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حدود مسئولية القضاة في القانون الفمسطيني
Limitations of the judge's responsibility in Palestinian law
عبداهلل خميل الفرا
غزة- جامعة األزىر
2019/02/14

تاريخ القبكؿ

2018/07/25

تاريخ االستالـ

 فإف نطاؽ ىذه،إذا كاف أساس مسئكلية القاضي ىك فكرة الخطأ الشخصي أك المرفقي

:الممخص

ِّ  كبالتالي فيي تككف مدنية باعتباره شخصان،المسئكلية يتحدد بما كرد في النص
 ككفقان لقكاعد،عاديا

 أما ككنو قاضيان فتككف المسئكلية في إطار العمؿ القضائي في حدكد،المسئكلية العقدية كالتقصيرية

 لكنو ال، كفي اإلطار الجزائي فإنو يسأؿ في إطار عممو عما يعد جرمان.دعكل مخاصمة القضاة
 كال،يكقؼ إال بقرار مف مجمس القضاء األعمى كال يحقؽ معو إال مف قبؿ قاض يندب ليذا الغرض

 أما مسئكليتو التأديبية فتككف عف إخاللو. كاف كاف في ذات السجف،يحتجز في أماكف حجز العامة
 كمع ىذا تثير مسئكلية القاضي. كال يكقع عميو إال عقكبة التنبيو أك المكـ أك العزؿ،بكاجباتو العامة

 كىي أف إطالؽ المسئكلية يعني عدـ القياـ بعممو تحت كاجس الخكؼ مف،مسألة غاية في األىمية

.المسئكلية

Abstract:
If the basis of the judge's responsibility is the idea of personal fault or
crank, the scope of this liability is determined by what is stated in the text. And
therefore be civil, as an ordinary person and in accordance with the rules of
responsibility for the contractual and infidel, but being a judge is a
responsibility in the framework of judicial work within the limits of the case
against the judges. In the penal framework, he is asked, within the framework of
his work, of what constitutes an offense, but he is not suspended except by a
decision of the Supreme Judicial Council, and he is investigated only by a judge
who judges for this purpose and is not detained in public places of detention. As
for his disciplinary responsibility, he is responsible for his breach of his public
duties, and he is not subject to the punishment of warning, blame or isolation.
However, the judge's responsibility raises a very important issue, namely, that
the release of responsibility means not doing his job, and under the fear of
responsibility.
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المقدمة:
موضوع البحث ومشكمته:

حػػدكد مسػػئكلية القاضػػي تعنػػي مػػدل مسػػئكلية القاضػػي فػػي حػػاؿ كجكدىػػا كقػػد نظػػـ المشػػرع

ػداء فػػي كجكدىػػا مػػف عدمػػو ،كتبػػع ىػػذا
الفمسػػطيني مسػػئكلية القاضػػي ،كرغػػـ ذلػػؾ فقػػد اختمػػؼ الفقػػو ابتػ ن
اختالفيـ في حدكد ىذه المسئكلية .كارتبط الخالؼ حكؿ تقرير مسئكلية القاضي بمسألتيف:
األكلى :أف القاضي خارج عممػو يعتبػر شخصػان عاديػان ،يمػارس حياتػو كغيػره ،بمػا يسػتتبع ذلػؾ

إمكاف ارتكابو سمككان يرتب ضر انر لغيره ،أك يعتبر جرمان.

كالثانيػػة :أف الميمػػة التػػي يمارسػػيا القاضػػي قضػػائية ،كبالتػػالي يتصػػكر انح ارفػػو فػػي عممػػو بمػػا

يجعؿ سمككو يحدث ضر انر ،أك جرمان إداريا أك جزائيان.

كاذا كانػػت المسػػئكلية ال تتػػأتى نتيجػػة لمشػػؾ فػػي ن ازىػػة القاضػػي ،أك لعػػدـ حيدتػػو اك اسػػتقاللو،

ألف المشػػرع كف ػػر م ػػف الضػػمانات الكفيم ػػة بحي ػػاد القاضػػي كاس ػػتقاللو كنزاىت ػػو ،بمػػا يطم ػػئف الخص ػػكـ،
()1

كيخمؽ استق ار انر لدييـ تجاىو ،فيذا ال يعني عصمة القاضي مف الخطأ أك العمؿ غير المشركع

ليذا

فيػ ػػك مطالػ ػػب بممارسػ ػػة عممػ ػػو فػ ػػي حػ ػػدكد أدبيػ ػػات القاضػ ػػي( ،)2كم ارعػ ػػاة المسػ ػػمؾ الطبيعػ ػػي لمقاضػ ػػي

المعتاد(.)3

كنظ انر لطبيعة الميمة القضائية التي بمكجبيا يمتزـ القاضي بالتزامات قانكنية ،تحممػو مسػئكلية
()4

اإلخػػالؿ بيػػا

فقػػد أعطػػت الػػدكؿ حصػػانة محػػددة لمقاضػػي( ،)5ككنػػو مجب ػ انر عمػػى ميمػػة القضػػاء بػػيف

()6
ػاء عمييػا رغػـ قيامػو
الخصكـ كىذا يثير مشكمة ىؿ يجب التناسب بيف المسائمة كالجزاء الذم يػكع بن ن
القاضي بأخطر ميمة في الدكلة كىي فض المنازعات؟.

( )1د .أدّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌزذى ُ١ؽجمب ً ٌٍمبٔ ْٛسلُ ٌ 27غٕخ ٚ 1994أٔظّخ اٌزذى ُ١اٌذ١ٌٚخ ،اٌمب٘شح ،اٌّإعغخ
اٌفٕ١خ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ،2002،ص٠ .105مظذ ثذظبٔخ اٌمبػ ٟل١ذ لبِٔ ٟٔٛإلذ ٠ذٛي د ْٚرذش٠ه اٌذػٜٛ
ػذٖ ئال ثؼذ اٌذظٛي ػٍ ٝئرْ(.د .أدّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ف ٟششح لبٔ ْٛاٌّشافؼبد ،داس إٌٙؼخ
اٌؼشث١خ ثبٌمب٘شح ،2011 ،ص.)107
(2) Tomas Clay: : L'arbitre., Dalloz., 2001, P.704.
( ) 3أث ٛاٌؼال إٌّش ٚأدّذ اٌجذا :ٞٚاٌّذىّ ْٛدساعخ رذٍ١ٍ١خ إلػذاد اٌّذىُ ،داس أث ٛاٌّجذ ٌٍطجبػخ ،اٌمب٘شح،
 .2002ص.125
(4) B. Moreau et Th. Bernard: Droit Interne et Droit International de L'arbitrage, J.
Delmas et Cie., Paris, 1985, P.52./ Tomas Clay: L'arbitre, Dalloz, 2001,
P.704./ Georges Albert & Didier Matray: L'arbitre Pouvoirs et Statut, Bruylant,
2003, P.193.
( )5د .ػجذ اٌذّ١ذ األدذةِ :غئ١ٌٛخ اٌّذىُِ ،جٍخ اٌزذى ُ١اٌؼشث ،ٟاٌؼذد اٌضبٕٔ٠ ،ٟب٠ش  ،َ2000ص.30
6
( ) René David: L'arbitrage Dans le Commerce International, Economica, Paris,
1982. P.381.
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كىذا جميعو يثير التساؤالت اآلتية:

 -1ىؿ قيد المشرع مسئكلية القاضي أـ أطمقيا؟

 -2ما ىك اإلطار القانكني لمسئكلية القاضي عف أعمالو؟.

قضاء نزييان؟.
 -3ىؿ تحصيف أعماؿ القاضي يكفؿ
ن
 -4ما ىي طبيعة مسئكلية القاضي؟.
 -5ما ىك األساس القانكني لمسئكلية القاضي؟.
أهمية البحث:

تكمف أىمية البحث كجدتو في أف الجيػد االنسػاني العممػي ىػك جيػد تراكمػي ،ال ينفصػؿ جيػد

السابقيف عف الالحقيف بما يطكر األفكار كيحمؿ مشاكؿ التطػكر ،كىػك مػا عميػو مكضػكع بحثػي .حيػث

ال أدعػي أنػو األسػبؽ فػي تنػػاكؿ الفكػرة بػؿ ىػك جيػػد يضػاؼ إلػى مػا تػراكـ مػف معرفػة قانكنيػة كيضػػبط
بعض المسائؿ.
منهج البحث:

جديد العمـ ال يعني براءة االختراع فيو ،بػؿ ىػك كيفيػة التعامػؿ مػع المكضػكعات ،فػالعمـ تػراكـ

ألفكػػار السػػابقيف ،كاعػػادة بحثيػػا بمػػا يتناسػػب مػػع العصػػر ككػػؿ حػػيف .كعميػػو سػػنني فػػي بحثنػػا لحػػدكد
مسئكلية القاضي المني التحميمي كالذم يعني تناكؿ الفكرة كتبسيطيا إلى عناصرىا كىك ما فعمناه مػف

خالؿ جيدنا متتبعيف لمنصكص كآ ارء الفقياء بالخصكص.
تقسيم البحث:

سنتناكؿ مكضكع بحثنا مف خالؿ مبحثيف عمى النحك اآلتي:

المبحث األول :تأطير مسئكلية القاضي.
المبحث الثاني :إعماؿ مسئكلية القاضي كنطاقيا.
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المبحث األول
تأطير مسئولية القاضي

اختمػػؼ الفقػػو كالمشػػرعكف فػػي مسػػئكلية القاضػػي ،فكجػػد اتجاى ػاف بالخصػػكص ،أحػػدىما يقػػر

بالمسػػئكلة كاآلخػػر يعارضػػيا ،كباتجػػاه المقػريف لممسػػئكلية مػػف قػكانيف تنكعػػت مسػػئكلية القاضػػي ،كبيػػاف

ذلؾ عبر المطالب اآلتية:

المطمب األول :عدـ مسئكلية القاضي.

المطمب الثاني :مسئكلية القاضي.

المطمب الثالث :أنكاع مسئكلية القاضي.

المطمب األول

عدم مسئولية القاضي

أخذ النظاـ الممكي البريطاني بعدـ مسػئكلية القاضػي ،كعميػو كانػت المحػاكـ تػرفض االعتػراؼ

بمسؤكلية الدكلة عف األضرار الناجمة عف نشاط القضاة كجزء مف سمطة الدكلػة ،اسػتنادان إلػى القاعػدة
القديمػة (الممػؾ ال يسػػيء صػنيعان) .كرغػـ التطػػكر القػانكني لػـ يغيػػر ذلػؾ مػف عػػدـ االعتػراؼ بمسػػؤكلية

القاضي ،رككنان إلى أف القكاعد المكجكدة التي تحكـ المسؤكلية الخاصة بالعالقات بيف األفػراد بعضػيـ
بػػبعض ،ال يمكػػف تطبيقيػػا عمػػى القضػػاة .كأف المسػػؤكلية التػػي يمكػػف أف تقػػع عمػػى عػػاتؽ الدكلػػة عػػف

األض ػرار التػػي أصػػابت اآلخ ػريف ،مػػف فعػػؿ أشػػخاص تسػػتخدميـ فػػي الم ارفػػؽ العامػػة ،ىػػي المسػػؤكلية

اإلدارية الناتجة عف سير مرفؽ عاـ( .)1كقد بيف ذلؾ جميػان قػانكف القضػاء اإلنجميػزم ،فجػاء فػي المػادة

 29منو ( -1القاضي غير مسئكؿ عف أم شيء فعمو أك نسيو خالؿ مباشرتو لميامو إال إذا ثبت أف
الفعؿ ،أك السيك كاف بسكء نية -2 .تسرم الفقرة  1عمى كؿ تابع أك ككيؿ لمقاضي مثمما تسرم عمى
القاضي نفسو .).كىذا يعني أف القاضي غيػر مسػئكؿ أمػاـ الخصػكـ عمػا يصػدر عنػو ،مػا لػـ يكػف مػا

حصؿ بسكء نية( .)2كذلؾ تبنت الكاليات المتحدة قاعدة حصانة القاضي فتمنع مالحقتو عػف أم خطػأ

ما لـ يكف بسكء نية(.)3

( )1د .ػجذ هللا اٌفشا :اٌٛج١ض ف ٟأطٛي اٌّذبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ ،ط ،1اٌمؼبء ٚٚال٠زٗ،2014/2013 ،
ص /.99دِ .ذّذ اٌمٍٛ١ثٔ :ٟظُ اٌزذى ُ١اٌّمبسٔخ فِٕ ٟبصػبد اٌؼاللبد االلزظبد٠خ اٌذ١ٌٚخ اٌخبطخ،
ؽ ،2داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،2001 ،ص.63-62
(2) Lord Mustill & Stewart C Boyd: Commercial Arbitration., Second Edition.,
London., 2001, P.42.
( )3د .ػجذ اٌذّ١ذ األدذةِ :غئ١ٌٛخ اٌّشجغ اٌغبثك ،صِ /. 30ذّذ أث ٛاٌؼ :ٓ١ٕ١اخزظبص ٘١ئخ اٌزذىُ١
_عٍطبد ٚٚاججبد اٌّذىُِ ،جٍخ اٌزذى ُ١اٌؼشث ،ٟاٌؼذد اٌضبِٓ ،أغغطظ ،2005 ،صِ /.17ذّٛد
ِذّذ ٘بشُ :إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍزذى ُ١ف ٟاٌّٛاد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ ،اٌجضء األٚي ،ارفبق اٌزذى ،ُ١اٌمب٘شح،
داس اٌفىش اٌؼشث ،1990 ،ٟص /.231فزذٚ ٟاٌ :ٟئجشاءاد ٚلٛاػذ اٌزذى ُ١ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼشثِ ٟمبسٔخ
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كىك ذات مكقؼ قانكف المخالفات المدنية الفمسطيني ،الذم نص عمى (ال تقاـ الدعكل عمى

و
و
عضك مف أعضاء أية محكمة
قاض مف قضاة المحكمة العميا أك المحاكـ المركزية ،كال عمى أم
أم

و
شخص يضطمع شرعان بمياـ قاض أك
أك ىيئة قضائية يككف ذلؾ القاضي عضكان فييا ،كال عمى أم

عضك كيذا ،لمخالفة مدنية أتاىا بصفتو القضائية.)1().

كيرل البعض أف حصانة القاضي ذاتية ،ككنو يطبؽ أحكاـ القانكف ،كىذا يقتضي العدؿ،

كىك مقصد شرعي ،كأف عقؿ القاضي مكرـ ككنو يطبؽ ما سما كىك القانكف ،خصكصان أنو محاط
بالييبة كالطاعة ،كىك مطبؽ لما سبؽ إق ارره بالتشاكر أك التشريع ،لذا فأحكامو ليا حصانتيا مف

جانب التفكير السميـ ،كىي تحقؽ المثالية العميا ،ككنيا تكافؽ النظـ االجتماعية .كعميو فإف ضركرة
إعداد القضاة ىي طريؽ حصانتيـ ،ألف ىذا ما ما يؤكد اتصافيـ بالنزاىة كالحيدة كاالستقالؿ،
كقياميـ بالعدالة االجتماعية كاألخالقية(.)2

كقد رأل آخركف تقريػر حصػانة مطمقػة لمقاضػي( ،)3كىػذا يعنػي تػكفير الحمايػة الكاممػة لػو عػف

أم أخطاء يرتكبيا خالؿ عممو .كيبرر ىذا الرأم قكلو بأف األحكاـ القضائية يجب أف تحظى بالفاعمية

كاالحتػراـ ،فيػػي ال تقبػػؿ االعتػراض عمييػػا إال مػػف خػػالؿ طمػػب إلغػػاء الحكػػـ أمػػاـ المحكمػػة المختصػػة.

كعميػػو فػػإف السػػماح بمسػػائمة القاضػػي الرتكابػػو خط ػأ ،يعنػػي تػػكفير الحػػؽ فػػي مراجعتػػو قضػػائيان ،كىػػذا
األمػػر ييػػدر الحكمػػة التشػريعية التػػي يتكخاىػػا المشػػرع مػػف جػكاز الطعػػف فػػي األحكػػاـ( .)4خصكصػان أف

الميمة القضائية تفرض عمى القاضي كاجبات ثقيمة ،كبالتالي يجب تكفير حصانة لو(.)5

ىذا كيرل القائمكف بعدـ مسئكلية القاضي أف المقصكد مف ىذه الحماية ليس شػخص القاضػي

بؿ كظيفتو ،بما يتعيف تكفير مناخ مستقر لو في ممارسة ميمتو ،كعدـ إثقاؿ كاىمو .كيتعيف معو عػدـ

تقرير مسؤكليتو ،كاالكتفاء بإلغاء الحكػـ فقػط( .)6خصكصػان أف مسػائمتو كمثكلػو أمػاـ غيػره ،كاسػتجكابو،

ثبالرجب٘بد اٌذذ٠ضخ ف ٟاٌزذىِ ،ُ١إرّش ِشاوض اٌزذى ُ١اٌؼشث١خ ،وٍ١خ اٌذمٛق ،جبِؼخ ث١شٚد اٌؼشث١خ،
إٌّؼمذ ف ٟث١شٚد ف ٟاٌفزشح ِب ث ،1999/5/18-17 ٓ١ص.285-284
Tomas Clay: L'arbitre., op. cit., P.704
( )1اٌّبدح  ِٓ 4/4لبٔ ْٛاٌّخبٌفبد اٌّذٔ١خ سلُ ٌ 36غٕخ .1944
( )2دِ .ؼٓ رٛف١ك ددبَ :أعظ اٌذظبٔخ اٌفم١ٙخ ٌٍمبػ ٟاٌّؼبطش (اعزمالي اٌمبػِ ،)ٟجٍخ وٍ١خ اٌزشث١خ ثجبِؼخ
اٌّٛطًٚ ،سلخ ػًّ ِمذِخ اٌّإرّش اٌؼٍّ ٟاٌغٕ ٞٛاألٚي ٌىٍ١خ اٌزشث١خ األعبع١خ 24-23 ،أ٠بس  ، 2007اٌّجٍذ
 6اٌؼذد  ،1ص.35-20
( )3د .أث ٛاٌؼال إٌّش ٚد .أدّذ اٌجذاِ :ٞٚشجغ عبثك ،ص.128
( )4د .ػجذ اٌذّ١ذ األدذةِ :غئ١ٌٛخ اٌّشجغ اٌغبثك ،ص /.30دِ .ذّذ اٌمٍٛ١ث :ٟاٌّشجغ اٌغبثك ،ص.63-62
5
( ) Ph. Fouchard et E. Gaillard et B. Goldman: Traité de l'rbitrage Commercial
International., Paris., Litec, P.879.
( )6د .ػجذ اٌذّ١ذ األدذةِ :غئ١ٌٛخ اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.31
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أك مناقشتو مف قبؿ أحػد الخصػكـ يفقػده ىيبتػو ،كيخػؿ بمػا يجػب أف يتػكافر لػو مػف احتػراـ خػالؿ أدائػو

لميمتو(.)1

المطمب الثاني
مسئولية القاضي

ذىب اتجاه إلى كجكب مسائمة القاضي ،مبينيف أف مسئكليتو تنبع مف القاعدة الشرعية
الكاردة في قكلو تعالى ( يك ُّؿ ىن ٍف و
ت ىرًى ىينةه)(.)2
س بً ىما ىك ىسىب ٍ
كعميو فقد أقرت معظـ النظـ الحديثة مسئكلية القاضي ،لكنيا اختمفت في مداىا بيف مكسع

كمضيؽ ،كبيف مف جعؿ مسئكليتو ضمف المسؤكلية العامة لمدكلة عف أخطاء مكظفييا ،أك تقرير
و
و
خاصة بالقضاة .كقد رأل البعض أف أخطاء القضاة تككف مف الجسامة في حؽ مف ينشدكف
مسئكلية

العدالة ،كيقع الضرر ممف يستجار بعدالتو ،كالذم يفترض أف يككف نمكذجان لمعدالة ،لذا فمف األفضؿ
الرجكع عميو إذا أخطأ(.)3

كرأل آخركف أف األضرار التي يتسبب فييا القضاة مف خالؿ قياميـ بكظيفتيـ في مرفؽ

القضاء أك بسببيا ،كجزء مف النشاط العاـ الذم تمارسو الدكلة ،تكجب مبادئ العدالة التعكيض عنيا،
ففكرة الدكلة المحصنة مف الخطأ لـ تعد قائمة ،بؿ إف إعماؿ مسؤكلية الدكلة كالقاضي ،ىك تعميؽ

لمبادئ العدالة كتحقيؽ ليا( .)4كالقكؿ بغير ذلؾ يتناقض مع فكرة تعزيز دكلة القانكف ،كال تستقيـ معو

معو فكرة العدالة التي يقكـ عمييا القضاء(.)5

ك أرل ثالث أف الطبيعة الخاصة لمقضاء كمرفؽ عاـ ،كاإلجراءات المتعمقة بسير القضاء قد

تؤدم إلى إىدار خصكصية حياة األفراد ،كأف تحقيؽ العدالة كتقرير اإللزاـ بالحقكؽ يرتكز عمى

القانكف كضمير القاضي ،ليذا تـ تكفير العديد مف الضمانات التي تؤدم إلى منع كقكعو في
األخطاء أك االستجابة لمضغكط ،كمع ىذا قد يترتب عمى سمككو ضرر ،لذا ال بد مف التعكيض(.)6

( )1د٠ .ذ ٝ١اٌجًّ :د١ذح ٚاعزمالي اٌّذىِّ ،ٓ١جٍخ اٌزذى ُ١اٌؼشث ،ٟاٌؼذد اٌشاثغ ،أغغطظ ،2001ص.21
( )2عٛسح اٌّذصش أ٠خ .38
3
( )J.-M. Auby: La responsabilité de l’État en matière de justice judiciaire l’article 11
de la loi du 5./ M. Lombard : La responsabilité de l’État en matière du fait de la
fonction juridictionnelle de la loi du 5 juillet 1972, RDP, 1975, P.585.
(4) René Chapus: Droit Administratif général, Tome I, 15 éd., Montchrestien, 2001,
P.977 -1059./ CE Ass., 4 janvier 1952, Pourcelet, Rec. Leb. p.4, D. 1952, p.304,
conl. J. Delvolvé.
(5) G. Wiederkehr: La responsabilité de l’Etat et des magistrats du fait de la justice,
Justices, 1997, P.13..
(6) Dany Cohen: Le juge gardien des libertés, Pouvoirs – 130, 2009, P.113./ P.
Ardant: La responsabilité de l’État du fait de la fonction juridictionnelle, P.171..
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حدود مسئولية القضاة في القانون الفمسطيني

كىذا كمو ضمف حدكد ضيقة ،منعان مف تأثر القضاة كتخكفيـ مف ذلؾ ،فيمنعيـ ىذا األمر مف القياـ

بعمميـ بحرية ،بما يعرقؿ ميمة القضاء ،كىذا في ظؿ احتماؿ سكء النية كالغش مف المتقاضيف(.)1

كطرح رابع أف مسئكلية القضاء تتقرر ضمف مسئكلية الدكلة عف أعماؿ مرافقيا ،منعان مف

استقكاء الدكلة تحت فكرة مبدأ السيادة ،باعتبار القضاء إحدل سمطات الدكلة ،كمظير مف مظاىر

ىيبتيا ،لذا فإف صكف الحقكؽ كالحريات الفردية ،ال يتأتى إال مف خالؿ سمطة قضائية فاعمة ،تقكـ

عمى مبادئ المحاكمة العادلة .كال يجب إعماؿ فكرة السيادة ىد انر لممسئكلية ،ألف الدكلة كما ىي
مسئكلة عف أعماؿ السمطات األخرل ،فيي مسئكلة عف أعماؿ القضاء(.)2

كذىب خامس إلى أف المسئكلية يجب تقريرىا عف أعماؿ القضاء ،مع عدـ االعتداد بفكرة

الحجية التي تمنع النظر فيما فصؿ فيو إال بطريؽ الطعف ،كيككف فييا الحكـ عنكانان لمحقيقة ،ألف
ىذه الفكرة تككف عمى الدعكل المجددة فيما سبؽ الفصؿ فيو ،كال تعمؿ في كؿ الحاالت.
كفي رأينا أف جميع ما ذكر سابقان مف آراء صحية مجتمعة دكف تفريد ليا.

كتثير ازدكاجية القضاء في بعض الدكؿ ،التساؤؿ عف مدل خضكع قاض يتبع جية قضائية

لجية قضائية أخرل لتقرير مسئكليتو أك الحكـ عميو بالتعكيض؟ كىذا دفع الكثيريف لمقكؿ بأف كؿ

قاض يتبع جيتو القضائية( .)3لكف ما نراه عدـ صحة ذلؾ كأنو يجب إعماؿ قكاعد االختصاص في

مسئكلية القضاة حسب نكعيا.

()4

ىذا كيبني البعض مسؤكلية القضاة عمى الخطأ الميني التقصيرم  ،كيبنييا آخركف عمى

أساس فكرة المخاطر كتحمؿ التبعة كالمساكاة أماـ التكاليؼ كاألعباء العامة( ،)1كيبنييا ثالث عمى

أساس فكرة الضماف(.)2

)(1

M. Lombard: op. cit., P.597./ A. Touffit & L. Averseng: Détention provisoire et
responsabilité de l'État, D. 1974, Chron.,P.268./ P. Ardant: op. cit., P.174-179./ M.
Lombard: op. cit., P.596.
)(2
J. Caillosse: Le service public à la française: déconstruction d’un mythe, in de La
réforme de l’État (dir. J.- J. Pardini et Cl. Deves), Bruxelles, Bruylant, 2005, P. 177./
J. Laferrière: Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Tom
II, O. Photocopie, Sans date, P.174./ M. Lombard: op. cit., P.596..
)(3
M. de Laroque: Essai sur la responsabilité du juge administratif, RDP, 1952,
P.621..
4
( ) رغزٕذ ٔظش٠خ اٌخطأ ئٌ ٝفىشح االٔذشاف ػٓ عٍٛن اٌشخض اٌّؼزبد٘ٚ ،زا االٔذشاف ِٕ٘ ٛبؽ اٌّغإ١ٌٚخ
 ٛ٘ٚخطأ ٚاجت اإلصجبد ِجٕ ٟػٍ ٝاالٌزضاَ ثجزي ػٕب٠خ .أٔظش رفظ١ال :د .أدّذ دشّذ أث ٛعز١ذِ ،ظبدس
االٌزضاَ ،ؽِ ،1ىزجخ ػجذهللا ٘ٚجخ ،اٌمب٘شح /.د .عٍّ١بْ ِشلظ ،اٌٛاف ٟف ٟششح اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ،ٟاٌّجٍذ اٌضبٔ- ٟ
اٌفؼً اٌؼبس ٚاٌّغإ١ٌٚخ اٌّذٔ١خ ،اٌمغُ األٚي  ،ؽ /.5د .ع١ذ أِ : ٓ١اٌّغإ١ٌٚخ اٌزمظ١ش٠خ ػٓ فؼً اٌغ١ش،
ِٕشٛساد جبِؼخ اٌمب٘شح /.د .ػبؽف إٌم١ت ،إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍّغإ١ٌٚخ ػٓ فؼً األش١بءِٕ ،شٛساد ػ٠ٛذاد،
ث١شٚد ،ؽ.1
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كالراجح ىك بناؤىا عمى فكرة الخطأ الميني التقصيرم .عمى أف المطالبة يجب أف تككف عف

الضرر المباشر ،كالمحقؽ ،كالخاص ،المنصب عمى فرد معيف أك عمى أفراد معينيف بذكاتيـ ،بحيث
ً
عددا
فإف الضرر إذا أصاب ن
يككف ليـ مركز خاص قبمو ال يشاركيـ فيو سائر المكاطنيف ،كمف ثـ ٌ
ألنو يي ُّ
عد مف
فإنو ييصبح ضر انر عامان ال تقكـ معو المسؤكلية ،كذلؾ ٌ
مف األشخاص غير قابؿ لمتحديدٌ ،

تحمميا دكف تعكيض .كما يجب أف يككف الضرر غير المألكؼ،
األعباء العامة الكاجب عمى األفراد ٌ
تجاكز مخاطر الحياة المعتادة في المجتمع ،فالضرر الذم يعتبر مف المخاطر المعتادة ال يرجع فيو

عمى أحد(.)3

كاختيمًؼ الفقو في الخطأ المكجب لممسئكلية ،كالذم يتخذ صكرتيف:
األكلى ،الخطأ الشخصي لمقاضي ،الناجـ عف قياـ القاضي بارتكاب فعؿ يعد انحرافان عف

سمكؾ القاضي المعتاد ،سكاء أكاف متعمدان ،أـ غير متعمد ،يجرمو القانكف ،أـ يعتبر مخالفة مدنية.

كيمكف اعتبار الخطأ شخصيان ،إذا كشؼ التصرؼ عف نزكة شخصية ،أك عف نية القاضي في

األذل .كىك يبيف أف نشاط القاضي يمميو سبب شخصي ،غير كظيفي .كما يعتبر الخطأ شخصيان،
إذا كانت الغاية أك اليدؼ الذم يسعى القاضي لتحقيقو كسب مالي ،أك االنتقاـ .كيعتبر شخصيان
أيضان ،إذا أمكف فصمو عف التزامات ككاجبات الكظيفية القضائية ،كاعتبار فعمو خارج مياميا.

أما الثانية ،فيي الخطأ المرفقي أك المصمحي ،كيظير بأساليب مختمفة ،فيمكف أف يحدث

بسبب التنظيـ السيئ لمرفؽ القضاء .فالقانكف يكجب تنظيـ ممفات الدعاكل ،بما يحفظيا كيمنع
( ) األعبط أْ اإلٔغبْ ٠غزف١ذ ِٓ ٔشبؽٗ فؼٍ ٗ١رجؼخ ِب ٠ذذصٗ ٌغ١شٖ ِٓ أػشاس ،ثغ١ش دبجخ ٌٍجذش ػّب ئرا وبْ
ٕ٘بن خطأ ف ٟجبٔجٗ أَ الِ .ب داِذ ٌٗ ِغبّٔٗ فٔ ٟٙز١جخ ِب ٚلغ ِٕٗ ٟ٘ٚ ،رزٍ ّخض ف ٟأْ اٌمبػ٠ ٟجت أْ
٠ؼٛع اٌخظُ ػٓ اٌؼشس إٌبجُ ٌٗ ِٓ اإلجشاءاد ثغغ إٌظش ػٓ ٚلٛع خطأ ِٕٗ ،ألْ اٌؼًّ اٌمؼبئٟ
ٕ٠غت ٌٗ ٠ٚؼٛد ػٍٔ ٗ١زبئجٗ ،و ْٛاألػشاس ٘ ِ ِٓ ٟخبؽش اٌؼًّ اٌّشافمخ ٌغ١ش اإلجشاءاد ،اٌّالصِخ إلٔشبء
اٌّششٚػبد ٚغ١ش٘ب ،ف١جت أْ ٠زذٍّٙب اٌمبػٚ ٟثبٌزجؼ١خ اٌذٌٚخ ػّالً ثمبػذح اٌغشَ ثبٌغُٕ . .أٔظش رفظ١ال :د.
عٍّ١بْ ِشلظ ،اٌٛاف ٟف ٟششح اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ – ٟاٌّجٍذ اٌضبٔ( ٟاٌفؼً اٌؼبس ٚاٌّغإ١ٌٚخ اٌّذٔ١خ) اٌمغُ األٚي،
ؽ /.1دٚ .د١ذ اٌذ ٓ٠عٛاس ،إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاَ (ِظبدس االٌزضاَ)  ،اٌّطجؼخ اٌجذ٠ذح.
2
( ) ٘ ٟأْ اٌّغإ١ٌٚخ ِب داِذ غب٠زٙب اٌزؼ٠ٛغ اٌّذٔ ٟأ ٚاٌؼمٛثخ ،ف١جت ِشاػبح اٌّؼشٚس ِٚب أطبثٗ ِٓ
ػشس ٘ ٛغ١ش ِىٍف لبٔٔٛب ً ثزذٍّٗ ،ثً اٌمبػِٚ ٟب الزشفٗ  ،فّز ٝصجذ أْ اٌّؼشٚس لذ رؼشس ٚوبْ اٌمبػٟ
اٌّزغجت ف ٟاٌؼشس فأٗ ٠ؼزجش ِغئٛالًِ ،ب ٌُ ٠ىٓ ف ٟدبٌخ رج١ض ٌٗ اٌّغبط ثغ١شٖ ،ألْ وً دك ٠مبثٍٗ ٚاجت
٠فشع ػٍ ٝاٌىبفخ أْ ٠ذزشِٚ ،ٖٛأْ اٌّغبط ثذك ٌٍغ١ش ف ٗ١خشق ٌٍٛاجت اٌّمبثً ٌٙزا اٌذكٚ ،ثبٌزبٌ ٟفٛٙ
ِٛجت ٌٍؼّبْ د ْٚاٌذبجخ ئٌ ٝاٌجذش ف ٟاٌغٍٛن اٌّإد ٞئٌٚ .ٗ١ػٍ ٗ١فاْ ٔز١جخ ػًّ اٌمبػ ٟرذذد ِغئ١ٌٛزٗ
١ٌٚظ ؽج١ؼخ عٍٛوٗ ،ف ٛٙػبِٓ ٌٍؼشس اٌز٠ ٞذظً ٌٍغ١ش ،عٛاء دظً رٌه ثخطأ ٚاجت اإلصجبد أ ٚثخطأ
ِمزشع ٌٛٚ ،وبٔذ ِّٙزٗ ثشىً ػبَ رخؼغ ٌألٔظّخ ٚاٌمٛأ .ٓ١أٔظش رفظ١ال :د .ػجذ اٌشصاق اٌغٕٛٙس،ٞ
اٌٛع١ؾ ف ٟششح اٌمبٔ ْٛاٌّذِٔ- ٟظبدس االٌزضاَ ، ،داس ئد١بء اٌزشاس اٌؼشث – ٟث١شٚد  .د .أدّذ دشّذ أثٛ
عز١ذِ ،ظبدس االٌزضاَ ،ؽِ ،1ىزجخ ػجذهللا ٘ٚجخ ،اٌمب٘شح.
) (3دِ .ذّذ ػٍ ٟعبٌُ اٌغٕبِِ :ٟغئ١ٌٛخ اإلداسح د ْٚخطأٚ ،سلخ ِم َّذِخ ػّٓ فؼبٌ١بد اٌّإرّش اٌغبثغ ٌشؤعبء
اٌّذبوُ اإلداس٠خ اٌؼشث١خ إٌّؼمذ ثبٌّشوض اٌؼشثٌٍ ٟجذٛس اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌمؼبئ١خ ثج١شٚد ِٓ ،َ2017/8/23-21
ص.23-1
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ضياعيا أك تمفيا ،مف خالؿ كضع مسئكليف عف تمؾ الممفات ،كتقسيـ عمميـ ،كشراء إضبارات مف

النكع الجيد ،لذا فعدـ كجكد حكافظ لألكراؽ ،كعدـ كضع مسئكليف عف تمؾ اإلضبارات ،بما يترتب

عمى ذلؾ مف ضياع الممفات أك تمفيا ،يرتب مسؤكلية القضاء أك الدكلة .كما يحدث الخطأ المرفقي
نتيجة التسيير السيئ لمرفؽ القضاء ،الناجـ عف عدـ الكفاءة ،أك عدـ كجكد إدارة جيدة ،تستطيع

تسيير المرفؽ كتمنع الجمكد .كحاالت الخطأ المرفقي تتخذ صك انر متنكعة ،تتكزع المسؤكلية فييا بيف
القاضي كمجمس القضاء األعمى(.)1

المطمب الثالث
أنواع مسئولية القاضي

تختم ػػؼ ش ػػركط ك ػػؿ ن ػػكع م ػػف أنػ ػكاع المس ػػئكلية ب ػػاختالؼ األحػ ػكاؿ ،فالمس ػػئكلية الشخص ػػية

لمقاضػػي تخضػػع لنػػكعيف مختمفػػيف مػف القكاعػػد :األكلػػى قكاعػػد القػػانكف المػػدني ،كتطبػػؽ فػػي حالػػة كػػكف
فعػػؿ القاضػػي صػػدر منػػو باعتبػػاره شػػخص عػػادم ،خػػارج ميمػػة القضػػاء كلػػيس بسػػببيا .كالثانيػػة قكاعػػد

مسئكلية القاضي الخاصة بككنو قاضي ،كقع الخطأ منو أثناء عممو أك بسػببو .أمػا المسػئكلية اإلداريػة

فتقكـ عمى أساس كجكد ضرر أكيد مباشر ناجـ عنة مخالفة القاضػي لكاجبػو الػكظيفي  .كيػتـ اإلعفػاء
مف المسئكلية إذا حدث الضرر بفعؿ المضرور ،أك بفعؿ الغير ،أك السبب األجنبي ،أك القكة القػاىرة،
أك الظ ػػركؼ الطارئ ػػة( .)2ل ػػذا ىن ػػاؾ ع ػػدة أنػ ػكاع م ػػف المس ػػئكلية الت ػػي تق ػػع عم ػػى القاض ػػي ى ػػي األدبي ػػة

كالتأديبية كالجزائية كالمدنية ،كبياف ذلؾ في المطالب اآلتية:
الفرع األول

المسئولية األدبية والتأديبية

ىناؾ مجمكعة مف اآلداب الكاجب االلتزاـ بيا كخمؽ لمقاضي ،كتكجد التزامات تشكؿ أكامر

كنكاىي في عممو ،يترتب عمى اإلخالؿ بيا مسئكلية القاضي ،كتفصيؿ ذلؾ فيما يمي:
أولا -المسئولية األدبية:

تقع ىذه المسئكلية نتيجة صدكر تصرفات ،أك أفعػاؿ غريبػة ،كالتػي قػد تمػس قيمػان أخالقيػة،

أك أدبيػػة أك دينيػػة لكنيػػا ال تشػػكؿ مخالفػػات قانكنيػػة كتسػػيئ لمخصػػكـ أك أحػػدىـ ،لكنيػػا فػػي الغالػػب ال

تمحؽ ضر انر ماديان ،كىي تثير استيجاف كاستياء الخصكـ.

كلكػػف تثػػار إشػػكالي ة الج ػزاء الػػذم يمكػػف إيقاعػػو ،كنػػرل أنػػو يمكػػف فػػي ىػػذه الحالػػة اعتبػػار

االستيجاف كالنفكر مف سمكؾ القاضي بمثابة جزاء معنكم لو.

( )1د .عٍّ١بْ اٌطّب :ٞٚاٌمؼبء اإلداس ،ٞص.140
( )2د .أٔٛس أدّذ عشٚسِ :غئ١ٌٛخ اٌذٌٚخ غ١ش اٌزؼبلذ٠خ ،ص.228
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ثاني ا -المسئولية التأديبية:

تعني تحمؿ القاضي المسئكلية عف أم سمكؾ يصدر عنو ،بأم كسيمة مف الكسائؿ ،مف

شأنو أف يخؿ بكاجباتو المينية ،أك يسيء إلى كرامتو الشخصية ،أك كرامة القضاء ،أك ينطكم عمى

مخالفة القكانيف كاألنظمة المتعمقة بالشأف العاـ.

كيأخذ المشرع في الفصؿ الرابع مف قانكف السمطة القضائية بمبدأ المساءلة التأديبية

لمقضاة ،حاؿ انتياكيـ أك إخالليـ بكاجباتيـ الكظيفية ،كسمكؾ كآداب مينتيـ .سكاء تمثؿ ذلؾ
اإلخالؿ بامتناع القاضي عف القياـ بعمؿ أك تصرؼ نص القانكف عمى كجكب قياـ القاضي بو .أك

قيامو بعمؿ أك تصرؼ يحظر القانكف القياـ بو .كيقع ضمف الجرائـ التأديبية كؿ ما مف شأنو المساس

بكاجباتو الكظيفية ،أك باألكامر الصادرة إليو أك المخالفة لمسمكؾ القكيـ لمقاضي  .كقد كرد تكضيح ليا

ضمف مدكنة السمكؾ القضائي ،كقانكف السمطة القضائية ،ككذلؾ قانكف الخدمة المدنية( .)1كال يترؾ

األمر فيما يعد جريمة تأديبيان لمتقدير ،ألف عدـ تحديد أنكاع التصرفات كاألعماؿ التي قد تثير

المساءلة التأديبية ،يفتح المجاؿ كاسعان أماـ تعسؼ الجيات الرقابية ،المناط بيا المراقبة عمى األداء
الكظيفي لمقضاة ،في استعماؿ ىذا الحؽ .كما أف عدـ حصر ىذه األفعاؿ ،يضع القاضي تحت

تأثير ىاجس المساءلة كالمالحقة التأديبية .بما ينعكس سمبان عمى سمككو كأدائو الميني ،خشية مف
المساءلة كالمالحقة(.)2

الفرع الثاني
المسئولية الجنائية

لما كاف القاضي إنسانان فإنو مف المتصكر ارتكابو الجرائـ كغيره مف األشخاص ،كعمى

الخصكص الجرائـ المتعمقة بعممو( .)3كال ثير المسئكلية الجزائية إشكاالن إال في كيفية ممارسة

) (1لشاس ِجٍظ اٌٛصساء سلُ  2006/3ثشأْ ِذٔٚخ اٌغٍٛن اٌمؼبئٚ ،ٟاٌّٛاد  ِٓ 67ٚ66ٚ7ٚ5ٚ4لبْٔٛ
اٌخذِخ اٌّذٔ١خٚ ،اٌفظً اٌشاثغ ِٓ لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ.
( )2دِ .ظطف ٝػجذ اٌذّ١ذ ػ١بد :اٌٛع١ؾ ف ٟششح لبٔ ْٛأطٛي اٌّذبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ ،اٌىزبة اٌضبٔ،ٟ
ؽ ،1غضح.2004 ،
(ِٕٙ )3ب لجٛي اٌششٛح خالفب ً ٌٍّبدح  170عٚ .1936ؽٍت اٌششٛح خالفب ً ٌٍّبدح  171عٚ .1936االخزالط خالفبً
ٌٍّبدح  174عٚ . 1936اعزضّبس اٌٛظ١فخ و ٗٔٛوبْ ِٛوالً ٌٗ ث١غ أ ٚششاء أ ٚئداسح أِٛاي ِٕمٌٛخ أ ٚغ١ش
ِٕمٌٛخ ٌذغبة اٌذٌٚخ أٌ ٚذغبة ئداسح ػبِخ ،فبلزشف غشب ً ف ٟأدذ ٘زٖ األػّبي ،أ ٚخبٌف األدىبَ اٌزٟ
رغش ٞػٍٙ١ب ،ئِب ٌجش ِغُٕ رار ،ٟأِ ٚشاػبح ٌفش٠ك ،أ ٚئػشاساً ثبٌفش٠ك ا٢خش ،أ ٚئػشاساً ثبإلداسح
اٌؼبِخ .خالفب ً ٌٍّبدح  175ع .1936أ ٚدظً ػٍِٕ ٝفؼخ شخظ١خ ِٓ ئدذِ ٜؼبِالد اإلداسح اٌزٟ
ٕ٠زّ ٟئٌٙ١ب عٛاء أفؼً رٌه ِجبششح أ ٚػٍ٠ ٝذ شخض ِغزؼبس أ ٚثبٌٍجٛء ئٌ ٝطىٛن طٛس٠خ ،خالفبً
ٌٍّبدح  176ع .1936أ ٚأػبق أ ٚأخش ِغزؼّال عٍطخ ٚظ١فزٗ ِجبششح أ ٚثطش٠ك غ١ش ِجبشش رٕف١ز أدىبَ
اٌمٛأ ،ٓ١أ ٚاألٔظّخ اٌّؼّٛي ثٙب أ ٚججب٠خ اٌشعٚ َٛاٌؼشائت اٌّمشسح لبٔٔٛب ً أ ٚرٕف١ز لشاس لؼبئ ٟأٚ
أ ٞأِش طبدس ػٓ عٍطخ راد طالد١خ خالفب ً ٌٍّبدح  182ع .1936أ ٚرٙب ْٚثال عجت ِششٚع فٟ
اٌم١بَ ثٛاججبد ٚظ١فزٗ ٚرٕف١ز أٚاِش ِغزٕذ فٙ١ب ئٌ ٝاألدىبَ اٌمبٔ١ٔٛخ ،خالفب ً ٌٍّبدح  183ع .1936أٚ
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اإلجراءات عمى نحك ما سنرل الحقان .كقد بنيت ىذه المسئكلية عمى فكرة أف المجتمع ييمو عقاب
المتيـ كالقصاص منو ،حفاظان عمى المجتمع مف الجريمة كالحد مف انتشارىا كتعاظميا ،لذا كاف
عقاب القاضي يؤكد حقيقة عدـ تحصينو مف سكء فعمو المخالؼ لمقكانيف العقابية( ،)1كالمشرع في

ذلؾ يقدـ أشد الضمانات لمقضاة خصكصان كلممتيميف عمكمان ،مف اتياميـ دكف تثبت مف صحة
المنسكب إلييـ( ،)2منعان مف إىدار مقاـ القضاء كتحقيقان ليدؼ حماية البرمء مف عسؼ الظمـ(،)3
كرسمان لنظاـ يحدد مف خاللو مكاطف التعدم عمى حقكؽ اإلنساف ،بادعاء الكشؼ عف الجرائـ،

كمرتكبييا ،ففاعمية المكافحة كتحقيؽ العدالة ،يجب أف يترافقان معان ،كذلؾ بالكشؼ عف الجناة ،كصكف

الحقكؽ(.)4

الفرع الثالث

المسئولية المدنية

ال خ ػػالؼ ف ػػي مس ػػئكلية القاض ػػي المدني ػػة باعتب ػػاره مكاطنػ ػان ف ػػي إط ػػار س ػػمككو خ ػػارج مينت ػػو،

فيخضػػع لممسػػئكليتيف العقديػػة كالتقصػػيرية ،إال أف الفقػػو مختمػػؼ فػػي مسػػئكليتو المينيػػة .فالعالقػػة بػػيف

القاضػ ػػي كم ػ ػكاطف مػ ػػع بػ ػػاقي األشػ ػػخاص فػ ػػي تعاقداتػ ػػو عالقػ ػػة تعاقديػ ػػة ،تنػ ػػدرج فػ ػػي مجػ ػػاؿ القػ ػػانكف

الخاص( ،)5لذا فما يترتب عمى ىذا العقػد ىػك الت ازمػات عقديػة كاإلخػالؿ بيػا يخضػع لقكاعػد المسػئكلية

العقديػػة( .)6كفػػي غيػػر الحػػاالت التػػي تكػػكف فييػػا المسػػئكلية عقديػػة فػػإف مسػػئكلية القاضػػي كفػػرد عػػادم

اِزٕغ ػٓ رٍج١خ ؽٍت لبٔ ٟٔٛطبدس ِٓ اٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ أ ٚاإلداس٠خ ،خالفب ً ٌٍّبدح  194ع.1936
ٚاٌزض٠ٚش ٌٍّغزٕذاد ٚخالفٗ ِٓ اٌجشائُ.
( )1دِ .أِ ْٛعالِخ :اإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ ف ٟاٌزشش٠غ اٌّظش ،ٞداس اٌفىش اٌؼشث ،1998 ،ٟص.73
( ) 2د .دغٓ طبدق اٌّشطفب :ٞٚاٌّشطفب ٞٚف ٟلبٔ ْٛاالجشاءاد اٌجٕبئ١خِٕ ،شبح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ،
 ،2007ص.4
( )3دِ .ذّذ ٔج١ت دغٕ :ٟششح لبٔ ْٛاإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ ،ؽ ،3داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ثبٌمب٘شح ،1998 ،ص.5
( ) 4د .أدّذ فزذ ٟعشٚس ،اٌششػ١خ اٌذعزٛس٠خ ٚدمٛق اإلٔغبْ ف ٟاإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ ،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ،
 ،1995ص.13-12
( )5دِ .ذّٛد ِخزبس ثش٠ش :ٞاٌزذى ُ١اٌزجبس ٞاٌذ ،ٌٟٚؽ ،3داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ثبٌمب٘شح ،2004 ،ص /.89د.
ػضِ ٟػجذ اٌفزبح :دػ ٜٛثطالْ دىُ اٌزذى ُ١ف ٟلبٔ ْٛاٌزذى ُ١اٌّظش ٞسلُ ٌ 27غٕخ  ،1994ص /.190د.
فٛصِ ٞذّذ عبِ :ٟاٌزذى ُ١اٌزجبس ٞاٌذ ،ٌٟٚط ،5داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ثؼّبْ ،ص /.244اٌّبدح ()179
ِٓ اٌمبٔ ْٛاٌّذٔٚ ٟاٌز ٟجبء فٙ١ب (وً ِٓ اسرىت فؼالً عجت ػشساً ٌٍغ١ش ٍ٠ضَ ثزؼ٠ٛؼٗٚ ).اٌّبدح (ِٓ )180
اٌمبٔ ْٛاٌّذٔٚ ٟاٌز ٟجبء فٙ١ب (٠ -1ى ْٛاٌشخض ِغئٛالً ػٓ أفؼبٌٗ اٌؼبسح ِز ٝطذسد ِٕٗ ١ِّ ٛ٘ٚض-2 .
ئرا ٚلغ اٌؼشس ِٓ شخض غ١ش ِّ١ض٠ ٌُٚ ،ىٓ ٕ٘بن ِٓ ِ٘ ٛغئٛي ػٕٗ ،أ ٚرؼزس اٌذظٛي ػٍ ٝرؼ٠ٛغ ِٓ
اٌّغئٛي ،جبص ٌٍمبػ ٟأْ ٍ٠ضَ ِٓ ٚلغ ِٕٗ اٌؼشس ثزؼ٠ٛغ ػبديِ ،غ ِشاػبح ِشوض اٌخظ.).َٛ
( )6د .ػجدددذ اٌذّ١دددذ األددددذةِٛ :عدددٛػخ اٌزذىددد - ُ١اٌزذىددد ُ١فددد ٟاٌدددجالد اٌؼشث١دددخ ،ط ،2داس اٌّؼدددبسف،1997 ،
ص.339
Jean - François Poudret et Sébastien Besson: Droit Comparé de L'arbitrage
International., L.G.D.J., 2002, P.389./ B. Moreau et Th. Bernard: Droit Interne
et Droit International de L'arbitrage.,J. Delmas et Cie., Paris., 1985, P.52.
()34
مجمة جامعة األزهر-غزة ،سمسمة العموم اإلنسانية  ،9102المجمد  ،90العدد 0

11

Published by Arab Journals Platform, 2019

Journal of Al-Azhar University – Gaza (Humanities), Vol. 21 [2019], Iss. 1, Art. 2

عبداهلل خميل الفرا

مسئكلية تقصيرية ،تستند إلى قكاعد القانكف المدني( .)1خصكصان أف القاضي كفػرد ال يتبػع الدكلػة ،كال

يعتبػػر مكظف ػان عام ػان ،كبالتػػالي ال تسػػأؿ الدكلػػة عػػف أفعالػػو ،أك عػػف تعػػكيض األض ػرار التػػي يحكػػـ بيػػا

عميو(.)2

كيتجػػو الػػبعض كبحػػؽ إلػػى اعتبػػار مسػػئكلية القاضػػي خػػارج إطػػار عممػػو مسػػئكلية شػػبو مينيػػة،

ككنو ميني متبصر ،كىك نكع متميز مف المسئكلية التقصيرية .كأساس ىذا أف فعؿ القاضػي يتػرد بػيف
ص ػػفتو كق ػػاض كص ػػفتو كف ػػرد ع ػػادم ،كبي ػػذا تج ػػاكز مس ػػئكليتو ىن ػػا مس ػػئكلية الش ػػخص الع ػػادم ،كى ػػذه

المسئكلية تستند إلى األعراؼ كالعػادات ،فتقتػرب مسػئكليتو مػف القاضػي كتعمػك عػف مسػئكلية الشػخص

اء عميػو يقػاس سػمكؾ القاضػي كفػرد بمسػمؾ الرجػؿ المتبصػر الحػريص ،فيػك يشػغؿ مركػ انز
العادم .كبنػ ن
يفرض عميو التزامات تؤخذ في االعتبار في تعامالتو كمسػمكياتو ،ككنػو صػاحب مػؤىالت كاعػداد فنػي
خاص ،فتككف درجة حرصو كعنايتو أعمى مف غيره(.)3

( ) 1دِٛ .ع ٝأثٍِٛ ٛح ،شدشح ِشدشٚع اٌمدبٔ ْٛاٌّدذٔ ٟاٌفٍغدط ،ٟٕ١فٍغدط ٓ١ثدذٔ ْٚبشدش ،ؽ،2003/2002 ،1
ص/.293
B. Moreau et Th. Bernard: op. cit., P.52.
( )2دِ .ذّٛد ِخزبس ثش٠شِ :ٞشجغ عبثك ،ص .89ساجغ وزٌه د .ػضِ ٟػجذ اٌفزدبحِ :شجدغ عدبثك ،ص.184
ساجغ وزٌه د .أث ٛاٌؼال إٌّش ٚد .أدّذ اٌجذاِ :ٞٚشجغ عبثك ،ص.147
( )3د٘ .ددذ ٜػجددذ اٌددشدّٓ :دٚس اٌّذىددُ فدد ٟخظددِٛخ اٌزذىددٚ ُ١دددذٚد عددٍطبرٗ ،داس إٌٙؼددخ اٌؼشث١ددخ ثبٌمددب٘شح،
 ،1997ص.398- 397
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المبحث الثاني
إعمال مسئولية القاضي ونطاقها

يذىب البعض إلى مسائمة القاضي عف كؿ مسمكياتو سكاء ما كػاف بسػبب عممػو أك خاللػو أك

خارجو(.)1

بينما يرل آخركف كبحؽ عدـ مسئكلية القاضي عف كػؿ مسػمكياتو أثنػاء عممػو أك بسػببو تػكفي انر

لنكع مف األمف كاالستقرار لو كابعاد الخشية عنو(.)2

و
كقاض كتحديد نقاطيا يككف حسب نكع المسئكلية كالتػي سػنتناكليا
كعميو فإف إعماؿ مسئكليتو

عبر المطالب اآلتية:

المطمب األول :أحكاـ المسئكلية التأديبية كنطاقيا.

المطمب الثاني :أحكاـ المسئكلية الجزائية كنطاقيا.
المطمب الثالث :أحكاـ المسئكلية المدنية كنطاقيا.
المطمب األول

أحكام المسئولية التأديبية ونطاقها

أكجب القانكف عمى القاضي مجمكعة مف الكاجبات منيا تقديـ إقرار بذمتو المالية ،كذمة

زكجتو كأكالده القصر ،إلى رئيس المحكمة العميا كذلؾ عند تعيينو( .)3كأساس ىذا الكاجب منع

القاضي مف استغالؿ كظيفتو ،لمحصكؿ عمى مغانـ مالية غير مشركعة ،عمى حساب العدالة( .)4كما

أ كجب القانكف عمى القاضي عدـ القياـ بأم عمؿ ال يتفؽ كاستقالؿ القضاء ككرامتو ،أك يتعارض مع
كاجبات الكظيفة كحسف أدائيا( .)5كحظر عميو إبداء اآلراء السياسية ،أك االشتغاؿ بالعمؿ السياسي،

كبأم كسيمة تعبير كانت( .)6كما يتعيف عمييـ عدـ القياـ بالعمؿ الحزبي ،أك االنتماء لألحزاب

السياسية ،كاف كاف منتميان قبؿ عممو كقاضي ،فعميو إنياء عضكيتو( .)7كيتكجب عميو عدـ الترشح

النتخابات رئاسة السمطة الكطنية ،أك المجمس التشريعي ،أك مجالس الييئات المحمية ،أك مؤسسات

(1) Jean-François Poudret & Sébastien Besson: op. cit., P.395..
(2)Philippe Fouchard et E. Gaillard et B. Goldman: Traité de l'rbitrage Commercial
International, Paris, Litec, P.879.
( )3اٌّبدح  ِٓ 2/28لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ.
( )4دِ .ظطف ٝػ١بد :ن ،1اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.103
( )5اٌّبدح  ِٓ 1/28لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ.
( )6د .ػضِ ٟػجذ اٌفزبح :اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.59
( )7دِ .ظطف ٝػ١بد :ن ،1اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.98
()33
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المجتمع المدني ،في غير اإلطار القضائي( .)1كال يجكز لمقاضي إفشاء أس ارر عممو( .)2كىذا جميعو
إلبعاد القاضي عف الميكؿ كلمحافظ عمى استقاللو ككرامتو ،كىيبة القضاء (.)3

كالمعمكـ أف القانكف يرتب عمى القضاة التزامات ككاجبات عامة ،شأنيـ في ذلؾ شأف باقي

مكظفي الدكلة ،باعتبار القاضي مكظؼ يقكـ عمى خدمة عامة .كما إف المنصب القضائي الذم

يشغمو يفرض عميو التزامات ككاجبات خاصة ،تيدؼ إلى ضماف دقة العمؿ ،كالنزاىة كشرؼ مينة

القضاء المقدسة ،كالحيدة في القضاء .فال يجكز لمقاضي أف يحيد في إحقاؽ الحؽ بسكء نية لصالح
أحد الخصكـ ،كعميو أف يبذؿ العناية كاالىتماـ الكافييف لتجنب الخطأ .فإف تخمى عف أداء التزامو

كقاضي ،أك امتنع عف إحقاؽ الحؽ بيف المتقاضيف ،يككف عرضة لممساءلة.

كينبغي التنبيو إلى أف مساءلة القضاة تختمؼ كثي انر عف مساءلة أعضاء السمطتيف التشريعية

كالتنفيذية ،كذلؾ بسبب ما يجب أف يتمتع بو القضاة مف استقالؿ كحياد .كبالتالي فإف اآللية التي

تكضع لمساءلتيـ عف األخطاء التي يرتكبكنيا ،يجب أال تؤدم بأم حاؿ مف األحكاؿ إلى المساس

بيذا االستقالؿ أك الحياد .كىذا يقتضي تضييؽ نطاؽ المسؤكلية ،عف األخطاء التي يرتكبكنيا أثناء

مزاكلتيـ لمعمؿ القضائي .كتحصينيـ شخصيان ضد أم دعاكل عما يصدر عنيـ أثناء ممارسة

مياميـ القضائية .ألف شعكر القضاة بانعداـ الحصانة سيؤدم دكف شؾ إلى إرباكيـ ،كالحيمكلة دكف

إبداعيـ كاجتيادىـ .فمساءلة القاضي تصيبو بياجس ىذه المالحقة ،كبالتالي إغفاؿ سمطتو كتغييبيا

بقدر اإلمكاف ،تحاشيان لمكقكع في الخطأ أك العثرات التي قد تؤدم إلى مساءلتو .كمف جانب آخر
فإف الرجكع عمى القاضي بالتعكيض عف الضرر النات عف الخطأ الميني الذم يرتكبو ،سيترتب

عميو تجريده مف ىيبتو ،كاالنتقاص مف مكانتو أماـ األفراد .كمع ىذا فحصانة القضاة ليست مطمقة،

إذ يحؽ لمدكلة عبر الجيات المختصة كالمحددة بمكجب القكانيف ،مساءلة القضاة تأديبان ،عف إىمالو
كتقصيره في ممارستو لكظائفو .كىذا بطبيعة الحاؿ أمر ضركرم ،ألف غياب المساءلة سيؤدم إلى

التسيب كانحراؼ البعض ،كمجانبتو لمعدالة كاإلنصاؼ.

لذا فإف مسائمة القاضي تأديبيان يعني تحممو مسئكلية اإلخالؿ بكاجباتو المينية ،أك كرامة

القضاء ،أك ينطكم عمى مخالفة القكانيف كاألنظمة المتعمقة بالشأف العاـ .كقد نظـ المشرع في الفصؿ
الرابع مف قانكف السمطة القضائية المساءلة التأديبية لمقضاة ،كقد تركت الجرائـ التأديبية دكف حصر،
فيقع ضمنيا كؿ ما مف شأنو المساس بسمكؾ المكظؼ ،ككاجباتو الكظيفية ،أك باألكامر الصادرة إليو.

إال أننا ضركرة إعداد لكائح خاصة تحدد األدبيات كالمسمكيات الكاجب عمى القاضي احتراميا ،كالتزاـ

( )1اٌّبدح  ِٓ 3/29لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ.
( )2اٌّبدح  ِٓ 1/29لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ.
( )3د .أدّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.119
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العمؿ بيا .ألف عدـ تحديد أنكاع التصرفات كاألعماؿ التي قد تثير المساءلة التأديبية ،يفتح المجاؿ

كاسعان أماـ تعسؼ الجيات الرقابية ،المناط بيا المراقبة عمى األداء الكظيفي لمقضاة ،في استعماؿ
ىذا الحؽ .كما أف عدـ حصر ىذه األفعاؿ ،يضع القاضي تحت تأثير ىاجس المساءلة كالمالحقة

التأديبية .بما ينعكس سمبان عمى سمككو كأدائو الميني ،خشية مف المساءلة كالمالحقة.

أولا -الجهة المختصة بتأديب القضاة:

تتعدد الجيات التي ليا صالحية تأديب القضاة كىي:

 -1رئيس المحكمة:

لرئيس كؿ محكمة اإلشراؼ عمى القضاة العامميف بيا كعمى سير العمؿ فييا .كلو الحؽ

في تنبيو القاضي إلى ما يقع منو مخالفا لكاجباتو ،أك لمقتضيات كظيفتو ،كيككف التنبيو شفاىو ،أك

كتابة .فإذا كاف التنبيو كتابيان كاف لمقاضي االعتراض عميو خالؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ تبمغو

بعريضة تقدـ إلى دائرة التفتيش القضائي ،كالتي بدكرىا تعرضيا عمى مجمس القضاء األعمى خالؿ

خمسة أياـ مف كصكليا إلييا ،كالذم بدكره يفصؿ في االعتراض إما برفضو ،أك باعتبار التنبيو كأف

لـ يكف .فإذا تكررت المخالفة أك استمرت بعد صيركرة التنبيو نيائيان ،رفعت الدعكل التأديبية(.)1

 -2مجمس التأديب:

يككف تأديب القضاة بجميع درجاتيـ مف اختصاص مجمس تأديب ،يتشكؿ مف أقدـ اثنيف مف

قضاة المحكمة العميا ،كأقدـ قاض مف قضاة محاكـ االستئناؼ ،مف غير أعضاء مجمس القضاء

األعمى ،كعند غياب أحد األعضاء ،أك كجكد مانع لديو ،يحؿ محمو األقدـ ،فاألقدـ ،ممف يمكنو في
األقدمية مف الجية التي يتبعيا .كيتكلى رئاسة المجمس ،أقدـ أعضائو الحاضريف مف المحكمة العميا.

كتصدر ق اررات المجمس باألغمبية المطمقة ،في الدعكل التأديبية المقامة أمامو(.)2
ثاني ا -إجراءات التأديب أمام مجمس التأديب:

()3

يتـ التأديب مف خالؿ دعكل تقاـ عمى القضاة  ،مف قبؿ النائب العاـ ،بناء عمى طمب مف

كزير العدؿ ،أك مف رئيس المحكمة العميا ،أك مف رئيس المحكمة التي يتبعيا القاضي(.)4

( )1اٌّبدح ( ِٓ )47لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ /.د.أعبِخ ادّذ شٛل ٟاٌٍّ١جِ :ٟجٍظ رأد٠ت ٚطالد١خ اٌمؼبح،
داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ثبٌمب٘شح ،٢٠٠٢ ،ص /. ١١دّذ ػجذ اٌشدّٓ ِذّذ اٌغض :ٞرأد٠ت اٌمؼبح فٔ ٟظبَ
اٌمؼبء اٌغؼٛد ٞدساعخ رأط١ٍ١خ ِمبسٔخ ،سعبٌخ ِبجغز١ش ،جبِؼخ ٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١خ-ٖ1431 ،
 ،َ2010ص.61
( )2اٌّبدح ( ِٓ )48لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ.
Andre de laubadere: Traite de droit administrative, 8ed. T11,Paris, 1980 P.105.
( )3د .أـغبِخ أدّذ شٛل ٟاٌٍّ١ج :ٟاٌّشجغ اٌغبثك ،ص.158
( )4اٌّبدح ( ِٓ )1/49لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ.
()33
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كال يجكز إقامة الدعكل التأديبية إال بناء عمى تحقيؽ يجريو أحد قضاة المحكمة العميا ،يندبو

رئيسيا لذلؾ مف تمقاء نفسو ،أك بناء عمى طمب مف كزير العدؿ ،أك مف النائب العاـ ،أك مف رئيس

المحكمة التي يتبعيا القاضي( .)1كيككف لمقاضي المنتدب لمتحقيؽ صالحيات المحكمة ،بالنسبة
لسماع الشيكد .كيجب أف يراعى عند التحقيؽ األصكؿ القانكنية الكاجب مراعاتيا ،كاألخذ بيا ،كدعكة

القاضي ،كسؤالو ،كمكاجيتو بالتيـ المنسكبة إليو ،كتمكينو مف الدفاع عف نفسو كتابة أك شفاىة ،كأف

إنابة أحد القضاة أك المحاميف في الدفاع عنو (.)2

كتقاـ الدعكل التأديبية بمكجب عريضة ،تكدع لدل سكرتارية مجمس التأديب ،تشتمؿ عمى

التيمة أك التيـ التي انتيت إلييا التحقيقات.

كاذا رأل مجمس التأديب كجيان لمسير في اإلجراءات ،أمر بتكميؼ القاضي بالحضكر في

المكعد الذم يحدده المجمس .كيجب أف يشتمؿ التكميؼ عمى بياف كاؼ لمكضكع الدعكل التأديبية،

كأدلة االتياـ .كتسمـ لمقاضي بناء عمى طمبو ،كبغير رسكـ صكرة مف أكراؽ الدعكل ،قبؿ مكعد
الجمسة بأسبكع عمى األقؿ .كيجكز لمجمس التأديب أف يقرر كقؼ القاضي عف مباشرة عممو ،حتى

انتياء محاكمتو .كلو أف يعيد النظر في قرار الكقؼ ،في أم كقت .كال يترتب عمى كقؼ القاضي أم

أثر عمى مرتبو ،طكاؿ مدة الكقؼ ،إال إذا قرر مجمس التأديب غير ذلؾ(.)3

كلمجمس التأديب أف يستكفي ما يراه مف نقص في التحقيقات ،أك أف يندب لذلؾ أحد

أعضائو(.)4

كيتكجب أف تككف جمسات المحاكمة التأديبية سرية( ،)5إال إذا طمب القاضي المحاؿ لمجمس

التأديب أف تككف عمنية .يحضرىا القاضي بشخصو ،كلو أف ينيب أحد القضاة أك أحد المحاميف في

الدفاع عنو ،كاذا لـ يحضر القاضي أك مف ينكب عنو ،جاز لممجمس أف يحكـ في غيبتو ،بعد
التحقؽ مف صحة إعالنو( . )6كيمثؿ االدعاء العاـ أماـ مجمس التأديب ،النائب العاـ أك أحد

مساعديو(.)7

كيتعيف عمى مجمس التأديب إصدار ق ارره ،بعد سماع طمبات االدعاء ،كدفاع القاضي.

كيجب أف يشتمؿ القرار عمى األسباب التي بني عمييا ،كتتمى عند النطؽ في جمسة سرية(.)8

( )1د .دّذ ػجذ اٌشدّٓ ِذّذ اٌغض :ٞاٌّشجغ اٌغبثك ،ص.68
( )2اٌّبدح ( ِٓ )2/49لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ.
( )3اٌّبدح ( ِٓ )50لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ.
( )4اٌّبدح ( ِٓ (51لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ.
( )5دّذ ػجذ اٌشدّٓ ِذّذ اٌغض :ٞاٌّشجغ اٌغبثك ،ص.69
( )6اٌّبدح  ِٓ 52لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ.
( )7اٌّبدح  ِٓ 3/49لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ.
( )8اٌّبدح  ِٓ 53لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ.
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كلمجمس التأديب تكقيع عقكبة التنبيو ،كالمكـ ،كالعزؿ( .)1كيككف لمقاضي كلمنائب العاـ الحؽ في

الطعف في القرار ،خالؿ  15يكـ مف تاريخ صدكره ،إلى دائرة التفتيش القضائي ،كالتي يتعيف عمييا

عرضو عمى مجمس القضاء األعمى خالؿ  5أياـ مف تاريخو كصكلو إلييا(.)2

كيتكلى مجمس القضاء األعمى تنفيذ الق اررات التأديبية ،بعد صيركرتيا نيائية .كاذا كاف القرار

صاد انر بعقكبة العزؿ ،اعتبر القاضي في إجازة حتمية ،مف تاريخ صدكر القرار ،حتى صيركرتو

نيائيا .حيث يصدر بتنفيذ القرار الصادر بعزؿ القاضي (متى صار نيائيان) ،مرسكـ مف رئيس

السمطة الكطنية الفمسطينية ،كيعتبر العزؿ نافذان مف تاريخ صدكر ىذا المرسكـ .عمى أنو ال يؤثر

القرار الصادر بعزؿ القاضي ،عمى حقكقو في المعاش ،أك المكافأة ،ما لـ يتضمف القرار التأديبي

غير ذلؾ.

ىذا كتنقضي الدعكل التأديبية باستقالة القاضي ،أك بإحالتو إلى المعاش أثناء اإلجراءات

التأديبية ،كال تأثير لمدعكل التأديبية عمى الدعكل الجزائية ،أك المدنية الناشئة عف الكاقعة ذاتيا(.)3
المطمب الثاني

أحكام المسئولية الجزائية لمقضاة ونطاقها

تقكـ المسؤكلية الجنائية عمى أساس فكرة اإلىماؿ كعدـ التبصر أك الطيش أك الجيؿ بما

يتكجب العمـ بػو أك التعمد ،كىي تقكـ عند مخالفة القاضي لنص تجريمي يتضمف أم انر أك نييان أك
فعالن أك امتناعان ،اعتمادا عمى فكػرة اإلثػـ الجنائي ،المبنية عمى قاعدة ال جريمة كال عقكبة بغير نص.

( )1اٌّبدح  ِٓ 55لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خٔٚ /.زفك ِغ اٌشأ ٞاٌمبئً ثؼذَ دظش اٌؼمٛثبد ف ٟاٌزٕجٚ ٗ١اٌٍَٛ
ٚاٌؼضي ألٔٙب ئِب ٕ٘١خ أ ٚشذ٠ذحٚ ،أٔٗ ّ٠ىٓ ئػبفخ ػمٛثخ اٌذغُ ِٓ اٌشارت ػٍ ٝئال رض٠ذ ػٓ شٙش،ٓ٠
ٚػمٛثخ اٌذشِبْ ِٓ اٌزشل١خ ػٍ ٝأْ ال رجبٚص اٌغٕزٚ ،ٓ١ػمٛثخ إٌمً اٌزأد٠جٚ ،ٟػمٛثخ ٚلف اٌؼالٚاد
اٌذٚس٠خ ٚجّ١غ اٌؼالٚاد ٌّذح ال رض٠ذ ػٓ عٕز( .ٓ١دّذ ػجذ اٌشدّٓ ِذّذ اٌغض :ٞاٌّشجغ اٌغبثك،
صٔ /.).70زفك ِغ سأ ٞاٌجؼغ اٌمبئً ثؼشٚسح رذذ٠ذ اٌذبالد اٌز٠ ٟجٛص فٙ١ب ػضي اٌمبػ( ٟدِ .بجذ
ساغت اٌذٍ :ٛاٌمبٔ ْٛاٌذعزٛس ،ٞداس اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ ثبإلعىٕذس٠خ ،١٩٩١ ،ص.)٣٢٩
( )2اٌّبدح  ِٓ 45لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ.
( )3اٌّبدح  ِٓ 54لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ /.رٕض اٌّبدح ٚ ِٓ 16ص١مخ األُِ اٌّزذذح اٌخبطخ ثبٌّجبدب األعبع١خ
ثشأْ اعزمالي اٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ ػٍ ٝإٔٔٗ٠( :جغ ٟأْ ٠زّزغ اٌمؼبح ثبٌذظبٔخ اٌشخظ١خ ػذ أ ٞدػبِ ٜٚذٔ١خ
ثبٌزؼ٠ٛغ إٌمذ ٞػّب لذ ٠ظذس ػٕ ُٙأصٕبء ِّبسعخ ِٙبِ ُٙاٌمؼبئ١خ ِٓ أفؼبي غ١ش عٍّ١خ أ ٚرمظ١شٚ ،رٌه
د ْٚاإلخالي ثأ ٞئجشاء رأد٠ج ٟأ ٚثأ ٞدك ف ٟاالعز ئٕبف أ ٚاٌذظٛي ػٍ ٝرؼ٠ٛغ ِٓ اٌذٌٚخ ٚفمب ٌٍمبْٔٛ
لبع
اٌٛؽٕ .)ٟوّب رٕض اٌّبدح  ِٓ 17اٌٛص١مخ ػٍٕ٠( :ٝظش ف ٟاٌزّٙخ اٌّٛجٙخ أ ٚاٌشى ٜٛاٌّشفٛػخ ػذ
ٍ
ثظفزٗ اٌمؼبئ١خ أ ٚاٌّ١ٕٙخ ٚرٌه ػٍٔ ٝذِ ٛغزؼجً ٚػبدي ثّٛجت ئجشاءاد ِالئّخٌٍٚ ،مبػ ٟاٌذك فٟ
اٌذظٛي ػٍِ ٝذبوّخ ػبدٌخ ٠ٚى ْٛفذض اٌّٛػٛع فِ ٟشدٍزٗ األ ٌٝٚعش٠ب ِب ٌُ ٠طٍت اٌمبػ ٟخالف
رٌه) /.دّذ ػجذ اٌشدّٓ ِذّذ اٌغض :ٞاٌّشجغ اٌغبثك ،ص.91-90
()32
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كتقكـ ىذه المسئكلية عمى أساس الخطأ كاجب اإلثبات كأصؿ كليس الخطأ المفترض ،سكاء كانت
الجريمة مف جرائـ الخطر أـ مف جرائـ الضرر ،كسكاء كاف جريمة عمدية أـ غير عمدية(.)1

كمنعان مف اتخاذ إجراءات تحقيؽ أك محاكمة جزائية تعسفان ضد القاضي ،فقد جعؿ القانكف

ىذه اإلجراءات تحت إشراؼ مجمس القضاء األعمى ،كيجب في ذلؾ مراعاة اآلتي(:)2

 -1ال يجكز القبض عمى القاضي أك تكقيفو ،إال بعد الحصكؿ عمى إذف مف مجمس القضاء

األعمى( .)3كفي حاالت التمبس عمى النائب العاـ عند القبض عمى القاضي ،أك تكقيفو ،أف
يرفع األمر إلى مجمس القضاء األعمى ،خالؿ األربع كعشريف ساعة التالية لمقبض عميو.

كلمجمس القضاء األعمى أف يقرر بعد سماع أقكاؿ القاضي اإلفراج عنو بكفالة ،أك بغيرىا ،أك

استمرار تكقيفو لممدة التي يقررىا ،كلو تمديد ىذه المدة .عمى أف يجرم تكقيؼ القاضي

احتياطيان ،كتنفيذ العقكبة المقيدة لمحرية عميو ،في مكاف مستقؿ عف األماكف المخصصة

لمسجناء اآلخريف(.)4

 -2إذا أحيؿ القاضي لممحاكمة أماـ المحكمة الجزائية المختصة ،فإنيا تختص كحدىا بالنظر في
تكقيؼ كتجديد تكقيؼ القاضي.

 -3يترتب عمى تكقيؼ القاضي ،كقفو عف مباشرة أعماؿ كظيفتو ،طكاؿ مدة تكقيفو .كيجكز
لمجمس القضاء األعمى بناء عمى طمب مف كزير العدؿ ،أك القاضي المنتدب لمتحقيؽ مع

القاضي غير المحبكس احتياطيان ،أف يأمر بكقؼ القاضي عف مباشرة أعماؿ كظيفتو ،أثناء

إجراءات التحقيؽ عف جريمة منسكب إليو ارتكابيا ،حتى تنتيي محاكمتو .كلمجمس القضاء

األعمى ،أك المحكمة المختصة التي تنظر الدعكل ،أف تعيد النظر في قرار الكقؼ في أم
كقت .كال يترتب عمى كقؼ القاضي حرمانو مف مرتبو مدة الكقؼ ،إال إذا قرر مجمس القضاء

األعمى أك المحكمة التي تنظر الدعكل غير ذلؾ.

 -4ال ترفع الدعكل الجزائية عمى القاضي ،إال بإذف مف مجمس القضاء األعمى ،كيحدد المجمس
المحكمة التي تنظر الدعكل ،بغض النظر عف قكاعد االختصاص المكاني المقررة في

القانكف(.)5

( ) 1د .وبًِ اٌغؼ١ذ ،ششح األدىبَ اٌؼبِخ ف ٟلبٔ ْٛاٌؼمٛثبد األسدٔ ٟدساعخ ِمبسٔخ ،1998 ،ص.507
( )2اٌّٛاد  ِٓ 59ٚ58ٚ57ٚ56لبٔ ْٛاٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ.
( ) 3ػذٔبْ ٌِٛٛد ٚطبٌذٔ ٟبطش :لٛ١د رذش٠ه اٌذػ ٜٛاٌؼّ١ِٛخ ،سعبٌخ ِبجغز١ش ،جبِؼخ ػجذ اٌشدّٓ ِ١شح -
ثجب٠خ ،2014/2013 ،ص.24-19
(ٔ )4مغ جضائِ ٟظش ،ٞؽؼٓ سلُ  ،5963عٕخ  56ق ،جٍغخ .1987/81
( )5دِ .ذّذ دغٓ وبظُ :دٚس االدػبء اٌؼبَ ف ٟاٌزذشٚ ٞاٌزذم١ك االثزذائِ ، ٟجٍخ جبِؼخ ر ٞلبس ،اٌّجٍذ4
اٌؼذد ،2014/9 ،3ص.6
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إجراءات مساءلة القضاة جزائي ا:

ال تطبؽ عمى القضاة مرتكبي الجرائـ األصكؿ العامة ،سكاء في التحقيؽ ،أك المحاكمة ،أك

التنفيذ .فال تحرؾ الدعكل الجزائية ضدىـ إال مف قبؿ النائب العاـ ،كبعد الحصكؿ عمى إذف مف

مجمس القضاء األعمى( ،)1كليس لممدعي بالحؽ المدني أف يحرؾ دعكل الحؽ العاـ ضد القاضي.
كفي الجرائـ المشيكدة يحؽ ألفراد الضبط القضائي مباشرة إجراءات االستدالؿ ،بشرط إبالغ النائب

العاـ بذلؾ فك انر ،كالذم يتعيف عميو إشعار مجمس القضاء األعمى خالؿ  24ساعة مف لحظة القبض

عمى القاضي.

و
قاض أك أحد قضاة دائرة التفتيش القضائي لمتحقيؽ مع القاضي ،كيصدر قاضي
كينتدب

التحقيؽ ق ارره بمزكـ إحالة القاضي إلى المحكمة المختصة ،أك بعدـ محاكمتو .كقرار قاضي التحقيؽ

بمزكـ المحاكمة ،أك بحفظ الدعكل أك األكراؽ ،ال يقبؿ الطعف فيو.

كتجرم محاكمة القاضي أماـ المحكمة المختصة ،دكف مراعاة قكاعد االختصاص

المكاني( ،)2كيحؽ لممتضرر مف الجريمة االدعاء بالحؽ المدني كفقان لألحكاـ العادية .كاذا أقيمت
و
قاض ،ككاف لو شركاء مف غير القضاة ،تجرم محاكمتيـ معان أماـ المحكمة التي تنظر
الدعكل عمى

دعكاه.

المطمب الثالث
أحكام المسئولية المدنية لمقضاة ونطاقها

تقكـ مسؤكلية القاضي المدنية عمى النحك التالي:

أ– المسؤكلية عف األعماؿ الشخصية :كىي مسئكلية تقكـ عف أم مخالفة مدنية ارتكبيا القاضي

بصفتو الشخصية ،إذا كاف الفعؿ الذم أحدث ضر انر قد قاـ بو خارج نطاؽ ميمتو القضائية(.)3

ب– المسؤكلية عف عمؿ الغير :ىي مسئكلية تقكـ بسبب عالقة القاضي بتابعيو(.)4

ج– المسؤكلية الناشئة عف األشياء كالحيكاف :كىي مسئكلية بفعؿ التقصير كاإلىماؿ في حراسة
األشياء كالحيكاف ،الذم تسبب فعميما اإلضرار بالغير(.)5

و
قاض ،أك
د -المسئكلية عف األعماؿ في أثناء ميمتو الكظيفية :القاعدة عدـ جكاز إقامة دعكل عمى

عضك في محكمة أك ىيئة قضائية ،كال عمى أم شخص يضطمع بميمة قضائية ،لمخالفة مدنية أتاىا

( )1ػذٔبْ ٌِٛٛد ٚطبٌذٔ ٟبطش :اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.19
( ) 2د .دغ ٓ١ػجذ اٌظبدت ػجذ اٌىش :ُ٠لٛ١د االخزظبص اٌمؼبئ ٟاٌجٕبئ ،ٟص.250
( )3اٌّبدح  ِٓ 3لبٔ ْٛاٌّخبٌفبد اٌّذٔ١خ /.اٌّبدر ِٓ 180ٚ179 ٓ١اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ.ٟ
( )4اٌّٛاد  ِٓ 14ٚ13ٚ12ٚ11لبٔ ْٛاٌّخبٌفبد اٌّذٔ١خ /.اٌّبدح  ِٓ 193اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ.ٟ
( )5اٌّٛاد  ِٓ 53ٚ52ٚ51لبٔ ْٛاٌّخبٌفبد اٌّذٔ١خ /.اٌّٛاد ِٓ  195ئٌ ِٓ 198 ٝاٌمبٔ ْٛاٌّذٔ.ٟ
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بصفتو القضائية ،إذا كاف الفعؿ الذم سبب المخالفة المدنية يقع ضمف نطاؽ اختصاصو( .)1إال أف

المشرع خرج عمى ىذه الحصانة القضائية ،كأجاز مسائمة القاضي مدنيان ضمف أحكاؿ حددىا القانكف،

كأكجد قكاعد خاصة تحكـ مسؤكلية القاضي ،كىي دعكل مخاصمة القضاة ،كالتي يمكف أف يمجأ إلييا

الخصـ المتضرر مف سمكؾ القاضي الذم يخؿ بكاجبو إخالالن جسيمان.

كتؤسس فكرة مخاصمة القضاة عمى أف األصؿ أف القاضي غير خاضع في نطاؽ عممو

لممساءلة القانكنية ،ألنو يستعمؿ في ذلؾ حقان خكلو لو القانكف ،كترؾ لو سمطة التقدير فيو .كلكف
المشرع رأم أف يقرر مسئكليتو عمى سبيؿ االستثناء ،إذا انحرؼ عف كاجبات كظيفتو ،كأساء

استعماليا .كحصرىا في نطاؽ ضيؽ حدده ضمف المادة  153مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية

كالتجارية .كقد كازف المشرع بيذا بيف حؽ القاضي في تكفير الضمانات لو ،فال يحتسب في قضائو

إال كجو الحؽ ،كال ييتز كجدانو مف مظنة النيؿ منو ،أك يستنفد الجيد في الرد عمى مف ظف الجكر

بو ،أك الكيد لو(.)2

أولا -المقصود بدعوى المخاصمة:

دعكل ترفع مف أحد الخصكـ عمى القاضي ،لسبب مف األسباب التي بينيا القانكف ،طالبا

إلزاـ القاضي بالتعكيض ،مع بطالف الحكـ أك اإلجراء الصادر منو ،كنتيجة حتمية لثبكت ما كقع منو

مف إخالؿ بكاجبػػو(.)3

ثاني ا -طبيعة دعوى المخاصمة:

اختمؼ الفقو حكؿ طبيعة ىذه الدعكل ،فذىب البعض إلى اعتبارىا دعكل تأديبية ،ألنيا في

حقيقتيا تحاسب القضاة عمى أخطائيـ في عمميـ ،شأنيا في ذلؾ شأف الدعكل التأديبية(.)4
كىذا الرأم يبرره النشأة التاريخية لنظاـ المخاصمة(.)5

كرد آخركف عمى ذلؾ ،بأف الدعكل التأديبية تختمؼ عف دعكل المخاصمة مف حيث الجزاء.

فالجزاء في األكلى عقكبة مف العقكبات التأديبية ،المنصكص عمييا في قانكف السمطة القضائية ،بينما
الجزاء في دعكل المخاصمة ،ىك دفع تعكيض لمخصـ(.)6

( )1اٌّبدح  ِٓ 4لبٔ ْٛاٌّخبٌفبد اٌّذٔ١خ /.اٌّبدح  ِٓ 3اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ.ٟ
( )2د .أدّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.161
( ) 3د .ػجذ اٌجبعؾ جّ١ؼٔ :ٝظش٠خ االخزظبص ف ٟلبٔ ْٛاٌّشافؼبد ،داس اٌفىش اٌؼشث ،ٟص /.237د .اٌغؼ١ذ
ِذّذ األصِبص :ٜاٌّغئ١ٌٛخ اٌّذٔ١خ ٌٍمؼبح دساعخ رأط١ٍ١خ ٚرذٍ١ٍ١خ ِمبسٔخ ،ؽ ،1داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ
ثبٌمب٘شح ،1998 ،ص.28
( )4دِ .ذّذ ػجذ اٌخبٌك ػّش :لبٔ ْٛاٌّشافؼبد ،ط ،1داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ثبٌمب٘شح ،1978 ،ص.285
( )5دِ .ذّٛد ٘بشُ :لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذٔ ،ٟط ،1990 ،1ص.168
( )6دِ .ذّذ ػجذ اٌخبٌك ػّش :اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.285
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يؽ و
ثاف أف دعكل المخاصمة ،طريؽ مف طرؽ الطعف غير العادية ،كذلؾ ألنو يترتب
ك أرل فر ه
عمى الحكـ بقبكؿ المخاصمة بطالف الحكـ ،فضالن عف أف بعض القكانيف تنظميا بعد قكاعد إعادة
المحاكمة(.)1

كرد عمييـ آخركف ،أف اليدؼ المباشر مف دعكل المخاصمة ،ىك تعكيض الخصـ الذم

أصابو ضرر مف خطأ القاضي الكظيفي ،كليس اليدؼ منيا الطعف في الحكـ .ألف دعكل
المخاصمة تكجو إلى القاضي مباشرة ،ال إلى الحكـ الذم أصدره ،بينما الطعف يكجو إلى الحكـ ال

إلى القاضي .كما أف المدعى عميو في دعكل المخاصمة ىك القاضي ،بينما في الطعف يككف الخصـ

ىك المحككـ لو( .)2فضالن عف ذلؾ فإف الطعف في األحكاـ يفترض دائما صدكر حكـ مف محكمة ما،

أما دعكل المخاصمة فترفع عمى القاضي كلك لـ يكف قد أصدر حكمو في المكضكع ،كحالة إنكار

العدالة(.)3

()4

كيذىب الرأم الراجح فقيان

إلى اعتبار دعكل المخاصمة دعكل مسئكلية ،ال ترمى إلى
()5

الطعف في الحكـ ،بؿ إلى الحصكؿ عمى تعكيض الضرر النات لمخصـ مف خطأ القاضي  .ألف

القانكف يكجب في حالة الحكـ بصحة المخاصمة ،الحكـ عمى القاضي المخاصـ بالتعكيضات

كبالمصاريؼ .كعمى ذلؾ تعتبر دعكل المخاصمة دعكل تعكيض أصمية عمى القاضي كعمى الدكلة،

كدعكل تابعة ليا ببطالف الحكـ الصادر عف القاضي(.)6

كليذا الخالؼ أىميتو ،ألف اعتبار دعكل المخاصمة مف قبيؿ الدعاكل التأديبية ،سيجعؿ

محميا القكانيف التي تنظـ محاكمة القضاة ،كما أف الحؽ في رفعيا يككف بيف الييئات التي ليا حؽ

رفع الدعكل التأديبية .أما إذا اعتبر طعنان في الحكـ اليدؼ منيا بطالف الحكـ الذم أصدره القاضي،

كجب أف يختصـ فييا الخصكـ في الحكـ المراد بطالنو ،كبذلؾ تمحؽ الدعكل بطرؽ الطعف في

األحكاـ .أما إذا اعتبرت دعكل مسئكلية ،فإف مكانيا في قانكف المرافعات ،كما أنيا ترفع مف الخصـ

المضركر مف خطأ القاضي ،كتكجو إلى القاضي المخاصـ.

( ) 1د .أدّذ أث ٛاٌٛفب :اٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خِٕ ،شأح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ ،1990 ،ص.56
( )2دِ .ذّٛد ٘بشُ :اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.168
( )3د .أدّذ أث ٛاٌٛفب :اٌّشافؼبد ،اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.56
( )4د .ػجذ اٌجبعؾ جّ١ؼٔ :ٟظش٠خ ،اٌّشجغ اٌغبثك ،ص /.243د .سِض ٞع١ف :اٌٛع١ؾ ف ٟششح لبْٔٛ
اٌّشافؼبدِ ،ىزجخ إٌٙؼخ اٌّظش٠خ ،اٌمب٘شح ،1959 ،ص.61
( )5د .اٌغؼ١ذ ِذّذ األصِبص :ٞاٌّشجغ اٌغبثك ،صٔ /.32مغ ِذِٔ ٟظشٌ 3389 ٞغٕخ  82ق ثجٍغخ
.2013/5/26
( )6دِ .ذّذ ِذّٛد ئثشا٘ :ُ١اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.126
()34
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كيعتبر قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية دعكل المخاصمة دعكل مستقمة مف

دعاكل المسئكلية ،ترفع مف الخصـ المضركر عمى القاضي المنسكب إليو الخطأ في عممو لطمب

التعكيض منو مع إبطاؿ تصرفو .كليست مف المسائؿ العارضػػة ،كرد القضاة كالخبراء(.)1
ثالث ا -نطاق دعوى المخاصمة:

يتحدد نطاؽ دعكل المخاصمة مف الناحية المكضكعية ،بالمسئكلية المدنية لمقاضي عف

خطئو في أداء كظيفتو أك بسببيا .كمف ثـ فال محؿ لتطبيؽ نظاـ مخاصمة القاضي بالنسبة

لمسئكليتو الجنائية( .)2كما ال تطبؽ دعكل مخاصمة القاضي عمى مسئكليتو التأديبية ،باعتبار األخيرة

مسئكلية إدارية ال مدنية( .)3كذلؾ ال تطبؽ دعكل المخاصمة عمى مسئكلية القاضي عف ارتباطاتو

التعاقدية ،كأخطائو التقصيرية خارج نطاؽ عممو ككظيفتو القضائية(.)4

أما النطاؽ الشخصي لدعكل المخاصمة ،فيتحدد بالقاضي ،أيا كانت درجتو ،أك المحكمة

التي يعمؿ بيا ،سكاء قاضي فرد أك ىيئة قضائية .يستثنى مف ذلؾ أف تككف المخاصمة لمييئة العامة

لممحكمة العميا ،فال يجكز مخاصمتيا ،ألنو ال تكجد في ىذه الحالة محكمة تنظر دعكل

المخاصمة( .)5كما ال يجكز المخاصمة ضد القضاة كالمستشاريف الذيف فصمكا في دعكل المخاصمة،

()6
المخاصمة ،ألف القانكف لـ ينظـ طريقا لممخاصمة في الحكـ الصادر منيا  ،كألف ىذا يفتح بابان

لمكيد ضد القضاة.

رابع ا -حالت مخاصمة القضاة:

منعان مف جعؿ دعكل مخاصمة القضاة سبيالن لمخاصمة القضاة ،ككسيمة لإلساءة ليـ ،فقد

حددت المادة  153مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية المدنية حاالت يجكز فييا

مخاصمة القاضي عمى الحصر كىي:

 -1إذا وقع من القاضي غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم:

الغش "الغش خمط الردمء بالجيد" كىك انح ارؼ في سمكؾ القاضي يخمط في عممو أمكر

جيدة ،بأمكر رديئة ،كي يظير أنيا صحيحة ،كتكصؿ إلى حكـ يريده إيثا انر لشخص أك انتقامان مف

( )1دِ .ذّذ ِذّٛد ئثشا٘ :ُ١اٌّشجغ اٌغبثك ،ص/.126اٌّبدح  ِٓ 160لبٔ ْٛأطٛي اٌّذبوّبد اٌّذٔ١خ
ٚاٌزجبس٠خ.
( )2د .سِض ٞع١ف :اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.63
( )3د .أدّذ ِغٍُ :أطٛي اٌّشافؼبد ،اٌزٕظ ُ١اٌمؼبئٚ ٟاإلجشاءاد ٚاألدىبَ ف ٟاٌّٛاد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ
ٚاٌشخظ١خِ ،ىزجخ إٌٙؼخ اٌّظش٠خ ،1958 ،ص.51
( )4دِ .ذّٛد ٘بشُ :اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.170
( )5د .فزذٚ ٟاٌ :ٟاٌٛع١ؾ ،اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.174
( )6د .ئعّبػ ً ١ػٍُ اٌذ :ٓ٠اٌخطأ اٌّ ٟٕٙاٌجغِٚ ُ١خبطّخ سجــبي اٌمؼبءِ ،جٍخ لؼب٠ب اٌذٌٚخ ،ط ،17ع،4
ص.973
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آخر ،لجر مغنـ أك دفع ضرر ،أك لمصمحة خاصة .أك تغيير القاضي لمحقيقة عمدان ،لتحقيؽ

مصمحة لو ،أك ألحد الخصكـ ،أك الشيكد ،سكاء كاف التغيير في األلفاظ أك في المعاني .كقد حذرنا
ً
رب العزة مف ذلؾ بقكلو (كٍي هؿ لً ٍمم ى ً
الن ً
يف إً ىذا ا ٍكتىاليكا ىعمىى َّ
كى ٍـ
اس ىي ٍستى ٍكفيكف .ىكًا ىذا ىكالي ي
كى ٍـ أىك َّكىزين ي
طفِّف ٍ
يف .الٌذ ى
ي
ى
ً
كف)( .)1كما نيى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عف الغش فقاؿ (ما مف عبد يسترعيو اهلل رعية،
يي ٍخس ير ى

حرـ اهلل عميو الجنة)( .)2ككذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ
يمكت يكـ يمكت كىك ه
غاش لرعيتو ،إال ٌ
(مف غش فميس مني) كفي ركاية (مف غشنا فميس منا) كفي ركاية (ليس منا مف غشنا)(.)3
كلـ يجعؿ المشرع الغش سببان لمخاصمة القاضي ،إال لككنو دليؿ عمى دناءة النفس كخبثيا.
فال يفعمو إال كؿ دنيء و
نفس ،ىانت عميو فأكردىا مكرد اليالؾ ،كلككنو سبيؿ لتسمط الظممة.

كالتدليس لغة كتماف عيب السمعة عف المشترل ،كأصمو مف الدلس كىك الظممة أك اختالط

الظالـ( .)4كاصطالحان إخفاء عيب في اإلسناد كتحسيف لظاىره .كمنو أف يقكـ القاضي بنسبة قكؿ

لشاىد لـ يشيد بيا أك لخصـ لـ يقؿ بيا ،بؿ ىي قكؿ شاىد آخر أك خصـ آخر .كىك أيضان بمعنى

استعماؿ كسائؿ احتيالية قكال أك فعال ،إيجابيو أك سمبيو ،بقصد التضميؿ ،تدفع لالعتقاد بصحة

األمر .كىك انحراؼ القاضي في عممو عما يقتضيو كاجب القانكف بسكء نية منو ،إليثار أحد

الخصكـ أك االنتقاـ منو ،أك تحقيؽ مصمحة شخصية( ،)5كأف يعمد القاضي إلى التغيير في كقائع

الدعكل ،أك في شيادة الشيكد ،أك في كصؼ مستند ،أك تغيير مسكدة الحكـ(.)6

كالغش كالتدليس الذم يجيز المخاصمة الذم يتناكؿ مسائؿ جكىرية ،لكالىا ما صدر الحكـ

عمى ن حك ما صدر .كالذم كاف كليد إجراءات احتيالية أك كسائؿ مف شأنيا التغرير بالناظر لألمر،

كال تجعمو قاد ار عمى الحكـ عمى األمكر حكمان سميمان .كأف مجرد الكذب ال يكفى لمغش كالتدليس ،ما

لـ يثبت بكضكح بأف المخاصـ لـ يكف يستطيع استجالء الحقيقة ،بالرغـ مف ىذا الكذب ،فإذا كاف

يستطيع ذلؾ فال يتكافر التدليس .إلمكانو الطعف في الحكـ بالطرؽ المقررة قانكنان.

كاستخالص عناصر الغش أك التدليس مف كقائع الدعكل التي تجيز المخاصمة ،كتقدير

ثبكتيا ،مف المسائؿ التي تستقؿ بيا المحكمة التي تنظر دعكل المخاصمة ،كتخضع لسمطتيا

التقديرية ،دكف رقابة عمييا مف محكمة النقض.

( )1عٛسح اٌّطفف ،ٓ١آ٠خ .3-1
( )2طذ١خ اٌجخبس.ٞ
( )3طذ١خ ِغٍُ.
( )4اٌمبِٛط اٌّذ١ؾ :ط ،2ص.224
( ) 5د .أدّذ أث ٛاٌٛفب :اٌّشافؼبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خِٕ ،شأح اٌّؼبسف ثبإلعىٕذس٠خ ،1990 ،ص.140
( )6د .سِض ٞع١ف :اٌٛع١ؾ ف ٟششح لبٔ ْٛاٌّشافؼبدِ ،ىزجخ إٌٙؼخ اٌّظش٠خ ،اٌمب٘شح ،1959 ،ص-63
.64
()33
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كيعرؼ الخطأ الميني الجسيـ بأنو الخطأ الفاحش الذم ال يقع فيو مف ييتـ بعممو اىتمامان

عاديان ،أك الخطأ الذم ال يرتكبو القاضي المتبصر الحريص في أعمالو ،أك ىك تجاكز القاضي

و
قاض
لمصكاب بدرجة كبيرة ،نتيجة تفريطو في عممو ككاجباتو ،فيك خطأ ظاىر ككاضح ،ال يقع فيو

إال إذا كاف عمى درجة كبيرة مف الجيؿ كاالستيتار كعدـ الحيطة( .)1كىك يتميز عف الغش كالتدليس،

بأنو ال يشترط فيو سكء النية( . )2كمف أمثمتو الجيؿ الفاضح بالمبادئ األساسية في القانكف ،أك
بالكقائع الثابتة في ممؼ الدعكل ،أك تسبب القاضي عف غير قصد في ضياع أحد المستندات

الجكىرية في الدعكل ،أك إغفالو تسبيب الحكـ(.)3

أما اجتياد القاضي بشأف تحصيؿ الكقائع ،كاستخالصو ليا ،كانزاؿ حكـ القانكف عمييا ،عمى

نحك مقبكؿ قانكنان .ككذلؾ ما يقع منو مف أخطاء بغير إىماؿ ،كالخطأ في التفسير ،أك األمر بإجراء

معيف أك عدـ األمر بو ،فال تعتبر مف األخطاء المينية الجسيمة( ،)4كسبيؿ تداركيا ىك الطعف في
الحكـ ،بطرؽ الطعف المقررة قانكنان.

كيعكد تقدير كقكع الخطأ كمدل جسامتو إلى المحكمة التي تنظر دعكل المخاصمة ،كىي

بحسب الرأم الراجح فقيان مسألة قانكف تخضع فييا المحكمة إلى رقابة محكمة النقض( .)5كالمسألة
ىنا ترتبط بجسامة الخطأ ال بفداحة الضرر فتجكز مخاصمة القاضي حتى لك كاف الضرر يسي انر.

أما فقياء الشريعة فذىبكا في ذلؾ إلى رأييف :األكؿ ،يقكؿ بعػدـ تضػميف القضػاة عػف أعمػاليـ

أك قضاءىـ ،عمى أساس أنيا كالية عامة مف كاليػة الخميفػة أك السػمطاف ،كال شػيء عمػى القاضػي الف

خطػػأ السػػمطاف فػػي األمػكاؿ عمػػى االجتيػػاد ىػػدر ،كالقضػػاء جػػزهء مػػف إعمػػاؿ السػػمطاف( .)6كفػػي حػػديث
الرسػػكؿ (ص) "إذا حكػػـ الحػػاكـ فاجتيػػد ثػػـ أصػػاب فمػػو أج ػراف ،كاذا حكػػـ فاجتيػػد ثػػـ أخط ػأ فمػػو اجػ هػر

كاحد"( .)7كلـ يشر الرسكؿ (صمى اهلل عميػو كسػمـ) إلػى تضػميف القاضػي عػف خطػأ االجتيػاد ،بػؿ أقػر

باألجر لو عمى ذلؾ.

( ) 1د .ئعّبػ ً١ػٍُ اٌذ :ٓ٠اٌخطأ اٌّ ٟٕٙاٌجغِٚ ُ١خبطّخ سجــبي اٌمؼبءِ ،جٍخ لؼب٠ب اٌذٌٚخ ،ط ،17ع،4
صٔ /.975مغ ِذِٔ ٟظش ٞسلُ ٌ 11487غٕخ  82ق ثجٍغخ ٔ ٚ . 2012/10/8مغ ِذِٔ ٟظشٞ
سلُ ٌ 10015غٕخ  78ق ثجٍغخ .2008/12/27
( )2د .أدّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.164
( )3د .سِض ٞع١ف :اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.65
( )4د .أدّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.165
( )5د .سِض ٞع١ف :اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.65
( )6ئثشا٘ ُ١ث ٓ ػٍ ٟثٓ ِذّذ ثش٘بْ اٌذ ٓ٠اٌ١ؼّش ٞاٌّشٛٙس ثبثٓ فشد :ْٛرجظدشح اٌذىدبَ فد ٟأطدٛي االلؼد١خ
ِٕٙٚبط اٌذىبَ ،طِ ،1ىزجخ اٌىٍ١بد األص٘ش٠خ ثبٌمب٘شح ،1986 ،ص.60
( )7أثد ٛصوش٠ددب ِذ١د ٟاٌددذ٠ ٓ٠ذ١د ٝثددٓ شدشف إٌدد :ٞٚٛإٌّٙددبط شدشح طددذ١خ ِغدٍُ ثددٓ اٌذجدبط (طددذ١خ ِغددٍُ
ثششح إٌ ،)ٞٚٛط ،12ؽ ،2داس ئد١بء اٌزشاس اٌؼشث ٟثج١شٚد ،ص.13
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أمػػا الثػػاني ،فيػػرل ضػػركرة ضػػماف الخطػػأ الػػذم يصػػدر عػػف القاضػػي ،إذ يجػػب عمػػى القاضػػي

الضماف ،سكاء في العمد أك الخطػأ مثػؿ بنػاء الحكػـ عمػى شػيادة الشػيكد دكف أف يسػاؿ عػف تػزكيتيـ،

فاف ىذا يعد خطأن كاضحان ينسب إليو ،يكجب عميو الضماف .كقد ركم عف عمي كرـ اهلل كجيو "أف ما
أخطأت بو القضاة مػف دـ أك قطػع فيػك عمػى بيػت المػاؿ" .كىػك مػا أخػذ بػو الشػافعي كأبػك حنيفػة ،مػع

مالحظة أف حديث الرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ) عف القاضي المجتيد الذم أخطأ ال يعنػي اإلعفػاء

الكامؿ ،كانما يقصد بو المجتيد الػذم يممػؾ االجتيػاد ،كلػيس الجاىػؿ .ذلػؾ أف أجػره يتمثػؿ برفػع اإلثػـ

عنػػو فقػػط ،الف ىػػذا اإلثػػـ كاف كػػاف سػػاقطان عػػف القاضػػي المجتيػػد فػػي الحكػػـ ،إذا اتضػػح انػػو بخػػالؼ
إجماع أىؿ العمـ .لكف الضػماف يمػزـ القاضػي المخطػأ عنػد األكثريػة مػع االخػتالؼ ،إضػافة إلػى حكػـ

عمػػي (كػػرـ اهلل كجيػػو) حػػكؿ ضػػماف العامػػؿ كالصػػانع عػػف األض ػرار المتحققػػة عمػػى مػػا تحػػت يػػده مػػف
أمكاؿ الناس(.)1

 -2إذا امتنع القاضي عن إصدار حكم في الدعوى:

أكجب القانكف عمى القاضي الفصؿ في كؿ نزاع يدخؿ ضمف اختصاصو كيعرض عميو،

كال يجكز ألية محكمة أف تمتنع عف إصدار حكـ في دعكل منظكرة أماميا ،بسبب عدـ كجكد نص

قانكني ،أك غمكض فيو( .)2كرفض القاضي الفصؿ في الدعكل ،أك تأخيره الفصؿ فييا ،رغػػـ

صالحيتيا لمفصؿ فييا ،أك رفضو أك تأخيره البت في إصػػدار األمر المطمػػكب عمى عريضة ،قد

يككف صراحة أك ضمنان .كىك ما يسمى بإنكار العدالة .لذا يجب عميو في حالة عدـ تكفر نص،

البحث في جميع مصادر القانكف .كال يعد تأجيؿ الدعكل لمفصؿ فييا حتى لك تكرر ذلؾ امتناعان عف
الفصؿ ،طالما كاف ليذا التأجيؿ ما يبرره(.)3

كتؤسس ىذه الحالة مف حاالت المخاصمة عمى أنو خالؼ كاجبان أساسيان مف كاجبات

كظيفتو ،كىك تحقيؽ القانكف كاقامة العدالة ،كتكفير الحماية القانكنية في المسائؿ المعركضة عميو(.)4

كيشترط لقبكؿ مخاصمة القاضي في ىذه الحالة ،أف يظؿ القاضي ممتنعان عف الفصؿ في الدعكل،

حتى صدكر حكـ في دعكل المخاصمة .فإف صدر الحكػـ بقبكؿ المخاصمة ،أصبح القاضي غير

صالح لنظر الدعكل التي خكصـ بشأنيا ،أما إذا كاف القاضي قد فصؿ في الدعكل التي رفعت

بشأنيا دعكل المخاصمة ،كقبؿ صدكر حكـ في دعكل المخاصمة ،كانت دعكل المخاصمة غير

(ِ )1ذّذ أِ ٓ١ثٓ ػّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ػبثذ ٓ٠اٌّشدٛٙس ثدبثٓ ػبثدذ :ٓ٠دبشد١خ سد اٌّذزدبس ػٍد ٝاٌدذس اٌّخزدبس،
ط ،4اٌّطجؼخ اٌؼّبٌ١خ فِ ٟظش ،ص.114
( )2أظش اٌّبدح  ِٓ 164لبٔ ْٛأطٛي اٌّذبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ.
( )3د .أدّذ اٌغ١ذ طب :ٞٚاٌٛع١ؾ ،اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.166
( )4دِ .ذّٛد ٘بشُ  :لبٔ ْٛاٌمؼبء اٌّذٔ ،ٟط ،1990 ،1ص.173
()33
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مقبكلة .ألف العبرة بتكافر شركط قبكؿ الدعكل ىك عند رفعيا ،كاستمرارىا حتى صدكر الحكـ

فييا(.)1

 -3كل حالة يحكم فيها بمسئولية القاضي والحكم عميه بالتعويضات:

تشمؿ ىذه الحالة مسؤكلية القاضي الجزائية كالمدنية ،أك مسؤكليتو تجاه أحد المتخاصميف،

كأف يثبت عمى القاضي ارتكابو تزكي انر في إحدل المستندات في الدعكل ،أك أخذه رشكة مف أحد
األطراؼ.

المحكمة المختصة بنظر دعوى المخاصمة:

تقاـ دعكل المخاصمة لدل محكمة االستئناؼ التابع ليا القاضي ،إذا كاف قاضيان بمحكمة

الصمح أك البداية( ،)2كاذا كاف المدعى عميو قاضيان بالمحكمة العميا ،أك بمحكمة االستئناؼ ،تختص

بنظر الدعكل إحدل دكائر محكمة النقض(.)3
إجراءات دعوى المخاصمة:

يتكجب عمى المخاصـ قبؿ رفع دعكل المخاصمة ،إخطار مجمس القضاء األعمى بما يدعيو

عمى القاضي المراد مخاصمتو( .)4كلـ يبيف القانكف المدة التي يتكجب مضييا عمى تقديـ اإلخطار،

كالتي يجكز بعدىا إقامة دعكل المخاصمة ،ككذلؾ المدة التي يتكجب عمى المدعي خالليا تقديـ ىذا

اإلخطار ،كنرل أف تحدد بخمسة عشر يكمان قبؿ رفع الدعكل ،كخالؿ مدة تقادـ دعكل المخاصمة.

كي ال يبقى األمر سيفان مسمطان عمى رقبة القاضي.

فإذا تـ إخطار المجمس فإف لممدعي أف يقيـ دعكل المخاصمة ،مف خالؿ تقديمو الئحة إلى

قمـ محكمة االستئناؼ التابع ليا القاضي أك قمـ المحكمة العميا بحسب األحكاؿ .كذلؾ حتى ال يفصؿ

فييا قاضى أقؿ مرتبة مف القاضي المخاصـ .كيجب أف تككف الدعكل مكقعة مف المدعي ،أك ككيمو

بمكجب تككيؿ خاص(.)5

كما يجب أف تشتمؿ الالئحة عمى بياف أكجو المخاصمة ،كأدلتيا ،كأف ترفؽ بيا األكراؽ

المؤيدة ليا ،كأف يكدع المدعي خزينة المحكمة مبمغ مائتي دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة

المتداكلة قانكنان عمى سبيؿ الكفالة ،تفاديا لمدعاكل الكيدية التي ترفع عمى القاضي لمتشيير بو(.)6

( )1د .ػضِ ٟػجذ اٌفزبح :اٌّشجغ اٌغبثك ،ص.92
( )2اٌّبدح  ِٓ 1/155لبٔ ْٛأطٛي اٌّذبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ /.اٌّبدح  ِٓ 158لبٔ ْٛأطٛي اٌّذبوّبد
اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ.
( )3اٌّبدح  ِٓ 158لبٔ ْٛأطٛي اٌّذبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ.
( )4اٌّبدح  ِٓ 154لبٔ ْٛأطٛي اٌّذبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ.
(ٔ )5مغ ِذِٔ ٟظشٌ 3389 ٞغٕخ  82ق ثجٍغخ .2013/5/26
( )6د.أدّذ أث ٛاٌٛفب :اٌّشافؼبد ،اٌّشجغ اٌغبثك ،ص/.62اٌّبدح  ِٓ 155لبٔ ْٛأطٛي اٌّذبوّبد اٌّذٔ١خ
ٚاٌزجبس٠خٔ /.مغ ِذِٔ ٟظشٌ 3389 ٞغٕخ  82ق ثجٍغخ .2013/5/26
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ميعاد رفع دعوى المخاصمة:

يتكجب إقامة دعكل المخاصمة خالؿ ثالثة أشير ،تبدأ مف تاريخ اكتشاؼ الغش ،أك

التدليس ،أك الخطأ الميني الجسيـ ،كاال سقط الحؽ في رفعيا .كفي جميع األحكاؿ ،تسقط ىذه
الدعكل بمضي ثالث سنكات عمى ارتكاب الفعؿ المستكجب لممخاصمة(.)1
نظر دعوى المخاصمة والحكم فيها وأثرها:

يحدد رئيس المحكمة المختصة جمسة سرية لنظرىا ،يبمغ بيا الخصكـ( .)2كتقتصر سمطة

ابتداء عمى بحث مدل صحة اإلجراءات المطمكبة ،كذلؾ بالتحقؽ مف مراعاة األكضاع
المحكمة
ن
الشكمية التي استمزميا القانكف لرفع دعكل المخاصمة ،كتكافر شركط قبكؿ دعكل المخاصمة.

()3
كاتصاؿ أكجو المخاصمة بالدعكل  ،كذلؾ بالكشؼ مف ظاىر األكراؽ ،كبعد سماع الخصكـ مرافعةن

أك بمكجب مذكرات مكتكبة ،عف مدل قياـ إحدل حاالت المخاصمة المنصكص عمييا قانكن نا(.)4

كيترتب عمى القرار الصادر بعدـ قبكؿ دعكل المخاصمة ،أك بردىا ،أف تحكـ المحكمة عمى

المدعي بغرامة ال تزيد عمى خمسمائة دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان ،كبمصادرة
الكفالة ،مع التعكيضات إذا كاف ليا كجو(.)5

أما إذا قضت بقبكؿ المخاصمة ،فإف القاضي المخاصـ يعتبر غير صالح لنظر الدعكل مف

تاريخ ىذا الحكـ( .)6فإذا قضت المحكمة لممدعي بطمباتو تحكـ عمى القاضي بالتعكيضات،

كالمصاريؼ ،كببطالف تصرفو .كيجكز ليا أف تحكـ في الدعكل األصمية ،إذا رأت أنيا صالحة لمحكـ

في مكضكعيا بعد سماع الخصكـ( .)7كال تحكـ المحكمة ببطالف الحكـ الصادر لمصمحة خصـ آخر
آخر غير المدعي ،إال بعد تبميغو إلبداء أقكالو(.)8

كيجكز الطعف في الحكـ الصادر في دعكل المخاصمة بطريؽ النقض فقط ،ما لـ يكف

صاد انر مف محكمة النقض ،أك المحكمة العميا بييئتيا العامة(.)9

( )1اٌّبدح  ِٓ 163لبٔ ْٛأطٛي اٌّذبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ.
( )2اٌّبدح  ِٓ 156لبٔ ْٛأطٛي اٌّذبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ.
( ) 3دِ .ذّذ ِذّٛد ئثشا٘ :ُ١اٌّٛجض ف ٟاٌّشافؼبد ،داس اٌفىش اٌؼشث ،1983 ،ٟص.141
( )4اٌّبدح  ِٓ 157لبٔ ْٛأطٛي اٌّذبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ.
( )5اٌّبدح  ِٓ 1/160لبٔ ْٛأطٛي اٌّذبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ.
( )6اٌّبدح  ِٓ 159لبٔ ْٛأطٛي اٌّذبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ.
( )7اٌّبدح  ِٓ 2/160لبٔ ْٛأطٛي اٌّذبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ.
( )8اٌّبدح  ِٓ 161لبٔ ْٛأطٛي اٌّذبوّبد اٌّذٔ١خ ٚاٌزجبس٠خ.
( )9دِ .ذّذ ِذّٛد ئثشا٘ :ُ١اٌّشجغ اٌغبثك ،ص /.143اٌّبدح  ِٓ 162لبٔ ْٛأطٛي اٌّذبوّبد اٌّذٔ١خ
ٚاٌزجبس٠خ.
()32
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الخاتمة

تكصمنا مف خالؿ بحثنا إلى مجمكعة مف النتائح كالتكصيات ىي:
أولا -النتائج:

 -1أساس مسئكلية القضاة الضرر أف مف يستجار بعدالتو كالذم يفترض أف يككف نمكذجان لمعدالة

لذا ،فمف األفضؿ الرجكع عميو إذا أخطأ ،كأف القاضي إنساف يخطأ لذا ال بد مف التعكيض عف
خطأه .بؿ إف إعماؿ مسؤكلية الدكلة كمسئكلية القاضي ىك تعميؽ لمبادئ العدالة كتحقيؽ ليا،

كىذه المسئكلية تقاـ عمى الخطأ الميني التقصيرم.

 -2في نظاـ القضاء مزدكج يجب خضكع القضاة لجيتيـ القضائية في المسائمة التأديبية ،كعند

رفع دعكل المخاصمة ضدىـ كلمقضاء النظامي في المسئكلية المدنية األخرل كالمسئكلية

الجزائية.

 -3تقع المسئكلية األدبية نتيجة صدكر تصرفات ،أك أفعاؿ غريبة ،كالتي قد تمس قيمان أخالقية ،أك

أدبيػػة أك دينيػػة لكنيػػا ال تشػػكؿ مخالفػػات قانكنيػػة ،كتسػيء لمخصػػكـ أك أحػػدىـ ،كال تمحػػؽ ضػػر انر

ماديان ،كىي تثير استيجاف كاستياء الخصكـ .كيعتبر االستيجاف بمثابة الجزاء.

 -4يجب عدـ مسائمة القاضي عف كؿ مسمكياتو أثناء عممو أك بسببو تكفي انر لنكع مف األمف
كاالستقرار لو كابعاد الخشية عنو.

ثاني ا -التوصيات:

 -1تعديؿ المادة  55مف قانكف السمطة القضائية بعدـ حصر العقكبات في التنبيو كالمكـ كالعزؿ
ألنيا إما ىينة أك شديدة ،كاضافة عقكبة الحسـ مف الراتب عمى إال تزيد عف شيريف ،كعقكبة
الحرماف مف الترقية عمى أف ال تجاكز السنتيف ،كعقكبة النقؿ التأديبي ،كعقكبة كقؼ العالكات

الدكرية كجميع العالكات لمدة ال تزيد عف سنتيف.

 -2تحديد الحاالت التي يجكز فييا عزؿ القاضي كتحديدىا بارتكابو أم جناية ،كأم فعؿ إدارم
يخؿ باألمانة كالثقة.

 -3إضافة مادة  152مكرر في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية تنص عمى ( مع
مراعاة ما كرد في المادة  -1 :153القضاة محصنيف ضد أم دعاكل مدنية بالتعكيض عما قد
يصدر عنيـ أثناء ممارسة مياميـ القضائية ،كذلؾ دكف مسئكليتيـ التأديبية).

 -4لـ يبيف القانكف المدة التي يتكجب مضييا عمى تقديـ اإلخطار قبؿ دعكل المخاصمة ،ككذلؾ

المدة التي يتكجب عمى المدعي خالليا تقديـ ىذا اإلخطار ،كنرل أف تحدد بخمسة عشر يكمان
قبؿ رفع الدعكل ،كخالؿ مدة تقادـ دعكل المخاصمة .كي ال يبقى األمر سيفان مسمطان عمى

رقبة القاضي.
()31

28

مجمة جامعة األزهر -غزة ،سمسمة العموم اإلنسانية  ،9102المجمد  ،90العدد 0

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar/vol21/iss1/2

????????? ??????? ?? ?????? ??????? ???? ?????:

حدود مسئولية القضاة في القانون الفمسطيني

المراجع
أولا -المراجع العربية:

أبك العال النمر كأحمد الجداكم :المحكمكف دراسة تحميمية إلعداد المحكـ ،دار أبك المجد لمطباعة،
القاىرة.2002 ،

أحمد أبك الكفا :المرافعات المدنية كالتجارية ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية.1990 ،
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