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ــالغري /     ملخــص البحــث  ــا مــن حقوقــه يف االضــرار ب اذا تســبب شــخص وهــو يســتعمل حق

البــد مــن معرفــة ،هــذا هــو موضــوع البحــث ولفهــم هــذا املوضــوع ووضــعه يف املكــان الصــحيح 

ــورتان  ــا ص ــة ، ان للخط ــدود الرخص ــن ح ــروج ع ــي اخل ــق االوىل ه ــدود احل ــي ،او ح ــة ه والثاني

ــنعاجلها  ــتعمال احلــق وهــذه الصــورة هــي التــي س التعســف يف اســتعمال احلــق او اســاءة اس

ــا  ــوق وحــدها ،يف حبثن ــى اســتعمال احلق ــرد عل ــرخص ،وجيــدر االشــارة اىل ان التعســف ي امــا ال

  .فالحاجة لرتتيب فكرة التعسف الن احكام املسؤولية املدنية تتكفل ذلك

ــاءة ــا ان اس ــريية كم ــؤولية التقص ــام املس ــدخل ضــمن احك ــق ت ــذه ،اســتعمال احل ــراد به وي

ــويض  ــدوده بتع ــاوز ح ــه دون ان يتج ــن حقوق ــا م ــارس حق ــذي مي ــخص ال ــزام الش ــؤؤليه ال املس

ــه  ــن وظيفت ــه ع ــرف ب ــى حنــو ينح ــق عل ــتعمال احل ــن اس ــأ ع ــذي ينش ــرر ال ــن الض ــري ع الغ

  .االجتماعية التي حتددها قيم اتمع ومصلحته

يارنــا موضــوع هــذا البحــث هــو اننــا نــادرا ماجنــد مــن يبحــث بــه رغــم اهميتــه ان ســبب اخت

كمــــا ان مشــــرع القــــانون املــــدني العراقــــي مل يــــول هــــذا املوضــــوع االهميــــة التــــي ،

ــتحق ــن ،يس ــث االول ع ــني املبح ــل االول مبحث ــاول الفص ــلني يتن ــه بفص ــا ان نتناول ــذلك أثرن وب

ــ ــتعمال احلــق وموقــف الفق ــارخيي الســاءة اس ــة التطــور الت ــوانني املدني ه االســالمي وبعــض الق

ــاني ملوقــف الفقــه ،منــه بــثالث مطالــب  خصصــنا املطلــب االول للتطــور التــارخيي واملطلــب الث

  ،االسالمي واملطلب الثالث املوقف من بعض القوانني املدنية



امــا املبحــث الثــاني فخصصــناه للحــاالت التــي يكــون فيهــا اســتعمال احلــق غــري جــائز وبثالثــة 

  .امطالب ايض

امــا الفصــل الثــاني تناولنــا فيــه التطبيقــات التشريعيهوالقضــائيه ومــن خــالل مبحثــني 

ــا ــاء ،ايض ــات القض ــن تطبيق ــاني ع ــث الث ــا املبح ــريعية ام ــات التش ــن التطبيق ــث االول ع املبح

ــي  ــة ،العراق ــة والعلمي ــة الواقعي ــن االمثل ــد م ــاهو مفي ــل م ــث ك ــل املبح ــنا ان يتخل كماحرص

عتمــدناها لــذلك ومــا يقتضــية املقــام مــن االستشــهاد بقــرارات ممــا مسحــت لنااملصــادر التــي ا

ــروريا  ــراه ض ــذي ن ــدر ال ــز وبالق ــة التميي ــأهم ، حمكم ــاه ب ــيلة ماتناولن ــث حبص ــا البح وختمن

.املالحظات واملقرتحات والنتائج والتوصيات التي مت استنتاجها من خالل البحث 

  

  

  


