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 استعمال الحق

الحق ىو المصمحة التي يعترف بيا القانون ويسبغ عمييا حمايتو فتقرير الحق يقتضي ان تكون وسيمة 
ع  14استعمالو مباحة حتى تكون لو قيمة , ومتى وجد الحق وجدت معو االباحة , ونصت المادة ) 

 ع ( عمى استعمال الحق كسبب من اسباب االباحة واعطت اربعة تطبيقات لو 

 لإلباحةاستعمال الحق كسبب عام 

 ترط لتحقق ذلك :ويش

: ويتحقق ذلك عند وجود مصمحة يعترف بيا القانون ويحمييا , وينبغي الرجوع  وجود الحق -4
, وال يشترط ان يكون اعتراف القانون بالحق ثابتا من وجود الحق  لمتأكدفي ذلك الى القانون 

 في تشريع فقد يكون مصدره العرف او الشريعة االسالمية 
: ويكون استعمال الحق مشروعا اذ ارتكب الفعل بحسن نية  مشروعية وسيمة استعمال الحق -2

ىو استيداف صاحب الحق بفعمة نفس  النيةوبالحدود المعقولة لالستعمال الحق , فحسن 
لغرض الذي قرر من اجمة الحق , فاذا ثبت ان صاحب الحق يريد بو غرضا اخر فيو سيئ ا

: فالحقوق جميعيا نسبية فال يعرف القانون حقوقا مطمقو  حيث التزام حدود الحق, ومن  النية
, ومرة  ألبنائوويتعمق ذلك التقيد مرة بالشخص الذي يستعمل الحق كتأديب الزوج لزوجتو او 

جسامة الفعل فالتأديب مشروطا بالضرب الخفيف فقط وىكذا قالقيود والشروط يتصل ب أخرى
 تختمف باختالف الحقوق 

 تطبيقات استعمال الحق
 حق التأديب -1

 وعمى سبيل الحصر الزوجة واالوالد  التأديبيشمل حق ع ع  14بموجب نص المادة 
زوجتو عند  تأديبالشريعة االسالمية فان لمزوج حق  ألحكام: وفقا  الزوجة تأديب -

المعصية بالضرب ضربا خفيفا دون ان يضربيا بشكل فاحش ولو بحق وىذه ىي 
الوالية التاديبية , عمى ان ال يترك اثرا او لونا وال يتخمف عن ضربو مرضا او كسرا 

االسالمية باالضافو الى القانون , فاذا  الشريعةوالمصدر في ىذا الحق ىو او جرحا 
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كاالنتقام والدفع الى الفحشاء فانو يتحول الى  التأديبرب غير كانت الغاية من الض
  اإلباحةعمل اجرامي يزول عنو سبب 

والمعممين ومن في حكميم كالولي  اإلباء: ومنح ذلك الحق الى  القصر األوالد تأديب -
الكبير , والضرب المسموح بو ىو الضرب المقيد بالحدود المقررة  واألخ وأالموالوصي 

شرعا او قانونا او عرفا فال ينال الرأس او الوجو او القمب وال يكون شديدا من شأنو 
او عصى او سوطا , وان يكون الغاية المرجوه  آلةكسر العظم او الجرح او استعمال 

ام فيعتبر عمل مشين ال يتمتع ممارسو والتيذيب اما اذا كان االنتق التأديبمنو ىي 
  بسبب االباحة 

  عمميات الجراحة والعالج الطبي -2
لو بمقتضى القانون وال يعتبر  ساس ىذا الحق ىو ان الطبيب المعالج يستعمل حقا مقررا

في انتفاع مسؤولية الطبيب كما ال يعتبر انتفاء القصد الجنائي  أساساالمريض  رضا
 \اساسا لعدم مسؤوليتو , ومع ذلك فانو يشترط لتحقق ىذه االباحة ما يمي :

: فيجب ان يكون ممارس الجراحة والعمل الطبي مرخصا لو قانونا  الترخيص بالعالج - أ
 سواءا كان طبيبا اوغير طبيب .

: ويعتبر ذلك شرطا لتحقق االباحة في عمميات الجراحة والعالج  رضا المريض - ب
الطبي , والرضا يعبر عنو شفاىا او كتابة او يكون ضمنيًا بمجرد لجوء المريض الى 

 الطبيب لمعالجتو .
: فان لم يكن قصد الطبيب العالج كاالضرار بالمريض او لتسييل  قصد العالج -ج

جربة عممية , فانو يسال جنائيا عن عممو مسؤولية  تعاطي المواد المخدرة او اجراء ت
 عمدية .

: فاذا قام المعالج باجراء عمل عمى مريض ال يقره عمم  اتباع اصول الفن الطبي -د
الطب وال تعترف بو اصول الفن الطبي فان فعمو بتجرد من االباحة , ويعتبر الخطأ 

 وعدم إتباعو . الفاحش ويعتبر الخطا الفاحش من باب مخالفة اصول الفن
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 : ممارسة االلعاب الرياضية -3

من االلعاب الرياضية ما يستمزم اعمال عنف كالمصارعة والمالكمو , فال تترتب ىناك 
الرياضية اي مسؤولية جنائية مادام الالعب لم يخرج عن حدود  األلعابعمى ممارسة 

ىو اإلباحة القانونية ولكن  ةالمعب وقواعده , واالساس الذي يقوم عميو انتفاء المسؤولي
 يشترط تحقق الشروط اآلتية :  

 او شائعة بصورة عامة او خاصة بيا  ان تكون المعبة معترف –أ 

 الرياضية  المعبةاثناء ممارسة  اإلصابةان تحدث -ب              

 ان تراعى قواعد المعب واصولو  -ج            

 :  المجرمين استعمال العنف بالقبض عمى-4
دون  والحيمولةاستعمال الشدة والعنف لشل مقاومتو  قد يتطمب القبض عمى اي شخص

 التحقق سبب االباحة ال بد من توافر الشروط التالية : وألجلىروبو 
مسؤولية المجرم المراد القبض عميو عن جريمة من قبيل الجنايات اوالجنح ,  ان تكون - أ

 وال يكون ذلك في المخالفات 
المجرم متمبسا بجريمتو الجناية او الجنحة , اال اذا قد صدر امر بالقاء  ان يكون - ب

القبض عمى الشخص من جية مختصة , فيجوز استعمال العنف في غير حالة 
 التمبس 

 ان يكون القصد من استعمال العنف القبض عمى الجاني . -ج 


