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 جملة الفقه والقانون                                                                                      

www.majalah.new.ma 
 مبدأ التقاضي حبسن نية

  من قانون املسطرة املدنية املغريب5قراءة يف الفصل 

  واالعمالنادر بياض باحث جامعي بكلية احلقوق بطنجة وحدة القانون املدين
 

 مقدمة
 

    يعد احلق يف التقاضي من احلقوق العامة و هو مكفول لكل الناس و مقرر مبوجب   الدستور،وهو صورة من صور احلريات العامة،حيث حيق 

                              .                                                لألفراد أن يلجئوا إىل القضاء عارضني عليه مزاعمهم وهم أحرار يف ذلك

و أما اإلدعاء فهو الطلب الذي تتحرك مبوجبه .فهو حق عام و الدعوى حق خاص.   وهو غريالدعوى،اإلدعاء،املطالبة القضائية و املخاصمة

ليت يتقدم ا إىل القضاء كل طرف وأما املطالبة القضائية فهي البيانات ا.الدعوى أمام القضاء،إذن اإلدعاء مثله مثل احلق،عنصر من عناصر الدعوى

                                                        .وأما املخاصمة فهي السبب الذي تقوم من أجله الدعوى.يف الدعوى وفقا إلجراءات التقاضي

إذا تعسف فيه،ولذلك ال يعترب فشل من    مدام األصل يف التقاضي هو احلريه فإن الشخص ال يسأل عما يترتب على استعماله من ضرر إال 

استعمل حقه بذاته خطأ موجبا للتعويض،فال جيوز للمدعى عليه أن يرفع دعوى لطلب التعويض من املدعي الذي رفضت دعواه على أساس أنه 

 النية،مبعىن أنه رفعها أو سلك وإمنا يعترب خطأ موجبا للتعويض أن يسيئ الشخص استعمال احلق،كما لوكان سيئ.أخطأ برفعه الدعوى بدليل رفضها

              .                                                         فيها سبيل اللدد،ال للدفاع عن مصلحة جدية و مشروعة،وإمنا لإلضرار خبصمه

خلصمه أو اإلساءة إليه إمنا يوجه اإلجراءات القانونية إىل    تربز أمهية التقاضي حبسن النية يف احلفاظ على احلقوق،فالذي يرفع الدعوى رد النكاية 

.                                                                   غري ما وضعت له،وقد جعلت لصون احلقوق و متكني أصحاا من احلصول عيها  

فمن واقع العمل يتضح أن األطراف ال ميارسونه وفقا لقواعد .  و أخالقياتهعدم احترام املتقاضني لقواعده:  غري أن هذا احلق يثري اإلشكال اآليت

                       .                                                              حسن النية،لذلك وجد املشرع أن يرتب على خمالفيه آثارا قانونية

عند أساسه القانوين واإلجتهاد القضائي فيه مع بيان رأي الفقه حوله،وذلك من خالل التصميم   على أساس ما سبق سيتم رصد املبدأ بالوقوف 

:أدناه   

                                                       

 احملوراألول : حتديد نطاق ممارسة حق التقاضي

   

ق التقاضيحل النطاق الواسع:أوال  

التضييق من نطاق حق التقاضي:ثايا  

 

  احملور الثاين : اإلحنراف بقاعدة التقاضي حبسن نية 

 

التعسف يف استعمال حق التقاضي: أوال  

املسؤولية عن التعسف يف استعمال حق التقاضي: ثانيا  
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 احملور األول

 حتديد نطاق ممارسة حق التقاضي

_ ه باملقابل يتحدد نطاقه مبمارسته طبقا لقواعد حسن النية كمبدأ خاص فإن_ أوال _  إذا كان األصل يف اللجوء إىل القضاء هو احلرية كمبدأ عام 

_ ثانيا   

                                                      

 أوال

 النطاق الواسع حلق التقاضي

 

:  قدم الفقه حلق التقاضي جمموعة من التعاريف نعرض أمهها   

          1".ماية حلق له أو مصلحة أو مركز قانوين و طالبا رد اإلعتداء عنه،أو استرداده إذا سلب منهحق الشخص باللجوء إىل القضاء طالبا احل*"

                                                   

التهديد باملساس،بغض حق فرد يف اللجوء إىل قاضيه الطبيعي عندما تعرض أي من حقوقه أو حرياته أو مصاحله املعترف ا عموما،للمساس أو * "

   2".النظر عن مصدر هذا املساس أو التهديد

                                    3".هو حق يف طلب اإلنتصاف أمام سلطة متلك إعطاء الصفة طبقا للقانون"أو"حق اإلدعاء بغية حتصيل حق ما*"

                                                          

  4". التجاء األفراد إىل القضاء فيما يدعونه من حقوقحق" 

                                            

:   هو األقرب إىل تعريف التقاضي على اعتبار أنه حاول اإلحاطة بأهم شروطه_ من وجهة نظرنا_ولعل التعريف األول   

                                        .                      وجود حق أو مصلحة أو مركز قانوين*

.                                                                                       طلب محايته*  

.                                                                             طلب رد اإلعتداء عنه*  

.                                                                             سلبطلب استرداده إذا*  

  فاألصل يف التقاضي هو حرية اللجوء إىل القضاء، بالتايل فإن نطاق ممارسته يكون واسعا،ذلك أن لكل شخص أن يقدم للقضاء أي مطلب يرى 

وما يقال عن حرية اإلدعاء يقال مثله عن حرية الدفاع وكذلك ما . يرتكز على أي أساسعرضه عليه حىت لو كان هذا املطلب غري حمقق أو كان ال

فكل من اخلصوم يستطيع أن يديل مبا شاء من .يقال عن حرية اإلدعاء يقال مثله عن حرية الدفاع وكذلك عن حرية سلوك خمتلف طرق الطعن

 من طرق الطعن القانونية،عادية أو غري عادية،حىت لو كان مصري هذا الطعن الرد دفوع حىت لو كانت دفوعا واهية،كما يستطيع أن ميارس أي طريق

.                                                    احملتم  

                                                 
.47و46:،ص1972 املرافعات،اجلزء األول،مطبعة املعارف،بغداد،سعدون ناجي القشطيين،شرح أحكام.د  1  

  .13:،ص2002  عبد اهللا رمحة اهللا البيايت،كفالة حق التقاضي،الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع،عمان األردن،الطبعة األوىل،2

يف جملة جملس الدولة تصدر عن   جملس الدولة مقال منشور .  ابراهيم ابراهيم شحاتة،وظيفة القاضي عند فحص دستورية القوانني3

417 و416:،ص1970،مطابع مؤسسة أخبار اليوم،القاهرة،10و9 و8املصري،سنوات    

. 12و11و10 نصرت منال حيدر،مدى دستوية القوانني اليت حتجب حق التقاضي،مقال منشور يف جملة احملامون الدستورية،أعداد 4

.13: س، ص.اهللا البيايت،معبد اهللا رمحة : ذكره. 236:،ص1976   



 

 3 

را حبماية   و القاضي الذي يعرض عليه املطلب أو الدفع أو الدفع أو الطعن ليس بوسعه أن ميتنع عن النظر مبا عرض عليه حبجة أن اخلصم ليس جدي

القضاء لتفاهة مزاعيمه أو وضوح زيفها،بل البد له من البث يف هذه املزاعم فريدها يف الشكل أو اجلوهر إذا كان خمتصا للنظر فيها،ويردها لعدم 

.اإلختصاص إذا كانت مما خيرج عن اختصاصه  

 

 

:                            ىل من املادة الثانية من قانون املسطرة املدينةوقد وجد املشرع املغريب أن ينبه إىل هذه القاعدة اهلامة فنص يف الفقرة األو  

             ".                            ال حيق للقاضي اإلمتناع عن احلكم أو إصدار قرار،وجيب البت يف حبكم يف كل قضية رفعت إىل احملكمة"

ولكل صاحب حق . ليس حقا من احلقوق اخلاصة بل هو صورة من صور احلريات العامة  وحق اللجوء إىل القضاء الذي تنطوي عليه الدعوى

5.سلطة املداعاة حبقه و مطالبة القضاء حبماية هذا احلق،وتتخذ هذه احلماية صورا خمتلفة  

                                                                            

:                                      و،ينفرد مبجموعة من اخلصائص   حق التقاضي على هذا النح  

.                                                      فهو موضوع مشترك بني فروع القانون املختلفة  

         .                                                                         هو من النظام العام

.                                                             هو وسيلة محاية حقوق األفراد األخرى  

.                                      هو  من احلقوق اليت ترتبط ممارسته مبمارسة و سيلة اقتضائه  

.ا االوهو ما يهمنا يف هذ.6مث إنه مقيد بعدم التعسف يف استعماله  

    

 ثانيا

 التضييق من نطاق حق التقاضي

 

               :                        يقرر الفصل اخلامس من قانون املسطرة املدنية قاعدة من فواعد ممارسة احلق يف التقاضي حيث ينص على أن 

                      ".                 كل متقاض جيب عليه ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية"

  هذا الفصل يقرر أخالقية التداعي،وإلزام كل متقاضي أن يباشر الدعوى حبسن نية سواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو متدخال أو مدخال يف مركز 

.                                              أي منهما  

ع الشخص عن نفسه و عن حقه،فاملقصود من املنع هو إساءة استعمال حق الدعوى أو حق   إال أن أحكام هذا الفصل،جيب أال حتد من نطاق دفا

أو من _ ع .ل. ق427ف_ الدفاع،فإذا أنكر املدعى عليه دعوى املدعي وهو يعلم أن املدعي صادق يف ادعائه أو ادعى األمية وهو غري أمي 

،ولكن املقصود هو استعمال حق التقاضي بسوء نية قصد 5ن أحكام الفصل ادعى حقا على شخص وهو يعلم أنه ال حق له اجتاهه،فال يدخل ضم

.                                                        اإلضرار بالغري  

لطرف م مبدأ وجوب استعمال حق التقاضي حبسن نية و اإلبتعاد عن التعسف يف استعماله بقصد اإلضرار با.م.  وقد أقر املسرع املغريب يف ق

7.،تقرر مبدأ مسؤولية املدعي أو الطاعن الذي ثبت سوء نيته يف ممارسة الدعوى أو الطعن164،305،376،407اآلخر،وهكذا جند الفصول   

   :                                    صلة باملوضوع صدرت عن الس األعلى عدة قرارت منها 

إن احملكمة مبا هلا من سلطة يف تقدير الوقائع اعتربت أن الطاعن . قضاء حق فيجب أن ميارس حبسن نيةإذا كان اإللتجاء إىل ال : "226قرار عدد _ 

          8".قدم الدعوى املباشرة اليت أدت إىل اإلعتقال و إىل حتريك الدعوى العمومية بسوء نية،فمصدر الضرر هو الشكاية اليت أدت إىل اإلعتقال

                                                 
.312:ص.1998.الطبعة األوىل.اجلزء األول.الوسيط يف شرح املسطرة املدنية.ادريس العلوي العبدالوي. د1  

  6 .20 إىل 15من :ص.م،س.عبد اهللا البيايت:  يراجع يف تفصيل هذه اخلصائص

.92:،ص1998،الطبعة الثانية،4ء األول،سلسلة املكتبة القانونية،رقم  شرح قانون املسطرة املدنية و التنظيم القضائي،عبد العزيز توفيق،اجلز 7  

. و ما بعدها25:،ص36و35،منشور مبجلة قضاء الس األعلى عدد 93961،ملف 226،عدد 15/2/84 قرار للمجلس األعلى بتاريخ  8  
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ملا طلبت الزوجة .  من قانون املسطرة املدنية فإنه جيب على كل متقاض ممارسة   حقوقه طبقا لقواعد حسن النية5مبقتضى الفصل  : " 486قرار _

  9".املطلوبة استدعاء الزوج الطاعن بعنوان غري عنوانه احلقيقي الذي تعلمه والندا و الذي سبق هلا أن قاضته به،فإا مل متارس حقوقها حبسن نية

 

توجيه الدعوى يف عنوان غري حقيقي للمدعى عليه حلرمانه من درجة للتقاضي يتناىف مع قواعد حسن النية عند التقاضي وفق :"1375قرار -

عدم اعتبار هذا الدفع من طرف احملكمة يعترب . م و أن الدفع بذلك له عالقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع ويعترب جوهريا.م. من ق5أحكام الفصل 

                                               10".ا لقواعد املسطرةاملدنية املتعلقة بوجوب احترام مبدأ الوجاهيةخرق

م مل تشرع لتوظف عائقا لفض الرتاع و إمنا غايتها إفساح اال .م. من ق63مقتضيات الفصل "  هذا و قد ذهبت استئنافية الرباط إىل أن

بري و إبداء مالحظام و هو أمر يتعني سعي اجلميع لتحقيقه كمظهر حلسن نية األطراف يف التقاضي الذي اقترن تكريسه لألطراف ملعاينة عمل اخل

                                                                11".م بصيغة الوجوب.م. من ق5مبقتضى الفصل

للقاضي الذي يقرر ما إذا كانت ممارسة املتقاضي و سلوكه يف إبداء دفاعه و دفوعه يف الدعوى   أما تقدير الظروف فهو متروك للسلطة التقديرية 

.     تشكل أعماال كيدية يقصد ا اإلضرار من الغري من عدمه،و جيب على القاضي أن يتأكد من سوء النية اليت تكون السبب املوجب للمسؤولية

يتسم سواء بالنسبة للمدعى عليه مبقتضيات حسن النية حبيث يتوخى كل منهما فيما يبديانه من دفع و            فممارسة حق التقاضي ال بد و أن 

سوء نية اخلصم و تعمده :وعليه فال بد أن يثبت لدى القاضي أمران.دفاع يف الرتاع بينهما جتنب اخلطأ اجلسيم الذي يعادل سوء النية و التدليس

              12.جلسيم يف جانبه املستوجب للمسؤولية و بالتايل التعويضاإلضرار خبصمه،مبا يشكل ركن اخلطأ ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.180:،ص65و64:ألعلى،عجملة قضاء الس ا.199/05،ملف شرعي 486:ع .26/10/05بتاريخ :قرار للمجلس األعلى  9  

.212:ص.56:قضاء الس األعلى،ع.227/94،ملف جتاري 1375،عدد 6/10/99 قرار الس األعلى بتاريخ  10  

.221:،ص23جملة اإلشعاع عدد .203/96،ملف عدد 19،عدد 4/1/2001 قرار إستئنافية الرباط بتاريخ  11  

،العباسي العلوي عبد الباسط مجيعي،عبد احلميد حممد عبد احلميد،شاكر الناصري،عزة حسن  عبد العزيز توفيق،عبد السالم بناين،سعيد الفكهاين4

الطبعة .الشركة اجلديدة،دار الثقافة.الدار العربية للموسوعات.اجلزء األول.التعليق على قانون املسطرة املدنية املغريب.الفكهاين،عادل صديق

.91و90: ص.القاهرة.1983.األوىل   
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 ثانيا

 املسؤولية عن التعسف يف استعمال حق التقاضي

 

 قائمة يقرها إذا وقع اإلعتداء على حق إنسان،جاز له اللجوء القضاء لرده،وتتوافر له  الصفة يف الدعوى،إذ تكون له مصلحة شخصية و مباشرة و

القانون،فإذا كان الفعل ال ميثل اعتداء يف نظر القانون،فال جيوز لصاحب احلق اللجوء إىل القضاء،ألن املصلحة اليت ينبغي حتقيقها ال يقرها 

دعوى أن حتكم على و جيوز للمحكمة عندما تقضي بعدم قبول ال.القانون،وبالتايل ال تكون قائمة،وهو ما يتوافر معه إساءة استعمال حق التقاضي

                                                                                                                                  13.املدعي بغرامةإجرائية

 الناتج عنه وهذا اجلزاء جيعل من فمادام التعسف يف استعمال حق التقاضي عمل غري مشروع فهو إذن خطأ يسأل الشخص عن تعويض الضرر

                                                                                            14.نظرية التعسف جمرد تطبيق للنظرية العامة يف املسؤولية التقصريية

                       :                            و يف ذلك ذهب قضاء النقض املصري إىل ما يلي

حق اإللتجاء إىل القضاء مقيد بوجود مصلحة جدية و مشروعة فإذا ما تبني أن املدعي كان مبطال يف دعواه و مل يقصد ا إال مضارة خصمه و "

                                             15".النكاية به فإنه ال يكون قد باشر حقا مقررا يف القانون بل يكون عمله خطأ جييز احلكم عليه بالتعويض

وشأنه حق الشكوى إىل _ املقرر  وفقا لنص املادة اخلامسة من القانون املدين و على ما جرى به قضاء هذه احملكمة أن حق اإللتجاء إىل القضاء "

ا احلق اإلحنراف به عما شرع له و استعماله استعماال و إن كانا من احلقوق العامة اليت تثبت للكافة إال أنه ال يسوغ ملن يباشر هذ_ اجلهات العامة 

                                                                                          16".كيديا ابتغاء مضارة الغري و إال حقت مساءلته عن تعويض األضرار اليت تلحق الغري بسبب إساءة استعماله هذا احلق

و على ما جرى به العمل يف قضاء هذه احملكمة أن حق اإللتجاء إىل القضاء هو من احلقوق املشروعة اليت تثبت للكافة فال يكون من استعمله املقرر "

 مسؤوال عما ينشأ عن استعماله من ضرر للغري إال إذا احنرف ذا احلق عما وضع له و استعمله استعماال كيديا ابتغاء مضارة الغري،كما أن حق

إضرارا _بالتغايل فيه أو بالتحيل به _ الدفاع يف الدعوى حق مشروع للمدعى عليه وال يكون مسؤوال عما يترتب من ضرر إال إذا أساء استعماله 

                                                     17".خبصمه

                                :    من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناين31هذا و تنص املادة 

                 ".                    فإن من يعارض عن نية سيئة يف طلب ظهرت صحته جيوز أن حيكم عليه ببدل العطل و الضرر ملصلحة املدعي"

     :                                                      من نفس القانون على أنه32و نصت املادة 

                               18".جيوز أيضا يف األحوال املشار إليها يف املادة السابقة أن حيكم على الطرف السيئ النية عالوة على ما تقدم بغرامة"

   

:                          من قانون املرافعات اإليطايل إىل أن 88  ويف نفس اإلجتاه، تذهب املادة   

".                              ب أن يتم بالعدل و اإلستقامة سواء يف ذلك طريف الرتاعالتقاضي جي"   

 

 

 

 

   

 خامتة

                                                 
57:،ص2001اجلزء األول، نشر دار املعرفة،اإلسكندرية،. سوعة املرافعات املدنية و التجارية أنور طلبة،مو

13  

183:س،ص. علي عوض حسن،إجراءات التقاضي الكيدية،م
14  

  15 .71: ص: علي عوض،م س.املكتب الفين_ 179:ص16س _18/2/1965 ق جلسة 30 لسنة 174 طعن مصري رقم 

  16 . 72ذكره علي عوض،م س، ص  . 13/12/1983 ق جلسة 53 سنة 530 طعن 

  17 .72: ذكره علي عوض،م س ، ص  . 10/5/1990 ق جلسة 58 لسنة 1124 طعن مصري 

.94،هامش 65:،ص1986 آدم وهيب النداوي،شرح قانون اإلثبات،الطبعة الثانية،بغداد، 18  
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.   إن حق التقاضي و مبا ينطوي عليه من حرية فإنه ال يؤخذ على إطالقه و إمنا يرد عليه قيد عدم التعسف يف استعماله و ذلك مبمارسته حبسن النية

ماله يعد عمال غري مشروع فهو إذن خطأ يسأل الشخص عن تعويض الضرر الناتج عنه،وهذا اجلزاء جيعل من نظرية و مادام التعسف يف استع

                                                                                                    .التعسف تطبيقا للنظرية العامة يف املسؤولية التقصريية

،أو على األقل عند )اخلصم(إىل املناداة مبسؤولية الذي خيفق يف دعواه،عند ثبوت سوء نيته وقصده اإلضرار بالغري الفقه و القضاء الفرنسيان ويذهب

فمن واجب اخلصم اإللتزام حبسن النية يف مباشرة إجراءات التقاضي سواء كان ذلك يف اختاذ إجراء أم .ارتكابه خطأ جسيما يبلغ حد الفحش

  .للخصم 19. للخصممتناع عن اختاذ إجراء ألن مبدأ حسن النية أحد مكونات املركز القانويناإل

 

 مت حبمد اهللا وحسن توفيقه
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  19 .18 و 17:  عبد اهللا البيايت،م،س، ص


