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  "مقارنة دراسة تحلیلیة "  الحمایة اإلجرائیة من الشائعات
  ھبھ بدر أحمد محمد

  .قسم قانون المرافعات ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، القاھرة ، مصر 
 Dr.hebabadr@law.asu.edu.eg :البرید االلكتروني

  : ملخص البحث 
تح���دد موض���وع البح���ث بالحمای���ة اإلجرائی���ة م���ن الش���ائعات ، حی���ث إن ازدی���اد   

ث��اره الس��لبیة عل��ي االقتص��اد الق��ومي داخ��ل  الش��ائعات المغرض��ة داخ��ل المجتم��ع ت��نعكس آ 
الدول��ة ، ب��ل  وعل��ي حج��م االس��تثمارات ب��داخلھا ، إذ ق��د یترت��ب عل��ي الش��ائعات  خ��وف     

  .المستثمرین من تعرضھم للخسائر مما قد یدفعھم إلي االستثمار خارج الدولة 
اعتداء علي أحد الحقوق اللصیقة بالشخصیة ، وھو -في الغالب  -وتشكل الشائعة 

بل وتزداد خطورة الشائعات إذا كانت تمس بسمعة المنش�آت التجاری�ة   . لحق في السمعة ا
أو االستثماریة الكبرى ، إذ یزداد ھنا تأثیر الشائعة من الناحیة المالی�ة ، إذا م�ا أخ�ذنا ف�ي     

  .االعتبار كبر حجم رأس المال ، وزیادة عدد المتعاملین معھا ، وعدد العاملین بھا
خطورة الش�ائعات ف�ي الوق�ت الح�الي ف�ي ظ�ل عص�ر المعلوماتی�ة          ونظرًا الزدیاد

واستخدام االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي ، حیث ساھم كل ذلك في سرعة وسھولة 
نشر الشائعات ، فقد استفادت  الشائعة المغرضة في العصر الراھن م�ن وس�ائل االتص�ال    

 -ف��ي نظرن��ا  -ل��ي الع��رائض یمث��ل والتواص��ل الحدیث��ة  ، فق��د انتھین��ا أن نظ��ام األوام��ر ع 
النظام اإلجرائي األمثل لمواجھة الشائعات ، وھو األمر الذي یحتاج  نصًا تشریعیًا یعطي 
لقاضي األمور الوقتیة سلطة إصدار أوامر علي العرائض لمواجھة الش�ائعات ، باعتب�اره   

، ل��ذلك وج��ب  .النظ��ام األكث��ر س��رعة واألكث��ر فاعلی��ة إذا م��ا م��نح دورًا ف��ي ھ��ذا المج��ال   
  .   التدخل التشریعي باعتبار أن األمر قد یصل إلي حد المساس بالنواحي االقتصادیة

  :ورأینا أن یمنح قاضي األمور الوقتیة سلطة األمر باآلتي 
  .تقریر أن الشائعات كاذبة أو تشھیریة  - 
 .األمر بإلزام الخصم مروج الشائعات بنشر تصحیح مالئم أو اعتذار عنھا  - 
تقیید مروج الشائعات عند النشر عمومًا أو عند النشر في الموضوع محل األمر ب - 

 .الشكوى وذلك إذا نشرت الشائعة بطریق من طرق النشر 
بحذف البیان التش�ھیري ،   Operator of Websiteسلطة أن یوجھ أمرًا  لـ   - 

  .إذا كان البیان التشھیري قد تم نشره من خالل شبكة اإلنترنت 
ض�رورة نش�ر ملخ�ص األحك�ام واألوام�ر القض�ائیة الص�ادرة ف�ي          كما انتھینا إلي

الدعاوي والع�رائض الت�ي تس�تھدف الحمای�ة م�ن الش�ائعات خاص�ة تل�ك الش�ائعات الماس�ة           
بسمعة المؤسسات التجاری�ة الكب�ري ، عل�ي نفق�ة الم�دعي علی�ھ  ، مت�ي طل�ب الم�دعي أو          

اضي األمور الوقتی�ة إذا م�ا   الطالب ذلك في صحیفة دعواه أو في العریضة المقدمة منھ لق
  .أعطي األخیر دورا في مجال مواجھة الشائعات

شائعات ، حمایة قضائیة ، أوامر قضائیة ، الحق في السمعة، النظام  :الكلمات المفتاحیة 
  .االجرائي 
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Civil Procedural Protection Facing Defamation 
Heba Badr Ahmed Mohammed. 
department of law of civil procedure, Faculty of Law, Ain 
Shams University, Cairo, Egypt. 
E-mail: Dr.hebabadr@law.asu.edu.eg  
Abstract: 

Procedural protection facing the despicable rumors is 
the subject of this research.   

Defamation is considered as a violation of the right to 
reputation . 

Nowadays despicable rumors have a very bad effects 
on the national economy , and it has an undesirable financial 
reflection in the field of investment and the commercial 
activities. 

As the technological development and using the internet 
participate in increasing the defamation  and its spread ,  we 
recommend  that it is very necessary to give the Egyptian 
judge of the temporary affaires, the power to face the 
despicable rumors . 

The orders of the judge of the temporary affaires may 
be one of these:  

- Declare that the statement is not true or defamatory. 
- Order the defendant to publish a suitable correction or 

apology.  
- Order the limitation of publication in general or 

limitation of the publication in the complaint subject.  
- Order the website operator to delete the defamatory 

statement . 
 Also if we intend to reduce the defamation in any 

society it is very necessary to publish the orders or the 
judgments of  the defamatory cases on the charge of the 
defendant .  
KeyWords: Defamation , Judicial Protection , Judicial Orders, 
Right to Reputation, Procedural System . 
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  المقدمة
إن أي مجتمع منظم البد أن تكون السیادة فیھ للقانون ، فال یمكن أن تجد مجتمع�ًا  
ی��دخل ف��ي ع��داد المجتمع��ات المتحض��رة ، إال وكان��ت س��یادة الق��انون إح��دي المؤش��رات        

  .والدالئل القویة التي تؤكد تحضره 
عي ، وإذا كانت الشائعة من الممكن أن تصل إلي حد تھدید كیان الشخص االجتما

أو األسري ، أو المالي ، بل ربما تؤدي إلي انھیار المؤسسات والمنشآت التجاریة ، إذ أن 
أحد المقومات األساسیة التي ترتكز علیھا ھي السمعة ، وبالتالي فإن أي ش�ائعة ق�د ت�ؤدي    
إلي المساس بھذه السمعة قد یترتب علیھا آثار بالغة الخطورة ، إذ ربما تؤدي إل�ي انھی�ار   

  . سسة ككل المؤ
وعلیھ فإن إثارة الشائعات یمكن إدراجھا في أحد العوارض الت�ي تعت�رض الس�یر    

  . المنظم والنفاذ التلقائي للقانون ، وھو عارض التجھیل القانوني 
" وإذا ك��ان تجھی��ل الحق��وق والمراك��ز القانونی��ة یواج��ھ بحمای��ة قض��ائیة تأكیدی��ة      

ة األم�ر المقض�ي ، ویزی�ل ھ��ذا    ، أي بحك�م قض�ائي موض�وعي یح�وز حجی�     " موض�وعیة  
التجھیل بتأكید الحقوق والمراكز القانونیة أو نفیھا ، فھل یمكن أن یكون للقضاء التأكی�دي  

  دورًا فاعًال في الحمایة اإلجرائیة من الشائعات ؟ 
وإذا كان من المعروف أن القضاء التأكیدي أو الموضوعي وھو یبحث في أص�ل  

یستغرق زمنًا طویًال ، فھل من سبیل إجرائ�ي أكث�ر س�رعة     الحقوق والمراكز القانونیة قد
وأكث��ر فاعلی��ة للحمای��ة  م��ن الش��ائعات ، ال س��یما ف��ي ظ��ل عص��ر المعلوم��ات واس��تخدام       

  االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي ؟ 
إن ازدیاد الش�ائعات المغرض�ة داخ�ل المجتم�ع الب�د وأن ت�نعكس       : أھمیة الدراسة 

تص��اد الق��ومي ف��ي الدول��ة ، ب��ل وت��ؤثر عل��ي حج��م االس��تثمارات   آثارھ��ا الس��لبیة عل��ي االق
ب��داخلھا ، إذ ق��د یترت��ب عل��ي الش��ائعات  خ��وف المس��تثمرین م��ن تعرض��ھم للخس��ائر مم��ا    

كما تزداد خط�ورة الش�ائعات ف�ي الوق�ت الح�الي ف�ي       . یدفعھم إلي االستثمار خارج الدولة 
الجتم�اعي حی�ث س�اھم ك�ل     ظل عصر المعلومات واستخدام االنترن�ت ومواق�ع التواص�ل ا   

 -ذلك في سرعة وسھولة نشر الشائعات ، فقد تأثرت الشائعة في العصر الراھن بص�ورة  
م��ن وس��ائل االتص��ال والتواص��ل الحدیث��ة مثلم��ا یح��دث ف��ي   -وأكث��ر م��ن أي وق��ت مض��ي 

تداول الشائعات داخل سوق األوراق المالیة وغیر ذلك عبر الرسائل اإللكترونیة والھاتف 
، حی��ث یمك��ن لش��ائعة أن تح��دث انھی��ارًا أو عل��ي األق��ل تراجع��ًا كبی��رًا ف��ي أداء   المحم��ول 

، لذلك فإن التساؤل البد أن ) ١(البورصات أو انھیار األسھم لشركات بعینھا في البورصة
یثور عما إذا كان�ت نص�وص ق�انون المرافع�ات بوض�عھا الح�الي تكف�ي ف�ي ذاتھ�ا لتحقی�ق           

ج�ھ الس�رعة م�ن اآلث�ار الس�لبیة للش�ائعة وحمای�ة م�ن         حمایة فاعلة تح�د أو توق�ف وعل�ي و   
  .تھدده الشائعات في مركزه سواء االجتماعي أو األسري أو المالي 

                                      
مجلة البحث العلمي ف�ي اآلداب   –اإلشاعة وأثرھا علي الفرد والمجتمع  –صفاء عباس عبد العزیز  - ١
  .  ٣ص  – ٢٠١٩ –الجزء الثامن  – ٢٠العدد  –
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بل وتزداد أھمی�ة الحمای�ة اإلجرائی�ة ف�ي مواجھ�ة الش�ائعات ف�ي الح�االت الت�ي ال          
ف ، تكتم�ل فیھ��ا أرك��ان الجریم��ة بالنس��بة للش��ائعة ، ك��ركن العالنی��ة م��ثًال ف��ي جریم��ة الق��ذ 

وبالتالي فمن غیر المتصور أن یقف من تھدده الشائعات ف�ي مرك�زه الم�الي أو األدب�ي أو     
  . االجتماعي عاجزًا مجردًا من كل حمایة قضائیة

رأین�ا اس�تخدام الم�نھج التحلیل�ي المق�ارن ف�ي ھ�ذه        :المنھج المس�تخدم ف�ي الدراس�ة    
وآراء الفق��ھ ف��ي ال��نظم  الدراس��ة لتحلی��ل مختل��ف النص��وص القانونی��ة ، وأحك��ام القض��اء ،  

القانونیة محل الدراسة ؛ وھي بصفة أساسیة ؛ القانون المص�ري و الق�انون االنجلی�زي  ،    
بما تتیحھ الدراسة المقارنة من ارتیاد آفاق مختلفة في الفكر القانوني علي نحو یمكن معھ 

إل�ي   الوصول إلي التصور األمثل ال�ذي یمك�ن األخ�ذ ب�ھ ف�ي  الق�انوني المص�ري وص�والً        
  .الحمایة اإلجرائیة الفاعلة في مواجھة الشائعات 

نري تقسیم الدراسة في موضوع الحمایة اإلجرائیة من الشائعات : خطة الدراسة 
  : علي النحو التالي 

  ).  الحمایة القانونیة الموضوعیة  –تعریفھا ( الشائعات : مبحث تمھیدي 
  .لقانون المصري الحمایة اإلجرائیة من الشائعات في ا: مبحث أول 

  . مطلب أول حق الدعوي والشائعات 
  .دعوي التحدي للحمایة اإلجرائیة الشائعات " مطلب ثان 
  الحمایة اإلجرائیة من الشائعات في القانون اإلنجلیزي: مبحث ثان 
  لمحة عن النظام القضائي في المملكة المتحدة : مطلب أول 
 .نجلیزي مواجھة الشائعات في القانون اإل: مطلب ثان 

نح��و حمای��ة إجرائی��ة عاجل��ة ف��ي مواجھ��ة الش��ائعات ف��ي الق��انون  : مبح��ث خ��اص 
  .المصري

  الخاتمة
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  املبحث التمهيدي

  الشائعات

  )احلماية القانونية املوضوعية   –تعريفها ( 

إذا كان المبدأ السائد قدیمًا في المجتمعات القبلی�ة قب�ل نش�أة الدول�ة     : تمھید وتقسیم 
ي تنشئ الحق وتحمیھ فیم�ا ع�رف بعص�ر القض�اء الخ�اص ، فإن�ھ بع�د أن        أن القوة ھي الت

تش��كلت ال��دول وأص��بحت لھ��ا س��لطاتھا التش��ریعیة والقض��ائیة والتنفیذی��ة ، ف��إن ھ��ذا المب��دأ  
وإذا كانت الشائعات من الظواھر .  تراجع ولم یعد لھ محل وأصبح الجمیع یحتكم للقانون

للمجتمع ، فھ�ي س�الح خطی�ر اس�تخدمت كثی�را ف�ي       الخطیرة بل ، والمدمرة أحیانًا للفرد و
أوقات السلم وأوقات الحرب وكنوع من الح�رب النفس�یة لب�ث الرع�ب والف�زع ف�ي نف�وس        
األشخاص والمجتمعات ، بل تستخدم الش�ائعات أحیان�ًا إلث�ارة الفوض�ى ف�ي المجتمع�ات ،       

نس�بة األمی�ة    حیث تزداد حدة وخطورة الشائعات في المجتمع�ات الجاھل�ة الت�ي ت�زداد بھ�ا     
عنھ��ا ف��ي المجتمع��ات الواعی��ة والمتحض��رة ل��ذلك فإن��ھ یث��ور التس��اؤل ع��ن كیفی��ة مواجھ��ة  

  . القانون للشائعات
وعلی�ھ ن�ري دراس�ة الش�ائعات م�ن حی�ث تعریفھ�ا وبی�ان أنواعھ�ا وكیفی�ة الحمای�ة            

  :القانونیة منھا ، وذلك علي النحو التالي 
  . مطلب أول التعریف بالشائعات 

  .الحمایة القانونیة الموضوعیة من الشائعاتمطلب ثان 
  

  اطب اول 

  ارف ت 

مضت اإلشارة إلي أن الشائعات ظاھرة موجودة في أغلب المجتمعات ، ویحاول 
علم��اء االجتم��اع بح��ث أس��بابھا وإیج��اد الحل��ول لھ��ا ، وھ��ي ظ��اھرة موج��ودة من��ذ الق��دم        

ر منھ�ا ف�ي المجتمع�ات المتط�ورة ، ذل�ك أن      ومنتشرة في المجتمعات البدائی�ة بص�ورة أكب�   
ھذه األخیرة تأخذ بأسالیب العلم وتعتم�د عل�ي الدراس�ات العلمی�ة وتطبیقھ�ا ، فیك�ون ت�أثیر        

  . الشائعات أقل خطورة وأقل أثرًا أو ربما عدیمة األثــــر 
والشائعة لغة من الفعل شاع یشیع ش�یوعًا وش�یاعًا ومش�اعًا ، أي ظھ�ر وانتش�ر ،      

  ) . ١(اع بالشئ أي أذاعھ ، والشائعة ھي الخبر الذي ینتشر وال تثبت فیھ ویقال ش
مبحثًا أصیًال في أبحاث  -نظرًا لخطورتھا علي الفرد والمجتمع  -وتعد الشائعات 

علماء االجتماع وعلماء النفس لمحاولة الحد منھا كظاھرة ومعالجة آثارھ�ا س�واء النفس�یة    

                                      
  . ٥٠٣ص  – ١جـ  –المعجم الوسیط  - ١
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ة م��ن الموض��وعات المش��تركة ب��ین أكث��ر م��ن ف��رع م��ن ، ب��ل إن الش��ائع) ١(أو االجتماعی��ة
ف��روع العل��م ، باعتبارھ��ا أح��د الظ��واھر المجتمعی��ة ، والت��ي ت��زداد بص��فة خاص��ة ، ف��ي        
المجتمع��ات المتدنی��ة إلح��داث ن��وع م��ن الفوض��ى أو إش��اعة ال��ذعر ، أو المس��اس ب��المركز 

ء تم انتشارھا األدبي أو االجتماعي أو األسري بالشخص أو غیر ذلك من األھداف ، سوا
بالطرق التقلیدیة وھي التناقل بین الناس في المجتمعات المحدودة العدد ثم تتسع وتبدأ ف�ي  

  .    االنتشار ، أو من خالل وسائل التقنیة الحدیثة ومواقع التواصل االجتماعي 
ویعرف علماء االجتماع الشائعة بأنھا خبر أو مجموعة من األخب�ار الزائف�ة الت�ي    

لمجتمع بشكل سریع ، ویتم تداولھا بین العامة ظنًا منھم في صحتھا ودائم�ًا م�ا   تنتشر في ا
تكون ھذه األخبار شیقة ومثیرة ، وتفتقر الشائعة عادة إلي المصدر الموث�وق ال�ذي یحم�ل    
أدلة علي صحتھا وتھدف ھ�ذه األخب�ار إل�ي الت�أثیر عل�ي ال�روح المعنوی�ة والبلبل�ة وزرع         

  ). ٢(بذور الشك 
الشائعات في كثی�ر م�ن األحی�ان تم�س بس�معة الش�خص بم�ا تمثل�ھ م�ن           ولما كانت

، وبصفة أساسیة ، الحق في السمعة باعتباره أحد الحقوق ) ٣(اعتداء علي حیاتھ الخاصة 
اللصیقة بالشخصیة ، إذ مضت اإلشارة إل�ي أن الش�ائعة م�ن الممك�ن أن تص�ل إل�ي تھدی�د        

بل وربما تؤدي إل�ي انھی�ار المؤسس�ات     كیان الشخص االجتماعي أو األسري أو المالي ،
والمنش��آت التجاری��ة ، إذ أن أح��د المقوم��ات األساس��یة الت��ي ترتك��ز علیھ��ا ھ��ي الس��معة ،      
وبالتالي فإن أي ش�ائعة ق�د ت�ؤدي إل�ي المس�اس بھ�ذه الس�معة ق�د یترت�ب علیھ�ا آث�ار بالغ�ة             

  .الخطورة إذ قد ینتھي الحال إلي انھیار المنشأة التجاریة ككل 
شكل الشائعة جریمة یعاقب علیھا القانون كالقذف والتشھیر والتنمر وغیرھا وقد ت

م��ن الج��رائم الجنائی��ة ، وق��د ال تش��كل جریم��ة جنائی��ة وم��ع ذل��ك ترت��ب إض��رارا بمرك��ز      
والم��زاعم . الش��خص ، ك��المزاعم الت��ي ت��دور ح��ول الموق��ف الم��الي إلح��دى الش��ركات        

م�ن حیات�ھ الخاص�ة وعالقات�ھ العاطفی�ة أو      واألقاویل التي یتعرض لھا الفرد العادي وتنال 
  .الزوجیة 

وقد تحمل الش�ائعة ج�زء م�ن الحقیق�ة بالنس�بة لم�ا تری�د ترویج�ھ م�ن أخب�ار حی�ث            
یمیل الناس لتقبل الشائعات التي تتفق مع معتقداتھم ومعلوم�اتھم ، وق�د تك�ون بعی�دة تمام�ًا      

  . عن أیة حقیقة وعاریة كلیًا من الصحة 

                                      
شارًا  في المدن ، وفي إحدي الدراسات انتھت إلي أن الشائعات اإلقتصادیة والسیاسیة ھي األكثر انت - ١

  .في حین أن الشائعات االجتماعیة تنتشر أكثر لدي سكان  القرى واألریاف وطلبة المدارس
مجل�ة الش�مال للعل�وم     -)ت�وتیر نموذج�ا   (الش�ائعات ف�ي مواق�ع التواص�ل االجتم�اعي       –محمد بن ع�ائض  

  ١٤٤ص   - ٢٠١٩ – ١العدد  – ٤المجلد  –اإلنسانیة 
وم��ا  ١٤٠ص  –إش��ارة س��ابقة  –ئعات ف��ي وس��ائل التواص��ل االجتم��اعي الش��ا –محم��د ب��ن ع��ائض  - ٢

  .بعدھا 
القیادة العامة لشرطة الش�ارقة   –مجلة الفكر الشرطي  –القانون في مواجھة الشائعات  –عابد فاید   - ٣
  .   ٣ص  – ٢٠١٥ – ٩٢العدد  –اإلمارات  –
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خص عادي ، كما قد  تص�در م�ن خ�الل وس�ائل اإلع�الم ،      وتصدر الشائعة من ش
أو وس�ائل    -وھذا ھ�و الغال�ب    –سواء الوسائل التقلیدیة كالصحف والرادیو والتلیفزیون  

وقد ساعد تطور وس�ائل االتص�ال   . اإلعالم الحدیثة كمواقع التواصل االجتماعي وغیرھا 
ر ل�م یع�د یس�تغرق س�وي ث�وان      علي سھولة انتشار الشائعات في المجتم�ع المعاص�ر ف�األم   

  . معدودة 
وتختلف الشائعة عن الدعایة ، فالدعایة غالبا یقصد بھا الخیر كالدعایة عن من�تج  

  -ف�ي الغال�ب    -جدید أو ع�الج جدی�د لم�رض م�زمن ، ف�ي ح�ین أن الش�ائعة ال یقص�د بھ�ا          
ج�ال  سوي التشھیر أو اإلساءة لسمعة شخص أو أح�د الكیان�ات والمؤسس�ات العامل�ة ف�ي م     

  .   معین 
وتتعدد وظائف الش�ائعات ف�ي المجتم�ع ، إذ أن الوظیف�ة األول�ي للش�ائعات إرس�اء        
روح ومشاعر القلق والرع�ب والت�وتر ل�دي الجمھ�ور المس�تھدف ، لت�أتي الوظیف�ة الثانی�ة         
للشائعات وھي انتشار عن مشاعر القلق والرعب والتوتر م�ن خ�الل العدی�د م�ن الوس�ائل      

والتخفیف واإلسقاط من أجل العمل علي إع�ادة تماس�ك المجتم�ع ورف�ع     كالتبریر والتفسیر 
  . الروح المعنویة 

كذلك أحد وظائف الشائعات ھي الرغبة في الظھور وجذب االنتباه والظھور بمظھ�ر       
  ).١(المطلع علي بواطن األمور ، لنصل في النھایة إلي محاولة فھم الواقع الغامض 

  :إلي الشائعات ) ٢(ویقسم البعض 
وھي شائعات یتم ترویجھا ببطء وبصورة سریة وعلي نحو : الشائعات البطیئة  -
  .من التكتم
  .سریعة االنتشار وسریعة االختفاء: الشائعات السریعة -
  .یطلقھا شخص بھدف التقلیل من مكانة منافسھ : الشائعات الھجومیة-
ل اتخ��اذ ق��رار تھ��دف إل��ي قی��اس رد فع��ل الش��ارع حی��ا : الش��ائعات االس��تطالعیة -
  . مستقبلي

یس�قط فیھ�ا م�روج الش�ائعة إح�دي ص�فاتھ الس�یئة عل�ي ش�خص          : شائعة اإلسقاط -
  .آخر 

دافعھا كراھیة شخص أو نشر الكراھیة بین الفئات االجتماعیة : شائعة الكراھیة -
  .أو إثارة النعرات الطائفیة أو الحزبیة 

  .تصار في أوقات الحروب تھدف إلي بث األمل في النفوس كاالن: شائعة األمل -
كذلك إذا كان أغلب الشائعات في أي مجتمع ھي شائعات م�ن الن�وع الس�یئ ال�ذي     

 : ال یجلب إال الضرر ، لذلك فإن اآلثار السلبیة للشائعات عدیدة نذكر منھا 

                                      
عات وفقًا لضوابط القانون المدني شروط المسئولیة المدنیة عن أضرار نشر الشائ –عمر أحمد  - ١

  . وما بعدھا  ١١ص – ٢٠١٩أبریل  –جامعة طنطا  –مؤتمر القانون والشائعات  –المصري 
مؤتمر القانون  –مدي انعكاس حریة الرأي والتعبیر علي انتشار الشائعات  –أحمد فاروق  - ٢

  .١٦ص  – ٢٠١٩ابریل  –جامعة طنطا  –والشائعات 
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  .إرباك صانعي القرار سواء باإلبطاء أو التسرع في إصدار القرار  - 

 .وح االنقسام في صفوف المجتمع إثارة الفتنة داخل المجتمع وبث ر - 

 .تعطیل حركة اإلنتاج وتشتیت المجتمع والتخبط وإحداث البلبلة داخلھ  - 

  .إشاعة الروح االنھزامیة داخل المجتمع والتأثیر علي معنویات الشعب  - 
  

 ب اطا  

  ا او اوو ن ات

ثم الحمایة بمقتضي الق�انون الم�دني   وسنعرض فیھ للحمایة الجنائیة من الشائعات 
  :وذلك علي النحو التالي 

  .الحمایة الجنائیة من الشائعات : فرع أول 
  .الحمایة من الشائعات بمقتضي القانون المدني : فرع ثان 

  

  الفرع األول 
  الحمایة الجنائیة من الشائعات 

لطمأنین�ة  مضت اإلشارة إلي أن ھناك نوع من الشائعات یھدف إل�ي ب�ث األم�ل وا   
ف�ي النف�وس ، وم�ن ث�م ف�إن ھ�ذا الن�وع م�ن الش�ائعات ھ�و ن�وع محم�ود ، ولكن�ھ ل�یس ھ��و               
المستھدف من ھذه الدراسة ، حیث إن المستھدف ھنا في ھذا المبحث التمھیدي  ھ�و ذل�ك   
النوع من الشائعات الذي یؤدي إلي إثارة الف�تن وإح�داث الفرق�ة واالنقس�ام داخ�ل ص�فوف       

ائعات الت��ي تنتھ��ك الحی��اة الخاص��ة لآلخ��رین م��ن أج��ل المس��اس       المجتم��ع ، وك��ذلك الش��  
بسمعتھم أو النی�ل م�نھم ، وغی�ر ذل�ك م�ن الص�ور الس�یئة ، والت�ي ترت�ب آث�ارًا وأض�رارًا            
بالغة السوء سواء علي مستوي الفرد أو عل�ي مس�توي المجتم�ع ف�ي الح�االت الت�ي تھ�دف        

  . اخل المجتمع الشائعة فیھا إلي إحداث الفتن والفرقة واالنقسامات د
وإذا نظرن�ا للش�ائعة فنج�د منھ�ا م�ا یش��كل فع�ال تت�وافر فی�ھ أرك�ان إح�دي الج��رائم           
الجنائیة المعاقب علیھا قانونًا بموجب نصوص قانون العقوبات ،  ومنھا ما ھو لیس كذلك 

  . ومع ذلك قد تنعقد بھ المسئولیة المدنیة باعتباره اعتداء علي حرمة الحیاة الخاصة 
ا في ھذا الصدد ھو ذلك النوع الذي یشكل جریمة جنائیة ، ونظرًا لتع�دد  وما یھمن

  . صور الشائعات فقد تتعدد صور الجرائم الجنائیة التي یمكن أن تعد الشائعة محًال لھا 
فعل��ي س��بیل المث��ال یمك��ن اعتب��ار الش��ائعة س��بًا أو ق��ذفًا مت��ي ت��وافرت فیھ��ا أرك��ان  

  .  عقوبات مصري  ٣٠٢لیھا بموجب المادة جریمة السب أو جریمة القذف المعاقب ع
كذلك ق�د تش�كل الش�ائعة جریم�ة التنم�ر المعاق�ب علیھ�ا أیض�ًا بموج�ب النص�وص           

مكرر ب من قانون العقوبات ، والمضافة بالقانون رقم  ٣٠٩الجنائیة ، إذ  بموجب المادة 
قوة أو ، وضع المشرع تعریفًا للتنمر بأنھ كل قول أو استعراض )  ١( ٢٠٢٠لسنة  ١٨٩

                                      
  . ٢٠٢٠سبتمبر  ٥ –مكرر ب  ٣٦العدد  –ة الجریدة الرسمی - ١
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سیطرة للجاني أو استغالل ضعف للمجني علیھ أو لحالة یعتقد الج�اني أنھ�ا تس�ئ للمجن�ي     
علی��ھ ك��الجنس أو الع��رق أو ال��دین أو األوص��اف البدنی��ة أو الحال��ة الص��حیة أو العقلی��ة أو   
المس��توي االجتم��اعي بقص��د تخویف��ھ أو وض��عھ موض��ع الس��خریة أو الح��ط م��ن ش��أنھ أو     

م�اعي ، كم�ا جع�ل المش�رع عقوب�ة التنم�ر الح�بس والغرام�ة م�ع          إقصائھ من محیطھ االجت
  .   عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص علیھا في أي قانون آخر  

كذلك یعاقب قانون العقوبات المصري علي إذاع�ة ونش�ر األخب�ار الكاذب�ة بموج�ب الم�ادة       
وات د حی��ث یعاق��ب ب��الحبس م��دة ال تق��ل ع��ن س��تة أش��ھر وال تزی��د عل��ى خم��س س��ن /  ٨٠

جنی��ھ أو بإح��دى ھ��اتین العق��وبتین ك��ل  ٥٠٠جنی��ھ وال تج��اوز  ١٠٠وبغرام��ة ال تق��ل ع��ن 
مص��ري أذاع عم��دًا ف��ي الخ��ارج أخب��ارًا أو بیان��ات أو إش��اعات كاذب��ة ح��ول األوض��اع          
الداخلیة للبالد وكان من ش�أن ذل�ك إض�عاف الثق�ة المالی�ة بالدول�ة أو ھیبتھ�ا واعتبارھ�ا أو         

وتكون العقوبة  .اطًا من شأنھ اإلضرار بالمصالح القومیة للبالدباشر بأیة طریقة كانت نش
  .السجن إذا وقعت الجریمة في زمن حرب 

كما یعاقب المش�رع المص�ري عل�ي الش�ائعات الت�ي تھ�دف إل�ي تك�دیر األم�ن الع�ام وإلق�اء            
 ١٠٢للم�ادة رق�م   إذ وفق�ًا  الرعب والفزع بین الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العام�ة ،  

یعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسین جنیھًا وال تج�اوز م�ائتي جنی�ھ ك�ل م�ن       مكرر
أذاع عمدًا أخبارًا أو بیانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدیر األم�ن الع�ام أو   

وتك��ون العقوب��ة الس��جن   .إلق��اء الرع��ب ب��ین الن��اس أو إلح��اق الض��رر بالمص��لحة العام��ة    
ھ وال تج�اوز خمس�مائة جنی�ھ إذا وقع�ت الجریم�ة ف�ي زم�ن        وغرامة ال تق�ل ع�ن مائ�ة جنی�    

ویعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في الفق�رة األول�ى ك�ل م�ن ح�از بال�ذات ، أو       .الحرب
بالواسطة ، أو أح�رز مح�ررات ، أو مطبوع�ات تتض�من ش�یئًا مم�ا ن�ص علی�ھ ف�ي الفق�رة           

ك�ل م�ن ح�از أو أح�رز أی�ة      المذكورة إذا كانت معدة للتوزیع ، أو الطالع الغیر علیھ�ا ، و 
وسیلة من وسائل الطبع أو التسجیل ، أو العالنیة مخصص�ة ، ول�و بص�فة وقتی�ة لطب�ع أو      

  .    تسجیل أو إذاعة شيء مما ذكر

عقوبات مصري یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن  ١٨٨ووفقا للمادة 
ح�دى ھ�اتین العق�وبتین ك�ل م�ن      خمسة آالف جنیھ وال تزید عل�ى عش�رین أل�ف جنی�ھ أو بإ    

نش��ر بس��وء قص��د بإح��دى الط��رق المتق��دم ذكرھ��ا أخب��ارًا أو بیان��ات أو إش��اعات كاذب��ة أو   
أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغیر، إذا كان من شأن ذل�ك تك�دیر الس�لم    

  . العام أو إثارة الفزع بین الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

ذلك إلي أن نصوص قانون العقوبات المص�ري واجھ�ت ك�ل ص�ور الش�ائعات       نخلص من
بعقوبات رادعة ، ونص�وص كفیل�ة ب�ردع مروج�ي الش�ائعات س�واء كان�ت ھ�ذه الش�ائعات          
تمس فرد من أفراد المجتمع في سمعتھ أو مركزه األدبي أو االجتماعي أو المالي أو غیر 

جاریة التي تھددھا شائعات تضر بمركزھا ذلك  ، أو تمس أحد الكیانات االقتصادیة أو الت
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المالي أو سمعتھا المالی�ة ، أو كان�ت الش�ائعات موجھ�ة للمجتم�ع كك�ل م�ن أج�ل زعزعت�ھ          
  .وإحداث االنقسامات والفرقة بین صفوف أفراده 

ولك��ن نظ��رًا ألن ك��ل جریم��ة م��ن الج��رائم الت��ي ن��ص المش��رع عل��ي تجریمھ��ا لھ��ا أرك��ان   
الشائعات ، فإذا تخلف أحد األركان أو الشروط في الفعل  وشروط لقیامھا ، وكذلك جرائم

فأنھ ال یمكن اعتبار الفعل جریمة ، وعلیھ یكون من المفید دراس�ة الحمای�ة م�ن الش�ائعات     
  .وفقًا للقانون المدني وھو ما سنعرض لھ 

  الفرع الثاني 
  الحمایة من الشائعات بمقتضي القانون المدني 

وع��ان م��ن الش��ائعات ، ش��ائعات تھ��دف إل��ي ب��ث  مض��ت اإلش��ارة إل��ي أن ھن��اك ن 
األم��ل ف��ي النف��وس ورف��ع ال��روح المعنوی��ة ل��دي أف��راد المجتم��ع ، وھن��اك ن��وع آخ��ر م��ن     
الشائعات یستھدف التحقیر أو التشھیر بفرد من أفراد المجتم�ع  أو ب�المجتمع كك�ل وإث�ارة     

ا ، وھ�ي الت�ي   الفوضى والبلبلة بداخل�ھ ، وال ش�ك أن ھ�ذه األخی�رة ھ�ي مح�ل الدراس�ة ھن�        
  .ینبغي أن تتضافر الجھود لمواجھتھا والحمایة منھا أو علي األقل التقلیل من آثارھا

ومن ھذا المنطلق فإن الشائعات التي تس�تھدف الف�رد وتم�س بس�معتھ أو ش�رفھ أو مرك�زه       
األدبي أو المالي أو االجتماعي ، أو تلك التي تستھدف كیانًا اقتص�ادیًا م�ن أج�ل زعزعت�ھ     

علي إضعافھ ألي سبب من األسباب ، فھ�ذه الش�ائعات تش�كل جمیع�ًا إعت�داء عل�ي        والعمل
الحق في السمعة ، إذ ُیعرف الحق في السمعة بالمفھوم الضیق بأنھ ح�ق الش�خص ف�ي أال    
تذاع عنھ أمور من شأنھا أن تدعو إلي كراھیتھ ، احتق�اره ف�ي نظ�ر اآلخ�رین ، أو تس�بب      

  ) .١(ھم إیاه نفورھم منھ ، تجنبھم لھ أو تحاشی

. من القانون المدني كل خطأ سبب ضرر للغیر یلزم فاعلھ ب�التعویض   ١٦٣ووفقًا للمادة 
أي أنھ یمكن االستناد لقواعد المس�ئولیة التقص�یریة لمس�اءلة مروج�ي الش�ائعات وإل�زامھم       

  . بالتعویض ، عند ثبوت أركان المسئولیة ، وھي الخطأ ، والضرر ، وعالقة السببیة 

مس��تقر علی��ھ أن الض��رر ال��ذي یس��تتبع المس��ئولیة المدنی��ة والتع��ویض ھ��و   وم��ن ال
األذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقھ أو بمصلحة مش�روعة ل�ھ   
سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسالمة جسده أو عاطفتھ أو بمالھ أو حریت�ھ  

ترط أن یكون الحق الذي یحصل المساس أو شرفھ أو اعتباره أو غیر ذلك ، أي أنھ ال یش
بھ حق�ًا مالی�ًا ، ب�ل یكف�ي المس�اس ب�أي ح�ق یحمی�ھ الق�انون ك�الحق ق�ي الحی�اة والح�ق ف�ي               

بل أنھ ال یشترط أن یكون المس�اس  . سالمة الجسد وحق الحریة الشخصیة وحریة العمل 
ون ب�دعوي  بحق یحمیھ القانون ، ویكفي أن یقع علي مصلحة للشخص ولو لم یكفلھا الق�ان 

                                      
  . ٢٠ص   - ١٩٨٥ –منشأة المعارف  –فكرة الحق في السمعة  –محمد ناجي یاقوت  - ١
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خاصة طالما أن ھذه المصلحة مشروعة أي غیر مخالفة للق�انون ، كمص�لحة م�ن یع�ولھم     
  ).١(الشخص ، دون إلزام قانوني علیھ ، في بقاء ھذا الشخص علي قید الحیاة 

ولكن قد یثیر البعض من مروجي الشائعات سواء برسم كاریكاتیري أو فكاھ�ات ی�تم بثھ�ا    
تواصل االجتماعي ، وغیرھا م�ن الص�ور الت�ي یمك�ن م�ن      ومشاركتھا من خالل وسائل ال

خاللھا ترویج الشائعة ، أن مس�لكھ ھ�ذا إنم�ا ھ�و اس�تعمال لحق�ھ ف�ي التعبی�ر ، إال أن ذل�ك          
مردود علیھ أیضًا من خالل نص المادة الخامسة من القانون المدني ، والتي تشكل نظریة 

  : التعسف في استعمال الحق ، حیث تنص علي أن 

  :ون استعمال الحق غیر مشروع في األحوال اآلتیة یك(( 

  .إذا لم یقصد بھ سوي اإلضرار بالغیر  -أ

إذا كانت المصالح التي یرمي إلي تحقیقھا قلیلة األھمیة ، بحیث ال تتناس�ب البت�ة م�ع     -ب
  .ما یصیب الغیر من ضرر بسببھا 

  ).٣()٢)) (إذا كانت المصالح التي یرمي إلي تحقیقھا غیر مشروعة  -ج

                                      
في الفع�ل الض�ار والمس�ئولیة     –المجلد الثاني  –الوافي في شرح القانون المدني  –سلیمان مرقص  - ١

  . ١٣٣ص  – ١٩٨٨ –تنقیح حبیب الخلیلي  -المدنیة
كان المشروع التمھیدي یضیف إلي المعاییر الثالث�ة الت�ي أوردتھ�ا الم�ادة الخامس�ة م�ن الق�انون         وقد - ٢

  : معیارین آخرین ) المصلحة غیر المشروعة  –رجحان الضرر  –نیة األضرار ( المدني 
التعارض مع مصلحة عامة جوھریة ، وھذا المعی�ار اس�تقاه المش�روع التمھی�دي م�ن الفق�ھ اإلس�المي         -*

ثر ما یساق من التطبیقات عن�د فقھ�اء المس�لمین یتعل�ق بوالی�ة الدول�ة ف�ي تقیی�د حق�وق األف�راد ص�یانة            وأك
للمصلحة ، كمن�ع اخت�زان الس�لع تجنب�ًا الس�تغالل حاج�ة األف�راد إلیھ�ا ف�ي الح�روب والح�وائج ، عل�ي أن             

  .ع والقیاس الفكرة في خصبھا ال تقف عند حدود ھذه التطبیقات ، فھي مجرد أمثلة تحتمل التوس
  .التعارض مع حقوق أخري بتعطیل استعمالھا علي الوجھ المألوف  -* 

 ٢٠٩ص  ١مجموع�ة األعم�ال التحض�یریة     –المذكرة اإلیضاحیة للمشروع التمھی�دي  : یراجع في ذلك 
  .                       وما بعدھا 

نص عل��ي نظری��ة التعس��ف ف��ي  وتج��در اإلش��ارة إل��ي أن��ھ ل��م ی��رد ف��ي الق��انون الم��دني ف��ي فرنس��ا ال��    - ٣
اس��تعمال الح��ق وم��ع ذل��ك ف��إن ھ��ذه النظری��ة موج��ودة ف��ي كت��ب الفق��ھ الفرنس��ي كم��ا أن لھ��ا العدی��د م��ن        
التطبیقات التشریعیة ومنھا النص في قانون المرافعات الفرنسي علي إمكانیة اإللزام بالتعویض في حال�ة  

  .إساءة استخدام الحق في التقاضي 
لح إس�اءة اس�تعمال الح�ق إذ ی�ري أن الح�ق      طأن بع�ض الفق�ھ الفرنس�ي ینتق�د مص�      كما تجدر اإلشارة إل�ي 

  . یتوقف عند اللحظة التي تبدأ فیھا التعسف أو اإلساءة 
L'abus des droits est un faux problème, ou du moins une fausse 
terminologie , pour la simple raison que " le droit cesse là où l'abus 
commence " . 

  : یراجع في ذلك 
Boris Starck , Henri Roland et Laurent Boyer , Obligations :   
responsabilité délictuelle , 5e édition , Litec , 1996 , p. 175 .  
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وواضح م�ن ن�ص الم�ادة الخامس�ة م�ن الق�انون الم�دني أن المش�رع ج�اء بمع�اییر           
نیة اإلضرار وتقابل الخط�أ العم�د ، ورجح�ان الض�رر     : ثالثة للتعسف في استعمال الحق 

  ).١(وتقابل الخطأ الجسیم ، والمصـلحة غیر المشروعة وتقــابل الخـطأ غیـر الجـسیم 
شائعة اعتداء علي حرم�ة الحی�اة الخاص�ة للف�رد     نخلص من ذلك وسواء اعتبرنا ال

داخل المجتمع أو اعتبرناھا اعتداء علي الحق في الس�معة س�واء بالنس�بة للف�رد الع�ادي أو      
الكیان��ات االقتص��ادیة والمالی��ة أو حت��ي بالنس��بة ألي ش��خص اعتب��اري عموم��ًا ، ف��إن ذل��ك  

لخط��أ ض��ررًا للغی��ر ، یش��كل خط��أ تنعق��د ب��ھ المس��ئولیة التقص��یریة مت��ي ترت��ب عل��ي ھ��ذا ا
وحتي ولو حاول مروج الشائعة دف�ع مس�ئولیتھ بحق�ھ ف�ي حری�ة التعبی�ر ، ألن�ھ سیص�طدم         
حتم�ا ب�أن حری��ة التعبی�ر ال تعن��ي التش�ھیر أو التحقی��ر أو التنم�ر ، ال تعن��ي انتھ�اك حرم��ة       

اًال الحیاة الخاصة لألفراد  ، فھذا یعد تعسفًا في استعمال الحق ، أو بمعني أدق یعد اس�تعم 
 .  غیر مشروع للحق یستوجب أیضًا المسئولیة 

                                      
أحمد / تنقیح م  –الجزء األول  –الوسیط في شرح القانون المدني  –عبد الرزاق السنھوري   -  ١

 .  ٧٢٢ص  – ٢٠٠٦ –المراغي 
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  املبحث األول

  احلماية اإلجرائية من الشائعات يف القانون املصري  

إذا كان القانون ھو مجموع�ة القواع�د القانونی�ة الت�ي ت�نظم س�لوك       : تمھید وتقسیم 
التلق�ائي   واألص�ل ھ�و النف�اذ   . أفراد المجتمع أي أنھ ینظم حقوق وواجبات أف�راد المجتم�ع   

ففي الحیاة الیومیة ، بل وفي الیوم الواحد ، وحتي بالنسبة للشخص العادي . لھذه القواعد 
  ).١(تجري العشرات من المعامالت القانونیة والتي تتم بصورة تلقائیة 

وقد مضت اإلشارة إلي أن الحمایة اإلجرائیة في مواجھة الشائعات تزداد أھمیتھا 
الت��ي ال تكتم��ل فیھ��ا أرك��ان الجریم��ة بالنس��بة للش��ائعة ك��ركن بص��ورة كبی��رة ف��ي الح��االت 

العالنیة في جریمة القذف  مثًال ، ومن ثم یثور التس�اؤل ھ�ل یتص�ور أن یق�ف م�ن تھ�دده       
الشائعات في مركزه المالي أو األدبي أو االجتماعي عاجزًا مجردًا من كل حمایة قضائیة 

  .؟ 
ین وس�یلیة ، تع�د أداة الحمای�ة القض�ائیة     وإذا كانت القوانین اإلجرائیة ، وھي قوان

للحقوق والمراكز القانونیة التي ینظمھ�ا الق�انون الموض�وعي ، بحی�ث إذا اعت�رض النف�اذ       
التلق��ائي للق��انون أي م��ن ع��وارض النظ��ام الق��انوني فیت��دخل القض��اء إلزال��ة ھ��ذا الع��ارض 

معم�ول بھ�ا ،  ل�ذلك فإن�ھ     وإنفاذ القانون بحكم قضائي یقبل التنفی�ذ الجب�ري وفق�ًا للقواع�د ال    
یث��ور التس��اؤل ع��ن األدوات اإلجرائی��ة الت��ي ینظمھ��ا الق��انون اإلجرائ��ي لمواجھ��ة ظ��اھرة   

  خطیرة تھدد كیان الفرد بل وكیان المجتمع أحیاناً  كظاھرة الشائعات ؟  
ھذا م�ا س�نحاول اإلجاب�ة عن�ھ ف�ي ھ�ذا المبح�ث م�ن خ�الل تقس�یم دراس�ة الحمای�ة             

الشائعات بالح�دیث أوًال ع�ن ح�ق ال�دعوي والش�ائعات ، ث�م دع�وي        اإلجرائیة في مواجھة 
  :التحدي في مواجھة الشائعات وذلك علي النحو التالي 

  . مطلب أول حق الدعوي والشائعات 
  مطلب ثان دعوي التحدي للحمایة اإلجرائیة من الشائعات 

  ). مدي القبول  –الطبیعة  –التعریف (    

                                      
عل�ي س��بیل المث��ال ش��راء الجری��دة الیومی��ة م��ن بائعھ��ا ،ھ��ذه المعامل��ة البس��یطة ھ��ي ف��ي األص��ل عق��د     - ١

فال ش�ك  . ینظمھ القانون ، وھو عقد البیع الذي یضع لھ المشرع العدید من األحكام والقواعد التي تنظمھ 
 .لقائیًا دون أن نشعر أننا یومیًا نجري ھذه المعاملة القانونیة وننفذ القانون ت
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  اطب اول 

  وات  ق ادوي

إذا كان من المستقر علیھ أن القانون یمنع القضاء الخاص فال یجوز للش�خص أن  
فقد أصبح ،  یقضي لنفسھ بنفسھ ، ونظم القضاء وأجھزتھ المختلفة لمنح الحمایة القضائیة 

أح��د الحق��وق الدس��توریة األساس��یة ، وق��د واظ��ب المش��رع الدس��توري    ) ١(ح��ق التقاض��ي 
عل�ي ھ�ذا الح�ق ف�ي الدس�اتیر المص�ریة المتعاقب�ة وأخرھ�ا دس�تور          المصري عل�ي التأكی�د   

منھ علي أن التقاضي حق مص�ون ومكف�ول للكاف�ة ، وب�أن      ٩٧؛ إذ أكد في المادة  ٢٠١٤
تلت��زم الدول��ة بتقری��ب جھ��ات التقاض��ي ، وأن تعم��ل عل��ي س��رعة الفص��ل ف��ي القض��ایا ،      

 یحاكم الشخص إال أمام ویحظر تحصین أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، وال
  .قاضیھ الطبیعي ، والمحاكم االستثنائیة محظورة  

كما تؤكد المحكمة الدستوریة العلیا علي كفالة حق التقاضي باعتباره أحد الحقوق 
الدس���توریة األساس���یة وأن اإلخ���الل ب���ھ یع���د إخ���الال بمب���دأ المس���اواة وھ���و أح���د المب���ادئ  

أح�د األحك�ام الھام�ة الص�ادرة منھ�ا التأكی�د عل�ي أن        ، فقد جاء في )٢(الدستوریة األساسیة 
الدس��اتیر ق��د تض��من ك��ل منھ��ا نص��ًا عل��ى أن الم��واطنین ل��دى الق��وانین س��واء ، و أنھ��م          
متساوون فى الحقوق و الواجبات العام�ة ، كم�ا ورد ف�ى الدس�تور الح�الي ھ�ذا ال�نص ف�ى         

                                      
ویأتي حق التقاضي ف�ي اإلع�الن الع�المي لحق�وق اإلنس�ان  بالمجموع�ة الثانی�ة م�ن الحری�ات العام�ة            - ١

األساسیة ، إذ یلي في المرتبة الحریة الشخصیة وحریة الجسد ، إذ ج�اء بالم�ادة الثامن�ة من�ھ ال�نص عل�ي       
إلنصافھ عن أعمال فیھ�ا اعت�داء عل�ي الحق�وق      لكل شخص الحق في أن یلجأ إلي المحاكم الوطنیة(( أن 

  )) . األساسیة التي یمنحھا لھ القانون 
لكل إنسان الحق علي قدم المساواة (( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان علي أن  ١٠كما تنص المادة 

فص�ل ف�ي حقوق�ھ    التامة مع اآلخرین ، في أن تنظر قضیتھ أمام محكمة مستقلة نزیھة نظرًا عادالًَ علنیًا لل
  )) .والتزاماتھ وأیة تھمة جنائیة توجھ لھ 

  : وجدیر بالذكر أن الفقھ یقسم الحقوق والحریات العامة الواردة باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إلي
  .الحریة الشخصیة-أ

  .الحقوق القضائیة -ب
  .الحریة الفكریة والسیاسیة-ج
  .الحقوق التعلیمیة والثقافیة-د

مشار إلیھ برس�الة ن�ور    -حقوق اإلنسان بین القرآن واإلعالن   -أحمد حافظ نجم : التقسیم  أنظر في ھذا
   . ٢٠١٠ –جامعة عین شمس  –عالمیة حقوق اإلنسان والخصوصیة اإلسالمیة  –الدین محمد توفیق 

مخ�الف  لذلك ال یجوز التنازل عن حق التقاضي إذا نشأ خالف بصدده، وال یعتد بھذا النزول ، ألن�ھ   - ٢
وال یج�وز ك�ذلك التص�رف ف�ي ح�ق التقاض�ي كم�ا أن�ھ ال ینقض�ي          . للنظام العام وال یؤمن معھ االعتساف

علي أن للف�رد أن یس�تعمل ھ�ذا الح�ق أو ال یس�تعملھ ول�و ق�ام        . بالتقادم أو بأي سبب من أسباب اإلنقضاء 
ء أو ع�دم اللج�وء إل�ي    سببھ ، فاللجوء إلي القضاء رخصة لصاحب الحق ، فل�ھ مطل�ق الحری�ة ف�ي اللج�و     

  .القضاء ، ولھ أیضًا مطلق الحریة في تحدید الوقت الذي یراه مناسبًا لممارسة واستعمال ھذا الحق 
وم�ا   ١١٥ص  –  ١٩٩٩ –  ١٥ط  –منش�أة المع�ارف   –المرافعات المدنیة والتجاریة –أحمد أبو الوفا 

  .بعدھا 
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كفلت الدس�اتیر المس�اواة   و لما كان حق التقاضي من الحقوق العامة التى . منھ  ٤٠المادة 
و ھ�و قی�ام    -بین المواطنین فیھا فإن حرمان طائفة معینة من ھذا الحق م�ع تحق�ق مناط�ھ    

ینط�وي عل�ى إھ�دار مب�دأ المس�اواة بی�نھم و ب�ین         -المنازعة على حق م�ن حق�وق أفرادھ�ا    
  ).١( غیرھم من المواطنین الذین لم یحرموا من ھذا الحق

توریة وكذلك األحك�ام القض�ائیة تؤك�د عل�ي كفال�ة      وھكذا إذا كانت النصوص الدس
حق التقاضي باعتباره غای�ة ف�ي ذات�ھ كأح�د الحق�وق الدس�توریة للحص�ول عل�ي الترض�یة          

، بما الزمھ حق الشخص ف�ي أن یك�ون خص�مًا    ) ٢(القضائیة ، بل ووسیلة لتحقیق العدالة 
التجس�ید  ) ٣(ة القضائیة وأن یباشر اإلجراءات القضائیة باسمھ ولحسابھ ، وإذ تعد المطالب

ف�ي ق�انون    -بصفة أساس�یة   -العملي الواقعي لحق التقاضي ، وقد نظمھا المشرع تفصیًال 
. المرافع��ات ، ف��إن ال��دعوي ھ��ي الوس��یلة الفنی��ة األساس��یة للحص��ول عل��ي حمای��ة القض��اء 
.  فالدعوي وسیلة األفراد للحصول علي ھذه الحمایة ، كما أنھا وس�یلة القض�اء ف�ي أدائھ�ا    

. والدعوي في االصطالح القانوني للمرافعات ھي إدع�اء ق�انوني مع�روض عل�ي القض�اء     
. واإلدعاء ھنا ھو تأكید شخص لحقھ أو مركزه القانوني بن�اء عل�ي واقع�ة أساس�یة معین�ة      

وھذا التأكید یعد تعبیرًا عن تأكید إرادة ذاتیة للش�خص ت�تم نتیج�ة لتقری�ر إنف�رادي بوج�ود       
  .قانونحق ینظمھ ویحمیھ ال

                                      
 -  ١٩٨٣ - ٤ - ٣٠ بتاریخ   - قضائیة   ٢ لسنة   -  ٥ الطعن رقم   -  المحكمة الدستوریة العلیا - ١

  .موقع شبكة قوانین الشرق
بل وربط القضاء بین حق التقاضي والحق في الترضیة القضائیة باعتبارھا حق دستوري ووسائل  -  ٢

تنفیذھا وحمل الملزمین علي الرضوخ لھا ؛ إذ أن ھذه الترضیة القضائیة تغدو ھباء منثورًا وتفقد قیمتھ�ا  
ن الناحیة العملیة بل وإھدارا للحمایة التي فرضھا الدستور والقانون ما لم تك�ن مقترن�ة بوس�ائل تنفی�ذھا     م

ذلك أن الترضیة القضائیة التي ال یقھر الم�دین بھ�ا لتنفی�ذھا مباش�رة     . ولو باستعمال القوة عند الضرورة 
، ونك�ول ع�ن تأس�یس العدال�ة      إذا ماطل فیھا ، ھي في واقعھا خ�روج عل�ي مب�دأ خض�وع الدول�ة للق�انون      

بل أن االمتناع عن تنفیذھا أو عرقلة ھذا التنفیذ أو تعطیل�ھ  . وتثبیتھا من خالل السلطة القضائیة بأفرعھا 
بعمل تشریعي یعد عدوانًا من السلطة التشریعیة علي الوالیة الثابتة للسلطة القض�ائیة ، واقتحام�ًا للح�دود    

   .تدخل مباشر في شئون العدالة بما یقلص من دورھا  الفاصلة بین السلطتین ، وھو كذلك
موق�ع ش�بكة ق�وانین     .١٩٩٩-٢-٦جلسة  –ق  ١٩لسنة  - ٨١الطعن رقم  –المحكمة الدستوریة العلیا  -

  .الشرق 
وجدیر بالذكر أن المطالبة القضائیة ھي التجسید الواقعي لممارسة حق التقاضي ، بل إن ح�ق ك�ل    -  ٣ 

  . قاضیھ یعد األساس الدستوري ألیة مطالبة قضائیة  مواطن في اللجوء إلي
وتعرف المطالبة القضائیة بأنھا اإلجراء االفتتاحي ألیة خصومة قض�ائیة ، إذ ھ�ي إج�راء رف�ع ال�دعوي      

وم�ا بع�دھا م�ن ق�انون المرافع�ات إج�راءات رف�ع ال�دعوي بن�اء عل�ي            ٦٣وقد بینت الم�واد  . أمام القضاء 
كت��اب المحكم��ة وتعل��ن للخص��م األخ��ر ، وھ��و م��ا یعب��ر عن��ھ ب��إجراء     طل��ب الم��دعي بص��حیفة ت��ودع قل��م 

  .المطالبة القضائیة
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وإذا كان حق التقاضي یخول مكنات معینة ، فإنما یخولھا في الواق�ع للن�اس كاف�ة    
، ل�ذلك ف�إن م�ن      )١(دون أن تكون محل استئثار أو اختصاص حاجز لواح�د دون الب�اقین   

وال یمك�ن التحق�ق م�ن ھ�ذا إال بع�د      . یستخدم الدعوي قد یكون صاحب حق وق�د ال یك�ون   
ما قبل ذلك فإنھا مجرد إدعاء ق�انوني أم�ام القض�اء، ق�د یك�ون      أ. مباشرة الدعوي وتحقیقھا

علي أساس أو عل�ي غی�ر أس�اس وم�ع ذل�ك یعت�رف بھ�ا ق�انون المرافع�ات ویل�زم القض�اء            
  ) .٢(بالفصل فیھا 

فالدعوي إذن ح�ق ت�وفر لص�احبھا س�لطات معین�ة، وال یجب�ر ھ�ذا الش�خص عل�ي          
، فق��د یفض��ل الش��خص )  ٣( ی�اري مباش�رة  ال��دعوي ، ذل��ك أن اس�تعمال ال��دعوي أم��ر اخت  

ع��دم مباش��رة طری��ق ال��دعوي ویج��ري مح��اوالت الص��لح م��ع المعت��دي ، كم��ا ق��د یفض��ل     
  .االلتجاء إلي محكم لما یقدمھ التحكیم من مزایا بالنسبة لھ قد ال تتاح في القضاء 

یع�د حق�ًا إجرائی�ًا     -حس�بما انتھ�ي الفق�ھ اإلجرائ�ي الح�دیث       -وإذ أن حق ال�دعوي  
اتھ ، وھو حق الشخص في أن یسمع القض�اء موض�وع دع�واه ویفص�ل فی�ھ بحك�م       قائمًا بذ

موض�وعي ، وال یعت��رف ب��ھ الق�انون إال لص��احب الص��فة بالنس�بة للح��ق أو المرك��ز ال��ذي    
یحمیھ المشرع  ، وھذا لن یتحقق إال إذا تحقق القاض�ي م�ن ت�وافر ش�روط قب�ول ال�دعوي       

وط العام��ة لقب��ول ال��دعاوي وھ��ي   لھ��ذا الش��خص والت��ي تتمث��ل بص��فة أساس��یة ف��ي الش��ر     
وھذا معناه أن حق الدعوي یرتبط بمسألة قبول الدعوي، وھ�ي مس�ألة   . المصلحة والصفة

وتكون الدعوي مقبولة إذا توافرت فیھ�ا الش�روط الت�ي    . سابقة علي الفصل في موضوعھا
  ).٤(ینص علیھا القانون

                                      
 – ١٩٧٤ -منش��أة المع��ارف  –الج��زء األول  –الق��انون القض��ائي الخ��اص  –إب�راھیم نجی��ب س��عد    - ١

 .٤٩بند  ١٣٧ص
  .٩١ص  – ٢٠٠١ –دار النھضة العربیة  –مبادئ القضاء المدني  –وجدي راغب فھمي  - ٢
جدیر بالذكر العالمة ایھرنج انتھي إلي أن الدعوي لیست حقا فقط ،  بل ھي واجب أیضا علي كل و - ٣

أن یباش�ر ال�دعوي    –إذا ما اعتدي علي حق�ھ   –فرد في المجتمع، فیري إنھ یتعین علي كل صاحب حق 
م�ع ألن  فذلك واجب علي اإلنسان نحو نفسھ لیدفع العدوان ع�ن حق�ھ ، وواج�ب نح�و المجت     –التي یملكھا 

من مصلحة المجتمع أن یسوده حكم القانون ولن یسود القانون إال إذا باشر كل عضو من أعضائھ م�ا ل�ھ   
  -ق�انون القض�اء الخ�اص     –من حقوق لكي ال یفقد الق�انون فاعلیت�ھ، أنظ�ر ف�ي ذل�ك إب�راھیم نجی�ب س�عد         

  .٥٢بند  ١٤٢ص –١٩٧٤ -منشأة المعارف 
عوي ف�ي أن ال�دعوي ح�ق إجرائ�ي خ�اص ینظم�ھ المش�رع ف�ي         إذ یختلف حق التقاضي عن ح�ق ال�د   - ٤

المادة الثالثة من قانون المرافعات مقصور علي الشخص الذي یدعي حقًا أو مركزًا قانونیًا معینًا ویطل�ب  
م�ن القاض�ي حمایت�ھ بس�بب وق��وع اعت�داء أو تھدی�د باالعت�داء عل�ي ھ��ذا الح�ق أو المرك�ز الق�انوني ال��ذي            

أخر وھو الطرف السلبي أي من ُیَدعي بأن�ھ م�ن اعت�دي عل�ي ھ�ذا الح�ق أو       یدعیھ ، في مواجھة شخص 
  . ھدد باالعتداء علیھ 

وبمعني أوضح إذا كان للكافة حریة االلتجاء إلي القضاء ، فإن حق الدعوي ال یثبت إال لمن تت�وافر فی�ھ   
بص��فة أساس��یة  الش��روط الت��ي ح��ددھا ق��انون المرافع��ات ف��ي الم��ادة الثالث��ة من��ھ لقب��ول ال��دعوي ، وھ��ي       

  . المصلحة بأوصافھا والصفة



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " لثثاالالجزء " صدار الثاني اإل م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
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مقتض�یات لوج�ود   لذلك فإنھ یقصد بشروط قب�ول ال�دعوي م�ا یتطلب�ھ الق�انون م�ن       
حق الدعوي ، وبالتالي فإن شروط الدعوي ھي الشروط  التي إن توافرت یحكم القاض�ي  

  .في موضوعھا
ویتض�ح م�ن ن��ص الم�ادة الثالث�ة م��ن ق�انون المرافع�ات أن الش��روط العام�ة لقب��ول        

المص���لحة والص���فة ، وھ���ذه األخی���رة یعب���ر عنھ���ا بالمص���لحة الشخص���یة : ال���دعوي ھ���ي 
  .المباشرة 

الت�ي  ) ١(تقر الفقھ اإلجرائي علي مجموعة م�ن ع�وارض النظ�ام الق�انوني     وإذ اس
تعترض الس�یر الم�نظم والنف�اذ التلق�ائي للق�انون والت�ي یمك�ن أن تحت�اج مواجھتھ�ا لحمای�ة           

وأھ�م ھ�ذه الع�وارض ؛ ع�ارض التجھی�ل      . قضائیة وت�دخل القض�اء بإجراءات�ھ المتنوع�ة      
اجھھ القضاء الموضوعي بحكم موض�وعي یزی�ل   القانوني للحقوق والمراكز القانونیة ویو

  .   ذلك التجھیل
وإلي جان�ب تجھی�ل الحق�وق والمراك�ز القانونی�ة یوج�د ع�ارض الت�أخیر ف�ي م�نح           
الحمایة القضائیة علي نحو یھدد الحقوق والمراكز القانونی�ة بالض�یاع أو باالنتق�اص منھ�ا     

عجل لم�نح الحمای�ة القض�ائیة    ما یتدخل القضاء بتدابیر سریعة ، وھن�ا وج�د القض�اء المس�ت    
المس��تعجلة للحق��وق والمراك��ز القانونی��ة المھ��ددة ، وعلی��ھ تنقس��م ال��دعاوي إل��ي دع��اوي         

  .موضوعیة  ودعاوي مستعجلة أمام القضاء 
وإذ مضت اإلشارة إلي أن الشائعات م�ن الظ�واھر الخطی�رة ب�ل والم�دمرة أحیان�ًا       

ف�ي أوق�ات الس�لم وأوق�ات الح�رب      للفرد وللمجتم�ع ، فھ�ي س�الح خطی�ر اس�تخدمت كثی�را       
وكنوع م�ن الح�رب النفس�یة لب�ث الرع�ب والف�زع ف�ي نف�وس األش�خاص والمجتمع�ات ب�ل            
وتس��تخدم الش��ائعات أحیان��ًا كثی��رة إلث��ارة الفوض��ى ف��ي المجتمع��ات ، وأن��ھ ت��زداد ح��دة           
وخط���ورة الش���ائعات ف���ي المجتمع���ات الجاھل���ة الت���ي ت���زداد بھ���ا نس���بة األمی���ة عنھ���ا ف���ي  

  .لواعیة والمتحضرةالمجتمعات ا
وبناء علی�ھ إذا كان�ت الش�ائعات لھ�ا م�ن اآلث�ار الض�ارة ویمك�ن أن تش�كل إعت�داء           
علي حق أو مركز قانوني یحمیھ المشرع أو تھدیدًا باالعت�داء عل�ي ھ�ذا الح�ق أو المرك�ز      

  .القانوني ، فالبد أن یتوافر حق الدعوي لمواجھة الشائعات والحمایة القضائیة منھا 
كانت الشائعات بما تمثلھ من إعتداء أو تھدید باالعتداء عل�ي الح�ق ف�ي     كذلك إذا 

السمعة والحق في الحیاة الخاصة بصفة عامة ، یمكن أن تكون محًال ل�دعوي موض�وعیة   
  .تھدف إلي تأكید الحقوق أو نفیھا بحكم موضوعي حائز لحجیة األمر المقضي 

                                      
كذلك یوجد عارض مخالفة القانون ویواجھھ التنفی�ذ القض�ائي بإزال�ة مخالف�ة الق�انون وإعم�ال أحك�ام         - ١

وإل��ي جان��ب ھ��ذه الع��وارض یوج��د ك��ذلك م��ا أس��ماه الفق��ھ    . الق��انون ول��و ب��القوة الجبری��ة عن��د االقتض��اء   
ور اإلرادة الفردیة ع�ن إح�داث أث�ر ق�انوني مع�ین ، ویواج�ھ       اإلجرائي بعارض القصور القانوني أي قص

  .ھذا العارض بالقضاء الوالئي
الوسیط في قانون القض�اء الم�دني    –فتحي والي : لمزید من التفاصیل بخصوص القضاء الوالئي راجع 

  . ٣٣ص  – ٢٠٠٨ –مكتبة رجال القضاء  –
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ات إم�ا أن تك�ون دع�اوي    والدعاوي الموض�وعیة الت�ي یمك�ن بھ�ا مواجھ�ة الش�ائع      
فالدعوي التقریری�ة ف�ي مواجھ�ة الش�ائعات تھ�دف إل�ي تأكی�د        . تقریریة ، أو دعاوي إلزام 

وجود ح�ق أو مرك�ز ق�انوني أو نفی�ھ ، وھ�ذا الح�ق ھ�و ح�ق الش�خص ف�ي حمای�ة مرك�زه             
كم�ا ق�د تك�ون دع�اوي إل�زام      . القانوني المالي أو األدبي أو االجتماعي المھ�دد بالش�ائعات   

فیھا من تشكل  الشائعات اعتداء علي حقوقھ واإلضرار بمركزه الم�ادي أو األدب�ي    یطلب
أو االجتم��اعي أو غی��ره ، یطل��ب التع��ویض لجب��ر الض��رر الناش��ئ عنھ��ا إذا م��ا لح��ق ب��ھ      

  .  ضررًا فعلیًا بسببھا واستطاع إثباتھ
ین�دب ف�ي مق�ر    " من قانون المرافع�ات ت�نص عل�ى أن�ھ      ٤٥كذلك إذا كانت المادة 

محكم��ة اإلبتدائی��ة ق��اض م��ن قض��ائھا ل��یحكم بص��فة مؤقت��ة م��ع ع��دم المس��اس ب��الحق ف��ي  ال
  ".المسائل المستعجلة التي یخشى علیھا من فوات الوقت 

أم���ا ف���ي خ���ارج دائ���رة المدین���ة الت���ى بھ���ا مق���ر المحكم���ة االبتدائی���ة فیك���ون ھ���ذا   
  .االختصاص لمحكمة المواد الجزئیة 

ة الموض��وع أیض��ًا بھ��ذه المس��ائل إذا عل��ى أن ھ��ذا ال یمن��ع م��ن اختص��اص محكم��
  ".رفعت بطریق التبعیة 

وھذا معناه أنھ إذا كان القضاء المستعجل ھو أحد صور القضاء الت�ي تھ�دف إل�ي    
الحد من خطر التأخیر في منح الحمایة القضائیة ، فالركن األساسي في القضاء المستعجل 

خطر حال یھدد الحق بالض�یاع   -حسبما ھو مستقر علیھ  -ھو االستعجال ، واالستعجال  
أو باالنتق��اص من��ھ م��ا ل��م یم��نح ت��دبیر مس��تعجل ، وبالت��الي ف��إن م��ن تھ��دده الش��ائعات ف��ي    
مركزه الم�الي أو االجتم�اعي أو األس�ري یمكن�ھ أن یرف�ع دع�وي مس�تعجلة بطل�ب حمای�ة          

  .  قضائیة مستعجلة لحین رفع دعوي موضوعیة بحقھ الموضوعي 
م�ن المق�رر ف�ي قض�اء ھ�ذه المحكم�ة ـأن        "ض بأن�ھ  وفي ذلك قضت محكم�ة ال�نق   

مرافع�ات مص�رى یخ�تص ب�الحكم بص�فة       ٤٥قاضى األمور المستعجلة وفقًا ل�نص الم�ادة   
مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التى یخشى علیھا من فوات الوقت 

ھ�ذا الق�رار   فأساس اختصاصھ أن یكون المطلوب األمر باتخ�اذ ق�رار عاج�ل ، وأال یم�س     
أصل الحق الذى یترك لذوى الشأن یناضلون فیھ أمام القضاء الموضوعي ، فإذا تب�ین أن  
األجراء المطلوب لیس عاجًال أو یمس بأص�ل الح�ق حك�م بع�دم اختصاص�ھ بنظ�ر الطل�ب        

ویعتبر حكمھ لھ�ذا منھی�ًا للن�ـزاع المطـ�ـروح علی�ھ بحی�ث ال یبق�ى من�ھ م�ا یص�ـح إحالت�ھ            .
  . ) ١(....ع لمحكمة الموضــو

وإذ مض��ت اإلش��ارة إل��ي أن الش��ائعات ق��د تم��س بس��معة الش��خص بم��ا تمثل��ھ م��ن     
اعتداء عل�ي حیات�ھ الخاص�ة ، وبص�فة أساس�یة الح�ق ف�ي الس�معة باعتبارھ�ا أح�د الحق�وق            
اللصیقة بالشخصیة ، فقد تصل الشائعة إلي حد االعتداء عل�ي كی�ان الش�خص االجتم�اعي     

ا تؤدي إلي انھیار المؤسس�ات والمنش�آت التجاری�ة ، حی�ث     أو األسري أو المالي ، بل ربم
إن أحد المقومات األساس�یة الت�ي ترتك�ز علیھ�ا ھ�ي الس�معة ، وبالت�الي ف�إن أي ش�ائعة ق�د           

                                      
  ٨٥٧ـ ص  ٤٠ـ مكتب فنى  ٢٧/٣/١٩٨٩ق جلسة  ٥٢لسنة  ١٦٧٨ـ نقض مدنى ـالطعن رقم   ١
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تؤدي إل�ي المس�اس بھ�ذه الس�معة ق�د یترت�ب علیھ�ا آث�ار بالغ�ة الخط�ورة ، إذ ربم�ا ینتھ�ي             
  .الحال إلي انھیار المنشأة التجاریة ككل 

جراءات التقاضى العادیة تتسم بالبطء بل وبالتعقید أحیانًا ، وھو ما یھ�دد  وإذ أن إ
بحدوث أضرار تستنفد آثارھا إذا لم یتدخل القضاء المستعجل بمنح حمایة عاجلة للحق�وق  

فحالة االستعجال ھي التى یك�ون فیھ�ا م�ن    . والمراكز القانونیة التى یھددھا خطر التأخیر 
، ) ١(المناسب إلى حل المنازعة بإتباع اإلج�راءات المعت�ادة   المستحیل الوصول في الوقت 

لذلك یمكن اللج�وء للقض�اء المس�تعجل لرف�ع دع�وي مس�تعجلة للحمای�ة م�ن الش�ائعات ، ال          
س���یما ف���ي عص���ر تكنولوجی���ا المعلوم���ات وش���یوع انتش���ار االنترن���ت ومواق���ع التواص���ل   

م�ن ث�م ق�د یك�ون للقض�اء      االجتماعي ، حیث تتداول فی�ھ الش�ائعات ف�ي ث�واني مع�دودة ، و     
  . المستعجل دورًا في مواجھة الشائعات والحمایة من آثارھا السلبیة 

ب اطا  

  دوي ادي  ارا ن ات

  )دي اول  –اط  –ارف (

مض��ت اإلش��ارة إل��ي أن الش��ائعات كم��ا یمك��ن مواجھتھ��ا ب��دعوي  : تمھی��د وتقس��یم 
ن آثارھ�ا الض�ارة ، یمك�ن أیض�ًا مواجھتھ�ا ب�دعوي موض�وعیة تس�تھدف         مستعجلة للحد م

تأكی�د الحق�وق والمراك��ز القانونی�ة أو نفیھ�ا وق��د تقتص�ر فق�ط عل��ي ھ�ذا التقری�ر أو التأكی��د         
فتسمي دع�وي تقریری�ة ، كم�ا ق�د تس�تھدف فض�ًال ع�ن تأكی�د الحق�وق والمراك�ز القانونی�ة            

  . یذ الجبري فتسمي دعوي إلزام إلزام المدعي علیھ بأداء معین قابل للتنف
وھنا سنقتصر علي دراسة إحدي دعاوي القضاء الموض�وعي ، وال�ذي یس�تھدف    
تأكید الحقوق والمراكز القانونیة ألصحابھا أو نفیھا ؛ وھي دعوي التحدي ، لن�ري م�ا إذا   

  .كان من الممكن أن یكون لھا دورًا فاعًال في الحمایة اإلجرائیة من الشائعات من عدمھ 
م�ن أكث�ر ال�دعاوي الت�ي أثی�ر الج�دل ح�ول        " قط�ع الن�زاع   " وتعد دعوي التحدي 

مدي قبولھا ، لذلك فللتوصل إلي فكر قانوني سلیم بشأنھا البد أوًال من التعری�ف بھ�ا ، ث�م    
بی�ان م��دي قبولھ��ا وم��دي انطب�اق الش��روط العام��ة الت��ي وض�عھا المش��رع لقب��ول ال��دعاوي    

  : تقسیم الدراسة علي النحو التالي عمومًا علیھا ، وذلك من خالل 
الفرع األول التعریف بدعوي التحدي للحمایة اإلجرائیة م�ن الش�ائعات وطبیعتھ�ا    

  . القانونیة
  .الفرع الثاني مدي قبول دعوي التحدي للحمایة اإلجرائیة من الشائعات

                                      
ـ حفیظة السید الحداد ـ مدى اختصاص القضاء الوطنى باتخ�اذ اإلج�راءات الوقتی�ة والتحفظی�ة        ١

ـ ص   ١٩٩٦في المنازعات الخاص�ة الدولی�ة المتف�ق بش�أنھا عل�ى التحك�یم ـدار الفك�ر الج�امعي ـ           
٨٤ 
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  الفرع األول 
  القانونیة التعریف بدعوي التحدي للحمایة اإلجرائیة من الشائعات وطبیعتھا

یقتضي التعریف بدعوي التح�دي وبی�ان طبیعتھ�ا التع�رض أوال للتعری�ف بھ�ا ث�م        
  : بیان طبیعتھا وذلك علي النحو التالي 
  .أوال التعریف بدعوي التحدي 

  .ثانیًا الطبیعة القانونیة لدعوي التحدي 
  

  : أوًال التعریف بدعوي التحدي
ني معین بطریقة غیر مباش�رة  ھي دعوي تھدف إلي إزالة الشك حول مركز قانو

ب�دعوة الم�دعي علی�ھ    " دع�وي قط�ع الن�زاع    " ، حیث یقوم المدعي في دعوي التحدي )١(
لعرض المزاعم أو الشائعات التي یدعیھا خارج مجلس القضاء ، علي القاض�ي ، ف�إن ل�م    
یستطع ھذا األخیر إثبات مزاعمھ ، فیحكم القاض�ي بع�دم ص�حة مزاعم�ھ وإلزام�ھ ب�الكف       

  .  ارة ھذه المزاعم مستقبًال عن إث
وقد اختلفت التسمیات التي أطلقت علي ھذه الدعوي فالبعض یطلق علیھا دع�وي  
قطع النزاع ، باعتبار أن الھدف منھا ھو وضع حد للمزاعم والش�ائعات الت�ي ت�دور ح�ول     
ش�خص مع��ین ، ف�ي ح��ین یطل��ق علیھ�ا ال��بعض اآلخ�ر دع��وي الك��ف ع�ن المنازع��ة ألنھ��ا      

صول علي حكم بالكف ع�ن إث�ارة الم�زاعم واألقاوی�ل الت�ي یثیرھ�ا الم�دعي        تھدف إلي الح
علی��ھ ف��ي ح��ق الم��دعي خ��ارج مجل��س  القض��اء  ، ف��ي ح��ین یس��میھا آخ��رون بال��دعوي         
التحریضیة ألنھا ترفع علي من یثیر المزاعم لتحریضھ علي عرضھا أمام القضاء وتقدیم 

  ). ٢(الدلیل علیھا 
" كان القانون الروماني قد عرف دع�وي التح�دي    وقد اختلفت اآلراء حول ما إذا

إل��ي أن الق��انون الروم��اني ق��د ع��رف دع��وي قط��ع    ) ٣(ف��ذھب رأي . أم ال " قط��ع الن��زاع
الن�زاع اس��تنادًا إل��ي أن العدی��د م�ن الق��وانین ق��د ص��رحت بقب�ول ھ��ذه ال��دعوي ، وم��ن ذل��ك    

حر ی�ري  الذي ورد في مجموعة جستنیان ، حیث أجاز لكل شخص   Diffamariقانون 
س�واء تعلق�ت ھ�ذه     –مركزه یتعرض لشائعات وإدع�اءات مغرض�ة خ�ارج س�احة القض�اء      

أموالھ أو شرفھ أو أسرتھ ( المزاعم والشائعات بحالة الشخص االجتماعیة أو ذمتھ المالیة 
أجاز لھ أن یرفع دعوي یطالب فیھا مثیر المزاعم  –أو أي أمر یعكر علیھ صفو حیاتھ ) 

صحة مزاعم�ھ أم�ام القض�اء وإال حك�م بع�دم ص�حة مزاعم�ھ وإلزام�ھ          أن یقدم األدلة علي
  .بالصمت أبدیًا 

                                      
  .١١٥ص  – ٢٠٠٨ –ال القضاء طبعة رج –الوسیط  في قانون القضاء المدني  –فتحي والي  - ١
مطبع�ة االعتم�اد    –المرافعات المدنیة والتجاریة والنظام القضائي في مصر  –عبد الحمید أبو ھیف  - ٢
 – ١٩٧٣ –منش��أة المع��ارف  –الق��انون القض��اء الخ��اص  –؛ إب��راھیم نجی��ب س��عد  ٣٢٦ص  ١٩٢١ –

  .وما بعدھا  ١٥٨ص 
 – ١ج�ـ   –ف�ي التش�ریع المص�ري والمق�ارن      -لمرافع�ات  قواع�د ا  –محمد وعبد الوھاب العش�ماوي   - ٣

 . ٥٧٧ص  – ١٩٥٧
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في حین یذھب رأي آخر إلي أن القانون الروماني لم یعرف دع�وي قط�ع الن�زاع    
ولم یرد أي نص بشأنھا ، وبذلك یكون الفقھ والقضاء المؤیدین لھا قد خالفا القواعد العامة 

لروم��اني ، وق��اموا بتأوی��ل الق��انون عل��ي نح��و ال تحتمل��ھ والمب��ادئ األساس��یة ف��ي الق��انون ا
ال��ذي أج��از للش��خص الح��ر ال��ذي ی��ري حالت��ھ ق��د     Diffamariنصوص��ھ ، وأن ق��انون 

أص��بحت مح��ل ش��ك بس��بب الش��ائعات والم��زاعم الت��ي تث��ار حول��ھ بخط��أ أو بس��وء نی��ة أن   
إلثبات حریتھ یقاضي من یثیر ھذه المزاعم كي یعارض ویفند األدلة التي یقدمھا المدعي 
  ) .    ١(،  ومن ثم فھي دعوي عادیة ، دعوي تقریر حق ولیست دعوي قطع نزاع 

  :ثانیًا الطبیعة القانونیة لدعوي التحدي 
اختلفت اآلراء في تحدید الطبیعة القانونیة لدعوي التحدي أو قطع النزاع ، فھناك 

دع�اء قض�اء یرم�ي بھ�ا     من یري أنھا لیست دعوي بالمعني العادي بل ، ھي دعوة إلي اإل
  ) . ٢(الشخص درء الشبھات عن حقوقھ أو تدعیمھا

ف��ي ح��ین ی��ذھب رأي آخ��ر إل��ي أن دع��وي التح��دي أو قط��ع الن��زاع ھ��ي دع��وي      
كغیرھا من الدعاوي ، ولكنھم اختلفوا في تحدید طبیعتھا  ، وھ�ل ھ�ي دع�وي تقریری�ة أم     

تس�تھدف إزال�ة الش�ك ح�ول      ومن الفقھاء من یري أنھ�ا دع�وي تقریری�ة ألنھ�ا    . غیر ذلك  
مركز قانوني معین والحصول علي حكم قضائي بعدم صحة الم�زاعم والش�ائعات ، وھ�ذا    
الحكم حكم تقریري ال یقبل التنفیذ الجبري ، ولكنھ یحوز حجیة األمر المقضي التي تمن�ع  

وی��ذھب . م��ن تجدی��د الن��زاع ب��دعوي مبت��دأة ب��ین ذات الخص��وم وب��ذات المح��ل والس��بب     
آلخر إلي أن اشتراط الضرر بسبب المزاعم یعني االعتداء علي الحق علي نح�و  البعض ا

  ).٣(یبرر للمزعوم ضده دعوي ضد الزاعم تدخل في طائفة الدعاوي التقریریة 
إل��ي أن دع��وي التح��دي أو قط��ع الن��زاع ھ��ي دع��وي    ) ٤( كم��ا ی��ذھب رأي آخ��ر  

الض�ارة للش�ائعات    تس�تھدف وقای�ة الم�دعي م�ن اآلث�ار       Action preventiveوقائی�ة  
أي أن أس�اس  . واألقاویل التي تثار ح�ول حق�ھ أو مرك�زه الق�انوني خ�ارج س�احة القض�اء        

م�ن ق�انون المرافع�ات اس�تنادًا إل�ي المص�لحة المحتمل�ة والت�ي          ٣قبول ھذه الدعوي الم�ادة  
  .تتمثل في االحتیاط لدفع ضرر محدق

كب��ة فھ��ي دع��وي إل��ي أن دع��وي التح��دي م��ن طبیع��ة مر ) ٥(وأخی��را ی��ذھب رأي 
تقریریة وإلزام ، ألن المدعي ال یقتصر طلبھ علي تقری�ر ع�دم أحقی�ة الم�دعي علی�ھ فیم�ا       
یزعم�ھ ویش�یعھ خ�ارج القض�اء إذا عج�ز ع�ن اإلثب�ات أم�ام القض�اء ، وإنم�ا یطل�ب أیض�ًا             

                                      
 ٢٠٣بن�د  - ١٩٤٧ –جامع�ة الق�اھرة   –رس�الة دكت�وراة    –نظریة المصلحة  –عبد المنعم الشرقاوي  - ١

 . ٢١٨ص 
  . ٣٢٧ص  –  ١٩٧٩ –دار الفكر العربي  –أصول المرافعات  –أحمد مسلم  - ٢
وم�ا بع�دھا ؛ إب�راھیم     ١١٥ص  –مرجع س�ابق   –القضاء الخاص  الوسیط في قانون –فتحي والي  - ٣

  . ١٥٩ –مرجع سابق  –القانون القضائي الخاص  –نجیب سعد 
 .  ١٣٣ص  –مرجع سابق  –مبادئ القضاء المدني  –وجدي راغب  - ٤
وما  ٤٠ص  – ٢٠٠٠ –دار النھضة العربیة  –دعوي قطع النزاع  –محمد سعید عبد الرحمن  - ٥

 .بعدھا 
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الحكم بإلزامھ بأال یثیر ھذه الم�زاعم واإلدع�اءات ف�ي المس�تقبل ، أي الحك�م علی�ھ ب�التزام        
، وبالتالي فلدعوي قطع النزاع    Perpétuel silenceإلي األبد بخصوصھا الصمت 

الحكم بعدم أحقیة المدعي علیھ فیما یدعیھ من شائعات ومزاعم : ھدفان أساسیان ، األول 
إلزام�ھ  : حول حقوق ومراكز المدعي طالما أنھ عجز عن إثباتھ�ا أم�ام القض�اء ، والث�اني     

  . ءات في المستقبل بأال یثیر ھذه المزاعم واالدعا
فھي دعوي . أن دعوي التحدي أو قطع النزاع ھي دعوي وقائیة تقریریة  ونري

وقائیة ألنھا تستھدف وقایة المدعي من اآلثار الضارة للشائعات واألقاویل التي تثار حول 
كما أنھا دعوي تقریریة إذا یقتص�ر الحك�م   . حقھ أو مركزه القانوني خارج ساحة القضاء 

ي تقریر عدم أحقیة المدعي علیھ في المزاعم الت�ي یثیرھ�ا ح�ول المرك�ز الق�انوني      فیھا عل
اعتبارھا من طبیعة مركب�ة تقریری�ة إل�زام ألن األداء     -بحال  –كذلك ال یمكن . للمدعي  

محل الحكم الصادر فیھا ، وھو إلزام المدعي علیھ بالكف عن إثارة الم�زاعم واألقاوی�ل ،   
فیذ الجب�ري ف�ي ح�ین دع�وي اإلل�زام تس�تھدف الحص�ول عل�ي حك�م          ھو أداء غیر قابل للتن

  .بأداء قابل للتنفیذ الجبري 
  الفرع الثاني

  مدي قبول دعوي التحدي للحمایة اإلجرائیة من الشائعات
اختلفت آراء الفقھ بشأن م�دي قب�ول دع�وي التح�دي أو قط�ع الن�زاع ، ل�ذلك حت�ي         

جرائیة م�ن الش�ائعات س�نعرض ل�آلراء     نبحث مسألة مدي قبول دعوي التحدي للحمایة اإل
الفقھیة في ھذا الصدد ثم سنبحث مدي قبولھ�ا ف�ي ض�وء الش�روط العام�ة لقب�ول ال�دعاوي        

  :وذلك علي النحو التالي ) ١(من قانون المرافعات  ٣عمومًا وفقًا للمادة 
  .أوًال آراء الفقھ في مدي قبول دعوي التحدي للحمایة اإلجرائیة من الشائعات

                                      
وإلي جانب الشروط العامة لقبول الدعاوي والتي أوردھا المشرع في المادة الثالثة منھ توجد شروط  - ١

م�ن ق�انون اإلثب�ات     ١٠١سلبیة أو موانع قبول ال�دعوي كس�بق الفص�ل ف�ي ال�دعوي اس�تنادًا ل�نص الم�ادة         
) م�ر المقض�ي   ویقص�د ھن�ا حجی�ة األ   ( والتي تنص عل�ي أن�ھ  األحك�ام الت�ي ح�ازت ق�وة األم�ر المقض�ي         

تكون حجة فیما فصلت فیھ من الحقوق ، وال یجوز قبول دلیل ینقض ھذه الحجیة ، ولك�ن ال تك�ون لتل�ك    
األحكام ھذه الحجی�ة إال ف�ي ن�زاع ق�ام ب�ین الخص�وم أنفس�ھم دون أن تتغی�ر ص�فاتھم وتتعل�ق ب�ذات الح�ق             

  " . وتقضي المحكمة بھذه الحجیة من تلقاء نفسھا . محًال وسببًا 
( دیر باإلشارة أن الدفع بعدم قبول الدعوي لس�ابقة الفص�ل فیھ�ا تقض�ي ب�ھ المحكم�ة م�ن تلق�اء نفس�ھا          وج

  ) . من قانون المرافعات  ١١٦المادة 
وجدیر بالذكر كذلك أن وج�ود اتف�اق تحك�یم ش�رطًا ك�ان أم مش�ارطة یع�د أیض�ًا م�ن الش�روط الس�لبیة أو            

ھ ف�ي النظ�ام الق�انوني المص�ري أن ال�دفع بوج�ود اتف�اق        موانع قبول الدعوي ، حیث إنھ من المس�تقر علی�  
تحكیم ھو دفع بعدم القبول خالفًا لما علیھ الوضع في النظام القانوني الفرنسي إذ یعد ال�دفع بوج�ود اتف�اق    

  . تحكیم دفعًا بعدم االختصاص 
ة ف�ي  وأخیرًا تجدر اإلشارة إلي أن ھناك ش�روط خاص�ة لقب�ول بع�ض ال�دعاوي ؛ وم�ن ذل�ك ش�رط الس�ن         

من��ع  –دع��وي اس��ترداد الحی��ازة (دع��اوي الحی��ازة إذ یش��ترط ف��ي دع��اوي الحی��ازة الت��ي نظمھ��ا المش��رع  
أن ترفع خ�الل س�نة م�ن االعت�داء عل�ي الحی�ازة أو التھدی�د باالعت�داء         ) وقف األعمال الجدیدة –التعرض 

  ) .وما  بعدھا من القانون المدني   ٩٥٨یراجع المادة ( وإال كانت غیر مقبولة 
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  .مدي قبول دعوي التحدي في ضوء المادة الثالثة من قانون المرافعات  ثانیًا
  :أوًال آراء الفقھ في مدي قبول دعوي التحدي للحمایة اإلجرائیة من الشائعات 

یمكن حصر االتجاھات التي قال بھا الفقھ في مدي قبول دعوي التحدي أو قطع 
  : النزاع في اتجاھین 
  أو قطع النزاع  قبول دعوي التحدي: اتجاه أول 
  عدم قبول دعوي التحدي أو قطع النزاع : اتجاه ثان 

قب���ول دع���وي التح���دي أو قط���ع الن���زاع للحمای���ة اإلجرائی���ة م���ن  :االتج���اه األول 
  الشائعات  

حی��ث ی��ري أن دع��وي قط��ع الن��زاع ال ت��زال  )١(وھ��ذا االتج��اه ھ��و االتج��اه الغال��ب 
لیھ�ا ص�راحة ال یعن�ي إلغائھ�ا وع�دم      مقبولة سواء في مصر أو فرنسا ، ألن عدم النص ع

األخذ بھا حیث أن األخذ بھا یتماشي مع قواعد العدالة ، إذ من غی�ر المتص�ور والمنطق�ي    
أن یت��رك الش��خص  ال��ذي تواجھ��ھ ش��ائعات تم��س ش��رفھ أو س��معتھ أو أس��رتھ أو أموال��ھ      

تج�اه إل�ي   بل ذھب ھ�ذا اال . مجردًا من وسیلة لحمایتھ قضائیًا من ھذه الشائعات والمزاعم 
أن ھذه الدعوي ال تتعارض مع مبدأ حریة الشخص ف�ي اللج�وء إل�ي القض�اء ، إذ أن ھ�ذا      

  .  المبدأ لیس مطلقًا ، بل مقیدًا بأال یكون في استخدامھ إضرار بحقوق ومراكز الغیر 
وانتھي ھذا االتجاه إلي قبول ھذه الدعوي بشرط أن تكون مزاعم من ترف�ع علی�ھ   

من التعیین والتحدید مبلغًا یضر بحقوق الخصم أو بسمعتھ ، إذ أن�ھ  الدعوي علنیة وبلغت 
وقائی�ة س�واء ك�ان    بذلك یتحقق شرط الضرر المحدق كش�رط ض�روري لقب�ول ال�دعاوي ال    

  .مادیًا أو ضررًا أدبیًا ھذا الضرر ضررًا
ع��دم قب��ول دع��وي التح��دي أو قط��ع الن��زاع ف��ي مج��ال الحمای��ة     :االتج��اه الث��اني 

  شائعات اإلجرائیة من ال
فھ��ي دع��وي غی��ر . أن��ھ یتع��ین ع��دم قب��ول ھ��ذه ال��دعوي   )٢(وی��ري ھ��ذا االتج��اه  

طبیعیة  ال یعرف فیھا من المدعي ومن المدعي علیھ، وم�ن ال�ذي علی�ھ ع�بء اإلثب�ات ،      
فالقاعدة أن عبء اإلثبات یقع علي عاتق المدعي الذي یرفع الدعوي ، فھو المكلف بتقدیم 

اه ف�ي ح�ین أن�ھ ف�ي إج�ازة دع�وي قط�ع الن�زاع یل�زم الم�دعي           األدلة التي تثبت صحة دعو
ك�ذلك ھ�ل ترف�ع ھ�ذه ال�دعوي أم�ام       . علیھ بإثبات صحة مزاعم�ھ وإال حك�م بع�دم األحقی�ة     

كم�ا أنھ�ا ت�ؤدي إل�ي إجب�ار الش�خص عل�ي المث�ول أم�ام          . محكمة المدعي أم الم�دعي علی�ھ  
أساس�ي وھ�و أن ال�دعوي ح�ق     القضاء لعرض دعواه أمام القضاء ، بما یع�د إھ�دارًا لمب�دأ    

لص��احبھ إن ش��اء یس��تعملھ وإن ش��اء ال یس��تعملھ ، وبالت��الي ف��إن إجب��ار م��ن یثی��ر م��زاعم    
وش��ائعات عل��ي اللج��وء للقض��اء إلثب��ات ص��حة مزاعم��ھ یف��رغ ح��ق اللج��وء للقض��اء م��ن      

                                      
 –؛ محمد وعبد الوھاب العش�ماوي   ٣٢٧ص  –مرجع سابق  –المرافعات  –عبد الحمید أبو ھیف  - ١

 .١٣٣ص  –اإلشارة السابقة  –،  وجدي راغب  ٥٧٧ –مرجع سابق  – ١جـ  –قواعد 
 –مرجع سابق  –أصول  –؛ أحمد مسلم  ١١٦ص  –ـ مرجع سابق ...الوسیط  –فتحي والي    -  ٢

 . ٣٢٧ص 
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مضمونھ ویحرم ھذا الشخص من میزة منحھ القانون إیاھا كم�ا أن�ھ ق�د یك�ون بحاج�ة إل�ي       
ت لجمع األدلة التي تثبت صحة مزاعمھ ، ومن ث�م ف�إن قب�ول ھ�ذه ال�دعوي      مزید من الوق

  .یحرمھ أیضًا من ھذه المیزة 
  :ثانیًا مدي قبول دعوي التحدي في ضوء المادة الثالثة من قانون المرافعات 

وفقًا للمادة الثالثة من قانون المرافعات  ال تقبل أي دع�وي كم�ا ال یقب�ل أي طل�ب     
حك��ام ھ��ذا الق��انون أو أي ق��انون أخ��ر، ال یك��ون لص��احبھ فیھ��ا مص��لحة   أو دف��ع اس��تنادا أل

  .شخصیة ومباشرة وقائمة یقرھا القانون
وم��ع ذل��ك تكف��ي المص��لحة المحتمل��ة إذا ك��ان الغ��رض م��ن الطل��ب االحتی��اط ل��دفع  
ضرر محدق أو اإلستثیاق لحق یخشي زوال دلیلھ عند الن�زاع فی�ھ وتقض�ي المحكم�ة م�ن      

حالة تكون علیھا الدعوي، بعدم القبول في حال�ة ع�دم ت�وافر الش�روط     تلقاء نفسھا، في أي 
  .المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین

وھذا معناه أن المشرع بموجب المادة الثالثة من قانون المرافعات وض�ع ش�روطًا   
عامة لقبول أي دعوي أمام القضاء ، وھذه الشروط تتمثل في ش�رطي المص�لحة والص�فة    

  . یعبر عنھا بالمصلحة الشخصیة المباشرة  وھذه األخیرة
والمصلحة في الدعوي ھي شرط أساسي لقبولھا ، ویعبر عن ذلك ب�أن المص�لحة   

ھذا م�ا أك�دت علی�ھ الم�ادة الثالث�ة م�ن ق�انون        . مناط الدعوي ، وأنھ ال دعوي بال مصلحة 
  .المرافعات

لمدعي من الحكم لھ ویقصد بالمصلحة الفائدة العملیة أو الواقعیة التي تعود علي ا
ذل�ك أن القض�اء ال   . فالمصلحة في ال�دعوي تعن�ي الحاج�ة إل�ي الحمای�ة القض�ائیة       –بطلبھ 

یباش�ر وظیفت�ھ ف�ي الحمای�ة القض�ائیة إال إذا كان�ت ھن�اك حاج�ة إل�ي ھ�ذه الحمای�ة، وحت�ى             
وق�د أخ�ذ   . یحقق القضاء ھذه الحمایة البد أن تكون ھناك حاجة إلي ھذه الحمایة القض�ائیة 

  .ھذا المبدأ لتفادي ازدحام المحاكم بقضایا ال فائدة فیھا ألحدب
مرافعات بأنھ  ٣وقد نصت المادة . وشرط المصلحة في الدعوي من النظام العام 

تقضي المحكمة من تلقاء نفسھا في أیة حال�ة تك�ون علیھ�ا ال�دعوي بع�دم القب�ول ف�ي حال�ة         
أجازت للمحكمة أن تحك�م بغرام�ة    عدم توافر المصلحة بأوصافھا المحددة في النص، كما

ال تزید عن خمسمائة جنیھ عند الحك�م بع�دم قب�ول ال�دعوي، وھ�و ج�زاء إلس�اءة اس�تعمال         
حق التقاضي عن طری�ق دع�وي ب�ال مص�لحة ، ولك�ن ھ�ذا الج�زاء جعل�ھ الق�انون تق�دیریًا           

  . للمحكمة حسب تقدیرھا لسوء نیة المدعي ومدي رغبتھ في التشھیر بخصمھ
  

النص ف�ي  (( حكمة النقض في شأن شرط المصلحة في الدعوي بأن وقد قضت م
ال یقبل أي طل�ب أو دف�ع ال یك�ون لص�احبھ     "  المادة الثالثة من قانون المرافعات علي أنھ 

یدل علي أن شرط قب�ول ال�دعوي ھ�و وج�ود مص�لحة      " فیھ مصلحة قائمة یقرھا القانون  
وأن تظ��ل ، ر حق��ھ أو لحمایت��ھ  ل��دي الم��دعي عن��د التجائ��ھ للقض��اء للحص��ول عل��ي تقری��     

، حت�ى ص�دور الحك�م فیھ�ا      –وعلي ما جري بھ قضاء ھذه المحكم�ة   –المصلحة متحققة 
وال تھدف المصلحة إلي حمای�ة الح�ق واقتض�ائھ فحس�ب وإنم�ا یقص�د بھ�ا مج�رد اس�تیثاق          
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المدعي لحقھ بحیث ال یلزم أن یكون لھ حق ثابت وقع علیھ العدوان حتي تقبل دعواه ب�ل  
ي حت��ي تك��ون دع��واه ج��دیرة ب��العرض أم��ام القض��اء أن یكـ��ـون ادعـ��ـاؤه مم��ا یحمی��ھ   یكف��

  ). ١))(القانون وتعود علیھ الفائدة من رفع الدعوي بھ 
لذلك فإنھ لبحث مدي قبول دعوي التحدي أو قطع النزاع لمواجھة الشائعات وفقًا 

  :للمادة الثالثة مرافعات یتعین دراسة اآلتي 
 .القانونیة في دعوي التحدي  مدي توافر المصلحة -١

 .مدي توافر المصلحة القائمة والحالة في دعوي التحدي -٢

 .مدي توافر المصلحة الشخصیة المباشرة في دعوي التحدي  -٣

م��دي قانونی��ة دع��وي  " م��دي ت��وافر المص��لحة القانونی��ة ف��ي دع��وي التح��دي     -١
  " : التحدي 

د بھا أن یكون موضوعھا قانونیة الدعوي أو المصلحة القانونیة في الدعوي یقص 
التمسك بحق أو مركز قانوني ، وھذا ما أكدت علیھ المادة الثالثة من قانون المرافع�ات إذ  

عل��ي أن ذل��ك ال یعن��ي أن��ھ یش��ترط  ". یقرھ��ا الق��انون"نص��ت عل��ي أن المص��لحة یج��ب أن 
لقبول الدعوي وجود الحق الموضوعي الم�دعي ، وإنم�ا یعن�ي فحس�ب أن تك�ون ال�دعوي       

ویتحق�ق القاض�ي م�ن ت�وافر ھ�ذا الش�رط بتطبی�ق القواع�د         . ح�ق أو مرك�ز ق�انوني    إدعاء ب
إذ یفت�رض القاض�ي عن�د بح�ث ھ�ذا      ، العامة للق�انون، دون أن یفص�ل ف�ي وق�ائع ال�دعوي      

فإذا وجد أن قواعد القانون المجردة تحمي ن�وع المص�لحة   . الشرط صحة الوقائع المدعاة 
  .)٢(وإال فإنھ یحكم بعدم قبولھاالمطلوبة فإن الدعوي تكون قانونیة ، 

وإذا توافر ھذا المعني في المصلحة ، فال أھمیة بعد ذل�ك لم�ا إذا كان�ت المص�لحة     
والمص�لحة المادی�ة ھ�ي الت�ي تحم�ي المنفع�ة المادی�ة        . المدعي بھا مصلحة مادیة أو أدبی�ة  

ي حقًا أدبی�ًا  أما المصلحة األدبیة فھي التي تحم. لرافع الدعوي ، كدعوي المطالبة بالدین 
لرافع الدعوي ، كدعوي التعویض عن األضرار األدبیة الت�ي لحق�ت الم�دعي نتیج�ة س�ب      

  .أو قذف أو تشھیر

عل���ي ض���رورة ع���دم الخل���ط ب���ین المص���لحة األدبی���ة   -وبح���ق  -ویؤك���د ال���بعض 
إذ أن م��ن یطال��ب بتع��ویض عم��ا وج��ھ إلی��ھ م��ن ق��ذف أو إھان��ة أو م��ن . والض��رر األدب��ي 

) تع�ویض  ( ادث تسبب في وفاة ول�ده ،  مص�لحتھ مص�لحة مادی�ة     یطالب بتعویض عن ح
  ) .  ٣(في حین أن الضرر الذي أصابھ ھو ضرر أدبي 

                                      
موقع شبكة قوانین   - ٢٠٠٥/  ٥/  ٢٨جلسة  –ق  ٧٣لسنة  ٨٧الطعن رقم  –دني نقض م -  ١

  . الشرق
 .١١١ص  –مرجع سابق  –... مبادئ  –وجدي راغب فھمي    - ٢
 ٢٠٠٥ –دار النھض�ة العربی�ة    –الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  –عید القصاص   - ٣
  .  ٤١٧ص  –
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وعلي ذلك فإن القاضي عندما یفصل في قب�ول ال�دعوي إنم�ا یح�ل مس�ألة قانونی�ة       
بحتھ وھي البحث عن وجود قاعدة قانونیة تمنح حمایة لمثل ھذا الحق المدعي ، أي یتأكد 

االدع��اء بح��ق یس��تحق حمای��ة الق��انون أو أن المص��لحة الت��ي یطال��ب بحمایتھ��ا م��ن  م��ن أن 
  .)١(المصالح التي یحمیھا القانون 

وإذا كان من تثار حولھ مزاعم وشائعات تمس سمعتھ أو شرفھ أو مركزه األدبي 
أو الم�الي أو االجتم��اعي أو حینم�ا ُی��روج معلوم��ات ع�ن مواص��فات س�لعة م��ا ، أو ت��روج     

ل الموقف المالي إلحدى الشركات ، وترفع دعوي التحدي م�ن ھ�ذا الش�خص    شائعات حو
أو الكیان الذي تثار حولھ الشائعات بطلب إثبات صحة ھذه المزاعم والشائعات وإال حك�م  
بع�دم أحقیت��ھ ع�ن إث��ارة ھ�ذه الم��زاعم والك�ف عنھ��ا مس�تقبًال ، ف��ال ش�ك أن م��ن یرف�ع ھ��ذه        

ف بھ المشرع ، سواء تمثل ھذا الحق في حقھ الدعوي یتمسك بحق أو مركز قانوني یعتر
ف��ي حرم��ة الحی��اة الخاص��ة وحق��ھ ف��ي الس��معة وھم��ا م��ن الحق��وق اللص��یقة بالشخص��یة ،      
وبالتالي تكون المصلحة في دعوي التحدي مصلحة قانونیة إذ أن موضوعھا التمسك بحق 

  .  أو مركز قانوني 
 : مدي توافر المصلحة القائمة والحالة في دعوي التحدي-٢

وفقًا للمادة الثالثة من قانون المرافعات ال یكفي أن یتمسك المدعي بحق أو مركز 
قانوني حتى تكون دعواه مقبولة ، وإنما ینبغ�ي أن یوج�د مب�رر واقع�ي یعب�ر ع�ن الحاج�ة        

  .وھذا ما یعبر عنھ بالمصلحة العملیة. العملیة للحمایة القضائیة
دة عملی��ة تع��ود عل��ي الم��دعي م��ن ویقص��د بالمص��لحة العملی��ة أن تك��ون ھن��اك فائ�� 

  .الحكم لھ بطلباتھ 
. وال یعني ھذا أن القضاء الموضوعي یستھدف تحقیق المصلحة الخاصة للمدعي

فقد یصدر الحكم في الموضوع بعد ذلك ب�رفض ال�دعوي ، وإنم�ا تؤخ�ذ مص�لحة الم�دعي       
المرافع�ات   ووفقًا لنص المادة الثالثة من ق�انون . بصورة افتراضیة كشرط لقبول الدعوي 

كم�ا  . تتحقق المصلحة العملیة باالعت�داء عل�ي الح�ق أو المرك�ز الق�انوني أو المنازع�ة فی�ھ       
یمك��ن أن تتحق��ق ھ��ذه المص��لحة العملی��ة حت��ى قب��ل وق��وع االعت��داء إذا ك��ان ھن��اك تھدی��دا    
باالعتداء علي الح�ق أو المرك�ز الق�انوني، فتثب�ت المص�لحة الحال�ة لتف�ادي ھ�ذه األض�رار          

ھذا ما أكد علیھ المشرع المصري ، فالمادة الثالثة سالفة ال�ذكر ت�نص عل�ي أن�ھ      .المحتملة
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتـیــاط لدفع ضرر ((...

  )).محدق أو االستـیـاق لحـــق یخــشي زوال دلیلھ عند الــنزاع فیــھ
ل�ة كش�رط لقب�ول ال�دعوي تتحق�ق ف�ي       واضح مما تق�دم أن المص�لحة القائم�ة والحا   

  :حالتین
االعت��داء عل��ي الح��ق أو المرك��ز الق��انوني حی��ث تك��ون ھن��اك مص��لحة قائم��ة     )١(

  .وحالة في إصالح الضرر الحال

                                      
 .٥٥وما بعدھا بند  ١٤٩ص  –مرجع سابق  –القانون القضائي الخاص  –إبراھیم نجیب سعد  - ١
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التھدید باالعتداء علي الحق أو المركز الق�انوني وھن�ا تك�ون المص�لحة قائم�ة       )٢(
 .وحالة في الوقایة من الضرر المحتمل

یشترط للحمایة القضائیة الجزائی�ة أن یك�ون ھن�اك اعت�داء      وھذا معناه أنھ إذا كان
، ف�إن الحمای�ة القض�ائیة    ) الض�رر الح�ال   ( قد وقع بالفعل علي الحق أو المركز الق�انوني  

  .الوقائیة یشترط لھا الشروط العامة المقررة في المادة الثالثة سالفة البیان
حة المحتمل�ة لقب�ول ال�دعوي    وتحصر المادة الثالثة الحاالت التي تكفي فیھا المصل

  .في طائفتین من الدعاوي الوقائیة
  .الدعاوي التي یكون الغرض منھا االحتیاط لدفع ضرر محدق) أ ( 
الدعاوي التي یك�ون الغ�رض منھ�ا اإلس�تثیاق لح�ق یخش�ي زوال دلیل�ھ عن�د         ) ب(

  ).دعاوي األدلة(النزاع فیھ 
ون المرافع�ات المص�ري أن   وھذا معناه أن شرط قب�ول ال�دعاوي الوقائی�ة ف�ي ق�ان     
  .یكون الضرر محدقًا أو أن تكون الدعاوي من دعاوي األدلة

وإذ تھدف دعوي التحدي إلي إزالة الشك ح�ول مرك�ز ق�انوني ، إذ یق�وم الم�دعي      
علي  –الذي یزعمھ خارج مجلس القضاء  –فیھا بدعوة المدعي علیھ إلي عرض إدعائھ 

ن ل�م یس�تطع إثبات�ھ یحك�م القاض�ي بع�دم أحقیت�ھ        المحكمة إلثبات ص�حة ھ�ذا اإلدع�اء  ، ف�إ    
وبالكف عن إثارة ھذه المزاعم ، لذلك فإن من تثار حولھ ش�ائعات تم�س ش�رفھ أو س�معتھ     
أو مركزه األدبي أو االجتماعي أو غیر ذلك م�ن ص�ور الش�ائعات والم�زاعم ، ال ش�ك أن      

كان�ت ھ�ذه   لھ مصلحة محتملة ف�ي رف�ع دع�وي التح�دي للوقای�ة م�ن ض�رر مح�دق ، مت�ي          
المزاعم علنیة وعلي درجة كبیرة من االنتشار وقد یترت�ب علیھ�ا أض�رار مادی�ة أو أدبی�ة      
لھذا الشخص ،  فھن�ا تت�وافر المص�لحة القائم�ة والحال�ة ف�ي دع�وي التح�دي اس�تنادًا ل�نص           
المادة الثالثة من قانون المرافعات التي ال تقتصر فیھ�ا المص�لحة عل�ي المص�لحة الحال�ة ،      

مل أیضًا المصلحة المحتملة للوقایة من ض�رر مح�دق كم�ا ھ�و الوض�ع ف�ي حال�ة        وإنما تش
  . الشائعات 
  :مدي توافر المصلحة الشخصیة المباشرة في دعوي التحدي -٣

ع�ن الجان�ب الشخص�ي للح�ق ف�ي      " الص�فة  " تعبر المصلحة الشخصیة المباش�رة  
الحق الموضوعي  أي أن مباشرة الدعوي یكون من نفس الشخص الذي یدعي. )١(الدعوي

  .الذي وقع علیھ االعتداء وذلك في مواجھة من أعتدي علي ھذا الحق
رف��ع ال��دعوي م��ن ذي ص��فة عل��ي ذي  (ویتحق��ق القاض��ي م��ن ت��وافر ھ��ذا الش��رط  

بأن یفترض صحة االدعاء أي یفترض وجود الحق المرفوعة بھ الدعوي فإذا تأكد ) صفة
رفع��ت علی��ھ ال��دعوي ھ��و ذل��ك   أن م��ن یباش��ر ال��دعوي ھ��و ص��احب ھ��ذا الح��ق وأن م��ن    

                                      
ویعبر أحیانًا عن ذلك بأنھ یشترط لقبول الدعوي أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة وھو ما حدا  -  ١

: أنظ�ر ف�ي تفص�یل ذل�ك     . ببعض الفقھ إل�ي الق�ول ب�أن الص�فة ف�ي ال�دعوي ھ�ي أح�د أوص�اف المص�لحة          
 .١٦٦ص –مرجع سابق  –انون القضائي الخاص الق –إبراھیم نجیب سعد 
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الش��خص ال��ذي أعت��دي عل��ي ھ��ذا الح��ق ف��إن ذل��ك مف��اده ت��وافر ش��رط الص��فة ف��ي ال��دعوي  
  .الالزم لقبولھا

واستخالص الصفة في الدعوي ھو من قبیل فھم الواقع فیھ�ا وھ�و مم�ا یس�تقل ب�ھ      
  ). ١(قاضي الموضوع 

وتقتض���ي الص���فة ف���ي ال���دعوي وج���ود عالق���ة مباش���رة ب���ین أط���راف ال���دعوي      
وال . فال تقبل الدعوي إال إذا كان المدعي یدعي حقًا أو مركزًا قانونیًا لنفسھ. وموضوعھا

  .یكفي أن تكون لھ مصلحة شخصیة في ذلك 
وبناء علیھ وإذ ترفع دعوي التحدي من شخص تثار حولھ خارج مجلس القض�اء  

ة ما یدعی�ھ ،  شائعات وأقاویل ومزاعم علي من یثیر ھذه الشائعات مطالبًا إیاه إثبات صح
وإال حكم القضاء بعدم أحقیتھ في إثارة ھذه المزاعم والكف عنھا ، فإن ھذه الدعوي ترفع 
من ذي صفة علي ذي صفة ، فمن یرف�ع ھ�ذه ال�دعوي یتمس�ك بحق�ھ الق�انوني ف�ي حمای�ة         
حیاتھ الخاصة أو حقھ في السمعة م�ن االعت�داء بس�بب الم�زاعم والش�ائعات الت�ي یروجھ�ا        

  في ھذه الدعوي ، ومن ثم تتوافر المصلحة الشخصیة المباشرة المدعي علیھ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                      
موق�ع ش�بكة ق�وانین     – ٢٠٠٧ -١٠ -٢٥جلس�ة   – ٦٣لس�نة   ١٠٢٣الطعن رق�م   –نقض مدني  - ١

  .الشرق 
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  املبحث الثاني

  احلماية اإلجرائية من الشائعات يف القانون اإلجنليزي

دراس��ة الحمای��ة اإلجرائی��ة م��ن الش��ائعات ف��ي الق��انون اإلنجلی��زي توج��ب دراس��ة    
تھ أو كیان�ھ األدب��ي أو  ال�دعاوي الت�ي یعت�رف بھ�ا المش�رع لم��ن تھ�دده الش�ائعات ف�ي س�مع         

االجتماعي ، من حیث المحكمة المختصة بھا وإجراءات نظرھا ، كم�ا توج�ب معرف�ة م�ا     
إذا كانت ھناك إجراءات قض�ائیة خاص�ة ف�ي الق�انون اإلنجلی�زي ف�ي مث�ل ھ�ذا الن�وع م�ن           
المسائل أم ال ؟ ھذا ما سنحاول اإلجابة علیھ في ھذا المبحث من خالل عرض لمحة ع�ن  

لقضائي المملكة المتحدة  ، تعقبھا دراس�ة النظ�ام الق�انوني لمواجھ�ة الش�ائعات ف�ي       النظام ا
  : القانون االنجلیزي وذلك علي النحو التالي 

  مطلب أول لمحة عن النظام القضائي في المملكة المتحدة 
  مطلب ثان مواجھة الشائعات في القانون اإلنجلیزي

  اطب اول

   ادة ن اظم ا  ا

دراسة النظام القضائي ف�ي المملك�ة المتح�دة یقتض�ي التع�رض للمح�ة ع�ن ت�اریخ         
  :القضاء في المملكة المتحدة ثم بیان محاكم النظام القضائي بھا علي النحو التالي 

  .تاریخ النظام القضائي في المملكة المتحدة : فرع أول 
  .لمتحدة محاكم النظام القضائي في المملكة ا: فرع ثان 

  الفرع األول 
  تاریخ النظام القضائي في المملكة المتحدة 

إذا كنا الیوم نري قض�اة ومستش�ارین یجلس�ون للحك�م بالقض�اء االنجلی�زي ، ف�إن        
ول�یس مس�تغربًا أن   . عام من التط�ویر ف�ي المج�ال الق�انوني بالمملك�ة       ١٠٠٠ذلك نتاج لـ 

تیاج�ات المجتم�ع ، ل�ذلك فإن�ھ ب�الرغم م�ن       التطویر ال یزال مستمرًا لآلن من أجل تلبیة اح
وحدة القضاء اإلنجلیزي إال أنھ یع�د واح�د م�ن أفض�ل األنظم�ة القض�ائیة واألكث�ر حیادی�ة         

)١.(  
وتمث��ل الفت��رة األنجلوسكس��ونیة البدای��ة األول��ي مح��ل االعتب��ار فیم��ا یتعل��ق بنش��أة    

تنظ�یم القض�ائي آن�ذاك    وتطور النظم القانونیة في المجتمع اإلنجلیزي القدیم ، حیث ك�ان ال 
یتسم باستقاللھ عن الدولة التي یكاد یك�ون دورھ�ا مع�دومًا ف�ي إدارة وإقام�ة العدال�ة ، فق�د        
كان��ت أحك��ام المح��اكم أش��بھ بأحك��ام مج��الس التحك��یم الت��ي یل��زم لتنفی��ذھا اتف��اق أط��راف        

ال�ذي  المنازعة ، ویرجع ذلك في بادئ األمر إلي أن السلطة كانت معقودة للكی�ان الع�ائلي   

                                      
1  - For more details about the history of English legal system  : Geoffrey 
Rivlin, Understanding the Law, Oxford, 2004 .  
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یلجأ إلي حسم المنازعات عن طریق الثأر واالنتقام ثم لمحاوالت التصـالح والتحكیم بعیدًا 
  ).١(عن ســلطة الـدولة ، ثم أصبح ھناك عنصر یمثل الســلطة في تشكیل المحـاكم

، نج��د أن��ھ بع��د الغ��زو    ) ٢(وب��الرجوع للمص��ادر الرس��میة ف��ي المملك��ة المتح��دة     
فالمحاكم . ء مزیجًا من قضاء محلي وقضاء ملكي حكومي كان القضا ١٠٦٦النورماندي 

المحلیة یرأس�ھا أح�د الل�وردات أو م�ن یفوض�ھ ، ف�ي ح�ین أن محكم�ة المل�ك ك�ان یرأس�ھا            
  . الملك نفسھ 

وقد بدأ القضاء في انجلترا وویلز بمرحلة كانت تسمي المحاكمات بطریق المحنة 
عل�ي المحاكم�ات بطری�ق المحن�ة ھ�و      ، وك�ان ھ�ذا القض�اء الق�ائم       Ordealأو االختب�ار  

السائد حتي نھایة القرن الثاني عشر ، حیث كان المتھم یوضع في اختبار كالتقاط قض�یب  
معدني ساخن أو إلقائھ مقید في بحیرة من المیاه ، فإذا لم یصب بس�وء ف�إن ذل�ك معن�اه أن     

  . اإللھ في جانبھ وتثبت براءتھ 
عدید من األشخاص غیر مذنبین اس�تنادًا لھ�ذه   وفي ھذه الحقبة الزمنیة تم اعتبار ال

األسالیب ، إلي أن ج�اء المل�ك ویلی�ام الث�اني وألغ�ي المحاكم�ات بطری�ق المحن�ة عل�ي أث�ر           
ش��خص اتھم��وا بقت��ل غزالت��ھ للمحاكم��ة بطری��ق المحن��ة ف��ي ح��ین أن     ٥٠اجتی��از ح��والي 

  .١٢١٦الكنیسة انتھت إلي إدانتھم في عام 
حاكم�ات ت�تم م�ن خ�الل م�ا ع�رف بالقت�ال م�ن أج�ل          وفي مرحلة تالی�ة كان�ت الم    

،  حیث كانت المحاكم�ات الجنائی�ة ب�ل والمدنی�ة        Fighting for Freedom الحریة 
تجري بطریق محاكمات قتالیة بفائز یتم إعالن أنھ بريء أو محق وأیا كان الن�زاع ح�ول   

  . الملكیة 
حاولة الــــوصول لطـرقًا وقد استمرت ھذه اآللیة لفترة قلیلة ثم ألغیت من أجـل م

  .  أكثر تـوفیقًا بین الخصـوم 
وفي أوائ�ل الق�رن الث�اني عش�ر حص�ل القض�اة عل�ي االس�تقالل م�ن العاھ�ل وم�ن            
الحكومة وأصبحوا یتشكلون في محاكم رسمیة ولدیھم الخبرة إلبداء الرأي للملك من أجل 

 -یع�ة مختلط�ة إداری�ة    علي أن القض�اء ف�ي ھ�ذه المرحل�ة ك�ان یتس�م بطب      . حل المنازعات 
  .قضائیة 

علي أنھ ال یمكن الحدیث عن بذور للنظام القضائي الح�دیث ف�ي المملك�ة المتح�دة     
محلف  ١٢، حیث أنشأ نظام المحلفین من )  ١١٨٩ – ١١٥٤( إال في عھد ھنري الثاني 

قاض�یًا   ١٨برتبة نبیل للفصل في المنازعات ، وكان عدد القضاة وقت تولي الملك ھنري 
  .ألف قاض حالیا بالمملكة المتحدة  ٤٠لمقارنة إلي با

أعض�اء م�ن المق�ربین ل�ھ لس�ماع       ٥اخت�ار المل�ك ھن�ري الث�اني      ١١٧٨وفي ع�ام  
وإلعطاء الحقوق ألصحابھا تحت إشراف المل�ك وحكم�اء    Realmالشكاوي في المملكة 

                                      
دار  –" الش�ریعة الرومانی�ة واألنجلوسكس�ونیة    " األصول التاریخیة الشرائع الغربیة  –ض طھ عو  - ١

  . ١٢١ – ٢٠٠٠ –النھضة العربیة 
  .الموقع الرسمي للقضاء بالمملكة المتحدة  - ٢
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   العام، وھؤالء األعضاء ھم من شكلوا فیما بعد محكمة االدعاء  Wise Men المملكة 
Court of Common Pleas    .  

 Court of وفي مرحلة الحقة تم إنشاء محكمة دائمة ھي محكمة منصة الملك  
The King's Bench      وكان��ت اإلج��راءات القض��ائیة أم��ام المل��ك مس��تقلة ع��ن  ،

  .اإلجراءات أمام المجلس الملكي 
 دون أص��در المل��ك ھن��ري إع��الن محكم��ة جنای��ات كالرنی��      ١١٦٦وف��ي ع��ام  

Assize of Clarendon   ، والتي أمرت باإلبقاء علي عدم سفر قضاة منصة المل�ك ،
، وأص�بحت الق�وانین    Local Customs كما حلت القوانین محل األع�راف المحلی�ة     

  .   Common Law تطبق علي الجمیع فیما یعرف الیوم بـ 
فر القض�اة  وأصبح قضاة لندن یجلس�ون للفص�ل ف�ي ال�دعاوي بھ�ا ، ف�ي ح�ین یس�ا        

وف�ي مرحل�ة   .   Assize System اآلخرون ویتنقلون في األقالیم فیما عرف بنظ�ام    
  . لنظر المنازعات المالیة  Court of Exchequerتالیة تم إنشاء محكمة الخزانة  

وف��ي فت��رة تالی��ة ك��ان القض��اة م��ن رج��ال ال��دین وم��ن الكھن��ة وی��ؤدون الخ��دمات      
دعم�ا لھ�م ف�ي فت�رة ك�ان المل�ك فقی�رًا ف�ي ح�ین كان�ت           والزواج والتعمید وكان ذلك یش�كل  

الكنیسة غنیة ، بل وفي منتصف القرن الثالث عشر التحق النبالء أیضًا برجال ال�دین ف�ي   
  .المنصة وتم تعیینھم كمحامین دفاع في محكمة اإلدعاء العام 

وف���ي ھ���ذه الفت���رة أیض���ا فت���رة منتص���ف الق���رن الثال���ث عش���ر انتش���رت الرش���وة  
Bribery  نتشر الفساد واCorruption   واتھم القضاء بالفساد .  

أجبر القضاة علي حلف الیمین بع�دم قب�ول الم�نح أو الھ�دایا م�ن       ١٣٤٦وفي عام 
أي م��ن الخص��وم ف��ي المنازع��ات المطروح��ة أم��امھم أو إعط��اء نص��ائح كبی��رة كان��ت أم      

روات�ب   كم�ا ت�م زی�ادة   . صغیرة ألي شخص في أي دعوي یكون الملك طرفًا فیھ�ا بنفس�ھ   
  .القضاة من أجل ضمان عدم لجوئھم ألي شكل أخر لزیادة الدخل 

 اتج����ھ القض����اء بخط����ي ثابت����ة نح����و االس����تقالل     ١٦٤٢وب����دء م����ن ع����ام  
Independence    حیث أجبر الملك شارل األول علي الموافقة علي أن یك�ون تعی�ین ،

ذل��ك مظ��اھر  ث��م توال��ت بع��د  .القض��اة اس��تنادًا إل��ي حس��ن الس��لوك ، م��ع زی��ادة مرتب��اتھم     
االستقالل بجعل مرتبات القضاة خارج التمویل العام ، ومنع عزلھم أو وقفھ�م ع�ن العم�ل    

  .إال لسبب في القانون 
ع��ام ممی��زًا ف��ي ت��اریخ النظ��ام القض��ائي اإلنجلی��زي ، حی��ث    ١٨٧٣ویعتب��ر ع��ام 

، وال�ذي دم�ج الق�انون      Judicature Act 1873صدر قانون القضاء م�ن البرلم�ان     
م�ع    Common Law مع العدالة ، فأص�بحت المح�اكم تحك�م وفق�ًا للق�انون الع�ام       العام 

  . من أجل أن تسمو العدالة في أي نزاع   Equity العدالة 
ونفس ھذا  القانون ھو الذي أنشأ المحكمة العلیا ومحكمة االس�تئناف وم�نح الح�ق    

ن الح�ق ف�ي ال�دعاوي    في االستئناف في الدعاوي المدنیة لمحكمة االستئناف ، في حین كا
الجنائی��ة االس��تئنافیة مح��دود حت��ي إنش��اء المحكم��ة الجنائی��ة االس��تئنافیة بموج��ب ق��انون          
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، وال�ذي اس�تمر إل�ي م�ا     Criminal Appeal Act 1907  ١٩٠٧االستئناف الجنائي  
  وھو قانون االستئناف الجنائي   ١٩٦٦عاماً  حتي صدور قانون آخر عام   ٦٠یقرب من 
 1966     Criminal Appeal Act.  

ف��ي ك��ل م��ن   Crown Court ت��م إنش��اء محكم��ة الت��اج    ١٩٥٦وف��ي ع��ام 
  .  The Court Act 1977 لیفربول ومانشستر ثم صدر بعد ذلك قانون المحاكم  

ویبین مما سبق مئات السنوات من التطویر أسفرت عن استقالل القضاء ، ورغم 
الحكوم��ة ، فعل��ي س��بیل المث��ال ف��ي نھای��ة  ذل��ك ف��إن ذل��ك ل��یس معن��اه االنفص��ال الت��ام ع��ن  

كان یشغل سكرتیرًا تنفیذیا في الداخل وفي ذات   Cave الحرب العالمیة األولي  اللورد 
ك�ان المستش�ار م�ن الل�وردات ج�زء م�ن        ٢٠٠٦بل وحتي عام . الوقت لوردًا باالستئناف 

  .السلطة التنفیذیة والتشریعیة والقضاء 
أصبح وألول مرة علي مدار  ٢٠٠٥الدستوري لعام  وأخیرًا فإنھ بموجب التعدیل

واعت�رف رس�میا باس�تقاللھ     Independentعام من التاریخ ، القض�اء مس�تقًال     ١٠٠٠
  .    Branch of Government كفرع للحكومة 

  الفرع الثاني
  محاكم النظام القضائي في المملكة المتحدة  

المتحدة یبین أن محاكم القض�اء  بالرجوع إلي الموقع الرسمي للقضاء في المملكة 
  : اإلنجلیزي حالیا ھي علي النحو التالي 

   Supreme Court المحكمة العلیا  : أوًال 
   High Court of Justiceالمحكمة العلیا للعدالة  : ثانیًا 
  County Courtمحكمة األقالیم   : ثالثًا 

  Magistrates Courtمحكمة المستشارین   : رابعًا 
   Crown Court محكمة التاج :  خامسًا
      Tribunalsالمحاكم  : سادسًا 

وقد تم إنشاء المحكمة العلیا بموجب :  Supreme Courtأوًال المحكمة العلیا  
 House، وقد حلت ھذه المحكمة محل مجلس اللوردات  ٢٠٠٥التعدیل الدستوري لعام 

of Lords      ك�ة المتح�دة باعتب�اره المحكم�ة     ، والذي كان یع�د بمثاب�ة أعل�ي محكم�ة بالممل
ول��م یك��ن دور الل��وردات آن��ذاك مقص��ورًا عل��ي س��ماع القض��ایا الت��ي      . العلی��ا لالس��تئناف  

تعرض علیھم ، بل كان لھم دورًا في المناظرات التي كانت تفضي إلي التشریعات التالیة 
أن القضاة ق�د  إلعداد القوانین من الحكومة ، وھذا معناه أن إنشاء المحكمة العلیا أدي إلي 

  .أصبحوا منفصلین تماما عن اإلجراءات البرلمانیة إلعداد التشریعات 
وھكذا ت�أتي المحكم�ة العلی�ا ف�ي قم�ة الت�درج الھرم�ي لمح�اكم القض�اء اإلنجلی�زي           
وھي بمثابة محكمة االستئناف وتلعب دورًا أساسیًا في مجال تط�ویر الق�انون ف�ي المملك�ة     

  .المتحدة 
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بص�فة   -یانًا للمملكة المتحدة ككل ، وتختص كمحكمة نھائی�ة  وتعد ھذه المحكمة ك
باستئناف األحكام المدنیة والجنائیة الصادرة في انجلترا وویلز وشمال أیرلندا ،  -أساسیة 

  .وھي تقوم بھذه المھمة استنادًا للقانون وما یحقق المصلحة العامة 
كم��ا . الدس��توریة ك��ذلك تخ��تص بك��ل ال��دعاوي الت��ي تھ��م ال��رأي الع��ام وال��دعاوي  

 Commonكمحكمة علیا ل�دول االنجلوسكس�ون    Leaderتعتبر بمثابة المحكمة القائد 
Law   .  

  : High Court of Justiceثانیًا المحكمة العلیا للعدالة  
وتعد ھذه المحكمة بمثابة محكمة أول درجة ، حیث تنظر دع�اوي مبت�دأة وتنقس�م    

  ) : ١(ھذه المحكمة إلي ثالث أقسام 
  Queen Bench Divisionسم منصة الملكة  ق - أ

  Chancery Divisionقسم االستشاریة    - ب

   Family Divisionقسم األسرة  -جـ
تنظ�ر ال�دعاوي الت�ي    :  Queen Bench Divisionقس�م منص�ة الملك�ة      -أ 

  . من قضاتھا  ٧٣تختص بھا من خالل رئیس المحكمة و 
دنی����ة ك����دعاوي العق����ود تخ����تص ھ����ذه المحكم����ة بص����فة أساس����یة بال����دعاوي الم 

Contract  -     كم�ا    -باستثناء تلك الدعاوي التي تدخل في اختص�اص قس�م االستش�اریة
،  دع��اوي الخط��أ كم��ا ف��ي حال��ة دع��اوي التش��ھیر       Tortتخ��تص ب��دعاوي المس��ئولیة   

بالشخص��یة أو الق��ذف، كم��ا تخ��تص ب��دعاوي التع��دي عل��ي الملكی��ة ، ودع��اوي اإلزع��اج      
  .، واإلخالل بااللتزام بالحرص في العقود  واإلھمال والضرر الشخصي

وجدیر بالذكر أن قضاة قسم منصة الملكة تخ�تص بال�دعاوي الجنائی�ة الھام�ة ف�ي      
  . ، ویتنقلون من بلدة إلي أخري للقیام بھذه المھمة   Crown Courtمحكمة التاج 

كذلك یجلس قض�اة قس�م الملك�ة لنظ�ر قض�ایا االس�تئناف ف�ي المحكم�ة االس�تئنافیة          
  .   Employmentللتوظیف 

  : ویشتمل قسم منصة الملكة علي المحاكم اآلتیة 
  . المحكمة التجاریة - 

 . محكمة التكنولوجیا والبناء - 

 .دائرة المحاكم التجاریة  - 

 .المحكمة البحریة  - 

 .المحكمة اإلداریة  - 

                                      
1 - Gray Slapper , The English legal system , Routledge , 2017 , 17 
edition , p. 234 .  
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  .محكمة التخطیط  - 

كإح�دي مح��اكم قس��م الملك��ة  :  Commercial Court المحكم�ة التجاری��ة   -
 Business   ، ومنازع�ات األعم�ال     complex خ�تص بنظ�ر ال�دعاوي المعق�دة      ت

Dispute  م�ن ھ�ذه ال�دعاوي ھ�ي منازع�ات      %  ٧٥سواء المحلیة أو الدولیة ، علما ب�أن
  . دولیة

التحكیم ، والطیران ، والبنوك ، واألسواق : ومن أمثلة الدعاوي التي تختص بھا 
  .أمین وإعادتھ ، والشحن المالیة ، واالحتیال التجاري ، والت

م�ن قواع�د اإلج�راءات المدنی�ة كاف�ة اإلج�راءات المتبع�ة         ٥٨وأخیرًا ینظم الجزء 
  .أمام ھذه المحكمة 

 Technology  and Construction محكم�ة التكنولوجی�ا والبن�اء       -
Court  :   ھي أحدي محاكم قسم الملكة وھي محكمة متخصصة بقضاة متخصص�ین بك�ل

والھندس��ة وك��ل ال��دعاوي التكنولوجی��ة س��واء كان��ت ھ��ذه المنازع��ات داخ��ل  دع��اوي البن��اء 
  . المملكة المتحدة ، أم كانت منازعات دولیة 

ھ�ي إح�دي   :   Commercial Courts Circuit دائ�رة المح�اكم التجاری�ة     -
محاكم قسم الملكة وھي محكم�ة حدیث�ة وذات فعالی�ة كبی�رة أنش�ئت للم�واطنین والش�ركات        

   Commercial Transactionتختص بمنازعات المعامالت التجاری�ة  واألعمال ، و
.  

ھ��ي إح��دي مح��اكم قس��م الملك��ة  :    Admiralty Courtالمحكم��ة البحری��ة  -
 وتخ���تص بمنازع���ات الش���حن البح���ري وغیرھ���ا م���ن المنازع���ات البحری���ة كالتص���ادم 

Collision   والتخل�یص ، Salvage      ونق�ل البض�ائع ، Carriage of Cargo ، 
  .     Mortgage Disputes ومنازعات الرھن 

  . من قواعد اإلجراءات المدنیة  ٦١ینظم اإلجراءات أمام المحكمة البحریة الجزء 
ھي إحدي محاكم قسم الملكة :  Administrative Court المحكمة اإلداریة  -

وتخ��تص بال��دعاوي اإلداری��ة ف��ي ك��ل م��ن انجلت��را وویل��ز ، إذ یش��مل اختصاص��ھا ك��ل م��ا  
  . یتعلق بشرعیة األعمال اإلداریة ، وكل ما یتعلق بلوائح الوحدات اإلداریة 

ھي إحدي مح�اكم قس�م الملك�ة وتع�د     :   Planning Court محكمة التخطیط  -
ج��زء م��ن المحكم��ة اإلداری��ة وتخ��تص بالمراجع��ات القض��ائیة ل��إلذن ب��التخطیط والتط��ویر  
وتنفی��ذ الخط��ط واإلش��راف علیھ��ا والش��كل الق��انوني لھ��ذا التنفی��ذ ، وتطبیق��ات ق��انون النق��ل  

 ، والط��رق الس��ریعة والحق��وق عل��ي الط��رق ، والمس��احات   ١٩٩٢والعم��ل الص��ادر ع��ام  
  .الخضراء ، وأوامر الشراء اإلجباري

ھو أحد أقسام المحكم�ة العلی�ا   :   Chancery Divisionقسم االستشاریة   -ب
  للعدالة 

High Court of Justice          ویترأس�ھ رئ�یس المحكم�ة العلی�ا ویوج�د ب�ھ ،
  . قاض من قضاة المحكمة العلیا كملحقین بھذا القسم  ١٨حوالي 
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 Chancery سم قد حل مح�ل المحكم�ة االستش�اریة      وجدیر بالذكر أن ھذا الق
Court           والت���ي كان���ت ت���دار ویترأس���ھا أح���د المستش���ارین م���ن الل���ورداتLord 

Chancellor   ولك�ن رغ�م التط�ویر ال�ذي     .  ١٤، والذي أصبح ھیئة قضائیة في القرن
ي إل��ي قام��ت ب��ھ ھ��ذه المحكم��ة ، انتق��دت لل��بطء والتكلف��ة العالی��ة لإلج��راءات ، وھ��و م��ا أد 

   ١٨٧٥،  ١٨٧٣جعلھا قسمًا من أقسام المحكمة العلیا للعدالة بموجب ق�انون القض�اء     
The Judicature Act  1873 – 1875     .  

وق��د نم��ا قس��م االستش��اریة بثب��ات ف��ي الق��رن العش��رین  وأص��بح متخصص��ًا ف��ي       
  . دعاوي اإلفالس والشركات 

كی��ة ، وقض��ایا المنافس��ة ،   ویخ��تص قس��م االستش��اریة بمنازع��ات األعم��ال والمل    
وبراءات االختراع والعالمات التجاریة والرسوم ، وكل ما یتعلق بالصناعة ، ومنازعات 

  .الملكیة الفكریة ، وقضایا اإلعسار ، ودعاوي الوصایا  
وأخی��رًا یش��مل قس��م االستش��اریة محكم��ة الملكی��ة الفكری��ة والمؤسس��ات ، غ��رف      

  .، محكمة اإلفالس والشركات  االستشاریة ، محكمة براءات االختراع
وھ�و القس�م الثال�ث للمحكم�ة العلی�ا      :   Family Divisionقس�م األس�رة     -ج�ـ  

، ویختص ب�دعاوي األطف�ال ، إذ ل�ھ اختص�اص        High Court of Justice للعدالة 
س�نة م�ع    ١٨حصري في مسائل الوصایة ، حیث تأمر المحكمة بحضانة القاصر أقل من 

  . م بواسطة شخص عادي أو سلطة محلیة الرعایة یومًا بیو
  High Court of Justice وأخی�رًا یخ�تص قض�اة المحكم�ة العلی�ا للعدال�ة       

  .باستئناف األحكام الصادرة من قسم األسرة 
  ): ١( County Courtثالثًا محكمة األقالیم   

 تختص ھذه المحكمة بالدعاوي المدنیة البسیطة وقلیلة القیمة ، حی�ث إن ال�دعاوي  
 High Court ofالمعق�دة وال�دعاوي كبی�رة القیم�ة تخ�تص بھ�ا المحكم�ة العلی�ا للعدال�ة          

Justice      كدعاوي الشركات متعددة الجنسیات  ، لذلك فإن أغلب الدعاوي المدنی�ة ی�تم
  ). ٢(نظرھا والفصل فیھا من خالل محاكم األقالیم 

ی�ث بمج�رد الب�دء ف�ي     یقوم قضاة المدني بدور مھم ف�ي إدارة القض�ایا المدنی�ة ، ح   
إجراءاتھا یساھم القضاة في سرعة اإلجراءات وفاعلیتھا كلما ك�ان ذل�ك ممكن�ًا وذل�ك م�ن      

  : خالل 
  .تشجیع األطراف علي حل القضیة -
  .مساعدة األطراف علي حل القضیة -
إن   Alternative Solution مس�اعدة األط�راف عل�ي الح�ل الب�دیل للن�زاع       -

  .كان مالئمًا 

                                      
  .مة تماثل تمامًا المحكمة الجزئیة في النظام القضائي المصري ھذه المحك - ١

2 - For more details : Martin Pairtington , Introduction to the English 
legal system , Oxford , 2013 , p. 215 .   
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افع�ات ف��ي المحكم�ة بحض��ور الجمھ�ور ، وق�د یق��رر القاض�ي أن تك��ون      وت�تم المر 
  . ، ویمنع حضور الجمھور   Private Room المرافعة في غرفة خاصة  

وجدیر بالذكر أن أغلب الدعاوي المدنیة ال تنتھي في المحكمة ، وإنما تنتھي عن 
  .وى طریق الوساطة وتجري خارج المحكمة ، أو عن طریق اتباع إجراءات الشك

  . وھناك محاكم مخصصة للدعاوي البسیطة بإجراءات بسیطة غیر مكلفة 
وجدیر بالذكر أنھ في ال�دعاوي المدنی�ة لیس�ت م�ن س�لطة القاض�ي ح�بس الط�رف         
الخاسر ، وإنما قد یحكم بتعویض مالي للطرف األخر تتحدد قیمتھ تبعًا لظ�روف ال�دعوي   

 العق�اب ف�ي حال�ة احتق�ار المحكم�ة       ، ولكن ھذا ال یمنع من منح القاض�ي الم�دني س�لطة    
Contempt of Court   سلطة توقیع العقوبات  -في العموم  –، وإن كان لیس لھ.  

وأثناء نظر الدعوي یمكن أن یسأل القاضي في أي مسألة من مسائل النزاع لك�ي  
  .یقدم الخصوم اإلیضاحات الالزمة للفصل في الدعوي 

الدعوي من أن الخصوم تم تمثیلھم بعدال�ة   والبد أن یتأكد القاضي قبل الفصل في
  .  ، أي أن یكونوا قد أبدوا دفاعھم أو تم تمكینھم من تقدیم دفاعھم  

كما یفصل القاضي في كل م�ا یتعل�ق ب�اإلجراءات وك�ل م�ا یث�ار أثن�اء الجلس�ة أو         
  . المرافعة 

لق��ة والب��د أن یق��رأ قاض��ي المرافع��ة ف��ي ال��دعاوي المدنی��ة أوًال ك��ل األوراق المتع  
بالقضیة حتي یكون ملم�ًا بك�ل تفاص�یلھا ، وبع�د س�ماع المرافع�ات یص�در القاض�ي حكم�ًا          

  .مسببًا مطبقًا للقانون ، أو للسوابق القضائیة 
وإذا انتھي القاضي إلي أن المدعي قد أصابھ ضرر أو یس�تحق تع�ویض ، فیق�رر    

الت�ي ینظرھ�ا ك�األمر     لھ مبلغ ھذا التعویض ، أو قد یقرر أمرًا أخر تبع�ًا لطبیع�ة ال�دعوي   
بإیقاف إزعاج وضوضاء الجار ، أو األمر بوضع حد فاص�ل ب�ین ملكیت�ین ، ل�ذلك یع�ول      

  . علي القاضي لتقریر اإلجراء المناسب لكل حالة علي حدة 
وج�دیر بال�ذكر أن أغل�ب ال�دعاوي الت�ي تنظرھ��ا مح�اكم األق�الیم ی�تم الفص�ل فیھ��ا          

وي التش�ھیر والق�ذف ھ�ي أح�د االس�تثناءات الت�ي       بدون االستعانة بالمحلفین ، علي أن دعا
  .  تنظر من خالل المحلفین 

وتخ�تص بال�دعاوي   :   Magistrates Court) ١(رابع�ًا محكم�ة المستش�ارین   
منھ��ا %  ٩٥الجنائی��ة ، ب��ل أن ك��ل ال��دعاوي الجنائی��ة تب��دأ ف��ي محكم��ة المستش��ارین ، و    

 Crown فتح�ال إل�ي محكم�ة الت�اج      تنتھي فیھا أیضًا  ، أم�ا الج�رائم الجنائی�ة الخطی�رة     
Court           إم��ا للحك��م بع��د تقری��ر أن الم��دعي علی��ھ م��ذنب ف��ي محكم��ة المستش��ارین أو

  . الستكمال محاكمتھ كاملة من القاضي والمحلف 
وعلیھ فإن الجرائم البسیطة واألقل خطورة ھي التي یتم نظرھا والفصل فیھا من 

خرى فیتم نظرھا في محكمة المستشارین أو محكمة المستشارین ، في حین أن الجرائم األ

                                      
1 - For more details about criminal courts : Jacqueline Martin , The 
English legal system  , Routledge ,  2013 , p. 70  .   
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أمام قاضي ومحلف ف�ي محكم�ة الت�اج ، أم�ا الجنای�ات الكب�ري كالقت�ل فتنظ�ر ف�ي محكم�ة           
 .التاج

 ٧٧ھي أحد ي الدوائر الفردیة في :  Crown Court ) ١(خامسًا محكمة التاج 
جرائم التي محكمة مركزیة في انجلترا وویلز ، وتختص بمحاكمات الجرائم سواء كانت ال

تدخل في اختصاصھا أو تلك التي اختار المدعي علیھ إرسالھا لمحكمة التاج لنظرھ�ا م�ن   
  .قاض ومحلف 

وبالتالي یتحدد اختصاص محكمة التاج بمن تمت إدانتھم في محكمة المستش�ارین  
وأرسلوا لمحكمة التاج لخطورة الجریمة إلصدار الحكم  ، وكذلك الجرائم التي تنظر م�ن  

  .محلف قاضي و
ك���ذلك تخ���تص محكم���ة الت���ـاج بـاسـ���ـتئناف القـ���ـرارات الصـ���ـادرة م���ن محكم���ة   

  .    Magistrates Courts   المستشارین 
 Murder والقتل   Treason وتقسم الجرائم بحسب خطورتھا فجرائم الخیانة 

، وج�رائم    High Courts of Justice یخ�تص بھ�ا قاض�ي المحكم�ة العلی�ا للعدال�ة        
، أم��ا الج��رائم   Circuit Judge یخ��تص بھ��ا قاض��ي ال��دائرة   Rapeب االغتص��ا

یختص بھا قاضي ال�دائرة    Robbery ، والسرقة   Kidnapping األخرى كالخطف 
 .أو المسجل 

ھن�اك العدی�د م�ن قض�ایا االس�تئناف والمنازع�ات       :  Tribunalsسادسًا المحاكم  
ھا الخاصة وإجراءاتھا ، كم�ا أن ك�ل   وھذه المحاكم لھا قواعد  Tribunalsالتي تنظرھا 

  . Websiteقراراتھا متاحة من خالل موقعھا علي اإلنترنت 
بالمقارن��ة بالمح��اكم   informal اإلج��راءات أم��ام ھ��ذه المح��اكم غی��ر رس��میة     

علي دائرة   user األخرى ، ویمكن أن یجلس القضاة مع أعضاء المحكمة مع المستخدم 
 Social س��تئناف المتعلق��ة بالض��مان االجتم��اعي   مس��تدیرة كم��ا ف��ي حال��ة طع��ون اال  

Security   .  
مستخدمي المحاكم یحضرون بشخصھم بدون ممثل قانوني ، لذا یق�ع عل�ي ع�اتق    
القاضي واألعضاء شرح اإلجراءات لھم كما یمكنھم سؤال ھؤالء المس�تخدمین للحص�ول   

  . علي معلومات أكثر عن القضیة 
  : كم وھناك العدید من أنواع ھذه المحا

   Employment Tribunal محاكم التوظیف  -
  محاكم التوظیف االستئنافیة  -
                           Employment Appeal Tribunal  
  .اللجنة االستئنافیة للھجرة  -
  .المحكمة االستئنافیة لقوات الحفظ  -

                                      
1 - Steven Wilson , Helen Rutherford , Tony Storey , Natalie Wortley , 
English Legal System , Oxford , 2014 , p. 39 . 
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ب اطا  

  وا ات  اون ازي

سة كیفیة مواجھة القانون اإلنجلیزي للشائعات دون التطرق للمالم�ح  ال یمكن درا
، ثم دراسة دعوي التشھیر  ٢٠١٣األساسیة لقوانین التشھیر وآخرھا القانون الصادر عام 

  : من حیث المحكمة المختصة بھا وإجراءات نظرھا ، وذلك علي النحو التالي 
  .Defamation actفرع أول المالمح األساسیة لقانون التشھیر  

  .فرع ثان دعوي التشھیر في القانون اإلنجلیزي 
  الفرع األول 

  المالمح األساسیة لقانون التشھیر
  Defamation act   

تعد قوانین التش�ھیر الی�وم م�ن المن�اطق األكث�ر تعقی�دًا ف�ي أي نظ�ام ق�انوني ألي           
ال�ذي یلح�ق    دولة من دول العالم ، حیث تجب الموازنة بین حق الشخص في منع الضرر

  .بھ ومنع الكذب والمزاعم التي تقلل من شأنھ واإلطار الدستوري لحریة التعبیر 
وجدیر بالذكر أن أي دعوي من دعاوي التشھیر یتم رفعھا ، فإنھا غالبا ما تجیب 
علي احتیاج�ات الش�خص ال�ذي یعتق�د بأن�ھ تم�ت إھانت�ھ م�ن اآلخ�رین ، فق�د انتھ�ي عص�ر             

  ) .١(قانونیة تتمثل في القذف أو السب المبارزة وحل محلھا أسباب 
وإذا كانت بعض األنظمة القانونیة تعتبر التشھیر جریمة جنائیة ، فإنھ ف�ي العدی�د   

ینظ��ر لتش��ھیر عل��ي أن��ھ مس��ألة مدنی��ة توج��ب      -كالمملك��ة المتح��دة   -م��ن ال��دول الغربی��ة  
  Civil Tort  التعویض ، إذ التشھیر والقذف والسب یعد خطأ تنعقد بھ المسئولیة المدنیة

)٢   .(  
، یس�مح الق�انون اإلنجلی�زي برف�ع      ٢٠١٣وبموجب قانون التش�ھیر الص�ادر ع�ام    

یتض�من التش�ھیر أو     Published Statementدعوي التشھیر عن أي بی�ان منش�ور   
، أو حتي إذا كان ھذا التشھیر موجھًا إلحدى ) الشخص الطبیعي(اإلساءة بأحد األشخاص

وي المس�ئولیة ع�ن التش�ھیر ، إذ تع�د الش�ـركة شخص�ـا قـ�ـانونیًا        الشركات یمكنھا رفع دع� 
  .فـي نظر القانون اإلنجلیزي

ویمثل قانون التشھیر حمایة لألشخاص وحمایة للحق في السمعة من التصریحات 
  .غیر الحقیقیة التي یترتب علیھا التقلیل من تقدیر الشخص في نظر اآلخرین

س ھ�و أول ق�انون م�ن نوع�ھ للحمای�ة م�ن       لی ٢٠١٣وقانون التشھیر الصادر عام 
الشائعات والقذف والسب ، بل دأبت المملكة المتحدة علي إصدار قانون التشھیر منذ فترة 
ثم بعدل ذل�ك تص�دره م�ع إدخ�ال بع�ض التع�دیالت لمواكب�ة التط�ور ، وم�ن ھ�ذه الق�وانین            

                                      
1  - Roger W.Shuy , The Language of defamation cases , Oxford 
university press , 2010 , p. 430 . 
2  - Bruce Burke , Legal and forensic medicine ,  Law of defamation , 
Springer , 2013 , p 1718 .  
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نین التش�ھیر ق�د   ، وإذا كان�ت ق�وا   ١٩٩٦أیضًا التي تواجھ التشھیر ، ق�انون التش�ھیر لع�ام    
 Limited حمای�ة مح�دودة     –)١(وفق�ًا ل�رأي ال�بعض     -وفرت نوع من الحمایة إال أنھا 

Protection   .            وم�ع ذل�ك فإن�ھ یمك�ن االس�تناد إل�ي المب�ادئ العام�ة ف�ي الق�انون لحمای�ة
الشخص��یة القانونی��ة ف��ي كاف��ة مظاھرھ��ا م��ن أي ص��ورة تش��كل انتھاك��ًا أو تش��ویھًا لھ��ا ،      

لحمای�ة األس�رار التجاری�ة ومن�ع       Breach of Confidence لثق�ة   ك�دعوي خ�رق ا  
  . إذاعة الحقائق الخاصة بالغیر 

ك��ذلك یمك��ن رف��ع دع��وي المس��ئولیة ع��ن التش��ھیر اس��تنادًا لق��انون التش��ھیر ح��ال      
كم�ا یش�كل ھ�ذا الق�انون ك�ذلك      . استخدام الصورة بدون إذن صاحبھا في أغراض تجاریة 

ل في حیاتھم الخاصة من خ�الل الص�حف وغیرھ�ا م�ن وس�ائل      حمایة للسیاسیین من التدخ
  .المیدیا 

وإذا كان�ت الحمای�ة الخاص�ة للح��ق ف�ي الس�معة یج��ب موازنتھ�ا باعتب�ارات حری��ة        
التعبیر ، لذلك ال یوجد نظام قانوني یوفر حمایة مطلقة للحق في الس�معة ، وبالت�الي حت�ي    

ئولیة ع��ن التش��ھیر یج��ب أن یك��ون التص��ریح أو البی��ان تش��ھیري ویجی��ز رف��ع دع��وي مس�� 
  ) : ٢(تتوافر الشروط اآلتیة

  .أن یكون التصریح تشھیرًا-١
  .نشر التصریح لشخص ثالث -٢
  .اإلشارة للمدعي في التصریح -٣
  .أن یترتب علي التصریح ضرر للمدعي  -٤
والمقصود بذلك كل إھانة أو إساءة : الشرط األول أن یكون التصریح تشھیرًا  -١

وإذا كان��ت الش��تائم بص��فة عام��ة ال تع��د . ف��ي س��معة الش��خص أو اعتب��اره  یمك��ن أن ی��ؤثر
  .تشھیرًا ، إال أن وضع الشخص موضع سخریة في نظر العامة یعد تشھیرًا 

اعتبار البیان أو التصریح تشھیرًا أم ال من المسائل الت�ي ت�دخل ف�ي نط�اق س�لطة      
ار ما إذا كان البیان تشھیر أم القاضي یبحثھا في ضوء القانون ،  یترك للمحلفین أمر اعتب

أنھ حقیقة من الحقائق ، وی�تم ذل�ك ب�النظر إل�ي اتج�اه الكلم�ات ول�یس ب�النظر إل�ي نی�ة م�ن            
أي  أن�ھ یع�د تش�ھیرًا إذا كان�ت الكلم�ات والعب�ارات تحم�ل عل�ي أنھ�ا          . ینسب لھ التصریح 

  . تشھیرًا حتي ولو كانت لم تكن نیة المصرح قد اتجھت إلي التشھیر 
د ھن��ا بمعن��ي الكلم��ات والعب��ارات الت��ي تض��منھا التص��ریح بالنس��بة للش��خص ویعت��

، ف�ال یعت�د بالش�خص ال�ذي یع�یش ف�ي ب�رج ع�اجي ،           Ordinary Person الع�ادي   

                                      
1 - Philip Lewis , Defamation : Reputation and Encounter , Sociology of 
judicial process , 1976 , p 273 ; A la Stair , Ken Oliphant  , Defamation . 
In Tort , Springer – Link , 1997 , p. 251. 
2 -  Ala Stair , Ken Oliphant  , Defamation . In Tort , Springer – Link , 
1997 , p. 251 – 260 . 
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كما ك�ذلك  . وإنما الشخص الذي لدیھ المعرفة الناشئة عن خبراتھ واحتكاكھ بعالم األعمال 
  .لرسم  یعتد بالمعني العادي للكلمة أو العبارة أو ا

 وفي إحدي القضایا نشرت صورة كتب تحتھا صاحب سباق الخیل ومعھ اآلنسة 
X          مع خبر اعالن عن خطوبتھما ، فرفع�ت ال�دعوي باعتب�ار أن ذل�ك یحم�ل تش�ھیرًا لھ�ا

بأنھا علي عالق�ة غی�ر ش�رعیة ب�ھ ، وق�ـد قـ�ـررت المحكم�ة أن ھ�ذا التص�ـریح ھ�و فع�ـال            
  ).١(تصـریح تشھـیري المعني 

فالفكر التشھیري غیر المعلن ): ٢(لشرط الثاني نشر التصریح لشخص ثالث ا -٢
  . أو حتي الفكر المكتوب ال یمكن أن یكون محًال لدعوي تشھیر طالما أنھ لم یصل لآلخر 

وقد قضي في إحدي القضـایا أنھ حینما أرسل الزوج خطابًا تشھیریًا لزوجتھ وتم 
ال یعد نشرًا للتشھیر  ، إذ لیس م�ن وظیف�ة كبی�ر    فتحھ وقراءتھ من كبیري الخدم فإن ذلك 
  .الخدم فتح الخطابات الخاصة بمخدومیھ 

عل��ي أن ك��ل إع��ادة نش��ر للبی��ان أو التص��ریح التش��ھیري یع��د س��ببًا جدی��دًا ل��دعوي  
  . تشھیر 

أي یج�ب أن  : Reference to Plaintiff الشرط الثالث اإلشارة للمدعي   -٣
وھ�و أم�ر منطق�ي إذ كی�ف     . البیان أو التصریح التشھیري یكون المدعي قد تم تحدیده في 

  ! .یعد التصریح تشھیرًا دون اإلشارة فیھ لشخص المدعي 
لك��ي تقب��ل دع��وي المس��ئولیة ع��ن التش��ھیر الب��د وأن : الش��رط الراب��ع الض��رر  -٤

  ). ٣(یكون قد ترتب علي ھذا التشھیر ضررًا للمدعي 
ھم��ا یخ��ول الح��ق ف��ي رف��ع دع��وي  ویف��رق الفق��ھ ب��ین الق��ذف والس��ب حی��ث إن كلی 

  .المسئولیة عن التشھیر متي توافرت الشروط التي یتطلبھا القانون 
یكون غالبا في شكل دائم مكتوب أو من خ�الل الرس�وم والض�رر    Libel والقذف 

ف�ي الغال�ب یك�ون ش�فویًا       Slanderفیھ مفت�رض ال یحت�اج إثب�ات ، ف�ي ح�ین أن الس�ب       
  ).٤(المحلفین  والبد من إثبات حصول ضرر أمام

وإذا نجح المدعي في عرض أن الكلمات تعد تشھیرًا لھ وتم نشرھا لشخص ثالث 
، ل��ذلك یق��ع عل��ي ع��اتق   Untrue ، فالق��انون یفت��رض أن ھ��ذه الكلم��ات غی��ر حقیقی��ة  

                                      
1 - Ala Stair , Ken Oliphant  , Defamation . In Tort , Springer – Link , 
1997 , p.  258 . 
2 - Tomas A.Lipinski , and others , Sticks and stones and words that 
harm : Liability vs. responsibility , Section 230 , Defamatory speech  in 
cyberspace , Kluwer  , 2002 , p 143 .   
3 - Philip Lewis , Defamation : Reputation and Encounter , Sociology of 
judicial process , 1976 , p 273 . 
4    - Franc J.Cavico . Bahaudin G. Mujtaba , Defamation by slander and 
Libel in the work place and recommendation to avoid legal liability , 
Springer Science , Business Media , 2018 , p. 81 . 
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الم��دعي علی��ھ إثب��ات ص��حة م��ا زعم��ھ ، ف��الفرد  ال یك��ون مس��ئوًال ع��ن التش��ھیر إذا ك��ان     
  ) .١(ًا أو تشھیرًا أو قذفًا التصریح یخرج عن كونھ خاطئ

  
  الفرع الثاني 

  دعوي التشھیر في القانون اإلنجلیزي
دراسة دعوي التشھیر في القانون اإلنجلی�زي تقتض�ي التع�رض ل�دعوي التش�ھیر      

، واإلج��راءات المختص��رة لھ��ا بموج��ب  ٢٠١٣ب��اإلجراءات المطول��ة ف��ي ق��انون التش��ھیر 
  :                                                         تالي ، وذلك علي النحو ال ١٩٩٦قانون التشھیر 

  . ٢٠١٣أوًال دعوي التشھیر باإلجراءات المطولة وفقًا لقانون التشھیر 
  .  ١٩٩٦ثانیًا اإلجراءات المختصرة لدعوي التشھیر بموجب قانون التشھیر 

  : ٢٠١٣ أوًال دعوي التشھیر باإلجراءات المطولة وفقًا لقانون التشھیر
 Defamation Act  ٢٠١٣دراس��ة دع��وي التش��ھیر وفق��ًا لق��انون التش��ھیر 

، یقتضي التعرض لالختصاص بدعوي التشھیر ونظرھا ، ثم التعرض لش�روط    2013
  . المدعي علیھ في دعوي التشھیر ، وأخیرًا الحكم في دعوي التشھیر 

اإلش��ارة مض��ت :  ٢٠١٣االختص�اص ب��دعوي التش�ھیر ونظرھ��ا وفق��ا لق�انون    -١
یعد خطأ مدنیًا تنعق�د   -كالعدید من الدول الغربیة  -إلي أن التشھیر في القانون اإلنجلیزي 

ب��ھ المس��ئولیة المدنی��ة ، وأن مح��اكم أول درج��ة المختص��ة بال��دعاوي المدنی��ة ف��ي الق��انون    
وھ�ي بمثاب�ة   "  High Court of Justiceاإلنجلی�زي ھ�ي إم�ا المحكم�ة العلی�ا للعدال�ة       

"  County Courtأو محكمة األقالیم " البتدائیة في النظام القانوني المصري المحكمة ا
، ویت��وزع االختص��اص " وھ��ي بمثاب��ة المحكم��ة الجزئی��ة ف��ي النظ��ام الق��انوني المص��ري   

علیھما بالنظر إلي قیمة الدعوي ومدي تعقیدھا ، فالدعاوي المعقدة وكبیرة القیمة تنظرھا 
  . لملكة ، أما الدعاوي بسیطة القیمة فتنظرھا محكمة األقالیم المحكمة العلیا للعدالة بقسم ا

وعلیھ ینعقد االختصاص بدعوي التشھیر في القانون اإلنجلیزي لكل من المحكمة 
 وك�ذلك لمحكم�ة األق�الیم    " Queen Bench Division قس�م الملك�ة    " العلیا للعدال�ة  

County Court  وذلك تبعًا لقیمة الدعوي ومدي تعقیدھا.  
وحیث إن دعوي التشھیر من الدعاوي التي تتطلب وقت�ًا مط�وًال لفح�ص وتحقی�ق     

، إذ أحال ق�انون    Juryمستنداتھا فأنھا من الدعاوي التي تنظر من خالل نظام المحلفین 
م��ن ق��انون المح��اكم األساس��یة لع��ام     ١/  ٦٩من��ھ  للقس��م   ١١ف��ي القس��م   ٢٠١٣التش��ھیر 

١٩٨١  Courts Act 1981    Senior        والذي ن�ص فی�ھ عل�ي أن ال�دعاوي الت�ي ،

                                      
1  - Gerlad Yong , Psychological Injury and Law , Editorial policies on 
defamation and disclosure , Springer , 2009 , p. 1 .  
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یختص بھا قسم الملكة تنظر بغی�ر محلف�ین باس�تثناء دع�اوي الق�ذف والس�ب حی�ث تتطل�ب         
  ).١(تحقیقا مطوال للمستندات 

م��ن ق��انون  ٣/  ٦٦من��ھ للقس��م   ١١ف��ي القس��م  ٢٠١٣كم��ا أح��ال ق��انون التش��ھیر 
ص عل�ي أن ال�دعاوي   ، وال�ذي ن�     County Courts Act 1984 مح�اكم األق�الیم    

التي تختص بھا محكمة األقالیم تنظر بغیر محلفین باستثناء دع�اوي الق�ذف والس�ب حی�ث     
  ).٢(تتطلب تحقیقا مطوال للمستندات 

  :  ٢٠١٣شروط المدعي علیھ في دعوي التشھیر وفقًا لقانون -٢
یش��ترط أن یك��ون الم��دعي علی��ھ ف��ي   ٢٠١٣م��ن ق��انون التش��ھیر  ٩وفق��ًا للقس��م -أ
، إذ ال تخ�تص مح�اكم المملك�ة المتح�دة إذا كان�ت       التشھیر مقیمًا بالمملك�ة المتح�دة   دعوي 

الدعوي مرفوعة ضد شخص ال یقیم بھا أو ال یقیم في إحدي الدول األعضاء ما ل�م ت�ري   
المحكمة أن انجلترا وویلز ھم أكث�ر األم�اكن مالءم�ة لنظ�ر ال�دعوي ف�ي ض�وء التص�ریح         

  .التي تم نشره بھا  التشھیري ومدي انتشاره والدول
، أن�ھ یش�ترط لس�ماع دع�وي      ٢٠١٣من ق�انون التش�ھیر    ١٠یستفاد من القسم -ب

 أو الناش�ر   Editor أو المح�رر   Authorالتشھیر أن یكون المدعي علیھ ھو المؤل�ف   
Publisher      للبی�ان أو التص�ریح التش�ھیري Defamatory Statement   ف�ال ،

مرفوعة علي أي من غیر ھؤالء ما ل�م ت�ري المحكم�ة    تختص المحكمة إذا كانت الدعوي 
  .أن الدعوي ال یمكن رفعھا علي المؤلف أو المحرر أو الناشر  -وألسباب واقعیة  -

  : ٢٠١٣الحكم في دعوي التشھیر وفقًا لقانون -٣
فإن�ھ حینم�ا تحك�م     ٢٠١٣م�ن ق�انون التش�ھیر     ١٣وفق�ًا للقس�م   : مضمون الحك�م  -أ

 Operator ofي دع��وي التش��ھیر فإنھ��ا یمك��ن أن ت��أمر   المحكم��ة لص��الح الم��دعي ف��
Website         بحذف البیان التشھیري ، وھ�ذا یفت�رض أن البی�ان التش�ھیري ت�م نش�ره عل�ي

  .شبكة اإلنترنت 
ك��ذلك للمحكم��ة أن ت��أمر أي ش��خص غی��ر المؤل��ف أو المح��رر أو الناش��ر للبی��ان     

ع المحت�وي الم�ادي للبی�ان    أو وقف البیع أو من Distribution التشھیري بوقف التوزیع 
  . التشھیري 

س�الف ال�ذكر أن س��لطات المحكم�ة ف�ي الحك��م ف�ي دع��وي       ١٣ویتض�ح م�ن القس��م   
التشھیر ھي سلطات واس�عة وال تقتص�ر فق�ط عل�ي أط�راف ال�دعوي ، ب�ل یمك�ن أن یمت�د          

                                      
1 - (1)In section 69(1) of the Senior Courts Act 1981 (certain actions in 
the Queen’s Bench Division to be tried with a jury unless the trial 
requires prolonged examination of documents etc) in paragraph (b) omit 
“libel, slander,”. 
2 - (2)In section 66(3) of the County Courts Act 1984 (certain actions in 
the county court to be tried with a jury unless the trial requires prolonged 
examination of documents etc) in paragraph (b) omit “libel, slander,”. 
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حكمھا إلي آخرین ،  كالمسئول عن التوزیع ، أو البیع ، أو من لھ سلطة عرض المحتوي 
  .  في حالة نشر البیان علي شبكة االنترنت   website operator ، بل 

،  إذا  ٢٠١٣م��ن ق��انون التش��ھیر    ١/ ١٢وفق��ًا للقس��م  :نش��ر ملخ��ص الحك��م   -ب
أجابت المحكمة المدعي إلي طلب�ھ ف�ي دع�وي التش�ھیر فلھ�ا أن ت�أمر الم�دعي علی�ھ بنش�ر          

  ).١(ملخص الحكم  
یت��رك لألط��راف وفق��ًا   ٢٠١٣ھیر م��ن ق��انون التش��  ١٢م��ن القس��م  ٢ووفق��ًا للبن��د 

  .التفاق بینھم تحدید كلمات الملخص التي سیتم نشرھا وتحدید وسیلة النشر ووقتھ ومكانھ 
فإذا لم یتفق األط�راف عل�ي تحدی�د كلم�ات ملخ�ص الحك�م الت�ي س�یتم نش�رھا ف�إن           

ا ل�م  أم�ا إذ . س�الف اإلش�ارة    ١٢من القسم  ٣المحكمة ھي التي تحسم ھذا األمر وفقًا للبند 
یتوافق األطراف حول الوقت أو وسیلة النشر أو شكلھ أو مكانھ ، فإن المحكمة تعطي لھم 

  ).١٢قسم  ٤بند (توجیھات معقولة  في ھذا الشأن في ضوء الظروف الواقعیة 
والخ�اص   - ٢٠١٣م�ن ق�انون التش�ھیر     ١٢وأخیرًا تج�در اإلش�ارة إل�ي أن القس�م     

م�ن   ٣/  ٨حالة إذا ما قضت المحكمة وفقًا للقس�م  ال یتم تطبیقھ في  -بنشر ملخص الحكم 
والخ��اص ب��اإلجراءات المختص��رة ف��ي دع��وي التش��ھیر وھ��و م��ا      ١٩٩٦ق��انون التش��ھیر  

  .  سنعرض لھ 
:                                            ١٩٩٦ثانیًا اإلجراءات المختصرة لدعوي التشھیر بموجب قانون التشھیر 

 ٨ف�ي القس�م     Defamation Act 1996  ١٩٩٦ع�ام  وضع ق�انون التش�ھیر ل  
 Summary Disposal منھ نظامًا إجرائیا مختصرًا للتص�رف ف�ي دع�اوي التش�ھیر     

Claim  ،    وت�تم  )  ٥/  ٨القس�م  ( علي أن ھذه اإلجراءات المختص�رة ت�تم دون محلف�ین ،
ھ��ي المختص��ة ب��دعوي High Court of Justice فق��ط إذا كان��ت المحكم��ة العلی��ا 

  ). ١١القسم (تشھیر ال
إذا ل��م یك��ن  Summary Reliefوتنھ��ي المحكم��ة ال��دعوي ب��إجراء مختص��ر   

ھن�اك أي س��بب لل�دفاع لل��رد عل�ي ال��دعوي وال یوج�د س��بب لنظرھ�ا نظ��رًا لوج�ود أس��باب       
  .واقعیة تؤكد نجاح الدعوي 

ف�إن المحكم�ة ال    Summary Relief وإذا لم یطلب المدعي إج�راء مختص�رًا   
ء مختصر ما لم تكن مقتنعة بأن اإلجراء المختصر ھو المناس�ب لتع�ویض   تأمر بأي إجرا

  .المدعي عن الخطأ الذي سبب لھ المعاناة 

                                      
1 - Summary of judgment :  
Section 12 Power of court to order a summary of its judgment to be 
published : 
(1)Where a court gives judgment for the claimant in an action for 
defamation the court may order the defendant to publish a summary of 
the judgment. 
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عل��ي أن ھن��اك ح��االت تنظ��ر فیھ��ا ال��دعوي ب��اإلجراءات العادی��ة ومنھ��ا إذا ك��ان      
اإلج��راء المختص��ر س��یكون غی��ر مالئ��م بالنس��بة لم��دعي علی��ھ آخ��ر ، أو إذا ك��ان ھن��اك        

ل��ة ، أو إذا كان��ت الم��زاعم جدی��ة بدرج��ة كبی��رة ، أو إذا كان��ت الظ��روف  تع��ارض ف��ي األد
ف�ي ك�ل ھ�ذه الح�االت ال یمك�ن األم�ر ب�إجراء          . Full trial تب�رر المحاكم�ة الكامل�ة    

  .مختصر والبد من نظر الدعوي باإلجراءات العادیة 
تستطیع المحكمة أن تنھي الدعوي بأي من ھ�ذه   ١٩٩٦من قانون  ٩ووفقًا للقسم 
  :اإلجراءات المالئمة 

  .تقریر أن التصریح كاذب أو تشھیري -١
أن تأمر المدعي علیھ بنشر أو أن یكون سببًا في نشر تصحیح مالئم للتصریح -٢

  .أو اعتذار عنھ 
األلف أو القیمة التي یحددھا اللورد المستشار  ١٠أن تأمر بتعویض ال یجاوز  -٣

.  
ھ عند النشر أو عند النش�ر ف�ي الموض�وع    أن تأمر المحكمة بتقیید المدعي علی -٤

  . محل الشكوى 
وفي حالة األمر بنشر تص�حیح التص�ریح الك�اذب أو التش�ھیري أو االعت�ذار عن�ھ       
ف��إن محت��وي التص��حیح أو االعت��ذار ووقت��ھ ووس��یلتھ وش��كلھ وكم��ان النش��ر س��یكون مح��ًال  

  .التفاق بین األطراف
ن تأمر المدعي علیھ بنش�ر أو ن  وإذا لم یتفق األطراف علي المحتوي فللمحكمة أ

یكون سببًا في نشر ملخص حكم المحكم�ة ال�ذي تواف�ق علی�ھ األط�راف أو الح�ل ال�ذي ت�م         
  .تسویتھ وفقًا لقواعد المحكمة 

وأخیرًا إذا لم یتوافق األطراف عل�ي وق�ت نش�ر تص�حیح التص�ریح التش�ھیري أو       
ي علی��ھ ألخ��ذ الخط��وات  نش��ر االعت��ذار  ووس��یلتھ ومكان��ھ  ، ف��إن المحكم��ة ت��أمر الم��دع    

  .المعقولة والعملیة التي تقدرھا 
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 مبحث خاص

  حنو محاية إجرائية عاجلة يف مواجهة الشائعات يف القانون املصري

  "األوامر علي العرائض  "

  
إذا كان��ت األوام��ر القض�ائیة ف��ي النظ��ام القض��ائي المص��ري ال   :تمھی�د وتقس��یم  

، ف��إن ) ٢(، وأوام��ر التق��دیر  ) ١(، وأوام��ر األداء تخ��رج ع��ن األوام��ر عل��ي الع��رائض     
ھ�ي األوام�ر القض�ائیة الت�ي تص�در م�ن القض�اء دون جلس�ة بن�اء           األوامر علي الع�رائض 

علي عریضة یقدمھا الطال�ب دون مواجھ�ة الط�رف اآلخ�ر ف�ي األح�وال الت�ي یك�ون فیھ�ا          
  ) . مرافعات ١٩٤م ( للخصم وجھ في استصدار أمر 

لمصري لتنظیم اإلجراءات المتعلقة باألوامر علي العرائض وقد تصدي المشرع ا
من قانون المرافعات ، كما تضمن القانون نصوصًا متفرقة  ٢٠٠إلي  ١٩٤في المواد من 

بإتباع نظام األوامر علي العرائض في حاالت معینة ، وإذا تأملنا ھ�ذه الح�االت لوج�دناھا    
، واألم��ر ) مرافع�ات  ٦٦م��ادة (ض�ور متنوع�ة ف�ي طبیعتھ��ا ، ك�األمر بإنق��اص مواعی�د الح    

، واألم��ر   )مرافع��ات ١٧م��ادة (بإنق��اص میع��اد المس��افة لم��ن یك��ون موطن��ھ ف��ي الخ��ارج   
،   )مرافع��ات ٧م��ادة ( ب�إجراء اإلع��الن أو التنفی�ذ ف��ي غی�ر األوق��ات الج�ائز اإلع��الن فیھ�ا     

  . )مدنى ١٥٨٩مادة (واألمر باختصاص الدائن بعقارات مدینھ 
  

 -ما إذا كان من الممكن أن یكون لنظام األوامر علي الع�رائض  ویثور التساؤل ع
دورًا ف��ي مج��ال الحمای��ة اإلجرائی��ة م���ن      -باعتب��اره نظام��ًا إجرائی��ًا مختص��رًا ومبس���طًا     

الشائعات ، ال سیما في عصر المعلوماتیة واالنترنت وتكنولوجیا االتصاالت الت�ي س�ھلت   
إلجاب�ة علی�ھ ف�ي ھ�ذا المبح�ث م�ن خ�الل        من سرعة انتشار الشائعات  ؟ ھذا ما سنحاول ا

  : تقسیم الدراسة فیھ علي النحو التالي 
  .مطلب أول التعریف باألوامر علي العرائض ونظامھا القانوني

  .مطلب ثان األوامر علي العرائض ھي النظام األكثر فاعلیة لمواجھة الشائعات

                                      
ھ��ي نظ��ام مختص��ر القتض��اء الحق��وق الثابت��ة بالكتاب��ة س��واء كان��ت نق��ودًا أو منق��والت    أوام��ر األداء  - ١

  .معینة بالذات أو منقوالت مثلیة معینة بالنوع متي كانت معینة المقدار وحالة األداء 
ائیة ھي عب�ارة ع�ن أوام�ر تص�در م�ن القاض�ي ف�ي غی�ر جلس�ة لتق�دیر الرس�وم القض�             أوامر التقدیر  - ٢

وی�نظم ق�انون الرس�وم القض�ائیة كیفی�ة ص�دور       . ومصروفات التقاضي وأتعاب معاوني القضاء ك�الخبراء 
 .أوامر تقدیر الرسوم القضائیة والتظلم من األمر والطعن فیھ 
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  اطب اول

 ا ظض وراا  روا فراو  

  
تعرف األوامر عل�ي الع�رائض بأنھ�ا األوام�ر القض�ائیة الت�ي تص�در م�ن القض�اء          

  . دون جلسة بناء علي عریضة یقدمھا الطالب دون مواجھة الطرف اآلخر 
  

فاألوامر علي العرائض تصدر من القاضي دون اتباع إجراءات الخصومة 
، حیث یصدر األمر من  القضائیة ، لذلك فھي إجراءات مبسطة وسریعة وقلیلة التكلفة

ویترتب علي ذلك  ، أن األمر علي عریضة . قاضي فرد ودون مواجھة بین الخصوم  
یختلف عن الحكم الذي یتمیز بأنھ یصدر من المحكمة عن طریق الخصومة ، التي 

  .تضمن إعمال وتحقیق مبدأ المواجھة بین الخصوم قبل صدوره 
  

المرافعات النظام اإلجرائي لألوام�ر  وما بعدھا من قانون  ١٩٤وأوضحت المادة 
علي العرائض ،  حی�ث تب�دأ إج�راءات إص�دار األم�ر عل�ي عریض�ة بتق�دیم عریض�ة م�ن           

م�ن ق�انون المرافع�ات      ١٩٤إذ ت�نص الم�ادة   . نسختین متطابقتین إل�ي القاض�ي المخ�تص    
في األحوال التي ینص فیھا القانون علي أن یكون للخصم وجھ في استص�دار  (( علي أن 

مر ، یقدم عریضة بطلبھ إلي قاضي األمور الوقتیة بالمحكمة المختص�ة ، أو إل�ي رئ�یس    أ
الھیئة التي تنظر الدعوي ، وتكون ھذه العریض�ة م�ن نس�ختین متط�ابقتین ومش�تملة عل�ي       
وقائع الطلب وأسانیده ، وتعیین م�وطن مخت�ار للطال�ب ف�ي البل�دة الت�ي بھ�ا مق�ر المحكم�ة          

  )).  یدة لھا وتشفع بھا المستندات المؤ



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " لثثاالالجزء " صدار الثاني اإل م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ١٩٤٧ -  
 

قاض�ي األم�ور الوقتی�ة ھ�و ق�اض مخص�ص م�ن قض�اة مح�اكم           ویبین من ذلك أن
عل�ي أن ذل�ك ال یمن�ع م�ن أن رف�ع       )١(القضاء الم�دني بإص�دار األوام�ر عل�ي الع�رائض       

   .العریضة لرئیس الھیئة التي تنظر الدعوي 

                                      
یعد قاضي األمور الوقتیة أحد مظاھر التخصص علي مستوي مح�اكم الدرج�ة األول�ي ، إذ ھ�و أح�د       - ١

  .الخاصة بالقضــاء المـــدني التــي عھد إلیھا االختصاص بنظر مسائل معینة التشكیالت القضائیة 
م�ن ق�انون المرافع�ات ف�ي المحكم�ة االبتدائی�ة ھ�و رئیس�ھا أو م�ن           ٢٧قاضي األمور الوقتیة وفق�ًا للم�ادة   

  .  یقوم مقامھ أو من یندب لذلك من قضاتھا وفي محكمة المواد الجزئیة ھو قاضیھا 
یخ��تص (( عل��ي أن    ٢٠٠٤لس��نة  ١٠الثالث��ة م�ن ق��انون إنش��اء محكم��ة األس�رة رق��م   وق�د نص��ت الم��ادة  

ویجوز لھ أن یحیلھا إلي المحكمة عند قیام ن�زاع  . رئیس محكمة األسرة بإصدار شھادات الوفاة والوراثة
كما یختص دون غی�ره بإص�دار أم�ر عل�ي عریض�ة ف�ي المس�ائل المنص�وص علیھ�ا ف�ي           . جدي في شأنھا

   )). وذلك بصفتھ قاضیا لألمور الوقتیة  ٢٠٠٠لسنة  " ١"لي من القانون رقم المادة األو
تع�ین الجمعی�ة العمومی�ة      ٢٠٠٨لس�نة   ١٢٠م�ن ق�انون المح�اكم االقتص�ادیة رق�م       ٣ووفق�ًا ل�نص الم�ادة    

للمحكمة االقتصادیة ، في بدای�ة ك�ل ع�ام قض�ائي ، قاض�یًا أو أكث�ر م�ن قض�اتھا بدرج�ة رئ�یس بالمح�اكم            
علي األقل ، لیحكم ، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق ، ف�ي المس�ائل   ) أ ( ائیة من الفئة االبتد

  . المستعجلة التي یخشي علیھا من فوات الوقت والتي تختص بھا تلك المحكمة 
ویصدر القاض�ي المش�ار إلی�ھ ف�ي الفق�رة األول�ي األوام�ر عل�ي الع�رائض واألوام�ر الوقتی�ة ، وذل�ك ف�ي              

  . التي تختص بھا المحكمة االقتصادیة المسائل 
أي أن قاضي األمور الوقتی�ة بالمحكم�ة االقتص�ادیة ھ�و أح�د قض�اة المحكم�ة االقتص�ادیة تعین�ھ الجمعی�ة           

  . العامة بھا 
وأخی��رًا تج��در اإلش��ارة إل��ي أن��ھ إذا ك��ان قاض��ي التنفی��ذ یع��د محكم��ة مخصص��ة بنظ��ر منازع��ات التنفی��ذ     

  .لفصل فیھا الجبري الوقتیة والموضوعیة وا
كما أنھ إذا كان قاضي التنفیذ ھو أحد قضاة المحكمة االبتدائیة ومن ثم  یعد محكمة مخصصة م�ن طبق�ة   
المحاكم الجزئیة  ، وإذا كان قد عھد إلي قاضي  التنفیذ كل ما یتعلق بالتنفیذ الجب�ري م�ن مس�ائل إذ ك�ان     

  . التنفیذ الجبري یختص بإصدار كافة األوامر والقرارات  واألحكام المتعلقة ب
وزع المش��رع االختص��اص بمس��ائل التنفی��ذ    ٢٠٠٧غی��ر أن��ھ بمقتض��ي تع��دیل ق��انون المرافع��ات ع��ام      

مرافع�ات عل�ي أن�ھ     ٢٧٤الجبري بین مدیر إدارة التنفیذ أو من یعاونھ وقاضي التنفی�ذ ، إذ  ت�نص الم�ادة    
دائیة ویجوز بق�رار م�ن وزی�ر الع�دل     یجري التنفیذ تحت إشراف إدارة للتنفیذ تنشأ بمقر كل محكمة ابت(( 

وی�رأس إدارة التنفی�ذ قاض�ي بمحكم�ة االس�تئناف ویعاون�ھ ع�دد        ، إنشاء ف�روع لھ�ا ب�دائرة محكم�ة جزئی�ة      
كاف من قضاتھا یندبھم وزی�ر الع�دل بع�د موافق�ة مجل�س القض�اء األعل�ي وقض�اة م�ن المح�اكم االبتدائی�ة            

ویلح��ق ب��اإلدارة ع��دد ك��اف م��ن . لعام��ة للمحكم��ة بدرج��ة رئ��یس محكم��ة عل��ي األق��ل تخت��ارھم الجمعی��ة ا 
ولم�دیر إدارة  . معاوني التنفیذ والموظفین یحدد بقرار  من وزیر العدل قواعد اختی�ارھم وتنظ�یم ش�ئونھم    

  .التنفیذ أو من یعاونھ من قضاتھا إصدار القرارات واألوامر المتعلقة بالتنفیذ 
بعریض��ة ترف��ع لم��دیر إدارة التنفی��ذ ویعتب��ر الق��رار  عل��ي أن یك��ون ال��تظلم م��ن ھ��ذه الق��رارات واألوام��ر  

  )) . الصادر منھ في التظلم نھائیًا 
وبالت��الي ف��إن القاع��دة اختص��اص م��دیر إدارة التنفی��ذ أو م��ن یعاون��ھ م��ن قض��اتھا بإص��دار األوام��ر عل��ي   

  . العرائض المتعلقة بالتنفیذ الجبري بعد أن كان االختصاص بھا منعقدا لقاضي التنفیذ 
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ابھ ویوجب قانون المرافعات أن تشتمل العریضة فضًال عن موضوع الطل�ب أس�ب  
والبد أن تشتمل أیض�ًا عل�ي البیان�ات الدال�ة عل�ي      . ، وأن ترفق بھا المستندات المؤیدة لھا 

بل ویتطلب الق�انون ص�راحة أن تش�تمل العریض�ة عل�ي تعی�ین م�وطن مخت�ار         .  أطرافھا 
للطالب ف�ي البل�دة الت�ي بھ�ا مق�ر المحكم�ة  حت�ي یمك�ن للط�رف اآلخ�ر إع�الن ال�تظلم م�ن              

  . األمر في ھذا الموطن
علي أنھ ال یلزم توقیع محام علي ھذا الطلب مھما كانت المب�الغ الت�ي ق�دم الطل�ب     

كما أن ھذا الطلب ال یعلن . ویعتبر الطلب قد قدم بتسلیمھ إلي قلم كتاب المحكمة . بشأنھا 
 .   للطرف اآلخر ، إذ ال یخضع نظام األوامر علي العرائض لمبدأ المواجھة بین الخصوم 

قاضي الطلب دون جلسة یحضرھا الخصوم أو من یمثلھم أو كاتب وعلیھ ینظر ال
المحكمة ، بل ویوجب القانون أن یصدر القاضي أمره كتابة علي إحدي نسختي العریضة 

كما ال یلزم ذكر األس�باب الت�ي بن�ي علیھ�ا     . في الیوم التالي لتقدیم العریضة علي األكثر  
فعندئ��ذ یج��ب ذك��ر األس��باب الت��ي اقتض��ت  األم��ر إال إذا ك��ان مخالف��ًا ألم��ر س��بق ص��دوره  

 ) .مرافعات  ١٩٥م (إصدار األمر الجدید وإال كان باطًال 
علي أن األمر الص�ادر ال یس�تنفد س�لطة القاض�ي ال�ذي أص�دره، فیج�وز ل�ھ دائم�ًا          

  .تعدیل األمر أو تغییره أو إصدار أمر جدید مخالفًا لألمر السابق 
ة بقوة تنفیذیة بمجرد صدوره فھو نافذ نفاذ معجل ومع ذلك یتمتع األمر علي العریض     

  ) .مرافعات  ٢٨٨م ( بقوة القانون وبال كفالة ما لم ینص األمر ذاتھ علي تقدیم الكفالة 
ویس��قط األم��ر عل��ي العریض��ة إذا ل��م یق��دم للتنفی��ذ خ��الل ثالث��ین یوم��ًا م��ن ت��اریخ    

). مرافع�ات   ٢٠٠م ( عل�ي أن ھ�ذا الس�قوط ال یمن�ع م�ن استص�دار أم�ر جدی�د         . صدوره 
ف�ال تقض�ي ب�ھ المحكم�ة م�ن تلق�اء نفس�ھا ،        . علي أن السقوط ھن�ا ال یتعل�ق بالنظ�ام الع�ام     

ویج��وز ل��ھ التن��ازل عن��ھ ص��راحة أو . وإنم�ا یج��ب أن یتمس��ك ب��ھ م��ن ص��در ض�ده األم��ر   
  ).    ١(ضمنًا 

وأجاز القانون لذوي الش�أن ال�تظلم م�ن األم�ر إم�ا أم�ام المحكم�ة المختص�ة بنظ�ر          
عل��ي أن ول��وج أي م��ن الط��ریقین یس��قط الح��ق ف��ي  . ن��زاع أو أم��ام القاض��ي اآلم��ر ذات��ھ ال

  .الطریق اآلخر
كما یجوز أیضًا رفع التظلم لمحكمة الدعوي األصلیة بطریق التبعیة في أي حالة 
تكون علیھ�ا ال�دعوي ، ویك�ون ال�تظلم ف�ي ھ�ذه الحال�ة بمثاب�ة طل�ب ع�ارض ف�ي ال�دعوي             

  . األصلیة 
میع��اد ال��تظلم بعش��رة أی��ام تب��دأ م��ن ت��اریخ ص��دور األم��ر ب��رفض   وح��دد المش��رع 

الطلب بالنسبة للطالب ، ومن تاریخ البدء ف�ي تنفی�ذ األم�ر أ و إعالن�ھ بالنس�بة لم�ن ص�در        
  . ضده األمر 

وإذا كان��ت العریض��ة تنظ��ر ف��ي غی��ر جلس��ة  ، ف��إن الق��انون ن��ص عل��ي أن یرف��ع   
ص�حیفة دع�وي ت�ودع قل�م كت�اب المحكم�ة       التظلم باإلجراءات المعتادة لرف�ع ال�دعوي أي ب  

                                      
  .  ٨٤٣ص  – ٢٠٠١ –مرجع سابق  –مبادئ القضاء المدني  –وجدي راغب فھمي  - ١
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وتعل��ن للط��رف  اآلخ��ر عل��ي ی��د محض��ر ، إذ ینظ��ر ال��تظلم ف��ي جلس��ة بحض��ور الخص��وم 
والحكم في التظلم یصدر إما بتأیید األمر أو إلغائھ . وبمراعاة مبدأ المواجھة بین الخصوم 

ع�ن المق�ررة   أو تعدیلھ  ، ویقبل الطعن فیھ بط�رق الطع�ن ف�ي األحك�ام ووفق�ًا لمواعی�د الط      
  .قانونًا

 ب اطا  

  اوار  اراض  اظم ار  وا ات

مض��ت اإلش��ارة إل��ي أن الش��ائعات م��ن الظ��واھر الخطی��رة ، ب��ل والم��دمرة أحیان��ًا  
للفرد وللمجتم�ع ، فھ�ي س�الح خطی�ر اس�تخدمت كثی�را ف�ي أوق�ات الس�لم وأوق�ات الح�رب            

فسیة لبث الرعب والف�زع ف�ي نف�وس األش�خاص والمجتمع�ات ، ب�ل        وكنوع من الحرب الن
وتس��تخدم الش��ائعات كثی��رًا إلث��ارة الفوض��ى ف��ي المجتمع��ات ، حی��ث ت��زداد ح��دة وخط��ورة 
الشائعات في المجتمعات الجاھلة التي تزداد بھا نسبة األمیة عنھا في المجتمعات الواعی�ة  

  . والمتحضرة 
ن خالل وسائل التواصل االجتماعي أدي إلي أن وإذا كان استخدام التكنولوجیا وم

الشائعات تتناقل في أقل من ثواني مع�دودة ، ب�ل واس�تخدمت ھ�ذه الوس�ائل النتھ�اك الح�ق        
في الخصوصیة والتشھیر باآلخرین ، وإذ تجري العدید من الدراسات م�ن أج�ل الح�د م�ن     

الش��ائعات وانتھ��اك  اآلث��ار الض��ارة الس��تخدام االنترن��ت ووس��ائل التكنولوجی��ا الحدیث��ة ف��ي 
 الخصوصیات والتشھیر ب�اآلخرین م�ن خ�الل العدی�د م�ن أنظم�ة الحمای�ة ومنھ�ا أنظم�ة           

Data control   ،  أو أنظم�ة  Data publication      حی�ث إن الش�فافیة الت�ي تتیحھ�ا
وسائل التكنولوجیا الحدیثة ال یكون مرغوبًا فیھا لـدي البعض ممن لدیھم حســـاسیة تج�اه  

، لذلك كان من المحتم علي صعید الق�انون اإلجرائ�ي   ) ١(لق بحیاتھم الخـاصــة كل ما یتع
البح��ث ع���ن وس��یلة إجرائی���ة س��ریعة للحمای���ة م��ن الش���ائعات نتف��ادي بھ���ا ب��طء القض���اء       
الموض��وعي بإجراءات��ھ الطویل��ة ، فھ��ل یمك��ن أن تك��ون ھ��ذه الوس��یلة ھ��ي األوام��ر عل��ي    

  العرائض ؟   
د م�ن تحدی�د طبیع�ة األوام�ر عل�ي الع�رائض حت�ي        لإلجابة عل�ي ھ�ذا التس�اؤل الب�    

یمكننا أن نقف عل�ي م�ا إذا ك�ان م�ن الممك�ن توظی�ف األوام�ر عل�ي الع�رائض ف�ي مج�ال            
  .الحمایة اإلجرائیة من الشائعات أم ال 

                                      
1 - Nadim Sarrouh , Florian Eliers , Defamation – free networks through 
user centered Data control , In Security and Trust Management , 2011 , 
p . 179 .  
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إل�ي   )١(اختلفت اآلراء في تحدید طبیعة األوامر علي الع�رائض ، إذ ی�ذھب رأي   
یع�ة والئی�ة تھی�ئ لحمای�ة وقتی�ة  یص�درھا القاض�ي        أن األوامر علي العرائض تعد من طب

بناء علي سلطتھ الوالئیة في الح�االت الت�ي تعج�ز اإلرادة الفردی�ة ب�ذاتھا ع�ن إح�داث أث�ر         
  . قانوني معین 

علي األوامر علي العرائض اصطالح األوامر )٢(في حین یطلق بعض الفقھ 
في مجال المعامالت ) ٣(غیر الموضوعیة ویعتبرھا الصورة العادیة للعمل الوالئي 

المالیة ، وھي كذلك أیضًا بالنسبة لقرارات قاضي التنفیذ ، ما لم ینص القانون علي شكل 
آخر ، كما یري ھذا الفقھ أن األوامر علي العرائض بالنسبة للقضاء الموضوعي أو 

حیث إن الشكل األصلي ھو الخصومة أي صحیفة تنتھي ، الوقتي تعد شكًال استثنائیًا 
ثم ینتھي ھذا الرأي في بیانھ للطبیعة القانونیة لألوامر علي العرائض . دور حكم بص

بالحدیث عن العمل الوالئي وھل ھو من طبیعة إداریة أم من طبیعة قضائیة لینتھي 
  ) .٤(بتحـــدید معـیار تمییزه عن العمل القضـائي الفنـــي 

أو أسلوب في إعداد منھج  أن األوامر علي العرائض) ٥(في حین یري البعض 
القرار وإصداره ، بدلیل أن المشرع یستخدم األوامر علي العرائض لمباشرة أعمال 
القضاء من كافة األنواع سواء كانت والئیة أو تنفیذیة أو وقتیة أو موضوعیة لینتھي ھذا 
 الرأي إلي أنھ لو كانت ھذه األوامر من طبیعة والئیة لتعین أن ترتبط مع القضاء الوالئي

وھذا ما یتنافي مع قواعد القانون . ارتباطًا الزمًا ، بحیث تدور معھ وجودًا وعدمًا 
  .الوضعي التي تنظم أحكامًا والئیة ، كما تنظم أوامر علي العرائض غیر والئیة 

أنھ یتعذر األخذ بالرأي الذي انتھي في  نريوعلیھ وبعد عرض كل ھذه اآلراء 
تمثل حمایة وقتیة للطالب ثم اعتبرھا في موضع  موضع إلي أن األوامر علي العرائض

آخر أوامر والئیة ، إذ سیظل التساؤل قائمًا عما إذا كانت األوامر علي العرائض من 
  .  طبیعة وقتیة أم والئیة 

                                      
األوامر عل�ي ع�رائض ونظامھ�ا     –علي عرائض ونظامھا القانوني األوامر  –نبیل إسماعیل عمر   - ١

  .٣٥بند  ٥١ص – ١٩٨٧ –منشأة المعارف  –القانوني في المرافعات المدنیة والتجاریة 
إذ انتھي إلي أن األوامر علي العرائض ھي قرارات قضائیة بالترخیص لطالب األمر باتخاذ سلسلة م�ن  

  .مركز قانوني یھیئ للطالب حمایة وقتیة اإلجراءات تھدف إلي تكوین أو فعالیة
ثم یذھب ھذا الرأي في بیانھ للحاجة الملجئة إلي نظام األوامر علي العرائض أن ھذه الحاجة تتمث�ل ف�ي   

یص�در م�ن القاض�ي بن�اء عل�ي س�لطتھ الوالئی�ة ف�ي الح�االت الت�ي تك�ون اإلرادة             أم�ر والئ�ي  الحاجة إل�ي  
  .اآلثار  الفردیة غیر صالحة بذاتھا لتولید ھذه

 ٩٦٥ص  –  ٢٠٠٥ –أصول التقاضي وفقًا لقانون المرافعات  –سید أحمد محمود   - ٢
دار  –النظری��ة العام��ة لألوام��ر ف��ي ق��انون القض��اء الم��دني   –محم��د س��ید أحم��د عب��د الق��ادر  : ق��ارب - ٣

  .١٤٥ص – ٢٠٠٣ –النھضة العربیة 
 -  –س�لطة القاض�ي الوالئی�ة     –س�ط جمیع�ي   اإلشارة السابقة ؛ ق�ارب عب�د البا   –سید أحمد محمود   - ٤

حی�ث یمی�ز   .  ٦٤٥ص –الع�دد الث�اني    – ١١الس�نة   ١٩٦٩یولی�و   –مجلة العلوم القانونی�ة واالقتص�ادیة   
 .سیادتھ أیضا بین العمل الوالئي والعمل القضائي

 .٨٣٤ص  –مرجع سابق  –مبادئ القضاء المدني  –وجدي راغب فھمي   - ٥
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كما ال یمكن أن نؤید ما انتھي إلیھ ال�رأي ال�ذي ع�رض لطبیع�ة األوام�ر الوالئی�ة       
ض ، ألن��ھ انتھ��ي ف��ي موض��ع س��ابق إل��ي أن    عن��د تعرض��ھ لطبیع��ة األوام��ر عل��ي الع��رائ   

األوامر عل�ي الع�رائض تص�لح ش�كًال لجمی�ع األعم�ال القض�ائیة ، وبالت�الي تك�ون النتیج�ة           
غی�ر متس�قة م�ع     –وھي ربط األوامر علي الع�رائض بالعم�ل ال�والئي     –التي انتھي إلیھا 

  . المقدمة التي ساقھا 
ة شكلیة ویختلف مضمونھا أن األوامر علي العرائض ذات طبیع نريوإذا كنا 

بحسب نوع الحمایة التي یمنحھا األمر ، والتي قد تكون حمایة موضوعیة أو وقتیة أو 
تنفیذیة أو والئیة ، فإذا كانت الخصومة القضائیة ھي الشكل العادي للعمل القضائي ، فإن 

المادة  نظام األوامر علي العرائض یعد شكًال استثنائیًا للعمل القضائي وھذا ما تؤكده
في األحوال التي ینص فیھا القانون علي (( من قانون المرافعات إذ تنص علي أن  ١٩٤

حاالت  ، وبما مفاده أیضًا أن..........)) أن یكون للخصم وجھ في استصدار أمر ، 
  .    األوامر علي العرائض واردة في القانون علي سبیل الحصر 

 اس��تثنائیًا للعم��ل القض��ائي ، ب��ل    وإذ تع��د األوام��ر عل��ي الع��رائض ب��ذلك  ش��كالً     
والنظ��ام اإلجرائ��ي األكث��ر بس��اطة وس��ھولة ، إذ ال یمك��ن مقارنتھ��ا  ب��إجراءات التقاض��ي     

أنھا النظام اإلجرائي األمث�ل   نريالعادیة ، بل  وإجراءات القضاء المستعجل ذاتھ ، لذلك 
لش�ائعات ف�ي ث�وان    الذي یمكن بھ مواجھة اآلثار المدمرة للشائعات ف�ي زم�ن تت�داول فی�ھ ا    

مع��دودة ف��ي عص��ر تكنولوجی��ا المعلوم��ات واالتص��االت س��واء عب��ر االنترن��ت م��ن خ��الل   
مواق��ع التواص��ل االجتم��اعي ، أو بغیرھ��ا م��ن وس��ائل االتص��ال الحدیث��ة  ، وبالت��الي ف��إن    
المؤسسات الكبري تجاریة كانت أو استثماریة الت�ي تھ�ددھا الش�ائعات ب�الركود أو الكس�اد      

غ���الق ،  أو حت���ي الش���خص الع���ادي ال���ذي تھ���دده الش���ائعات ف���ي مرك���زه   ب���ل وربم���ا اإل
االجتماعي أو األسري أو الم�الي ال ینبغ�ي أن یك�ون بمن�أي ع�ن إج�راءات س�ریعة فاعل�ة         
لحمایة سمعتھ وكیانھ بنظام میسر وإجراءات میس�رة وحمای�ة عاجل�ة وس�ریعة إلنق�اذ ھ�ذه       

  .الكیانات المھددة 
الوقتی��ة س��لطة إص��دار األوام��ر عل��ي الع��رائض م��نح قاض��ي األم��ور  نقت��رحل��ذلك 

لمواجھة الشائعات وحمایة األفراد أو المجتمع من آثارھا المدمرة ب�ذات النظ�ام اإلجرائ�ي    
  :المبسط الذي رسمھ المشرع لھا في قانون المرافعات ، وأن یكون لھ سلطة األمر باآلتي 

  .تقریر أن المزاعم كاذبة أو تشھیریة  - 

 .مروج الشائعات بنشر تصحیح مالئم أو اعتذار عنھا  األمر بإلزام الخصم - 

األمر بتقیید مروج الشائعات عند النشر عمومًا أو عند النشر في الموضوع محل  - 
 .الشكوي وذلك إذا نشرت الشائعة بطریق من طرق النشر 

بح�ذف   Operator of Websiteكذلك أن یكون لھ سلطة أن یوجھ أم�رًا  ل�ـ     - 
 .ا كان البیان التشھیري قد تم نشره علي شبكة اإلنترنت البیان التشھیري ، إذ
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كم��ا نقت��رح ك��ذلك نش��ر األم��ر القض��ائي الص��ادر م��ن قاض��ي األم��ور الوقتی��ة ف��ي   
مواجھة الشائعات سواء كانت الشائعة تھدد فردًا أو كیان�ات اقتص�ادیة أو المجتم�ع كك�ل ،     

ص�م ذل�ك ف�ي العریض�ة     وأن یتم النشر في إحدي الصحف ذائعة االنتشار ، متي طل�ب الخ 
  .   المقدمة منھ 
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  الخاتمة
تحدد موضوع البحث بالحمایة اإلجرائیة من الشائعات وقد انتھینا فیھ إل�ي العدی�د   

  .من النتائج والتوصیات 
  : أوًال النتائج 

إن ازدیاد الشائعات المغرض�ة داخ�ل المجتم�ع الب�د وأن ت�نعكس آثارھ�ا الس�لبیة         -
القتصاد القومي في الدولة ، ب�ل  وعل�ي حج�م االس�تثمارات ب�داخلھا ، إذ ق�د یترت�ب        علي ا

علي الشائعات  خوف المستثمرین من تعرضھم للخسائر مما یدفعھم إلي االستثمار خارج 
  .الدولة 

في القانون المص�ري وللحمای�ة اإلجرائی�ة م�ن الش�ائعات ، رأین�ا أن�ھ یمك�ن رف�ع          -
لھ��ا م��نح الحمای��ة المس��تعجلة  لمواجھ��ة الش��ائعات ، كم��ا  دع��وي مس��تعجلة  یمك��ن م��ن خال

یمكن رفع دعوي تع�ویض ع�ن الض�رر الناش�ئ ع�ن الش�ائعات اس�تنادًا لقواع�د المس�ئولیة          
وإذا م�ا اعتبرن�ا    -وذلك بطبیعة الحال إذا ما استطاع المدعي إثبات ھذا الضرر  -المدنیة 

الخاص�ة واالعت�داء عل�ي الح�ق ف�ي      أن الشائعة تمثل خطأ یتمثل في االعت�داء عل�ي الحی�اة    
  . السمعة ، بل ویمكن  االستناد كذلك إلي القواعد الخاصة بإساءة استعمال الحق 

دع�وي قط�ع   " ورأینا في القانون المصري كذلك أنھ یمكن رفع دعوي التح�دي   -
كما رأینا أنھ قد اختلفت . وھي دعوي موضوعیة تقریریة للحمایة من الشائعات " النزاع 

اء ح��ول م��دي قب��ول دع��وي التح��دي لمواجھ��ة الش��ائعات ، م��ا ب��ین مؤی��د ومع��ارض      اآلر
وقد انتھینا إلي قبولھا استنادًا إل�ي ن�ص الم�ادة الثالث�ة م�ن ق�انون المرافع�ات ، إذ        . لقبولھا 

تھدف دعوي التحدي إلي إزالة الشك ح�ول مرك�ز ق�انوني ، إذ یق�وم الم�دعي فیھ�ا ب�دعوة        
عل�ي المحكم�ة    –الذي یزعم�ھ خ�ارج مجل�س القض�اء      – المدعي علیھ إلي عرض إدعائھ

إلثبات صحة ھذا اإلدعاء  ، فإن لم یستطع إثباتھ یحكم القاضي بعدم أحقیتھ وب�الكف ع�ن   
إثارة ھذه المزاعم ، لذلك ف�إن م�ن تث�ار حول�ھ ش�ائعات تم�س ش�رفھ أو س�معتھ أو مرك�زه          

، ال ش�ك أن ل�ھ مص�لحة     األدبي أو االجتماعي أو غیر ذلك من صور الشائعات والمزاعم
محتملة في رفع دعوي التحدي للوقایة من ضرر محدق ، متي كانت ھ�ذه الم�زاعم علنی�ة    

وعلي درجة كبیرة من االنتشار وقد یترتب علیھا أضرار مادیة أو أدبی�ة لھ�ذا الش�خص ،     
فھنا تتوافر المص�لحة الوقائی�ة ف�ي دع�وي التح�دي اس�تنادًا ل�نص الم�ادة الثالث�ة م�ن ق�انون            
المرافع��ات الت��ي ال تقتص��ر فیھ��ا المص��لحة عل��ي المص��لحة الحال��ة ، وإنم��ا تش��مل أیض��ًا       

  . المصلحة المحتملة للوقایة من ضرر محدق كما ھو الوضع في حالة الشائعات 
وفي القانون المصري انتھینا أیضًا إلي أن نظام األوامر علي الع�رائض یمث�ل     -

واجھة الشائعات ، وھو األمر الذي یحتاج  نص�ًا  النظام اإلجرائي األمثل لم -في نظرنا  -
تش��ریعیًا ، إذ ت��زداد خط��ورة الش��ائعات ف��ي الوق��ت الح��الي ف��ي ظ��ل عص��ر المعلوماتی��ة        
واستخدام االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي ، حیث ساھم كل ذلك في سرعة وسھولة 

تصال والتواص�ل  نشر الشائعات ، فقد استفادت  الشائعة في العصر الراھن من وسائل اال
  .الحدیثة  
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كذلك إذا كانت بعض األنظمة القانونیة تعتبر التشھیر جریمة جنائیة ، فإن�ھ ف�ي    -
ینظ��ر ل��ھ عل��ي أن��ھ مس��ألة مدنی��ة توج��ب   -كالمملك��ة المتح��دة  -العدی��د م��ن ال��دول الغربی��ة 

  Civil Tort التعویض ، إذ التشھیر والقذف والسب یعد خطأ تنعقد بھ المسئولیة المدنیة 
.  

وف��ي الق��انون اإلنجلی��زي تع��د دع��وي التش��ھیر  دع��وي مدنی��ة تحم��ي األف��راد          -
 والشركات من الشائعات ، ویمكن أن تنظر بإجراءات مطولة من خ�الل نظ�ام المحلف�ین    

Jury       كم��ا یمك��ن أن تنظ��ر ب��إجراءات     ٢٠١٣وفق��ًا لق��انون التش��ھیر الص��ادر ع��ام ،
بموج��ب ق��انون  Summary Disposal Claim مختص��رة وبس��یطة وفق��ًا لنظ��ام  

  : وتنتھي بأحد اإلجراءات المختصرة اآلتیة   ١٩٩٦التشھیر الصادر عام 
أن ت��أمر المحكم��ة الم��دعي علی��ھ  -٢. تقری��ر أن التص��ریح ك��اذب أو تش��ھیري  -١

أن ت�أمر المحكم�ة بتع�ویض ال یج�اوز     -٣.بنشر تصحیح مالئ�م للتص�ریح أو اعت�ذار عن�ھ     
أن ت�أمر المحكم�ة بتقیی�د الم�دعي     -٤.ح�ددھا الل�ورد المستش�ار    األلف أو القیم�ة الت�ي ی   ١٠

  . علیھ عند النشر عمومًا أو عند النشر في الموضوع محل الشكوى 
، سلطات  ٢٠١٣من قانون التشھیر  ١٣في القانون اإلنجلیزي وبموجب القسم  -

المحكم��ة عن��د الحك��م ف��ي دع��وي التش��ھیر ھ��ي س��لطات واس��عة ، وال تقتص��ر فق��ط عل��ي      
اف الدعوي ،  بل ویمك�ن أن  یمت�د حكمھ�ا إل�ي آخ�رین ، إذ یمك�ن للمحكم�ة أن ت�أمر          أطر

Operator of Website  بحذف البیان التشھیري ، وھذا یفترض أن البیان التشھیري
كما یمكن للمحكم�ة أن ت�أمر أي ش�خص غی�ر المؤل�ف أو      . تم نشره عبر شبكة اإلنترنت  

، أو وقف البی�ع ، أو   Distribution وقف التوزیع المحرر أو الناشر للبیان التشھیري ب
  . منع المحتوي المادي للبیان التشھیري 

، أنھ  ١٢قسم  ٢٠١٣كذلك رأینا في القانون اإلنجلیزي وبموجب قانون التشھیر -
إذا أجابت المحكمة المدعي إلي طلبھ في دعوي التشھیر فلھا أن تأمر المدعي علیھ بنش�ر  

ألط�راف وفق�ًا التف�اق بی�نھم تحدی�د كلم�ات الملخ�ص الت�ي س�یتم          ملخص الحك�م ، ویت�رك ل  
وإذا ل�م یتف�ق األط�راف عل�ي تحدی�د كلم�ات        . نشرھا وتحدید وسیلة النش�ر ووقت�ھ ومكان�ھ    

ملخص الحكم التي سیتم نشرھا فإن المحكمة ھي التي تحسم ھذا األمر ، أما إذا لم یتوافق 
أو مكان��ھ ، ف��إن المحكم��ة تعط��ي لھ��م    األط��راف ح��ول الوق��ت أو وس��یلة النش��ر أو ش��كلھ    

  . توجیھات معقولة  في ھذا الشأن في ضوء الظروف الواقعیة 
  :ثانیًا التوصیات 

نوص��ي بض��رورة إدخ��ال ن��ص ق��انوني ص��ریح یعط��ي قاض��ي األم��ور الوقتی��ة     -
سلطة إصدار أوامر علي الع�رائض لمواجھ�ة الش�ائعات ، باعتب�اره النظ�ام األكث�ر س�رعة        

اعت�داء  -ف�ي الغال�ب    -فالش�ائعة تش�كل   . إذا ما م�نح دورًا ف�ي ھ�ذا المج�ال     واألكثر فاعلیة 
ب��ل وت��زداد خط��ورة  . عل��ي أح��د الحق��وق اللص��یقة بالشخص��یة ، وھ��و الح��ق ف��ي الس��معة    

الشائعات إذا كانت تمس بسمعة المنشآت التجاریة أو االستثماریة الكب�ري ، إذ ی�زداد ھن�ا    
ذا ما أخذنا في االعتبار كبر حجم رأس المال ، وزیادة تأثیر الشائعة من الناحیة المالیة ، إ
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ع��دد المتع��املین معھ��ا ، وع��دد الع��املین بھ��ا ، ل��ذلك وج��ب الت��دخل التش��ریعي باعتب��ار أن  
  .   األمر قد یصل إلي حد المساس بالنواحي االقتصادیة

  :علي أن یكون لقاضي األمور الوقتیة سلطة األمر باآلتي 
  .أو تشھیریة تقریر أن المزاعم كاذبة  - 

 .األمر بإلزام الخصم مروج الشائعات بنشر تصحیح مالئم أو اعتذار عنھا  - 

األمر بتقیید مروج الشائعات عند النشر عمومًا أو عند النشر في الموضوع محل  - 
 .الشكوي وذلك إذا نشرت الشائعة بطریق من طرق النشر 

ن التش�ھیري ،  بحذف البیا Operator of Websiteسلطة أن یوجھ أمرًا  لـ   - 
  .إذا كان البیان التشھیري قد تم نشره علي شبكة اإلنترنت 

نوصي كذلك بضرورة نشر ملخص األحكام واألوامر القض�ائیة الص�ادرة ف�ي      -
الدعاوي والع�رائض الت�ي تس�تھدف الحمای�ة م�ن الش�ائعات خاص�ة تل�ك الش�ائعات الماس�ة           

علی�ھ  ، مت�ي طل�ب الم�دعي أو      بسمعة المؤسسات التجاری�ة الكب�ري ، عل�ي نفق�ة الم�دعي     
الطالب ذلك في صحیفة دعواه أو في العریضة المقدمة منھ لقاضي األمور الوقتی�ة إذا م�ا   

  .أعطي األخیر دورا في مجال مواجھة الشائعات
  ٢٠٢١القاھرة یونیة "  . وآخر دعواھم أن الحمد هللا رب العالمین " 

  المؤلفة الدكتورة ھبھ بدر أحمد 
 لحقوق جامعة عین شمس األسبقوكیل كلیة ا
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  قائمة بأھم المراجع
  

  :أوًال المراجع باللغة العربیة 
منش���أة  –الج���زء األول  –الق���انون القض��ائي الخ���اص   –إب��راھیم نجی���ب س���عد   -
  .١٩٧٤ –المعارف 
 –  ١٥ط  –منش�أة المع�ارف   –المرافع�ات المدنی�ة والتجاری�ة    –أحمد أبو الوف�ا   -

١٩٩٩  .  
 –مدي انعك�اس حری�ة ال�رأي والتعبی�ر عل�ي انتش�ار الش�ائعات         – أحمد فاروق -

  . ٢٠١٩ابریل  –جامعة طنطا  –مؤتمر القانون والشائعات 
  .  ١٩٧٩ –دار الفكر العربي  –أصول المرافعات  –أحمد مسلم  -
حفیظ��ة الس��ید الح��داد ـ م��دى اختص��اص القض��اء ال��وطنى باتخ��اذ اإلج��راءات          -

ازعات الخاصة الدولیة المتف�ق بش�أنھا عل�ى التحك�یم ـدار الفك�ر       الوقتیة والتحفظیة في المن
  . ١٩٩٦الجامعي ـ 
في الفعل  –المجلد الثاني  –الوافي في شرح القانون المدني  –سلیمان مرقص  -

  .١٩٨٨ –تنقیح حبیب الخلیلي  -الضار والمسئولیة المدنیة
  . ٢٠٠٥ –أصول التقاضي وفقًا لقانون المرافعات  –سید أحمد محمود  -
مجل��ة  –اإلش��اعة وأثرھ��ا عل��ي الف��رد والمجتم��ع   –ص��فاء عب��اس عب��د العزی��ز   -

  . ٢٠١٩ –الجزء الثامن  – ٢٠العدد  –البحث العلمي في اآلداب 
الش���ریعة الرومانی���ة " األص���ول التاریخی���ة الش���رائع الغربی���ة   –ط���ھ ع���وض   -

  .  ٢٠٠٠ –دار النھضة العربیة  –" واألنجلوسكسونیة 
 –مكتب��ة رج��ال القض��اء  –الوس��یط ف��ي ق��انون القض��اء الم��دني  –ل��ي فتح�ي وا   -

٢٠٠٨.  
القی�ادة   –مجل�ة الفك�ر الش�رطي     –الق�انون ف�ي مواجھ�ة الش�ائعات      –عاب�د فای�د    -

  .٢٠١٥ – ٩٢العدد  –اإلمارات  –العامة لشرطة الشارقة 
مجل��ة العل��وم القانونی��ة   -  –س��لطة القاض��ي الوالئی��ة   –عب��د الباس��ط جمیع��ي   -

  . ١٩٦٩یولیو  –العدد الثاني  – ١١السنة  -القتصادیة وا
المرافع��ات المدنی��ة والتجاری��ة والنظ��ام القض��ائي ف��ي    –عب��د الحمی��د أب��و ھی��ف   -

  ١٩٢١ –مطبعة االعتماد  –مصر 
 –الج�زء األول   –الوسیط في شرح الق�انون الم�دني    –عبد الرزاق السنھوري  -
  . ٢٠٠٦ –أحمد المراغي / تنقیح م 

 –جامعة القاھرة –رسالة دكتوراة  –نظریة المصلحة  –المنعم الشرقاوي عبد  -
١٩٤٧ .  

ش���روط المس��ئولیة المدنی���ة ع��ن أض��رار نش���ر الش��ائعات وفق���ًا      –عم��ر أحم��د    -
أبری�ل   –جامع�ة طنط�ا    –مؤتمر القانون والشائعات  –لضوابط القانون المدني المصري 

٢٠١٩.  



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " لثثاالالجزء " صدار الثاني اإل م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
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دار النھضة  –ات المدنیة والتجاریة الوسیط في قانون المرافع –عید القصاص  -
  .٢٠٠٥ –العربیة 

 -)توتیر نموذجا (الشائعات في مواقع التواصل االجتماعي  –محمد بن عائض  -
  .٢٠١٩ – ١العدد  – ٤المجلد  –مجلة الشمال للعلوم اإلنسانیة 

 –دار النھض��ة العربی��ة   –دع��وي قط��ع الن��زاع    –محم��د س��عید عب��د ال��رحمن    -
٢٠٠٠ .  

النظریة العامة لألوامر في قانون القضاء المدني  –سید أحمد عبد القادر محمد  -
  . ٢٠٠٣ –دار النھضة العربیة  –

قواع��د المرافع��ات ف��ي التش��ریع المص��ري    –محم��د وعب��د الوھ��اب العش��ماوي    -
  . ١٩٥٧ – ١جـ  –والمقارن 
  .١٩٨٥ –منشأة المعارف  –فكرة الحق في السمعة  –محمد ناجي یاقوت  -
األوامر علي  –األوامر علي عرائض ونظامھا القانوني  –ل إسماعیل عمر نبی -

 ١٩٨٧ –منش�أة المع�ارف    –عرائض ونظامھا القانوني في المرافعات المدنیة والتجاریة 
.  

 –عالمی�ة حق�وق اإلنس�ان والخصوص�یة اإلس�المیة       –نور ال�دین محم�د توفی�ق     -
  . ٢٠١٠ –جامعة عین شمس 

 –دار النھض���ة العربی���ة  –دئ القض���اء الم���دني مب���ا –وج���دي راغ���ب فھم���ي   -
٢٠٠٠.  
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	�المبحث الأول
	مطلب أول حق الدعوي والشائعات . 
	مطلب ثان دعوي التحدي للحماية الإجرائية من الشائعات 
	 		   (التعريف – الطبيعة – مدي القبول ). 
	�المطلب الأول 
	المطلب الثاني
	الفرع الأول التعريف بدعوي التحدي للحماية الإجرائية من الشائعات وطبيعتها القانونية. 
	الفرع الثاني مدي قبول دعوي التحدي للحماية الإجرائية من الشائعات.
	�الفرع الأول 
	أولا التعريف بدعوي التحدي .
	ثانياً الطبيعة القانونية لدعوي التحدي .
	أولاً التعريف بدعوي التحدي: 
	ثانياً الطبيعة القانونية لدعوي التحدي :
	الفرع الثاني
	وهذا معناه أن المشرع بموجب المادة الثالثة من قانون المرافعات وضع شروطاً عامة لقبول أي دعوي أمام القضاء ، وهذه الشروط تتمثل في شرطي المصلحة والصفة وهذه الأخيرة يعبر عنها بالمصلحة الشخصية المباشرة . 
	لذلك فإنه لبحث مدي قبول دعوي التحدي أو قطع النزاع لمواجهة الشائعات وفقاً للمادة الثالثة مرافعات يتعين دراسة الآتي :
	1- مدي توافر المصلحة القانونية في دعوي التحدي .
	2- مدي توافر المصلحة القائمة والحالة في دعوي التحدي.
	3- مدي توافر المصلحة الشخصية المباشرة في دعوي التحدي .
	1-  مدي توافر المصلحة القانونية في دعوي التحدي  " مدي قانونية دعوي التحدي " : 
	2-مدي توافر المصلحة القائمة والحالة في دعوي التحدي :
	واضح مما تقدم أن المصلحة القائمة والحالة كشرط لقبول الدعوي تتحقق في حالتين:
	3-مدي توافر المصلحة الشخصية المباشرة في دعوي التحدي :
	�المبحث الثاني
	دراسة الحماية الإجرائية من الشائعات في القانون الإنجليزي توجب دراسة الدعاوي التي يعترف بها المشرع لمن تهدده الشائعات في سمعته أو كيانه الأدبي أو الاجتماعي ، من حيث المحكمة المختصة بها وإجراءات نظرها ، كما توجب معرفة ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية خاصة في القانون الإنجليزي في مثل هذا النوع من المسائل أم لا ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذا المبحث من خلال عرض لمحة عن النظام القضائي المملكة المتحدة  ، تعقبها دراسة النظام القانوني لمواجهة الشائعات في القانون الانجليزي وذلك علي النحو التالي : 
	مطلب أول لمحة عن النظام القضائي في المملكة المتحدة 
	مطلب ثان مواجهة الشائعات في القانون الإنجليزي
	المطلب الأول
	لمحة عن النظام القضائي في المملكة المتحدة
	دراسة النظام القضائي في المملكة المتحدة يقتضي التعرض للمحة عن تاريخ القضاء في المملكة المتحدة ثم بيان محاكم النظام القضائي بها علي النحو التالي :
	فرع أول : تاريخ النظام القضائي في المملكة المتحدة .
	فرع ثان : محاكم النظام القضائي في المملكة المتحدة .
	الفرع الأول 
	تاريخ النظام القضائي في المملكة المتحدة 
	الفرع الثاني
	 محاكم النظام القضائي في المملكة المتحدة 
	بالرجوع إلي الموقع الرسمي للقضاء في المملكة المتحدة يبين أن محاكم القضاء الإنجليزي حاليا هي علي النحو التالي : 
	أولاً : المحكمة العليا   Supreme Court 
	ثانياً : المحكمة العليا للعدالة  High Court of Justice 
	ثالثاً : محكمة الأقاليم   County Court
	رابعاً : محكمة المستشارين   Magistrates Court 
	خامساً : محكمة التاج  Crown Court 
	سادساً : المحاكم  Tribunals    
	أولاً المحكمة العليا  Supreme Court : وقد تم إنشاء المحكمة العليا بموجب التعديل الدستوري لعام 2005 ، وقد حلت هذه المحكمة محل مجلس اللوردات House of Lords  ، والذي كان يعد بمثابة أعلي محكمة بالمملكة المتحدة باعتباره المحكمة العليا للاستئناف . ولم يكن دور اللوردات آنذاك مقصوراً علي سماع القضايا التي تعرض عليهم ، بل كان لهم دوراً في المناظرات التي كانت تفضي إلي التشريعات التالية لإعداد القوانين من الحكومة ، وهذا معناه أن إنشاء المحكمة العليا أدي إلي أن القضاة قد أصبحوا منفصلين تماما عن الإجراءات البرلمانية لإعداد التشريعات .
	وهكذا تأتي المحكمة العليا في قمة التدرج الهرمي لمحاكم القضاء الإنجليزي وهي بمثابة محكمة الاستئناف وتلعب دوراً أساسياً في مجال تطوير القانون في المملكة المتحدة .
	وتعد هذه المحكمة كياناً للمملكة المتحدة ككل ، وتختص كمحكمة نهائية - بصفة أساسية - باستئناف الأحكام المدنية والجنائية الصادرة في انجلترا وويلز وشمال أيرلندا ، وهي تقوم بهذه المهمة استناداً للقانون وما يحقق المصلحة العامة .
	كذلك تختص بكل الدعاوي التي تهم الرأي العام والدعاوي الدستورية . كما تعتبر بمثابة المحكمة القائد Leader كمحكمة عليا لدول الانجلوسكسون Common Law   .
	ثانياً المحكمة العليا للعدالة  High Court of Justice :
	وتعد هذه المحكمة بمثابة محكمة أول درجة ، حيث تنظر دعاوي مبتدأة وتنقسم هذه المحكمة إلي ثلاث أقسام (�) : 
	أ- قسم منصة الملكة  Queen Bench Division
	ب- قسم الاستشارية   Chancery Division 
	جـ-قسم الأسرة  Family Division 
	أ - قسم منصة الملكة  Queen Bench Division : تنظر الدعاوي التي تختص بها من خلال رئيس المحكمة و 73 من قضاتها . 
	تختص هذه المحكمة بصفة أساسية بالدعاوي المدنية كدعاوي العقود Contract  - باستثناء تلك الدعاوي التي تدخل في اختصاص قسم الاستشارية -  كما تختص بدعاوي المسئولية Tort  ،  دعاوي الخطأ كما في حالة دعاوي التشهير بالشخصية أو القذف، كما تختص بدعاوي التعدي علي الملكية ، ودعاوي الإزعاج والإهمال والضرر الشخصي ، والإخلال بالالتزام بالحرص في العقود .
	وجدير بالذكر أن قضاة قسم منصة الملكة تختص بالدعاوي الجنائية الهامة في محكمة التاج Crown Court  ، ويتنقلون من بلدة إلي أخري للقيام بهذه المهمة . 
	كذلك يجلس قضاة قسم الملكة لنظر قضايا الاستئناف في المحكمة الاستئنافية للتوظيف Employment  . 
	ويشتمل قسم منصة الملكة علي المحاكم الآتية : 
	- المحكمة التجارية. 
	- محكمة التكنولوجيا والبناء. 
	- دائرة المحاكم التجارية .
	- المحكمة البحرية .
	-  المحكمة الإدارية.
	-  محكمة التخطيط.
	- المحكمة التجارية  Commercial Court : كإحدي محاكم قسم الملكة تختص بنظر الدعاوي المعقدة   complex  ، ومنازعات الأعمال    Business Disputeسواء المحلية أو الدولية ، علما بأن 75 % من هذه الدعاوي هي منازعات دولية. 
	ومن أمثلة الدعاوي التي تختص بها : التحكيم ، والطيران ، والبنوك ، والأسواق المالية ، والاحتيال التجاري ، والتأمين وإعادته ، والشحن .
	وأخيراً ينظم الجزء 58 من قواعد الإجراءات المدنية كافة الإجراءات المتبعة أمام هذه المحكمة .
	- محكمة التكنولوجيا والبناء    Technology  and Construction Court : هي أحدي محاكم قسم الملكة وهي محكمة متخصصة بقضاة متخصصين بكل دعاوي البناء والهندسة وكل الدعاوي التكنولوجية سواء كانت هذه المنازعات داخل المملكة المتحدة ، أم كانت منازعات دولية . 
	- دائرة المحاكم التجارية  Commercial Courts Circuit  : هي إحدي محاكم قسم الملكة وهي محكمة حديثة وذات فعالية كبيرة أنشئت للمواطنين والشركات والأعمال ، وتختص بمنازعات المعاملات التجارية Commercial Transaction   .
	- المحكمة البحرية Admiralty Court   : هي إحدي محاكم قسم الملكة وتختص بمنازعات الشحن البحري وغيرها من المنازعات البحرية كالتصادم  Collision ، والتخليص  Salvage  ، ونقل البضائع   Carriage of Cargo ، ومنازعات الرهن  Mortgage Disputes    . 
	ينظم الإجراءات أمام المحكمة البحرية الجزء 61 من قواعد الإجراءات المدنية . 
	- المحكمة الإدارية  Administrative Court : هي إحدي محاكم قسم الملكة وتختص بالدعاوي الإدارية في كل من انجلترا وويلز ، إذ يشمل اختصاصها كل ما يتعلق بشرعية الأعمال الإدارية ، وكل ما يتعلق بلوائح الوحدات الإدارية . 
	- محكمة التخطيط  Planning Court  : هي إحدي محاكم قسم الملكة وتعد جزء من المحكمة الإدارية وتختص بالمراجعات القضائية للإذن بالتخطيط والتطوير وتنفيذ الخطط والإشراف عليها والشكل القانوني لهذا التنفيذ ، وتطبيقات قانون النقل والعمل الصادر عام 1992 ، والطرق السريعة والحقوق علي الطرق ، والمساحات الخضراء ، وأوامر الشراء الإجباري.
	ب-قسم الاستشارية   Chancery Division  : هو أحد أقسام المحكمة العليا للعدالة 
	High Court of Justice   ، ويترأسه رئيس المحكمة العليا ويوجد به حوالي 18 قاض من قضاة المحكمة العليا كملحقين بهذا القسم . 
	وجدير بالذكر أن هذا القسم قد حل محل المحكمة الاستشارية    Chancery Court  والتي كانت تدار ويترأسها أحد المستشارين من اللوردات   Lord Chancellor  ، والذي أصبح هيئة قضائية في القرن 14 . ولكن رغم التطوير الذي قامت به هذه المحكمة ، انتقدت للبطء والتكلفة العالية للإجراءات ، وهو ما أدي إلي جعلها قسماً من أقسام المحكمة العليا للعدالة بموجب قانون القضاء   1873 ، 1875   The Judicature Act  1873 – 1875    . 
	وقد نما قسم الاستشارية بثبات في القرن العشرين  وأصبح متخصصاً في دعاوي الإفلاس والشركات . 
	ويختص قسم الاستشارية بمنازعات الأعمال والملكية ، وقضايا المنافسة ، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم ، وكل ما يتعلق بالصناعة ، ومنازعات الملكية الفكرية ، وقضايا الإعسار ، ودعاوي الوصايا  .
	وأخيراً يشمل قسم الاستشارية محكمة الملكية الفكرية والمؤسسات ، غرف الاستشارية ، محكمة براءات الاختراع ، محكمة الإفلاس والشركات .
	جـ - قسم الأسرة  Family Division  : وهو القسم الثالث للمحكمة العليا للعدالة  High Court of Justice   ، ويختص بدعاوي الأطفال ، إذ له اختصاص حصري في مسائل الوصاية ، حيث تأمر المحكمة بحضانة القاصر أقل من 18 سنة مع الرعاية يوماً بيوم بواسطة شخص عادي أو سلطة محلية . 
	وأخيراً يختص قضاة المحكمة العليا للعدالة  High Court of Justice  باستئناف الأحكام الصادرة من قسم الأسرة .
	ثالثاً محكمة الأقاليم   County Court (�): 
	تختص هذه المحكمة بالدعاوي المدنية البسيطة وقليلة القيمة ، حيث إن الدعاوي المعقدة والدعاوي كبيرة القيمة تختص بها المحكمة العليا للعدالة High Court of Justice   كدعاوي الشركات متعددة الجنسيات  ، لذلك فإن أغلب الدعاوي المدنية يتم نظرها والفصل فيها من خلال محاكم الأقاليم (�). 
	يقوم قضاة المدني بدور مهم في إدارة القضايا المدنية ، حيث بمجرد البدء في إجراءاتها يساهم القضاة في سرعة الإجراءات وفاعليتها كلما كان ذلك ممكناً وذلك من خلال : 
	-تشجيع الأطراف علي حل القضية .
	-مساعدة الأطراف علي حل القضية .
	-مساعدة الأطراف علي الحل البديل للنزاع  Alternative Solution  إن كان ملائماً .
	وتتم المرافعات في المحكمة بحضور الجمهور ، وقد يقرر القاضي أن تكون المرافعة في غرفة خاصة   Private Room  ، ويمنع حضور الجمهور . 
	وجدير بالذكر أن أغلب الدعاوي المدنية لا تنتهي في المحكمة ، وإنما تنتهي عن طريق الوساطة وتجري خارج المحكمة ، أو عن طريق اتباع إجراءات الشكوى .
	وهناك محاكم مخصصة للدعاوي البسيطة بإجراءات بسيطة غير مكلفة . 
	وجدير بالذكر أنه في الدعاوي المدنية ليست من سلطة القاضي حبس الطرف الخاسر ، وإنما قد يحكم بتعويض مالي للطرف الأخر تتحدد قيمته تبعاً لظروف الدعوي ، ولكن هذا لا يمنع من منح القاضي المدني سلطة العقاب في حالة احتقار المحكمة   Contempt of Court  ، وإن كان ليس له – في العموم - سلطة توقيع العقوبات .
	وأثناء نظر الدعوي يمكن أن يسأل القاضي في أي مسألة من مسائل النزاع لكي يقدم الخصوم الإيضاحات اللازمة للفصل في الدعوي .
	ولابد أن يتأكد القاضي قبل الفصل في الدعوي من أن الخصوم تم تمثيلهم بعدالة ، أي أن يكونوا قد أبدوا دفاعهم أو تم تمكينهم من تقديم دفاعهم  .  
	كما يفصل القاضي في كل ما يتعلق بالإجراءات وكل ما يثار أثناء الجلسة أو المرافعة . 
	ولابد أن يقرأ قاضي المرافعة في الدعاوي المدنية أولاً كل الأوراق المتعلقة بالقضية حتي يكون ملماً بكل تفاصيلها ، وبعد سماع المرافعات يصدر القاضي حكماً مسبباً مطبقاً للقانون ، أو للسوابق القضائية .
	وإذا انتهي القاضي إلي أن المدعي قد أصابه ضرر أو يستحق تعويض ، فيقرر له مبلغ هذا التعويض ، أو قد يقرر أمراً أخر تبعاً لطبيعة الدعوي التي ينظرها كالأمر بإيقاف إزعاج وضوضاء الجار ، أو الأمر بوضع حد فاصل بين ملكيتين ، لذلك يعول علي القاضي لتقرير الإجراء المناسب لكل حالة علي حدة . 
	وجدير بالذكر أن أغلب الدعاوي التي تنظرها محاكم الأقاليم يتم الفصل فيها بدون الاستعانة بالمحلفين ، علي أن دعاوي التشهير والقذف هي أحد الاستثناءات التي تنظر من خلال المحلفين .  
	رابعاً محكمة المستشارين(�) Magistrates Court  : وتختص بالدعاوي الجنائية ، بل أن كل الدعاوي الجنائية تبدأ في محكمة المستشارين ، و 95 % منها تنتهي فيها أيضاً  ، أما الجرائم الجنائية الخطيرة فتحال إلي محكمة التاج   Crown Court  إما للحكم بعد تقرير أن المدعي عليه مذنب في محكمة المستشارين أو لاستكمال محاكمته كاملة من القاضي والمحلف . 
	وعليه فإن الجرائم البسيطة والأقل خطورة هي التي يتم نظرها والفصل فيها من محكمة المستشارين ، في حين أن الجرائم الأخرى فيتم نظرها في محكمة المستشارين أو أمام قاضي ومحلف في محكمة التاج ، أما الجنايات الكبري كالقتل فتنظر في محكمة التاج.
	خامساً محكمة التاج (�)  Crown Court : هي أحد ي الدوائر الفردية في 77 محكمة مركزية في انجلترا وويلز ، وتختص بمحاكمات الجرائم سواء كانت الجرائم التي تدخل في اختصاصها أو تلك التي اختار المدعي عليه إرسالها لمحكمة التاج لنظرها من قاض ومحلف .
	وبالتالي يتحدد اختصاص محكمة التاج بمن تمت إدانتهم في محكمة المستشارين وأرسلوا لمحكمة التاج لخطورة الجريمة لإصدار الحكم  ، وكذلك الجرائم التي تنظر من قاضي ومحلف .
	كذلك تختص محكمة التـاج بـاســتئناف القــرارات الصــادرة من محكمة المستشارين    Magistrates Courts .   
	وتقسم الجرائم بحسب خطورتها فجرائم الخيانة  Treason  والقتل  Murder  يختص بها قاضي المحكمة العليا للعدالة  High Courts of Justice  ، وجرائم الاغتصاب Rape  يختص بها قاضي الدائرة  Circuit Judge  ، أما الجرائم الأخرى كالخطف  Kidnapping  ، والسرقة  Robbery  يختص بها قاضي الدائرة أو المسجل .
	سادساً المحاكم  Tribunals : هناك العديد من قضايا الاستئناف والمنازعات التي تنظرها Tribunals  وهذه المحاكم لها قواعدها الخاصة وإجراءاتها ، كما أن كل قراراتها متاحة من خلال موقعها علي الإنترنت Website. 
	الإجراءات أمام هذه المحاكم غير رسمية  informal بالمقارنة بالمحاكم الأخرى ، ويمكن أن يجلس القضاة مع أعضاء المحكمة مع المستخدم  user  علي دائرة مستديرة كما في حالة طعون الاستئناف المتعلقة بالضمان الاجتماعي  Social Security  . 
	مستخدمي المحاكم يحضرون بشخصهم بدون ممثل قانوني ، لذا يقع علي عاتق القاضي والأعضاء شرح الإجراءات لهم كما يمكنهم سؤال هؤلاء المستخدمين للحصول علي معلومات أكثر عن القضية . 
	وهناك العديد من أنواع هذه المحاكم : 
	- محاكم التوظيف  Employment Tribunal 
	- محاكم التوظيف الاستئنافية 
	                           Employment Appeal Tribunal 
	- اللجنة الاستئنافية للهجرة .
	- المحكمة الاستئنافية لقوات الحفظ .
	تعرف الأوامر علي العرائض بأنها الأوامر القضائية التي تصدر من القضاء دون جلسة بناء علي عريضة يقدمها الطالب دون مواجهة الطرف الآخر . 
	وإذ تعد الأوامر علي العرائض بذلك  شكلاً استثنائياً للعمل القضائي ، بل والنظام الإجرائي الأكثر بساطة وسهولة ، إذ لا يمكن مقارنتها  بإجراءات التقاضي العادية ، بل  وإجراءات القضاء المستعجل ذاته ، لذلك نري أنها النظام الإجرائي الأمثل الذي يمكن به مواجهة الآثار المدمرة للشائعات في زمن تتداول فيه الشائعات في ثوان معدودة في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء عبر الانترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، أو بغيرها من وسائل الاتصال الحديثة  ، وبالتالي فإن المؤسسات الكبري تجارية كانت أو استثمارية التي تهددها الشائعات بالركود أو الكساد بل وربما الإغلاق ،  أو حتي الشخص العادي الذي تهدده الشائعات في مركزه الاجتماعي أو الأسري أو المالي لا ينبغي أن يكون بمنأي عن إجراءات سريعة فاعلة لحماية سمعته وكيانه بنظام ميسر وإجراءات ميسرة وحماية عاجلة وسريعة لإنقاذ هذه الكيانات المهددة .
	-كذلك رأينا في القانون الإنجليزي وبموجب قانون التشهير 2013 قسم 12 ، أنه إذا أجابت المحكمة المدعي إلي طلبه في دعوي التشهير فلها أن تأمر المدعي عليه بنشر ملخص الحكم ، ويترك للأطراف وفقاً لاتفاق بينهم تحديد كلمات الملخص التي سيتم نشرها وتحديد وسيلة النشر ووقته ومكانه . وإذا لم يتفق الأطراف علي تحديد كلمات  ملخص الحكم التي سيتم نشرها فإن المحكمة هي التي تحسم هذا الأمر ، أما إذا لم يتوافق الأطراف حول الوقت أو وسيلة النشر أو شكله أو مكانه ، فإن المحكمة تعطي لهم توجيهات معقولة  في هذا الشأن في ضوء الظروف الواقعية . 
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