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 ةالمقدم

و المسمـ بػ  أف ذػذا الحقػوؽ لةػيقة ، يعد حؽ التقاضي مف الحقوؽ الطبيعية
إلى  عمى حؽ مف حقوق  أف يمجأ اعتداء و أف لكؿ فرد وقع عمي ، نسافبشخص اإل

و اانتةػػػاؼ لن سػػػ  ممػػػف ظممػػػ  وسػػػمب  حقػػػ  إذف حػػػؽ  عتػػػداءالقضػػػاء لػػػرد ذلػػػؾ اا
ليعػػػرض عميػػػ  ادعائػػػ  عػػػف ، القضػػػاءإلػػػى  فػػػي االتجػػػاء نسػػػافالتقاضػػػي ذػػػو حػػػؽ اإل

حمايػة الحقػوؽ و الحريػات و الػذود عنيػا فػي إلػى  حيث ذػو المػدخؿ، طريؽ الدعوى
التػي تك ميػا القػوانيف أو  سػواء المنةػوص عمييػا فػي الدسػتور، ييػاعم عتػداءحالػة اا

 .خرىاأل
المحػػاكـ فػػي زيػػادة إلػػى  القضػػايا التػػي تةػػؿ والمالحػػظ فػػي ا ونػػة ااخيػػرة أف

كبيرة رغـ قياـ الدولة بتعزيز مرافؽ القضاء بمحاكـ ومجالس جديدة وتوسيع النطػاؽ 



   (3232لعام )ا(/23(/العدد )9لمجلد )/اانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم الق

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

899 

وبالتالي فان  مف  في كؿ وقت، ورغـ العمؿ، القضائي منذ بداية ااةالح القضائي
أو  خمػػؿ سياسػػيإلػػى  غيػػر الطبيعػػي أف يكػػوف سػػبب ذػػذا الزيػػادة فػػي القضػػايا راجعػػا

اجتماعي، وينبنى عمى ذذا ويقوـ عمي  أف تكوف بعض الظواذر الغير أو  اقتةادي
 المؤدية ليذا الخمؿ . سبابسوية ذي اكبر األ

والوذميػة  د القضػايا الكيديػةغير السػوية ذػو زيػادة عػد سبابولعؿ أحد ذذا األ
مػف بعػض  -وبتوطػأ-خةوةا في السػنوات األخيػرة حيػث أةػبض بعػض المتقاضػيف

أعواف القضػاء عمػى اتبػاع ذػذا األسػموب تحقيقػا لمكاسػب غيػر مشػروعة عمػى رأسػيا 
  خر. أو  اطالة أمد التقاضي وارذاؽ الخةوـ لسبب

  :ة البحثأهمي-
ات التقاضػػػي لتحقيػػػؽ إجػػػراءتوجػػػ  ااةػػػؿ فػػػي حػػػؽ االتجػػػاء لمقضػػػاء ذػػػو أف 

الغػػػرض الػػػذي وضػػػعت مػػػف أجمػػػ  وذػػػو وضػػػع حػػػد لممنازعػػػات والخالفػػػات وتةػػػ ية 
ات التقاضػػي لغػػرض غيػػر مشػػروع إجػػراءأمػػا أف توجػػ   .المراكػػز القانونيػػة لممتقاضػػيف

وأف يسػػػيء ال ػػػػرد حقػػػػ  فػػػػي االتجػػػػاء لمقضػػػاء فيسػػػػتخدـ ذػػػػذا الحػػػػؽ بقةػػػػد التشػػػػيير 
بقةػد تحقيػؽ مةػمحة أو  بيدا تكاليؼ مادية ومعنويةبقةد تكأو  بخةم  والكيد ل 

غير مشروعة فيو األمر الذي ا يقػرا القػانوف وا تبيحػ  النةػوص الواجػب إعماليػا 
 واحتراميا.

ت ػػػاقـ إلػػػى  التػػػي أدت سػػػبابة البحػػػث تتجمػػػى فػػػي توضػػػيض األأذميػػػفػػػ ف  وعميػػػ 
ع لعػػػدـ تقريػػػر ظػػػاذرة الػػػدعاوى الكيديػػػة وانتشػػػارذا ومػػػا ذػػػو المػػػانع الػػػذي أدى بالمشػػػر 

 حق  في التقاضي . استعماؿ إساءةعقوبات ك يمة بردع مف تسوؿ ل  ن س  
 إشكالية البحث:-

مػاذي الوسػائؿ ااجرائيػة التػي  :المطروحة ليذا الدراسػة ذػي فاإلشكاليةوعمي  
 الحؽ في التقاضي؟. استعماؿ إساءةتستعمؿ في الدعاوى الكيدية بغرض 
 :مبحثيفإلى  منا البحثولالجابة عف ذذا ااشكالية قس
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 األولحبث  امل
حق التقءضي يف ماحلة بدة  استعمءل إسءة الدعءوى الكيدية و

 اخلصومة

ذػذا اليػدؼ لػف ف ف  ف غرض ةاحب الحؽ أف يناؿ حق  بحكـ مف المحكمةإ
يتحقػػؽ مػػػا لػػػـ يسػػػتطع ةػػػاحب الحػػػؽ الػػذي حةػػػؿ عمػػػى الحكػػػـ بحقػػػ  أف ين ػػػذ ذلػػػؾ 

ات التػي تػتـ جػراءات الكيديػة تػتـ فػي مرحمػة اإلجػراءالحكـ ومػف ذنػا كانػت أغمػب اإل
الكيدي فػي التقاضػي  جراءاتباع اإلإلى  في مرحمة الخةومة وا يخ ى أن  مف يعمد

لكنػػ  يمتػػؼ مػػف حولػػ  ويتحايػػؿ عميػػ  وةػػوا لمأربػػ  حتػػى  غالػػبيتبػػع القػػانوف فػػي ال
أمكػف لمخةػـ المماطػؿ أف إذا  ةار المتقاضػي يعػانى مػف ذػذا األسػاليب خةوةػا

ضػمؿ العدالػة فتظػػؿ القضػايا متداولػػة بمػا يرذػؽ مرفػػؽ القضػاء ن سػػ  والمطمػوب مػػف ي
القاضي أف يستخمص الحؽ مف خالؿ كـ ذائؿ مف المم ات والمستندات رغػـ سػحب 

ات الكيديػػة لكػػف جػػراءالتعتػػيـ والتضػػميؿ والعراقيػػؿ التػػي يضػػعيا محترفػػو الػػدعاوى واإل
ضػػوابط التػػي يسػػتطيع بمقتضػػاذا أي القػانوف مػػع مػػا فيػػ  مػف ثغػػرات فيػػ  أيضػػا مػف ال
الحيات واسػػػػعة اف يكشػػػػؼ ذػػػػذا ةػػػػ قػػػػاض وبقميػػػػؿ مػػػػف الجيػػػػد وبمػػػػا يتمتػػػػع بػػػػ  مػػػػف

 (1)األاعيب والدعاوى الكيدية.

 األولاملطلب 
 التحبليغ الامسي إرجااةالدعءوى الكيدية والتالعب يف 

بػػؿ قػػد  أخػػرىاف سػػوء نيػػة الخةػػوـ ا تقػػؼ عنػػد مرحمػػة مػػف الخةػػومة دوف 
بؿ وطوؿ مراحؿ سير الخةومة وحتى ةدور حكػـ فييػا، ثػـ بعػد ذلػؾ تظير عمى ق

 قد تظيػر فػي مرحمػة تن يػذ الحكػـ ولمػا كانػت وسػائؿ ارتكػاب الغػش متنوعػة ومتعػددة
الدرجة التي قد يكتسى مظيرذا الشكمي ااحتراـ الواجب لنةوص القانوف وذػي إلى 

لػػذلؾ ويػػنص عمػػى فػػي جوذرذػػا بعيػػدة عنػػ  كػػؿ البعػػد كػػاف ابػػد أف يتةػػدى المشػػرع 
                                                           

، إجىىءاتاد اقاضب ىىِ اقةْوّىىخ ًاىىءه ،ٌاجيايىىب، عات اقجاجٌعىىبد اق ب، ْىىخ، علىىَ عىىٌع   ىى  (1)

 8، ص1991اإلسةنوتّخ، 
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سػوء اسػتخداميا أو  اتجػراءجزاءات لكؿ مف تخوؿ لػ  ن سػ  التعسػؼ فػي مباشػرة اإل
 (1)لتحقيؽ أغراض غير مشروعة.

 :: الدعاوى الكيديةاألولالفرع  
ات التقاضي الكيدية قد تبدأ برفع دعوى كيديػة سػواء بمعرفػة الخةػـ إجراءف إ

لػػػػـ أو  تمر السػػػػير فييػػػػابتسػػػػخير شػػػػخص وذمػػػي مػػػػف طرفػػػػ  وسػػػػواء اسػػػأو  المماطػػػؿ
ات في مرحمة الخةومة فػي دعػوى ةػحيحة متداولػة جراءوقد تكوف ذذا اإل، يستمر

حيػػث يتجمػػى التالعػػب فػػي اتبػػاع أسػػموب اإلطالػػة ألمػػد التقاضػػ  وعرقمػػة ال ةػػؿ فػػي 
اتعاب الخةـ النزي  الػذي إلى  الدعوى وترؾ النزاع معمقا ألطوؿ فترة ممكنة وةوا

كعرقمػػػػة ضػػػػـ  أخػػػػرىويتخػػػػذ التالعػػػػب مظػػػػاذر كيديػػػػة ، تغػػػػي الحةػػػػوؿ عمػػػػى حقػػػػ بي
تقػػػديـ طمػػػب أو  تسػػػخير خةػػػـ لمتػػػدخؿأو  م ػػػردات القضػػػية فػػػي مرحمػػػة ااسػػػتئناؼ

ات التبميػػو واعػػادة التبيمػػو إجػػراءالتبػػاطؤ فػػي أو  عػػارض بقةػػد التأجيػػؿ األطػػوؿ فتػػرة
وسػػػػنتطرؽ فػػػي ال قػػػػرات التاليػػػة أمثمػػػػة ، وغيػػػر ذلػػػؾ ممػػػػا يوجػػػد فػػػػي الواقػػػع القضػػػائي

 دعاوى الكيدية في شتى المواد المدنية . لم
 :رفع الدعوى ممف ليست ل  مةمحة -اوا

 "ة الجزائػػري عمػػى أنػػ داريػػات المدنيػػة واإلجػػراءمػػف قػػانوف اإل 13نةػػت المػػادة 
محتممػػة أو  شػػخص التقاضػػي مػػالـ تكػػف لػػ  ةػػ ة ولػػ  مةػػمحة قائمػػة ألييجػػوز  ا

عوى بأنيػػا المةػػمحة التػػي يرمػػي ويعػػرؼ ال قػػ  المةػػمحة فػي الػػد، "...يقرذػا القػػانوف 
، (2)الحةػػػوؿ عمييػػػا مػػػف وراء ممارسػػػت  ليػػػذا الحػػػؽإلػػػى  ةػػػاحب الحػػػؽ فػػػي الػػػدعوى

 ، ويقاؿ أف المةمحة ذي مناط الدعوى

                                                           

سىىنْخ م جىىو ٌّسىىا، صىى  اقبظىىٌع   ىىجت قلا ىى  ثبقاجىىبا اعىىبعح اقنجىىء، عات اق ب، ىىخ اق وّىىوح،  (1)

 159، ص3112اإلسةنوتّخ، 

، االخاظىىبص اقىىوعٌٍ، نجْىىا اسىىجبعْا عجىىء، قٌسىىْو  ىىِ اىىبنٌا اقجءا  ىىبد اقجونْىىخ ًاقا بتّىىخ (3)

، اإلسىةنوتّخ  عات اق ب، ىخ 1999اقبظٌ،خ، األ ةبع ًاءه اقا    ْيىب ،ىت د وّهدىو  اىَ سىنخ 

  312.،ص1999اق وّوح قلنشء، 
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القضػػاء دوف تحقيػػؽ إلػػى  يجػػوز االتجػػاء وينبنػػى عمػػى ذػػذا ويقػػوـ عميػػ  أنػػ  ا
كبيػػرة أو  يػػة قميمػػةادبأو  فائػػدة سػػواء كانػػت من عػػة ماديػػةأو  مػػف وراء ذلػػؾ أيػػة من عػػة

 .(1)حق  استعماؿيتعسؼ الشخص في  بشرط أف ا
حيػث أنػ  وكمػا ذػو ثابػت مػف وقػػائع  "جػاء فيػ  قػد وكػاف قػرار المحكمػة العميػا 

القضية أف الطاعنيف تمسكوا بعدـ قبوؿ الدعوى انت ػاء المةػمحة لػدى رافعيػا عمػى 
ليبػػػة ل ائػػػدة زوجتػػػ  اعتبػػػار اف المرحػػػوـ )ع( اخ المطعػػػوف عميػػػ  قػػػاـ بتحريػػػر عقػػػد ا

التةػػريض بقبػػوؿ دعػػوى المطعػػوف عميػػ  إلػػى  واوادا واف قضػػاة الموضػػوع لمػػا تنبيػػوا
دوف تبيػػاف مػػاذي المةػػمحة التػػي تعػػود عمػػى رافػػع الػػدعوى واف عػػدـ تبيػػاف ذلػػؾ بعػػد 

 (2)ويعرض القانوف المطعوف في  لمنقض ..." سبابقةور في األ
اف أو  «عػػػوى حيػػػث ا مةػػػمحةا د» ويعبػػػر ال قػػػ  عػػػف ذػػػذا القاعػػػدة بقولػػػ  

المةمحة ذي منػاط الػدعوى وذػذا المةػمحة ابػد أف تكػوف قانونيػة شخةػية مباشػرة 
الطمب المةمحة بيذا الشروط اعتبػرت أو  وقائمة وعاجمة فاذا لـ تتوافر في الدعوى

 غير مقبولة 
ولكف الذي يحدث في العمؿ القضػائي أف القاضػي حػيف ترفػع اليػ  الػدعوى ا 

واعػػادة التبميػػو عمػػى  كػػالتبميو حثيػػا اا بعػػد أف يكتمػػؿ الشػػكؿ القػػانوني ليػػايبػػدأ فػػي ب
مراجعة القاضػي لشػروط تػوافر الةػحة والتحقػؽ مػف ةػ ة رافعيػا ا يجػر  ف ف  ذلؾ

 البػػت فيػػ  فػػورا وانمػػا يسػػتغرؽ بعػػض الوقػػت تكػػوف فيػػ  الػػدعوى الكيديػػة التػػي أقيمػػت
 (3) ممف ليس ل  مةمحة قد قطعت شوطا أرذؽ الخةـ .

 :رفع الدعوى ممف ليست ل  ة ة-ثانيا
 إذا وذي العالقة التي تربط اطراؼ الدعوى بموضوعيا فال تقبؿ الدعوى اا

                                                           

عجء زًعح، اإلجىءاتاد اقجونْىخ ًاإلعاتّىخ  ىِ  ىٌت متات اق ضيىبت ًم ةىبع اقضرىبت، عات م بعّجْىب،  (1)

 13، ص3115، اق زائء، 3ا

عىى  اقفء ىىخ اقجونْىىخ، صْىىء  219521تاىى   32/12/3118ةجىىخ اق لْىىب اقظىىبعت ثاىىبتّ  اىىءات اقج  (3)

 ،نشٌت.

 18علَ عٌع    ، ،ءجت سبثق، ص (2)
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مركزا قانونيا لن س  اما الدعوى التي يكػوف الغػرض منيػا أو  كاف المدعى يدعى حقا
مةػػػيرذا عػػػدـ القبػػػوؿ حتػػػى ولػػػو كػػػاف لممػػػدعى فػػػي ذلػػػؾ فػػػ ف  حمايػػػة مةػػػالض الغيػػػر

الةػػ ة ذػػي عمػػى ةػػاحب إا أف  أشػػخاصتتػػوافر المةػػمحة فػػي عػػدة فقػػد ، مةػػمحة
الحؽ وحدا فقد يكوف لموالديف مةمحة في في تطميؽ ابنتيـ مف زوجيا السكير لكػف 

فالػػدعوى القضػػائية تقػػاـ مػػف ذي ةػػ ة عمػػى ، اتقبػػؿ دعػػوى التطميػػؽ اا مػػف الزوجػػة
وـ اثػػارا ذي ةػػ ة وذػػي شػػرط جػػوذري ومػػف النظػػاـ العػػاـ وحتػػى واف لػػـ يقػػرا الخةػػ

ات جػراءمػف قػانوف اإل 13القاضي مف تمقاء ن س  وفقا لم قرة الثانية مف نص المػادة 
 ة داريالمدنية واإل

يجػػب لقبػػوؿ الػػدعوى أف تكػػوف لممػػدعى ةػػ ة فػػي رفعيػػا وةػػاحب الةػػ ة ذػػو 
النائػػب عنػػ  بحكػػـ أو  ن سػػ  ةػػاحب الحػػؽ المػػدعى بػػ  ومػػف يمثمػػ  كوكيمػػ  باات ػػاؽ

 (1)دائنوا بما ليـ مف حؽ في مباشرة دعاوى المديف القضاء وكذلؾ أو  الشرع
ومثػػاؿ الػػدعوى الكيديػػة فػػي مثػػؿ ذػػذا الحالػػة أف يرفػػع دائػػف دعػػوى عمػػى مدينػػ  

أو  فيسخر ذػذا المػديف شخةػا مػف طرفػ  بنػاء عمػى ديػف وذمػي بمقتضػى سػند ادنػى
وذػػػي  (2)يرفػػػع دعػػػوى غيػػػر مباشػػػرةأو  كمبيالػػػة ثػػػـ يرفػػػع دعػػػوى بيػػػذا الػػػديف الةػػػوري

مػػف القػػانوف المػػدني الجزائػػري وذلػػؾ اضػػرارا بالػػدائف  191و 189 ة طبقػػا لممػػوادجػػائز 
الحقيقػػي الػػذي سػػوؼ يجػػد مػػف ينافسػػ  فػػي الضػػماف العػػاـ لمدينػػ  وقػػد يةػػعب عميػػ  

كيديػػػػػة الػػػػػدعوى التػػػػػي رفعيػػػػػا ذلػػػػػؾ الشػػػػػخص المسػػػػػخر مػػػػػف قبػػػػػؿ أو  اثبػػػػات ةػػػػػورية
 (3)المديف.

  :التالعب في التبميغات الرسمية :الفرع الثاني
 بيا الخةومة القضائية ذو التكميؼات التي تنعقد جراءإف مف أولى اإل

                                                           

 اقوعٌٍ صْء اقججبشءح، اقوعٌٍ اقظٌتّخ .اقوعٌٍ اقجٌقظْخ،ثبل ذقك  (1)

ءح ثأنيىب ىِ ًسْلخ ،  ًسبئا اقج ب جخ  ق اقرجبا اق بع قلوائنْ ، ًّضظو ثبقىوعٌٍ صْىء اقججبشى (3)

اقىىوعٌٍ اقاىىِ ّء  يىىب اقىىوائ  ثبسىى  ،وّنىىو قلجابقجىىخ ث ىىق قىىو  ىىِ ذ،ىىخ اقفْىىء، م، ىىك مً دضىىبع  عىى  

 ابنٌا اقجونِ اق زائءُ 189اقجابقجخ ثو   جت ع ءه مً زاع  ْو،اقجبعح 

،  اقضبنٌا اقجونِ اق زائءُ" قةا عائ  ًقٌ ق  ّ ا مجىا عّنىو ما ّ ىا جا ثبسى   191نض اقجبعح  (2)

 جْت  ضٌه ىذا اقجوّ  ..."،وّنو ج
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 ، وذػػػػي بطبيعػػػػة الحػػػػاؿ تسػػػػتجيب(1)بالحضػػػػور كشػػػػكؿ مػػػػف أشػػػػكاؿ التبميػػػػو الرسػػػػمي
ف كانػت كأحػد  -تعنػي اعتبارات الوجاذية مف عدة نواحي، فمف ناحيػة أولػى ف نػ  واك

ضػور ذػو شػكؿ العمػـ التكميؼ بالحف ف  حؽ الخةـ في العمـ بالخةومة -م اذيميا
ذنػػاؾ دعػػوى مقامػػة ضػػدا بػػأف  الحكمػػي الػػذي بموجبػػ  يعمػػـ المػػدعى عميػػ أو  اليقينػػي

 أماـ القضاء.
أو  ،(2)وبمػػػػػا أف الخةػػػػػومة ا تنعقػػػػػد إا بػػػػػالتكميؼ المػػػػػدعى عميػػػػػ  بالحضػػػػػور

بحضور ذذا األخير اختياريا أماـ الجيػة القضػائية، لػذا يسػتوجب عمػى المػدعى بعػد 
يػػػػا مػػػػف أجػػػػؿ تكميػػػػؼ إقميممحضػػػػر قضػػػػائي مخػػػػتص إلػػػػى  وجػػػػ تسػػػػجيؿ العريضػػػػة الت

المػػدعي عميػػ  بالحضػػور فػػي الجميػػة المحػػددة وتسػػميم  نسػػخة مػػف العريضػػة المودعػػة 
 لدى أمانة الضبط.

ية فػي أساسػفالتكميؼ حينئذ وسيمة إجرائية انعقاد الخةومة حيث يعػد خطػوة 
ي عميػػػػ  ا يتةػػػػور فػػػػي أةػػػػوؿ التقاضػػػػي عػػػػدـ مواجيػػػػة المػػػػدعإذ  مسػػػػار الػػػػدعوى

 .(3)باادعاءات الموجية ضدا أماـ القضاء 
تنعقػػػد الخةػػػومة القضػػػائية كأةػػػؿ عػػػاـ بأنػػػ   حيػػػث أف ال قػػػ  اإلجرائػػػي مت ػػػؽ

المػػػدعى عميػػػ  إلػػػى  ، فتبميػػػو عريضػػػة افتتػػػاح الػػػدعوى(4)بواسػػػطة التكميػػػؼ بالحضػػػور
 شرط اـز لةحة انعقادذا في مواجيت .

                                                           

،ىى  اىبنٌا اإلجىىءاتاد اقجونْىخ ًاإلعاتّىىخ اقجا لضىخ ثج رىىء 19 ْى  ما اق ضىىءح األًقىَ ،ىى  اقجىبعح  (1)

،ىى  اىىبنٌا اإلجىىءاتاد اقجونْىىخ  211اقىىَ 211اقاةلْىىا ثبق رىىٌت د ْلنىىب ،جبشىىءح إقىىَ اقجىىٌاع ،ىى  

 ءُ ثاجْ خ اق بل علَ اقاةلْىا ًاإلعاتّخ ًاقاِ دارج  م ةبع اقاجلْغ اقءسجِ ثشةا عبع ًاقاِ د

 .ثبق رٌت ثبعاجبته شةه ،  مشةبقو

نجْىا إسىجبعْا عجىء، سىضٌا ًدظىبعو ًاناضىبل ًد ىٌل اقجءا ىز اإلجءائْىخ  ىِ اىبنٌا اقجءا  ىبد  (3) 

 .12ً ْ ْاو ًاثبته، ،ءجت سبثق، ص

 .11ثءثبتح عجو اقء ج ، ،ءجت سبثق، ص (2) 

، 1991،ىبتا  13اقجونْخ ثبقج ةجىخ اق لْىب، ثاىبتّ   ىِ طبعت ع  اقفء خ  511125اءات تا   (2) 

صْء منو ث  ت تمُ األسابذ عجء زًعح او دن ضو اقبظىٌ،خ ثفْىء اقاةلْىا ثبق رىٌت صْء ،نشٌت، 

،  اىبنٌا  21إذ  رء اقجوعَ علْو ًاجا ذقك طءا خ مً  جنب ًذقك اجضب قجب دنض علْو اقجبعح 

لىَ ما اقبظىٌع ّ ىٌز قيى  اق رىٌت ثبخاْىبتى  م،ىبع اإلجءاتاد اقجونْخ ًاإلعاتّخ، ًاقاِ دنض ع

،ى  اقضىبنٌا اقضىوّ ، عجىء  38اقضب ِ  اَ ًقٌ قى  ّةى  ،باظىب إالْجْىب ًىىذه اقجىبعح ّضبثليىب اقجىبعح 

 .215زًعح، ،ءجت سبثق، ص
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متػى أودعػت عريضػة افتتاحيػا  ف ذا كانػت الػدعوى تعػد مرفوعػة أمػاـ المحكمػة
ة داريات المدنية واإلجراءمف قانوف اإل 14بأمانة الضبط حسب ما تقضي ب  المادة 

الحقػػػوؽ أو  الجديػػػد بمػػػا يترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ مػػػف أثػػػار سػػػواء عمػػػى الحػػػؽ الموضػػػوعي
انعقػػاد الخةػػومة فػػي مواجيػػة المػػدعى عميػػ  ا تػػتـ إا بتبميػػو رسػػمي فػػ ف  اإلجرائيػػة

لدعوى إلي  وذذا قاعدة ا نقاش فييا فالخةومة حسػب نػص ال قػرة لعريضة افتتاح ا
لػػف تتػػأتى إا بػػالربط بػػيف طرفػػي الػػدعوى فػػي القػػانوف ن سػػ   مػػف 3الثالثػػة مػػف المػػادة 

بػػػالتخمؼ عػػػف أو  حكمػػػاأو  سػػػاحة المحكمػػػة بػػػالمثوؿ فييػػػا حقيقػػػة بالحضػػػور ال عمػػػي
 الحضور.

 "عمػػػػى أف ةداريػػػػواإلات المدنيػػػػة جػػػػراءمػػػػف قػػػػانوف اإل 416وقػػػػد نةػػػػت المػػػػادة 
 ...الذي يتـ بموجب محضر يعدا المحضر القضائي التبميويقةد بالتبميو الرسمي 

أو  يقػػوـ المحضػػر القضػػائي بػػالتبميو الرسػػمي بنػػاء عمػػي طمػػب شػػخص المعنػػي
 اات ػػاقي ويحػػرر بشػػأن  محضػػرا فػػي عػػدد مػػف النسػػ  مسػػاو لعػػددأو  ممثمػػ  القػػانوني

 "...الذيف تـ تبميغيـ رسميا  شخاصاأل
تن يػػػذ قبػػػؿ أو  أي إعػػػالف إجػػػراءعمػػػى أنػػػ  ا يجػػػوز  416كمػػػا نةػػػت المػػػادة 

اا فػػػي  السػػػاعة الثامنػػػة ةػػػباحا وا بعػػػد السػػػاعة الثامنػػػة مسػػػاء وا فػػػي أيػػػاـ العطمػػػة
 حاات الضرورة وب ذف مف القاضي . 

عمػػى أنػػ  يجػػب أف يتضػػمف محضػػر التبميػػو الرسػػمي فػػي  417ونةػػت المػػادة 
   تيةااةم  ونسخ  البيانات 

 اسـ ولقب المحضر القضائي وعنوان  الميني وتوقيع  وختم -1
 تاري  التبميو بالحروؼ والساعة -2
 اسـ ولقب طالب التبميو وموطن -3
اذا كػػػػػاف طالػػػػػب التبميػػػػػو شخةػػػػػا معنويػػػػػا تػػػػػذكر تسػػػػػميت  وطبيعتػػػػػ  ومقػػػػػرا -4

 "...اات اقي أو  ااجتماعي وة ة ممثم  القانوني
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اسػػػػتحالة التبميػػػػو الرسػػػػمي شخةػػػػيا لممطمػػػػوب  دعنػػػػ "411كمػػػػا نةػػػػت المػػػػادة 
احػػد افػػراد عائمتػػ  إلػػى  تػػـ فػػي موطنػػ  ااةػػميإذا  ةػػحيحا التبميػػو يعػػدفػػ ف  تبميغػػ 
 "في موطن  المختارأو  ميف مع يالمق

ذػػػػو تمييػػػػد لمعرفػػػػة كيػػػػؼ يحػػػػدث التالعػػػػب  اف التػػػػذكير بالنةػػػػوص السػػػػابقة
األمثمػػة العمميػػة لطػػرؽ ومػػف أذػػـ  ومحاولػػة اانقػػالب حػػوؿ ذػػذا النةػػوص القانونيػػة

التالعب في التبميغات الرسمية كالتبميو في محؿ اقامة وذمي باات اؽ مع المحضر 
التبميو في المحؿ المختار عمى خالؼ القػانوف مػع اعطػاء التبميػو  حتىأو  القضائي

مػػوطف العمػػؿ عمػػى أو  التبميػػو فػػي المػػوطف التجػػاريإلػػى  بااضػػافة، الشػػكؿ القػػانوني
كما نجد التبميو في مواجية النيابػة ، مع اعطائ  الشكؿ القانوني مثالخالؼ القانوف 

المقررة قانونػا وذلػؾ بعػد تةػوير الحالػة عمػى خػالؼ الواقػع  حواؿالعامة في غير األ
وكذلؾ نجد تعمد التبميو  وحتى تعمد عدـ مطابقة بيانات الةورة المعمنة مع ااةؿ

رة التبميػػػو لشػػػخص مػػػف طػػػرؼ فػػػي مكػػػاف مغمػػػؽ مػػػع العمػػػـ بػػػذلؾ وكػػػذلؾ تسػػػميـ ةػػػو 
امتنػػاع ونجػػد كػػذلؾ  ةػػاحب الورقػػة المبمغػػة عمػػى أنػػ  مػػف القػػاطنيف مػػع المبمػػو اليػػ 

بػػػالتواطؤ مػػػع الخةػػػـ فػػػي حالػػػة ا تسػػػتدعي اامتنػػػاع وذلػػػؾ  المحضػػػر عػػػف التبميػػػو
حتى تبميو شػخص أو  فرةة معينة عمى طالب التبميوأو  بقةد ت ويت ميعاد معيف

أو  لمػراد اعالنػ  عمػػى غيػر الحقيقػة بػػالتواطؤ مػع المحضػػراثبػات امتنػػاع اأو  متػوف 
او اكت ػػػاء المحضػػػر بتسػػػجيؿ أنػػػ  تخاطػػػب مػػػع شػػػخص ، التبميػػػو فػػػي كتابػػػة الضػػػبط

أو تعمػد تػأخير ، والمحضػر ذػو المةػدؽ طبعػا -رفػض ذكػر اسػم  ورفػض ااسػتالـ
سػػػمـ بأنػػػ   اخطػػػارا المػػػراد تبميغػػػ إلػػػى  الخطابػػػات المسػػػجمة التػػػي يرسػػػميا المحضػػػر

وحتػى التػأخير المتعمػد فػي اعػالف الورثػة بيػدؼ ت ويػت ، ورة لقسـ الشػرطة مػثالالة
 .(1)مسة المحددة وبقةد تأجيؿ القضيةال رةة عمى ةاحب التبميو لتقديميا في الج

ولعػػػػػؿ ذػػػػػذا بعػػػػػض اامثمػػػػػة مػػػػػف حػػػػػاات التالعػػػػػب التػػػػػي يقػػػػػوـ بيػػػػػا بعػػػػػض  
فػالمعروؼ ، ئييفالمتقاضيف عف طريؽ وكالئيػـ وبمسػاعدة جيػاز المحضػريف القضػا
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التبميػػو وذلػػؾ  أنػػ  بات ػػاؽ المحضػػر مػػع احػػد المحػػاميف يسػػتطيع أف يثقػػؿ مػػف عمميػػة
لـ يستدؿ عمى المراد تبميغػ  وبالتػالي تظػؿ القضػايا متداولػة مػدة طويمػة بأن   بالتعمؿ

ومػػف الممكػػف أف يبمػػو المحضػػر شػػخص أخػػر غيػػر المطمػػوب ومػػف الممكػػف أف يبػػرر 
فػػأي نػػزاع قضػػائ  ابػػد فيػػ  مػػف وجػػود خةػػميف ، اذلػػؾ بعػػدـ وضػػوح العنػػواف وغيػػر 
كمػا ، جػراءالقانوني السػميـ وااخػر ا يريػد ذػذا اإل جراءأحدذما يبتغي أف يتـ في  اإل

أنػػ  مػػف الةػػعب اثبػػات الخطػػأ عمػػى المحضػػر انػػ  ا توجػػد ضػػوابط محػػددة بالنسػػبة 
 الي  وخةوةا فيما يتعمؽ بالتبميغات القضائية

بعػػػػػض المبػػػػػادئ فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بحػػػػػاات بطػػػػػالف  اوقػػػػػد أقػػػػػرت المحكمػػػػػة العميػػػػػ 
 التي أقرتيا المحكمة العميا: ئالتبميغات وفيما يمي بعض ذذا المباد

الةػػػػػػػػػادر بتػػػػػػػػػاري   52821قػػػػػػػػػرار الةػػػػػػػػػادر عػػػػػػػػػف الغرفػػػػػػػػػة المدنيػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػـ -
 مف المقرر قانونا وقضاء اف التبميو ا:قضية )أح( ضد )فريؽ س( 11/16/1988

المبمػػػو لػػػ   وقػػػع بواسػػػطة سػػػند يحػػػرراإذا  انونيػػػة ااينػػػتث اثػػػارا الق يكػػػوف ةػػػحيحا وا
القضػػاء بمػػا يخػػالؼ فػػ ف  اامػػر موضػػوع التبيمػػو ومػػف ثػػـأو  وتسػػمـ نسػػخة مػػف الحكػػـ
حقػػػؼ  سػػػتعماؿات الجوذريػػػة والػػػى الميػػػؿ القانونيػػػة اجػػػراءذػػػذا المبػػػدأ يعػػػد خرقػػػا لإ

قبػػػػوليـ  الطعػػػػف ولمػػػػا كػػػػاف مػػػػف الثابػػػػت فػػػػي قضػػػػية الحػػػػاؿ اف قضػػػػاة المجمػػػػس بعػػػػد
بقضائيـ  االتبميو الكي ية التي حةؿ بيا يكونو إلى  ايشيرو استئناؼ شكال دوف اف ا

  (1)"اتجراءد جوذرية في اإلعكما فعموا خرقوا قوا
 28/19/1992الةػػػادر بتػػػاري   89177قػػػرار ةػػػادر الغرفػػػة المدنيػػػة رقػػػـ -
مػػف المقػػرر قانونػػا أف كػػؿ تبميػػو لشػػخص :(ش ب س ع) ضػػد( ش ج الجم ػػة) قضػػية

القانوف العاـ يجب أف يؤشر عمي  مف طرؼ الموظؼ الموكؿ  أشخاصمف  اعتباري
ولمػا ، القضػاء بمػا يخػالؼ ذلػؾ المبػدأ يعػد مخال ػا لمقػانوففػ ف  الي  استالم  ومف ثػـ

كاف ثابتا في قضية الحاؿ اف تبميو القػرار محػؿ الطعػف قػد تػـ بارسػالية غيػر مؤشػرة 
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ومتػػى كػػاف ، د مخال ػػا لمقػػانوفذلػػؾ يعػػفػػ ف  عمييػػا مػػف طػػرؼ الموظػػؼ المكمػػؼ بػػذلؾ
 (1)"ذلؾ استوجب نقض القرار المطعوف في 

 16/15/1998بتػػػػاري   165497القػػػػرار الةػػػػادر عػػػػف الغرفػػػػة المدنيػػػػة رقػػػػـ 
 (2)غير منشور  األوؿالقسـ 
ويجب تعينيـ تعينػا  أشخاصأو  ف كؿ طمب قضائي ي ترض وجود شخةيفإ

بػذكر اسػماءذـ والقػابيـ وميػنيـ يكػوف اا  الطمب ا أشخاصكافيا وحيث اف تعييف 
تجييػؿ بالخةػـ إلػى  وموطنيـ واف عدـ ذكر ذلؾ وااكت اء بذكر الورثة فالف يػؤدي

 "يترتب عمي  بطالف العمؿ ااجرائي ومما ينجر عن  بطالف القرار المطعوف في 

 املحبث  الثءني
 حق التقءضي بعد افتتءح بءب املاافعة  استعمءل إسءة 

االت ػػاؼ حػػوؿ نةػػوص القػػانوف مسػػتخدما ذػػذا إلػػى  مجػػأاف المتقاضػػي الػػذي ي
النةوص في الكيد والتالعب ا يقتةر مسػمك  عمػى مرحمػة إقامػة الػدعاوي الكيديػة 

سػػػموؾ ذػػػذا المسػػػمؾ فػػػي مرحمػػػة إلػػػى  وقبػػػؿ انعقػػػاد الخةػػػومة وانمػػػا قػػػد يعمػػػد ايضػػػا
 المرافعة بالمحكمة 

المتقاضػيف بمعاونػة  وذناؾ طرؽ واساليب عديدة ممتوية يمجأ الييػا مثػؿ ذػؤاء
التالعػػػػب فػػػػي المسػػػػتندات ، وتخطػػػػيط وتن يػػػػذ بعػػػػض المحػػػػاميف ومػػػػف ذػػػػذا األسػػػػاليب

كتسػػػػخير خةػػػػـ لمتػػػػدخؿ لتعطيػػػػؿ ال ةػػػػؿ فػػػػي الػػػػدعوى أي اسػػػػتخداـ حػػػػؽ التػػػػدخؿ 
 المنةوص عمي  في القانوف لمحيمولة دوف الحكـ في القضية المعروضة

 األولاملطلب 
 عب يف ماحلة املاافعةاملحبءادئ العءمة التي حتول ادون التال

 مرافعة عديدة ومتعددة وكثيرة لعؿف أساليب الدعاوى الوذمية في مرحمة الإ
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إثػػارة طمبػػات عارضػػة وذميػػة ورفػػع دعػػاو  فرعيػػ  والتالعػػب فػػي الشػػيود  مػػف أبرزذػػا
والتالعػػب فػػي مكاتػػب الخبػػرة وعرقمػػة دخػػوؿ الػػدعوى لمحكػػـ بتقػػديـ طمبػػات ل ػػتض بػػاب 

ى خػػػػػالؼ الواقػػػػػع والتالعػػػػػب فػػػػػي حضػػػػػور الجمسػػػػػات وذميػػػػػة عمػػػػػ سػػػػػبابألالمرافعػػػػػة 
 (1)والتالعب في اانابة في الحضور وغير ذلؾ مف األساليب .

وقبؿ التطرؽ ليذا الطرؽ الوذميػة لتعطيػؿ الػدعاوى سػنحاوؿ القػاء نظػرة عمػى 
 الحؽ استعماؿ إساءةمنظور المشرع الجزائر لمعنى 

 والفقه والقضاء  الحق بمنظور التشريع استعمال: التعسف األولالفرع 
تػػـ تنظػػيـ  15/11بعػػد تعػػديؿ القػػانوف المػػدني الجزائػػري بموجػػب القػػانوف رقػػـ 

 "مكػرر والتػي نةػت عمػى أنػ  124الحؽ بػنص المػادة  استعماؿمسالة التعسؼ في 
اذا وقػػع بقةػػػد : ا تيػػةالتعسػػ ي لمحػػؽ خطػػأ اسػػػيما فػػي الحػػالت  سػػتعماؿيشػػكؿ اا

الضػػػرر إلػػػى  ؿ عمػػػى فائػػػدة قميمػػػة بالنسػػػبةاذا كػػػاف يرمػػػي لمحةػػػو –ااضػػػرار بػػػالغير 
 اذا كاف الغرض من  الحةوؿ عمى فائدة مشروعة"–الناشئ لمغير 

المتعمؽ بالمسؤولية عػف األفعػاؿ الشخةػية  األوؿالقسـ  أحكاـوأدرجيا ضمف 
بال ةػػػؿ الثالػػػث بعنػػػواف: ال عػػػؿ المسػػػتحؽ لمتعػػػويض، وتػػػـ بػػػذا حسػػػـ مسػػػألة تأةػػػيؿ 

يػػػػث أعتبػػػػر شػػػػكال ومضػػػػمونا مجػػػػرد تطبيػػػػؽ مػػػػف الحػػػػؽ، بح اسػػػػتعماؿالتعسػػػػؼ فػػػػي 
ضافة كممة مػف القػانوف المػديني لػـ  124خطأ" لممػادة "تطبيقات الخطأ التقةيري. واك

يعد ذناؾ مجاؿ لمشؾ في انطباؽ نظرية التعسؼ عمى الشػخص المعنػوي خةوةػا 
أو  نسػافالمػرء" الػذي ي يػد اإل"بعدما عدؿ المشرع ةياغة المادة األخيرة وعوض ل ظ

 شػػخاصكشػػخص طبيعػػي واأل نسػػافالشػػخص الػػذي ي يػػد اإل"الطبيعػػي بم ػػظ الشػػخص
 ااعتبارية.

يشػػػػكؿ "مكػػػػرر عنػػػػد الػػػػنص عمػػػػى أف: 124ولكػػػػف يالحػػػػظ أف ةػػػػياغة المػػػػادة 
حممػت معػف لػـ يقةػدا ":ا تيػةالتعس ي لمحؽ خطأ ا سػيما فػي الحػاات  ستعماؿاا

الحػػؽ  سػػتعماؿاذلػػؾ ألنػػ  ي يػػـ مػػف ذػػذا الةػػياغة أف التعسػػؼ فػػي  المشػػرع أةػػال،
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التػي لػـ  حػواؿالتي عدد ذكرذػا الػنص أمػا فػي غيرذػا مػف األ حواؿيشكؿ خطأ في األ
نمػػػا يقػػػوـ عمػػػى  أخػػػر، ومػػػف ثػػػـ فيػػػذا  أسػػػاستػػػذكر فػػػال يشػػػكؿ التعسػػػؼ فييػػػا خطػػػأ واك

 (1)الةياغة جاءت مرتبكة.
إذا كػاف "مکرر مدني تـ انتقدذا حيػث يػذكر عمػي عمػي سػميماف: 124والمادة 

ةػػػػور المسػػػػؤولية التقةػػػيرية فمػػػػا ذػػػػي ال ائػػػػدة مػػػػف تخةػػػػيص التعسػػػؼ ةػػػػورة مػػػػف 
نةوص ل ؟ أليس النص عمى أف كؿ خطأ يضر الغير يمـز فاعم  بالتعويض كافيػا 

... كاف عمػى "أما فتحي الدريني أن : "كاف مبنيا عمى الخطأ ...إذا  ليشمؿ التعسؼ
ي، أي فػػػي المشػػرع الجزائػػري أف يػػػنظـ التعسػػؼ فػػػي البػػاب التمييػػدي لمقػػػانوف المػػدين

باعتبار نظرية التعسؼ نظريػة مسػتقمة قائمػة  15إلى  11العامة مف المواد  حكاـاأل
بذاتيا وذي قاعدة عامػة تنبسػط عمػى جميػع نػواحي القػانوف، ويسػتدؿ فػي ذلػؾ بكػوف 

ي الػذي عػرؼ نظريػة التعسػؼ سػالمال قػ  اإل أحكػاـالمشرع أخذ معػايير النظريػة مػف 
الحقػوؽ، ومػف المعػػروؼ  أنػواعجميػع إلػى  تطػػرؽالحػؽ كنظريػة عامػة ت اسػتعماؿفػي 

الخطػػأ بػػؿ تنظػػر إليػػ   أسػػاسأف الشػػريعة ا تقػػيـ المسػػؤولية فػػي حالػػة التعػػدي عمػػى 
 (2)نظرة موضوعية"

 58716مػػػا بالنسػػػبة لمقضػػػاء الجزائػػػري وبػػػالرجوع لقػػػرار الغرفػػػة المدنيػػػة رقػػػـ أ
المقػػػرر مػػػف  "فانػػػ  قػػػرر بأنػػػ ( ؼ أ) ضػػػد( قضػػػية )ا ع 21/13/1991المػػػؤرخ فػػػي 

تبيف ل  أف الخةـ متعسؼ إذا  قانونا أن  يجوز لمقاضي منع توجي  اليميف الحاسمة
النعػػي عمػػى القػػرار المطعػػوف فيػػ  بمخال ػػة القػػانوف غيػػر سػػديد فػػ ف  فػػي ذلػػؾ ومػػف ثػػـ

ولمػػػا كػػػاف مػػػف الثابػػػت فػػػي قضػػػية الحػػػاؿ اف الطػػػاعف طمػػػب توجيػػػ  اليمػػػيف الحاسػػػمة 
قضػػاة المجمػػس فػػ ف  مية المثبتتػػة لممكيػػتيـلممطعػػوف ضػػدذـ رغػػـ وجػػود الوثػػائؽ الرسػػ

                                                           

دجىىىٌة  باجىىىخ اقزىىىىءات، اقا  ىىىا  ىىىِ اسىىىا جبل اق ىىىق ًداجْضبدىىىو اقضبنٌنْىىىخ ًاقضرىىىبئْخ، عّىىىٌاا  (1)

 21ص 3111اقجاجٌعبد اق ب، ْخ، اق زائء، 

، 1988، ثْىىءًد، 2قخ، ا ا ىىِ اقىىوتّنِ، نجءّىىخ اقا  ىىا  ىىِ اسىىا جبل اق ىىق، ، س ىىخ اقءسىىب (3) 

 . 15ص
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ومتػى كػاف كػذلؾ اسػتجوب  لما لـ يردوا عمػى طمبػ  طبقػوا القػانوف التطبيػؽ الةػحيض
 (1)"رفض الطعف

مػػف المقػػرر قانونػػا أنػػ  يجػػب عمػػى المالػػؾ أا يتعسػػؼ فػػي  "كمػػا قػػرر فػػي أنػػ 
اف حػػد يضػػر بممػػؾ الجػػار ... ولمػػا كػػاف ثابتػػا فػػي قضػػية الحػػاؿ إلػػى  حقػػ  اسػػتعماؿ

قضػػاة ااسػػتئناؼ حةػػروا النػػزاع فػػي تحديػػد الضػػرر ومةػػدرا وقضػػوا بػػالزاـ الطػػاعف 
بتحويػػؿ مػػدخؿ البنايػػة بعيػػدا عػػف مسػػكف المطعػػوف ضػػج  بسػػبب الضػػرر الػػذي لحقػػ  

ذلػػؾ مؤسسػػيف قػػراراذـ عمػػى المعاينػػة المنجػػز محضػػرا عنيػػا فػػانيـ بمػػؾ قػػد  مػػف جػػراء
 (2)لي ."احسنوا تطبيؽ القانوف مما يتوجب رفض الطعف الحا

 القضاء إلى  االلتجاء حق استعمال إساءة لية عنو ؤ المس :الفرع الثاني
القضاء، يشمؿ جميع مػا نػص عميػ  القػانوف إلى  حؽ المجوءأو  حؽ التقاضي

دعػاء ودفػػاع، االحةػوؿ عمػػى حقوقػ ، مػػف إلػػى  ات، يتوةػؿ بيػػا الشػخصإجػػراءمػف 
ثبات وتن يذ مما أباح القانوف اتخاذا في سبيؿ ةوف م  .(3)ا ل  مف حؽ قبؿ غيراواك

حػػؽ التقاضػػي، أف يسػػتخدـ الشػػخص حقػػ  فػػي  اسػػتعماؿويقةػػد بالتعسػػؼ فػػي 
رفع الدعوى قاةدا اإلضرار بالغير وتحميم  ن قػات ومةػروفات، فضػال عمػا يسػبب  

حػػؽ التقاضػػي فػػي  اسػػتعماؿ،والتعسػػؼ فػػي (4)مػػف فػػوات المةػػالض والوقػػت بغيػػر حػػؽ
ميػو و اإلدعػاء و أثنػاء دعي مػف مرحمػة التبالنظػاـ اإلجرائػي، متةػور مػف جانػب المػ

 .(5)غيرذاالخةومة و 

                                                           

 39، ص1، عوع 1991اقج لخ اقضربئْخ، ق نخ  (1)

 111، ص1عوع  1995، اقج لخ اقضربئْخ، 11/11/1993اقظبعت ثابتّ   91922اءات تا   (3)

، اقضبىءح، 3  ْ  عب،ء، اقا  ا  ِ اسا جبل اق ضٌه ً إقفبت اق ضٌع، نض يب عجو اقء ْ  عب،ء، ا(2)

 132، ص1998خ اق ب،خ قلةابة، اقيْئخ اقجظءّ

عجو اق زّز اقظ ت، اقا  ا  ِ اسا جبل اق ىق  ىِ ، ىبل اإلجىءاتاد اقجونْىخ، تسىبقخ ع اىٌتاه،  (2)

 111، ص3111اقءّبع، 

اثءاىْ  م،ىْ  اقن ْىبًُ، ، ى ًقْخ اقبظى  عى  اإلجىءاتاد  ىِ اىبنٌا اقجءا  ىبد، عًا عات نشىء،  (5)

  118، ص1991مسٌْا، 
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 أيضػػػػا مػػػػػف جانػػػػب المػػػػدعى عميػػػػػ ، لػػػػددا منػػػػ  فػػػػػي سػػػػاءةكمػػػػا تكػػػػوف تمػػػػػؾ اإل
الخةػػػومة فػػػي مواجيػػػة خةػػػم ، باسػػػػتخدام  لحقػػػ  فػػػي اإلنكػػػار والػػػدفاع والمدافعػػػػة 

 أعضػػػاءكمػػػا قػػػد يقػػػع التعسػػػؼ مػػػف غيػػػر الخةػػػوـ، كالقضػػػاة و ،(1)وكػػػذلؾ فػػػي الطعػػػف
السػػػػمطة أو  ابػػػػة، والمحػػػػاميف والخبػػػػراء والكتبػػػػة فػػػػي ةػػػػورة قيػػػػاـ ةػػػػاحب الحػػػػؽالني

بتةرؼ إيجابي لإضرار بالخةـ ا خر، ف ي جميػع ذػذا الحػاات، يكػوف التعسػؼ 
 .(2)ذنا في ةورت  اإليجابية

وقد يقع التعسؼ كذلؾ في الةورة السػمبية، عػف طريػؽ اامتنػاع عػف ممارسػة 
أو  تخداـ الدفع بالبطالف المتعمقػة بالنظػاـ العػاـ،الحؽ، مثؿ امتناع الخةوـ عف اس

 .(3)الدفع بعدـ القبوؿ، بقةد تأخير ال ةؿ في الدعوى
متػى كػاف مػف المقػرر قانونػا، أف الحػؽ فػي الشػكوى "وقد قررت المحكمة العميػا

القضاء ذػو مػف الحقػوؽ العامػة التػي تقػرر لكافػة العمػاؿ، مػالـ يقتػرف إلى  وااحتكاـ
القضػػػاء بمػػػا  ػػػد فػػػ ف  ومػػػف ثػػػـ، ةػػػد الكيػػػد واإلضػػػرار بحقػػػوؽ الغيػػػرذػػػذا بق اسػػػتعماؿ

 (4)القانوني.  ساسالمبدأ يعد منعدـ األ
القضػػػاء ذػػػو حػػػؽ مػػػف إلػػػى  كمػػػا قػػػررت" انػػػ  مػػػف الثابػػػت، أف حػػػؽ االتجػػػاء 

  فػػػي التقاضػػػي ايضػػػر اسػػػتعمالالحقػػػوؽ المػػػي تثبػػػت لمكافػػػة، وتبعػػػا لػػػذلؾ فانػػػ  مػػػف 
مقةػػودا منػػ  اإلضػػرار. از اف قضػػاة الموضػػوع  اؿسػػتعمكػػاف ذػػذا ااإذا  بػػالغير، إا
يا ليػػذا الحػػؽ بنيػػة اسػػتعمالأف الطاعنػػة قػػد انحرفػػت فػػي  -سػػائغة أسػػبابوب -لػػـ بينػػوا

اإلضػػػرار بػػػالغير، وعنػػػدما حكمػػػوا بػػػالتعويض عػػػف الػػػدعوى التعسػػػ ية دوف أف يبينػػػوا 
 (5)ذلؾ، فقد أخطأوا في تطبيؽ القانوف.

                                                           

 113،ءجت سبثق، ص     علِ عٌع، (1)

، عات اقنيرخ 1عجو اقاٌاة م جو اثءاىْ ، اقنجءّخ اق ب،خ قلا  ا  ِ اسا جبل اق ق اإلجءائِ، ا (3)

 212، ص3111اق ءثْخ، اقضبىءح، 

،عات اقنيرىىخ اق ءثْىىخ، 3،ظىىا َ ، جىىو اقظىىبًُ،  ةىىءح اال اىىءاع  ىىِ اىىبنٌا اقجءا  ىىبد،ا (2)

 391اقضبىءح، عًا دبتّ ، ص، 

 193.ص  2عوع  1982، اقج لخ اقضربئْخ ق نخ 1982/11/18، تخ  ِ  21. 538اءات تا   (2)

 غ.ع 31/11/1992طبعت ع  اقفء خ اقجونْخ ثابتّ   112 112اءات تا   (5)
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الطعػف المنةػوص عميػ  فػي القػانوف  طريػؽ اسػتعماؿحيػث أف "كما قررت أنػ 
شػػػكمت إذا  ا يشػػكؿ خطػػأ مػػف شػػأن  أف ي ػػتض المجػػػاؿ لمتعويضػػات إا فػػي حالػػة مػػا

 (1)عمى األقؿ خطأ جسيما مماثال لمتدليس".أو  سوء نيةأو  تةرفا إحتياليا
حيػػػػث أف طمػػػػب المػػػػدعى عمػػػػييـ المقابػػػػؿ "وذنػػػػاؾ حكػػػػـ قضػػػػائي قضػػػػى بأنػػػػ  

ج عػف الػدعوى التعسػ ية، يعػد وجيػ  ومؤسػس، الػؼ د 51المتضمف تعويضػيـ مبمػو 
كػػػوف أف إعػػػادة مػػػرافعتيـ حػػػوؿ ذات الموضػػػوع يبػػػيف سػػػوء نيػػػة المػػػدعي ورغبتػػػ  فػػػي 

 (2)إطالة أمد النزاع الذي سبؽ ال ةؿ في ." 

 املطلب الثءني
 :حق التقءضي يف ماحلة اخلصومة استعمءل إسءة  واقع

ايػػة قانونيػػة لمحػػؽ القضػػاء لمحةػػوؿ عمػػى حمإلػػى  الػػدعوي فػػي حػػؽ االتجػػاء
المدعي ب  أما الخةومة فيي وسيمة ذلؾ أي انيا مجموعة األعماؿ اإلجرائيػة التػي 

 (3)يطرح بيا ذذا اادعاء عمى القضاء ويتـ بيا تحقيق  وال ةؿ في ، 
 :التقاضي إلطالة أمد تجزئة المستندات تعمد :األوؿال رع 

اح الػػػدعوى بكتابػػػػة تكػػػوف الػػػػدعوى جػػػاذزة بمجػػػػرد قيػػػدذا وايػػػػداع عريضػػػة افتتػػػػ
مػػػف قػػػانوف  23و 22و 21مسػػػتندات الػػػدعوى عمػػػال بػػػالمواد  ب رفػػػاؽالضػػػبط وذلػػػؾ 

فػ ف  ومع ذلؾ وب رض أن  لـ يودعيػا عنػد رفػع الػدعوى ةداريات المجنية واإلجراءاإل
 21القانوف يحتـ عمي  أف يقدـ كؿ ما لدي  مف مستندات في أوؿ جمسة طبقا لممادة 

يػداع السػندات والوثػائؽ التػػي يسػتند الييػا الخةػوـ دعمػػا يػػة اإجبار والتػي تػنص عمػى 
نسػػػ  أو  نسػػػ  أةػػػمية منيػػػاأو  ضػػػبط الجيػػػة القضػػػائية بأةػػػوليا بأمانػػػة ـادعػػػاءاتي

 رسمية وتبمو لمخةـ.

                                                           

 .112، ص12، عوع 1992، ع ه1993/12/12، تخ  ِ  82. 122اءات تا   (1)

 .91 يءا تا   1991/12/18 ک  طبعت ع  اقض   اق ضبتُ قج ةجخ دجبقٌا ثابتّ   (3)

 15علِ عٌع    ، ،ءجت سبثق، ص (2)
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ولكف المعموؿ ب  أف المدعي يتعمػد تقػديـ مسػتندات  مجػزأة عمػى مراحػؿ فيقػدـ 
الثانية ويطمب أجال لتقػديـ كػؿ مسػتندات  ويكػوف ذدفػ  أو  ىاألولبعضيا في الجمسة 

 كاف الدعوى اةال كيدية .إذا  مف ذلؾ اطالة مرحمة التقاضي خةوةا
اف ذي لـ تتةرؼ مف ) مكاف خةم  أف يطمب مف المحكمة وذنا نرى أف ب 
والتػػي نةػػت عمػػى أنػػ " ...يحػػدد شػػ اذة عنػػد ااقتضػػاء  71/2تطبيػػؽ نػػص ( ن سػػيا

 .تيديدية أجؿ وكي ية تبميو ااوراؽ واستردادذا مف الخةوـ" تحت طائمة غرامة 
عػف أو  وتحكـ المحكمة عمػى مػف يتخمػؼ مػف الخةػوـ عػف ايػداع المسػتندات

ات المماثمػة فػي الميعػاد الػذي حددتػ  لػ  المحكمػة بغرامػة إجػراءمف  إجراءالقياـ بأي 
 .ةدارينية واإلات المدجراءمف قانوف اإل 72تيديدية يحددذا القاضي موجب المادة 

 :ل رع الثاني: الطعف بالتزوير الكيدى عمى المستنداتا
عمى حػاات وجػود عيػوب فػي المسػتندات  188إلى  164حيث نةت المواد 

يثيرذػػا الخةػػوـ وذػػو طريػػؽ قػػد يسػػمك  المػػدعى عميػػ  فػػي بعػػض األحيػػاف فػػي سػػبيؿ 
بػػػػالطعف بػػػػالتزوير عمػػػػػى أو  بطمػػػػب مضػػػػاذاة الخطػػػػػوط جيػػػػؿ الخةػػػػػومةأتعطيػػػػؿ وت

بعضػػيا فيػػو فػػي جمسػػة ايػػداع المسػػتندات أو  المسػػتندات المقدمػػة مػػف المػػدعي كميػػا
وبعػػػد ذلػػػؾ ويقػػػرر بػػػالطعف  يتيحػػػ  لػػػ  القػػػانوف يطمػػػب حقػػػ  لالطػػػالع عمييػػػا وذػػػو مػػػا

أكثػػر وذػػذا ايضػػا حقػػ  وا تممػػؾ المحكمػػة مةػػادرت  عميػػ  أو  بػػالتزوير عمػػى مسػػتند
جػرى تحقيػؽ التزويػر فػي جمسػات ثـ ي ات الطعف بالتزويرإجراءوتمنح  اجال اتخاذ 

تالية قد تستمر أكثر مف سػنة وفػي النيايػة تػأتي النتيجػة أف المسػتند المطعػوف عميػ  
المػدعى عميػ  الػذي ماطػؿ خةػم  وأرذقػ  طيمػة ذػذا فػ ف  سميـ وعمى اسػوأ ال ػروض

المػػػػدة ا يتحمػػػػؿ جػػػػزاء رادعػػػػا الميػػػػـ اا غرامػػػػة زذيػػػػدة بوسػػػػع الشػػػػخص العػػػػادي أف 
ات جػػراءمػػف قػػانوف اإل 174الغرامػػة المنةػػوص عمييػػا فػػي المػػادة وذػػي  (1)يتحمميػػا

 51.111إلػػى  دج 5111ة فػي حالػة مضػػاذاة الخطػوط بغرامػة مػف داريػالمدنيػة واإل

                                                           

 19علِ عٌع    ، ،ءجت سبثق، ص (1)
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دج دوف المسػػػػاس بحػػػػؽ المطالبػػػػة بالتعويضػػػػات ويطبػػػػؽ ن ػػػػس اامػػػػر عمػػػػى تزويػػػػر 
 .المستندات
 :في الدعو  ىالتدخؿ الكيد :رابعا 

كيػدي فػي الػدعوي بةػ ة خاةػة فػي دعػاو  اارث و ذذا النوع مف التػدخؿ ال
والنػزاع عمػػى التركػػات مثػػاؿ لػػذلؾ تػػوفي شػػخص وتػػرؾ مػػا يخمػػؼ قانونػػا مػػف منقػػوات 

سػواء تػدخؿ ) الشػرعي ي ػاجئوف بتػدخؿ اجنبػي عػنيـ عالـوأثناء قياـ الورثة بعمؿ اإل
جانػػب أحػػد الورثػػة لمجػػرد الكيػػد إلػػى  تدخمػػ  ،لتحقيػػؽ مةػػمحة غيػػر مشػػروعة لن سػػ 

 أحد أطراؼ الدعوي .إلى  ينضـأو  ويطمب حقا لن س ( خريفلأل
فمف المقرر أنػ  يجػوز لكػؿ ذي مةػمحة أف يتػدخؿ فػي الػدعوى منضػما احػد 

ات جراءطالبػػا الحكػػـ لن سػػ  بطمػػب مػػرتبط بالػػدعوى ويكػػوف التػػدخؿ بػػاإلأو  الخةػػوـ
بطمػػػػب يقػػػػدـ شػػػػ اذا فػػػػي الجمسػػػػة فػػػػي أو  المعتػػػػادة لرفػػػػع الػػػػدعوي قبػػػػؿ يػػػػوـ الجمسػػػػة

 194حضورذـ ويثبت في محضرذا وا يقبؿ التدخؿ بعد اق ػاؿ بػاب المرافعػة المػادة 
 .ةداريات المدنية واإلجراءمف قانوف اإل

وا يجػػػوز التػػػدخؿ فػػػي ااسػػػتئناؼ اا ممػػػف يطمػػػب اانضػػػماـ احػػػد الخةػػػوـ 
أي أن  ا يجوز التدخؿ اليجومي في مرحمة ااسػتئناؼ  1فقرة  194بموجب المادة 

ؿ الػػذي يطمػػب فيػػ  الخةػػـ المتػػدخؿ الحكػػـ لن سػػ  بطمػػب مػػرتبط بالػػدعوى وذػػو التػػدخ
أحػػد إلػػى  وذػػو مػػا يسػػمى ايضػػا بالتػػدخؿ ااختةػػامي، لكػػف التػػدخؿ اانضػػمامي أي

 الخةوـ فيو الجائز في ااستئناؼ .
 لػػـ يكػػف لممتػػدخؿ مةػػمحة مشػػروعة وانمػػا كػػاف تدخمػػ إذا  وفػػي المثػػاؿ السػػابؽ

فانػػ  يترتػػب عمػػي تدخمػػ  بطبيعػػة الحػػاؿ ااضػػرار  مقةػػودا بػػ  اطالػػة تػػداوؿ الػػدعوي
كػانوا حسػني إذا  بالخةوـ الذيف يريدوف سرعة ال ةؿ في القضية وخاةة المدعيف

والحقيقػػػة التػػػي أثبتيػػػا الواقػػػع أف المحكمػػػة غالبػػػا ا تمػػػانع فػػػي مثػػػوؿ الخةػػػـ ، النيػػػة
 طالػػب التػػدخؿ لكػػف مثػػوؿ الخةػػـ وسػػداد رسػػـ التػػدخؿ ا يعنػػي طبعػػا أف المحكمػػػة

طمباتػػ  وسػػداد الرسػػـ ثػػـ  إلعػػالفالمتػػدخؿ يطمػػب اجػػال فػػ ف  قبمػػت تدخمػػ  وعمػػى ذػػذا
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يطمب اجال لتقديـ المستندات ثـ أجال لتقديـ باقي المستندات ثـ يستطيع أف يثير ما 
يشػػػػاء مػػػػف الػػػػدفوع والػػػػدفاع وذػػػػو مػػػػا يسػػػػتدعي الػػػػرد حيػػػػث يضػػػػطر الخةػػػػوـ الػػػػذيف 

دموا بالمػػذكرات والمسػػتندات التػػي يستشػػعروف الضػػرر والكيػػد مػػف ذػػذا التػػدخؿ أف يتقػػ
مةػػمحة لممتػػدخؿ وذكػػذا يتحقػػؽ اليػػدؼ مػػف التػػدخؿ وذػػو أو  تثبػػت عػػدـ وجػػود ةػػ ة
 (1) اطالة اجؿ التقاض .

   :تعسف المدعي في موضوع الطمب القضائي :الفرع الثالث
 أسػاستظير ذذا الةورة مف ةور التعسؼ في رفػع دعػاوي كيديػة وذميػة ا 

نحرؼ المدعي عف المةمحة الجديػة و المشػروعة التػي ذػي ليا في الحقيقة، حيث ي
الحؽ، و مف أمثمة ذلػؾ رفػع عػدة دعػاوى ا أةػؿ ليػا،  ستعماؿي اساسالضابط األ

لػػـ يسػػتقر أو  لػػـ يحػؿ أجػػؿ الوفػػاء بػ ،أو  كمػا لػػو طالػب المػػدعي بػػديف سػبؽ سػػدادا،
الػػػدعوى أف  "بعػػػد. حيػػػث أنػػػ  و تطبيقػػػا لػػػذلؾ قضػػػت المحكمػػػة التجاريػػػة باإلسػػػكندرية

المرفوعػػػػة ب شػػػػيار إفػػػػالس شػػػػخص نتيجػػػػة تسػػػػرع و بػػػػدوف تػػػػرو بسػػػػبب توقػػػػؼ ذػػػػذا 
  .(2)الدعوى" ستعماؿا إساءةالشخص عف دفع ديف لـ يستقر. تكوف 

القضػػاء، ألغػػراض تخػػرج عػػف إلػػى  و مػػف التطبيقػػات التػػي يمجػػأ فييػػا المػػدعي
ر بشػخص الحماية، تتمثؿ في اإلضرار بالخةـ، أف ييدؼ مف إقامػة دعػواا اإلضػرا

المدعى عمي  و اعتبارا، و بةػ ة خاةػة ممػف تتػأثر سػمعتيـ برفػع الػدعوى عمػييـ، 
كالشخةػػػيات العامػػػة و السياسػػػييف و التجػػػار، و القضػػػاة و المحػػػاميف ممػػػف يعتبػػػر 
تشػػييرا و إضػػرارا بميغػػا بيػػـ، و ماسػػا بشػػرفيـ و اعتبػػارذـ، أيضػػا يمكػػف إضػػافة تمػػؾ 

سخريف مف قبؿ المترشػحيف أثنػاء الحمػالت الدعاوى الكيدية التي ترفع مف بعض الم
 .(3)اانتخابية ضد منافسييـ

 

                                                           

 81علَ عٌع    ، ،ءجت سبثق، ص (1)

نضه ع  م جو طىواِ ، جىٌع، اقجىوعَ علْىو ً ةىبىءح اقىجوت  ىِ اقاضب ىِ، عًا عات نشىء، عًا  (3)

  121سنخ نشء، ص

 221اقجءجت اق بثق،  عجبا م جو اات، إسبتح اسا جبل  ق اقاضب ِ، (2)
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 :تعسف المدعى عميه في ابداء الدفع :الفرع الرابع
كاف إبداء الدفع مقرر لممدعى عمي  تجسيدا لمبدأ الوجاذية بػيف الخةػوـ إذا  

خداـ اسػت إسػاءةاستخدام  مقيد بعػدـ إا أف  و تكافؤ ال رص و احتراـ حقوؽ الدفاع،
مػف  188حق  في إبداء الدفوع. و ذذا ما أخذ ب  المشرع المةري مف خالؿ المادة 

يجوز لممحكمة الحكـ بغرامػة عمػى الخةػـ  "قانوف المرافعات المدنية و التجارية من 
يبدي دفعا بسػوء النيػة بجانػب الحكػـ بالتعويضػات أو  يقدـ طمباأو اًء إجر الذي يتخذ 

. ومثاليػػػا أيضػػػا إثػػػارة (1)"دفػػػع قةػػػد بػػػ  الكيػػػدأو  دعػػػوىمقابػػػؿ الن قػػػات الناشػػػئة عػػػف 
، (2)انتػػداب خبيػػر و طمبػػات التأجيػػؿ المتكػػررةأو  الطمبػػات العارضػػة كطمػػب تحقيػػؽ،

أو  بحجػث وأعػػذار واذيػػة والتشػػكيؾ فػػي المسػتندات التػػي يقػػدميا الخةػػـ إمػػا ب نكارذػػا
كػػػد المشػػػرع ، وقػػػد أ(3)الطعػػػف فييػػػا بػػػالتزوير وغيرذػػػا ممػػػا يعطػػػؿ ال ةػػػؿ فػػػي النػػػزاع

الحػػؽ فػػي المجػػاؿ اإلجرائػػي،  اسػػتعماؿالجزائػػري بعػػدما تسػػربت نظريػػة التعسػػؼ فػػي 
 حيػػث قػػرر فػػي المػػادة، فكػػرة التعسػػؼ فػػي ابػػداء الػػدفع عػػف طريػػؽ مضػػاذاة الخطػػوط

ثبػػػت مػػػف إذا  "الممغػػػى (أنػػػ  مػػػف ؽ.إ.ـ 78مػػػف ؽ.إ.ـ.إ والتػػػي تقابميػػػا المػػػادة  174
موقػع عميػ  مػف الخةػـ الػذي أو  كتػوبمضػاذاة الخطػوط أف المحػرر محػؿ النػزاع م

خمسػػيف ألػػؼ إلػػى  (دج 5.111) أنكػػرا، يحكػػـ عميػػ  بغرامػػة مدنيػػة مػػف خمسػػة  اؼ
دج( دوف المسػػاس بحػػؽ المطالبػػة بالتعويضػػات المدنيػػة و  51.111) دينػػار جزائػػري
 .(4)ون س الحكـ يطبؽ عمى اإلدعاء بالتزوير، "المةاريؼ

إسػاءت  اسػتخدام  حػؽ الػدفاع كحػؽ ذذا، و قد يأخذ تعسؼ المػدعي عميػ  و 
عمػػاا لقاعػػدة ا يقضػػي عمػػى أحػػد دوف سػػماع أقوالػػ    شػػكؿ  دسػػتوري مقػػرر لػػ ، واك

مػػػف  -طمػػػب رد القاضػػػي الػػػذي ينظػػػر فػػػي الػػػدعوى طبقػػػا لسػػػبب يبديػػػ  المػػػدعى عميػػػ 
                                                           

عجو اقاٌاة م جو إثىءاىْ ، اقنجءّىخ اق ب،ىخ قلا  ىا  ىِ اسىا جبل اق ىق اإلجءائىِ، ،ءجىت سىبثق،  (1)

 131ص

  59م جو طواِ ، جٌع، ،ءجت ن  و، ص (3)

 321إثءاىْ  م،ْ  اقن ْبًُ، ،ءجت سبثق، ص (2)

ا  ْىىو ثىىبقازًّء... ً داجىىت ،ىى  ذاد اقضىىبنٌا" ّىىأ،ء اقضب ىىِ ثمّىىواا اقج ىىانو اقجا ىىٌ 181اقجىىبعح (2)

،  ىذا اقضبنٌا"، ّنجىء   112ً  111إقَ  111ً 115ًاإلجءاتاد اقجنظٌص علْيب  ِ اقجٌاع 

  ْجب ّا لق اقجٌاع اإلعاتّخ 811ً  813مّرب اقجبعدْ  
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مػػف  212مػػف ؽ.إ. ـ.إ التػػي تقابميػػا المػػادة  82التػػي نةػػت عمييػػا المػػادة  سػػباباأل
 القاضػي والمػدعي، باإلدعاء بوجود عالقػة ةػداقة حميمػة بػيف ؽ.إ.ـ الممغى، وذلؾ

والقاضػػي، والتػػي يتعػػيف عمػػى المحكمػػة  -طالػػب الػػرد -وجػػود عػػداوة بػػيف المػػدعيأو 
أف إلػػى  مػػف ذات القػػانوف، وقػػؼ سػػير الػػدعوى بقػػوة القػػانوف 245طبقػػا لػػنص المػػادة 

مػػة سػػير يحكػػـ فػػي طمػػب الػػرد المقػػدـ مػػف المػػدعى عميػػ  و الػػذي ا يقةػػد سػػوى عرق
وقػػد يػػذذب المػػدعى  حػػؽ التقاضػػي. اسػػتعماؿالػػدعوى ألطػػوؿ وقػػت ممكػػف ب سػػاءت  

أبعد مف ذلؾ، حيث ثبت فػي الواقػع أمػاـ المحػاكـ أف بعػض الخةػوـ بعػد إلى  عمي 
 -بطمػػػب الػػػرد -غرضػػػيـ فػػػي تعطيػػػؿ ال ةػػػؿ فػػػي الػػػدعوى األةػػػميةإلػػػى  اف يةػػػموا
اإلحةػائيات الرسػمية عمػى حيػث أثبتػت  .التنازؿ عػف الطمػب بعػد ذلػؾ إلى  يعمدوف

يا بعػد ذلػؾ، لعمميػـ بكيػديتيا، أةػحابمف طمبات الرد يتنازؿ عنيا  81أف أكثر مف 
و لكػػف بعػػد تحقيػػؽ الغػػرض منيػػا و ذػػو التالعػػب بسػػمعة القاضػػي الػػذي كػػاف محػػال 

 .(1)لطمب الرد
 :التحقيق والخبرة يالتالعب في مرحمت :الفرع الخامس
اتيػػا نتيجػػة ؿ تعمػػد الخةػػـ المػػاس إجراءط التحقيػػؽ تنبسػػ أحكػػاـا يخ ػػى أف 

الشاذديف وتارة يتخذ قرار أف ذنػاؾ شػاذد واحػد  إلحضارتقديـ شيودا فتارة يستأجؿ 
شػػػػيادت  عمػػػػى أف يحضػػػػر الشػػػػاذد ااخػػػػر فػػػػي تاليػػػػة وتػػػػارة إلػػػػى  ويطمػػػػب اإلنةػػػػات

يعتػػػرض عمػػػى حكػػػـ التحقيػػػؽ وحتػػػى عقػػػب ختػػػاـ الحكػػػـ نجػػػد القمػػػة اجػػػال تمػػػو األجػػػؿ 
المماطمػة والحػؿ  أسباباقواؿ الشيود و لتقديـ المذكرات وغير ذذا مف لمتعميؽ عمى 

ذػػو اةػػرار الخةػػـ الػػذي يرغػػب فػػي سػػرعة ال ةػػؿ فػػي القضػػية اانتيػػاء مػػف حكػػـ 
مػػف مػػرة لػػن س  ألكثػػرالتحقيػػؽ واسػػيما وأف التشػػريع يحكػػـ فػػي أعقػػاب جػػواز اإلرجػػاء 
الػذي أمػػرت بػػ   ءجػػراالمػدعى مػػع جػواز تغػػريـ الخةػػـ الػذي يتقػػاعس عػف تطبيػػؽ اإل

 (2)المحكمة.

                                                           

  258عجبا م جو اات، ،ءجت سبثق، ص (1)

 81علَ عٌع    ، ،ءجت سبثق، ص (3)
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مف المقرر قانونا انػ  ا يجػوز لمخةػوـ ابػداء  "فقد قضت المحكمة العميا بأن 
ظيػػػر إذا  شػػػيود حتػػػى بعػػػد ااداء الشػػػيود بشػػػيادتيـأو  اوجػػػ  التجػػػريض ضػػػد شػػػاذد

 المبػدأالقضػاء بمػا يخػالؼ ذػذا فػ ف  سبب التجػريض بعػد التةػريض بالشػيادة ومػف ثمػة
الجوذرية . ولمػا كػاف مػف الثابػت فػي قضػية الحػاؿ اف الطػاعف  اتجراءلإيعد خرقا 

قضػاة الموضػػوع الػػذيف قضػػو فػػ ف  جػرح فػػي شػػيادة الشػػيود بسػبب القرابػػة والمةػػاذرة
ات بيع السيارة المتنازع عمييػا دوف مناقشػة طمػب تجػريض شػيادة الشػيود إجراءتماـ  ب

ف ذلػػؾ اسػػتوجب نقػػض ات ومتػػى كػػاجػػراءقػػد خرقػػوا ااشػػكاؿ الجوذريػػة فػػي اإل ايكونػػو 
 (1)القرار المطعوف في .
ة تقرير الخبير في الدعوى فقد اثبت الواقػع أف قضػايا كثيػرة أذميكذلؾ تتجمى 

الخبػػرة سػػواء بنػػاء عمػػى أمػػر إلػػى  ا تحتػػاج اةػػال لمخبػػرة ولكنيػػا احيمػػت مػػف القضػػاء
وقػػد أةػػبحت معظػػـ ، بنػػاء عمػػى طمػػب احػػد الخةػػوـأو  المحكمػػة مػػف تمقػػاء ن سػػيا

التمييديػػة الةػػادرة باحالػػة القضػػايا لمكاتػػب الخبػػرة تكمػػؼ الخبيػػر ببحػػث كػػؿ  ـحكػػااأل
أوكمت لمخبير القياـ  حكاـما يرى ل  لزوما لتحديد وج  الحؽ في الدعوى وبعض األ

بمسػػػائؿ قانونيػػػة وذػػػػو أمػػػر غيػػػر مشػػػػروع حيػػػث ا يجػػػوز لممحكمػػػػة أف تتخمػػػى عػػػػف 
ؽ بالقػانوف لمخبيػر لكػي يبحػث ية في قضاء الحكـ وتوكػؿ أمػورا تتعمػساسوظي تيا األ

قابمػػة لمطعػػف الخطػػأ فػػي تطبيػػؽ القػػانوف وقػػد أةػػبض  حكػػاـفييػػا وتعتبػػر مثػػؿ ذػػذا األ
الخةػػوـ ووكالؤذػػـ يعممػػوف أف خدمػػة القضػػية فػػي مكتػػب ااخيػػرة مػػف أذػػـ المسػػائؿ 

تأخػذ بتقريػر  حكػاـالتي يتوقؼ عمييا ال ةؿ في القضية خةوةا وأف كثيػرا مػف األ
يا وقمػػيال مػػػا تقبػػؿ ااعتراضػػػات سػػػباب  وتجعمػػػ  مكمػػال ألأسػػبابى الخبيػػر محمػػوا عمػػػ

عمى ذذا التقارير ما لـ تكف اعتراضات جوذرية وتتعمػؽ بػأمور واضػحة. وفيمػا يمػي 
 بعض المبادئ التي قررتيا محكمة النقض في ذذا الشأف.

 يعطي رر قانونا أن  ا يجوز لمقاضي أفمف المقبأن   فقد قررت المحكمة العميا    

                                                           

.اقج لىىخ  38/13/1988خ اقجونْىىخ قلج ةجىىخ اق لْىىب ثاىىبتّ  طىىبعت عىى  اقفء ىى 51151اىىءات تاىى   (1)

 18، ص1، عوع 1992اقضربئْخ، 
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كما قررت أن  مف المقرر ، (1)متعةميمة تحديد قيمة األ -ن ذ )المحضر القضائيالم
فػػ ف  كانػػت المسػػألة محػػؿ الخبػػرة فنيػػة تخػػرج عػػف اختةػػاص القاضػػي،إذا  قانونػػا أنػػ 

ذذا األخير يمتـز برأي الخبير. فػ ذا حػدد الطبيػب نسػبة مئويػة لعجػز شػخص معػيف، 
 (2)خبرة طبيب  خر.إلى  إستندا إذ فال يجوز لمقاضي أف يخ ض ذذا النسبة إا
تعػػدد الخبػػػراء وجػػب عمػػييـ القيػػػاـ إذا  كمػػا قػػررت أنػػػ  مػػف المقػػرر قانونػػػا، أنػػ 

كمػػا قػػررت أنػػ  مػػف المقػػرر ، (3)وية، وبيػػاف خبػػرتيـ فػػي تقريػػر واحػػدبأعمػػاؿ الخبػػرة سػػ
إذا  قانونا، أف تعييف خبير بموجب أمر مف طرؼ القاضي ةادر في ذيؿ العريضػة

بػاطال وا أثػر لػ ، وذلػؾ لعػدـ احترامػ   عديطابع الحضور والمواجية  كاف ا يكتسي
  (4)لحقوؽ الدفاع.

خبػػرة ا يكػػوف إا بموجػػب   جراءكمػػا قػػررت أنػػ  مػػف المقػػرر قانونػػا أف األمػػر بػػ
القضاء بمػا يخػالؼ ذػذا المبػدأ يعػد مخال ػة لمقػانوف. ولمػا ف ف  قرار مكتوب، ومف ثـ

أف قضاة المجمس عند وضعيـ القضية لمتقػدير  -في قضية الحاؿ -كاف مف الثبات
 . (5)خبرة بموجب قرار ش وي يكونوا بذلؾ قد خرقوا القانوف  جراءأمروا ب

 أخػرىثبػت وجػود تنػاقض بػيف خبػرة و إذا  كما قررت أن  مػف المقػرر قانونػا أنػ 
وتعذر فض النزاع بيف الطرفيف، وجب اإلستعانة بخبرة فاةمة وعدـ اإلقتةار خبرة 

ولمػػػا ثبػػػت مػػػف القػػػرار ، ماشػػػيا مػػػع متطمبػػػات العػػػدؿ واإلنةػػػاؼخبػػػرتيف تأو  ةواحػػػد
المطعػػػوف فيػػػ ، أف جيػػػة اإلسػػػتئناؼ إعتمػػػدت الخبػػػرة الثانيػػػة ورجحتيػػػا عمػػػى الخبػػػرة 

ى المتناقضػػػة معيػػػا دوف تعميػػػؿ كػػػاؼ، ف نيػػػا تكػػػوف قػػػد أسػػػاعت تطبيػػػؽ قواعػػػد األولػػػ
 .(6)قضالتسبيب، مما يعرض القرار لمن اإلثبات والقةور في

                                                           

 21، ص13، عوع1993، اقج لخ اقضربئْخ 1988/12/11، تخ  ِ  213.  29اءات تا   (1)

 .52، ص1981، اقج لخ اقضربئْخ، عوع خبص، 1982/15/11، تخ  ِ  213.  38اءات تا   (3)

 .91، ص12، عوع 1993، اقج لخ اقضربئْخ 1988/13/38تخ  ِ ،  112.  28اءات تا   (2)

"صْء ،نشٌت". نضه ع   جوُ ثبشب عجء، ،جبعئ 1918/12/15، تخ  ِ  182.  12اءات تا   (2)

 12ا ص 3112عات ىٌ،و ا اق زائء،  االجايبع اقضربئِ  ِ ،بعح اإلجءاتاد اقجونْخ،

 . 95، ص12، عوع 1992لخ اقضربئْخ  ، اقج1993/19/39، تخ  ِ  812.  19اءات تا   (5)

  55، ص13، عوع 1998 لخ اقضربئْخ ، اقج1998/11/18، تخ  ِ  212.  159. اءات تا   (1)



   (3232لعام )ا(/23(/العدد )9لمجلد )/اانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم الق

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

008 

 خاتمةال
 ااسػاليب السػمبية غيػر المشػروعة التػي تيػدؼ إحػدىتعد الدعوى الكيديػة مػف 

سػػاءةو  ابطػػاؿ الحػػؽ المشػػروعإلػػى  الحػػؽ و الحػػاؽ الضػػرر بػػالغير وذػػو مػػا  اسػػتعماؿ اك
يرتب عمييا عديد ااثار السمبية بحقوؽ اافراد والمجتمعات وخاةة فػي حالػة عجػز 

عوى ةاحب الدعوى الكيدية مما ي قد الثقة بمرفػؽ المدعى عمي  في اثبات بطالف د
الػػدعوى الكيديػػة بأنيػػا نسػػؽ اجرائػػي يمجػػأ بمقتضػػاا  نػػا أفوقػػد عرف، القضػػاء والعدالػػة

غيػػرا بطريقػػة أو  يحمػػي ن سػػ أو  يخةػػ  المحكمػػة لمحةػػوؿ عمػػى حػػؽ اإلػػى  ال ػػرد
ات المنظمػػػة لمخةػػػومة والػػػدعوى بغػػػرض جػػػراءمحاولػػػة تعطيػػػؿ اإلأو  غيػػػر مشػػػروعة

يمػػت لمواقػػع بةػػمة بيػػػدؼ  دفػػع الضػػػرر عػػف ن سػػ  بادعػػاء كػػػاذب اأو  ض الوقػػتربػػ
 الضغط عمى الخةـ لمتنازؿ عف حق  المشروع.

انتشػػػار الػػػدعاوى إلػػػى  تػػػؤدي سػػػبابمجموعػػػة مػػػف األإلػػػى  وعميػػػ  فقػػػد انتيينػػػا
عػػدـ نػػص المشػػرع عمػػى وجػػود رسػػوـ لمتقاضػػي فػػي بعػػض الكيديػػة لعػػؿ مػػف أبرزذػػا 
ارا لمػدعاوي الكيديػة حيػث أف المشػرع لػ  الػدور الكبيػر فػي الحاات التػي تعػرؼ انتشػ

التعامؿ مع مثؿ ذذا الحاات ب رض رسوـ لمتقاضي تكوف سببا في التقميؿ مف ذذا 
لػػ  نتيجػػة بػػأف  عػػدـ الحكػـ بأتعػػاب المحامػػاة وذػػو سػبيؿ نػػرىإلػػى  الحػاات بااضػػافة

يكوف ل  ااثر فػي ندرة الحكـ بكيدية الدعوى وذو حكـ س في حاؿ تطبيق  كما نمحظ
معرفة الخةػـ بنتيجػة اتخػاذا لمػدعوى الكيديػة كسػبيؿ لتعطيػؿ مةػالض خةػم ، كمػا 

التذرع بعدـ معرفة المحكمة المختةة بنظر الدعوى وجود الكثير مف الضػبابية  نجد
 .حوؿ اختةاةات المحاكـ وما يحدث مف تدافع لالختةاص
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 :الممخص
ة كبػػرى فػػي عػػالـ القػػانوف عمومػػا، أذميػػالحػػؽ  اسػػتعماؿتحتػػؿ نظريػػة التعسػػؼ فػػي 

ة بػػرزت بعػػد تشػػعب ذميػػات المدنيػػة عمػػى وجػػ  الخةػػوص وذػػذا األجػػراءوفػػي نطػػاؽ اإل
كثػػرت المنازعػػات وتعقػػدت سػػبؿ حميػػا، واختمػػؼ النػػاس إذ  تعقيػػدا أمػػور الحيػػاة و ازدادت

الحيػؿ إلػى  ظيػرت فػي عةػرنا عػدة ةػور لاللتجػاء و، عما كانوا عمي  مف فطرة سػميمة
القانونيػػة، والمراوغػػات التػػػي تيػػدؼ لمحاولػػػة طمػػس الحقػػػائؽ، ووضػػع العوائػػػؽ أمػػاـ حػػػؿ 

وسػػيمة تجبػػر ذلػػؾ  حػػؽ التقاضػػي ف نػػ  ابػػد مػػف اسػػتعماؿومػػف أجػػؿ ضػػبط ، الخةػػومات
 اسػػتعماؿنةػػاب  المت ػػؽ عميػػ ، لػػذا تسػػربت نظريػػة التعسػػؼ فػػي إلػػى  اانحػػراؼ و تعيػػدا

 اسػتعماؿي فػي ساسػالمعيػار األرائيػة، و أةػبحت ذػي الضػابط و الحؽ، فػي القػوانيف اإلج
 الحقوؽ اإلجرائية خاةة حؽ التقاضي.
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ABSTRACT: 

The theory of arbitrariness in the use of the right is of great 

importance in the world of law in general, and in civil procedures 

in particular, and this importance emerged after the ramifications 

of life and became more complex as conflicts increased and 

complicated the ways to solve them, when people have converted 

from their normal nature and several images of legal tricks have 

been emerged. Dodgers aimed at trying to blur the facts and put 

obstacles to the solution of discounts. In order to control the use of 

the right to litigation, there must be a way to force the deviation to 

its normal limits. Hence, the theory of abuse in the use of the right 

has entered into the procedural process, and has become the basic 

criterion for the use of procedural rights is the right of litigation. 

 


