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 شكر وعرفان                                        

ال ، من ال يشكر الناس ": صلى هللا عليه وسلم يقول رسول هللا *                                                 

  "يشكر هللا

الذي أنار لنا درب العلم تعالى، هلل  والشكر الحمدب وجهنتمن منطلق هذا الحديث                            
 والمعرفة 

 لهذا العمل. الواجب ووفقناأداء  على وأعاننا            

أو من بعيد على انجاز هذا  ساعدنا من قريب من نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كلكما *      
 العمل، ونخص 

 األستاذ المشرفبالذكر           

علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي الذي لم يبخل الدكتور: "طيب شريف موفق"،                      
 كانت

 كل األساتذة الذين اشرفوا علىنشكر  أن وال يفوتنا إتمام هذا البحث، في عونا لنا                             

خالل هذا المسار الدراسي، ونخص بالذكر أستاذنا الجليل تأطيرنا                                    
 والفاضل:

 والذي نسأل هللا أن ينزل عليه  "الدكتور محمد بلعتروس"                                  

 لجنة مما أتعبه، كما نشكر:  طهور يطهر جسده من المزن ماء                                 

 والتي أثرت فحواه بافكار وتوجيهات صوبت مناقشة هذا البحث                             

 وال ننسى موظفي وعمال الكلية، وعمال المكتبة الذين  بانتقاداتها وتوجيهاتها. مساره                     

    قدموا لنا كامل التسهيالت في إعارة واستعادة الكتب.                  

 ل هؤالء شكرا                نقول لكا سهوا.. ن.كما نشكر كل من سقط من قلم                                         

 عبد الفتاح مبارك                                                                           
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 شكر وعرفان                                               

 

 "ال يشكر هللا : " من ال يشكر الناس، يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم                                   

 من منطلق هذا الحديث أتوجه                     

  ، على ماإنجاز هذا العمل في شكر كما يحبه ويرضاه على أن وفقناإلى هللا تبارك و تعالى بالحمد و الثناء و ال          

         النظر فما كان فيه من صواب فهو من محض فضله سبحانه و تعالى و منه علينا،  فيه من ضعف البشر و قصر       

 الحمد والشكر و نسأل هللا العفو و الغفران. فله                   

 من: تقدم بالشكر الخاص إلى كلكما ن                       

 ذة الذين منوا علينا بمساعدتهم و توجيهاتهم القيمة و معلوماتهم النيرةاألسات                           

 هذا العمل المتواضع ولو بكلمة طيبة وابتسامة صادقة وإلى كل من ساعدني في إتمام                                  

 .إليكم كلكم أخلص التشكرات                                                   

 

 امحمد عقبى كنتة                                                     

 



  

 
 اإلهـــــــــداء

   ين:يزِ العزِ  إلى َواِلدي   

،مي(أ   ركة  بَ و –ي أبِ  وح  )ر    

ي، التي شجعتني على مواصلةإلى زوجتِ      

،درب العلم  

ب واألَمل( ي  ِبْنتِ إلى  .)الح    

..إلى كل من سقط من قلمي سهوا           

هذا العمل ثمرة ديـهأ                            

 عبد الفتاح مبارك

 



 
 اإلهـــــــــداء

،إلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقهما   
،إلى من ال يمكن لألرقام أن تحصي فضائلهما  

وبارك هللا  –بي رحمة هللا على أ)ف دي العزيزينإلى والِ       

لي في أمي(    

،إلى زوجتي، التي شجعتني على مواصلة درب العلم     

بنائي..الى أو  

ماستر شريعة" :ة تخصصثانيالسنة الإلى كل طلبة     

.1720دفعة  "وقانون  

..إلى كل من سقط من قلمي سهوا     

هذا العمل ثمرة ديـهأ                            

 امحمد عقبى كنتة
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 المقـدمة:

هلل من شرور ونتوب إليه، ونعوذ با ،ستغفرهونإن الحمد هلل، نحمده ونستعينه       

 ،ي لهأنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هاد

لى صرسوله شريك له، وأشهد أن محمداً عبده و وحده الوأشهد أن ال إله إال هللا، 

 :أما بعد .وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً عليه هللا 

 لعدلبا وأمر عباده المؤمنين ألمور التي حرمها هللا عز وجل،الظلم من اإن  

َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواأْلِ ﴿ واإلنصاف، فقال عز وجل:  ﴾ْلقُْربَىايتَاِء ِذي إِ اِن وَ ْحسَ إِنَّ َّللاَّ
  .90: النحل:  اآلية

 ،معلمجتا ىالباطل لما له من عواقب وخيمة علشد أنواع الظلم اتهام الناس بأمن و

  .امرةإلي البيوت الع العالقات االجتماعية ويوصل الخراب ككتف ىإذا يعمل عل

محكم  حيث قال في تعالىيغضب هللا زورا وبهتانا ظلم الناس واتهامهم إن      

الَة  تُِصيبُوا قَْوًما بَِجهَ  يَّنُوا أَنفَتَبَ  بَإ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَ﴿ تنزيله:

 َوتِْلَك اْلقَُرىٰ  ﴿أيضا:وقال  ،راتالحج من سورة 6اآلية  ﴾فَتُْصبُِحوا َعلَٰى َما فَعَْلتُْم نَاِدِميَن 

ْوعِ  ا َظلَُموا َوَجعَْلنَا ِلَمْهِلِكِهم مَّ ولقبح هذا  هف.من سورة الك 59ية اال ﴾دًا أَْهلَْكنَاُهْم لَمَّ

 هللالما روى أبو ذر رضي جال وعال على نفسه  هللا الجرم وفظاعته فقد حرمه

ا : "يعن النبي صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال ،عنه

ا قال كم أو "لته بينكم محرماً، فال تظالمواعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجع

 صلى هللا عليه وسلم.

مل الع ىعل ناسالحقد والطمع والحسد من األمور التي تجبر بعض الإن       

موا كثير من الناس ظلو، هم او يحقدون عليهمنللتخلص من أشخاص آخرين يحسدو

يه لوممظ يلبى رغبته باالنتقام منفعه الحسد أو الغل فيد القلب بسب شخص مريض

يا القضاو التهموتلفيق وجرجرتهم في المحاكم، وكيل التشهير بهم بين الناس ب وذلك

ا يَعْ ﴿ لى:اقال هللا تع، لهم َ َغافاًِل َعمَّ ُرُهْم ِليَوْ ُموَن ۚ إِنَّ لظَّالِ اَمُل َواَل تَْحَسبَنَّ َّللاَّ م  َما يَُؤخ ِ

 من سورة ابراهيم. 42اآلية  تَْشَخُص فِيِه اأْلَْبَصاُر﴾

  .لظلماوذلك أن اإلدعاء بالكيد يهدف الى إبطال حق أو إحقاق باطل، وهنا قمة 

بتها، ، وعقوألحكام هذه الدعاوى الكيدية فأبانوا حكمهاء الشريعة ولقد تعرض فقها 

د الح والتعويض عن الضرر الذي يلحق المدعى عليه بسببها، بما يكفل منعها أو

 .دينلمعتلمنها، وحفاظاً على النفوس واألموال، ومنعاً للظلم والعدوان، وردعاً 
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ينوا عوى وبالد تطرقوا لهذه الحديثة كما أن فقهاء القانون في الكثير من التقنيانات 

نصوص وقوانين  لذلكوا تكبيها، وسنحدودها وأعراضها وصفات ومواصفات مر

قوق فظ حتردع المخالفين والمقترفين لهذا الجرم، بما يحد من هاته الظاهرة ويح

 الناس ومصالحهم.

بين  –"الدعوى الكيدية  نوان:ع تحت في بحث هذا الموضوع  نالقد رغبو

ما ذلك ب أقوال أهل العلم في هذه الدعوى، مع مقارنة ينمبين" والقانونالشريعة 

 .في هذا الشأنوغيره  قانون الجزائريجاء في ال

ً لوجهه الكريم، وأن يوفقن هذا ناأن يجعل عمل سألنوهللا   .بلصوافيه ل اخالصا

 .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

تسليط الضوء على ظاهرة إلى  يسعى موضوع هذا البحث أهمية الموضوع: -1

متفشية ومنتشرة في يوميات القضاء، وعلى مكاتب القضاة، وهي ما يعرف 

تضيع  حتى ال، ها وأحكامهابسماتو للتعريف بها بالدعاوى أو الشكاوى الكيدية،

 اإلساءة صاحبهاها بدعوى بالباطل، يقصد  الحقوق وتهدر الكرامات لكونها

نا بجدر أوبذلك يكون  وإلحاق الضرر بالمدعى عليه، ويظهر فيها الظلم والبهتان،

ا بابهأن نتناول مثل هاته التصرفات في مجاالت البحث للكشف عن خلفياتها وأس

 .على الفرد والمجتمع، والعقوبة المناسبة لمرتكبهانتائجها ، وأضرارهاو

 هميتهأ عن فضالً  الموضوع ذاله ناراختيا سبب يعود :أسباب اختيار الموضوع 2-

 :يلي ما إلى

 نزاعات وخالفات حولمن  نامعاتتجم بعض مر بهاتبعض الظروف التي  إن  -

 رفع أمام القضاء،تنجر عنها سلسلة شكاوى ودعاوى قضائية قضايا معينة ت

 رآءصد منه توريط أناس بُ ملفقا ومزورا يُقاالخر ا وبعضها ن مبرريكوبعضها 

أحد  اكند ننا لم نسلم من مثل هاته الممارسات، فقللنيل منهم واإلساءة لهم، وأل

ال أطفم رفيقي في هذا البحث في قضية أنه منع ضحايا هذا التلفيق، حيث اته

 العام ألمينااجتماع مع السيد  اتهام آخر أنه حضرلفق له دائية من الدراسة، واالبت

لتقى ياألولى، فما يضره في الثانية حيث وإن صدق المدعى في دعواه  للوالية.

اءة غرض صاحب هذه الدعاوى إال اإلس المسؤال فالن بالمواطن عالن، فما كان

علم  يوتوريطه، واتهامه كيدا وغيلة، وجرجرته في المحاكم في قضايا هللاللرجل، 

  ء.اانه منها بر
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تانا وبه زورا وذوي األخالق الحميدة هل الفضل،كذالك كثرة الدعاوى الملفقة أل -

م لمخالفة الرأي، أو مكيدة ورغبة في توريطهم في ما يشينهم ويمس ُصمعته

 وأعراضهم واإلساءة إليهم. 

ا يدينح موقف المشرع الجزائري من هذه الدعوى؛ حيث أننا لم نضع أعدم اتضا -

 ةالقانوني من خالل النصوص، في ذلكلدعوى يتبناه اذه هموقف واضح من على 

 بخالف القانون المصري والسعودي. التي استقرأناها

ه تسليط الضوء على مثل هات لهذا الموضوعى هو نامن أسباب اختياركذلك  -

 باطلم الذلك الن االتهاو، الممارسات التي تعود بالضرر على الفرد والمجتمع

نهي بالمعروف وال من باب األمرمحاربته  ، لذا وجبوبدون وجه حق يعتبر ظلم

 وبذلك يثار التساؤل أو اإلشكال التالي:  .عن المنكر

ريعة ن الشما المقصود بالدعوى الكيدية؟ وما هي األحكام المتعلقة بها في كل م -

 والقانون؟

 

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف بحسب فئات :أهداف الموضوع  3–

 :القراء الموجهة إليهم وهي

مشرع ها البيان الدعاوى الكيدية وأحكامها في الشريعة اإلسالمية، وكيف تناول - 

 الجزائري.

الل ختنبيه المشرع الجزائري الى هذا الموضوع إلعطائه المكان الالئق من  -

 تشريع نصوص وقوانين تضبطه وتجرم هذا الفعل.

 لقضاة،اأمام ومحاكم لى الا ى ترفعثين لمثل هاته الممارسات التت انتباه الباحإثار -

 دعاوى يراد منها استرجاع حقوق أنهاورجال القانون في ثوب قانوني على 

هذا دراسة  وذلك من أجلأو من يتبنى دفوع كيدية ضد خصمه، ضائعة، 

 الموضوع وإثرائه والتعمق والتفصيل فيه أكثر.

ي ي فربيان عقوبتها في الشريعة اإلسالمية، وماذا رتب عنها المشرع الجزائ -

 النصوص القانونية أثناء تشريعه.

في عملهم  ي القضاء، فقد يعينهمساعدومعمل في متناول القضاة ضع هذا الو -

ات المدنية قانون اإلجراءشبه منعدم في  ممارساتذا كهتناول ي، كون الميدان

ى التي تحمل دعاوالمستمد من الدراسة الميدانية لبعض  فهو ،زائريواإلدارية الج
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انعدام الصفة، أو المصلحة، ما يجعلها دعاوى مشبوهة ومشوبة بشائبة الكيد شبهة 

 .قضائية من خالل تحريك دعوى

 .في إثراء المكتبة الجامعية بهذا العمل ةغبالر  -

تحقيق لك لوذ ،المساهمة بقدر المستطاع في إثراء اإلستراتجية الوطنية القضائية -

ه نصوص تضبط هذالعدالة أكثر فأكثر والحفاظ على مبدأ المشروعية بإصدار 

 .يدقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجدالممارسات في 

ليلي الموضوع منهجا يمزج بين المنهج التح في هذا نااتبع :الدراسة جمنه -4

 ناناولت ساسوعلى هذا األ ،الدراسةيان ذين المنهجين يغذبأن ه ناإيمانا م ،والمقارن

التي بالدراسة والتحليل، وبعض النصوص الشرعية وكذا بعض المواد القانونية 

لسل كل الحرص على التس نا، وقد حرصمثل هاته الدعاوى وهاته التصرفات متجر

 .المنهجي والمنطقي في العرض

انت تعد در اإلشـارة إلى أن معظـم الدراسات التي كتج :الدراسات السابقة  -5 

 ،والسعوديين ،يد باحثين مشارقة، كالمصريينعلى الموضوع هي في هذا 

كل  فتقرتالقصيرة فهي  بتنا الجامعية ومن خالل رحلة بحثنا، أما مكتواألردنيين

ي ولم يلالجزائري أن المشرع  إلىيعود قد االفتقار لمثل هكذا مؤلفات. والسبب 

فة صبولعل هذا ما جعل هذا الموضوع غير مطروق  مسألة،ال ههذاهتمام واسعا ل

اول لتن ، ونأمل أن يكون هذا البحث بداية موفقةجدية وبصفة تحليلية توفيه حقه

 .يلتحلالالدراسة وفي القانون الجزائري ب ةمواضيع الدعاوى أو الشكاوى الكيدي

ات ف، وهي كما أسلفت مؤلاعتمدنا عليهاراسات المهمة التي أن هناك بعض الد

 ألساتذة من المشرق العربي من أهمها:

ة، وهي دراسة مقارنة تطبيقي، "الفقه والنظام السعودي الدعاوى الكيدية في" -

ن ، مئيةمقدمة استكماال للحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنا رسالة

باحث ، والتي تناول فيها ال2008ان سنة صالح بن محمد السويد الطالب: إعداد

موضوع الدعاوى الكيدية بالدراسة والتحليل، حيث عرفها وأبان شروطها 

ئج نتا أحكامها، وموقف النظام السعودي والشريعة اإلسالمية منها، وانتهى إلى

 . واحد فى آن العربيةو السعوديةالمكتبة  إثراءوتوصيات جدية وفعالة بإمكانها 

 

 :نجدهذا،  بحثنافي الصعوبات التي واجهتنا  بينمن : البحث صعوبات -6

بة لمكتالندرة الشديدة أو انعدام مؤلفات ودراسات تناولت هذا الموضوع في ا -

 الجزائرية.

ة مجمل النصوص القانونيعدم وقوف المشرع الجزائري عند هذه النقطة في  -

 ي.قاضوتقدير ال ،ها، وتركه المجال واسعا أمام االجتهاد القضائيالتي طالعنا
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ارنة ة مقضيق الوقت النجاز مثل هكذا دراسات بإمكانها إثراء المكتبة الجامعي -

 تهم.ذكرابالوقت الذي يستفيد منه طلبة الماجستير والدكتوراه إلعداد بحوثهم وم

 

باحث مقدمة وثالث م إلى هذا يتحقق الهدف من الدراسة فقد قسمنا بحثنا ولكي

 أساسية، وكل مبحث يحوي مجموعة مطالب، وخاتمة.

 ويتكون من مطلبين وهما :الكيدية المبحث األول مفهوم الدعوىأما 

 الكيدية المفهوم اللغوي للدعوى المطلب األول:

 ى علىوهذا المطلب يحتو ،المفهوم االصطالحي للدعوى الكيدية المطلب الثاني:

 فرعين:

  .ةالمفهوم الشرعي للدعوى الكيدي الفرع األول:             

 ة.للدعوى الكيدي يالمفهوم القانون الفرع الثاني:             

 

 على ة لها، وهو يحتويالفرق بينها وبين المصطلحات المشابه المطلب الثاني:

 ثالثة فروع وهي:

 .الفرق بينها وبين الدعوى الصورية الفرع األول:             

  ..الفرق بينها وبين البالغ الكاذب الفرع الثاني:

 ة.لشكوى الكيدياالفرق بينها وبين  .الفرع الثالث:

 

 وهو يحتوى على مطلبين هما:، المبحث الثاني: أحكام الدعوى الكيدية -

رعين فويحتوي هلى  ،.)هل ينظرها القاضي أم ال؟( :نظر الدعوى المطلب األول:

 وهما:

أم  لقاضي)هل ينظرها اشريعة اإلسالمية: حكامها في الأ الفرع األول:           

 (.ال؟

 ..؟(م الاضي أالوضعي: )هل ينظرها الق حكامها في القانونأ الفرع األول:           

  هما:عقوبة المد عي الكيدي، وهو يحتوى على فرعين  المطلب الثاني:

 ة.عقوبته في الشريعة اإلسالمي الفرع األول:           

 ي.في القانون الوضععقوبته  الفرع األول:           

 

طالب موهو يحوي ثالثة ، تقاضيومجانية ال ،المبحث الثالث: الدعوى الكيدية -

  وهي:

 .اضيقتمبدأ مجانية ال المطلب األول:

 .الرسوم القضائية والوقاية من الدعوى الكيدية المطلب الثاني:

 .المساعدة القضائية عند انتفاء الدعوى الكيدية المطلب الثالث:
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 المبحث األول: مفهوم الدعوة الكيدية
 

 .المفهوم اللغوي للدعوة الكيدية المطلب األول: -             

 .المفهوم االصطالحي للدعوى الكيدية المطلب الثاني: -             

 المفهوم الشرعي للدعوى الكيدية الفرع األول:             

 المفهوم القانون للدعوى الكيدية الفرع الثاني:              

 الفرق بينها وبين المصطلحات المشابهة، :المطلب الثالث -             

 الفرق بينها وبين الدعوى الصورية. الفرع األول:              

  الفرق بينها وبين البالغ الكاذب الفرع الثاني:              

 بينها وبين الشكوى الكيديةالفرق  الفرع الثالث:              
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 الكيدية. ىاملفهوم اللغوي للدعو املطلب األول: 
 ىفهوم اللغوي للدعو امل -01

 جاء يف كتب الصحاح هذا اللفظ مبعان خمتلفة، ومنها:لغة:  ىالدعو 
أي: أهنا اسم ملا  من اإلدعاء وهي مصدر؛ يف لسان العرب البن منظور: الدعوىما جاء  أوال:

ويصلح  –كفتوى وفتاوى   –يدعى، وألفه للتأنيث وهو غري معروف، وجتمع على دعاوي بفتح الواو 
 .1الكسر ورجحه سيبويه كما رجحه غريه

 وقال صاحب املصباح املنري: "ادعيت الشيء، وادعيته طلبته لنفسي واالسم الدعوى قال ابن فارس:
 .الدعوة املرة وبعض العرب يؤنثها ابأللف فيقول: الدعوى

دعاء معىن اإلخبار، فتدخل الباء جوازا، يقال: فالن يدعي بكرم فعاله، أي؛ خيرب وقد يتضمن اإل 
 بذلك عن نفسه، ومجع الدعوى: الدعاوي بكسر الواو وفتحها. 

ت هبذا االسم الن املدعي يدعو القضائية ويقال اختصارا: الدعوى، ومسي ويراد ابلدعوى، الدعوى
 صاحبه إىل جملس احلكم ليخرج من دعواه.

فَ َلمَّا َرأَْوُه زُْلَفًة ِسيَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا َوِقيَل ﴿ قوله تعاىل:يطلق هذا اللفظ على الزعم، ومنه  اثنيا:
ُعونَ  َذا الَِّذي ُكنُتم ِبِه َتدَّ  .2وتقول: ادعى زعم أن له حقاً أو ابطالً تزعمون،  أي .27 آية سورة القلم ﴾هََٰ

 ابطال. أوأي تزعمون، وتقول ادعى كذا أي: زعم أن له حقا 
َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوَتَِي َّتُ ُهْم ِفيَها َساَلٌم ﴿ ، ومنه قول احلق:3أتيت الدعوى مبعىن الدعاء اثلثا:
أي: دعائهم هذا التسبيح وخيتمون . 10آية سورة يونس  ﴾َوآِخُر َدْعَواُهْم أَِن احْلَْمُد ّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِميَ  ۚ  

 دعاءهم ابحلمد هلل رب العاملي.
ََلُْم ِفيَها فَاِكَهٌة ﴿، وهو كثري، ومنه قوله تعاىل:  4كما يطلق هذا اللفظ على الطلب والتمين  رابعا:

ُعونَ   .57 آية سورة يس ﴾َوََلُم مَّا َيدَّ

                                                             

 .257ص:  14جملد  "،مادة دعوأليب الفضل مجال الدين بن مكرم ابن منظور االفريقي املصري "لسان العرب  -1 
 .282ص:  18 جاملرجع السابق لسان العرب   -2 

 .282ص: 18 جاملرجع السابق لسان العرب  - 3
جممع اللغة العربية ج: اجملمع الوسيط  - 48ص:  العليويلسليمان بن امحد الدعوة القضائية بي الشريعة واألنظمة الوضعية  - 4

 .287ص:  10
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وجاء يف بعض كتب الفقه والدعوة لغة "إضافة اإلنسان إىل نفسه شيئا سواء كان ملكا أم  خامسا:
 مأخوذة من قوَلم: وكأهنا 1املساملةمن غري تقييدها حبال املنازعة أو  ،أو غريه ،أو صفة ،استحقاق

 أدعى إذا أضاف الشيء إىل نفسه أبن قال: هو يل أو ملكي.
 .2وجاء يف بعضها الدعوة لغة: "قول يقصد به اإلنسان إجياب حق على غريه لنفسه

 
 :لكيدل املفهوم اللغوي -02
 الكيد يف اللغة: -

ومكايدة، وكل كيداً، ومكيدة،   ،كاده، يكيده  ويراد به اخلبث واملكر،. 3معاجلة الشيء بشدة الكيد:
شيء تعاجله فأنت تكيده، والكيد االحتيال واالجتهاد، ولذلك مسيت احلرب كيدا، والكيد التدبري 

 . 4بباطل أو حبق
أي أن الكيد يف اللغة يعرب عن سوء القصد، وتوافر نية اإلضرار ابلغري عن طريق التحايل         

خلصومة هبدف إيقاع الضرر املادي أو املعنوي والتدابري الباطلة، أو عن طريق التشدد واللدود يف ا
 ابملدعى عليه.

 :املفهوم االصطالحي للدعوى الكيديةاملطلب الثاين: 
 املفهوم االصطالحي للدعوى: -أ

 : الشريعة فقهاءيف اصطالح الدعوى  -01
له شروط  إن فقهاء الشريعة اإلسالمية مل خيتلفوا يف َتديد طبيعة الدعوى، واعتربوها تصرفا قوليا

خاصة، وهم بناءا على ذلك مل يتباعدوا كثريا عن بعضهم يف اختيار األلفاظ اليت َتتوي تلك الطبيعة 
 .5ومع ذلك فإنه ميكن تصنيفهم يف هذا املقام إىل الفئات التالية

 
                                                             

 .339ص:  11اإلنصاف ج، 48نفس املرجع ص: الدعوة القضائية بي الشريعة واألنظمة الوضعية  - 1
 .399ص:  7جكتبة عامل الكتب الرايض ه م1256 –ه 1198حملمد امي بن عمر عابدين  حاشية ابن عابدين - 2
 5الدعوة الكيدية وما يرتتب عليها من عقوابت شرعية ص:  -149، ص: 5: ص -معجم مقاييس اللغةفارس، ابن  - 3
 (.3. 2ابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري، لسان العرب ص:  - 4
، دار الكتب 2003طبعة خاصة  وقانون املرافعات املدنية والتجارية، حممد نعيم ايسي، نظرية الدعوة يف الشريعة اإلسالمية - 5

 78ص: اململكة العربية السعودية، 
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 الفئة األوىل: -أ
 وهؤالء: 1وهم مجاعة الفقهاء الذين عرفوا الدعوى أبهنا "طلب أو مطالبة" 

مضمون الدعوى، فلم يتقيدوا بلفظها كثريا فأخذوا بعي االعتبار هدف املدعي من  إىلنظروا  أهنمإما 
تشتمل على  أنالذي يسرده أمام القاضي، وهو املطالبة ابحلق، وإما أهنم اشرتطوا يف الدعوى  أخباره

صحاب هذا االجتاه من الفقهاء تعريفي أحدمها لفقهاء احلنفية واآلخر للقرايف لفظ طليب. وخنتار أل
 من املالكية: 

 .2هي )مطالبة حق يف جملس من له اخلالص عند ثبوته(بعض احلنفية بقوهلم:  هافقد عرف -01
خيتص فإنه هو الذي  .3واملقصود ابحلق أن يكون من حقوق العباد، واملقصود مبن له اخلالص القاضي

يلزم اخلصم ابحلق  –أيضا  –وإصدار األحكام، وأحلق بعضهم احلكم به، ألنه  ابلنظر يف اخلصومات
ويقرب من هذا التعريف ما اختاره واضعوا جملة األحكام العدلية، حيث جاء فيها أن  4وخيلصه
وهذا تعريفا يضع حدودا بي الدعوى )طلب إنسان حقا على غريه لدى احلاكم(،  :هي الدعوى

 والتصرفات القولية األخرى اليت َتدث أمام القضاء كالشهادة واإلقرار، فإن هذه ليست مطالبة حبق.
 5وهو تعريف جامع أيضا إن ُقصد ابحلق معناه الواسع حبيث يشمل احلق الوجودي واحلق العدمي

وغريها، وابلعدمي حق اإلنسان يف أن ال ويقصد ابحلق الوجودي خمتلف أنواع احلقوق كامللكية 
وإال فإن أريد ابلوجودي فإنه ال يتدخل يف التعريف دعوى منع  ، 6يتعرض احد حلقه الوجودي

 التعرض؛ إذ ليس فيها إال طلب حق عدمي، ألهنا طلب إنسان عدم التعرض حلقه لدى احلاكم.
وقد يؤخذ على هذا التعريف أنه غري مانع من جهة أنه يدخل فيه معىن الفضويل، فإنه يطالب على 
غريه لدى احلاكم، ولكنه يطالب لغريه ال لنفسه وال ملن ميثله، وهذه دعوة غري صحيحة اصطالحا، 

                                                             

 .137ص:  2 انظر فتح القدير ج –78ص: السابق،  املرجعاإلسالمية نظرية الدعوة يف الشريعة  - 1
 .137ص:  6 لعناية على اَلداية، ج، ا329ص:  2 جيف شرح جملة االحكام، على حيدر افندي رر احلكام د - 2
حممدبن حممد اكمل الدين ابو عبد هللا ابن الشيخ  اَلدايةشرح لعناية على ، ا329ص:  2 ج ، املرجع السابق،احلكامدرر   -3

 .137ص:  6 ، جدار الفكر 876مشس الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت. ت: 
 .329ص:  2 جمرجع سابق، حاشية الشرنباليل على درر احلكام   - 4
 .372ص:  1: جتمراتشيالالغزي بن أعمد وجامع البحار، للشيخ أمحد بن عبد هللا  األبصارتنوير  - 5 
 3ص: ، 2د إبراهيم: ص:موجز يف املرافعات الشرعية ألمح - 6 
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ألصح أن وإن كانت داخلة يف املفهوم اللغوي للدعوى، واملطلوب هو تعريف الدعوة الشرعية، فكان ا
  .1يقال يف تعريف الدعوى إهنا )طلب إنسان حقا له أو ملن ميثله على غريه لدى احلاكم(

الدعوى يف كتابه الفروق أهنا: )طلب معٍي أو ما يف  فقد عرف القرايفالدعوى عند املالكية:  -02
 . 2(ذمة معٍي أو ما يرتتب عليه أحدمها معتربة شرعا ال تكذهبا العادة

 إشارة إىل املعلومية يف احلق املدعى، وال يشمل إال دعوى املطالبة بعي. وقوله )معي( -
 دعوى الدين.  إىلوقوله )ما يف ذمة معي( فيه إشارة  -
وقوله )معي( الثانية يقصد به املدين، وهو قد يكون معينًا ابلشخص كزيد، أو ابلصفة كدعوى  -

 .3الدعوى على العاقلة
عليه أحدمها( فهو إشارة إىل احلالة اليت ال يكون املدعي به فيها حقا من أما قوله )أو ما يرتتب  -

احلقوق، ولكنه يرتتب عليه طلب حق معي، وذلك كدعوى املرأة الطالق أو الردة على زوجها، 
  أوفيرتتب على حوز نفسها. أو ما يرتتب عليه حق يف الذمة، كدعوى الوارث أن أابه مات مسلما 

  .4ملرياثكافرا، فيرتتب له ا
 مث ختم التعريف ببعض شروط الدعوى املعتربة يف صحتها وهي: 
   .5كوهنا ذات أمهية معقولة، فال تصح دعوة مسسمه أو عشرها  -أ

الذي مضى عليه وقت طويل يتصرف  أن ال تكذهبا العادة، كدعوى من تقادم حقه على حائزه -ب
من غري أن يتحرك هذا األخري بدعوى أو طلب حلقه، فهذه تكذهبا عادة الناس  به على عي اآلخر،

 يف أهنم ال يسكتون عن حقوقهم هذه املدة الطويلة.
وقد يؤخذ على هذا التعريف أنه غري مانع لدخول الدعوى مبعناها اللغوي فيه، ذلك لعدم تقييد 

الدعوى مبعناها االصطالحي، والدعوى  الطلب بكونه يف جملس القضاء، فهذا هو الفرق اجلوهري بي
 مبعناها اللغوي، فكان ينبغي ذلك، خصوصا أن التعريف تعرض لذكر شروط أخرى. 

                                                             

 .79وقانون املرافعات املدنية والتجارية، حممد نعيم ايسي، مرجع سابق ص:  يف الشريعة اإلسالمية نظرية الدعوى - 1 
 .72ص:  4جلقرايف شهاب الدين أيب العباس امحد مصري املالكي املعروف ابلالفروق  - 2 
 .3، الطريقة املرضية ص: 72ص:  4ج، سابق رجعمللقرايف  الفروق  - 3 
 .3الطريقة املرضية ص: ، 72ص:  4جمرجع سابق، الفروق  - 4 

 3، الطريقة املرضية ص: 72ص:  4جمرجع سابق، للقرايف الفروق  -5
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وإن كانت تتضمن طلبا ، 1إخبارورأت فئة أخرى أن الدعوى يف حقيقتها  الفئة الثانية: -ب
ومع ذلك فإن بعض أصحاب هذا الرأي حرصوا على التصريح هبذا الطلب  ملضمون هذا اإلخبار،

 .2الضمين يف التعريف: فعرفوها أبهنا )خرب جترد عن مصدق يدل على طلب مضمونه للمخرب(
 تعريف الدعوى عند الشافعية:  -03

 . 3وعرفوها أيضا بقوَلم )هي إخبار عن وجوب حق للمخرب على غريه عند حاكم ليلزمه به(
ألن هذا مفهوم  4والبعض اآلخر رأى انه ال ضرورة لتضمي التعريف ما يدل على مضمون اإلخبار

من كون اإلخبار يف جملس القضاء، فإنه ما أنشئ إال للفصل بي املتخاصمي، وسبيال القتضاء 
 احلقوق ومحايتها، ال لسماع احلكاايت والقصص.
اللغة، فإهنا خرب يدل على طلب مضمونه للمخرب،  إال أن التعريف األول خيتلط مبفهوم الدعوى يف

 وكان ينبغي تقييده بكونه يف جملس القضاء، وهو ما تداركه التعريف الثاين.
وقد ذهبوا إىل تعريف الدعوى أبهنا )إضافة اإلنسان إىل نفسه  الدعوى عند احلنابلة: -04

ألنه ال يفرق بي الدعوى مبعناها  وهذا التعريف غري مانع؛ 5استحقاق شيء يف يد غريه أو يف ذمته
اللغوي، والدعوى مبعناها الشرعي، ألنه أغفل ذكر املكان الذي جيب إنشاء اإلضافة فيه، وهو جملس 

 القضاء، واملطلوب هو تعريف الدعوة املعتربة يف نظر الشارع ال الدعوة مطلقا.
ي، بقوَلم "يف يد غريه" ودعوى وأصحاب هذا التعريف حياولون استغراق نوعي الدعوة فيه: دعوى الع

الدين، بقوَلم "أو يف ذمته" ولكن الدعاوى ال تنحصر يف هذين النوعي: كدعوى النسب مثال، فهي 
ال تتضمن إضافة استحقاق شيء جديد يف يد غريه، وال يف ذمته، فهو غري جامع من هذه الناحية 

أيضا يشمل دعوى منع التعرض، ومع إن  ألنه ال يضم َتت طياته اللفظية مجيع أنواع الدعاوى، وهو
 احلنبلية ال يذكروهنا يف كتبهم، إال أن قواعدهم يف شروط الدعوى ال تنافيها.

                                                             

 334ص  4للمحلي وحاشية قليويب ج ملنهاج وشرحها - 1
 أ. 6بدر الدين بن عبد الرمحان الربلسي، القول املرتضى يف احكام القضاء على مذهب االمام مالك ق - 2
املكتبة التجارية الكربى  يف شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي، ألمحد بن حممد بن علي بن حجر اَليتمي، َتفة احملتاج - 3

 .285ص:  10ج مبصر.
 .334ص  4املنهاج وشرحه للمحلي ج - 4
، دار عامل  املغين وفق الدين ايب حممد عبد هللا بن امحد بن حممد، بن قدامة املقدسي اجلماعيلي الدمشقي الصاحلي احلنبلي،م - 5

 .271ض 9ج الكتاب.
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  التعريف املختار للدعوى: -
قول يقصد به طلب "يالحظ أن مجيع التعارف اليت ذكرها الفقهاء للدعوى، أشارت إىل أن الدعوى: 

فيتضح لنا أهنم متفقون نفسه حقا أو إخبار عن حق"  حق أو طلب معي، أو إضافة الشخص إىل
على أن الدعوى تصرف قويل أمام القاضي وهم بذلك ال خيرجوهنا من كوهنا طلبا، وبذلك يتفقون مع 

 علماء اللغة الذين اعتربوها طلبا، كذلك نستخلص مما سبق أن الدعوى هي:
ه طلب حق له أو ملن ميثله، أو طلب ) قول أو ما يقوم مقامه مقبول لدى القاضي يريد به قائل 

 أنه: 1محايته(. وهذا التعريف مأخوذ من تعريف الفقهاء للدعوى ليكون جامعا مانعا حيث
وجيوز أن يتم بواسطة  بي الدعوى أهنا تصرف قويل مشروع وهو األصل فيه يكون ابلقول، -01

الكتابة واإلشارة عند عدم القدرة على اللفظ وهذا ما أشار إليه التعريف بقوله: "الدعوى قول أو ما 
 يقوم مقامه".

 االصطالحية ابعتبار أنه قيدها مبجلس القضاء. كما أنه مييز بي الدعوى اللغوية والدعوى  -02
رار الن مكاهنم جملس القضاء ويظهر ذلك يف قوله: وهو يفرق بي الدعوة وبي الشهادة واإلق -03

واإلقرار ال يقصد هبما ذلك، فالشهادة إقرار حبق للغري  "يقصد به إنسان طلب حق له" فالشهادة
 على الغري واإلقرار حبق للغري على املقر.

ى منع كذلك مشل هذا التعريف مجيع أنواع الدعاوى املعتربة عند مجهور الفقهاء مبا فيها دعو   -04
 هذا، ويالحظ أن هذا التعريف:  التعريف: "أو يقصد به طلب محايته"،التعرض املشار إليه بقوله يف 

 قد استبعد الدعاوى الفاسدة ابعتبارها قوال غري مقبول. -أ
مشل هذا التعريف الدعاوى اليت يرفعها غري صاحب احلق من ويل أو وكيل أو انظر وقف ويظهر  -ب

 . 2أو ملن ميثله الطالب" وهبذا يكون هذا التعريف جامعا مانعا هذا بقوله: "
 

إن واضعي القانون الفرنسي والذي اسُتمدت  فقهاء القانون: يف اصطالحالدعوى  -02
القواني فيما بعد، عند وضعهم َلذا القانون مل يضعوا للدعوى تعريفا اعتقادا منهم أبنه يغلب منه َ 

 وتبعه يف هذا قانون املرافعات املصري والسعودي، وقانون اإلجراءات اجلزائري. عليها الصفة الفقهية،

                                                             

   .52، مرجع سابق ص: الدعوة القضائية بي الشريعة واألنظمة الوضعية -  1
 .101ص:  ،1ج ،بي الشريعة االسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية نظرية الدعوىأ. د. حممد نعيم ايسي،  - 2
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والدعوى يف نظر رجال القانون تشغل مركزًا وسطًا بي القانون املدين وقانون اإلجراءات، َلذا فقد 
ى َترز كل من ُشراح هذين القانوني يف اإلفاضة فيهما اتكااًل منه على اآلخر ونتيجة َلذا وذاك نر 

نظرية الدعوى يشوهبا بعض اللبس والغموض ومما زاد هذا الغموض هو خلط رجال القانون بي 
الدعوة واخلصومة واملطالبة القضائية، ومما زاد الدعوى لبسا اختالف رجال القانون املدين يف َتقيقهم 

  .1حديثة للدعوى، إحدامها قدمية، واألخرى للدعوى فعندهم نظريتان
 التقليدية للدعوى:النظرية  -1

فاحلق يبقى ساكنًا فإذا ما اعُتدي  ذات احلق املوضوعي""عرف أصحاب هذه النظرية الدعوى أبهنا: 
عليه َترك للدفاع عن نفسه ما مل ينازع فيه، فإذا نُوزع فيه دخل احلق دور احلركة والنشاط، وبناءا على 

وسبباً، وشروطًا وأهنما يولدان سواي وبنفس هذا قالوا: أن الدعوى واحلق متحدان ركناً، وموضوعاً، 
الصفات، فالدعوى العينية تنشأ بنشوء احلق العيين وأتخذ صفته العينية، وختضع يف وجودها لشروط 
احلق نفسه وموضوعها هو موضوع احلق. وهذا ليس بصحيح ألن وجود الدعوى ال يعين وجود احلق، 

رب مطالبا مادام مل يقضى له مث يصري صاحب حق فالشخص الذي يلجئ إىل القضاء يطالب حبقه يعت
  .2بعد أن يقضى له، فاملدعى يسمى مدعياً قبل إقامته البينة ويسمى حمقا بعد إقامتها والقضاء له

والذوق العريب يستعمل لفظ الدعوى على الزعم اجملرد عن احلجة، وال يستعمل هذا اللفظ ليدل على 
 القول املدعوم ابحلجة والربهان.

 عرف أصحاب هذه النظرية الدعوة أبهنا: النظرية احلديثة للدعوى: -2
 سلطة اللجوء إىل القضاء للحصول على تقرير حق أو محايته. -أ

 وعرفها بعضهم أبهنا: "سلطة االلتجاء إىل القضاء بقصد احلصول على تقرير حق أو محايته". -ب
"أن الدعوى هي محاية لقاعدة مقرر يف  يف كتابه شرح القانون الدستوري بقوله: ويعرفها دجيي -ج

  3القانون"
تعترب الدعوى القضائية حق  لكل من املدعى و املدعى عليه حي تتو فر شروط قبوَلا يف كليهما، و و  

تعين ابلن سبة للمد عى عليه حق  مناقشة عرض إد عاء قانوين على القضاء. و تعين ابلن سبة للمد عي حق  

                                                             

 .54ص: ، مرجع سابق. الدعوى القضائية بي الشريعة واألنظمة الوضعية - 1
 .108، ص: 1جأمحد أبو الوفا واملرافعات املدنية والتجارية د. ، 311ص:  1ج امحد مسلم أصول أملرافعات - 2
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على احملكمة إبصدار حكم يف موضوع اإلد عاء بقبوله  التزامااملدعي، و تر تب مدى أتسيس إد عاءات 
أو رفضه، و ابلت ايل فهي الوسيلة اليت يلجأ هبا املواطن إىل الس لطة القضائية للحصول على حق ه. فإن 

لدعوى بتنظيم وسائل محايتها، و عر فت ا إالاحلقوق اليت ينظ مها القانون املدين، ال يكتمل تنظيمها 
ا إخبار عن وجوب حق  على غريه عند حاكم يص ح حكمه"يف الفقه اإلسالمي:   ."أبهن 

فال وجود لتعريف تشريعي للدعوى، و سنقتصر على الفكرة ابلن سبة للمش رع اجلزائري،  أما      
و اليت حمتواها يتضمن أن  نظرية الد عوى ال َتتمل التنظيم التشريعي و  الس ائدة يف الت شريع الفرنسي،

ا حمل ها يف الفقه و ليس يف التشريع، تعريفا لإلدعاء القانوين: الذي هو عبارة عن أتكيد  ارأتيناو  إّن 
ة قد إدعاء امللكي شخص حلق ه و مركزه القانوين يف مواجهة آخر بناءا على واقعة قانونية معينة، مثال:

يكون سببه نزاع حول سالمة احد بنود عقد البيع، أو وفاة املورث، أو احليازة الطويلة األمد. و أصل 
 .انتج عن تطبيق الفرد أاإلدعاء رأي قانوين شخصي يتحمل الصواب و اخلط

 إىليرفعه  أو بشأنهفيتنازل عن جزء من إدعائه مقابل احلصول على جزء أخر، أو يتفق على التحكيم 
  .1قضاءال
 الكيدية يف االصطالح القانوين: الدعوى -

يقيمها املدعي من غري حق، بل يطالب أبمر ال حق له فيه، أو يسعى لتعطيل حق  هي دعوى
 . 2مشروع لآلخرين ابستخدام التحايل واالدعاءات الكاذبة هبدف إحلاق الضرر املادي واملعنوي ابلغري

  .3وهي جلوء املدعي إىل القضاء لتقرير ما ال حيق له، أو متكينه من االنتفاع مبا ال جيوز له االنتفاع به
للحصول على ما ال خيصه،  الكيدية عبارة عن إجراء قانوين يلجأ مبقتضاه الفرد إىل احملكمةوالدعوى 
 أو دفع الضرر عن نفسه  غريه بطريقة غري مشروعة، أو حياول تعطيل اإلجراءات نفسه أوأو حيمي 

 .4ابدعاءات واهتامات كاذبة ال أساس َلا من الصحة، هبدف الضغط على اخلصوم للصلح أو التنازل
 أهنا: نطلق ميكن تعريف الدعوى الكيدية ومن هذا امل

                                                             

على النت نشر يف املنتدى غري الرمسي لديوان الرتقية والتسيري حبث بعنوان: التقسيمات القضائية وأنواعها،  -محزة ملياين  - 1
 opgi28.yoo7.com/t7-topicالعقاري لوالية املسيلة 

 .53ص 1الكاشف يف شرح نظام املرافعات الشرعية السعودي جعبد هللا بن حممد بن سعد آل خني،  - 2
 .482موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ص: حسن فكهاين،  -  3
 .52ص  1997ط،  ،افةمكتبة دار الثق-الوجيز يف شرح قانون أصول احملاكمات الشرعية ،التكروري عثمان - 4
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ة استغالل حق الفرد يف التقاضي واإلملام ابلنظم والقواعد الفقهية والقانونية يف توجيه االهتامات الباطل
هبدف إحقاق ابطل أو إبطال حق للضغط على اخلصم وإجباره على التنازل أو الصلح أو ابتزازه 

 ماداي لتحقيق بعض املكاسب غري املشروعة.
أي أن الدعوى الكيدية جيب أن يتوفر فيها عنصر إحلاق الضرر ابملدعى عليه، سواء كان ذلك 

أو ابتزازه ماداي مبحاولة احلصول على تعويض  ابنتقاص حقه وجحده، أو رفض منحه هذا احلق،
مادي منه أو معنواي إبحلاق األذى والضرر بسمعته نتيجة اهتامات كاذبة مغرضة ال أساس َلا من 

  .1الصحة تعرب عن ضعف الوازع الديين وتدين القيم األخالقية لدى املدعي
 

 املشاهبة هلا:الفرق بني الدعوى الكيدية واملصطلحات  املطلب الثالث:
 .الفرق بني الدعوى الكيدية والدعوى الصورية -01

للوقوف على معرفة الفرق بي الدعوى الكيدية، والدعوى الصورية، ال بد من معرفة حقيقتهما، وقد 
وبغري وجه حق مع  أهنا مطالبة املدعي غريه أبمر ال حق له فيه،أي سبق بيان املراد ابلدعوى الكيدية، 

 .علمه بذلك يف جملس القضاء
 :واملراد ابلدعوى الصورية هي

 .2ما كان ظاهره اخلصومة القضائية، وحقيقته احليلة، للتوصل إىل أمر غري مشروع
 :وهبذا يتبي لنا أن الدعوى الكيدية والصورية تتفقان يف أمرين

ادعاء ابلباطل، يراد منه الوصول إىل أمر غري على اخلداع واحليلة وهي كاًل منهما   قياماألمر األول: 
 .مشروع

 سعي كال منهما إلحلاق الضرر املادي أو املعنوي أو كالمها بشخص معي. األمر الثاين:
 ويرتتب على كال منهما ما يلي:

 . 3على القاضي رد مجيع الدعاوى الكيدية والصوريةرد الدعوى:  -أ
على القاضي احلكم على صاحب الدعوى الكيدية  احلكم على املدعى بعقوبة تعزيرية: -ب

والصورية بعقوبة تعزيرية تردعه عن تكرار فعلته، وتكون مبثابة زجر لغريه، حيث يوجب فقهاء الشرع 
                                                             

 .22- 21 ، مرجع سابقالدعاوى الكيدية يف الفقه والنظام السعودي - 1
  .52ص الكاشف يف شرح نظام املرافعات الشرعية السعوديعبد هللا بن حممد بن سعد آل خني،   - 2
 .23، مرجع سابق ص: الدعاوى الكيدية يف الفقه والنظام السعوديصاحل بن حممد السويدان،  - 3
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والقانون تعزير صاحب الدعوى الصورية والدعوى الكيدية اليت اختذها وسيلة ألكل أموال الناس 
اطل، أو إشغال الناس أبمور ال حقيقة َلا؛ الن ذلك يعد معصية، والتعزير يشرع يف كل معصية ال ابلب

  .1حد فيها
من قام يقول ابن فرحون: "يف األثر املرتتب عليهما، مىت َتققت الكيدية والصورية فيهما، حيث و  

 ."يؤدب أنادعى ابطال فينبغي  أوبشكية بغري حق 
 :الدعوى الصورية يف أمرينعن الدعوى الكيدية  تلفوخت -

أن الدعوى الكيدية، يراد منها اإلساءة وإحلاق الضرر ابملدعى عليه، خبالف الدعوى  األمر األول:
 .الصورية، فهي حيلة تتضمن اتفاقًا بي املدعي واملدعى عليه إلحلاق ضرر بطرف آخر

ع على املدعي فقط، خبالف الدعوى الصورية، أن التأديب يف الدعوى الكيدية يق األمر الثاين:
 .فيشمل التأديب املدعى عليه إذا ظهر تواطؤه مع املدعي

 الدعوى الكيدية والبالغ الكاذب:الفرق بني  -02
وبغري وجه حق  قد سبق بيان املراد ابلدعوى الكيدية، وأهنا مطالبة املدعي غريه أبمر ال حق له فيه،ل

 .مع علمه بذلك يف جملس القضاء
أما البالغ الكاذب فهو اإلخبار الكاذب لدى اجلهة املختصة عن أي أمر مع توفر سوء النية      

تنص املادة . ويرى املشرع اجلزائري حسب ما 2والقصد لإليقاع ابجملين عليه وإيذائه يف شرفه وصمعته 
الشكاية  أوالبالغ الكاذب  ديسمرب على أن 20املؤرخ يف  06/23من قانون العقوابت   300

إخبار بواقعة غري صحيحة تستوجب عقاب من سند : هوالكاذبة كما عرب عنها يف قانون العقوابت 
واملخول َلا كرجال الضبط القضائي، شرطة إدارية أو قضائية،  ،إليه موجه إىل أحد السلطات املختصة

 ي.أو خمدوميه طبقا للتدرج الوظيف سلطة خمتصة، رؤساء املوشي به

وسيلة شفهية أو   هيالشكوى الكيدية  :الدعوى الكيدية والشكوى الكيديةالفرق بني  -03
 كتابية تتضمن وقائع مغلوطة واهتامات مغرضة لرفع الدعوى اجلنائية من املدعى.

ان الشكوى من وسائل َتريك  الدعوى  هو: ،والفرق بي الدعوى الكيدية والشكوى الكيدية
الكيدية من قبل املدعى يف تزايد االهتمام من قبل اجملين عليه يف َتريك الدعوى اجلنائية يف الشريعة 

                                                             

   .148، ص: 2ج يف أصول االقضية ومناهج االحكام  تبصرة احلكام ابراهيم ابن حممد ،ابن فرحون - 1
 .15 - 13: ص .ص دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية ،رمية البالغ الكاذبحسن على عوض، ج - 2
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والقانون املقارن. فالقانون املقارن يعترب حق رفع الدعوى حق مستقل بذاته، ولكنه يتطلب توفر 
ا البطالن بسبب ختلف احد الشروط أو انعدام الصفة إذا الشروط املقررة نظاما، وذلك لكي ال يشوهب

وتشرتط اجلهات القضائية شكوى اجملين عليه لتحريك ، 1تقدم عليه غري اجملين عليه ابلشكوى.
فإن تكاملت أركاهنا جاز رفعها إىل القضاء الذي بدوره ينظر يف مدى  الدعوى اجلنائية اخلاصة؛

  .2استيفاء املطالبة الشروط النظامية فإهنا تكون صحيحة، وإن مل تستويف كانت املطالبة ابطلة
 إال أن هناك العديد من أوجه االتفاق بي الدعوى الكيدية والشكوى الكيدية هو:

 - .ادعاء ابلباطل، يراد منه الوصول إىل أمر غري مشروعاحليلة وهي على اخلداع و كاًل منهما   قيام -
 .سعي كال منهما إلحلاق الضرر مادي آو املعنوي أو كالمها بشخص معي

أو الذي  يرتتب على كل منهم توقيع عقوبة تعزيرية على املتقدم بدعوى كيدية، أو بالغ كاذب، -
يستطيع َتريك الدعوى الكيدية بناء على شكوى كيدية أو بالغ كاذب، حيث تناولتها الشريعة 
اإلسالمية والقواني الوضعية ابلعقوابت التعزيرية الالزمة للحد من آاثرها السلبية، وملا فيها من تبديد 

َلا؛ الن ذلك يعد معصية  الوقت واجلهد وإشغال اجلهات املختصة، أو إشغال الناس أبمور ال حقيقة
 . 3ال حد فيها

من قانون  300 :املادة تنصوكذلك حذت القواني الوضعية حذو الشريعة اإلسالمية، فقد 
ة كانت رجال قديسمرب على أنه "كل من أبلغ أبية طري 20املؤرخ يف  06/23العقوابت اجلزائري 

الضبط القضائي أو الشرطة اإلدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إىل 
السلطات خمول َلا إن تتابعها أو أن تقدمها إىل السلطة املختصة أو إىل رؤساء املوشي به أو إىل 

غ عنها معاقبا بعقوبة جزائية أو خمدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إىل مستخدميه، إذا كانت الواقعة املبل
إجراءات املتابعة اجلزائية مبقتضى هذه املادة عن جرمية الوشاية الكاذبة سواء بعد  اختاذأتديبية فيجوز 

وجه للمتابعة أو بعد حفظ البالغ من  صدور احلكم أو ابإلفراج أو بعد األمر أو القرار أبن ال
خدوم املختص ابلتصرف اإلجراءات اليت كان حيتمل أن القاضي أو املوظف أو السلطة األعلى أو امل

  .4"تتخذ من شأن هذا البالغ
                                                             

 .1989، إجراءات التقاضي والتنفيذهاشم حممود حممد  - 1
  .نظرية الدعوى بي الشريعة وقانون املرافعات املدنية والتجاريةايسي ا.د حممد نعيم  -  2
 .،148ص  2ج  .يف اصول االقضية ومناهج االحكام تبصرة احلكام، أبن فرحون - 3
 قانون العقوابت اجلزائري.من  300املادة نص  - 4
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 أويتضح مما سبق اتفاق الشريعة اإلسالمية والقواني الوضعية يف فرض عقوبة تعزيرية أتديبا للمدعى 
بل أن كل  املدعى عليه يف حالة الدفوع الكيدية، وردعا ألي منهما عن التمادي يف شكواه الكيدية،

 والقواني الوضعية قد حرصتا على تعويض املتضرر اإلسالميةمن الشريعة 
من جراء الدعوى الكيدية، ومنحته احلق يف التعويض املادي  عما وقع عليه من ضرر مادي أو 

 معنوي.
ومتيزت الشريعة اإلسالمية ابعتبار ذلك من قبيل شهادة الزور وإحلاق عقوبة تكميلية هي عدم قبول 

 شهادة من يتقدم بدعوى كيدية أو دفوع كيدية، مبعىن اتفاق الشريعة اإلسالمية والقواني الوضعية يف:
  .الكيدية رد الدعوى -1
توقيع عقوبة تعزيرية لتأديب املدعى يف الدعوى الكيدية، أو املدعى عليه يف حالة الدفوع  -2
 .1لكيدية، وردعا ألي منهما عن التمادي يف شكواه الكيديةا

 خالصة املبحث:  -
 :على عنصرين مها وهذا األخري يبىن ،القصد اجلنائي العام الكيدية على اإلدانة يف الدعوى قومت    

فاملدَِّعي يكون عاملا أبن الوقائع اليت ذكرها يف دعواه عن املدَّعَى عليه مكذوبة وال  ،ةادالعلم و اإلر 
غرض إحلاق الضرر ابملدَّعَى ومع ذلك تتجه إرادته إىل إثبات تلك الوقائع ب أساس َلا من الصحة،

و أنه  ،ائية، فاملدَِّعي يدرك يقينا جازما بعدم صحة الوقائع املدرجة ضمن صحيفة الدعوى اجلنعليه
ة كما أن العلم بعدم صح  ،ات بقصد األضرار ابملدَّعَى عليهاالفرتاءقلب احلقائق، وخيتلق االهتامات و ي

 لكن ال يكفيرتض ان الواقعة ذاهتا غري صحيحة، و الوقائع املدرجة ضمن صحيفة الدعوى اجلنائية يف
، أما إذا اعتقد ِعي على علم بذلكإّنا ينبغي أن يكون املدَّ و  ،عدم صحتها  لتوفر القصد اجلنائي

النتفاء ركنها املدَِّعي عدم صحة الوقائع  يف حي كانت هذه الوقائع صحيحة، فال تقوم اجلرمية 
 املادي و َتوَلا إىل جرمية ظنية.

، و لذلك يصدر األمر أبن ال وجه اسي لتوافر القصد اجلنائي العامشرطي أس اإلرادةفالعلم و       
 ، لذلك يعفى، أو مكره على ارتكاهباغري مدرك أو مميز ألفعاله إلقامة الدعوى يف حالة كون املدَِّعي

االختيار  وقت و  اإلدراكاملصاب بعاهة عقلية أفقدته و اجملنون و  ،التمييزالصغري الذي مل يدرك سن 

                                                             

 .28ص  ، مرجع سابق،السعوديحبث الدعاوى الكيدية يف الفقه والنظام آل خني حممد بن عبد هللا بن سعد،  - 1
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تقدميه الدعوى الكيدية، ألن املسؤولية ترتفع لعدم توفر الركن املعنوي بسبب انتفاء  القدرة على 
 .اإلجرامياحلرة الواعية املتطلبة لتوجه النشاط  اإلدراكالتمييز و 

علم  ويقي أبن الوقائع اليت أسندها إىل املدَّعَى عليه يف الدعوى  كما جيب أن يكون املدَِّعي على    
بل يكتفي أن يعلم أهنا  ،ة بغض النظر  عن مقدار العقوبة وكيفيتهااليت رفعها ضده تستوجب العقوب

نائية سواء كانت العقوبة ج ،توجب توقيع العقوبة على مقرتفيهاخمالفة للنظام املعمول به على حنو يس
ن علمه املدَِّعي ابجتاه دعواه على اجلهة املختصة نظاما بغض النظر ع، مع ضرورة علم ةأم إداري

 .بكامل اختصاصات هذه اجلهة
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 :)ينظرها القاضي أوال( نظر الدعوى -

 :هفي الفقأحكامها  -أ

قبل بيان حكم الدعوى الكيدية في الفقه، نبين أن تحقق كيدية الدعوى يكون من 

  :1خالل األمور اآلتية

كيدية وى الالتي تشكل على كثير من القضاة والباحثين التفريق بين الدع األمورمن 

 جد أنهية نوغيرها، وعند النظر في كالم الفقهاء وتأمل النظر في الخالفات القضائ

 يمكن التعرف على الدعوى الكيدية بأمور منها:

كما  األجنبي"لم يجز صلحه مع  :قال السرخسي هصدقإقرار المشتكي بعدم  أوال:

،  13435 أخرجه الطبراني في الكبير "أجنبيلو أقر أنه مبطل في دعاه ثم صالح مع 

 .6491واألوسط 

وقال علي حيدر :"إذا ادعى المدعي على آخر فأقام المدعى عليه بينة بأن المدعي 

قد أقر بأنه مبطل في دعواه أو أنه قال أن شهودي كاذبون أو ليس لي عند المدعى 

 .2فيكون قد دفع دعوى المدعى"عليه أي شيء 

تكرير المطالبة في دعوى منتهية بحكم شرعي، ولذلك قرر العلماء أن  ثانيا:

 . 3االجتهاد ال ينقض باالجتهاد

 . 4االعتراض على حكم مكتسب القطعية دون تقديم أدلة أو وقائع جديدة: ثالثا  

للمخالف نقضه سدا ني:"حكم الحاكم يرفع الخالف من حيث ال يسوغ اقال الرحيب

 .5للنزاع وقطعا للخصومات"

 الدعوى التي يجزم باستحالتها:رابعا: 

 وهو كمن ادعى وة الكاذبة فهي الدعوة المستحيلة"،وأما الدع"قال الماوردي: 

 قد ولدو يهأبأو ادعى أنه ورث هذا العبد من  ،بمكة أنه نكح باألمس فالنة بالبصرة

 .أبيهبعد موت 

نظائر هذا من  إلىفالنا جرحه هذه الجرحة في يومه، وفالن غائب  أنأو ادعى 

الدعاوى الممتنعة فتكون كاذبة، يقطع بكذب مدعيها، ال يسمعها الحاكم وإن صدقه 

 .1الحكم عليها الستحالتها، وتزول بها عدالة المدعى للعلم بكذبه

                                                             
، ص،  لكيدية في الفقه والنظام السعودي، دراسة تطبيقية،بحث الدعاوى ا صالح بن محمد السويدان - 1

28. 
 .217، ص: 4ج في شرج مجلة االحكام، دار عالم الكتاب رر الحكامدلي حيدر ع -  2
 .281، ص: 10ج: ، الزخيرة للقرافي 373، ص: 3جشرح الزركشي  - 3

د. خالد بن زيد الواذيناني الدعوة الكيدية ، موقع الرياض على النت.  - 4

http//www.alriyadh.com/702718 
ج  سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباني مطالب أولي النهي في شرح غيث المنتهى.مصطفى بن  - 5

 .392ص:  1
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وجه  وال تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محضا(. أقول:)ل: فصوقال الشوكاني في  

ذلك في الن  هذه الدعوى التي قد علم كذبها بما تقدمها ال يحل قبولها وال سماعها،

 كذابهافي إ كان ذلك الذي تقدم إذاالمدعى عليه بما قد اعترف المدعي بكذبه  أتعاب

 ال يمكن الجمع بينها وبين الدعوة الالحقة له بوجه صحيح.

واإلقرار  ،باطلة أنهاالمدعي  إقرارهذه الدعوى هو  إبطالمستند  أنفالحاصل 

التي ورد بها الشرع فإذا كلفنا  األسباب أقوىالحكم بل هو  أسبابسبب قوي من 

من وقعت عليه الدعوى بإجابتها وأدخلناه في الخصومة كان ذلك ظلما بينا 

 . 2وخروجا عن العدل ومخالفة وهذا ظاهر ال يخفى

يسالفه  أنهي " في تفسير الخلطة، قال ابن القاسم: وقد اختلفوا 3يرى المالكية -50

 -"أو يبايعه مرارا، وان تقابضا في ذلك الثمن أو السلعة، وتفاضال قبل التفرق

 أنهي " :، وقال االبهري"البد من البيع والشراء بين المتداعين" :وقال سحنون

فال يحلف إال أن يأتي  وإاليدعى مثلها على المدعى عليه،  أنتكون الدعوى تشبه 

يكون المدعي يشبه ان  أنالبد "الحسن القصار:  أبو، وقال القاضي "بلطخالمدعي 

 ي شرط في هذا القسمأقوال في تفسير الخلطة التي ه أربعةفهذه  "،يعامل المدعي

على من ليس بينه وبينه  اإلنسانمن الشكاوى الكيدية التي ال تسمع دعوى  أن

المدينة كذلك، وقالوا لوال ذلك لتجرأ السفهاء على  أهل معاملة سابقة واستدلوا بعمل

ذوي األقدار بتبذيلهم عند الحاكم بالتحليف، وذلك شاق على ذوي الهيئات، وربما 

وخالفهم  التزموا ما ال يلزمهم من الجمل العظيمة من المال فرارا من الحلف.

 .4الجمهور 

مقبولة واحتجوا بان رسول هللا صلى  على من لم يخالطه اإلنساندعوى  أنوقالوا 

اخرجه الترمذي  5"أنكرهللا عليه وسلم قال :"البينة على من ادعى واليمين على من 

وهو عام في كل مدعى عليه فيسقط اعتبار الخلطة، ولقوله عليه ، 1341

ولم يذكر مخالطة،  .138 ، ومسلم2515اخرجه البخاري  ، 6السالم:"شاهداك أو يمينه"

                                                                                                                                                                                              

من عقوبات الشكوى الكيدية وما يترتب عليها أ.د سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري  - 1

 (.17/299الحاوى للماوردي  -، 8ص: شرعية 

 .748، ص: 1ج  ، دار ابن حزمالسيل الجرارلشوكاني ا -  2

 مرجع سابق. .11/45الذخيرة للقرافي  – 81، ص: 4ج الفروق لقرافي ا - 3

، ص: 3جفي التفسير بالمأثورالمنثور جالل الدين السيوطي، الدر ، 21األشباه والنظائر ص: لسبكي ا - 4

 .128ص:  في السياسة الشرعية الطرق الحكمية ،ابن القيم، 60

ابو محمد عز الدين عبد العزيز بن ابن عبد السالم بن ابي القاسم بن الحسن السبمي الدمشقي، الملقب  - 5

 .125، ص: 2في مصالح االنام جقواعد االحكام بسلطان العلماء، 

، 4في شرح روض الطالب، جأسنى المطالب  ابو يحي السنيكي، االنصاريمحمد بن زكريا زكريا  - 6

 ب االسالمي.. دار الكتا492ص: 
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ضياع الحقوق وتختل  إلىوالن الحقوق قد تثبت بدون خلطة فاشتراطها يؤدي 

 حكمة الحكام.

ن مظيم قال العز ابن عبد السالم: "انه لو ادعى السوقة على الخليفة او على ع

اية في غ لكنس داره وسياسة دوابه، فإن الشافعي يقبله وهذا استأجرهالملوك انه 

ذب كفي ذلك وخالفه متجه لظهور  أصحابهالبعد ومخالفة الظاهر، وخالفه بعض 

 .المدعي"

ل أو ه العقكذب ما أنمن الدعاوى والشهادات والتقارير وغيره  اإلخباروالقاعدة في 

 جوزته وأحالته العادة فهو مردود.

ما يها، فتلف ففله رتب في البعد والقرب قد يخ إحالةته العادة من غير وأما ما أبتعد

 بينهمال، وكان أبعد وقوعا فهو أولى بالرد، وما كان اقرب وقوعا فهو أولى بالقبو

 . رتب متفاوتة"

م وقال زكريا األنصاري :"وتسمع الدعوى من المدعى على خصمه، وإن لم يعل

نيئ دبينهما مخالطة وال معاملة، وال فرق فيه بين طبقات الناس، فتصح دعوى 

قيه ف أوعلى شريف وإن شهدت قرائن الحال بكذبه كأن ادعى دنيئ استئجار أمير 

 ".لعلف دوابه وكنس بيته

من  معه يمكن من الدعاوى التي يردها القاضي ممنعدد  إلىويشير ابن القيم  

دعوى مع المحقة عادلة، فال تس أنهاد يُعلم جعلها من الشكاوى الكيدية فيقول: "ق

اب عليها، كمن تشاهد في يده دار يتصرف فيها بأنواع التصرف من عمارة وخر

 ته،، مع عدم سطوته وشوكدة طويلة من غير منازع وال مطالبوإجارة وإعارة م

هذه  وهو يشاهده في –فجاء من ادعى انه غصبها منه، واستولى عليها بغير حق 

ذب فيه ك فهذا مما يعلم –المدة الطويلة ويمكنه طلب خالصها منه، وال يفعل ذلك 

هو ه، ومالك وأصحاب ؛المدينة أهلالمدعي، وان يد المدعى عليه محقة. هذا مذهب 

 الصواب.

بناء، وال قالوا إذا رأينا رجال حائزا لدار متصرفا فيها مدة سنين طويلة بالهدم

 حاضرا ملكه، وإنسان إلىنفسه، ويضيفها  إلىواإلجارة، والعمارة، وهو ينسبها 

وال يذكر  فيها طول هذه المدة، وهو مع ذلك ال يعارضه فيها، أفعالهيراه ويشاهد 

ن ممطالبته: من خوف سلطان، أو نحوه له فيها حقا، وال مانع يمنعه من  أن

، رابةقالضرر المانع من الطالبة بالحقوق، وليس بينه وبين المتصرف في الدار 

ي نهم فما أشبه ذلك، مما تتسامح به القربات والصهر بي أووال شركة في ميراث 

ول نفسه، بل كان عري عن ذلك أجمع، ثم جاء بعد ط إلىالشركة  أموالإضافة 

صال، أموعة يدعيها لنفسه، ويريد أن يقيم بينة على ذلك، فدعواه غير مسهذه المدة 

 فضال عن يمينه.
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وتبقى الدار في يد حائزها الن كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها 

1مرفوضة غير مسموعة"
. 

العام قال ابن نجيم: "ال  اإلبراءالدعوى بعد ومن أنواع الشكاوى الكيدية:  -07

العام نحوى ال حق لي قبله، إال ضمان الدرك فإنه ال  اإلبراءتسمع الدعوى بعد 

 .2يدخل، بخالف الشفعة فإنها تسقط به" 

ومنها أن يكون المدعي قد قدم دعوى أخرى تعارضها قال: "أن ال تناقضها  -08

 أوشركة  آخرانفرادا بالقتل ثم ادعى على  أحدادعوى أخرى فلو ادعى على 

 .3تكذبها" األولىانفرادا لم تسمع الدعوى الثانية الن 

غير ، وبهي: مطالبة المدعي غيره بأمر ال حق له فيه كما قلنا والدعوى الكيدية

وجه حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء، فهي دعوى بالباطل، يقصد منها 

قد وان، بالمدعى عليه، ويظهر فيها الظلم والبهت المدعي اإلساءة وإلحاق الضرر

 :جاءت نصوص الشريعة بتحريم الدعوى بالباطل، ومن ذلك

ليه عما روى ابن عمر رضي هللا عنهما، قال: سمعت رسول هللا صلى هللا  -01 

اصم خوسلم يقول: "من حالت شفاعته دون حد من حدود هللا فقد ضاد هللا، ومن 

ب األقضية، ه، كتاأخرجه أبو داود في سنن .يزل في سخط هللا حتى ينزع" في باطل وهو يعلمه لم

 .43، واإلمام أحمد في المسند3597: ، ورقم18، ص: 4ج باب: فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها 
من "لم: ما روى ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

.ينزع"أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط هللا حتى 
حكام، تاب األأخرجه ابن ماجه في ك 

 (،2320(، رقم )2/778باب: من ادعى ما ليس له وخاصم فيه، سنن ابن ماجه )

 الحديثين:  وجه الداللة من 

ع لم، مالحديثان الوعيد لمن أنشأ خصومة في باطل، أو أعان على خصومة وظأفاد 

 .علمه بذلك، مما يجعل هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب

شغال ت وإوإذا تبين أن الدعوى الكيدية باطلة، لما فيها من الظلم، وإضاعة الوق

 الجهاز القضائي، لم يجز سماعها أو االلتفات إليها

والفقهاء  الدعوة الصوريّة غيُر مسموعة، الصورية: الدعوىحكم سماع 

 . 4حقيقيّة ال صورية مبنية على الحيلة مصرحون بشرط كون الدعوى

هـ( قصة القاضي أبي حازم مع رجل ادعى على 751وقد ساق ابن القيم )ت: 

بدين يبلغ ألف دينار،  –والده تاجٌر  –غالم، وحاصلها: أن رجال ادعى على غالم 

فاعترف الغالم بذلك من دون تردد، وطلب الُمدعي حبس الغالم، فارتاب القاضي 

                                                             

 .100ص:  ، مرجع سابقفي السياسة الشرعيةالطرق الحكمية ابن القيم،  - 1

 .188ص: األشباه والنظائر ابن نجيم  - 2

 .دار الفكر بيروت "أبي شجاع اإلقناع في حل ألفاظ" محمد بن محمد الخطيب الشربيني شمس الدين، - 3

 298، ص: 4ج حاشية ابن عابدين المختار رد المحتار على الدرمحمد امين بن عمر عابدين  - 4
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منهما، ولم يسارع في الحكم عليه، بل أرجأ الحكم في القضية حتي ينكشف منهما 

حيلية،  د الغالم، فأخبر القاضي أن الدعوىموضع ارتيابه، فبينما هو كذلك قدم وال

تها، فبما حقق القاضي مع الخصمين أقر لديه بتلك الحيلة، فأخذ وقص عليه مالبسا

 .1الرجل ابنه وانصرفا 

 يلة.لحقت ا: الحقيقية، فال يمتنع القاضي من نظرها إال إذا تحقواألصل في الدعوى

 الكيدية. ونفس الكالم يصدق على الدعوى

أن بالمدعى : ال تتحقق كيدية الدعوى أال باعتراف الكيديةدعوى الحكم سماع 

 دعواه كيدية، أو بتكرار مطالبته في دعوى منتهية شرعا.

عية لقانون المرافعات الشر وقد نصت الفقرة الخامسة من الالئحة التنفيذية

دعي لهذه المادة على انه: "إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى الم السعودي من

 قتألحكيدية، حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه"، فقد 

صاحب الدعوة الكيدية بصاحب الدعوى الصورية في رد دعواه وتعزيره بما 

 يردعه، وهذا ظاهر مما قرره أهل العلم مما ذكرناه سابقاً.

 :نون )نظرها(اقدعوى الكيدية في الال ماحكأ -ب

"كل من أبلغ بأية من قانون العقوبات الجزائري أن  300المادة  نص جاء في 

ة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة اإلدارية أو القضائية بوشاية كاذبة قطري

ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى السلطات مخول لها إن تتابعها أو أن تقدمها إلى 

السلطة المختصة أو إلى رؤساء الموشي به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي 

غ عنها معاقبا بعقوبة جزائية أو تأديبية أو إلى مستخدميه، إذا كانت الواقعة المبل

إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية اتخاذ فيجوز 

وجه  الكاذبة سواء بعد صدور الحكم أو باإلفراج أو بعد األمر أو القرار بأن ال

خدوم للمتابعة أو بعد حفظ البالغ من القاضي أو الموظف أو السلطة األعلى أو الم

 . 2"المختص بالتصرف اإلجراءات التي كان يحتمل أن تتخذ من شأن هذا البالغ

وى يجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدع

 ة.نظورمإذا كانت المتابعة الجزائية المتعلقة بالواقعة موضوع البالغ مازالت 

 .اإلفراج أوبعد صدور الحكم بالبراءة  -01

 بعد النطق بأن ال وجه للمتابعة. -02

لمختص صاحب العمل ا أوالسلطة العليا  أوالموظف  أوحفظ البالغ من القاضي  -

إن ن ثم فتتخذ بشأن هذا البالغ، وم أنالتي كان من المحتمل  اإلجراءاتبالتصرف 

 القضاء بما يخالف هذا المبدأ خطأ في تطبيق القانون.

                                                             

 .( 148 ص: مثل عليا في قضاء االسالم، 32ص:  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - 1

 .قانون العقوبات الجزائريمن  300المادة  - 2



 الدعوى أحكام                                                                         :الثاني المبحث

 الكيدية

 

 27 

أن الطاعن كان قد صرح في جلسة ترأسها  –في قضية الحال  -لما كان ثابتا و     

رئيس الدائرة دركيين أجبراه على بيع أغطية لهما، وأن الدركيان لم يتابعا ولم 

تسلط عليهما أي عقوبة جزائية تأديب فإن قضاة المجلس القضائي، بإدانتهم 

دج، العتبار أن  500وتغريمه عليه بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ  والحكم الطاعن

 .1في تطبيق القانون أخطئوا، قد هذا التصريح وشاية كاذبة

القرار المطعون فيه على الوجه  وأبطالنقض  بومتى كان ذلك كذلك أستوج

 . 2المبدأبالمثار من الطبيعي بمخالفة هذا 

الل من خ الى معاقبة المدعى الكيدي، وذلك أيضاهو  السعودي المشرع ذهبكما 

ئحته ي المن الدعوى الكيدية، فيما جاء ف السعودي موقف نظام المرافعات الشرعية

يدية، إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي ك)حيث نصت على أنه:  التنفيذية

 .(حكم برد الدعوى

ها الحكم وبهذا يتبين لنا أنه متى ما تحققت الكيدية في الدعوى، ترتب علي     

 .قبل ناظر القضيةبردها من 

كم تي حويكون الحكم برد الدعوى في القضايا الكيدية في ضبط القضية نفسها، ال

ة فيها برد الدعوى في الموضوع، ويخضع لتعليمات التمييز، كما في الالئح

دية ويكون الحكم برد الدعوى والتعزير في القضايا الكي)التنفيذية، ونصها:

 (.تخضع لتعليمات التمييزوالصورية في ضبط القضية نفسها، و

 ً ند عتقرر  لما وما أقّر به نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية، جاء موافقا

 .الفقهاء من بطالن الدعوى الكيدية، وعدم سماعها أو االلتفات إليها

  يكيدى الدعم: عقوبة الالثانيالمطلب 

 المدعي الكيدي في الفقه: عقوبة -أ

 :يصورى الدعمالعقوبة   -1

 يترتب على الدعوى متى تحققت الصورية فيها أثران هما: 

 ردهـا: -01

م وى أفعلى القاضي ردّ جميع الدعاوى الصورية، سواء أكان ذلك في أصل الدع  

 تحايالً في المستثنيات الواردة على هذه المادّة.

الدعوى أنه إذا ظهر للقاضي أن )ومما هو عليه مقرر في هذه المادة محل الشرح: 

 .3(صوريّة كان عليه رفضها

 

                                                             
 .135، 134ص: ص. كتاب قانون العقوبات مزيل باجتهاد القضاء الجنائي  - 1

 .135، 134ص: ص. كتاب قانون العقوبات مزيل باجتهاد القضاء الجنائي  - 2
 .52الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي ص آل خنين محمد بن عبد هللا بن سعد،  - 3
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 الحكم على المدعى بنكال:  -02

المراد هنا تعزير من أقام دعوًى صورية حيلة بما يناسب حاله من وجوه     

التعزير المعروفة. وتعزير صاحب الدعوى الصورية الذي اتخذها وسيلة ألكل 

  .1أموال الناس بالباطل أو إشغال الناس بأمور ال حقيقة لها 

مما جاء في المادة محّل الشرح، ففيها: أنه إذا ظهر للقاضي أن الدعوى  –

له الحكم على المدعى بنكال"، وذلك أمُر معتد به ومقرر عند الفقهاء؛ إذ  ،صورية

  .2هو معصية، والتعزير يشرع في كل معصية ال حد فيها

هـ (" من قام بشكية بغير حق أو ادعى باطالً فينبغي أن  799)ت  :قال ابن فرحون

  .3"يؤدب

وال يقتصر التعزير في الدعوى الصورية حيلة على المدعي، بل يشمل ذلك 

 . 4.المدعي عليه إذا ظهر تواطؤه معه على ذلك

 :دعى الكيديمعقوبة ال -ب

المدعي كيدية، يريد نص فقهاء الشريعة على أن للقاضي إذا تبين له أن دعوى      

بها مجرد اإلساءة والظلم، والتعدي، وإلحاق الضرر بالمدعى عليه، أن يعزره ما 

 .يردعه ويزجره ويكف أذاه

بغير حق أو ادعى باطالً فينبغي أن  قام بشكية  (: "من 799قال ابن فرحون )ن: 

 .5يؤدب"

ذي به (: "وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤ1051وقال البهوتي )ت: 

، وقد تُرك للقاضي تقدير العقوبة ر لكذبه وأذاه للمدعى عليه"المدعى عليه ُعّز  

التعزيرية بما يقتضيه اجتهاده من توبيخ للمدعي، وإغالظ القول عليه، أو الضرب، 

والحبس، بحسب جسامة الضرر وحال المدعي، ألن المقصود من التعزير الزجر، 

 .6،فيهوأحوال الناس مختلفة 

على القاضي مراعاة حال المدعى عليه، ألن التعزير يختلف بحسب القائل  وكذلك

والمقول له، فقد يكون المدعى عليه من أهل الخير والصالح، والدعوى عليه ليست 

كالدعوى على غيره، السيما في دعاوى التهم، وهي دعوى الجناية، واألفعال 

                                                             

 .52الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي ص  ،آل خنين سعدمحمد بن عبد هللا بن  - 1

 السياسة الشرعية  ،بن نجيممحمد المشهور بازين الدين، بن ابراهيم، بن  - 2

 .ومناهج االحكام. تبصرة الحكام في أصول االقضيةبن فرحون ا - 3

 .35ص مرجع سابق الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي نين آل خ -  4

 .36مرجع سابق، ج ، ص: تبصرة الحكام ابن فرحون،  -  5

ص:  1في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ج كاشفآل خنين، عبد هللا بن محمد بن سعد، ال  -  6

 .128، ص: 6عن متن االقناع: جالقناع  منصور بن يونس ين ادريس الباهوتي، كشاف، 39
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بالضرب وغيره، وقد  المحرمة، كدعوى القتل، والسرقة، والعدوان على الخلق

( الخالف في عقوبة المتهم لغيره، ممن ليس 728ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية )ت: 

من أهل تلك التهمة، حيث قال: "فقال مالك وأشهب: ال أدب على المدعي، إال أن 

 لم يقصد" ال أصبغ: "يؤدب، قََصدَ أذيته أويقصد أذيته، وعيبه، وشتمه فيؤدب، وق

فيه ابن فرحون حيث قال: "واختلفوا في عقوبة المتهم له على وكذلك نقل الخالف 

قولين والصحيح منهما أنه يعاقب، صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض 

رآء. قال أصبغ: إن كان المدعى عليه من أهل الصالح والبراءة أُدّب المدعي البُ 

 .1قَصد أذيته أو لم يقصدها"

اء، والدعوى الكيدية معصية، والتعزير يُشرع في والتعزير أمر متقرر عند الفقه

  2كل معصية ال حد فيها

 الكيدية في الفقه اإلسالمي:الصورية ووى اأسباب رد الدع -ج

وى تتنوع أسباب رد الدعوى الكيدية و تندرج تحت األسباب العامة لرد الدع

 يلي: الكيدية بجانب األسباب الخاصة برد الدعوى الكيدية،كما يتضح مما

 انعدم المصلحة: -1  

 انعدام المصلحة المشروعة: -أ

ال مصلحة  تتفق الشريعة اإلسالمية مع القوانين الوضعية في عدم قبول دعوى      

ع مع كأن يقوم شخص بالنزا ،فيها بغض النظر عن كون الدعوى حقيقية أم كيدية

لى باستالئه عفيها شخص آخر بالتقدم ضد الشخص  المتنازع معه بدعوى يتهمه 

ان اء كسو) فهنا ترد المحكمة الدعوى سواء كان كيدية أو صحيحة ،ميراث أقربائه

 ألنها تتضمن مصلحة للمدعي. ،(المستولي على الميراث أقاربه أم ال

 تكون المصلحة حالَّة: ان -ب

بمعنى آنية و ليست مستقبلية أو  ،تكون المصلحة المطالب بها حالَّةيجب ان 

تعليق ״تكون ناجزة عن المطالبة ويعبر عن ذلك بما اصطلح عليهمؤجلة، بأن 

 .3ولذلك الدعوى المتعلقة بالدين ال تصح  ويتم ردها ،״الدعوى بالحال

 أو محمية بالقضاء: ،مشروعةغير  أن تكون المصلحة في الدعوى  -ج

إال إذا كانت في حق محترم شرعا ال  لو كانت كيدية،ال تعتد المصلحة في الدعوى 

محرم، بان تكون المطالبة وإن كانت كيدية  في عين أو دين أو شيء مما أجاز 

                                                             

 .116، 115، ص، 1ج  تبصرة الحكام ابن فرحون، -  1

 .63، ص: 7جبدائع الصنائع عالء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني،  -  2
الزيلعي فخر الدين عثمان بن علي: البحر الرائق شرح كنز في الرقائق، المطبعة العلمية القاهرة د.ت  - 3

 .174ص:  7ج
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 ،الشرع المحافظة عليه بالدعوى، فال يصح  الدعوى بشيء حرمه هللا كالخمر

 1.والربا ،ومهر البغي ،الكاهن ،وحلوان ،والميسر

 أن تكون المصلحة في الدعوى حيلة: –د 

إذا كانت المصلحة في الدعوى عن طريق التحايل إللحاق الضرر بالمدعَى عليه 

 2.فال يعتد بالدعوى (الدعوى الصورية)او بطرف ثالث  ،(الدعوى الكيدية)

 انعدام الصفة في رافع الدعوى: -هـ

تتفق الشريعة اإلسالمية مع القوانين الوضعية في ضرورة أن تكون الدعوى و 

الحق أو من يقوم مقامه، فيشترط كون الدعوى من الطلب و الدفع من صاحب 

وسواء  متدخال، أو سوءا أكان مدعيا أم مدعى عليه، الدفع لصاحب الحق المباشر،

 .3باشرها بنفسه أم بنائبه

 عدم تقدم المجني عليه أو وليه أو ذويه بشكوى أو طلب: -2

 قامتها إالأنه ال يجوز تحريك الدعوى الجنائية و إ اإلسالميفي الفقه  األصل    

ائم لجرفي هذه ا بعد تقدم المجني  عليه أو وليه أو ذويه بشكوى أو طلب لتحقيق

 .التعازيالقذف، وجرائم كجرائم القصاص والدية و

قد ف دم بشكوى،توسع في  عدم إقامة الدعوى إال بعد التق اإلسالميكما أن الفقه      

د ي من حا بلغنتعاقبوا الحدود فيما بينكم فم) :صلى هللا عليه وسلم - قال رسول هللا

، ج  4372قم رباب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان،حديث (الحدود ) رواه أبوداود في سننه،كتاب.(فقد وجب

 ها لحقوتعزيز لمبدأ االتهام الفردي، اإلسالميمما يؤكد تغليب الفقه  ،30: ، ص12

 ستقرتاوهو ما يتطابق مع ما  في تحريك الدعوى الجنائية الخاصة، المجني عليه

مة صوعليه القوانين الوضعية المقارنة في ضرورة التقدم بشكوى الفتتاح الخ

 مسائل الحق الخاص.الجنائية في 

 أن ال يكون طرفا النزاع أهال للخصومة: -3

البالغ، ويستدل على هو العاقل يجب أن يكون الشاكي مكلفا وأنعدم األهلية:  -أ

لحديث عائشة رضي هللا عنها أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ، 4اشتراط التكليف

، وعن حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبررفع القلم عن ثالثة: عن النائم ) قال:

 .أخرجه  ابن ماجة في سننه (المجنون حتى يعقل أو يفيق

ك إدرا الفقهية، وليس للصبي و المجنونو يقصد بالشكوى ما ترتب عليه األحكام 

 و تمييز، فالمجنون عديم العقل، و الصبي قاصر العقل.
                                                             

 .142ص:  4الكاساني، عالء الدين أبو بكر مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج - 1
 .345ص:  6البهوتي، منصور بن يونس بن ادريس، كشف القناع عن متن االقناع ج  - 2
 1995، 1415، 1السيوطي، عبد الرحمان بن أبي بكر، األشباه والنظائر، ار الكتاب العربي بيروت ط - 3

 .225. ص: 

 .791، ص: 7ابن قدامة عبد هللا بن محمد بن احمد، المغني ج - 4
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 :اإلكراه -ب

و  باإليعازالدعاء إليه ي: هو حمل الغير على فعل وفي االصطالح الشرع  اإلكراه

 .1التهديد بشروط معينة

: مادي و معنوي ، فاإلكراه المادي هو اإلكراه الذي يجعل اننوع  اإلكراهو 

، أما اإلنسانالشخص آلة في يد المكره كالضرب و التعذيب الذي يقع على جسم 

اإلكراه المعنوي : فيتمثل  في التهديد بإلحاق ضرر جسيم و استخدام أدوات و 

الهما  يعد وسائل الضغط على الفرد الرتكاب عمل أو االمتناع عن أداء عمل، وك

سببا من أسباب امتناع المسؤولية الجنائية للمكره نتيجة عدم توافر األهلية الجنائية 

 .2اإلنساننتيجة انعدام إرادة 

ل اللك لذ توفر حرية االختيار لدى الجاني،يحرص على  اإلسالميالفقه و         يُحّم 

فََر َمْن كَ  ﴿ الى:المسؤولية الجنائية لقوله تع اإلرادةالمكره أو فاقد  اإلسالميالفقه 

هَ َوقَْلبُهُ  ْن بَْعد  إ يَمان ه  إ الَّ َمْن أُْكر  يَما ئ ن  ْطمَ مُ ب اَّللَّ  م  ْن َمْن َشَرَح ب اإْل  ك  اْلُكْفر  َصْدًرا ب  ن  َولََٰ

يمٌ  َن َّللاَّ  َولَُهْم َعذَاٌب َعظ  ْم َغَضٌب م   106 آليةاالنحل  سورة ﴾ فَعَلَْيه 

ًما﴿ و قوله تعالى: َي إ لَيَّ ُمَحرَّ دُ ف ي َما أُوح  م  َعلَىَٰ طَ  قُل الَّ أَج  الَّ أَن يَُكوَن ْطعَُمهُ إ  يَ اع 

ير  فَإ نَّهُ ر   نز  ْسفُوًحا أَْو لَْحَم خ  لَّ ف  أَْو  ْجسٌ َمْيتَةً أَْو دًَما مَّ فََمن    ل غَْير  َّللاَّ  ب ه  ْۚسقًا أُه 

يمٌ اْضُطرَّ َغْيَر بَاغ  َواَل َعاد  فَإ   ح   .145نعام اآلية ورة األس ﴾ نَّ َربََّك َغفُوٌر رَّ

 

 و ذلك باألتي: :غياب شروط الواجب توافرها في مضمون الشكوى -4

طالبة د المفال تع أن ال تدل على رغبة المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية، -أ

 بأخذ تعهد  على الجاني أو إثبات حالة الشكوى.

ع جريمة تمثل اعتداءا على حق خاص يتطلب فيها المشرأن ال تكون بصدد  -ب

 شكوى من المجني عليه لتحريك الدعوى الجنائية.

هول ضد مج فال قيمة لدعوى مرفوعة  أن ال تتضمن تعيين المتهم تعيينا كافيا، -جـ

 حتى لو تم التعرف على الجاني فيما بعد.

دعواه من الجاني في ، كأن يتعلق المجني عليه أن تكون معلقة على شرط –د 

 .3جريمة السب على حالة اعتذار له علنا

توافرها إن أهم الشروط الشكلية التي يجب أن  عدم االلتزام بالشروط الشكلية: -5

ضمان عدم تعرضها للبطالن هي تقديمها للجهة ذات لقبول الدعوى الجنائية و
                                                             

عثمان بن علي: البحر الرائق شرح كنز في الرقائق، المطبعة العلمية القاهرة د.ت الزيلعي فخر الدين  - 1

 .174ص:  7ج
 558، ص: 1989، 6سرور أحمد فتحي، الوسيط في قانون العقوبات: القسم العام القاهرة ط  - 2

ات الجامعية عدار المطبووالقواعد االجرائية الخاصة بها  مقلد عبد السالم الجرائم المعلقة على شكوى  - 3

 67،ص: 1989القاهرة 
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أو مأموري الضبط  الوالية المختصة بقبولها مثل هيئة التحقيق و االدعاء العام،

 .1الجنائي و المحاكم الشرعية المتخصصة

الكيدية  يتم رد الدعوى الحقيقية أو عدم إمكانية حصول الجريمة من المتهم: -6

بصفة نهائية إذا كان ال يمكن حصول الجريمة من المتهم، ألن الجريمة تصرف 

تكابها، منه ار يترتب عليه عقوبة شرعية، فإذا نسبت الجريمة إلى انسان ال يتصور

 .2الظلم و إفالت الجاني األصليفإن ذلك يلحق به الضرر و

يشترط في الفقه االسالمي تعيين المدعَّى عليه  أن يكون المدعَّى عليه مجهول: -7

فيه لكي يمكن االشهاد و الحكم عليه، فال  افيا واضحا منافيا للجهالة ال لبستعينا ك

 .3توجد تهمة لمجهول  يتعذر محاكمته و االشهاد عليه

فال يجوز رفع الدعوى الحقيقية أو  حيًّا:انسانا أن ال يكون المدَّعَى عليه  -8

الكيدية ضد ميت، أو حيوان أو جماد، لكن يجوز رفع الدعوى الجنائية  على 

ماشيته ترعى في أرض جاره  اإلنسانصاحب الحيوان بتهمة االهمال، فقد يترك 

أو قد يهمل االنسان في اصالح شباك منزله فيسقط على فرد  فتلف مزروعاته،

 .4فيقتله

 الخاصة بانقضاء الدعوى:الشروط 

التقادم، أو أو  عليهتتمثل الشروط الخاصة بانقضاء الدعوى في وفاة المدََّعى 

 .5الصلح ، أو العفو

 قانون:في ال دعى الكيديمعقوبة ال  -2

 لدعوى في نهايةأن المشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول ا ردها: -أ

العامة إال  ( عند حديثه عن األحكام 459المادة الملغى )االجراءات المدنية قانون 

ي ترتيب وكان أكثر مراعاة للمنهجية ف 09-08أنه عدل عن موقفه هذا في القانون 

 .13المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوى في المادة 

فالمنطق اإلجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروط الواجب توفرها في 

 . ثم يباشر اإلجراءات المتتالية بعد توفر تلك الشروط ،دعواه

ال يجوز ألي " :نجدها نصت على 09-08من القانون  13وبالرجوع إلى المادة 

 .1"نحة قائمة أو محتملة يقرها القانوشخص التقاضي مالم تكن له صفة، وله مصل

                                                             

 .485، ص: 11ابن قدامة عبد هللا بن محمد بن احمد، المغني ج - 1
 .43المملكة العربية السعودية ص:  حمد فؤاد عبد المنعم في الدعوى الجنائية في الفقه االسالمي، مع بيان التطبيق فيأ - 2
أحمد فؤاد عبد المنعم في الدعوى الجنائية في الفقه االسالمي، مع بيان التطبيق في المملكة العربية   - 3

 .43السعودية ص: 
يوسف فتحي سعيد، فكرة المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي مقارنا بالقانون االسالمي، رسالة  - 4

 .144، 143ص . ص.1994جامعة عين شمس القاهرة،  -دكتوراة غير منشورة
 146ص:  7الكاساني، عالء الدين أبو بكر مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج - 5
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 .يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه -

 .نترطه القانوكما يثير تلقائيا انعدام اإلذن إذا ما اش -

بيل فمن خاللها يتضح أن المشرع الجزائري لم يسمي الدعاوى المقبولة على س

ي أي دعوى جعلتها مقبولة وصالحة فالحصر إنما نص على شروط متى توفرت 

 ها القاضي.د، وإال رللنظر فيها

رد لمعرفة متى تُ وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتها 

 :الدعوى

ة الفقرة األولى: ال يجوز ألي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلح

 .قائمة أو محتملة يقرها القانون

 :تضمنت ثالثة أحكام نتوقف عندها وفقا لما يلي

 

 

  :ال يجوز ألي شخص التقاضي  -1

المشار إليها سابقا . 2الملغي االجراءات المدنية من قانون 459بالرجوع إلى المادة 

كان يقول " ال يجوز ألحد أن يرفع دعوى أمام القضاء  الجزائري نجد المشرع

" بـ لقانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد"إال أنه عدل عن هذه العبارة في ا

 ."بمصطلح "التقاضي"شخص" وعبارة "يرفع دعوى أمام القضاء" 

 فرضهولعل ما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان ي

 الحقمعنى النص القديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروط قبولها، ف

 ه بلفي اللجوء إلى القضاء ليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعوا

وط عوى ثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شريمكن حتى للمجنون أن يرفع الد

 .قبولها

 أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص " فيعود الحتمال أن يكون رافع

 الدعوى أحدا ممثال في شخص طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا ال يستغرقه

 ." مصطلح " أحد

  :ما لم تكن له صفة -2

ب بموضوعها ويجب توفرها لقبول أي طلفالصفة هي التي تربط أطراف الدعوى 

 .أو أي دفع أو طعن أيا كان الطرف الذي يقدمه

 اعدةقويمكن أن يستخلص من التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها 

 :عامة يرد عليها استثناء وفقا للتالي

                                                                                                                                                                                              
  .من قانون االجراءات المدنية واالدارية الجزائري 13المادة  - 1
 قانون اإلجراءات المدنية الجزائري الملغى. - 2
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ق ب الحوهي الحالة التي يكون فيها رافع الدعوى هو نفسه صاح القاعدة العامة:

من  ه كلمحل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليه فتجتمع في

 .الصفة والمصلحة

 :أما االستثناء فيتمثل في حالتين هما

ن ئة بأوهي صفة تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو لهي الصفة غير العادية: -أ 

مادة ة اليحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوى غير المباشر

 .مةمدني جزائري، دعاوى الجمعيات والنقابات، دعاوى النيابة العا 189-190

ويقصد بها صالحية الشخص لمباشرة اإلجراءات  الصفة في التقاضي: -ب

و أكله لقضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتع بها الوكيل في مباشرة دعوى موا

 .الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخص المعنوي

ص شرط بخصو 09-08وما يمكن أن يتبين بالمقارنة بين القانون الملغى والقانون 

 شرطكعليها  الصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص

ين من شروط قبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة ب

ثناءين الستاالحالة التي تتحقق فيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل 

 .السابقين

 :وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون -3

 ى فقطالمصلحة كشرط لقبول الدعوفكما هو الحال بالنسبة للصفة، ال يجب توفر 

 بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كان الطرف الذي

 ، وإال رد طلبه.يقدمه

 ية التيمعنووللمصلحة معنيين، يتمثل األول في تلك الفائدة العملية المادية أو ال

غم الربلية تعود على رافعها فال تقبل مثال دعوى ال تعود على صاحبها فائدة عم

 .من ثبوت الحق له كاستغراق الدين بديون الدائنين األوائل

ا يدا جديتهد كما تتمثل المصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائية التي تتوفر بتوفر

 . يمثل اعتداء على الحق

مة قائ ويتضح من نص الفقرة السابقة أن المصلحة تحتمل احتمالين بأن تكون إما

 )ب(.أو محتملة يقرها القانون  ،)أ(

فع  فترتتحقق عندما يكون االعتداء على الحق قد وقع فعالالمصلحة القائمة:  -أ

ناع دعوى عالجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوى الدائن على مدينه المت

 .هذا األخير عن الوفاء بدين حل أجله

ويمكن طرحه إلى اآلن، والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى      

يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهل يبحث عن 
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قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدور الحكم 

 ؟

جله ول أوخير مثال عن االفتراض الثاني أن يرفع دائن دعوى مطالبة بدين قبل حل

 صلحةء به أثناء سريان الخصومة، فهل تقبل الدعوى لقيام المفيحل أجل الوفا

 حينها أم ترفض ألن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقت رفعها ؟

 

 

 :المصلحة المحتملة التي يقررها القانون -ب

صلحة الم إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤالت حين اشتراطه في

عاوى لينص على قبول بعض الد 09-08في القانون  بأن تكون قائمة، جاء المشرع

لحق االمبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عن األولى يحتمل فيها صاحب 

 وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائية لتفادي ضررا محتمال

 .فعال

 :وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذا النوع من المصلحة عادة في قسمين

اعة وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدق وداهم مثل: طلب بيع البض دعاوى  -

 محل النزاع حتى ال تتلف، دعاوى وقف األعمال الجديدة

 بالحق : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليل فال يتعلق محلهادعاوى األدلة  -

 .موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة

 تكون المصلحة المحتملة التي يمكن أنو تجدر اإلشارة في هذا المجال إلى أن 

رة محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنص قانوني لتكون مقر

 : قانونا، فال تقبل مثال

 .الطلبات االقتصادية: كالتي يرفعها التاجر للتخلص من شركة منافسة -

راء جمن الطلبات األدبية البحتة: كطلب التعويض عن األلم بسبب هالك صديق  -

 .اعتداء وحشي

 .ى عليهلمدعايثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في  الفقرة الثانية:

من  لصفةجاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغى ينص عليه فاعتبر ا

 .يهمدعي علو الأالنظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفر في المدعي 

نعدم ما تسؤال الذي يطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحة بالنظام العام حينوال

ير خاصة أن المشرع لم ينص على أن القاضي يث ؟.في المدعي أو المدعي عليه

لفوا اخت انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرط الصفة، كما أن الفقه والقضاء قد

 . ظام العامفي القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحة بالن
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وما يزيد في حجم هذا التساؤل، أن المشرع حين تعريفه للدفع بعدم القبول في 

والتي تنص على ان: "الدفع بعدم القبول، هو الدفع ، 09-08من القانون  67المادة 

الذي يرمي الى التصريح بعدم قبول طلب الخصم النعدام الحق في التقاضي، 

والتقادم وانقضاء اآلجال المسقط وحجية الشيء كانعدام الصفة وانعدام المصلحة، 

 . 1المقضي فيه، وذلك دون النظر في موضوع النزاع"

كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلة بارزة لهذا  أن نص علىحيث      

النوع من الدفع، األمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبار 

المصلحة من النظام العام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام 

 67الصفة في المادة في الفقرة المبينة أعاله ثم عاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام 

على هذا الحكم وينص ضمنا على عدم اعتبار الدفع بعدم  69ليؤكد في المادة  .

القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العام حينما قال" يجب على القاضي أن 

يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، السيما عند عدم احترام آجال 

 ."2.أو غياب طرق الطعن طرق الطعن

 .ونكما يثير تلقائيا انعدام اإلذن إذا ما اشترطه القان الفقرة الثالثة:

ي فليه فحتى وان كانت هذه الفقرة ال تثير إشكاال لتقريرها حكما كان منصوص ع

ي لمشرع فمن القانون الملغى، إال أن اإلشكال يثار بشأن عدم تكلم ا 459المادة 

 طا منإثارة القاضي النتفاء األهلية خاصة أنه لم يعتبرها شرهذه المادة عن 

 .شروط قبول الدعوى كما كان عليه الحال في القانون الملغى

ين ح 09-08هذا بالرغم من تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة في القانون 

ي ص فإذ ن ،حديثه عن الدفع بالبطالن باعتباره نوع من أنواع الدفوع الشكليه

ادة ص في المنعلى أن للقاضي أن يثير تلقائيا انعدام األهلية بعدما  منه 65المادة 

الن من نفس القانون على اعتبار انعدام أهلية الخصوم حالة من حاالت بط 64

 .العقود غير القضائية واإلجراءات

محله ر في غي 65مما يجعل اعتبار األهلية من النظام العام الوارد في المادة 

يه إلدراجه في نصوص منظمة لمسألة الدفوع بينما كان من األفضل أن ينص عل

 .قديمالسابقة كما كان الحال عليه في القانون ال 13كفقرة من فقرات المادة 

 الوشاية الكاذبة في القانون الجزائري: تجريم -ب

شرف  هذا الفعل يعاقب عليه القانون الجزائري، ويعتبره من االعتداءات على  

األشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء األسرار سواء كان هذا االعتداء بأسلوب 

مباشر أو غير مباشر، فجاء القانون في نصوصه حماية للحقوق المادية والمعنوية 

                                                             
 من قانون االجراءات المدنية واالدارية. 67المادة  - 1
 .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 69المادة  - 2
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وزجر لكل من تسول له نفسه االعتداء على األشخاص، كما نجد أن القانون لم 

من قانون العقوبات: "كل  300لمادة يقصر في سياسته العقابية وما نصت عليه ا

من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبطية القضائية أو الشرطة اإلدارية أو 

القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها 

أو تقدمها السلطة المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج 

ظيفي أو إلى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات الو

دج ويجوز للقضاء عالوة على ذلك أن 15.000.00دج إلى 500.00وبغرامة من 

 يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وز أديبية فيجأو تإذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية       

كاذبة ة الاتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاي

وجه  ن السواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو اإلفراج أو لعد األمر أو القرار با

مخدوم و الللمتابعة أو بعد حفظ البالغ من القاضي أو الموظف أو السلطة األعلى أ

 غ.في اإلجراءات التي كان يحتمل أن تتخذ بشأن هذا البالالمختص بالتصرف 

 .ويجب على جهة القضاء الجزائية بالواقعة موضوع البالغ مازالت منظورة 

فيجوز لكل شخص متضرر من جرم الوشاية الكاذبة أن يتقدم بشكوى مصحوبة 

( معدلة من قانون اإلجراءات 72بادعاء مدني وهذا ما جاء في نص المادة )

الجزائية: "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يتقدم بشكواه أمام 

 .1قاضي التحقيق المختص"

ظام نفي  السعوديمشرع ال أخذ عقوبة المدعى الكيدي في القانون السعودي: -ج

قام  ر منالشرعية، ولوائحه التنفيذية، بما تقرر عند الفقهاء من تعزي همرافعات

نه: "إذا أ( على 55بشكية  بغير حق، أو ادعى باطالً حيث نصت الالئحة التنفيذية)

ر تعزيثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حكم برد الدعوى، وله الحكم ب

 ."المدعي بما يردعه

يحقق  بما ة لناظر القضية تحديد نوع التعزير ومقدارهوقد تركت الالئحة التنفيذي

 .الردع والزجر، وفقاً لما قرره أهل العلم من وجوه التعزير

وتعزير صاحب الدعوى الكيدية يكون من قبل ناظر القضية نفسها، أو من يخلفه، 

 .2حيث جاء في الالئحة التنفيذية

 كم بردد الحالقضية، أو خلفه بعيُقرر التعزير في القضايا الكيدية والصورية حاكم 

 .الدعوى واكتسابه القطيعة

                                                             

( مقال بمدونة دار المحامي الجزائري تحريك شكوى عن جرم الوشاية الكاذبة)بن وراد محمد الطيب  -  1

   http://avocatalgerien.blogspot.com/2014/02/blog-post_12.html  على النت: 

  .لمادة الرابعة من نظام المرافعاتانظر: الفقرة الخامسة من الالئحة التنفيذية ل -  2

http://avocatalgerien.blogspot.com/2014/02/blog-post_12.html
http://avocatalgerien.blogspot.com/2014/02/blog-post_12.html
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لحكم اب اويكون سماع المطالبة بالتعزير؛ بعد الحكم برد الدعوى األصلية، واكتس

من نظام  لرابعةاادة القطعية، وفقاً لما جاء في الفقرة الثامنة من الالئحة التنفيذية للم

 .المرافعات الشرعية

ً وزجراً لكل من أراوجعل النظام في التعزير   د أكلعلى الدعوى الكيدية ردعا

إشغال ل، وأموال الناس بالباطل، أو اإلساءة إلى أشخاصهم، بإقامة الدعوى بالباط

ء عتداالجهاز القضائي، وفي هذا تحقيق لمقاصد الشريعة؛ من تحريم الظلم واال

 .على الناس وتحقيق العدل

ق حق التقاضي حإن   ق التقاضي:األضرار الناشئة عن سوء استعمال ح -هـ  

ه، و حصيلتمتاح للعموم لهم أن يستفيدوا منه متى أرادوا متى كان لهم حق يريدون 

 لناسهناك من يسئ استعمال ذلك الحق ليسئ لآلخرين حين يقصد بدعواه إشغال ا

طل وإزعاجهم والتشويش عليهم واإلساءة لسمعتهم دون أن يكون له حق وهو مب

 .روالضريقصد الكيد 

ولو لم تكن بينة إذ قد  ،وقد راعت الشريعة الحفاظ على الحقوق بقبول الدعوى      

إذ ليس كل  ،يقر المدعى عليه بالحق وإذا لم يقر فاليمين على المنكر لحق المدعي

دعوى محقة يلزم أن تكون لها بينة فليس كل حادثة تقع تشاهد أو تحضر أو 

في حال إنكارها، ولكن هذا االعتبار ال يعني الحق  يحصل فيها ما يؤدي إلى إثباتها

ثم يطلب أيمانهم ،  1لمن ال حق له أن يؤذي الناس باالدعاء عليهم بما ال أصل له

ومن هنا فمن كان  .والشريعة تراعي المقاصد فاألمور بمقاصدها واألعمال بالنيات

فهو آثم بفعله وما حصل منه من أذى وما ترتب على فعله  ،هذا قصده وال حق له

من إشغال للمدعى عليه وللمحكمة . وإذا ظهر هذا القصد منه كأن يصرح به فإن 

دعواه ترد ويحكم عليه القاضي بما يردعه وقد أشير إلى هذا في نظام المرافعات 

يطلب الحكم عليه  ، وللمدعى عليه والحال ما ذكر أن 4/5ولوائحه التنفيذية المادة 

وقد جاء في المادة  ،ه من تكاليف على التفصيل المتقدملحقه بما ترتب على حضور

الثمانين من نظام المرافعات أن للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة طلب 

 . الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى األصلية أومن إجراء فيها

لو ادعي على المرء بحق فأنكره وهو يعلم صدقة من ويلحق بهذا الدفع الكيدي كما 

أجل تكليف المدعي إحضار بينته وفي هذا مشقة عليه، ثم يظهر منه ذلك القصد 

بتصريح ونحوه فللمدعي أن يطلب من القاضي الحكم له بتعويض عن ما تحمله 

من تكاليف إلحضارهم، أو طلب مجازاته لحقه على هذا الصنيع من خصمه، 

االعتراض الكيدي كأن يحكم على المرء بحكم ثم يطلب تمييز الحكم  اويلحق بهذ

                                                             

أحمد الجطيلي، مقال "االضرار الناشئة عن الدعوى الكيدية والدفع الكيدي" مدونة أحمد الجطيلي،  - 1

 http://algutaily.com.sa/ar/blog/post/23على النت: 
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التنفيذ باستنفاده اآلجال المقررة نظاما دون أن يكون له  بتأخيرليشق على خصمه 

 .1وجه حق في هذا فللمحكوم له أن يطلب من القاضي مجازاة خصمه على صنيعه

 :التعويض عن الضرر المعنوي في الدعوى الكيدية -هـ

المراد بالضرر المعنوي، أو األدبي، هو ما يُصيب الشخص في شعوره، أو       

عاطفته، أو كرامته، أو شرفه، أو أي معنى من المعاني التي يحرص 

والتعويض المالي عن الضرر المعنوي؛ لم يتكلم عنه الفقهاء المتقدمون، فهو 2عليها

 .مصطلح حادث

األضرار  –نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بهذا : "لم 3جاء في الموسوعة الفقهية       

وإنما هو تعبير حادث، ولم نجد في الكتب الفقهية؛ أن أحداً من الفقهاء  –المعنوية 

 ."تكلم عن التعويض المالي في شيء من األضرار المعنوية

وقد اختلف المعاصرون في حكم التعويض المالي عن الضرر المعنوي على 

 :قولين

 :القول األول

عدم جواز التعويض المالي عن الضرر المعنوي، وبه قال طائفة من المعاصرين، 

 .وغيرهما ، 5، والشيخ مصطفى4منهم: الشيخ علي الخفيف

 :واستدلوا على ذلك بما يأتي

أن قواعد الفقه اإلسالمي تأبى التعويض عن الضرر المعنوي، ألن التعويض أوال : 

وذلك بإحالل مال محل مال فاقد مكافئ، لرد بالمال يقوم على الجبر بالتعويض، 

الحال إلى ما كانت عليه، إزالة للضرر، وجبراً للنقص، وذلك ال يتحقق إال بإحالل 

مال محل مال مكافئ له، ليقوم مقامه ويسد مسده، وكأنه لم يضع على صاحب 

 .6المال الفاقد شيئاً، وليس ذلك بمستحق في الضرر المعنوي

باب  نسان للتعويض، عما لحقه من ضرر في عرضه، يعتبر منأن أخذ اإلثانيا : 

 .أخذ المال على العرض، وهذا غير جائز

                                                             

أحمد الجطيلي، مقال "االضرار الناشئة عن الدعوى الكيدية والدفع الكيدي" مدونة أحمد الجطيلي،  - 1

 http://algutaily.com.sa/ar/blog/post/23على النت: 

 855ص:  1الوسيط في شرح القانون المدني جالسنهوري،  -  2

 35ص:  13الفقهية الكويتية، ج: الموسوعة  - 3

حالة الفهرسة: غير  كفالة والديات واألروش والقسامةوال)الفقه اإلسالمي في الضمان ،علي الخفيف -  4

 . مفهرس; الناشر: دار الفكر العربي

  .74دار القلم دمشق ص: 1الفعل الضار والضمان فيه لمصطفى أحمد الزرقا ط ،الزرقامصطفى  - 5

; حالة الفهرسة: غير ،والكفالة والديات واألروش والقسامة يالفقه اإلسالم في الضمان - الخفيفعلي   6

 . مفهرس; الناشر: دار الفكر العربي
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ص، أو مال، لم يجز، خ(: "ومن صالح من قذف على ش954ت: قال الحطاب )

 .1وجعله من باب األخذ على العرض ماالً" وردّ، وال شفعة فيه، بلغ اإلمام أم ال

أن مبدأ التعويض المالي عن األضرار المعنوية، له محذور واضح، وهو أن  ثالثا :

مقدار التعويض اعتباطي محض، ال ينضبط بضابط، بينما يظهر في أحكام 

الشريعة الحرص على التكافؤ الموضوعي بين الضرر والتعويض، وهذا متعذر 

 .2هنا

لك وضعت الشريعة ما إن الضرر المعنوي، ال يجبره التعويض المالي، ولذ رابعا :

يناسبه من الزواجر التعزيرية، وهذا تعويض كاف، يُزيل آثار الضرر، ويشفي 

 .3غيظ المتضرر، ويُزيل العار عنه، ويُعيد له اعتباره

جواز التعويض المالي عن الضرر المعنوي، وبه قال بعض  القول الثاني:

 5فيض هللا ، والدكتور محمد فوزي4المعاصرين منهم الشيخ محمود شلتوت

 :وغيرهما، واستدلوا على ذلك بما يأتي

 :ما روى عبد هللا بن سالم، في قصة إسالم زيد بن سعنة وفيها أوال :

قال: زيد بن سعنة، فدنوت إليه فقلت له: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً 

تمراً معلوماً من حائط بني فالن إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: ال يا يهودي، ولكن أبيعك 

إلى أجل كذا وكذا، وال أسمي حائط بني فالن" قلت: نعم فبايعني صلى هللا عليه 

فأعطيته ثمانين مثقاالً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل ، 6وسلم، فأطلقت همياني

فلما كان قبل محل األجل بيومين أو ثالثة، خرج رسول هللا صلى هللا  ،كذا وكذا

فأخذت بمجامع قميصه، ونظرت إليه  ،من األنصاروسلم في جنازة رجل  عليه

بوجه غليظ ثم قلت: أال تقضيني يا محمد حقي؟ فوهللا ما علمتكم بني عبد المطلب 

بمطل، ولقد كان لي بمخالطتكم علم، قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب، وعيناه 

ول تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره، وقال: أي عدو هللا أتق

لرسول هللا ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لوال ما أحاذر فوته، 

لضربت بسيفي هذا عنقك، ورسول هللا ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة، ثم قال: 

"إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بُحسن األداء، وتأمره بحسن 

                                                             

مواهب  لشيخ المدرس بالمسجد الحرام أحمد بن محمد األمين بن أحمد المختار الجكني الشنقيطيا -  1

 .305ص:  6ج:  ،أدلة خليل من الجليل

 دار القلم دمشق. 1لفعل الضار والضمان فيه طمصطفى أحمد الزرقا، ا -  2

التعويض المادي عن الضرر االدبي اوالمادي غير المباشر الناتج عن الجناية د. محمد سنان الجالل  -  3

 او الشكوى الكيدية ص: 

 (35ص:  ،المسؤولية المدنية والجنائية ،حمود شلتوتم - 4

 (92نظرية الضمان، ص:  ،د. فوزي فيض هللا - 5

 .641ص:  2انظر المصباح المنير ج: كيس يجعل فيه النفقة ويُشد على الوسط – 6
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ً من غيره مكان ما ذهب يا عمر فاقضه حقه، وزد. أ1التباعة ه عشرين صاعا

أخرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان، والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم في  "ُرعته

 المستدرك.

يزيد  ر أنفقد أمر النبي صلى هللا عليه وسلم عم ،ظاهر ووجه الداللة من الحديث:

ً بسبب الروع الذي سببه له عمر، وال روع زيد بن سعنة عشرين صاعاً؛ تعويضا

 .ضرر معنوي، فدل الحديث على جواز التعويض عن الضرر المعنوي

ولم  تحمتما جاء عن أبي يوسف صاحب اإلمام أبي حنيفة، في الشجة إذا ال ثانيا :

ن يبق لها أثر، بأن فيها أرش األلم، وهو ضرر معنوي، فيقال عليه غيره م

 .األضرار المعنوية، فيجوز فيها التعويض المالي

و ضرب وإن شج رجالً فالتحمت ولم يبق أثر، أ":ققال الزيلعي في تبيين الحقائ

عليه  برأ، وذهب أثره، فال أرش، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف:فجرح ف

ل، م يزأرش األلم، وهو حكومة عدل، ألن الشين الموجب إن زال فاأللم الحاصل ل

اه وأعط كأنه أخذ من مالهف جرة الطبيب ألن ذلك لزمه بفعله،وقال محمد: عليه أ

 ."الطبيب

ً محضاً، بل هو  ونوقش هذا التعليل: بعدم التسليم بأن األلم يعتبر ضرراً معنويا

ً يؤدي إلى  ناتج عن ضرر مادي، يسوغ التعويض عنه، باعتباره ضرراً ماديا

 .2خسارة مالية، ألنه قد يعطله عن العمل، وفيه أجرة للطبيب وثمٌن للدواء

أن الواجب في الضرر المعنوي التعزير، ومن أنواعه التعزير بالمال وهو  ثالثا :

جائز شرعاً، والتعويض المالي عن الضرر المعنوي ال يخرج عن التعزير بالمال 

 ً  .3المتقرر شرعا

بأن العزير بالمال يدخل في باب العقوبات، وليس من باب  ونوقش هذا التعليل:

ير المالي خارج محل النزاع، إذ النزاع في التعويض المالي عن الضرر، فالتعز

 ً  .4تعويض المتضرر ضرراً معنويا

تدلوا ا اسبعد النظر في أدلة الفريقين وما عللوا به، يظهر لي وجاهة م الترجيح:

 .وعللوا به، فخلت أدلة القول األول من المعارض القادح

                                                             

 .15ص:  2انظر لسان العرب البن منظور ج:  ،المطالبة بالدين - 1

المادي غير المباشر الناتج عن الجناية  التعويض المادي عن الضرر االدبي او ل،د. محمد سنان الجال - 2

 .37الشكوى الكيدية ص: او 

دار    أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه اإلسالمينظرية الضمان وهبة الزحيلي،  .أ.د - 3

 .25ص:   . 9الفكر ، دمشق ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ط 

الناتج عن الجناية المادي غير المباشر  التعويض المادي عن الضرر االدبي اود. محمد سنان الجالل،  - 4

 .38.87 - 37ص: شكوى الكيدية او ال
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ني القول الثاكما إن الحديث المروي في قصة زيد بن سعنة يعتبر أقوى أدلة 

ي عند وظاهره يُفيد جواز التعويض المالي عن الضرر المعنوي، ولذلك فالمسألة

 .تحتاج إلى تأمل، وهللا أعلم بالصواب

  خالصة المبحث:

قبل  ، أو حتىوى الصوريةأو الدععوى الكيدية في الدتعزير المدعي  إن       

ردع بأمر واجب؛ ألنه تحريك الدعوى عند التقدم بشكوى كيدية أو ببالغ كاذب 

في وه يزجر غيرو عن تكرار فعلته المدعي أو المدعى عليه المتقدم بدفوع كيدية

 م تكنه لو لن ممارسة مهامها ألنم األمنيةو  ضائيةلقالوقت نفسه ال يشغل الجهات ا

 زايدل مت، بشك هناك عقوبة الرتفعت معدالت البالغات الكاذبة و الشكاوى الكيدية

لذلك  قدرة الجهات المختصة على القيام بأعمالها بفعالية و كفاءة،يحول دون 

ين ة من القوانفكانت أكثر فاعلي ،على عنصر الردع اإلسالميةحرصت الشريعة 

 دعوىت عقوبة تكميلية هي عدم قبول شهادة كل من يتقدم بالوضعية عندما أضاف

دعوى بقدم ع على من يتذلك لألثر المعنوي السلبي الذي يقو أو بدفوع كيدية،كيدية 

 دأفراتقدير و تأثر مركزه االجتماعي بعدم قبول شهادته و انخفاض  ،كيدية

ن تخذ مفضال عن اتقاء شره لكي ال ي ،ع إليه نتيجة الوصم الذي يلحق بهالمجتم

عد يسا يضر بها أفراد المجتمع وو شهادة الزور و قول الزور وسيلة يتكسب بها،

 الكيدية. في وقوع مزيد من الدعاوى

 

نفسي كما يتضح مما سبق أن الشريعة االسالمية حرصت على عنصر األلم ال     

ي في الدعوة الكيدية و المدَعى عليه في حالة الدفوع  يدية والك الذي يلحق المدع 

لتي يلية التكمأو العقوبة ا األلم النفسي بتطبيق العقوبة األصلية التي تتضمن الجلد،

كل  م الذي يأثر بشكل  مباشر علىدمما يعرض للوص ،ادةتتضمن عدم قبول الشه

 .من يتقدم بدعوى أو دفوع كيدية

ً وقضاء في األنظمة      المقارنة أنه ال يجوز  القانونية من المستقر عليه فقها

نحو يلحق ضرراً بالغير، فدرء لصاحب الحق أن يتعسف في استعمال حقه على 

المفاسد أولى من جلب المنافع، فمثالً لمالك العقار أن يتصرف في ملكه كيف يشاء 

شريطة أال يضر بجاره. والحق في التقاضي كغيره من الحقوق يجب استعماله 

بطريقة مشروعة خالية من التعسف. فاستعمال الشخص لحقه في اللجوء إلى 

ً وإنما هو مقيد بأال يكون استعماله  -اء القانون كما يقول فقه -القضاء  ليس مطلقا

لهذا الحق بطريقة غير مشروعة تلحق أضراراً بالغير ألنه ممنوع من التعسف في 

استعمال أي حق من الحقوق التي تثبت له. فال يجوز استخدام حق التقاضي بقصد 

 .اإلساءة أو الكيد أو مضايقة الخصم

http://alatlassia.marocprof.net/post/280197
http://alatlassia.marocprof.net/post/280197
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ل هذا النقض المصرية في بعض أحكامها ضوابط استعما وقد حددت محكمة       

جاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق ت)إن حق اإلل: الحق فقالت في أحد أحكامها

إال أنه ال يسوغ لمن يباشر هذا الحق االنحراف به عما  للكافة العامة التي تثبت

ً ابتغاء مضارة الغير وإال حقت مساءلته عن تعويض  شرع له واستعماله كيديا

األضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق(. وقضت أيضاً في حكم 

آخر بأن )حق االلتجاء إلى القضاء هو من الحقوق التي تثبت للكافة فال يكون من 

ر للغير إال إذا انحرف بهذا الحق استعمله مسئوال عما ينشأ عن استعماله من ضر

ً ابتغاء مضارة الغير(.عما وضع له واستعمله استعماالً  كما قضت في حكم  كيديا

آخر )بأنه ولما كان حق االلتجاء إلى القضاء مقيدا بوجود مصلحة جدية مشروعة 

فإذا تبين أن المدعي مبطل في دعواه ولم يقصد بها إال مضارة خصمه والنكاية به 

 يكون قد باشر حقاً مقرراً بمقتضى القانون بل يكون عمله خطأ يجوز الحكم فإنه ال

عليه بالتعويض(. ويجمع فقهاء القانون أن إساءة استعمال حق التقاضي ال تتوافر 

بمجرد خسارة الدعوى، إنما تتوافر عند رفع الدعوى بسوء نية، ال بقصد الوصول 

  .رار بالخصمإلى حق متنازع فيه، بل يقصد النكاية واإلض
 

http://alatlassia.marocprof.net/post/280197
http://alatlassia.marocprof.net/post/280197
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 المطلب األول: مبدأ مجانية القضاء

تنازل حق اللجوء إلى القضاء من األمور الهامة التي ال يجوز لألشخاص ال    

عنها بصورة مطلقة إال في حاالت خاصة تعرف باالستثناءات على مبدأ حق 

 القضاء.اللجوء إلى 

ن ومن أهم ضمانات حق اللجوء إلى القضاء ضمان مجانية التقاضي الذي م   

عتبار ن االالقضاء للمطالبة بحقوقه دون أن يكو إلىشأنه أن يسمح لكل فرد اللجوء 

 المادي عائقا أمامه.

غالبا ما تتطلب رسوما قضائية تصفها  غير أن األنظمة المعمول بها      

ما تتطلبه الدعوى القضائية من نفقات قد تثقل كاهل  إلىبالرمزية، هذا باإلضافة 

القضاء للمطالبة بالحماية القضائية  إلىاألفراد فتجعلهم يفكرون مليا قبل اللجوء 

 يةإشكاللحقوقهم وهو األمر الذي يقوض من مبدأ مجانية التقاضي، فنجدنا أمام 

 1فهل تشكل المصاريف القضائية عائقا أمام األفراد في ممارستهم حق التقاضي

  :المبدأ العام لمجانية القضاء -

ويعني هذا المبدأ أن القضاة ال يتقاضون أجورهم من المتقاضين بل يعتبرون من    

عمال في هذا السلك فهم يتقاضون مرتباتهم لموظفي الدولة ونفس الشيء بالنسبة ل

 .2الدولةمن 

أن واها، وقد ذكر الفقهاء أن القضاء واجب ديني على الدولة أن تقيمه بين رعاي 

له ضي فاألصل في االشتغال فيه أن يكون بال مقابل، أما منح الدولة أجرا للقا

 حالتان:

ال  حينئذإذا كان لدى القاضي ما يكفيه من أمواله الخاصة، ف الحالة األولى: -أ

جاه ليه تعقيامه بالقضاء؛ ألنه يُؤدي فرًضا  تمنحه أجًرا مقابليجوز للدولة أن 

 أمته.

ت من بي يكون إذا لم يكن لديه من األموال ما يكفيه، فإن َرزقه الحالة الثانية: -ب

عليهم م، فمال المسلمين، باعتباره عامالً من عمال المسلمين وقائًما على مصالحه

 َرْزقه هو ومن يعاونه في أداء المهنة.

ونجد مسألة إعطاء القضاة َرزقا من بيت المال كما في الحالة الثانية متأصالً في 

سيرته صلى هللا عليه وسلم، فقد أعطى الصحابي عتاب بن أسيد رضي هللا عنه 

السنة. ونجده كذلك  عندما عيَّنه على مكة بعد فتحها واليًا وقاضيًا أربعين أوقية في

                                                             

الصادرة  09مجلة االجتهاد القضائي العدد:  "ضرورة تدعيم مجانية القضاءالدكتورة حسينة شرون  -  1

       108ص: عن كلية الحقوق جامعة محمد خيضر بسكرة 

، مدونة من النت ، مدونة القانوني نت،بحث قانوني شامل حول المبادئ األساسية للتنظيم القضائي - 2

 .http://www.qanouni-net.com/2010/03/blog-post_9948.html القانوني نت.
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شدين رضي هللا عنهم، فقد رتَّب عمر بن الخطاب هديًا متبعا في سيرة خلفائه الرا

ألبي موسى األشعري رضي هللا عنهما ستة آالف درهم راتبًا سنويًا وهو على 

البصرة. وهكذا نرى أئمة اإلسالم انتهجوا هذا النهج بل أبعد منه، بأن يُعطى 

عل للمتظلم الذي ثبت أن أحد الوالة قد ظلمه نفقة سفره إلى مجلس القضاء، كما ف

 نوأُثر عن الخليفة العباسي المأموالخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه هللا، 

  .1قوله: "من تظلم إليَّ فعلّي انصافه ونفقته جائيا وراجعا"

 ،ولكن هذا ال يعني أن التقاضي هو حق مجاني مطلق

 :: المصاريف القضائيةأوال

طرف  الخدمات المقدمة له منفهناك بعض الرسوم يقوم المتقاضي بأدائها إزاء 

مه يحك العدالة وهذه الرسوم هي رسوم رمزية، مع أن االلتزام بدفع هذه الرسوم

 :اعتباران أساسيان

وى حتى ال تكون مجانية القضاء سببا في تشجيع األفراد على رفع الدعا -01

 .الكيدية

للجوء ومن جهة أخرى حتى ال تكون المصاريف القضائية عائقا يحول دون ا -02

أي الموازنة بين الحفاظ على حسن سير مرفق القضاء وعدم انتهاك  إلى القضاء،

المتعلق بالمصاريف  79-69(، ويعد األمر 1حق الشخص في اللجوء إلى القضاء)

 2و 1فقرة  1القضائية الذي يبين لنا الرسوم القضائية وكيفية التعامل معها، المادة: 

م القضاء أو يطلب تحرير عقد ايقدم طلبا أم من هذا القانون تنص على: "كل من

غير عقد توثيق أو القيام بتبليغ أو عملية قضائية أو يطلب إجراء ما، من قلم كتاب 

 ."جهة قضائية أو يستفيد من مساعيها، يجب عليه أداء رسم يسمى بالرسم القضائي

ويستحق هذا الرسم سلفا ويستوفيه كاتب الضبط لصالح الخزينة " أما بالنسبة 

لقيمتها فيحددها المشرع في قانون المالية أما عن طريقة دفعها وقيمتها في كل 

قضية أو نزاع فتحدد أساسا في منطوق الحكم المنهي للنزاع أو إذا لم تصدر في 

منفصلة وهذا ما تنص عليه المادة: منطوق الحكم أو القرار يقوم القاضي بوضعها 

 :2من قانون المصاريف القضائية كاألتي 7

 لقرارإذا لم تدرج تصفية المصاريف الكاملة في منطوق األمر أو الحكم أو ا "

صم الخ فيمكن وضعها منفصلة من قبل القاضي. ويسلم فيها أمرا بالتنفيذ لمصالح

 ".المحكوم له الذي سبق المصاريف

 الثاني: الرسوم القضائية والوقاية من الدعوى الكيدية: المطلب

                                                             

، موقع على النت: المبادئ األساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، د.نايف بن جمعان الجريدان -  1

http//fiqh.islammessage.com.newes 

 .6ص المدنية واالدارية.  ، الوجيز في قانون االجراءاتعمارة بلغيث - 2
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، لناسلمعنى الرسوم القضائية: هي ما تفرضه الدولة من مال لقاء خدمة تقدمها 

 ئية:من أهم ايجابيات فرض الرسوم القضاكما أن  كرسم البريد ورسم القضايا.

ات أن وضع الرسم قد يحد من رفع بعض الدعاوى الكيدية، خاصة أن إجراء -01

 شطب الدعوى للمرة األولى والثانية ال تحد منها. 

بشروطه المعتبرة قد  إالأن الرسم القضائي مع التحفظ على جوازه شرعا  -02

 .1يشكل رافدا وداعما لالقتصاد

 لقضائية يحد من الدعاوىومن ابرز ما يتمسك به من يرى أن وضع الرسوم ا

وال  يدية،أن الدعوى ك إثباتالكيدية، والمتأمل في المحاكم يرى أنه من الصعوبة 

عوى الد نها كيدية، فربما يكون ردم برد الدعوى أو صرف النظر عنها إيعني الحك

 عليه أن رسول هللا صلى هللا –رضي هللا عنها –سلمة  أمبسبب عدم ثبوتها، عم 

لحن ون أولعل بعضكم يك لّي،أنا بشٌر مثلكم، وأنكم تختصمون إ وسلم قال: "إنما

قطع أخيه، فإنما بنحو ما أسمُع، فمن قضيت له بحق أبحجته من بعض، فأقضي له 

 . ولهذا يرى الحلول التالية:متفق عليهله بقطعة من النار" 

 اسبة ورادعة في حاالت محددة مثل: أن توضع رسوم قضائية من أوال:

 أن يقر المدعي أنه رفع دعواه كيدا أو قدم شكواه أو طلبه كيدا. -أ

 ة.أن يرفع المدعى دعواه في قضية منتهية بحكم ما لم يقدم وقائع جديد -ب

 أن يتخلف المدعي عن الحضور للمحكمة للمرة الثانية وعدم تقديم عذر -ج

 قبلها. أوللمحكمة يوم الجلسة 

كمة لمح أن يقوم المدعى عليه بتغيير عنوانه أو بريده أو هاتفه وعدم إشعار -د

 الجنائية. أوبذلك قبل الجلسة، سواء كان ذلك في القضايا الحقوقية 

 ذلك. إلىويمكن إضافة حاالت أخرى مشابهة عند الحاجة 

ى م علالرسإن وضع الرسم في حاالت معينة من شأنه معالجة المشكلة وعدم تعميم 

 الجميع.

جلس ات متفعيل القرارات والتعاليم التي تعالج الدعاوى الكيدية، كقرار ثانيا:

 الوزراء.

وبواعثها والنظر في  أسبابهاالتوسع في عالج الدعاوى الكيدية والنظر في  ثالثا:

حاالت أكثر منها عددا و أولى بالعالج، كالشكاوى الكيدية على المسؤولين 

راد وكذلك الطلبات الكيدية في حجج االستنكار ونحوها والتي ال والقضاة واألف

                                                             

 .309الحد من الدعاوى الكيدية ص:  في وأثرهاالرسوم القضائية   - 1
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انه يحقق الهدف ويصيب  أولئكتكلف صاحبها جهدا وال ماالً، ويرى بعض 

 .1المرمى حين ورود شكواه للمشتكي عليه من مرجعه

تتردد  المعلوم أنه في حال لم يكن هناك أي معوق يمنعك أو حتى يجعلك من     

قضاء. ى الفي تقديم الصحيفة ال شك أنه من عوامل التيسير الداعية إلى التقدم إل

ً عالي  ة منوالعكس في حال كانت هناك مبالغ ولو رمزية فضال عن بلوغها نسبا

 الدرجةية بتقدم بالدعاوى الكيدقيمة الدعوى فإن هذا بالتأكيد سيكون عائقا عن ال

 األولى، والدعاوى التي البينات واضحة فيها.

نفيذ أما أن يكون هذا داعيا إلى فرض رسوم على تقديم الصحيفة وطلب ت      

ه لموجبة ة الاألحكام فال أرى ذلك استمرارا على مبدأ المجانية استنادا على الفلسف

لى ات الدولة ومن حقوق المقيمين عوالتي تفترض أن تقديم العدالة من واجب

 أرضها من مواطنين وغيرهم.

إال أن هناك ما يمكن أن يكون مانعا من الدعاوى الكيدية وأشباهها ويحقق       

العدالة للطرفين، وينصف المظلوم من الظالم، دون حاجة إلى وضع اشتراطات 

المادي والمعنوي لتقديم الدعاوى. أعني بذلك تفعيل تطبيقات التعويض عن الضرر 

الذي يلحق بالطرف المظلوم في القضية، فمن اضطر إلى شكاية خصمه واحتاج 

 –إلى إقامة محامي أو السفر إلى بلد آخر، وكان خصمه مليئا مماطال فمن الظلم 

أن يقال ليس لك إال المبلغ المحكوم به فقط، وال يعوض عن ما تكلفه  –في رأيي 

لقواعد الفقهية تؤيد ذلك وال يسمح المقام لبسطها، ألجل الشكاية وتحصيل حقه. وا

وقد أفتى بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية، ولرئيس القضاة في وقته الشيخ محمد بن 

إبراهيم آل الشيخ فتوى في صورة قريبة تسند هذا التوجه سبق أن عرضتهما مع 

 المستند النظامي من نظام المرافعات الشرعية في مقال سابق.

الدول إلى النص في قوانينها على الحكم بقيمة مصروفات الدعوى تتجه بعض 

والمحامي على الطرف المحكوم عليه على كل حال على اعتبار انه الجانب 

المبطل، ولها مستندها في ذلك. ولكني أرى امتدادا للرأي السابق أن يجعل تقدير 

 إلزام المحكوم عليه بتكلفة المحامي إلى القضاء.

المجانية من أسباب كثرة القضايا، ومن الحلول: الحكم  مختصر المقال:

 . 2بالتعويض

                                                             

د من الدعاوى الكيدية ص "رسوم التقاضي واثرها في الح القضائية العدد الثاني تحت عنوان مجلة -  1

310 .311. 

 .التعويض عن األضرار الناشئة عن الدعوى الكيدية والدفع الكيدي مقالأحمد الجطيلي،  -  2

http://algutaily.com.sa/ar/blog/post/23 
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م ان لهحق التقاضي حق متاح للعموم لهم أن يستفيدوا منه متى أرادوا متى كإن 

 حق يريدون تحصيله ، وهناك من يسئ استعمال ذلك الحق ليسئ لآلخرين حين

ن أون ة لسمعتهم ديقصد بدعواه إشغال الناس وإزعاجهم والتشويش عليهم واإلساء

 .يكون له حق وهو مبطل يقصد الكيد والضرر

يقر  ذ قدوقد راعت الشريعة الحفاظ على الحقوق بقبول الدعوى ولو لم تكن بينة إ

 س كلالمدعى عليه بالحق وإذا لم يقر فاليمين على المنكر لحق المدعي إذ لي

و دعوى محقة يلزم أن تكون لها بينة فليس كل حادثة تقع تشاهد أو تحضر أ

ق ني الح يعولكن هذا االعتبار ال يحصل فيها ما يؤدي إلى إثباتها في حال إنكارها،

هم ، يمانلمن ال حق له أن يؤذي الناس باالدعاء عليهم بما ال أصل له ثم يطلب أ

ان من كفوالشريعة تراعي المقاصد فاألمور بمقاصدها واألعمال بالنيات ومن هنا 

عله فهذا قصده وال حق له فهو آثم بفعله وما حصل منه من أذى وما ترتب على 

 فإن ل للمدعى عليه وللمحكمة. وإذا ظهر هذا القصد منه كأن يصرح بهمن إشغا

ات عمرافدعواه ترد ويحكم عليه القاضي بما يردعه وقد أشير إلى هذا في نظام ال

لحكم عليه ا، وللمدعى عليه والحال ما ذكر أن يطلب 4/5ولوائحه التنفيذية المادة 

ة لماداوقد جاء في  ل المتقدم،لحقه بما ترتب على حضوره من تكاليف على التفصي

لب طرضة الثمانين من نظام المرافعات أن للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العا

 . الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى األصلية أومن إجراء فيها

ة يعلم صدق ويلحق بهذا الدفع الكيدي كما لو ادعي على المرء بحق فأنكره وهو     

ك لمدعي إحضار بينته وفي هذا مشقة عليه، ثم يظهر منه ذلمن أجل تكليف ا

ا القصد بتصريح ونحوه فللمدعي أن يطلب من القاضي الحكم له بتعويض عن م

تحمله من تكاليف إلحضارهم، أو طلب مجازاته لحقه على هذا الصنيع من 

 مييزتاالعتراض الكيدي كأن يحكم على المرء بحكم ثم يطلب  اخصمه، ويلحق بهذ

ن أدون  التنفيذ باستنفاده اآلجال المقررة نظاما بتأخيرلحكم ليشق على خصمه ا

لى يكون له وجه حق في هذا فللمحكوم له أن يطلب من القاضي مجازاة خصمه ع

  .صنيعه

 المطلب الثالث: المساعدة القضائية عند انتفاء الدعوى الكيدية 

دة قاع على مبدأ المجانية استثناءات تحت مبدأ لكل الجزائري لقد أورد المشرع

عرف يما  استثناء وتتمثل هذه االستثناءات في اإلعفاء من المصاريف القضائية أو

 .ائيةمن قانون المصاريف القض 5بالمساعدة القضائية وقد نصت عليها المادة: 
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  الفرع األول: المساعدة القضائية

لرسوم على: " يعفى من دفع هذا الرسم القضائي ومن غيرها من ا 5المادة:  تنص

 :القلم والتسجيل

 األشخاص الذين منحوا المساعدة القضائية - 

 دث عمل بمناسبة دعوى تحديد اإليراداالمصابون بح -

 العمال في القضايا المرفوعة لدى محاكم العمال - 

حوا ة منفي هذه الماد الجزائري هنا يتبين لنا ثالثة حاالت أوردها المشرع ومن

 .المساعدة القضائية

 اأم نون،هم األشخاص الذين منحوا المساعدة القضائية بحكم القا الحالة األولى:

ولى ة: األلمادفقد أوردتهم ا بناءا على طلب بالنسبة للذين منحوا المساعدة القضائية

منح  المتعلق بالمساعدة القضائية حيث تنص على: " يمكن 57-71من األمر رقم:

المساعدة القضائية في أي حال لكل شخص وكل مؤسسة ذات مصلحة عامة وكل 

سات جمعية خاصة تتابع عمال إسعافيا، إذا ما تبين أن هذه الشخصيات والمؤس

 .نلوبيمارسة حقوقها أمام القضاء إما طالبين أو مطوالجمعيات يستحيل عليها م

 :وهي تطبق

 لى المنازعات المرفوعة أمام كافة الجهات القضائيةع -1 

كن تعلى كل األعمال واإلجراءات والوالئية واألعمال التحفظية ولو لم  -2 

  .منازعة فيها

 انونمن نفس الق 6و 5وهذه المساعدة تتطلب بعض الشروط ذكرتها المادتين 

يل ى وككاآلتي: "على كل من يلتمس المساعدة القضائية أن يوجه طلبا مكتوبا إل

م أما األمر بدعوى ترفع ىالدولة الذي يوجد موطنه في دائرة اختصاصه إذا تلق

س لمجلاالمحكمة، أو إلى النائب العام إذا كان األمر يتعلق بقضية من اختصاص 

ذه ام هألعلى في القضايا التي ترفع أمالقضائي أو النائب العام لدى المجلس ا

 ".الجهة

 تنص على: " يجب أن يتضمن الطلب عرضا وجيزا لموضوع الدعوى 6والمادة: 

  :المراد إقامتها وأن يصحب بالوثائق اآلتية

 مستخرج من جدول الضرائب، أو شهادة عدم فرض الضريبة -1 

مارس يالطالب أن قلة موارده تجعل من المستحيل عليه أن  مستخرج يثبت به -2 

ن ك موهنا"حقوقه أمام القضاء ويتضمن بيانا مفصال ألسباب معاشه، كيفما كانت

انون أي من نفس الق 28لهم هذه المساعدة بحكم القانون طبقا لنص المادة:  منحت

 منحتتي: " المادة كاآل تلهم المساعدة بحكم القانون ونص تأن هذه الفئة منح

 :المساعدة القضائية بحكم القانون في الحاالت اآلتية
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 إلى أرامل الشهداء غير المتزوجات -1 

  لمعطوبي الحرب -2

 للقصر األطراف في الخصومة -3 

 لكل طرف مدع في مادة النفقات -4

 لألم في مادة الحضانة -5

 ، 1ي حقوقهملعمال في مادة حوادث العمل أو األمراض المهنية وإلى ذوا -6

ية فئات المتعلق بالمساعدة القضائ 02- 09وقد أضاف القانون في تعديله األخير 

 جديدة يمكنها االستفادة من المساعدة القضائية بقوة القانون وهي: 

 ضحايا االتجار باألشخاص أو األعضاء. -

 ضحايا تهريب المهاجرين. -

 ضحايا اإلرهاب. -

 المعوقين.  -

 المساعدة بناءا على طلب:  

 وفي هذا النوع هناك شرطان أساسيان لمنح المساعدة القضائية هما:   

 عدم قدرة طالب المساعدة على دفع المصاريف القضائية. -

 وجدية العمل المراد شموله بالمساعدة القضائية. -

ى الصفات يوجه الطلب إلى النيابة العامة المختصة مصحوبا بالوثائق المثبتة إلحد 

 . المشار إليها أعاله

كما يمكن منح  ويصدر المكتب قراره خالل ثمانية أيام، بدون دعوة األطراف

وهذا ما  ،المساعدة في حالة االستعجال من طرف وكيل الجمهورية أو النائب العام

 . 2من نفس القانون 4نصت عليه المادة: 

اريف القضائية حيث تتحدث من قانون المص 3ومكتب المساعدة مذكور في المادة: 

عن أعضائه ومما يتكون، أما في الحالة العادية يفصل هذا المكتب في طلب 

 3قانون المساعدة القضائية من 7المساعدة طبقا للمادة: 

المصابون بحادث عمل بمناسبة دعوى تحديد اإليراد وهي دعوى  :الحالة الثانية

العامل أثناء تأدية عمله ففي هده  التعويض عن الضرر الجسماني الذي أصيب به

 13الحالة بعض العمال من دفع هذه المصاريف بصفة مؤقتة طبقا لنص المادة:

من قانون المساعدة القضائية كاآلتي "يعفى المساعد قضائيا بصفة  2و  1فقرة

                                                             

 .34وزارة العدل، دون سنة نشر، ص: وزارة العدل دليل المتعامل مع القضاء الجزائر منشورات  -  1

 .02-09رقم  المساعدة القضائية القانون قانون -  2

  02-09المساعدة القضائية  قانون - 3
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مؤقتة من دفع المبالغ المستحق لحقوق الطابع والتسجيل، وكتابة الضبط، وكذلك 

 .لرسم القضائي أو الغرامةمن كل إيداع ل

ين ويعفى أيضا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لكتاب الضبط والموثق

  ".والمحامين والمدافعين، كحقوق لهم أو أجور أو مكافآت

ي فمون األدنى المض را كان أجرهم يقل عن نصف األجذالعمال إ الحالة الثالثة:

جر حالة الدعاوى االجتماعية، أي عندما يقوم عامل يتقاضى أقل من نصف األ

 زعاتالمضمون برفع دعوى أمام الغرفة االجتماعية أي الغرفة المختصة بالمنا

ثة لثالاالعمالية يعفى في هده الحالة من دفع المصاريف القضائية وهذه الحالة 

  من قانون المصاريف القضائية 5ة واألخيرة المذكورة في الماد

 عجال، من: يمكن منح المساعدة القضائية بصفة مؤقتة، في حالة االست4المادة  -1

سة ب جلطرف النائب العام أو وكيل الدولة المختص، بشرط أن يرفع األمر في أقر

 .قادمة، إلى المكتب الذي يقضي باإلبقاء على تلك المساعدة أو بحسبها

و وكيل أيمكن للمكتب، بعد إحالة القضية من طرف النائب العام،  :7المادة  -2 

رد موا الدولة أن يقوم بكل التحريات الضرورية لالسترشاد فيما يخص عدم كفاية

 .الطالب

طالب د الإلنكار عدم كفاية موار اويشعر الخصم، بأن بإمكانه أن يمثل أمامه، أم

 .ما لتقديم بيانات في موضوع الدعوىإو

وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان هؤالء األشخاص معفين من دفع المصاريف       

مؤقت، يعني عدم الدفع المسبق لها ألن الحكم  إجراء القضائية فذلك ال يعني سوى

الذي يحدد مبلغ هذه المصاريف هو الذي يبين الشخص المكلف بدفعها فإذا قضي 

زم بدفع المصاريف كاملة أما بها على الطرف اآلخر فال تطرح أية مشكلة حيث يلت

 .1ن منها فالخزينة العامة هي التي تتحملها "يفي حالة الحكم بها على أحد المعفي
من  المساعدة القضائية التي قررها لمشرع إلعفاء الغير قادرين ماديا     

ن المصاريف القضائية لتمكنهم من ممارسة حقهم في التقاضي يشوبها كثير م

 راغات،الف الفراغات القانونية التي من شانها أن تحد من فاعليتها و من أبرز تلك

 لمستفيد منها متى خسركون المساعدة القضائية ذات طابع مؤقت بالنسبة ل

ل ص محالدعوى، باإلضافة لعدم وجود معيار واضح يحدد المقدرة المالية لألشخا

 المن  والمساعدة القضائية بالتالي ال نستطيع التمييز بين من يستحق المالية 

 يستحقها.

 

                                                             

 .القضائية ساعدةمن قانون الم 15المادة  -  1
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اريف ضاء، وإلزامية المصالموازنة بين مجانية القإذا أردنا  خالصة المبحث:

 لىإيلة ظل القضاء هكذا مدة طو فقداألصل أن يكون القضاء مجانيا، القضائية، ف

 رسومالوقت الذي بدأ فيه القضاة يفرضون رسوما مصلحتهم، ثم أصبح اقتضاء ال

 .من الدولة التي حلت محل القضاة

م، القضاة ال يأخذون أجرا من الخصوم على الفصل في منازعاته أصبحومن ثم 

من  لدولةمقابل ما يحصلون عليه من مرتبات تدفعها ا األعمالوإنما يقومون بهذا 

 .خزينتها شأن سائر الموظفين

خصوم ن الففي القانون الفرنسي القديم كان القضاة يتقاضون الهدايا واإلتاوات م

م لنظاوهو مصدر دخلهم الرئيس، بعد أن جاءت الثورة الفرنسية تم إلغاء هذا ا

يتم  على النظام الحديث الذي بمقتضاهيعتمدون في مصدر دخلهم  وأصبح القضاة

 تة.ثاب دفع الرسوم من الخصوم في خزانة الدولة، وتدفع األخيرة للقضاة مرتبات

ء وأن لقضااوهذا يعني أن المتقاضين يلزمون بدفع رسوم معينة مقابل التجائهم إلى 

 لذيصم االمدعى ابتداء هو الذي يدفع هذه الرسوم عند رفع الدعوى ويتحملها الخ

 يخسر الدعوى كما سبق بيانه.

ية؛ لكيداوحتى ال تكون مجانية القضاء سببا في تشجيع االفراد على رفع الدعاوى 

رف طهناك بعض الرسوم يقوم المتقاضي بأدائها إزاء الخدمات المقدمة له من 

 العدالة، بهدف الحفاظ على حسن سير مرفق القضاء.

 

للجوء الى ف القضائية عائقا يحول دون اوفي المقابل وحتى ال تكون المصاري      

لة حق االفراد في اللجوء للقضاء؛ يناقش بعض الفقهاء مسأ القضاء، فينتهك

ضرورة جعل القضاء بغير مقابل، ذلك ان من أهم وأسمى وظائف الدولة هي 

 ال علىدلي إقامة العدل بين الناس، وأن الخصم حتى لو فشل في إثبات دعواه ال يعد

 يستلزم مسؤوليته فقد يكون حسن النية في منازعته.خطئه بحيث 

 

لرسوم اغير أن المالحظ أن أي دولة من الدول لم تأخذ بنظام اإلعفاء من      

ال ات والقضائية بصفة نهائية، ألنه ال يؤدي على وفق رأيهم الى كثرة المنازع

و ، هوىسيما الكيدية منها، إضافة الى ذلك فإن من يجب أن يتحمل مصاريف الدع

 .من صدر الحكم عيه فيها ال مجموع األمة

 

ة كما تحرص معظم الدول على منح القضاء مرتبات مجزية بحيث تكفل حيا    

ع كريمة وتبعدهم عن عوامل اإلغراء، ففي مصر نجد أن القضاة يتمتعون بوض

 .مالي متميز من الموظفين اآلخرين في الدولة
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ن سوم مليس هناك من تالزم بين ما يدفع من ر كما يالحظ أنه في الوقت الحاضر،

ن فع مالمتداعين وبين المرتبات التي تدفع للقضاة أو مقدارها، ذلك أن ما يد

وم مرتبات القضاة يتم دفعه من خزينة الدولة بغض النظر عم ما يدفع من رس

ك ال ن ذلفي المحاكم فإ ومقدارها، بمعنى أنه حتى لو قررت الدولة إلغاء الرسوم

و ، وهثر في رواتب القضاة، التي تبقى ثابتة دون تأثر بالمعطيات المذكورةيؤ

غم ن، رالنظام المعمول به في دفع رواتب القضاة المسلمين من بيت مال المسلمي

اد ما زأن القضاء مجاني فيها. لذلك نر أنه يجب أن ال تعتمد رسوم المحاكم كل

د سكون بدفع الرسوم، يجب أن ت مقدار رواتب القضاة ألن الغاية بإلزام الخصوم

مام باب المنازعات الكيدية وكثرتها، وليس تغطية نفقات وتكاليف التقاضي أ

ونه كها، المحاكم، ألن نفقات مرفق العدالة يتعين على الدول أن تغطيه من خزانت

الع الضطاأهم مرفق حياتي إنساني وأن يتم إعطاء القضاء الرواتب التي تكفل لهم 

 حسن مالى أقضائية وتضمن كفايتهم المادية،للقيام بواجباتهم المقدسة عبمهامهم ال

ست ة لييكون، كما أنه ببساطة فإن اآلثار المترتبة على الخلل في مرفق العدال

 تقرارب على أمن واسحسالمتخاصمين فحسب، بل تتعداها لتنفردية، أي ليست بين 

 لدول، وهو ركن به يقوم نظامها.المجتمعات في ا

 

ء مقابل، حيث أن تحقيق العدل واإلنصاف ال ينبغي أن يكون مشروطا بأدا         

نسبة بال وأن ضمان هذه الخدمات يعد وظيفة من وظائف الدولة تماما كما هو الشأن

ي فلحق الألمن الذي يجب أن يتمتع به الجميع على قدم المساواة، فإنه ولكفالة 

ن ميع مبمفهومه المثالي بان يعفى الجالتقاضي وجب إعمال مبدأ مجانية القضاء 

زية المصاريف القضائية، خاصة وأن المصاريف القضائية لم تعد مجرد رسوم رم

قات الهدف منها الحد من الدعاوى الكيدية، بل يمتد مفهومها ليشمل كافة نف

ف الدعوى؛ بحيث تشمل المصاريف القضائية الرسوم المستحقة للدولة ومصاري

ات يف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءسير الدعوى كمصار

. اأيض التحقيق ومصاريف التنفيذ، كما تشمل المصاريف القضائية أتعاب المحامي

شمل :" تقانون اإلجراءات المدنية واالدارية  من 418كما جاء في نص المادة 

يما المصاريف القضائية الرسوم المستحقة للدولة، ومصاريف سير الدعوى، الس

والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق،  التبليغ الرسمي اءاترإجمصاريف 

 تعابأ أيضاومصاريف التنفيذ، كما يحددها التشريع. وتشمل المصاريف القضائية 

دنية من قانون اإلجراءات الم 418المحامي وفقا لما يحدده التشريع. المادة 

 .الجزائري واإلدارية
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ى كل اشتمال المصاريف القضائية عل أنوفي هذه النقطة يجب مالحظة          

 لضعفاءايهم هذه النفقات من شأنه التقليل من اللجوء إلى القضاء، ألن المتقاضين ف

هو ما قهم وبدفع رسوم فإنهم لن يقدموا على المطالبة بحقو ألزمواو الفقراء فإذا 

 يترتب عليه انتشار الظلم و ضياع العدالة.

 اد قولألفروالقول بأن نظام المساعدة القضائية معد أساسا لفائدة هده الفئة من ا

لها مردود عليه من جانبين،الجانب األول ألن المصاريف القضائية التي تتحم

دور عد صبي إطار المساعدة القضائية تكون بصفة مؤقتة ذلك أنه الخزينة العامة ف

ها ى منالحكم النهائي فإن من خسر الدعوى سيتحملها حتى و لو كان هو الذي أعف

ها ائه منإعف ابتداء االستفادة من المساعدة القضائية طالما أن القانون لم ينص على

 إذا ما كان قد خسر الدعوى.

 

دة مساعشرع الجزائري أن ينص على إعفاء المستفيد من الوعليه كان األجدر بالم

ي فضائية من المصاريف الق اإلعفاء إلىالقضائية إذا كان قد خسر الدعوى. ونشير 

د لمساعا، أو جزئيا يتقاسمه أعباؤهفرنسا قد يكون إعفاؤه كليا تتحمل الخزينة 

 .قضائيا والخزينة العامة

 

بوطة أما الجانب األخر فيرجع إلى أن مسألة كون أتعاب المحامي غير مض     

يجة م نتبمعايير واضحة كونها مهنة حرة مستقلة تجعل الكثيرين يتخلون عن حقوقه

قبة هم عألثقل األتعاب و طول اإلجراءات و تعقيدها إذ يشكل ثقل أتعاب التقاضي 

ة ياليصل أحيانا إلى مبالغ خللمتقاضين سواء من حيث تكاليف المحامين التي ت

 ية وخاصة على مستوى الجنايات،زد على هذا تكاليف ترجمة الوثائق إلى العرب

ن البطال ائلةطالتي جاء قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد بإلزاميته تحت 

فع دإما األمر الذي جعل األفراد أمام واقع يفرض عليهم اختيارين أحالهما مر ف

كبيرة ألن أتعاب المحامين خط أحمر يجب احترامه ناهيك عن  مستحقات

 المصاريف األخرى أو التخلي عن حقوق مهضومة.

ى جوء إلالل و مادام أن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد يفرض إلزامية

في كل ة، وخدمات المحامين أمام محاكم االستئناف و المحكمة العليا و مجلس الدول

رط شالتي تكون المرافعة فيها بصفة مدعى أو مدعى عليه، وال يبقى  القضايا

على  يتعين كان توكل المحامي جوازيا إال بالنسبة للمحاكم االبتدائية، فإنه بالمقابل

لب ي أغالمشرع أن يحدد سقفا ألتعاب المحامي الذي أصبح مقابل أتعابه يجاوز ف

 .قضائيا الحاالت حتى الحقوق التي لجأ الفرد لتحصيلها
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 ونية و في ظل هذه التعديالت الجديدة التي أدخلت على قانون اإلجراءات المد

ى ، نراإلدارية، و التي أصبحت معها المصاريف القضائية تثقل كاهل المتقاضين

ف أنه يتعين على المشرع الجزائري تبني فكرة إعفاء المتقاضين من المصار

ية، لكيدلهدف منها الحد من الدعاوى االقضائية التي لم تعد مجرد رسوم رمزية ا

كفل تي توأن تتحملها الخزينة العامة للدولة تجسيدا لمبدأ مجانية التقاضي و ح

 .الدولة الحق في التقاضي لجميع مواطنيها

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   اتمةــالخ
 

 



 الخاتمــة
 

 
62 

 امتة:ـخ
 النتائج: -أ

بني الشريعة  الدعوة الكيدية"موضوع حول  هاتهمن خالل رحلة البحث القصرية  إليهمما توصلنا 
 :"والقانون

من قريب وال من بعيد اىل الدعوة الكيدية مبفهومها الواضح  قر يتط ملاملشرع اجلزائري  أن -01
حتريك  أثناءيستعمل مصطلح "الكيد" للتعبري عن سوء النية وحماولة اإلضرار ابلغري مل و  والصحيح،

توصل إىل بل ي   عليها. اطلعناو ها النصوص القانونية اليت حبثناالدعوة القضائية، وهذا ابستقراء خمتلف 
سهوا وقع  يكون الن املشرع قد ، أللفظ "الكيد" اليت يدل عليها، أو مدلول ىناعاملاىل ذلك ابلعودة 

 . لتقدير القاضيمرتوك  وقد يكون ،واملوجود يف طبائع الناس وفطرهم ملتداولل هذا اجلانب ااغفإ منه 
 يف األلفاظدان ابلقانون الفرنسي، والذي ال يسعفه قاموس لتأثر معظم قوانني بالعزى ي  قد و      

اللغة العربية، فقد  تعرب عن ذلك مثلمصطلحات واسعة ودقيقة  إجيادو  التعبري عن مجيع املعاين
يستغين املشرع الفرنسي ابستعمال مصطلح "التعسف يف استعمال احلق" املركبة من كلمتني عن لفظ 

 .مدلول خاص بههما صطلحان موجودان وكل منالعربية املاللغة ، ويف "الكيد"
هذا املصطلح الذي هو لفظ "الكيد" يكثر تداوله يف املسائل الشرعية، أما يف النصوص  -02

واملسائل القانونية فيتوصل ملفهومه من خالل املعاين اليت عرب عنها املشرع اجلزائر مبصطلحات 
 ها:بين وعبارات أخرى واليت من

 حماولة اإلضرار ابلغري -
 .ألغراض غري نزيهة حق التقاضياستعمال  -
 .التعسف يف استعمال حق التقاضي -
 .إساءة استعمال الفرد حلقه يف التقاضي هلدف غري مشروع -
 .وتكبيده تكاليف مادية ومعنوية ،القصد من التقاضي التشهري ابلغري -
 نتفاء الصفة واملصلحة يف الدعوة.ا -

نصوص  تعد، وتكلمت عن هذا املوضوعالقانونية اليت تناولت أن النصوص نا وجدان نكما أ  -03
كالقانون املصري أو   ،املرافعات لبلدان عربية أخرىقانون أو  إلجراءاتامقارنة بقوانني  ،شحيحة
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السعودي الذي تناول الدعوة الكيدية ومفهوم الكيد ابلتفصيل، وجند من بني القواعد القانونية اليت 
 :ملثل هاته املعايناملشرع اجلزائري  طرق فيهات
واليت  ،واملصلحة ،من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، واليت تناولت شرط الصفة 13املادة  -أ

 والكيد للغري. األضرارمنها وتصبح غري مقبولة، ومشوبة بعيب، بل قد يفهم  تنتفي الدعوةابنعدامها 
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واليت تتعلق ابلدفع بعدم القبول يف  69. 68. 67 املواد -ب

 .اآلجالأو انقضاء  ،التقادم أو ،املصلحة، أو انعدام، حالة انعدام الصفة
  .واليت تتعلق بدفع املصاريف القضائية 419. 418. 417املواد  -ج
مصطلح يتقارب مع  واليت تتعلق ابلوشاية الكاذبة وهو ،من قانون العقوابت اجلزائري 300املادة  -د

ها ن املشرع ملا عرفها قال أن املراد منها التشهري واإلضرار ابلغري ورتب عن رافعمفهوم الكيد، أل
 مسؤولية جزائية وغرامة.

 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة ابالستئناف التعسفي 347املادة  -ه 
حق من خالل التعسف يف استعمال  ،املشرع اجلزائري تناول املسألة ابقتضابأن  الحظنا -04

مرة، ومن خالل حرصه الشديد على عنصري الصفة واملصلحة يف مسألة التقاضي أخرى، التقاضي 
 وتشدده يف جانب الوشاية الكاذبة، وما عدا ذلك تركه لالجتهاد القضائي، وتقدير القاضي.

جيعلها دعوى كيدية، كما أن املادة ال او املصلحة، او االهلية يف الدعوى  ان انتفاء الصفة، -05
 من قانون العقوابت اجلزائري، واملتعلقة ابلبالغ الكاذب مل يريد مها املشرع معىن الكيد. 300
 :أن الدعوى الكيدية تتحقق كيديتها من خالل األمور اآلتية -06

 .اعرتاف املدعي أبن دعواه كانت كيدية –أ
 .تكرار املطالبة من املدعي يف دعوى منتهية حبكم شرعي مع علمه بذلك –ب
االعرتاض على حكم مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهة االختصاص دون تقدمي وقائع  -جـ

 .جديدة تستوجب إعادة النظر يف احلكم
فلم جيز مساعها أو االلتفات  حترمي الدعوى ابلباطل، ملا فيها من ظلم وإشغال اجلهاز القضائي، -07
 .إليها
وهذا األخري يبىن على عنصرين  ،القصد اجلنائي العام اإلدانة يف الدعوى الكيدية على قومت -08
فاملدَِّعي يكون عاملا أبن الوقائع اليت ذكرها يف دعواه عن املدَّعَى عليه مكذوبة  ،ادةالعلم و اإلر  :مها
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غرض إحلاق الضرر ابملدَّعَى تجه إرادته إىل إثبات تلك الوقائع بوال أساس هلا من الصحة، ومع ذلك ت
 عليه.

م برد الدعوى يف ردها وعدم مساعها، ويكون احلك نوناقيرتتب على كيدية الدعوى يف ال -09 
 .ضبط القضية نفسه

  ره. له تعزير املدعي مبا يردعه ويزجنص الفقهاء على أن القاضي إذا تبني له كيدية الدعوى، ف -10
على جواز املطالبة ابلتعويض عن الضرر املادي ملن حلقه الشريعة وفقهاء القانون فقهاء ص ن -11

 .عليه بغري حق تفعر  دعوى ضرر بسبب 
جاءت نصوص الشريعة من الكتاب والسنة النبوية دالًة على مشروعية جرب األضرار ابلتعويض  -12 

 .ألن من أحلق ضرراً بغريه فهو ضامن لذلك املايل؛
املراد ابلضرر املعنوي، أو األديب، هو ما ي صيب الشخص يف شعوره، أو عاطفته، أو كرامته،  -13 

والتعويض املايل عن الضرر املعنوي؛ مل يتكلم عنه ، أو شرفه، أو أي معىن من املعاين اليت حيرص عليها
املعاصرون يف حكم التعويض املايل عن الفقهاء اختلف وقد  .فهو مصطلح حادث الفقهاء املتقدمون،

 .واستدل كل فريق أبدلة هلا وجاهتها، واملسألة حتتاج إىل مزيد أتمل على قولنيالضرر املعنوي 
، ورتبت على ذلك من قبيل شهادة الزورالدعوة الكيدية ومتيزت الشريعة اإلسالمية ابعتبار  -14

 تقوقد اتفإحلاق عقوبة تكميلية هي عدم قبول شهادة من يتقدم بدعوى كيدية أو دفوع كيدية، 
 :ما يلي الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية يف

  .الكيدية رد الدعوى -أ
توقيع عقوبة تعزيرية لتأديب املدعى يف الدعوى الكيدية، أو املدعى عليه يف حالة الدفوع  -ب

 .وردعا ألي منهما عن التمادي يف شكواه الكيدية لكيدية،ا
ملشرع اجلزائري إلعفاء الغري قادرين ماداي من اإىل أن املساعدة القضائية اليت قررها  ناكما خلص  -15

 يشوهبا كثري من الفراغات القانونية اليت ،املصاريف القضائية لتمكنهم من ممارسة حقهم يف التقاضي
من أبرز تلك الفراغات كون املساعدة القضائية ذات طابع مؤقت يتها و هنا أن حتد من فاعلمن شأ

ابلنسبة للمستفيد منها مىت خسر الدعوى، ابإلضافة لعدم وجود معيار واضح حيدد املقدرة املالية 
املالية و من  املساعدة لألشخاص حمل املساعدة القضائية ابلتايل ال نستطيع التمييز بني من يستحق

 ال يستحقها.
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هذا يقتضي العديد و  ،قضائية يعد من صميم وظائف الدولةكما أنه إذا كان توفري احلماية ال  -16
مات وأن املصاريف القضائية تعد أحد هذه املستلز  ،من املستلزمات اليت تتطلبها إجراءات التقاضي

إن  اريف الدعوى ، وإذا كان من صحيح القول أن حتمل اخلصوم مصاليت تتطلب العملية القضائية
ال يعد خرقا ملبدأ جمانية القضاء لكن مىت كانت هذه املصارف تثقل كاهل  ،كانت رسوما رمزية

املتقاضني و حتول دون ممارستهم حقهم يف التقاضي فإن هذا يعد انتهاكا للحق يف التقاضي و خرقا 
 واضحا ملبدأ جمانية التقاضي.

 التوصيات:
قوانني جترمي هذه الدعوى، وسن  هذا البحث نلتمس من املشرع اجلزائري من خالل انفذت -

 عامل معها، وترتيب عقوابت على مرتكبيها. واحكام تضبط الت
التأكيد على حق املتضرر سواء كان املدعى عليه يف الدعوى الكيدية، أو املدعى يف حالة تعرضه  -

 صابه من ضرر مادي او معنوي.لدفوع كيدية يف احلصول على التعويض املناسب عما ا
تشديد العقوبة على كل من يتقدم بدعوى كيدية، أو يلجأ للدفوع الكيدية إلطالة أمد النزاع، أو  -

الضغط على الطرف املتضرر لقبول الصلح وفق شروط جمحفة يف حقوقه، ألنه يشغل السلطات فضال 
 عن إشغال املتهم دون ذنب.

قبل قبول الشكاوى اليت حترك الدعاوى الكيدية، او الدفوع  احلرص على إجراء حترايت دقيقة -
الكيدية اليت هتدف اىل إطالة أمد النزاع، لعدم إاتحة الفرصة للضغط على الطرف املتضرر ومساومته 

 للتنازل عن حقوقه أو جزء منها.
 .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، هللا أعلمابهلل التوفيق، وهذا و 
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  فهرس اآليات القرآنية
رقم االيةالسورة و الصفحة  الرقم اآلية الكريمة 

01ص:  .90: النحل:  اآلية  َ ََيُْمُر ِِبْلَعْدِل َواْْلِْحَساِن َوإِ ﴿قال تعاىل:   يَتاِء ِذي ِإنَّ اَّللَّ
صدق هللا العظيم ﴾اْلُقْرَب   

01 

01ص:   من سورة 6اآلية  
 احلجرات

ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَ َبٍإ فَ تَ بَ ي َُّنوا َأن ُتِصيُبوا ﴿
  ﴾قَ ْوًما ِِبََهاَلٍة فَ ُتْصِبُحوا َعَلٰى َما فَ َعْلُتْم ََنِدِمنَي 

02 

01ص:  من سورة  42اآلية  
 ابراهيم.

َ َغاِفًًل َعمَّا يَ ْعَمُل الظَّاِلُموَن ﴿ قال هللا تعاىل:  ۚ  َوََل ََتَْسََبَّ اَّللَّ
ُرُهْم لِيَ ْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اْْلَْبَصارُ  َا يُ َؤخِ  صدق هللا العظيم ﴾ِإَّنَّ  

03 

01ص:  من سورة  59االية  
:الكهف.   

َأْهَلْكَناُهْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا  تِْلَك اْلُقَرىٰ و ﴿َ وقال أيضا: 
صدق هللا العظيم ﴾لَِمْهِلِكِهم مَّْوِعًدا   

04 

08ص:  27سورة القلم آية   ﴿فَ َلمَّا َرأَْوُه زُْلَفًة ِسيَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا َوِقيَل  قال تعاىل: 
ُعوَن﴾ َذا الَِّذي ُكنُتم ِبِه َتدَّ صدق هللا العظيم .هَٰ  

05 

08ص:  10سورة يونس آية   ﴿َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوَتَِي َّتُ ُهْم ِفيَها َسًَلٌم قال تعاىل:  
صدق هللا العظيم .﴾َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْْلَْمُد َّللَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ  ۚ    

06 

08ص:  57سورة يس آية   ُعوَن﴾ ﴿تعاىل:  قال  .ََلُْم ِفيَها فَاِكَهٌة َوََلُم مَّا َيدَّ  07 
08ص:  106سورة النحل اآلية   َمْن َكَفَر ِِبَّللَِّ ِمْن بَ ْعِد ِإميَانِِه ِإَلَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَ ْلُبُه  ﴿ قال تعاىل: 

ميَاِن َولَِٰكْن َمْن َشرََح ِِبْلُكْفِر َصْدرًا فَ َعَلْيِهْم َغَضٌب  ُمْطَمِئنٌّ ِِبْْلِ
 صدق هللا العظيم. ِمَن اَّللَِّ َوََلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾

08 

32ص:  145سورة األنعام اآلية   ُقل َلَّ َأِجُد ِف َما أُوِحَي ِإََلَّ ُُمَرًَّما َعَلٰى طَاِعٍم  ﴿ تعاىل:قال  
َتًة أَْو َدًما مَّْسُفوًحا أَْو ْلََْم ِخنزِيٍر فَِإنَُّه  َيْطَعُمُه ِإَلَّ َأن َيُكوَن َمي ْ

َر َِبٍغ َوََل  ۚ  رِْجٌس أَْو ِفْسًقا أُِهلَّ لَِغْْيِ اَّللَِّ ِبِه  َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ
 صدق هللا العظيم. ﴾َعاٍد فَِإنَّ َربََّك َغُفوٌر رَِّحيٌم 

09 

 



 فهرس االحاديث

  الرقم الحديث  الصفحة
ل: "اي عبادي إين عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قا 01

ال صلى هللا أو كما ق "لته بينكم حمرماً، فال تظاملواحرمت الظلم على نفسي وجع
 عليه وسلم.

01 

على من أنكر"  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :"البينة على من ادعى واليمني 24
1341اخرجه الرتمذي   

02 

 ، ومسلم2515ي اخرجه البخار  عليه السالم:"شاهداك أو ميينه"،قال رسول هللا صلى هللا  24
138.  

03 

وسلم يقول:  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه روى ابن عمر رضي هللا عنهما، قال: 25
لطل "من حالت شفاعته دون حد من حدود هللا فقد ضاد هللا، ومن خاصم يف اب

ألقضية، ابب: فيمن يعني أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب ا .وهو يعلمه مل يزل يف سخط هللا حىت ينزع"
43اإلمام أمحد يف املسند، و 3597: ، ورقم18ج ، ص: على خصومة من غري أن يعلم أمرها  . 

04 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من أعان على خصومة بظلم مل يزل يف سخط  26
(، 2/778أخرجه ابن ماجه يف كتاب األحكام، ابب: من ادعى ما ليس له وخاصم فيه، سنن ابن ماجه ) .ينزع"هللا حىت 

 (،2320رقم )

05 

تعاقبوا احلدود فيما بينكم فما بلغين من حد ) :صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا  31
ابب يعفى عن احلدود ما مل تبلغ السلطان،حديث رقم (احلدود ) داود يف سننه،كتاب رواه أبو. (فقد وجب

 ،30، ص: 12، ج  4372

06 

رفع القلم عن ) عائشة رضي هللا عنها أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال: عن 32
، وعن اجملنون حىت يعقل أو حىت يستيقظ وعن الصغري حىت يكربثالثة: عن النائم 

 أخرجه  ابن ماجة يف سننه. (يفيق

07 

 :روى عبد هللا بن سالم، يف قصة إسالم زيد بن سعنة وفيها 43
هل لك أن تبيعين مترًا معلومًا  قال: زيد بن سعنة، فدنوت إليه فقلت له: اي حممد،

من حائط بين فالن إىل أجل كذا وكذا؟ فقال: ال اي يهودي، ولكن أبيعك متراً 
معلومًا إىل أجل كذا وكذا، وال أمسي حائط بين فالن" قلت: نعم فبايعين صلى هللا 

 



فأعطيته مثانني مثقااًل من ذهب يف متر معلوم إىل أجل  ، عليه وسلم، فألطلقت مهياين
 فلما كان قبل حمل األجل بيومني أو ثالثة، خرج رسول هللا صلى هللا عليه ،ذا وكذاك

فأخذت مبجامع قميصه، ونظرت إليه بوجه غليظ  ،وسلم يف جنازة رجل من األنصار
مث قلت: أال تقضيين اي حممد حقي؟ فوهللا ما علمتكم بين عبد املطلب مبطل، ولقد  

إىل عمر بن اخلطاب، وعيناه تدوران يف كان يل مبخالطتكم علم، قال: ونظرت 
وجهه كالفلك املستدير، مث رماين ببصره، وقال: أي عدو هللا أتقول لرسول هللا ما 
أمسع وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه ابحلق لوال ما أحاذر فوته، لضربت بسيفي هذا 

ىل غري عنقك، ورسول هللا ينظر إىل عمر يف سكون وتؤدة، مث قال: "إان كنا أحوج إ
ذهب اي عمر . أهذا منك اي عمر، أن أتمرين حُبسن األداء، وأتمره حبسن التباعة

أخرجه ابن حبان يف صحيحه  "فاقضه حقه، وزده عشرين صاعًا من غريه مكان ما ُرعته
 برتتيب ابن بلبان، والبيهقي يف السنن الكربى واحلاكم يف املستدرك.

 يّل،أان بشٌر مثلكم، وأنكم ختتصمون إ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "إمناقال  50
بنحو ما أمسُع، فمن قضيت حلن حبجته من بعض، فأقضي له ولعل بعضكم يكون أ

 متفق عليه. خيه، فإمنا أقطع له بقطعة من النار"له حبق أ

08 
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