ�اء اإلرضار باخلصم ووصف األفعال بأهنا خاطئة من مس�ائل القانون 
التي ختضع لرقابة حمكمة النقض، كام أن عدم تعين الدليل الذي بنت عليه املحكمة احلكم 
املطعون فيه قد أقام مسئولية الطاعن عىل ما أورده يف أسبابه، وكان املستأنفون قد أصاهبم 
رضر مادي يمثل فيام تكبده من مصاريف التقايض ملدة قاربت مخسة عرش عامًا، وال زالوا 
لآلن، فضاًل عام أصاهبم من أرضار أدبية تتمثل يف العدوان عىل حقوقهم والطعن يف حق 
املس�تأنف األول وهو حمام يف مذكرات خصمه أمام القضاء، وهو ما تقدره هذه املحكمة 
كتعويض إمجايل قدره مخس�ة آالف جنيه« ، وإذا كان احلكم املطعون فيه مل ينكر العبارات 
التي قال أهنا وردت عىل لسان الطاعن يف مذكرات دفاعه يف الدعاوى التي كانت سجااًل 
بينه�ام، واعتربه�ا منطوية عىل طعن يف أمانته ونزاهته مما خيرج عن مقتضيات الدفاع األمر 
ال�ذي يتع�ذر معه عىل هذه املحكمة تعق�ب الدليل الذي أقامت علي�ه املحكمة املوضوع 
اقتناعه�ا، والتحق�ق من أنه يقيض إىل النتيجة التي انتهى إليها مما يعيب حكمها بالقصور، 
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ويستوجب نقضه هلذا السبب دون حاجة لبحث باقي األسباب. 

رابع�ًا : احُلك�م الص�ادر يف القضي�ة: صدر احلكم م�ن حمكمة النقض بنقض احلك�م املطعون فيه 
للقصور يف أسبابه

خامسًا: حيثيات احُلكم الصادر يف القضية: استندت املحكمة يف حكمها إىل أنه جيب عىل حمكمة 
املوضوع أن تتعقب الدليل الذي بنت عليه حكمها بوجود التعسف يف جانب املدعي.

سادسًا: احلق اإلجرائي موضوع التعسف: احلق يف االدعاء أمام القضاء. 

سابعًا: حتليل املضمون: من دراسة هذا احلكم يتضح أنه أشار إىل وجوب انتفاء املصلحة للقول 
بوجود التعسف يف استعامل احلق، فمتى توافرت املصلحة يف استعامل احلق انتقى التعسف 
يف استعامله. وأنه جيب عىل حمكمة املوضوع تعين الدليل الذي تبني عليه مسؤوليته الذي 
ييء اس�تعامل احلق يف الدفاع. والواقع أن التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف التقايض يثبت 
باالنح�راف يف اس�تعامل ه�ذا احل�ق إىل اللدد اخلصوم�ة والعنت مع وض�وح احلق ابتغاء 
اإلرضار باخلصم. إذ إن اس�تعامل احلق يكون غري مرشوع إذا مل يقصد به س�وى اإلرضار 
بالغري، أو إذا كانت املصالح التي يرمي إىل حتقيقها قليلة األمهية بحيث ال تتناسب مع ما 
يصيب الغري من رضر بسببها، أو إذا كانت املصالح التي يرمي إىل حتقيقها غري مرشوعة. 
فأحوال أو معايري التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف القوانن الوضعية هي: »قصد اإلرضار 
بالغ�ري وعدم تناس�ب مصلحة صاح�ب احلق مع رضر الغري، وع�دم مرشوعية املصلحة 
املقصودة باالستعامل. وبناء عليه فإن من استعمل حقه استعاماًل مرشوعًا ال يكون مسئواًل 

عام ينشأ عن ذلك من رضر« .
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القضية الثانية عشر
أواًل: نوع القضية: احلق يف التقايض ويف إبداء الطلبات.

ثاني�ًا: رق�م احُلكم الصادر يف القضية، وتارخيه، واجلهة التي صدر عنها: الطعن 1834، 1849، 
1949، 1999 الس�نة 51 ق، جلس�ة 1982/12/30م ، ص12779، الص�ادر ع�ن 

حمكمة النقض.

ثالث�ًا: موج�ز وقائع القضية: تتلخص وقائع هذه القضية يف أن املس�تأنف عليها الرابعة � الطاعنة 
� اس�تصدرت لصاحله�ا األم�ر الوقت�ي رق�م 99 س�نة 1975م من رئيس حمكم�ة اجليزة 
االبتدائية بصفته قاضيًا لألمور الوقتية بمنع املس�تأنف » املطعون ضده األول من الس�فر 
حتى تستويف املستأنف عليها ما قد يستحق من احلقوق هلا من حقوق ولدهتا أحكام النفقة 
الصادرة ملصلحتها أو حتى يقدم كفياًل عنه للوفاء هبذه احلقوق وكان الثابت أهنا اشتكيت 
مع املس�تأنف يف عدى دعاوى خاصة بالنفقة وإس�قاطها يف حماولة إطالة أمد النزاع حتى 
يظل أمر منعه من السفر مستمرًا قاصدة الكبد واإلرضار به دون حق مرشوع، وملا كانت 
املساءلة بالتعويض قوامها خطأ املسئول، وصدر احلكم من حمكمة اجليزة االبتدائية، وطعن 
في�ه أم�ام حمكمة النقض فقضت بأنه يبن م�ن مدونات احلكم املطعون فيه أنه أقام قضاءه 
بمس�ئولية الطاعنة عىل س�ند من القول »مل�ا كان الثابت من أوراق الدعوى واملس�تندات 
املقدمة فيها، وملا كانت املادتان الرابعة واخلامسة من التقنن املدين قد نصتا عىل أن استعمل 
حقه اس�تعاماًل مرشوعًا ال يكون مس�ئواًل عام ينشأ عن ذلك من رضر بالغري وأن استعامل 
احلق ال يكون غري مرشوع إال إذا مل يقصد به س�وى اإلرضار بالغري وهو ما ال يتحقق إال 
بانتفاء كل مصلحة من استعامل احلق وكان حق التقايض والدفاع من احلقوق املباحة وال 
يسأل من يلج أبواب القضاء متسكًا أو ذودًا عن حق يدعيه لنفسه إال إذا ثبت انحرافه عن 
احل�ق ابتغ�اء اإلرضار باخلصم وكان وصف األفعال بأهنا خاطئة هو من مس�ائل القانون 
التي ختضع لرقابة أسبابه يف بيان اخلطأ املسند إىل الطاعنة عىل جمرد تقريره بأهنا استصدرت 
األم�ر الوقتي بمنع املطعون ضده األول من الس�فر وأهن�ا التجأت إىل خصومات قضائية 
خاصة بالنفقة وإس�قاطها إلطالة أمد النزاع حتى يظل أمر منعه من الس�فر مستمرًا وكان 
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ذلك ال يؤدي إىل القول بانحراف عن حقها املكفول يف التقايض والدفاع إىل الكيد والعنت 
والل�دد يف اخلصوم�ة فإنه يكون معيبًا باخلط�أ يف تطبيق القانون، هذا فضاًل عن أنه مل يورد 
بمدوناته دليل تواطؤ الطاعنة مع أي من موظفي مصلحة اجلوازات عىل الكيد للمطعون 
ضده األول ومنعه من السفر مما يعيبه بالقصور يف التسبيب أيضًا األمر الذي يوجب نقضه 

دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 

رابعًا: احُلكم الصادر يف القضية: رفضت حمكمة النقض الطعن املقدم يف احلكم لعدم توافر دليل 
عىل التعسف من جانب املدعية.

خامسًا: حيثيات احُلكم الصادر يف القضية:استندت حمكمة النقض يف رفضها الطعن يف هذا احلكم 
إىل أن�ه مل ي�ورد بمدوناته دليل تواطؤ الطاعنة مع أي م�ن موظفي مصلحة اجلوازات عىل 
الكيد للمطعون ضده األول ومنعه من الس�فر مما يعيبه بالقصور يف التس�بيب أيضًا األمر 

الذي يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 

سادسًا: احلق اإلجرائي موضوع التعسف: احلق يف التقايض ويف إبداء الطلبات.

سابعًا: حتليل املضمون: يتضح من دراسة هذا احلكم أنه يتعرض ملظاهر تعسف املدعي يف إبداء 
طلبات�ه، حيث يلجأ املدعي الس�تعامل حق�ه يف إبداء الطلبات املس�تعجلة قبل الفصل يف 
املوض�وع بقص�د الكي�د واللدد يف اخلصومة ض�د املدعى عليه، ومن تل�ك الطلبات عىل 
س�بيل املثال: الطلب املستعجل باملنع من السفر. كام تعرض احلكم سالف الذكر لرشوط 
التعسف يف استعامل احلق يف التقايض، حيث اشرط لثبوت مسؤولية املدعي عن التعسف 
يف استعامل حقه يف التقايض االنحراف عن احلق يف التقايض واللدد يف اخلصومة والعنت 

مع وضوح احلق ابتغاء اإلرضار باملدعي عليه. 

أيضًا ال يكفي جمرد جلوء املدعي إىل استعامل حقه يف إبداء الطلبات الوقتية وإسقاط الطلبات 
املوضوعية حتى يثبت يف حقه التعسف يف استعامل حقه يف إبداء الطلبات، وإنام جيب ثبوت التواطؤ 

واللدد يف اخلصومة حتى يمكن مساءلته عن التعسف. 

القضية الثالثة عشر
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أواًل: نوع القضية: تتعلق هذه القضية بالبالغ الكاذب والدعاوى الكيدية.

ثانيًا: رقم احُلكم الصادر يف القضية، وتارخيه، واجلهة التي صدر عنها: الطعن رقم 1996 لسنة 
60ق ، جلس�ة 1991/6/19م ، الس�نة 41 ص 600، ع1 ، الصادر عن حمكمة النقض 

املرصية.

ثالث�ًا: موج�ز وقائع القضية: تتلخ�ص وقائع هذه القضية يف ادعاء املدع�ى عليهام بقيام املدعين 
برف�ع دعوى كيدية ضدمها وبالغات كاذبة ، وأصدرت املحكمة حكمها وطعن فبه أمام 
حمكمة النقض التي قضت يف الطعن بأنه إذا كان الثابت من صحيفة الدعوى األصلية أهنا 
أقيمت من املطعون ضدمها عىل الطاعنن استنادًا إىل تقديمهام العديد من البالغات الكاذبة 
والشكاوى وإقامة الدعاوى املبارشة بقصد اإلساءة إىل سمعتها واإلرضار هبام، مما أحلق هبام 
رضر يستوجب التعويض املطالب به، وكان وصف الفعل الذي أسند إىل الطاعنن – عىل 
هذا النحو ال يعدو أن يكون انحرافًا يف اس�تعامل حقهام يف اإلدعاء والتبليغ ، وكان املقرر 
يف قضاء هذه املحكمة أن حق الشكوى وحق اللجوء إىل القضاء من احلقوق املباحة ما مل 
يثبت انحراف من استعملها عن احلق املباح إىل اللدد يف اخلصومة ابتغاء اإلرضار باخلصم 
بحيث تنطوي نفس�ه حن اس�تعامله للحق عىل س�وء النية أو يكون فعله متس�اًم بالرعونة 

والتهور مما يؤدي إىل انتهاك حرمات خصمه وسلب سكينته دون مربر مقبول . 

رابعًا : احُلكم الصادر يف القضية: قضت حمكمة النقض بنقض احلكم املطعون فيه.

خامس�ًا: حيثي�ات احُلك�م الصادر يف القضية: اس�تندت حمكمة النقض يف نقضه�ا هلذا احلكم إىل 
الق�ول بأن�ه ملا كان وص�ف األفعال بأهنا خاطئة هو من مس�ائل القان�ون التي ختضع فيها 
حمكمة املوضوع لرقابة حمكمة النقض فإن احلكم املطعون فيه قد اقترص عىل نسبة اخلطأ إىل 
الطاعنن مكتفيًا بالقول بأن الثابت من املستندات املقدمة من املطعون ضدمها واألحكام 
اجلنائية املضمونة أن ثمة خطأ ارتكبه الطاعنان رغم ما اعتصام به من الدعاوى اجلنائية مل 
يصدر بشأهنا حكم بات وأهنام كانا يف موقف الدفاع عن حقوقهام وهو دفع يقوم عىل انتفاء 
س�وء القصد يف اإلبالغ واإلدعاء ووقف عند جمرد تقرير اخلطأ دون اس�تظهار عنارصه أو 
بي�ان داللة املس�تندات املقدم�ة يف الدعوى وكيف أفادت ثبوت نية الطاعنن يف اس�تعامل 
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حق الشكوى واإلدعاء وأغفل ما متسكا به من دفاع جوهري فإنه يكون قد عابه القصور 
يف التسبيب . 

سادسًا: احلق اإلجرائي موضوع التعسف: حق املدعي يف  الشكوى واالدعاء وتقديم الطلبات.

س�ابعًا: حتلي�ل املضمون: تتعلق هذه القضية باحلق يف الش�كوى والتبليغ ه�و من احلقوق العامة 
التي تثبت للكافة، وجيب عىل من يس�تعمل هذا احلق عدم االنحراف يف اس�تعامله والكيد 
باخلصم. ويتضح أن هذا احلكم  تضمن تطبيقًا الس�تعامل احلق يف الش�كوى والتبليغ عن 
طريق اإلدعاء املبارش، إذ كفل النظام حق اإلدعاء املبارش ضد الغري، بخالف حق الشكوى 
والتبليغ لدى جهات التحقيق املختصة ولكي يثبت التعسف يف استعامل احلق يف الشكوى 
أو التبلي�غ ع�ن طري�ق اإلدع�اء املبارش جيب ثبوت س�وء نية اخلصم أو يكون فعله متس�اًم 
بالرعونة والتهور مما يؤدي إىل انتهاك حرمات خصمه وسلب سكينته دون مربر مقبول . 
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القضية الرابعة عشر
أواًل: نوع القضية: احلق يف طلب رد القايض.

ثانيًا: رقم احُلكم الصادر يف القضية، وتارخيه، واجلهة التي صدر عنها: الطعن رقم 10059 لسنة 
64 ق، جلسة 1996/1/19م ، الصادر عن حمكمة النقض املرصية.

ثالث�ًا: موج�ز وقائع القضية: تتلخص وقائع هذه القضية يف قيام املحكوم ضده بتقديم طلب لرد 
القايض ناظر الدعوى، فرفع القايض دعوي تعويض ضد املحكوم عليه، فقضت حمكمة 
املوض�وع بالتعوي�ض لصالح القايض، ورفع األمر إىل حمكمة النقض التي قضت بأن حق 
التقايض – وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة – من احلقوق املباحة وال يسأل من يلج 
أبواب القضاء متس�كًا أو زودًا عن حق يدعيه لنفس�ه إال إذا ثبت انحرافه عن احلق املباح 
إىل الل�دد يف اخلصوم�ة والعنت مع وضوح احلق ابتغ�اء اإلرضار باخلصم، واحلكم الذي 
ينتهي إىل مسئولية خصم عن األرضار الناشئة عن استعامل حق التقايض استعاماًل كيديًا غري 
مرشوع يتعن عليه أن يورد العنارص الواقعية والظروف املحيطة التي يصبح اس�تخالصًا 
نية االنحراف والكيد منها اس�تخالصًا س�ائغًا ، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد 
أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض عىل أن أسباب الرد تنطوي عىل اهتام املطعون ضده 
بالتحيز وعدم احليدة وهدم بذلك فيه أهم صفات القايض وجوهر ش�خصيته، فضاًل عام 
محلته أس�باب الرد أيضًا من معاين التعنت والتحدي من جانب املطعون ضده، وإرصاره 
ع�ىل مالفة القانون بإرصاره عىل إمت�ام التنفيذ دون توافر مقوماته ورشوطه دون أن يعني 
احلمم ببيان العبارات التي وردت يف أسباب بطلب الرد والتي استخلص منها معنى اهتام 
الطاعن للمطعون ضده بالتحيز وعدم احليدة، كام مل يس�تظهر الوقائع والظروف املحيطة 
بطل�ب الرد الكافي�ة إلثبات انحراف الطاعن عن حقه املكفول يف التقايض عىل نحو يدل 
عىل توافر قصد االنحراف والكيد وإرضار ضده مما يعيب احلكم بالقصور يف التسبيب . 

رابع�ًا : احُلك�م الص�ادر يف القضية: قضت حمكمة النقض بنقض احلك�م املطعون فيه لعدم توافر 
التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي.



250

خامس�ًا: حيثيات احُلكم الصادر يف القضية: اس�تندت حمكمة النقض يف نقضها هلذا احلكم إىل أن 
بأن حق التقايض – وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة – من احلقوق املباحة وال يسأل 
من يلج أبواب القضاء متسكًا أو زودًا عن حق يدعيه لنفسه إال إذا ثبت انحرافه عن احلق 
املباح إىل اللدد يف اخلصومة والعنت مع وضوح احلق ابتغاء اإلرضار باخلصم، واحلكم الذي 
ينتهي إىل مسئولية خصم عن األرضار الناشئة عن استعامل حق التقايض استعاماًل كيديًا غري 
مرشوع يتعن عليه أن يورد العنارص الواقعية والظروف املحيطة التي يصبح اس�تخالصًا 
نية االنحراف والكيد منها اس�تخالصًا س�ائغًا ، ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد 
أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض عىل أن أسباب الرد تنطوي عىل اهتام املطعون ضده 
بالتحيز وعدم احليدة وهدم بذلك فيه أهم صفات القايض وجوهر ش�خصيته، فضاًل عام 
محلته أس�باب الرد أيضًا من معاين التعنت والتحدي من جانب املطعون ضده، وإرصاره 
ع�ىل مالفة القانون بإرصاره عىل إمت�ام التنفيذ دون توافر مقوماته ورشوطه دون أن يعني 
احلمم ببيان العبارات التي وردت يف أسباب بطلب الرد والتي استخلص منها معنى اهتام 
الطاعن للمطعون ضده بالتحيز وعدم احليدة، كام مل يس�تظهر الوقائع والظروف املحيطة 
بطل�ب الرد الكافي�ة إلثبات انحراف الطاعن عن حقه املكفول يف التقايض عىل نحو يدل 
عىل توافر قصد االنحراف والكيد وإرضار ضده مما يعيب احلكم بالقصور يف التسبيب . 

سادسًا: احلق اإلجرائي موضوع التعسف : احلق يف طلب رد القايض.
س�ابعًا: حتلي�ل املضم�ون: يتضح م�ن وقائع هذه القضية وم�ن احلكم الصادر فيه�ا أن طلب رد 
القايض من الطلبات التي أجاز النظام استعامهلا، وجيب الستعامل هذا احلق عدم التعسف 
يف استعامله باالنحراف به إىل اللدد يف اخلصومة والعنت مع وضوح احلق ابتغاء اإلرضار 

باخلصم. 
وقد حدد النظام رشوط طلب رد القايض وبن حاالته عىل س�بيل احلرص والتي ال جيوز التوس�ع 
فيها، وعىل من يس�تعمل احلرص والتي ال جيوز التوس�ع فيها، وعىل من يس�تعمل حقه يف 
طل�ب رد الق�ايض جيب عليه بيان أس�باب طلب الرد ، وللمحكمة الس�لطة التقديرية يف 
بيان أنه اس�تعامل حق طلب الرد كان عىل س�بيل االنحراف والكيد ، أن تس�تظهر الوقائع 

والظروف املحيطة هبذا الطلب . 
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القضية اخلامسة عشر
أواًل: نوع القضية: تتعلق هذه القضية بالتعسف يف استعامل احلق يف إنكار الدعوى.

ثانيًا: رقم احُلكم الصادر يف القضية وتارخيه واجلهة التي صدر عنها: الطعن رقم 47 لس�نة 3 ق 
جلسة 1933/11/9م، الصادر عن حمكمة النقض املرصية. 

ثالث�ًا: موج�ز وقائع القضية: تتلخ�ص وقائع هذه القضية يف ادعاء املدعي ع�ىل املدعى عليه بأنه 
قد تعس�ف يف اس�تعامل حقه اإلجرائي يف إنكار الدعوى، وقضت حمكمة املوضوع بتوافر 
التعسف يف جانبه، ولكن حمكمة النقض قضت بأن اإلنكار الكيدي هو حقيقة قانونية تقوم 
عىل أركان ثالثة: أوهلا خروج املنكر بإنكاره عن حدود املرشوعة بقصد مضارة خصمه، 
وثانيه�ا ك�ون هذا اإلنكار ضارًا فعاًل، وثالثهام كون الرضر الواقع قد ترتب فعاًل عىل هذا 
اإلنكار وبينهام عالقة السببية ، فاحلكم الذي يقيض بمسئولية خصم عن األرضار الناشئة 
ع�ن إن�كاره، إذا اقترص عىل التقرير بصدق مزاعم املدعي يف إدعائه بأن اإلنكار كيدي ومل 
ي�وازن بنيهام وبن دفاع املدعى علي�ه ومل يعن بإيراد العنارص الواقعية والظروف احلاصلة 
التي يصح استخالص الكيدية منها بمعناها القانوين، يكون حكمها معيبًا متعينًا نقضه. 

رابعًا : احُلكم الصادر يف القضية: قضت حمكمة النقض بنقض احلكم املطعون فيه.

خامس�ًا: حيثيات احُلكم الصادر يف القضية: اس�تندت حمكمة النقض يف نقضها للحكم املطعون 
في�ه إىل أن اإلن�كار الكي�دي هو حقيقة قانونية تقوم ع�ىل أركان ثالثة: أوهلا خروج املنكر 
بإنكاره عن حدود املرشوعة بقصد مضارة خصمه، وثانيها كون هذا اإلنكار ضارًا فعاًل، 
وثالثهام كون الرضر الواقع قد ترتب فعاًل عىل هذا اإلنكار وبينهام عالقة السببية ، فاحلكم 
ال�ذي يقيض بمس�ئولية خصم عن األرضار الناش�ئة ع�ن إنكاره، إذا اقت�رص عىل التقرير 
بصدق مزاعم املدعي يف إدعائه بأن اإلنكار كيدي ومل يوازن بنيهام وبن دفاع املدعى عليه 
ومل يعن بإيراد العنارص الواقعية والظروف احلاصلة التي يصح اس�تخالص الكيدية منها 

بمعناها القانوين.

سادسًا: احلق اإلجرائي موضوع التعسف: احلق يف إنكار الدعوى.
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سابعًا: حتليل املضمون: تتعلق هذه القضية باحلق يف إنكار الدعوى وهو من احلقوق املتفرغة عن 
احلق يف الدفاع، ولكن هذا احلق مرشوط الس�تعامله عدم االنحراف به مع وضوح احلق 
والعنت واللدد يف اخلصومة، وإال تم مساءلة من يتعسف يف استعامل هذا احلق. ونستنتج 
من دراسة هذا احلكم أنه لكي يتم التعسف يف استعامل احلق يف اإلنكار توافر ثالثة رشوط: 

1� اخلروج عن حدود احلق يف اإلنكار بقصد مضاره اخلصم. 

2� أن يكون هذا اإلنكار ضارًا فعاًل .

3 � توافر عالقة السببية بن اإلنكار والرضر. 

ويالحظ  الباحث عىل هذا احلكم أنه يلزم إلثبات االنحراف الكيدي تطبيق أركان املسؤولية 
التقصريي�ة املتمثل�ة يف اخلط�أ والرضر وعالقة الس�ببية بينهام، كام أن هذا احل�ق يف إنكار الدعوى 
يرسي عليه كافة الضوابط املتعلقة بنظرية التعس�ف يف اس�تعامل احلق والتي تقيض بأن اس�تعامل 
احلق يكون غري مرشوع إذا مل يقصد به سوى اإلرضار بالغري، أو إذا كانت املصالح التي يرمي إىل 
حتقيقها قليلة األمهية بحيث ال تتناسب مع ما يصيب الغري من رضر بسببها، أو إذا كانت املصالح 
الت�ي يرم�ي إىل حتقيقه�ا غري مرشوعة. فأحوال أو معايري التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف القوانن 
الوضعية هي: قصد اإلرضار بالغري وعدم تناسب مصلحة صاحب احلق مع رضر الغري، وعدم 
مرشوعية املصلحة املقصودة باالس�تعامل. وبناء عليه فإن من اس�تعمل حقه استعاماًل مرشوعًا ال 

يكون مسئواًل عام ينشأ عن ذلك من رضر.
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الفصل التاسع 

اخلالصة والنتائج والتوصيات
9 . 1 خالصة الدراسة 

يع�د احل�ق يف التقايض من احلق�وق العامة لكل الناس، ومقرر بموجب الدس�اتري الوضعية 
وأنظمة احلكم التي تضمنت نصوصًا تكرس حق اإلنس�ان يف االلتجاء للسلطة القضائية، حيث 

حيق لألفراد أن يلجأوا للقضاء عارضن عليه مزاعمهم وهم أحرار يف ذلك. 

وما دام األصل يف التقايض هو احلرية، فإن الشخص ال يسأل عام يرتب عىل استعامله من رضر 
إال إذا تسعف فيه، ولذلك ال يعترب فشل من استعمل حقه بذاته خطأ موجبًا للتعويض، فال جيوز 
للمدعى عليه أن يرفع دعوى لطلب التعويض من املدعي الذي رفضت دعواه عىل أساس أنه أخطأ 
برفعه الدعوى بدليل رفضها، وإنام يعترب خطأ موجبًا للتعويض أن ييء الشخص استعامل هذا 
احلق، كام لو كان يسء النية، بمعنى رفضها، وإنام يعترب خطأ موجبًا للتعويض أن ييء الشخص 
اس�تعامل احلق، كام لو كان يسء النية، بمعنى أن رفعها أو س�لك فيها س�بيل الرد، ال للدفاع عن 
مصلحة جدية ومرشوعة، وإنام لألرضار بخصمه ومن هنا تربز أمهية دراسة التعسف يف استعامل 
احلق اإلجرائي كأحد التطبيقات اهلامة يف جمال تطبيق نظرية التعسف يف استعامل احلق بوجه عام. 

وق�د تب�ن للباحث من خالل تلك الدراس�ة أن فقهاء املس�لمن يرون أن أس�اس مبدأ عدم 
التعسف يف استعامل احلق، أن احلق يف ذاته منحه من اخلالق فينبغي أن يقيد بالغاية التي منح من 

أجلها، ويكون استعامل احلق غري مرشوع كلام وقع خارج حدود هذه الغاية. 

أم�ا رشاح القان�ون فريون أن هذا املبدأ – مبدأ عدم التعس�ف يف اس�تعامل احلق � وصل بن 
املذه�ب الفردي) الذي يوس�ع من دائرة احلق( وبن املذه�ب االجتامعي)الذي يضيق من دائرة 

احلق(. 

بيد أن فقهاء املسلمن القدامى مل يعرفوا التعسف يف استعامل احلق عىل الوجه املعروف اآلن 
يف األنظمة الوضعية، وأن كان وردت بعض الكلامت املقابلة للفظ »التعس�ف« أو »اإلس�اءة« أو 
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»الغلو« يف كتابتهم، إال أن اآليات القرآنية واألحاديث النبوية دلت عىل عدم التعسف يف استعامل 
احلق)1(. 

وقد دلت القواعد الرشعية والفقهية عىل معايري التعس�ف يف اس�تعامل احلق، وهذه القواعد 
كثرية تقابل املعايري التي وضعتها األنظمة الوضعية لقياس التعسف يف استعم�ال احلق، فاألنظم�ة 

الوضعية ردت معايري التعسف يف استعامل احلق إىل: 

1 � قصد اإلرضار بالغري. 

2� رجحان الرضر عىل املصلحة رجحانًا كبريًا. 

3� حتقيق مصلحة غري مرشوعة. 

وهذه املعايري يقابلها يف الفقه اإلسالمي قواعد فقهية ورشعية كثرية، يمكن من خالهلا قياس 
التعسف يف استعامل احلق، ومن هذه القواعد عىل سبيل املثال ال احلرص)2(:

أ � ال رضر وال رضار.

ب � الرضر األشد يزال بالرضر األخف. 

ج� � يتحمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام. 

د � درء املفاسد أوىل من جلب املنافع. 

ه� � االضطرار ال يبطل حق الغري.

فاهلدف العام لنظرية التعس�ف يف اس�تعامل احلق، هو أن ال يؤدي اس�تخدام اإلنس�ان حلقه 
وتسلطه عىل ماله إىل التعسف بحق اآلخرين، ويتحقق ذلك بأمرين:

الرضورة: فإذا كان مضطرًا للقيام بترصف غري متعارف يترضر هبا اجلار، إن هذه الرضورة 
قد تربر فعله، مع وجوب مالحظة الرضر الذي يلحق جاره بس�بب فعله، ولنظرية التعس�ف يف 

استعامل احلق تطبيقات عديدة سواء: 

)1( راجع سابقًا: مفهوم التعسف، ص 86 وما بعدها.
)2( ملزي�د م�ن هذه القواعد: الزحييل، حممد )2004م(  القواعد الفقهي�ة، جامعة الكويت، الطبعة الثانية، الكويت، 

جملس النرش العلمي.
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� يف القانون العام: وهو ما يعرف بالتعسف يف استعامل السلطة، فإذا ما انحرف املوظف يف 
أعامل وظيفته عن مقتىض الواجب املفروض عليه وصدر ترصفه بقصد اإلرضار ألغراض 

نابية عن املصلحة العامة كان متعسفًا يف استعامل السلطة وحتقق مسئوليته. 

� أو القانون اخلاص: مثل التعسف يف استعامل حق امللكية، فإذا ما استعمل املالك حقه بنية 
اإلرضار بالغري، كام لو أقام حائطًا يف حدود ملكه يسر النور ويمنع اهلواء عن جاره دون 
نفع ظاهر له يعترب متعس�فًا، كذلك التعس�ف يف اس�تعامل احلق يف إهناء العقد، فصاحب 

العمل الذي يقوم بفصل العامل بدافع االنتقام يكون متعسفًا تتحقق مسئوليته. 

� ويف جمال األنظمة اإلجرائية: فإن نظرية التعسف يف استعامل احلق نجد هلا تطبيقًا يف هذه 
األنظمة وبصورة خاصة يف نظام املرافعات الرشعية، وهو ما كان حمور هذه الدراسة. 

فاألصل يف التقايض هو حرية اللجوء إىل القضاء، وبالتايل فإن نطاق ممارسته يكون واسعًا، 
ذلك أن لكل شخص أن يقدم للقضاء أي مطلب يرى عرضه عليه حتى لو كان هذا املطلب غري 
حمق�ق أو كان ال يرتكز عىل أي أس�اس، وما يقال ع�ن حرية اإلدعاء يقال مثله عن حرية الدفاع، 
وكذلك عن حرية سلوك متلف طرق الطعن، فكل من اخلصوم يستطيع أن يديل بام شاء من أي 
نوع حتى لو كانت دفوعًا واهية، كام يستطيع أن يامرس أي طريق من طرق الطعن القانونية عادية 

أو غري عادية، حتى لو كان مصري هذا الطعن الرد املحتم. 

والقايض الذي يعرض عليه املطلب أو الدفع أو الطعن ليس بوس�عه أن يمتنع عن النظر مما 
ع�رض علي�ه بحجة أن اخلصم ليس جديرًا بحامي�ة القضاء لتفاهة مزاعيمه أو وضوح زيفها، بل 
الب�د ل�ه من البت يف هذه املزاعم فريدها يف الش�كل أو املوض�وع إذا كان متصًا بنظرها، ويردها 

لعدم االختصاص إذا كانت مما خيرج عن اختصاصه. 

ويف ترسيخ هذا املفهوم الواسع حلق التقايض، تنص املادة)93( من نظام املرافعات الرشعية 
السعودي عىل أنه: »ال جيوز للقايض االمتناع من القضاء يف قضية معروضة عليه إال إذا كان ممنوعًا 
من نظر الدعوى أو قام به سبب للرد، وعليه أن خيرب مرجعه املبارش لإلذن له بالتنحي ويثبت هذا 

كله يف حمرض خاص حيفظ يف املحكمة«. 
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إال أن هذا املفهوم الواسع حلق التقايض ليس عىل إطالقه، فهو مرشوط بأخالقيات التداعي، 
وإلزام كل متقايض أن يبارش الدعوى بحس�ن نية س�واء كان مدعيًا أو مدعي عليه أو متدخاًل أو 

مدخاًل يف مركز أي منهام. 

فإذا ظهر للقايض أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله احلكم عىل املدعي بنكال)م2/4 
مرافعات رشعية( أيضًا نص املرسوم املكي الكريم رقم)94( وتاريخ 1406/4/25ه� واملنظم 

لقواعد احلد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة يف اململكة، يف املادة الرابعة عىل أنه:

»م�ن تق�دم بدعوى خاصة وثبت للمحكم�ة كذب املدعي يف دع�واه، فللقايض أن ينظر يف 
تعزيره وللمدعى عليه املطالبة بالتعويض عام حلقه من رضر بسبب هذه الدعوى«. 

وال يفهم من تلك النصوص أن حتد من نطاق دفاع الش�خص عن نفس�ه وعن حقه، فالغاية 
من هذه النصوص هو عدم إس�اءة اس�تعامل حق الدعوى أو حق الدفاع، فإذا أنكر املدعى عليه 
دعوى املدعي وهو يعلم أن املدعي صادق يف إدعائه، وجتاوز الدفاع عن نفس�ه بقصد اإلرضار، 
كان مسئواًل عن إساءة استعامل حق الدفاع، كذلك من أدعى عىل شخص حقًا وهو يعلم أنه ال 
حق له اجتاهه، أما تقدير الظروف فهو مروك للسلطة التقديرية للقايض الذي يقرر ما إذا كانت 
ممارسة املتقايض وسلوكه يف إبداء دفوعه يف الدعوى تشكل أعاماًل كيدية يقصد هبا اإلرضار بالغري 

من عدمه، وجيب عىل القايض أن يتأكد من سوء النية التي تكون السبب املوجب للمسئولية.

9 . 2 نتائج الدراسة

 من خالل دراستي املتواضعة للتعسف يف استعامل احلق يف املجال اإلجرائي، توصلت لعدة 
نتائج ملخصها ما ييل:

1 � يتف�ق فقه�اء الرشيع�ة ورشاح القانون بوجود فكرة احلق، فه�و يشء موجود يف عرف الناس 
وكال مهم وال يستطيع أحد من كان أن ينكره. 

2� اختلف رشاح القانون يف حتديد مدلول »احلق« وذلك حسب الفلسفة التي ينظر إليها هؤالء يف 
حتديد »ماهية احلق«، ومما ال شك فيه أن اختالف هذه الفلسفة له األثر الكبري يف حتديد أساس 
نظرية التعسف يف استعامل احلق، فمثاًل أنصار املذهب الفردي لتحديد » مفهوم احلق« يرون 
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أن »احلق مطلق« فال جيوز تقييده، ألنه غاية يف ذاته، ال جمرد وس�يلة، وأنه يقر اس�تعامله عىل 
أي وجه كان، ولو ترتب عليه رضر بالغري، ألنه س�لطة مطلقة ما دام يف حدوده املوضوعية، 

وهذا بخالف املذهب االجتامعي أو املذهب املختلط يف تبنيهم »مفهوم احلق«.

3 � أن تعدد مفاهيم رشاح القانون » للحق« كان له أثر يف حتديد أنواع احلقوق. 

4 � أن فقهاء الرشيعة ابتعدوا عن حتديد معنى »احلق« فالذي يقرر احلقوق ويمنعها هو الش�ارع 
احلكيم، ويأيت دور املجتهد يف الكشف عن هذه احلقوق والقياس عليها واستنباط األحكام، 
لذلك مل خيتلف كثريًا فقهاء املسلمن يف حتديد أقسام احلقوق، وإن دار اخلالف حول دخول 

بعض احلقوق وخروجها حتت هذه التقسيامت املتفق عليها. 

5 � أن احلق اإلجرائي يقع يف مصاف احلقوق السياسية أو العامة، فهو مكفول لكل الناس وتقرره 
الدولة يف أنظمتها، حيث حيق لكل فرد أن يلجأ للقضاء. 

6 � أن احلق اإلجرائي هو حق قائم بذاته ال عالقة له باحلق املوضوعي الذي حيميه. 

7 � أن هناك اختالف بن » احلق يف التقايض« و«الدعوى« و«اإلدعاء« و«املخاصمة«.

� فاحلق يف التقايض: حق عام.  

� أما الدعوى: فهي حق خاص.

� وأم�ا اإلدع�اء: فهو الطلب الذي تتحرك بموجبه الدع�وى أمام القضاء، وهو عنرص من 
عنارص الدعوى. 

� وأما املطالبة القضائية: فهي البيانات التي يتقدم هبا إىل القضاء كل طرف يف الدعوى وفقًا 
إلجراءات التقايض. 

� وأما املخاصمة: فهي السبب الذي تقوم من أجله الدعوى.

8 � أن حق التقايض ينفرد بمجموعة من اخلصائص: 

� فهو موضوع مشرك بن فروع القانون املختلفة. 

� أن هذا احلق يعترب من النظام العام.

� أنه يعيد وسيلة محاية حقوق األفراد األخرى. 
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� أنه من احلقوق التي ترتبط ممارسته بمامرسة وسيلة اقتضائه.

� أن هذا احلق مقيد بعدم التعسف يف استعامله.

9 � أن التعس�ف يف اس�تعامل احلق يكون داخل دائرة اس�تعامل احلق، أما إذا استعمل احلق خارج 
الدائرة املحددة له وهو ما يعرف بمجاوزة احلق، فام هو إال صورة من صور املسئولية التقصريية 
من وجوب توافر اخلطأ والرضر وعالقة الس�ببية، أما التعس�ف يف استعامل احلق فال يشرط 
وقوع الرضر فعاًل للقول بقيام حالة التعسف، ومثال ذلك: من يعلو بسور منزله ليس بقصد 
حتقي�ق األم�ان، ولكن املجرد قصد حجب اهلواء والضوء عن ملك اجلار ولو كان هذا اجلار 

غري مقيم فعاًل باملنزل. 

10 � أن مبدأ عدم التعسف يف استعامل احلق يشمل مجيع أنواع احلقوق، فهو مبدأ عام يستوجب 
من كل شخص أن يستعمل حقه استعاماًل مرشوعًا. 

11� باعتبار أن املدعي هو الطرف اإلجيايب يف الدعوى، فتكون صور ومظاهر تعس�فه يف مرحلة 
اخلصومة تبدو أكثر من املدعى عليه باعتباره الطرف السلبي يف الدعوى. 

12� أن املنظ�م الس�عودي مل يتوس�ع يف أفراد القواعد اإلجرائية بص�ورة كبرية يف نظام املرافعات 
الرشعية، وهذا حيد من فرص التعسف من جانب طريف الدعوى)املدعي أو املدعى عليه( يف 

استعامل الدفوع والطلبات الصورية هبدف إطالة أمد الدعوى واللدد يف اخلصومة. 

13� أن قواعد االختصاص تفتح جمااًل إلساءة األفراد يف استعامل حق التقايض يف املراحل األوىل 
للخصومة هبدف الكيد واإلس�اءة، وس�واء كانت قواعد االختصاص النوعي أو املحيل، إذ 
يعم�د بع�ض األف�راد إىل تقديم الئحة دع�واه إىل حمكمة غري متصة ال هي�دف من ورائها إال 

اللدد واإلرضار باملدعى عليه.

14� أن تعس�ف املدع�ى علي�ه يظهر بوضوح يف مراحل الطعن عىل األح�كام أو مراحل تنفيذها 
بخ�الف املدعي الذي يقل إس�اءة اس�تعامله لطرق الطعن عىل األح�كام، وإن كان يمكن أن 

تزيد يف مراحل تنفيذها. 

15� أن نظرية التعسف يف جمال استعامل احلق اإلجرائي هلا دور وقائي يف منع اخلصوم من إساءة 
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اس�تعامل هذا احلق، هذا الدور يقوم عىل أس�اس س�د الذرائع يف الرشيعة اإلس�المية وتقوم 
عىل أس�اس الس�لطة التقديرية للقايض يف نظام املرافعات الرشعية، حيث جيوز للقايض من 
تلقاء نفس�ه وبدون طلب من اخلصوم بمنع أو عدم قبول العمل اإلجرائي نفس�ه وهو يكون 

يف ذلك مستندًا إىل فكرة النظام العام. 

16 � أن�ه ال يل�زم رشط الرضر ألعامل املس�ئولية عن التعس�ف يف جمال اس�تعامل احلق اإلجرائي 
بوجه عام، وهو بخالف املس�ئولية العادية التي جيب حتقق رشط الرضر حتى يمكن مس�اءلة 
املس�ئول عن هذا الرضر، وهو ما يمكننا أن نعرب عنه بالرضر املفرض يف جمال املس�ئولية عن 

التعسف يف استعامل احلق اإلجرائي.  

9 . 3 توصيات الدراسة

من خالل دراستي ملراحل تعسف اخلصوم سواء يف مراحل اخلصومة أو الطعن عىل األحكام 
أو تنفيذها، اتضح يل وجود ثغرات يف نصوص نظام املرافعات الرشعية التي ييء األفراد استعامهلا 

هبدف اللدد وإطالة أمد النزاع لغرض اإلرضار بالطرف اآلخر. 

وسوف استعرض أمثلة لبعض التطبيقات يف نظام املرافعات الرشعية السعودي لبيان أوجه 
اخللل فيها والتوصيات واملقرحات بشأن هذه النصوص.

1ـ  يف جمال قواعد االختصاص 

فنجد مثاًل أن االختصاص الوالئي مس�ألة أولية لتحديد عام إذا كانت املحكمة التي رفعت 
إليها الدعوى متصة بنظرها من عدمه. 

فمثاًل ختتص الدوائر التجارية باملحاكم اإلدارية بنظر الدعاوي التي تنشأ بن التجار، ونظم 
نظام املحكمة التجارية النصوص التي حتكم اختصاص املحكمة التجارية بمثل هذه الدعاوى. 

ولك�ن قد يعلم املدعي ذلك، وم�ع ذلك يتوجه للمحكمة العامة لقيد دعواه ليس إال اللدد 
واخلصومة مع املدعى عليه.

وكذلك حتايل اخلصوم عىل قواعد االختصاص النوعي، حيث يتقدم بدعوى للمحكمة العامة 
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هي من اختصاص املحكمة اجلزئية، أو العكس، ويتحقق األمر أيضًا يف قواعد االختصاص املحيل.

االقتــراح

تالفيًا إلساءة استعامل اخلصوم احلق اإلجرائي يف التحايل عىل قواعد االختصاص، وذلك 
هلدف اإلرضار واللدد يف اخلصومة القضائية، نقرح إنش�اء دائرة مكونة من »مستش�ار إحالة« يف 
كل حمكمة ختتص بفحص الدعاوى التي يتقدم هبا األفراد لبحث مسائل االختصاص ابتداء سواء 
كان اختصاص والئي أو نوعي أو حميل، ويبلغ هبا املدعي خالل أربع وعرشين ساعة وللمدعي 
التظلم من القرار أمام رئيس املحكمة التي تقدم إليها بدعواه، ويكون قرار رئيس املحكمة هنائيًا 

وحييل الدعوى جلهة االختصاص فورًا. 

وه�ذا االق�راح يش�ابه ما قنن�ه املرشع امل�رصي يف املادة )65( م�ن قانون املرافع�ات املدنية 
والتجارية، والتي أعطت لقلم كتاب املحكمة سلطة يف قبول قيد الدعاوى أو رفض قيدها والتي 
مل تس�توف البيانات املنصوص عليها بتلك املادة من وجوب إرفاق املس�تندات الدالة عىل صحة 

الدعاوى، وجيوز لذوي الشأن التظلم من قرار قلم الكتاب يف حال رفض قيد الدعوى. 

والغرض من هذا النص هو تقليل كم الدعاوى الكيدية والصورية التي تعطل سري العدالة 
من جانب، ومن جانب آخر الكيد واللدد يف اخلصومات القضائية. 

2 ـ  يف جمال املدافعة وإبداء الدفوع والطلبات

وضع املنظم الس�عودي قواعد يف نظام املرافعات الرشعية حتد من إس�اءة استخدام اخلصوم 
حلقهم يف الدفاع وإبداء الدفوع والطلبات العارضة. 

إذ حرص كثرة االستمهاالت باملادة )51( وكذلك التعسف يف حق الرد باملادة )65( إىل غري 
ذلك من السلطة التقديرية للقايض يف قبول الدفوع والطلبات العارضة باملادة )78( من الالئحة 

التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية. 

وبالنظ�ر إىل ه�ذه النصوص وما تضمنته من قواعد للحد من ظاهرة التعس�ف يف اس�تعامل 
تل�ك القواع�د اإلجرائية، إال أنني أرى أهنا غري كافي�ة، فمثاًل املادة)51( مرافعات رشعية والتي 
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جتيز للقايض طلب إحضار املوكل يف اخلصومة إذا ظهر كثرة استمهاالت وكيله للمرافعة بذاته.

وهذا النص بوضعه احلايل، يثري تناقضًا يف حق اخلصوم يف االس�تعانة بوكيل متخصص وله 
دراي�ة قانوني�ة أو رشعي�ة إلثبات دعواهم، من جانب آخر فإن اخلصم ق�د ال يكون لديه علم بام 
يقوم به وكيله من كثرة االس�تمهاالت، ومن ثم فإن هذا النص وإن كان حيد من تعس�ف األفراد 

يف استعامل احلق يف طلب مهلة الرد إال أنه قد يرض بحسن سري العدالة. 

كذل�ك بالنس�بة الس�تخدام اخلص�وم حلقهم يف الدف�اع وقواع�د اإلثبات وإب�داء الطلبات 
العارضة، وإن كان املنظم السعودي أعطى السلطة التقديرية للقايض يف قبول أو عدم قبول ذلك، 

إال أنه ال جيد من تعسف األفراد يف استعامل حقهم يف الدفاع وإبداء الطلبات العارضة. 

االقتـراح

أرى تعديل نص املادة)51( مرافعات رشعية، واس�تبدال طلب حضور اخلصم بذاته إلمتام 
املرافعة بتعزيره ووضع قيد زمني بحيث ال جيوز تكرار االس�تمهال ألكثر من مرة واحدة لس�بب 

يرجع إىل أحد اخلصوم. 

كذلك األمر بالنس�بة حل�ق اخلصوم يف طلب اإلثبات أو إبداء الطلب�ات العارضة، فبجانب 
فكرة عدم القبول، أرى إضافة فقرة بتعزير اخلصم إذا اظهر نوايا كيدية يف إبداء الدفوع أو طلب 

اإلثبات أو إبداء الطلبات العارضة.

3 ـ  يف جمال االعرتاض عىل األحكام وتنفيذها

تظهر مراحل تعس�ف اخلصوم يف جمال االعراض عىل األحكام بصفة خاصة عند اس�تعامل 
طرق الطعن غري العادية كالتامس إعادة النظر، إذ أن هذا الطعن له عدة حاالت حمددة عىل سبيل 

احلرص، ومع ذلك يقوم اخلصوم بإساءة استعامل هذا الطعن لإلرضار باملحكوم له. 

كذل�ك يف جمال تنفيذ األح�كام، ييء اخلصوم طرق تنفيذ األحكام ال لغرض إال اإلرضار 
بالطرف اآلخر. 
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االقتــــراح

ارى رضورة تعزير اخلصوم الذين يسيئون استخدام حق الطعن أو التنفيذ لألحكام الصادرة 
لضامن سري حسن العدالة وعدم تباطؤها.

وذلك إما بتعزير الطرف الذي ييء استعامل حق الطعن أو تنفيذ األحكام أو وضع ضامنة 
مالية جترب اخلصوم عىل حس�ن اس�تعامل هذه احلقوق كأن يقدم اخلصوم كفالة مالية أو ش�خصية 

عند الطعن عىل األحكام أو االستشكال يف تنفيذها.

تم بحمد الل وتوفيقه،،،
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