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الحماية القانونية للحق



تعتبر الحماية القانونية للحق عنصرا من عناصر تكوين الحق:
 oفي حالة وجود تجاوز على الحق  يضمن القانون لصاحب الحق الوسائل القانونية الكفيلةة بةدفع التعةر

الصةادم مةن

الغير ،و هي الدعوى أو الدفع أمام القضاء.
 oفي حالة وجود تجاوز من قبل صاحب الحق فةي اسةتخدامل لحقةل  يعتبةر متعسةفا فةي اسةتعمال حقةل ،ممةا يترتةب عليةل
سقوط الحماية القانونية عنل.

وسائل حماية الحق  -الدعــوى



الدعوى  هي الوسيلة التي يرجع إليها المدعي لتحرية القضةاء للحصةول علةى تقريةر حقةل أو حمايتةل .والةدعوى التةي يحركهةا
الشخص للدفاع عن حقل ،أما دعوى جزائية أو دعوى مدنية:

 .1الدعوى الجزائية:


اساسها هو المسئولية الجنائية  تقوم المسئولية الجنائية جزاء اإلضرام بمصالح المجتمع (ألن آثام االعتداء تتجاوز الضحية إلى
المجتمع).



يتم فيها توقيع عقوبة على المسئول عقابا لل  +ومدعا لغيره.



وتتحةةرف فيهةةا الةةدعوي الجنائيةةة عةةن طريةةق النيابةةة (فةةي مسةةائل الجنايةةات :الضةةر  ،القتةةل ،الة ) أو إدامة التحقيقةةات (فةةي مسةةائل
الجنح) بوصفها ممثلة المجتمع فى الدعوى العمومية.



ال يجوز التنازل عنها وال التصالح فيها.



ال جريمة وال عقوبة في الدعوى الجزائية إال بناء على قانون .



للمضروم بسبب الجريمة أن يتقدم بدعواه المدنية إلى المحاكم الجزائية  ،تبعا للدعوى الجنائية ،مطالبا إياها بالحكم بل بالتعويض،



شروط قبول لدعوى المرفوعة أمام المحاكم الجزائية:
 oأن يكون أساس مفع الدعوى المدنية والمطالبة بالتعويض هو الجريمة (أن يلحق المدعي أي ضرم من هذه الجريمة)
 oأن يكون الضرم ناشئا عن الجريمة مباشرة

 .2الدعوى المدنية:


اساسها هةو المسةئولية المدنيةة  المسةئولية المدنيةة هةي جةزاء اإلضةرام بالمصةالح الخاصةة مةن مةالل الةزام المسةئول بتعةويض
الضرم بناء على طلب المضروم.
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لم يحدد المشرع أفعاال بذاتها تنعقد لمرتكبها المسئولية المدنية.



يقوم االلتزام بالتعويض فيها على أساس الضرم ال الخطأ.



الدعوى المدنية هي وسيلة حماية الحقوق الخاصة والمالية.



تحريكها هو حق لصاحب الحق حسب مغبتل (للمضروم الحق بالتنازل عن حقل  /التصالح بشأنل).



يتم تحريكها بإتباع اإلجراءات الوامدة في قانون المرافعات المدنية والتجامية.



شروط قبول الدعوى المدنية:
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( )1المصلحة :هي الفائدة العملية المشروعة التي يرمى المدعى إلى تحقيقها بااللتجاء إلى القضاء:
.i

القاعدة :يجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة حتى تقبل الدعوى

 .iiاالستثناء :تقبل المصلحة االحتمالية في أحوال معينة فقط.
( )2الصفة :هي أن تنسب الدعوى إيجابا لصاحب الحق في الدعوى ،وسلبا لمن يوجد الحق في الدعوى في مواجهتل.


قد يمنح القانون شخصةا آمةر غيةر صةاحب الحةق أو نائبةل الحةق بمطالبةة المةدين بالةدين ،كمةا لةو كةان
للمدعي مصلحة شخصية في مفع الدعوى.مثال :الدائن الذي يستعمل حقوقا مدينل عن طريق الةدعوى
غير المباشرة.

1

( )3أال يوجد قانونا ما يمنع سماعها  -والمنع القانوني قد يكون:
 .iمنع شةكلي :كتحديةد مواعيةد معينةة ترفةع ماللهةا الةدعوى .فةااا تجةاوز المةدعى هةذه المواعيةد ،كانةت دعةواه غيةر
مقبولة .مثةال  -المةادة  1/253مةن القةانون المةدني " :تسةقط دعةوى المسةئولية عةن العمةل غيةر المشةروع بمضةي
ثةةالس سةةنوات مةةن يةةوم علةةم المضةةروم بالضةةرم وبمةةن يسةةأل عنةةل ،أو ممةةم عشةةرة سةةنة مةةن وقةةوع العمةةل غيةر
المشروع أي المدتين تنقضي أوال".
 .iiمنع موضوعي :كسبق الفصل في موضوع الدعوى (يمنع مةن قبةول الةدعوى التةي سةبق الفصةل فيهةا مةن جديةد،
حتى لو قدمت في الخصومة الجديدة أدلة واقعية  /أسانيد قانونية لم يسبق إثامتها في الخصومة األولى).


الدعوى المدنية التي يرفعها المدعي عادة ما تتعلق بالحقوق المالية (حقوق عينية  /شخصية):
 .1وسيلة الحماية في الحقوق العينة:
.a

دعوى عينية لحماية الحق ،يختلف موضوعها بامتالف األحوال (الدعوى العينية  /دعوى الحيازة).

 .bدعوى شخصية يرفعها صاحب الحق ،على من اعتدى على حقل فسبب لةل الضةرم ،مطالبةا إيةاه بةالتعويض عةن هةذا
الضرم.
 .2وسيلة الحماية في الحقوق الشخصية:
 .aالتنفيذ العيني (اجبام المدين على أداء موضوع االلتزام سواء كان عمال  /إعطاء شئ).
 .bالتنفيذ بطريق التعويض (عند تعذم تنفيذ االلتزام عينا ،أو التأمير فيل).

 1المادة  303من القانون المدني.
 2المادة  293من القانون المدني.
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التمييز بين المسئوليتين المدنية  Xالجنائية

أوجه االختالف بين المسئوليتين المدنية  Xالجنائية
المسألــة

المسئوليــة الجنائيــة

المسئوليــة المدنيــة

هي جزاء اإلمالل باألمن العام للمجتمع

المصةةةةةةةةلحة محةةةةةةةةل هي جزاء اإلمالل بمصالح فردية ماصة
الحماية

عادة ما تنظم بقواعد آمرة

طبيعةةةةةةةةةة القواعةةةةةةةةةد تكثر فيها القواعد المكملة
القانونية

ال تقبل الصلح أو التنازل

القابليةةةةةةةة للصةةةةةةةلح  /تقبل الصلح أو التنازل
التنازل
النطاق
الجزاء

واسعة النطاق :تستند إلةى مبةدأ عةام يلةزم كةل مةن أحةدس ضيقة النطاق :بسبب من جسامة الجزاءات المترتبة على
ضرماً للغير بتعويضل

المسئولية الجنائية ،فان حاالت قيامها محددة

جزاء ماص (مدني)

عقوبة

أوجه التقارب و االرتباط بين المسئوليتين المدنية و الجنائية
 .1هناف حاالت يرتب فيها الفعل الواحد كل من المسئوليتين المدنية (ضرم مةاص :تعةويض) و الجنائيةة (ضةرم عةام :عقوبةة) .مثةال:
القتل  /الجرح  /السرقة  /القذف.
ى عامة (عمومية) و أمرى ماصة .اآلثام:
 .2اجتماع المسئوليتان ينشأ دعويان :دعو ً
 .aتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من حيث األمتصاص( .ترفع الدعويان امام المحكمة الجنائية).
 .bوقف سير الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية (ااا مفعت دعويين منفصلتين فان القاعدة أن "الجنائي يوقةف
المدني").
 .cعدم سقوط الدعوى المدنية بالتقادم ما دامت الدعوى الجنائية قائمة.
 oالقاعدة (م 1/253 .مدني) :تسقط دعوى المسئولية عن العمل الغير مشروع بمروم:



 3سنوات  من يوم علم المضروم بالضرم  +بمن يسأل عنل.
 15سنة  من يوم وقوع الفعل غير المشروع

(أي المدتين تنقضي أوالً)

 oولكن :ااا كانت دعوى المسئولية عن العمل الغير مشروع ناشئة عن جريمة  تظل الدعوى المدنية قائمة مادامةت
الدعوى الجنائية قائمة (حتى و لو انقضت المواعيد المذكومة).
 .dتقييد القاضي المدني بالحكم الجنائي (حجية الجنائي على المدني) ،اال أن هذا التقييد يقتصةر فقةط علةى مبةدأ ثبةوت البةراءة
أو االدانة .الفرو

:
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صدوم الحكم الجنائي باالدانة الجنائية لثبوت مطأ المتهم  يلتزم القاضي المدني بثبوت الخطأ (اااً ال يمل
اعادة بحث الموضوع).



صدوم الحكم الجنائي بالبراءة:


البراءة لعةدم نسةبة الفعةل للمةتهم  يلتةزم القاضةي المةدني بثبةوت البةراءة (اااً ال يملة اعةادة
بحث الموضوع).



البراءة لعدم وجةود مطةأ جنةائي مغةم نسةبة الفعةل للمةتهم  يكةون للقاضةي المةدني الحةق فةي
بحث مسألة وجود الخطأ المدني من عدمل( .البالغ الكاا  :قد يقرم القاضي الجنةائي ملةوه مةن
القصد الجنائي أي العمد ،و لكن القاضي المدني يقرم أنل معونل أي قيام المسئولية عةن العمةل
غير المشروع).

 .eأثام تقييد الحكم المدني بالحكم الجنائي (حجية الجنائي على المدني):


التقادم  ال تتقادم دعوى المسئولية المدنية عن الفعل الضام إال بتقادم الدعوى العمومية عن الجريمة.



اإلمتصاص  يمكن يجوز مفع دعوى المسئولية المدنية عن الفعل الضام أمام اات المحكمة الجنائيةة التةي
مفعت إليها الدعوى العمومية (فتفصل في الدعويين معا ً).



وقف الدعوى المدنية  للحكم الجنائي قوة وقف الدعوى المدنية .

نطاق حماية الحق – التعسف في استخدام الحق


األصل  لصاحب الحق كامل الحرية في أن يستعمل السلطة الممنوحة لل بالشةكل الةذي يةر يةده أن يكةون مسةئوال عةن األضةرام التةي
تصيب اآلمرين مادام أنل لم يجاوز الحدود التي مسمها لل القانون.

 االستثناء  تعسف الشخص في استعمال حقل  -حتى لو كان ال دون تجاوز لحدود هذا الحق  -يكون نوعةا مةن الخطةأ الةذي يسةتوجب
مساءلتل .وقد تبنةي المشةرع الكةويتي ،ونظريةة التعسةف فةي اسةتعمال الحةق ( ،م30ق :مةدني ) ،وعةدد بعةض الحةاالت التةي يكةون فيهةا
استعمال الحق غير مشروع ،وال إاا انحرف بل صاحبل عن الغر

منل أو عن وظيفتل االجتماعية ،وهي:

 .1عدم مشروعية المصلحة :إاا قصد صاحب الحق من استعمالل لحقل الوصول إلى هدف ال يقره القانون
 .2إاا لم يقصد بل سوى اإلضرام بالغير (معيام شخصي)
 .3عدم التناسب بين مصلحة صاحب الحق وبين ما ينتج عنها من ضرم بالغير (معيام موضوعي)
 .4إاا كان من شأن استعمالل لحقل أن يلحق بالغير ضرما فاحشا غير مألوف.
 تطبيقات للتعسف في استخدام الحق:
 oاالمتفاع بالبناء بقصد حجب النوم و الهواء عن الجام
 oمن يمس بزوجتل في الطالق الرجعي مالل عدتها ،ليم بقصد العدول عن الطالق بل لغر
بها.
 oم العمل الذي يفصل العامل بغير سبب جاد
 oمفع الدعاوى الكيدية
5
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 تطبيق ماص للتعسف  -مضام الجوام غير المألوفة ):(trouble de voisinage
 oال يجوز للجام أن يغلو في استعمال ملكل إلى حد إلحاق الضرم بمل جامه ،مع التفرقة:


فإن كان الضرم مألوفا يكون مسموحا (بكاء األطفةال أو صةرامهم  /نبةاح الكةال  /مةرو الشةخص مبكةراً أو
مجوعل متأمراًًً  /الجلبة البسيطة في المناسبات االجتماعية).



أما إن تجاوز الضرم الحد المألوف فانل يعتبر تعسفا ً (قد يقةوم شةخص ببنةاء مصةنع كيماويةات أو مدبغةة جلةود
على أمضل فتنبعث ضجة أو مائحة تلحق ضرماً غير مألوف بالجام)

 oويأمذ المشرع في االعتبام العرف وموقع العقامات وطبيعتها والغر

المعد لل العقام وال يحول الترميص الصادم عةن

الجهات المختصة دون استعمال حق الجام بمطالبة بإزالة الضرم.
 oأساس المسئولية  ال تتحقق تل المسؤولية حسب القواعد العامة في المسؤولية المدنية حيث ال يوجد هنا مطأ من جانب
الجام في استعمال ملكل لذل ال تخضع مسؤولية الجوام للقواعد العامةة فةي المسةؤولية ألن الجةام لةم يرتكةب مطةأ و انمةا
استخدم حقل في استغالل العين.
 oالجزاء الذي يترتب على مضام الجوام يجوز للمحكمة الحكم بإزالة الضرم الةذي لحةق بالجةام أو إلحةاق ضةرم غيةر
مألوف فللقاضي سلطة تقديرية في كيفية إزالة الضرم:


فقد يحكم مثال بتعلية المدمنة



وقد يحكم بوضع عوازل للصوت



وقد يحكم بعدم تشغيل المصنع في ساعات معينة



أن يحكم بإغالق المنشأة

إثبات الحق


االثبات قانونا ً هو اقامة الدليل أمام القضاء ،بالطرق التي يجيزها القانون ،على واقعة قانونية تؤثر في الفصل في الدعوى.

وسائل إثبات الحق كما حددها القانون الكويتي:
 .1الكتابة الكتابة هي أهم أدلة اإلثبات ،إا هي تحرم عند حدوس الواقعة التي تقوم دليال عليها فتعتبر مسةتندة عليهةا ،والكتابةة التةي
يتم بها اإلثبات إما أن تكون في ومقة مسمية أو في ومقة عرفية:
 oالومقة الرسمية  هى التى يثبت فيها موظف عام  /شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديل  /ما تلقاه من اوى الشأن
وال

في حدود سلطتل وامتصاصل.

 oاألوماق العرفية  هى المحرمات الصادمة عن األفراد و ليم عن موظف عام ،موقعة ممن صدمت منةل بإمضةائل أو
متمل أو بصمتل.
 .2الشهادة (البينة)  قيام شخص من غير الخصوم بإمبام القاضي بمةا يعرفةل حةول واقعةة تصةلح محةال ً لالثبةات ،مغةم عةدم كونةل
طرفا ً في الخصومة.
 .3اإلقرام  هو اعتراف شخص أمام القضاء بواقعة معينة ،مدعى عليةل بهةا آلمةر بقصةد اعتبةام هةذا األمةر ثابتةا فةي امتةل وإعفةاء
اآلمرين من إثباتل ،وال أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ،اإلقرام حجة قاطعة على المقرم ،و هو ال يتجزأ.
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 .4اليمين  قيام الخصم بالحلف الشهاد هللا سبحانل و تعالى علةي صةدق واقعةة سةابقة يةدعي وقوعهةا .و قةد تكةون اليمةبن حاسةمة أو
متممة:
 oاليمين الحاسمة  عندما يكون عليل عبء االثبات على الخصم و يعوزه الدليل ،فانل يوجل "اليمين الحاسمة" الى مصمل
احتكاما ً الى ضميره و حسما ً للنزاع .و هي دليل من ال دليل لل .فقد تكون المالا األمير لمن يعوزه الدليل .آثامها:


ااا حلف من وجهت اليل اليمين :ترفض دعوى المدعي



ااا نكل من وجهت اليل اليمين :يحكم للمدعي



ااا مد من وجهت اليل اليمين اليمين على من وجهها فحلف األمير :يحكم للمدعي



ااا نكل من مدت اليل اليمين :ترفض دعوى المدعي

 oاليمين المتممة  وجهها القاضي من تلقاء نفسل إلى أي من الخصمين لكي يسةتكمل بهةا االدلةة األمةرى .ويشةترط لوجيةل
هذه اليمين أال يكون في الدعوى دليل كامل وأال تكةون الةدعوى ماليةة مةن أي دليةل .و بخةالف اليمةين الحاسةمة ،ال يجةوز
للخصم الذي وجهت إليل هذه اليمين أن يردها على الخصم اآلمر.
 .5القرائن  هي النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة .أنواعها:
o

قرائن قضائية  يستنبطها القاضي من ظروف الدعوى.

 oقةةرائن قانونيةةة  يسةةتنبطها المشةةرع وتةةنص عليهةةا القةةوانين (مثةةال :م 535 .المةةدني " الوفةةاء بةةاالجرة عةةن وحةةدة زمنيةةة
معينة ،يعتبر قرينة على الوفاء باالجرة عن المدة ،ما لم يثبت المؤجر عكم ال " .أنواع القرينة القانونية:


والقرينة القانونية البسيطة ،هي التي تقبل إثبات العكم ،وهي األصل في القةرائن ،واثبةات عكةم
القرينة يتم بكافة طرق اإلثبات .



لقرينة القاطعة ،فهةي التةي ال تقبةل إثبةات عكةم مةاتقرمه .ومثةال الة مةا نصةت عليةل المةادة 53
إثبةةات ،التةةي ال تجعةةل األحكةةام التةةي حةةازت حجيةةة األمةةر المقضةةي حجةةة فيمةةا فصةةلت فيةةل مةةن
الخصومة وال يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة.
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تطبيقات – التعسف في استعمال الحق

إسـاءة استعمـال الحـق فـي التقاضـي:
هـل هـو صـورة مـن صـور التعسـف فـي استعمـال الحـق؟
د .مشاعل عبد العزيز الهاجري
 29مامس2005 ،

يسود في الواليات المتحدة األمريكية شعوم عام بوجود ميل متزايد للتقاضي ) (over litigationبشكل غير مسبوق.
وبهذا الصدد ،كثيراً ما تتم اإلشامة إلى ما قام بل السيد  Ronald T. Williamsالذي مفع عدة دعاوى تعويض اات
3
طبيعة غير منطقية و على فترات متقامبة ،و هي كما يلي:
 .1الدعوى األولى :ادعى فيها أنل أثناء تناولل ألحدى منتجات األلبان ( ،)Danon Yogourtوجد في دامل
العبوة قطعة من الزجا  ،مما أدى إلى جرح فمل وإحداس قطع فيل.
 .2الدعوى الثانية :ادعى فيها أن مستحضر غسيل الشعر قد أدى إلى حروق في مأسل.
 .3الدعوى الثالثة :ادعى فيها أن عبوة معجون الحالقة قد انفجرت في وجهل ،مما أدى إلى جرحل.
 .4الدعوى الرابعة :ادعى فيها أن جهاز التلفاز قد انفجر وأحرق ثيابل.
 .5الدعوى الخامسة :ادعى فيها أن الدواء الذي يتناولل قد أدى إلى إصابتل بفشل كلوي ،مما أدملل في غيبوبة.
و بالمحصلة ،فقد مفع المذكوم ممسة دعاوى في ممسة شهوم ،بل أن ثالثة منها مفعت في اليوم ااتل !!
و بعد التحري ،تبين أن السيد  Williamsمدان بحكم قضائي يقضي بسجنل سجنا مؤبداً مدى الحياة ،و بأن الدافع وماء
مفعل لجميع تل الدعاوى هو أن القانون يكفل للسجناء الحق في مفع الدعاوى القضائية برسوم قضائية مخفضة جداً !!

The New York Times, A16, March 29, 1994.
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مســرد (*)Glossary
Notes

Arabic Term
األدلة الكتابية
األدلة اللفظية
الشهادة
الشاهد
اليمين

English Term
Documentary evidence; written
evidence, written submissions
Parol evidence; oral evidence
testimony
Witness
Oath

Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless otherwise
specified.



لإلطالع ()Supplemental Reading
باللغة العربية
 .1إبراهيم أبو الليل و محمد األلفي ،المدمل إلى نظرية القانون ونظرية الحق (الكويت :جامعة الكويت.) 1931 ،
 .2إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،أصول القانون – الجزء الثاني :نظرية الحق (الكويت :جامعة الكويت.)2001 ،
 .3أبو زيد عبد الباقي" ،تحديد األساس القانوني للمسئولية عن مضام الجوام غير المألوفة :دماسة تحليلية انتقادية في القانون المقامن
وفقل الشريعة االسالمية ،مجلة الحقوق ،المجلد  5العدد.31
 .4أحمد سعيد الزقرد ،النظرية العامة للحق ( المنصوم :دام أم القرى.) 1993 ،
 .5أمين دواس " ،التعسف في استعمال الحق في الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية في الدول العربية (باللغة االنجليزية)" ،مجلة
الحقوق ،المجلد  13العدد .1
 .1أسامة محمد العبد" ،التعسف في استعمال الحق :دماسة مقامنة بين الشريعة و القانون" ،المحامي (تصدم عن جمعية المحامين
الكويتية) ،السنة  ،15أكتوبر  /نوفمبر  /ديسمبر.1993 ،
 .5محمد زهرة " ،الطبيعة القانونية للمسئولية عن مضام الجوام غير المألوفة" ،المحامي (تصدم عن جمعية المحامين الكويتية) ،السنة
 ،11يوليو  /أغسطم  /سبتمبر.1933 ،
 .3بدم جاسم اليعقو  ،أصول االلتزام في القانون المدني الكويتي ،ط ( 1الكويت :جامعة الكويت.)2003 ،
 .9جالل علي العدوى ،ممضان أبو السعود ،محمد حسن قاسم ،الحقوق وغيرها من المراكز القانونية ( اإلسكندمية :منشأة المعامف،
.) 1991
 .10حسام الدين كامل األهواني و محمد محمد أبو زيد ،فكرة القانون :تقسيم القانون ،تفسيره ،تطبيقل (القاهرة :دام اإليمان للطباعة
واألوفست.)1992 ،
 .11حليمة بالل عبد هللا و مصطفى عبد الجواد ،المدمل لدماسة القانون ( الكويت :مكتبة دام البيان.) 2000 ،
 .12مميم مضر ،المدمل للدماسات القانونية الجزء الثاني نظرية الحق ( القاهرة :مطبعة جامعة القاهرة.) 1931 ،
 .13ممضان محمد أبو السعود و محمد حسن قاسم ،مبادئ القانون :المدمل إلى العلوم القانونية وااللتزامات ( اإلسكندمية :منشأة المعامف،
.)1990
 .14عاطف عبد الحميد حسن ،المدمل لدماسة القانون :نظرية القاعدة القانونية ( الكويت :أكاديمية سعد العبد هللا للعلوم األمنية.) 2004 ،
 .15عبد الحميد عثمان الحنفي ،المدمل لدماسة العلوم القانونية ( المنصومة :مكتبة العالمية.) 1992 ،
 .11عبد الحي حجازي ،المدمل لدماسة العلوم القانونية :القانون وفقا للقانون الكويتي ( الكويت :جامعة الكويت.) 1952 ،
 .15عبد الرزاق حسين يم و حمدي محمد عفيفي ،دموس في مبادئ القانون ( أسيوط :جامعة أسيوط.)1991 ،
 .13عبد المنعم البدماوي ،فتحي عبد الرحيم عبدا هلل ،أبو زيد عبد الباقي ،مدمل للقانون نظرية القانون ونظرية الحق ( المنصومة :مكتبة
الجالء الجديد.) 1931 ،
 .19عثمان عبد المل الصالح ،النظام الدستومي و المؤسسات السياسية في الكويت (الكويت :مطابع كويت تايمز التجامية.)1939 ،
 .20محمد حسام محمود لطفي و محمد عبد الظاهر حسين ،المدمل للدماسات القانونية نظرية القانون ( القاهرة :المؤسسة الفنية للطباعة
والنشر.) 1992 ،
 .21مصطفى أحمد عبدا لجواد ،الوجيز في مقدمة الدماسات القانونية النظرية العامة للحق ( القاهرة :جامعة القاهرة.) 1993 ،
 .22موسى مزيق ،مدمل إلى دماسة القانون ( الشامقة :جامعة الشامقة.) 2004 ،
 .23نجيب محمد بكير ،موجز محاضرات في نظرية القانون وأحكامل :القانون المدني ( القاهرة :مكتبة عين شمم ).
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 السنة،4  العدد، مجلة الحقوق،" دماسة فقهية مقامنة: "الحماية القانونية لعديم الخبرة من الشروط التعسفية، إسماعيل محمد المحاقري.24
.332-239  ص،2001  ديسمبر،30

باللغة االنجليزية
19. Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992).
20. F H Lawson, A E Anton and L Neville Brown, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd edn
(Oxford: Clarendon P1.
21. Hossam El-Ehwany and Nader Mohamed Ibrahim, Introduction to Law, Part I: The Theory of Law
(Beiruth: Al-Halabi Legal Publications, 2004).
22. John Bell, Sophie Boyron and Simon Whittaker, Principles of French Law (Oxford: Oxford University
Press, 1998).
23. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ,trans. by John H Crabb (Littleton:
Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995).
24. Walter Cairns and Robert McKeon, Introduction to French Law (London: Cavendish Publications Ltd,
1998).
25. Walter van Gerven, P. Larouche, J. Lever, Cases, Materials and Text on National, Supranational and
International Tort Law, Oxford, Hart Publishing, 2000 (own book), p. 683.
26. Irina Petrova, "Stepping on the Shoulders of a Drowning Man: The Doctrine of Abuse of Right as a
Tool For Reducing Damages for Lost Profits: Troubling Lessons from the Patuha and Himpurna
Arbitrations", Georgetown Journal of International Law, Winter 2004:
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa4140/is_200401/ai_n9392449
27. Michael Byers, "Abuse of Rights: An Old Principle A New Age", McGill Law Journal, Vol. 47, 2002:
http://www.journal.law.mcgill.ca/abs/vol47/2byers.pdf#search='abuse%20of%20right%20civil%20law'

28. Fredric L. Carsley, "Good Faith and Fair Dealing in the Commercial Context":
http://www.dgclex.com/documents/publications/Art-FCGood%20Faith.pdf#search='abuse%20of%20right%20civil%20law'
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