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 االىــــــــــــــــــداء

الى شيداء ،الى معمم البشرية االولى سيدنا محمد بن عبد اهلل عميو الصالة والسالم
 فمسطين االكرم منا جميعا 

 الى والدي

 الغاليو زوجتيالى رفيقة دربي 

 الى أبنائي )تميم وروند(

 الى اشقائي وشقيقاتي

 فا وزرع في نفسي الطموح وطمب العمممن عممني حر الى كل 

 



 

 

 الشكر والعرفان

، الذي تفضل أنور أبو عيشةأتقدم بخالص الشكر، وجميل التقدير والعرفان، لمدكتور 
عوبة، وأعطى من وقتو كل ص ، وذل، وقدم بإخالص كل عونالرسالةباإلشراف عمى ىذه 

 .في ظيور ىذه األطروحة بيذا الشكل، مما كان لو عظيم األثر وجيده بال حدود

 .مو اهلل إمامًا عاداًل لمحرابي العدل والعمما، وأدأطال اهلل عمره، وأكثر من أمثالو لجامعتنا

وأشكر ايضا الدكتور محمد خمف استاذ القانون المدني في جامعة القدس واستاذي الذي 
 لم يبخل عمي باي معمومو، وكان لمساعدتو االثر الممموس في ىذه الرسالة.

ء كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من قدم لي يد العون والمساعدة من اشقاء وأصدقا
داخل أرض الوطن وخارجو 



 

 أ
 

 

 إقرار
 

أقر أنا مقدم الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة 
بإستثناء ما تم اإلشارة لو حيثما ورد، وأن ىذه الراسمة أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل أية درجة عميا ألي 

 جامعة أو معيد.

 وليد عيسى موسى عبياتاالسم: 
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 الممخص
يقصد بالمسوؤلية المدنية المسوؤلية عن تعويض الضرر الناجم عن اخالل بااللتزام سواء كان مصدر 

وقد يكون مصدر ىذا االلتزام التقصير في عمل يفرضو  ،مام مسوؤلية عقديةأىذا االلتزام العقد فنكون 
ن موضوع ىذه الدراسة المسوؤلية المدنية أحيث  .مام مسوؤلية تقصيريةأالقانون عمى الكافة فنكون 

عن تعويض الضرر المترتب عمى خطئو في عممو ويطبق في  ن القاضي يسأل مدنياً ألمقاضي حيث 
 لممسوؤلية. ختمف عن القواعد العامةذلك قواعد خاصة وىي قواعد المخاصمة ت

 المحاكمات صولأ قانون ضوء في بمينتو يتعمق فيما لمقاضي المدنية المسوؤلية الدراسة ىذه موضوع
 وأ تقصيرية وأ تعاقدية ىي ىل المسوؤلية ىذه طبيعة حيث من 2002 لسنة 2 رقم والمدنية التجارية
 النص في القانونية والفمسفة المخاصمة دعوى ماىية دراسة تم حيث خاص نوع من قانونية مسوؤلية
  2411 لسنة 63 رقم االنتدابي المخالفات قانون وفق المسوؤلية من القاضي اعفاء دستورية ومدى عمييا
 القضائية السمطة خطاءأ عن التعويض في الدولة مسوؤلية عمى ينص ساسيأ قانون وجود لظ في

ودرسنا في  2002 لسنة 2 رقم والتجارية المدنية المحاكمات اصول قانون ضمن المخاصمة نظام ووجود
 دراسة خالل من بالمخاصمة المشمولين والقضاة القضاة مخاصمة وحاالت سبابأ في البحثىذا 

 .لممخاصمة االخرى واالسباب الحصر سبيل عمى القانون في الواردة االسباب

قتصر حدودىا عمى دعوى مخاصمة القاضي ومسوؤليتو المدنية عما قام بو من كما ان ىذه الدراسة ت
عن المخالفات ويخرج عن حدود ىذه الدراسة مسوؤلية القاضي التأديبة  ،اخطاء جسيمة ال يمكن تداركيا

ويخرج ايضا عن نطاق ىذه الدراسة  ،لممخاصمة ن تكون سبباً أاالدارية التي يرتكبيا والتي ال تصمح 
ة القاضي الجزائية في حال ارتكابو لمجريمة معينة حيث يطيق ىنا القواعد العامة وليس قواعد مسوؤلي

 .المخاصمة

التعاقدية واخطائيم التقصيرية  كذلك يخرج عن نطاق الدراسة وحدودىا مسوؤلية القضاة عن ارتباطتيم
الخاصة بحياتيم العادية مثل اي مواطن خارج نطاق وظائفيم القضائية فينا نطبق القواعد العامة 

كما ان نظام المخاصمة موضوع ىذا الدراسة خاص بالمسوؤلية المدنية عن االخطاء  .لممسوؤلية
 .داري وتتعمق بوو اإلأالئي و الو أثناء عممو القضائي أالتقصيرية التي تقع من القاضي 
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لقبول ويشترط كما ويطبق نظام المخاصمة عمى جميع القضاة المعرفين في قانون السمطة القضائية 
 .الى جاني توافر سبب من اسباب المخاصمةدعوى المخاصمة توافر الخطأ والضرر والعالقة السببية 

  الدعوى قبل ما اجراءات خالل من مةالمخاص دعوى واحكام اتاجراء في البحثودرسنا ايضا في ىذا 
 وتم .واثارىا الدعوى بالنظر المختص والقضاء اقامتيا واجراءات الدعوى طرافأو )شروط قبول الدعوى( 

 خالل من القضاة عمالأ عن االعمى القضاء مجمس مسوؤلية مدى دراسة  البحث ىذه خالل من ايضا
 عمى االنتدابات بطالن عن المخاصمة امكانية ومدى القضائية السمطة خطاءأ عن الدولة مسوؤلية دراسة
 .القضاة وترقية المحاكم بتشكيل المرتبطة االدارية القارارات عمى المخاصمة امكانية ومدى التحديد سبيل

 اتباع تم اليدف ىذا ولتحقيق المدنية القاضي لمسوؤلية ومحددات معالم وضع الدراسة ىذه ىدفت كما
 عمى النصوص واسقاط المدنية المسوؤلية عن المعمومات جمع خالل من المقارن التحميمي المنيج

 المدنية المسوؤلية الى لموصول عمييا والقياس ومقارنتيا النصوص ىذه وتحميل القاضي مسوؤلية
 الن خاصة طبيعة ذات مسوؤلية ىي فمسطين في القاضي مسوؤلية بان الدراسة ىذه وخمصت. لمقاضي

 تميزىا خاصة واثار وحاالت واسباب واجراءات تنظميا الدعاوي من غيرىا دون بيا خاصة نصوص ليا
 الدعوى ىذه وبالتالي واالبطال التعويض تتناول مزدوجة طبيعة يضاً أ وليا الدعاوي باقي من سواىا عن
تقع عمى عاتق القاضي في مواجية دعوى مسوؤلية شخصية  يضاً أوىي  ،ومزدوجة خاصة طبيعة ذات

 الخصوم ويمكن الرجوع بيا عمى الدولة التي ليا الحق بالرجوع عمى القاضي 

 والسرقة والرشوة والغدر العدالة نكارا  و  التدليس حالة من كل ضافةإب الدراسة ىذه وصتأ النياية وفي
 سبابأ لىإ الوظيفة واستثمار ختالسواإل كامالً  مسودتو وأ الحكم توقيع وعدم خفاءواإل والتزوير تالفواإل

 وىو والتجارية المدنية المحاكمات صولأ قانون من 251 المادة نص لغاءإب وصتأ كما المخاصمة
 حق عمى قيد يمثل ذلك نأل المخاصمة دعوى تقديم قبل عمىاأل القضاء مجمس خطارإ شرط زالةإب

 .لمجميع مكفول دستوري حق وىو التقاضي
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The Civilization Responsibility for the Judge 

Student Name: walid issa Obayat 

Superviser: Dr. Anwar Abu isheh. 

The Purposed of the civilization Responsibility is the Responsibility about indemnity for 

damage that caused because of the Lack of Obligation whether the source of the Obligation 

was the contract , its called the Contractual Responsibility , and if the source of the 

Obligation was Negligence in a work , it’s called Negligence Responsibility , where the 

subject of this study about the Civilization Responsibility For the Judge , that judge will be 

Responsible about indemnity for damage that caused by his false in his own work and here 

will be controlled by special rules it’s called the Rules of adversary .  

The subject of this study is about the Civilization Responsibility for the Judge Which it is 

related to his profession through the Civilization and commercial Procedures law Num (2) 

for the year (2001) Whence the nature of this responsibility which it’s Contractual or 

Negligence or a Legal Responsibility , in this study we Explained about the rules of 

adversary  and the legal Philosophy and the Legality To Exempt the judge From the 

Responsibility during to the infraction Mandatory Law Num (36) for the year (1944) during 

the Primary law that text about the Responsibility for the country of indemnity for the 

mistakes of the judicial authority that texted in the Civilization and Commercial Procedures 

Law in Palestine Under The Title THE RULES OF ADVERSARY , and we explained about 

the Reasons and cases of the judges strife that texted in the Law .  

This study Focusing on the Judges strife case and his Civilization Responsibility about big 

mistakes that done by judge during to his Profession , and this study does not Focusing about 

Administrator mistakes that causes Which can not be a Reason For Responsibility , and this 

study does not Focusing about the Criminal Responsibility For Judge if he does a Crime .  

And this study doesn’t Focusing on Judges Responsibilities of Contractual Correlation and 

Mistakes in their Own life out of their Professions . and this rules of adversary  Which is the 

Subject of our study is Specialized in the Civilization Responsibility about Mistakes that 

Causes by the Judge during his Judicial Profession and anything Related to that .  

And these Rules includes all Judges that Known in the Judicial Authority Law , and its 

important for the adversarial Case to be accepted the Existence  OF Damage and a Reason 

For the Adversarial .   

And we studied Also in this search the Procedures and the rules of the adversary Case 

through the Procedures Before the Lawsuit and the Parties of the LAwSuit and the Set up 

Procedures for the Lawsuit and the Competent court in this Lawsuit , and also we studied 

through this subject the Responsibility Range of the Supreme Judicial  council about Judges 

work By studying the Responsibility of the Country about the Judicial Authority Mistakes 

and the Possibility of adversary about Deputations annulment , and the Possibility of 
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adversarial to the Administrator decisions that related in courts Forming and Judges 

Advancement .  

This study explained the Range to the Civilization Responsibility For Judge and to Achieve 

this purpose we Settled the Comparision Analytical Method through collecting information 

about the Civilization Responsibility and to fit the Texts on the Responsibility of the Judge , 

and to Analyze these Texts and compares Texts to Reach to the Main Purpose which it is The 

civilization Responsibility for Judge . 

The Summarization of this study that the Judge Responsibility in Palestine it is a Special 

Responsibility cause it has a special texts about it that Differentiate it from others Lawsuits 

and special Procedures and Purposes and Cases and effects, and it Also has a dual Nature 

about indemnity and nullity, so this LawSuit has a special nature and a Dual Nature and it’s a 

Personality Responsibility for the Judge in the face of the Adversary and to The country that 

can Return on the judge.  

In The End , this Study Recommends to Add the Cheating situation and justice denial and 

Perfidy and Bribery and stealing and Spoliation and hiding and not to signature the 

Adjudication or it’s draft and the embezzlement and Exploitation of the job to The adversary  

Reasons , and this study also Recommends to Cancel the Text of the article Number (154) 

From the Palestinian Civilization and commercial Procedures Law which it must be removed 

a condition that must Notify the high Judicial court Before Submitting the Adversary 

Lawsuit Because this can Restricts The Right of Litigation and this is a Legal right For Every 

Body  .  
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 المقدمة 

، نيّ شكل صدور قانون أصول المحاكمات المدنّية والتجارّية الفمسطيني رافعة جديدة لمقضاء الفمسطي

عمى مبادئ قانونّية تحكم سير  يشّكل قاعدًة معرفّيًة ُيستَقّر في ضوءىا فمنو بدأ القضاء الفمسطيني

ولم يكن صدور قانون أصول المحاكمات بمعزٍل عن إعادة صياغٍة متكاممة لمنظومة  ،قطاع العدالة

فمع ىذا اإلصدار تزامن صدور رزمًة من القوانين اإلجرائّية األخرى المرتبطة بالتنظيم  ،القضاء

 القضائّي. 

 5رقم  رى من القوانين كقانون تشكيل المحاكم النظامّيةصدر تزامنًا مع األصول المدنّية مجموعة أخ

وكما  ،2001لسنة  4رقم  وقانون البّينات 2001لسنة  3رقم  وقانون اإلجراءات الجزائّية 2001لسنة 

لسنة  1قانون السمطة القضائّية رقم  –قانون أصول المحاكمات المدنّية  –صدر الحقًا لصدروه 

ضمن سياسة بناء مؤسسة القضاء الفمسطينّي والذي شّكل مع قانون  وكان صدور ىذا القانون ،2002

  .مقانون األساسي الفمسطينيلتطبيقا تشكيل المحاكم حجر األساس لييكل القضاء الفمسطينّي 

فمع صدور ىذين القانونين جرى استحداث محكمة النقض الفمسطينّية والتي شّكمت المرجع الرئيس 

بيق القانون رقابًة عمى المحاكم التي تخّتص لمعالجة موضوع الدعاوى كمحكمة قانون تنظر بصّحة تط

وكذلك لما أضفاه القانون ليذه المحكمة من دور في وضع المبادئ القانونّية  ،وتطبيق أحكام القانون

من قانون أصول  239المادة  ميوعنصت ال باجتياٍد لييئتيا العامة وفق ما إالتي ال يجوز مخالفتيا 

وكذلك بما رسم ليا القانون من دوٍر كمحكمة تختّص بتعيين المرجع عند  ،المحاكمات المدنّية والتجارّية

 .من قانون األصول 51المادة  نصت عميووىذا ما  ،التنازع في االختصاص
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السمطة  يقانون يأ ،قضاةلذكر آلّية تعيين السادة الوضع القانونين آنفي اما سبق ع أىمّيةوال يقل 

أيضًا إجراءات احالتيم  نظموقد  ،شروط تعيين القضاة وآلّية ذلكنظم  قد ،ّية وتشكيل المحاكمالقضائ

  .إلى المجالس التأديبّية وكيفّية إقامة الدعاوى وآلّية تحريكيا وانقضاءىا والعقوبات الموقعة بموجبيا

سباب أقانون أصول المحاكمات المدنّية والتجارّية في الباب العاشر منو ضمن باب  نظموكما 

المواد فتناول ىذا الباب ) ،نّظم دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ،مخاصمة القضاة

جراءات إقامة دعوى  ،( األسباب المجيزة لمخاصمة القضاة153-163 وكما نّظم ذات القانون آلّية وا 

قامتيا والعقوبة المترتبة عمى إوبّين أيضًا الكيفّية التي تنعقد بيا جمسات الدعوى ومدد  ،اصمةالمخ

 المدعي فيما لو ثبت عدم أحقّيتو في دعواه.  

 أىمية الموضوع وأسباب اختياره

تعتبر الدراسة األولى التي تتناول لم يسبق دراسة الموضوع عمى حد عممنا في فمسطين ليذا   -1

لتثري المكتبة  ،الموضوع المتخصص بمسؤولية القاضي المدنية بصورة تفصيميةىذا 

لكثير من فئات المجتمع وبشكل خاص لمقضاة والمحامين  والثراء المعمومات لدى ...القانونية

 .وأساتذة كميات القانون وطمبتيا ومعاىد القضاء وجميور المتقاضين

وربطيا بالواقع  ،التشريعية الناظمة لياتحديد اطار مخاصمة القضاة والنصوص دراسة و  -2

ونحن نعمم أن اإلنسان ليس معصومًا عن الخطأ أثناء قيامة  ،مام القضاءأالتطبيقي العممي 

و كان يشغل أ بسيطاً  سواء أكان متعمما أم لم ينل قسطا من التعميم وسواء كان موظفاً ،بعممو

الخطأ ىو من طبيعة  ألن ،الدولةوميما كانت رتبتو الوظيفية في منصبا ميما في الدولة 

 .و غير معصوم من الخطأوالقاضي يعمم بأن ،البشر التي خمق اهلل اإلنسان عمييا
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تقةةةةاد بانةةةةو ال يمكةةةةن االع والحةةةةد مةةةةن انتشةةةةار ،جةةةةواز مخاصةةةةمة القاضةةةةي فةةةةي موضةةةةوع التوعيةةةةة -6

وكسةةر حةةاجز الخةةوف و التحةةرج مةةن تنةةاول ىةةذا الموضةةوع فةةي الدراسةةةات  ،مخاصةةمة القاضةةي

 .والبحوث في فمسطين

األخطاء القضائية سواء تمك التي يمكن تداركيا بطرق الطعن العادية وغير  وجود -4

و تمك التي اليمكن تداركيا، وضرورة إعمال ىذا المبدأ في مخاصمة القضاة أالعادية 

 .إحقاقًا لمعدالة

من الخيال وأنيا ليست  دعوى المخاصمة ىي دعوى حقيقية واقعية وليست ضرباً ن أثبات إ -5

 عمى ورق، كما يعتقد بعض القانونيين. حبراً 

 حدود الدراسة

صول المحاكمات المدنية أالمسؤولية المدنية لمقاضي في قانون  عمى يركز الباحث في ىذه الدراسة

 المدنية كّل ذلك دون إغفال القانون المقارن السّيما قانون المرافعات ،2001والتجارية الفمسطيني لعام 

والذي يعتبر المصدر التاريخّي الذي استقى منو المشرع  وتعديالتو، 1968( لسنة 13رقم ) المصري

 ،الفمسطينّي أحكامو عامًة والنصوص المتعمقة بمسؤولية القاضي ومخاصمة القضاة عمى وجو التحديد

ق ىذه الدراسة المسؤولية الجنائية والمسؤولية التأديبية والمسؤولية األدبية التي تقع عمى ويخرج عن نطا

 .قضاة المقامة من األفرادسّيما أن محور البحث سينّصب عمى دعوى مخاصمة ال ،عاتق القاضي

 إشكالية البحث

ين في دعوى ضتكمن اإلشكالّية الرئيسة في ىذه الدراسة البحث في العقبات التي تواجو المتقا

في المسؤولية القانونية  عدم المساواة أمام القانون خالل من ذلكالمخاصمة أمام القضاء؛ وتبحث 
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حيث أن اجراءات مساءلة القاضي تختمف عن اجراءات مساءلة  ،من المواطنين وعن غيرهلمقاضي 

كما تبحث في  المواطن وىذا مخالف لنص القانون األساسي بأن المواطنين سواء أمام القانون.

الطعن في األحكام الصادرة في دعوى المخاصمة وتبحث أيضًا في  نصوص القانون التي تناولت

 .المحكمة المختصة في حال صدور القرار من محكمة النقض

ىذه الدراسة مسألة تثير لبسًا كبيرًا تتمّثل في التساؤل فيما إذا كان يجوز مخاصمة مجمس تبحث 

عمى؟ كما نحاول بار وجود رابطة التبعية بين القاضي ومجمس القضاء األالقضاء األعمى عمى اعت

 ،من قانون المخالفات القانونية التي أعفت القاضي من المسؤولية عن خطئو 5دراسة نص المادة 

ن قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ىو قانون خاص فيما يتعمق بمخاصمة القضاة أ عمماً 

وتعالج ىذه الدراسة ايضًا القرارات واألحكام التي تقبل أن تكون محّل لمطعن  والخاص يقيد العام؟

أم يمكن ان  بموجبيا لممخاصمة؛ فيل مخاصمة القضاة تكون في األحكام المنيية لمخصومة فقط؟

 تكون في القرارات التمييدية؟ 

ينيًا جسيمًا" فقط اما تطمبت أغمب التشريعات المقارنة حتى تقوم مسؤولية القاضي أن يرتكب "خطًأ م

وىنا يعالج  في التشريع الفمسطينّي فقد جاء النّص اضافة لما سبق " الخطأ الذي ال يمكن تداركو"

و غير ممكن وىل ىذا النص ضروري أم إن  أن يكون الخطأ ممكن التدارك أالباحث كيف يمكن 

 . ؟المشرع تزّيد فيو

حكام المسؤولية أالمشرع الفمسطيني وتنظيمو كالعديد من القوانيين الحديثة  النص من قبل وىل يعتبر 

تحت عنوان مخاصمة القضاة  عن عممو القضائي عن طريق دعوى المخاصمة، يالمدنية لمقاض

نو أو أكافي لتطبيق المسؤولية المدنية عمى القاضي في واقع الحياة العممية  ،واعضاء النيابة العامو

 ؟نص لمجرد النص
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 :الدراسة االجابة عمى بعض االسئمةكذالك تحاول 

 ساس القانوني لمخاصمة القاضي؟ما األ 

  خطاء القاضي؟أوىل الدولة مسؤولة عن تعويض 

 ؟وىل ىناك ضمانات لمخاصمة القاضي 

  خطاء القاضي؟أوىل يمكن المطالبة بالتعويض عن 

  ً؟وىل حصانة القاضي تمنع مخاصمتو مدنيا 

  القضائية يحول دون مخاصمة القاضي؟السمطة وىل استقالل 

  نواع الخطأ الذي يسأل عن القاضي؟أوما 

 المطبقة عمى مخاصمة القاضي؟ القانونية وما ىي القواعد 

 :منيجية الدراسة

؛ الذي يقوم عمى تحميل النصوص القانونية الواردة ي المقارنفي ىذه الدراسة نحا الباحث لممنيج التحميم

بالقانون المقارن سيما قانون المرافعات المصري. كذلك االستفادة من  ومقارنتيافي القانون الفمسطيني 

 .ادرة عن المحاكم الفمسطينيةالقضائية الصحكام األ

 بيانات الدراسة

ليو الباحثون القانونيون من التعامل مع إ لى ما اتجوإالباحث  اتجوخرى أسوة بالدراسات القانونية األ

ن مصدرًا اساسّيا في ىذه ول ما استعان بالنص القانوني ليكو أتيم فاستعان ولية في دراسالبيانات األ

ذ اليدف منيا تحميل وتأصيل النص القانونّي وبيان إساس الذي تقوم عميو الدراسة ، وليشّكل األالدراسة

 ما يعتريو من نقص وغموض. 
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التي تناولت  ى المراجعلإموضوع ولجأ كما استعان الباحث بالدراسات الفقيية التي تناولت ىذا ال

ما أسسوه في مدرسة الفيم ويدرس ليو الفقياء إالشروح الفقيّية لتمك النصوص حتى يسترشد مما توّصل 

 لمنّص القانونّي. 

 نوأكما  ،فمسطينية في ىذا الشأنسّيما تمك الصادرة عن المحاكم الة القضائيّ باالحكام  الباحث واستعان

 المقارنة ىي منيج البحث الذي سار عميو الباحث.  محاكم الدول االخرى إذ ناالحكام الصادرة ع درس

 الدراسة: عوائق

قمة الدراسات القانونية الفمسطينية المتخصصة و  الثقافة القانونية السائدة لدى الحقوقين وعامة المواطنين

لى الفقو إغير أنو تجاوز ىذا العائق بالرجوع  ،التي تتناول الموضوع تشّكل عقبًة كأداء أمام الباحث

المقارن حتى يستطيع تغطية ما كان من نقص في المكتبة الفمسطينية. وخاصة من مصر والسودان 

 واألردن واإلمارات العربية واليمن.

دعاوى المخاصمة عمى  تنظر) ومن ضمن ندرة المصادر والمراجع في ىذا الصدد نعمم ان المحاكم

حكام الصادرة وىنا يجعل األ ،صول المحاكمات المدنّيةأوفق األحكام الواردة في قانون ( ةوجو السريّ 

غير متاحة أمام جميور الباحثين ما يكون عقبة كأداء في طريق الباحث إذا أراد أن يقرن الشّق الفقيّي 

مخاطبة مجمس القضاء ، إال أن المشرف عمى ىذه الرسالة أزال ىذه العقبة، من خالل بالشّق التطبيقيّ 

   األعمى.

ن صعوبة  وأخذ  والً أالمواضيع المتحدثة عن الشأن القضائي خشية المساس بييبة القضاء دراسة كما وا 

 .مر الذي قد يرتب عمى الباحث مالحقة قانونيةما ارادة الباحث عمى غير محممة األ

ذا في ى الدراسة ة تمو المّرة قبلفي رأي الباحث إّن الدارس لمموضوع والباحث فيو قد يتردد المرّ و 

في الشأن القضائي قد ُيعّرض الباحث لممسائمة القانونية دراسة  ؛ ألنّ الموضوع ناىيك عن الكتابة فيو
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، وقد يتعّرض أيضًا َوَيخشى من التعرض بة القضاء و/أو المساس باستقاللووخاصة تيمة المساس بيي

و عضو نيابة ذلك لكثرة أ كان الباحث محامياً لمحرج عند الحديث في ىذا الموضوع وخاصة إن 

 االحتكاك برجال القضاء.

لذالك نجد شبو ندرة  ،و الكتابةأو الدراسة أن السمك القضائي يستاء من التعرض لعمميم بالبحث أحيث 

بحاث القانونية المتخصصة في مسؤولية القاضي المدنية ومخاصمتيم ونجد كذلك عددًا قمياًل من لأل

حكام القضائية التي تتعرض لمموضوع في فمسطين، وعمى الرغم من ذلك نحاول من ىذا البحث األ

ودراسة تحميل النصوص القانونية الفمسطينية  عن طريقالتأسيس لمقواعد العامة لممسؤولية المدنية 

حيث إّن المشّرع األردني سكت عن موضوع مخاصمة القضاة ولم  ،المقارن سّيما المصري القانون

يتطرق لممسؤولية المدنية لمقاضي بنصوص محدده كما ىو الحال في فمسطين ومصر وغيرىا من 

 .لعامو لممسؤوليةاالدول وترك األمر لمقواعد 

ن وجود نظام قانونّي يتولى تنظيم مخاصمة القضاة خطوة في مجال التأسيس لتحمل القاضي إ

الذي ال  وغير الجسيم يجة خطأه المينّي الجسيملممسؤولّية المدنّية عن األضرار التي يسببيا لمغير نت

يمكن تداركو مثمو مثل الطبيب والمعمم والميندس والصيدلي والمحامي وغيرىم من أصحاب المين 

الذين خالفوا ولم يراعوا قواعد العمل وأصول المينة ولم يتخذوا اإلجراءات واالحتياطات الضرورية لمنع 

 .وقوع الضرر لمغير

واعد المخاصمة في القانون الفمسطيني وكذلك المصرّي جاءت نصوص عمى سبيل ن قأ نذكر كما

  ا.و االجتياد فييا والتوسع فييأاس نو ال يجوز القيأالحصر وليس المثال وىذا يعني 

بحاث القانونية الفمسطينّية وشح األحكام القضائية التي تصدت لمبحث في الموضوع مام انعدام األأو 

ن أن أتّولى ىذا الموضوع بالبحث أخذ بعين االعتبار أباهلل  اً أىميتو فقد حاولت مستعينعمى الرغم من 
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ضمانة عدل  ىيبة القضاء محفوظة وليس ىدفنا التيّجم عمى جيازنا القضائّي واستقالليتو والذي يمثل

  .العمود الفقري لمدولة والنيوض بياو  وعدالة

  الدراسات السابقة

يس ليذه الدراسة تمّثل بعدم وجود دراسات قانونية في فمسطين متخصّصة في عن عائق رئ ذكرنا أعاله

الموضوع، ونقص الدراسات القانونية ليس في ىذا الموضوع فحسب بل النقص يشمل عدم وجود 

ومن ضمن  ،دراسات قانونية متخصصة في معظم الموضوعات المنبثقة عن جّل القوانين الفمسطينية

  :المتخصصة في موضوع ىذه الدراسة والتي تعرضت ليا بصورة أو بأخرىالدراسات الموجودة غير 

الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنّية والتجارّية  ،2009 .د.عثمان ،)التكروري .1

ىذه الدراسة القانونّية األشمل التي تناولت قانون  وفي( مطابع الخميل ،2001لسنة  3رقم 

وىذا الكتاب يفّصل أىم ما يتعمق بقانون  ،ارّية الفمسطينيّ أصول المحاكمات المدنّية والتج

لكثير من يحتوي عمى اوىنا تجدر االشارة إلى أن ىذا الكتاب  ،األصول المدنّية من أمور

في  –أي الكتاب  –األحكام القضائّية ما أكساه أىمّية كبيرة لدى المشتغل بالقانون لتفرّده 

  .قّين الفقيي والقضائيّ موضوع أصول المحاكمات ولتناولو الش

غير أّن  الدراسة المذكورة قد أتت عمى كّل أحكام قانون أصول المحاكمات المدنّية والتجارّية 

؛ ب قد شرح بشكل غير مخّل بالموضوعفكان ىذا الكتا ،لغالبيتيا درس أّو عمى أقّل تقدير

لى إصول المحاكمات من الموضوعات التي بحاجة أولممؤّلف في ذلك ما يسعفو ان موضوع 

 .تعمق بالبحث
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مقال منشور في موقع  ،دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة ،2014 .حمدأ ،)الظاىر .2

حيث أصبح ىذا المقال جزء من  (18/8/2014تاريخ االطالع  ،مجمس القضاء األعمى

 .فمسطينيكتاب لمقاضي في شرح أصول المحاكمات المدنية والتجارية ال

نما اكتفى  ،ليو دعوى مخاصمة القضاةإاالساس القانونّي الذي ترتكن  ىذا المقال يرد فيولم  وا 

  .سباب المجيزة لممخاصمةسباب من األبايراد موجز أل

 :ونورد كذلك عمى سبيل المثال بعض الدراسات المقارنة التي تعرضت لموضوع بحثنا

قانوني اردني ينظم مخاصمة القاضي مدنيا دراسة تأمالت في نظام  . الرحمن عبد ،جمعة .3

دم وجود مراجع قانونية في نيا دراسة متخصصة في الموضوع محل البحث ولعأل .مقارنة

نما يطبق الموضو  ع، حيث أن نظام القانون األردني ال يحوي نظام المخاصمة محل البحث وا 

بة ما يسعى إليو الكاتب من أن القواعد العامة لممسؤولية وبالتالي فإن ىذا المقال ىو بمثا

لى المراجع إ يغفل الباحث الرجوعولم  يصبح القانون في األردن ينص عمى نظام المخاصمة.

 بشكل عام. المسؤولية المدنية لموضوعالكمية التي تتطرق 

القومي  ،1ط ،مسؤولّية الدولة عن أخطاء القضاء ،2010 .د.محمد رضا ،)النمر .4

ىذا المصنف أىم األحكام المرتبطة بموضوع فيما حيث درس ( القاىرة ،لالصدارات القانونية

وسينحى الباحث في بحثنا ىذا الستكمال ما وقفت  ،يتعمق ويرتبط بالفقو والقانون المصريّ 

 .طار فيما يرتبط بالقانون الوطنيّ عنده تمك الدراسات ووضع اإل
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 خطة البحث

مام وجود نظام قانوني فمسطيني ينظم مخاصمة القضاة كما ىو الحال في بعض الدول العربية فقد أو 

في القانون الوطني والمقارن خاصة قانون  البحثىذا النظام القانوني من خالل  دراسةأرتأيت 

 :المرافعات المصري من خالل أربعة فصول عمى النحو التالي

 : ماىية دعوى المخاصمة والطبيعة القانونية ليا ولل الفصل ا

 و قانونية أو تقصيرية أمسؤولية عقدية ) يتياىالقانونية ومامسؤولية ال مصدر :ولال مبحث ال

 .(ذات طابع خاص

 في النص عمى المسؤولية المدنية لمقاضي الفمسفة القانونية : ثانيالمبحث ال. 

 القاضي من المسؤولية استناد لقانون المخالفات القانونية عفاء إ مدى دستورية :ثالثالمبحث ال

 .ة وتجاريةصول محاكمات مدنيأاصمة في قانون في ظل نظام المخ

 سباب وحاالت مخاصمة القضاةأالفصل الثاني: 

 صل والقضاة المشمولين بالمخاصمة: المخاصمة استثناء عمى األولال مبحث ال. 

 واردة في القانون عمى سبيل الحصرسباب المخاصمة الأ :ثانيالمبحث ال. 

 خرى لممخاصمةاألسباب األ :ثالثالمبحث ال. 

  حكام دعوى مخاصمة القضاةأالفصل الثالث: اجراءات و 

 اجراءات ما قبل الدعوى وطبيعتيا القانونيةول:ال مبحث ال. 

 اف الدعوى واجراءات اقامة الدعوى: اطر ثانيالمبحث ال. 

 ثار الدعوىآبنظر الدعوى و  القضاء المختص :ثالثالمبحث ال. 
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 .مجمس القضاء العمى عن أعمال القضاة مسوؤلية الفصل الرابع: مدى 

 مسؤولية الدولة عن أخطاء السمطة القضائية :ولال مبحث ال.  

 بطالن االنتدابات عمى سبيل التحديدمدى امكانية المخاصمة عن  ثاني:المبحث ال.  

 القرارات االدارية المرتبطة بتشكيل المحاكم  مدى امكانية المخاصمة عن :ثالثالمبحث ال

 .وترقية القضاة
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 تمييد 

 القانونمن  2في المادة حيث قّرر  ،عمى أىمّية السمطة القضائّية 1أّكد القانون األساسي الفمسطيني

في ، ومن ثم قرر كذلك عمى أن أساس الحكم 2ابتداًء عمى مبدأ الفصل بين السمطات األساسي

سس التي األوضع لك يكون القانون األساسّي قد ، وبذ3ىو مبدأ سيادة القانون 6في المادة  فمسطين

الكّل الفمسطينّي   رجع اليوالتي ي رجعمسطين فقرر أن القانون ىو المف النظام القانوني فيقوم عميياي

ن من تعسف السمطة التنفيذية وتتحدد العالقة التي تحتكم السمطة وىو العباءة التي يستتر بيا المواط

 التشريعية بيا في تتعامميا مع التنفيذّية والسمطات األخرى والعكس.

من  97جاءت المادة  فقد  ،قوم عميو السمطة القضائّيةيانون األساسّي أيضًا الشكل الذي الق وضعوقد 

وقد  ،ذلك من خالل المحاكمخالل القضاء ويكون  منأن السمطة القضائية تمارس  ظيرالقانون تُ 

ونجد كذلك القانون االساسّي  ،لى قانوٍن يبّين طريقة تشكيميا واختصاصياإىذه المادة األمر وضحت 

فنجدىا نّصت عمى  97المادة  إليوشارت أورد في القانون الذي  اقد َوضع أسس عريضة تحدد م

 المحاكم العسكرّية.  اختصاص المحاكم الشرعّية وكذلك أختصاص

، المحاكم نواعألى ثالثة إاختصاص المحاكم  ساسّي الفمسطينّي قد قّسمألّن القانون اأومن ذلك نجد 

، وقد اعتبر البعض أن االنواع  التي اشار الييا ةالنظامّية والمحاكم الشرعّية وكذلك المحاكم العسكريّ 

ىذا  ننا نعتقد بمخالفةأال إ، 4لى ىذه األنواع إورّية ضافة المحكمة الدستإربعة بأساسّي ىي القانون األ

ج تحت اطار المحاكم در الرأي ذلك أّن المحكمة الدستورّية في ضوء التشكيل القائم في فمسطين تن
                                                           

من جريدة الوقائع الفمسطينية الرسمّية بتاريخ  2دد الممتاز رقم عىذا القانون في ال مسطيني،ُنِشرالقانون األساسي الف 1
19/3/2003. 

 من القانون االساسي. 2المادة 2
 من القانون األساسي  6المادة 3
، 2009، ، مطابع الخميل2001لسنة  3التكروري، د.عثمان، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنّية والتجارّية رقم  4

 48ص
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ولم يجري النّص عمى تشكيميا بصورة تختمف عن التكوين القائم عميو التشكيل القضائي  ،النظامّية

لسنة  3وما لم تكن المحكمة الدستورّية مشكمة وفق أحكام قانون المحكمة الدستورّية رقم  ،النظاميّ 

2006.  

فقد قّسم قانون تشكيل فالتقاضي في فمسطين عمى درجتين، حسب قانون تشكيل المحاكم النظامية، 

م الدرجة الثانية محاكم الدرجة األولى والتي تتمثل بمحاكم الصمح والبداية ومحاك :الى درجتين 1المحاكم

، وكما نّص القانون عمى تشكيل 2والمتمثّمة بمحاكم االستئناف ومحاكم البداية بصفتيا اإلستئنافّية

محكمة قانون عرفت في ضوء نصوص قانون تشكيل المحاكم الفمسطيني بمحكمة النقض والتي 

 .3تنحصر ميمتيا بالرقابة عمى صحة تطبيق أحكام القانون 

  

                                                           
 5/9/20101نشر في العدد من الجريدة الرسمّية بتاريخ  2001لسنة  5قانون تشكيل المحاكم الفمسطيني رقم  1
 من المصدر السابق 8المادة 2
لسنة  2م من قانون أصول المحاكمات المدنّية والتجارّية رق 226و 225من قانون تشكيل المحاكم والمادة  10في ذلك المادة  3

 .5/9/2001من الجريدة الرسمّية بتاريخ  والمنشور في العدد 2001
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 :ماىية دعوى المخاصمة والطبيعة القانونية ليا :ولالفصل ال 

د ماىية دعوى مخاصمة القضاة والطبيعة القانونية ليا، وذلك من خالل بيان مفيوم يجب تحدي

المخاصمة من الناحية القانونية والفقيية، وبناء عمى ذلك قمت بتقسيم ىذا الفصل إلى أربعة مباحث 

 كالتالي: 

 .المخاصمومفيوم ول: ال مبحث ال

 .القانونية وماىيتيامسؤولية ال مصدر: ثانيالمبحث ال

  .في النص عمى المسؤولية المدنية لمقاضيالفمسفة القانونية : لثثاالمبحث ال

عفاء القاضي من المسؤولية استناد لقانون المخالفات القانونية في ظل إ مدى دستورية :رابعالمبحث ال

 .ة وتجاريةمحاكمات مدنينظام المخاصمة في قانون اصول 
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 مفيوم دعوى مخاصمة القضاة.  :المبحث الّول

دعوى مخاصمة القضاة أحكامًا خاصة وميزىا عن غيرىا من الدعاوي األخرى لما ليا للقد أفرد المشرع 

 من أىمية كبيرة، وبناء عمى ذلك فإنني قمت بتقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين:

 ، والمطمب الثاني: تمييز دعوى المخاصمة عّما يشابييا.المخاصمةالمطمب األول: تعريف 

 في تعريف المخاصمة  :المطمب الول

دعوى مخاصمة  2001( لسنة 3لقد نظم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم )

مفيوم ىذه الدعوى وماىيتيا سندًا لطبيعتيا كدعوى  والبحث في من يمنعنا ماّل أن ذلك لإ ،قضاةال

 .مسؤولّية رسم القانون ليا شكاًل معّينًا وطريقًا ناظمًا لمجوء الى مثل تمك الدعوى

وقد عرفت محكمة التمييز المبنانية دعوى المخاصمة بأنيا مراجعة غير عادّية واستثنائّية جدًا تبحث 

اًل ُيشّكل خطأ باإلىمال المفرط الذي يوازيو الجيل المطبق في إخالل القاضي لقيامو في واجباتو إخال

 .1القانون

طة بدعوى مخاصمة القضاة ويمكن يمكن لنا أن نخرج بمجموعة استنتاجات مرتب السابقومن التعريف 

 ىا عمى النحو التالي: ردس

ة و دعوى مسؤوليّ أة ووعميو فيي ليست دعوى جزائيّ  :دعوى مخاصمة القضاة دعوى مدنّية. أ

  .تأديبّية

                                                           
  9/5/1996الصادر عن الييئة العامة لمحكمة التمييز المبنانّية بتاريخ  13الحكم رقم 1

  57، ص2006سسو الحديثة لمكتاب،لبنان  ؤ ،المصمة القضاة دراسة مقارنةامخ ،محمد مرعي والمنشور في كتاب صعب،
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ويكون ذلك في حال ثبت خطأ القاضي والذي يمزم  :الغاية من دعوى المخاصمة التعويض. ب

 بالتعويض عن الضرر. 

فإذا  ،دعوى مخاصمة القضاة ىي دعوى عينية موضوعيا الحكم وليس موضوعيا القاضي. ت

أثر سموك القاضي عمى الحكم وجب التعويض واال فال أثر لمسموك عمى الحكم متى ُبني وفق 

 الطريق الذي رسمو القانون. 

انية لدعوى مخاصمة القضاة نجد أنيا قصرت محكمة التمييز المبن جاءت بوالذي  التعريف وحسب

ومن ذلك  ،التي قد تجيز المخاصمةذلك التعريف عى الخطأ المينّي دون ان يتعّرض لبقّية األسباب 

جراءات التي يكون تحددت بنص القانون يكون خرج تعريف آخر لممخاصمة مفاده "الحاالت واإل

بمقتضاىا لمخصوم مطالبة القاضي بتعويضيم عن الضرر الذي لحقيم بسبب الفعل المنسوب الى 

 .1القاضي اثناء تأديتو لوظيفتو" 

سباب  أمن ذكر سبٍب معّين بذاتو إنما ترك الباب أمام أّي سبب من  حيث جاء التعريف السابق خالياً 

المخاصمة غير أنو لم يبّين األثر الذي قد يترتب عمى الحكم في حال ثبت ان ىذا الحكم قد صدر من 

بطال العمل إلى إوفي ذلك يرى جانب من الفقو الحاجة  ،قاٍض ارتكب بعض ما يستوجب المساءلة

 .2تصرف القاضي المشكو منوالقضائي المترتب عن 

 ،أىم ما يجب أن يشتممو ىذا التعريف يجب أن ندرسلدعوى مخاصمة القضاة  وحتى نجتيد بتعريف

سباب المجيزة إلقامة دعوى فال بّد حتى نتحدث عن مخاصمة القضاة أن يكون بين يدينا األ

لقاضي وأثرىا عمى ىكذا دعوى وأثرىا عمى ا ضدىمالمخاصمة وكذلك بيان االشخاص الذين تقام 

 .الحكم
                                                           

 .169، ص2001والي، فتحي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاىرة، مصر القاىرة،  1
  255ص  ،محمد ىاشم الوسيط في قانون القضاء المدني ،د محمود 2
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دعوى ضمان منظمة بنصوص خاصة في القانون تقام  :أن ىذه الدعوى تعّرف بأنيالباحث ويرى ا

القاضي  خطأضد القضاة أو أعضاء النيابة العامة اليدف منيا مطالبتيم بتعويض المضرور بسبب 

  .و عن غير قصدأًا سواء عن قصد ضرار أ نتج عنو يالميني والذ

 :يز دعوى المخاصمة عّما يشابييافي تمي :الثاني مطمبال

" نظام مخاصمة القضاة "كدعوًى خاّصة رسم القانون ليا طريقًا خاصًة يسمكيا من لجأ لمقضاء إن 

قد رسم القانون ليا أيضًا  ،لمساءلة القضاة مدنّيًا عن ما قد يشتبو بيا من دعاوى قضائّية وتأديبّية

عدم  –أي القارئ  –وحتى يسيل عميو  ،طريقًا خاّصًا قد تّتحد إلى حدٍّ كبير ودعوى مخاصمة القضاة

 : في البنود التاليةتوضيح ذلك يمكن لنا بين ىذه الدعوى وبقّية الدعاوى  الخمط

 وعدم صالحيتيم: رد القضاة وتنحيتيم الولفرع ال

في الفمسطيني  في قانون أصول المحاكمات المدنّية والتجارّية وتنحيتيم رد القضاة  وردت أحكامو

ىي األسباب التي تجيز لنا أن نطمب من المحكمة التّنّحي عن نظر دعوى  ما ،152 – 141المواد 

ويعتبر أمر الرّد واالمتناع عن نظر  ؟قضائّية معّينة لسبب قانونّي منصوص عميو ضمن أحكام القانون

 141ولعّل ىذا ما انبأت عنو الماّدة  ،الدعوى من جية القاضي أمرًا واجبًا عميو الرتباطو بالنظام العام

من قانون أصول المحاكمات المدنّية والتجارّية عندما نّصت عمى أّنو "يجب عمى القاضي أن 

 ىذا من النظام العام. ، ويعني ذلك أن"  والوجوب ىنا يشير صراحًة إلى اإلرتباط بالنظام العام...يمتنع

ىذا ما جرى عميو و  ،عمى القاضي أن يتنّحى من تمقاء نفسو إذا توافرت أحد أسباب الردّ  نوأوكما 

اىا ومن المناسب ىنا أن نورد ما جاء في احد ،إجتياد محكمة النقض الفمسطينية في العديد من قرارتيا

ت ان ىناك قرابة بينو وبين أحد حيث يجب عمى القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى اذا ثبمن "
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رار الصادر عن ويكون الق ،حتى لو لم يطمب الخصوم ذلك ،أطراف الخصومة حتى الدرجة الرابعة

 1" ىذه الييئة باطالً 

 : ندرس أىميا في كثير من األموروتختمف دعوى مخاصمة القضاة عن طمب الرّد 

  :الردّ تختمف دعوى المخاصمة من حيث الغاية مع طمب أواًل: 

فالغاية من طمب الرّد ىي احتفاظ القضاء بييبتو وحيدتو دون وجود ما يشوبو من شكوِك بعدم النزاىة 

المخاصمة عن  ى، بينما يقوم اليدف من دعو 2ومن ظنوٍن ترتبط بحيدة القاضي الذي نظر النزاع

وىو في  القانونوأحكام مساءلة القاضي عن ما لحق بالمتقاضين من ضرر نتيجة عدم سموكو قواعد 

 سبيل اصدار أحكامو. 

  :تختمف دعوى المخاصمة عن طمب الّرد في وقت إقامتياثانيًا: 

بينما يقّدم طمب الرّد  ،فدعوى المخاصمة ال تقام إاّل بعد صدور الحكم النيائّي عن الييئة المخاصمة

                       .قبل البدء في نظر الدعوى أو في أّول جمسة تنظر ىيئة المحكمة فييا النزاع

  :تختمف دعوى المخاصمة عن طمب الرّد في األثر الناشئ عنيا: ثالثاً 

 ،لممتضرر صدور ااألحكام عن الخطأ من عن الضرر الناتجعويض تالرىا فدعوى المخاصمة يكون أث

رتو يكون قد وفيما إذا نظ ،ثر في طمب الرد ىو أمتناع الييئة القضائّية عن نظر النزاعبينما يكون األ

 .3ترّتب البطالن عمى ىذا الحكم

                                                           
 144، ص 2013والمنشور في: سقف الحيط،  84/2005نقض حقوق رقم 1
 57، ص2006سسو الحديثة لمكتاب،لبنان  المؤو ،مختصمة القضاة دراسة مقارنة،صعب، محمد مرعي 2
 .330/2009 190/2009و  160/2005و  98/2005و  84/2005ذات األرقام  الفمسطينية أحكام محكمة النقض 3
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 :ى المخاصمة والدعوى التأديبّيةدعو  :الفرع الثاني

عن الضرر الناتج عن الغاية من دعوى مخاصمة القضاة ىي الحصول عمى التعويض رأينا أعاله بأن 

 اي رسميتلا بسبب المخالفة بنتيجة الخروج عن الطريق احد االطرافنتيجة الضرر الذي لحق  1الخطأّ 

لمنصوص اأّما الدعوى التأديبّية فيي "مخالفة الواجبات  ،مقضاة وىم في سبيل إصدار أحكاميملالقانون 

ور بمظير داء ىذه الوظيفة أو الظيأعمييا في القانون أو الخروج عن مقتضى أعمال الواجبات في 

في المخالفة التي يرتكبيا الموظف وقد حّرم القانون  ويتمثل ذلك إبتداءً  ،2"اإلخالل بكرامة الوظيفة

 .عمييا ارتكابيا

مثمة عمى المخالفة التأديبّية قيام أحد أعضاء النيابة بالتقاعس عن عممو تاركًا معاون النيابة ومن األ

وكما قضت محكمة النقض المصرّية بأن غياب أحد أعضاء النيابة العامة  ،3وكاتبيا يزّوران توقيعو

يومًا في حين أن رصيده من اإلجازات يشّكل خمسة عشرة يومًا األمر الذي يّدل  25ممو مّدة عن ع

  .4عمى استيتاره الشديد بواجبات وظيفتو وعدم تقديره مسؤولّيتو 

مثمة عمى المخالفات التأديبّية التي قد يرتكبيا اعضاء النيابة والقضاة ايضًا ما قضت بو ومن األ

قرار إمن أن قيام أحد أعضاء النيابة بعقد مجمس بين المتخاصمين وتحرير  محكمة النقض المصرّية

من المجني عميو فييا بأن اآللة المستخدمة في اقتراف الجريمة ال تخّص المتيم والذي تربطو صمة 

 .5قرابة بوكيل النيابة ىذا

                                                           
 وسيجري بيان التعويض العيني والمتمثل في شّل آثار الحكم في موضٍع آخر من ىذه الدراسة. 1
لمسنة العاشرة قضائّية والمنشور في  عبد الفتاح مراد،   22/5/1965حكم المحكمة اإلدارّية العميا المصرّية الصادر في  2

  56المسؤولية التأديبية لمقضاة واعضاء النيابة، ص 
  58مرجع سابق، ص ،  محمد ، مراد 3
 72لمرجع السابق. صقضائّية والمنشور في ا 30لسنة  10حكم محكمة النقض المصرّية رقم 4
 73المنشور في المرجع السابق.ص 1956لسنة  87حكم محكمة النقض المصرّية رقم  5
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القًا من العناصر نطإأوجو الشبو واإلختالف بين الدعوى التأديبّية ودعوى مخاصمة القضاة  وسندرس

  :التالية

وقانون  2002لسنة  2أحكام الدعوى التأديبّية بموجب قانوني السمطة القضائّية رقم  نظمت .1

يجري تنظيم أحكام دعوى المخاصمة بموجب أحكام  ابينم 2001لسنة  5تشكيل المحاكم رقم 

  .قانون أصول المحاكمات المدنّية

دعوى مخاصمة القضاة تقام من المتقاضين ضّد القضاة بينما تقام الدعوى التأديبّية من  .2

لى النائب العام وبعد أجراء تحقيق من أحد قضاة المحكمة إمجمس القضاء األعمى وبتكميف 

وتنظر عى ىذا النحو لمخالفة مسمكّية أو إدارّية أو امتناع عن عمل أو مخالفة رئيس  ،العميا

  .ّي أمٍر يستوجب المساءلة التأديبّيةأ ادارّي أو

قية أو الحرمان من ر الدعوى التأديبّية تنتيي بعقوبة إدارّية كالتنبيو أو الموم او الحرمان من الت .3

 المخاصمة لغايات التعويض المادّي والعينّي.  بينما تقوم دعوى ،الوظيفة
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 الطبيعة القانونية لدعوى مخاصمة القضاة  المبحث الثاني:

مسؤولّية جزائّية  :ينياإلشارة إلى أن المسؤولّية تنقسم في طبيعتيا إلى نوعين رئيس يجب في البداية

: مسؤولّية عقدّية ومسؤولّية ؤولّية المدنّية إلى نوعين آخرينوكذلك تنقسم المس ،ومسؤولّية مدنّية

ان أوجو طبيعة مسؤولّية الباحث لتحديد طبيعة ىذه المسؤولّية وبي درسوفي ىذه الصفحات ي، تقصيرّية

 .القاضي ومكانيا من الفقو والقانون

حكامو أخذ بو كنوٍع تتحقق من الشروط حتى نستطيع األ أعاله لون كل نوع من األنواع المذكورة إ

طبيعة ىذا الخطأ ومكانتو وطبيعتو بعدىا  درسلية الناجمة عن خطأ القضاة لنلتنسجم وطبيعة المسؤو 

 ضمن أحكام المسؤولّية. 

يعّرف بعض الفقو طبيعة دعوى المخاصمة بأنيا دعوى مسؤولية وبطالن الحكم الصادر من القاضي 

 .1حيث يمثل أفضل تعويض لمخصم الذي يحكم بيا لو

وأّي أمٍر آخر يستوجب  يقع فيو القاضي وفي ىذا المبحث ندرس في فروٍع ثالثة الخطأ المينّي الذي قد

بقّية فصول ىذه  مساءلتو ليصار بعد ذلك لتحديد نوع ىذه المسؤولّية ودراسة األحكام الخاّصة بيا في

ىل مسؤولية القاضي  ،وسنقسم ىذا المبحث إلى خمسة مطالب سأتناول في المطمب األولالدراسة. 

مسؤولية جزائية؟ وفي المطمب الثاني مدى انطباق المسؤولية العقدية عمى مسؤولية القاضي، وفي 

المطمب الثالث مدى انطباق الطبيعة الخاصة عمى دعوى المخاصمة، وفي المطمب الرابع مدى 

مخاصمة القضاة التقصيرية عمى دعوى المخاصمة، وفي المطمب الخامس دعوى انطباق المسؤولية 

 .وفق التشريع الفمسطيني

  
                                                           

 33، ص 2000دار النيضة العربية  ،3األزماري، السعيد محمد، المسؤولية المدنية لمقضاة، ط  1
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الجزائية والمسوؤلية العقدية عمى مسوؤلية ة ليّ مسؤو ال مدى انطباق :الّولالمطمب 

 القاضي 
 

 الفرع االول : المسوؤلية الجزائية 

عند البحث في المسؤولّية الجزائّية سؤال مفاده ىل ىي من مصادر االلتزام أم ال ؟  يواجينا أّول ماو 

ن كانت نعم فمن ىو المخّول وصاح  ؟ ب الصفة بإقامة الدعوى الجزائّيةوا 

طبيعة ىذه المسؤولّية والقول بأنيا مسؤولّية يكون الحق فييا لممجتمع فيي بذلك  دراسةوىذا ما يدعونا ل

نما ىو اعتداء إساس ىذه المسؤولية أن أ يظيرا نوى ،1الجزاء عن المسؤولية المدنّيةساس و تختمف باأل

بالتالي فإن  ،خرينعمى حق المجتمع في الوقت الذي تكون فيو المسؤولية المدنية اعتداء عمى حق اآل

أن ال عقوبة وال جريمة إال بنّص في  بنىالمسؤولّية الجزائّية أساسيا الجريمة وحيث أن مبدأ الشرعّية ي

  .القانون فإن ىذا النوع من المسؤولّية ينحصر فيما ورد فيو نّص بالقانون فحسب

وكما تختمف المسؤولية الجزائّية بطبيعة العقوبة الموقعة بموجبيا فالعقوبات الجزائية قد رسميا القانون 

ما إمن ىذه العقوبات الجنائية وبغير ذلك ال ضإعمى نحو واضح ال مجال معو لمتوسع في التطبيق 

وكذلك العقوبات التأديبية التي رسم قانون السمطة  ،يقاعو تختمف عن سابقوإعن الجزاء المدني فطرق 

 . 2القضائية سبياًل مختمفًا عند إيقاعيا

                                                           
 284، ص2014يع، عمان األردن، سمطان، أنور، القانون المدني االردني، مصادر االلتزام، دار الثقافة لمنشر والتوز  1
، مطابع الخميل، 2001لسنة  3، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنّية والتجارّية رقم 2009التكروري، د.عثمان.  2

 وما بعدىا 74ص



 

23 
 

ّية الجزائية ومعموم أّن القاعدة الجزائّية ال يقاس عمييا وال يتوسع في تفسيرىا فبالتالي تنحصر المسؤول

فيما ورد فيو نص بالقانون فحسب عمى التجريم بالصورة التي رسميا القانون لمساءلة القضاة عن ىذه 

 .الجرائم الجزائّية فحسب

يل تحقيق عممو إال في ضي وىو في سباوعميو نخرج مما تقدم بأن المسؤولّية الجزائّية ال تقع عمى الق

وتكون سمطة تحريك الشكاوى بشأنو  ،لمدولة ال لألشخاصنحصر الحق في مالحقتو بو يإطار ضّيق 

 .من الدولة ال من مواطينيا

متى نشأت مسؤولّية جزائّية عمى القاضي ىل تنشأ معيا مسؤولّية مدنّية بالتعويض  ،ىنا ولكن السؤال

أو بجبر الضرر لصاحب المصمحة؟ وبما أن الخوض في ىذا بحاجٍة إلى تأصيل في المسؤولّية 

 ة نؤجل الخوض فيو إلى ما بعد بيان أوجو تمك المسؤولّية. المدنيّ 

نمامما تقدم وبما  ندرس في ىذا ىي مسؤولّية مدنّية  أن مسؤولية القاضي ليست مسؤولّية جزائّية وا 

 ىل ىي مسؤولّية عقدّية أم تقصيرّية؟  ،ي الفرعين التاليين في طبيعة ىذه المسؤولّيةف المبحث

ال بّد من تساؤل آخر من المفّوض لتحرك الدعوى الجزائّية ضد القضاة عند  وقبل إبداء ىذا التساؤل

 ؟ راءات خاّصة تتسم بيا ىذه الدعوىإرتكابيا وىل ليا إج

لى ما طرحناه في ىذا إشارة جّيدة إعند الحديث في ما يتعمق بالدعوى التأديبّية فيو  هفيما أوردنا

إلى أن التحقيق مع القضاة ال يجري إال وفق شارة إة ون السمطة القضائيّ وكما ورد في قان ،التساؤل

  .ال في حالة التمبسإقبض عمييم اجراءات خاصة وكما تحظر ال
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   عقدّيةالالمدنية مسؤولّية ال  :الثاني الفرع

ومن المعموم ان المسؤولية المدنية العقدّية تنشأ إذا جرى إخالل ىل مسؤولية القاضي مسؤولية عقدية؟ 

وربما يكون في  ،ن المتعاقد لم ينفذ ما كان يجب عميو تنفيذهأوىذا ما يعني  ،التزام عقديّ في تنفيذ 

 .نجاز العملا  أو قد تنشأ إذا تأخر المتعاقد في التنفيذ و  ،حال جرى تنفيذ ذلك بصورة مخّمة لمعقِد المبرمِ 

جمس القاضي في ىل ي ،وىذا يجعمنا مرًة أخرى نبحث في أخرى في العقد بين المتقاضين والقاضي

منّصة القضاء بموجب عقد بينو وبين المجتمع أم أن القاضي يجمس في تمك المنّصة تطبيقًا لمسؤولّية 

 الدولة في أداء واجبتيا والتي من ضمنيا حفظ األمن والسمم وتحقيق العدل والمساواة بين مواطنييا؟ 

ي تحكميا عالقة عقدّية عّبر عنيا صاحب ويقول قائٌل ىاىنا أن القاضي يجمس أداًء لوظيفة الدولة والت

غير أن ىذه تبقى نظرّية سياسّية  ،نظرّية العقد اإلجتماعي والتي مؤداىا أن عقدًا يربط الدولة بأفرادىا

 فمسفّية تحتكم إلى نظرّية وليس فييا انطباق الحكام العقد وانعقاده. 

فاألّول  ،بالمتقاضين بعالقتو بالقاضي الواقفوال يرد القول حول امكانية قياس عالقة القاضي الجالس 

إلجراءات جموسو في منّصة القضاء آلّيات رسميا القانون وفق أوجو دقيقة تنتيي بتعيينو لمقيام بيذه 

بينما الثاني يتوّكل في القضّية التي يشاء ويعمل بيا حيثما شاء عمى عكس القاضي الجالس  ،الميّمة

 بيا إجراءات دقيقة رسميا القانون. الذي يحكم سير الدعوى والحكم 

والذي  1999لسنة  3كما أن المحامي قد رسم عممو وقّيد بقانون المحامين النظاميين الفمسطينين رقم 

وال  ،1رسم أوجو العالقة بين المحامي وموكمو والتي تنشأ ابتداًء بعقد يوقعو الموكل لممحامي الوكيل 

ىي مسؤولّية عقدّية ِصرفة إنما يمتد جزء منيا ليكون مسؤولّية  المحامي ةيرد القول كذلك بأن مسؤوليّ 

والتي من  ،قانونّية تأتي فيما رسمو القانون ضمن نصوصو عمى المحامي فيما إذا خالف تمك األحكام
                                                           

 . 1999لسنة  3من قانون المحامين النظاميين رقم  26احكام المادة  1
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شأنيا أن تمزمو بالتعويض وكذلك أن تكون محاّلً إلحالتو إلى مجمس تأديبّي أمام نقابتو إذا ثبت 

 خالفة. ارتكابو لتمك الم

قد تكون مسؤولّية قانونّية وىي المسؤولّية ؤولّية المحامي مع موكمو وأمامو وخالصة القول أن مس

ما أن تكون مسؤولّية عقدّية  ،1الواقعة عمى عاتقو بحكم القانون  .او مزدوجةوا 

 دعوى المخاصمة  الطبيعة الخاصة عمى  مدى انطباق :ثانيال المطمب

ولعّل أصحاب ىذا  ،دعوى المخاصمة ىي إحدى طرق الطعن غير العادّيةيرى جانب من الفقو أّن 

الرأي يّتكؤون عمى سنٍد من الفقو الفرنسّي والذي يميل إلى ىذا اإلتجاه وىذا ما نصت عميو المادة 

ويرى أصحاب ىذا الرأي ان ىذه  ،1806من قانون أصول المحاكمات المدنّية الفرنسّي لسنة  505

عن غير العادّية ذلك أن المشرع الفرنسّي قد نظميا ضمن أحكام الطعن غير الدعوى من طرق الط

ومن جية أخرى وفق أصحاب ىذا الرأي قد جعميا المشرع الفرنسي وسيمة لمطعن في  ،العادّية من جية

 .الحكم ال الطعن بالقاضي

اعالن بطالنو ووفق أصحاب ىذا الرأي أيضًا فالغاية من دعوى المخاصمة ىو الغاء الحكم الطعين و 

 2 .من خالل المحكمة المطعون أماميا بيذا الحكم بموجب دعوى مخاصمة

أىم ما يؤخذ عمى ىذا الرأي ابتداًء أن الغاية في الطعن ىي التعويض عن الضرر الذي لحق  وان

ن كان اليدف ايضًا التعويض العينّي بالغاء الحكم كما إن الخصومة تظير  ،بالمتضرر من القاضي وا 

                                                           
، 1996، دار الثقافة لمطباعة والنشر، االردن، عمان، 1لمحامي عن اخطائو المينّية، طعبد الباقي، محمود سوادي، مسؤولية ا  1

 150ص
 112، ص2013مدى مخاصمة القاضي مدنيا، جامعة عمان العربية قسم القانون، ،(2012الفاعوري، أيمن ممدوح محمد،) 2
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لتنا ىذه بين المتضرر وخصمو في الدعوى ال بينو وبين القاضي مصدر الحكم المشكو منو؛ في حا

 1وىذا عمى خالف الغاية التي يتوخاىا  الفقو من دعوى المخاصمة. 

كما إن ىذا الرأي يحصر الطعن بالمخاصمة في األحكام النيائّية بينما ال يتيح لنا الطعن في القاضي 

نيائّي الفاصل في الدعوى إذ أن سبب المخاصمة قد يتحّقق قبل صدور قبل صدور القرار غير ال

 الحكم المنيي لمخصومة في الدعوى. 

من قانون األصول  505ويرى جنب من الفقو أن ما سار عميو المشّرع الفرنسّي من اجتياد في المادة 

الذي يحمميا كطريق طعٍن فالوجو األّول الوجو  :الفرنسّي إنما ىو نّص يحمل أكثر من وجٍو في آن معاً 

ىو اعتبارىا كدعوى مسؤولّية مدنّية ذلك أّن  :والوجو اآلخر ،غير عادّي اليدف منو فسخ الحكم

المشرع أجاز الحكم لمتضرر بالتعويض؛ فيكون مع ذلك األخذ بيذه الدعوى كدعوى تعويض أمٌر 

 2 .سائغ في محّمو إذ اأمر متى ارتبط بالتعويض ال يكون طريقث طعن فحسب

ويرى جانب آخر من الفقو أّن دعوى المخاصمة ىي دعوى مسؤولّية مدنّية اليدف منيا جبر الضرر 

ذلك أن الغاية من ىذه الدعوى ىو جبر الضرر  ،الذي لحق بالخصم صاحب المصمحة في الطعن

فيو ة في أحد قرارتيا حيث جاء ، وىذا النيج ما سمكتو محكمة النقض المصريّ 3الذي لحق بالمتقاضي 

اعتبار دعوى مخاصمة القضاة مدنيًا دعوى مسؤولية تيدف إلى تعويض ضرر حاق بالمتضرر "

 .4" قبول مخاصمتو ومستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز

                                                           
 113المرجع السابق، ص (،2012)محمد، ممدوح أيمن الفاعوري،1
  114، ص نفس المرجع   2
 911، ص1997(، الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاىرة، مصر القاىرة، 1997والي، فتحي. )  3
  118، والمنشور في  الفاعور، المرجع السابق، ص 8/7/1997والصادر في  8569حكم محكمة النقض المصرّية رقم  4
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ولما كان األثر الذي رتبو المشرع في قانون المرافعات المصرّي إضافة الى التعويض عن الضرر 

فإن ىذا ما يشير صراحًة إلى أن الحكم المستقى من ىذه المادة الذي نبحثو ىو أثر  ،بطالن الحكم

ما يجعل الًنّص وفق ما أرى ذو وجيين ما يجعل من القاعدة في القانون  ،بطالٍن وأثر تعويض

 المصرّي ذات طابع مشترك وذو طبيعٍة خاّصة. 

اجعة غير عادية واستثنائية جدًا تبحث في مخاصمة القضاة ىي مر قضت محكمة التمييز المبنانّية " وقد

لذي يوازيو الجيل المطبق إخالل القاضي بقيامو بواجباتو إخالاًل يشكل خطأ جسيمًا باإلىمال المفرط ا

إن اليدف الذي ترمي إليو المخاصمة ىو إبطال الحكم المشكو وكما جاء في أحد قرارتيا " 1"لمقانون

وىذا ما يجعمنا نقرأ ما سار عميو إجتياد محكمة  ،2"لو تعويض المدعي عن الضرر المسببمنو و 

التمييز المبنانّية في قرارييا المذكورين ما قرأناه عند دراستنا ألحكام المخاصمة في قانون المرافعات 

ام دعوى قد نّظم أحك 1983صول السري لسنة غير أن المشرع المبنانّي وفي قانون اال ،المصريّ 

" األمر الذي مسؤولية الناجمة عن أعمال القضاةمداعاة الدولة بشأن ال"مخاصمة القضاة ضمن باب 

جاء نّصًا يجعل من ما سار عميو القضاء المبناني وىذا ما أكدتو محكمة التمييز المبنانّي في قرار ليا 

إن دعوى مسؤولية الدولة ىي دعوى تعويضية وال بد من توافر عنصر الضرر المبرر ليا والمتمثل "

  .3"خطأ جسيم أرتكبو القاضي في عممو في الحكم الخطأ خطأ واضحًا ال يختمف عميو إثنان مرتدًا إلى

ي فييا تنظيم أّما في ضوء التشريعات التي لم يجِر النّص فييا عمى دعوى مخاصمة القضاة أو لم يجر 

ولعّل  ،مساءلة القضاة مدنّيًا فإن األمر فييا يكون غير ذي وضوح كما في االتجاىات التي ُذِكرت آنفاً 

من ىذه التشريعات القانون األردنّي؛ فمم يذكر القانون األردنّي السبيل إلى مساءلة القضاة مدنّيًا وىذا 

                                                           
العامة لمحكمة التمييز المبنانّية والمنشور في:صعب، المرجع السابق، ، والصادر عن الييئة 9/5/1996تاريخ  12قرار رقم 1

 267، ص 2006
 المرجع السابق.  صعب، والصادر عن الييئة العامة والمنشور في 29/12/1998والصادر بتاريخ  14قرار رقم  2
 المرجع السابق صعب، والمنشور في  1993لسنة  23فرار رقم  3
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لمطمب والذي يعالج دعوى المخاصمة كدعوى لى الفرع الرابع من ىذا اإما يدعونا إلى اإلنتقال 

 .تقصيرّية

 دعوى المخاصمة  عمى تقصيرّيةالمسؤولّية ال مدى انطباق :الرابع مطمبال

  يضاً أمن المجمة  31من مجمة االحكام العدلية )الضرر يزال( ونصت المادة  20 لقد نّصت المادة

 )الضرر يدفع بقدر االمكان(.

 بضمان مميز غير ولو فاعمو يمزم بالغير اضرار كل) االردني المدني القانون من 256 المادة نصت

 كان فان-2بالتسبب او بالمباشرة االضرار يكون -1)القانون ذات من 257 المادة ونصت( الضرر

 الفعل يكون ان او التعمد او التعدي فيشترط بالتسبب وقع واذا لو شرط وال الضمان لزم بالمباشرة

 (الضرر الى مفضيا

 المصريّ  لمرافعات قانون ىدي وعمى لنا يمكن فال السابقة، األسطر ثنايا في ذكره سبق ما عمى وقياساً 

 وال أمامنا التعويض سوى يتيح ال ىنا النّص  أنّ  ذلك لمحكم لغاءإ دعوى المخاصمة دعوى اعتبار

 .أسمفنا كما المصريّ  المرافعات قانون في كما الحكم آثار وشلّ  بإلغاء القضاء يخّول

 وأحدىما التعويض أحدىما مزدوجين جانبين تحوي خاصة طبيعة ذات دعوى اعتباره كذلك يمكن وال

 إعتبارىا يمكن ال أخيراً  الحال وكذلك المبنانّي، األصول قانون بيان عند أسمفنا كما الطعين الحكم إلغاء

 .الفرنسيّ  القانون أحكام بيان عند ذرنا كما عاديّ  غير طعن طريق

أّن المشّرع األردنّي لم ينّص صراحًة عمى حظر مساءلة القضاة مدنّيًا عن  ونشير عمى سبيل المثال

الحالة في ىذه فإنّنا  ضمن نصوص محددة في القانون سباب المجيزة لمخاصمتيمأخطائيم أو عن اال

أركان المسؤولّية  نمجأ الى القواعد العامة في المسؤولّية التقصيرّية لمبحث عن مسؤوليتيم متى توافرت

 .التقصيرّية
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متضرر إثبات العمل غير المشروع وبما أن دعوى المخاصمة ىي دعوى تعويض فيجب عمى ال

وبخالف ذلك تكون دعواه حريو بالرد لعدم  .الضرر النازل بو وعالقة السببية وذلك وفقًا لمقواعد العامةو 

 1.اإلثبات

 تشريع الفمسطينّي لدعوى مخاصمة القضاة وفق ا :الخامس مطمبال

أن المشّرع الفمسطينّي قد انفرد عن كل األنظمة القانونّية التي سبق تناوليا في ىذه الدراسة؛ فيي قد  

وىذا ما أنبأت عنو صراحة  ،جعمت من دعوى المخاصمة دعوى مسؤولّية مدنّية تقوم عمى الضمان

.. تحكم عمى المدعى عميو .ًا "من قانون أصول المحاكمات المدنّية عندما جاءت نصّ  160المادة 

" والتعويضات ىنا جاءت مطمقة في إشارة إلى أنيا تركت أمر تقدير ىذه التعويضات ..بالتعويضات

 .إلى القضاء وفق أسس المسؤولّية المدنّية

وكما أضاف المشّرع دور  ،وليس ىذا ىو وجو التمّيز الذي امتاز بو القانون الفمسطينّي عن غيره

وعّمق إعالن بطالن ىذا الحكم  ،الحكم إلى القاضي الذي يفصل في دعوى المخاصمة اعالن بطالن

ما يجعل دعوى المخاصمة وقت قبوليا دعوى ذو  ،وفسخو بتبميغ الخصم اآلخر لبيان أوجو دفوعو

ولمخصم األصيل فييا الحق بإبداء أوجو دفوعو وبيان  ،طبيعة خاصة الخصم فييا القاضي من جية

 2.أوجو طمباتو

ذات طبيعة خاصة ألن ليا نصوص خاصة بيا دون يمكن اعتبار دعوى المخاصمة في فمسطين 

جراءات وأسباب وحاالت وآثار خاصة تمّيزىا عن سواىا من باقي  ،غيرىا من الدعاوى تنظميا وا 

وبالتالي ىذه الدعوى تكون ليا طبيعة  ،واإلبطال ،وذات طبيعة مزدوجة تتناول التعويض الدعاوى

 .ومزدوجوخاصة 
                                                           

 121، ص2012محمد،المرجع السابق، الفاعوري، أيمن ممدوح   1
 . 2001لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنّية الفمسطيني رقم  161المادة   2
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 لقانون  استناداً  المسؤولية من القاضي اعفاء دستورية مدى: لثالمبحث الثا

 .والتجارية المدنية المحاكمات صولأ قانون في عمييا النص ظل في المدنية المخالفات

ومدى دستورية  ،من خالل ىذا المبحث ندرس الفمسفة القانونية في النص عمى المسؤولية لمقاضي

والذي ما  1944لسنة  36لقانون المخالفات المدنية االنتدابي رقم  من المسؤولية استناداً عفاء القاضي إ

صول أساسي الفمسطيني ولقانون زال مطبق في المحاكم الفمسطينية رغم مخالفتة لنص القانون األ

 المدنية.و  المحاكمات المدنية والتجارية

 المسؤولية المدنية لمقاضيالفمسفة القانونية في النص عمى  ول:ال فرع ال

وقد بات مبدأ الفصل  ،استقالل القضاء اليوم قد بات منيجًا وطريقًا تسمكو المجتمعات الحديثة مبدأ نا

وال شّك أن  ،بين السمطات أحد أىّم أوجو النظر إلى مدنّية الدولة والحكم عمى مبدأ سيادة القانون فييا

من استقالل القضاء وتحمي مبدأ الفصل بين جاءت حاويًة لنصوص تض دساتير العالممعظم 

 السمطات. 

نظمتيا الدستورية أولم يعد مبدأ استقالل القضاء من المبادئ التي تضعيا الدولة من باب الترف في 

نما اعتبر ىذا المبدأ أحد أىّم المبادئ في إدارة منظومة العدالة وتأسيسًا لما تقدم جاء في  حد قرارات أوا 

ى ىدييا في سبيل تحقيق العدالة مألمم المتحدة مبّينًا لعشرين مبدًا يتوّجب السير عالجمعية العامة ل

 .1لغايتيا والغاية التي يتوخاىا منيا التأكد من استقالل القضاء 

                                                           
 . 29/11/1985الصادر بتاريخ  40/32قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم  1
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لى المجتمع وىو عضو إفيو أن القاضي قبَل أن يكوَن قاضيًا ما ىو إاّل مواطن ينتمي شك  ومما ال 

بالتالي  ،ىل ىذا المجتمعأسموب الذي يعتاش بو وتقاليده ويفكر بذات األينسجم وعادات ىذا المجتمع 

لى إخرين المحتاجين لحقيم في المجوء فإن القاضي قد تنشأ عالقة تعاقدّية بينو وبين أحد المواطنين اآل

مر الذي يجعمنا نبحث في األ ،القضاء أو قد يترتب في ذمتو أو لذمتو ما يكون لبقّية أفراد المجتمع

ولنا حّق مقاضاتو بيذه الصفة ابتداًء كمواطن وقبل  ،لقاضي كمواطن قبل أن نبحث بتصرفو كقاضٍ ا

  .كّل شيء

وأثناء عمل القاضي قد يقع في خطأ أو يقع منو غشٌّ أو تدليس أو اّي سبب آخر قد يستوجب أو 

اضي من حساسّية شديدة ولما تقتضيو طبيعة مينة الق  ،يترتب إثره المساءلة المدنّية لو عمى ىذا الفعل

 وطبيعة خاّصة ودّقة يترتب عمييا حقوق لممتقاضين رسمت طريق مقاضاة خاصة ليم. 

حد عن قضاء ىذا القاضي أو ذاك أذا لم يرضى إولحماية القاضي في عممو من كيد المتقاضين فيما 

ن كثير من ذلك ا  -ولحماية القاضي من عشرات الدعاوى الكيدية التي سيتعرض ليا أثناء عممو

والتي ستؤثر دون أدنى شّك عمى حسن  ،-ألخطاء القاضي  المحكوم عمييم يعتقدون أنيم ضحايا

فقد رسم المشرع  ،ضرار بسمعة الجياز القضائي عموماً إوقبل ذلك سيكون منيا  ،أداءه وعمى انتاجو

عن األسباب و  و عضو النيابةأ يسمكيا المتقاضين عند رغبتيم في مخاصمة القاضي خاصاً طريقًا 

 .المخاصمة بنظام أخذت التي الدول في وذلك 1المجيزة لممخاصمة.

ولّما كان القانون يسري عمى الكاّفة وكانت وظيفة القضاء تحقيق العدالة بمساواة يتساوى فييا من تربع 

خرى أفي موقع مسؤول مع المواطن ولّما كانت الحصانة التي رسميا القانون لفئات معّينة دون فئات 

ال تعني بالضرورة اعفاء القاضي من المساءلة عما وقع فيو من خطأ؛ ولعل ما يفسر لنا ذلك ىو أن 

                                                           
 100، ص2008لجامعة الجديدة التعميق عمى قانون المرافعات عمى ضوء احكام قانون االثبات ، دار ا ،احمد ،ىندي 1
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ترك القاضي عمى عواىنو دون أن يتوّخى مساءلة قد تنزل عميو من جية مسؤولة سيجعل أداءه دون 

سيكون  األمر الذي ،رقابة ودون خشية من الوقوع في الخطأ مما سيزيد الخطأ في افعالو وتصرفاتو

من أجل ذلك يتضح لنا  ،بالنتيجة غير محقق لممصمحة العامة والذي ال نرى معو العدالة التي ننشد

السبب الذي رسم المشرع فيو اجراء وطريقًا يسمكو من يرغب في مساءلة القاضي عما يجيز 

 .المخاصمة والمساءلة

ية القاضي الذي يتوخى استقالاًل في نجد أن ثّمة امرين ال يمتقيان تضاربت فييما الغاية؛ فمن ج ،ىنا

ذا إن القاضي أوالمواطن الذي يخشى  ،ويبتغي ارتياحًا دون ضغط أو خشيٍة أو تدخلٍّ في عممو ،عممو

من أجل ذلك  ،ىمل في عممو ولم يحقق العدالة التي يريدىا المجتمعأراد من غياب المساءلة أحقق ما 

  .جاء المشّرع ليرسم أحكام دعوى المخاصمة والتي من خالليا يقدر الخصوم مساءلة القاضي

وىذا النظام 1" ام اتخاذ القاضي خصمًا ومقاضاتونظما تقدم اعتبار مخاصمة القضاة " ويمكن وفق

ام الذي يحكم المنصوص عمى أحكامو ضمن قانون أصول المحاكمات المدنّية والتجارّية ىو ذلك النظ

شكل دعوى المخاصمة واجراءاتيا والمحكمة المختصة بنظرىا وكذلك يبحث في االسباب المجيزة لنظر 

  .ن كان ىناك ثّمة إمكانّية لمطعن بياا  ويبّين صدور األحكام بيا و  ،ىذه الدعوى

ولّية مدنّية عن ويميل جانب آخر من الفقو الى القول بأن المشرع لم ُيِرد أن يجعل القاضي مسؤواًل مسؤ 

جميع األخطاء القانونّية التي قد يقع بيا أو يرتكبيا وىو في سبيل قيامو بوظيفتو كسائر الموظفين 

العمومين؛ لذا سرى في طريق وضع نظام خاص يجري فيو مخاصمة القضاة ومساءتيم عما وقعوا فيو 

 .2من لغو أو خطأ

                                                           
 33حسن، فتحي احمد قطان، مخاصمة القضاة في القانون اليميني دراسة مقارنة،  ص1
 7، ص1996سطام عيد سميمان، مخاصمة القضاة االشتكاء عمى الحكام، المعيد القضائي االردني، عمان االردن، الحوامدة،  2
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لقانون المخالفات   اً ة استناددستورية اعفاء القاضي من المسؤولي ثاني: الفرع ال

 مدنيةال

تحت  1944لسنة  36الفقرة الخامسة من قانون المخالفات المدنية االنتدابي رقم  4نصت المادة 

و ىو عضو أم الدعوى عمى شخص يشكل تقو ال )عنون حظر اقامة الدعوى عمى بعض االشخاص 

و ىيئة أية محكمة أو أاكم المركزية و المحأخالف المحكمة العميا و ىيئة قضائية أية محكمة أفيو 

ية محكمة مركزية وال عمى أو من قضاة أمن قضاة المحكمة العميا  عضائيا قاضياً أحد أقضائية يكون 

خر يضطمعوا بميام قضائية آي شخص أي شخص كيذا وال عمى أبميام  ي شخص يضطمعوا شرعاً أ

فة المدنية ذا كان الفعل الذي سبب المخالإتاىا بصفتيا القضائية أبما في ذلك المحكم بمخالفة مدنية 

 .(يقع ضمن نطاق اختصاصو

شخاص وحمايتيم وتحصينيم من عفاء عدد من األإنتدابي قام بن المشرع اإلأمن النص السابق نجد 

ي مسوؤلية أحيث نص عمى اعفائيم من  .شخاص القضاةرفع القضايا ضدىم ومن ضمن ىؤالء األ

ن قواعد المسوؤلية أخر آلمخالفات المدنية التي تقع منيم ضمن نطاق اختصاصيم بمعنى بسبب ا

 ذا القانون الن ىبأ عمماً  ،و مخالفات مدنيةأخطاء أالتقصيرية ال تنطبق عمى القضاة في حال ارتكابيم 

وفي رأي الباحث ان ىذا النص  .المفعول ومطبق في المحاكم في الضفة الغربية وقطاع غزة زال سارياً 

خطاء السمطة أنو ال يعفي الدولة من تحمل المسوؤلية عن إوان كان يعفي القاضي من المسوؤلية ف

ن تقوم أ 30مادتو رقم في  2003لسنة ساسي المعدل الفمسطيني وفق ما جاء القانون األالقضائية 

وفي ظل نظام المخاصمة  .ترض حدوثوالسمطة الوطنية بتعويض المتضرر نتيجة الخطأ القضائي المف

 .2001صول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني لسنة أالمنصوص عميو في قانون 
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سباب حد األأذا ارتكب إصول مخاصمة القاضي أذين النصين متكاممين في النص عمى حيث جاء ى

ال لبس فيو في النص عمى  واضحاً  ساسي صريحاً وجاء نص القانون األالمستوجبة لممخاصمة 

خطاء السمطة القضائية وبالتالي جاء ىذين النصين متكاممين في النص عمى أدولة عن مسوؤلية ال

 .المسوؤلية المدنية لمقاضي

ولوية ن األإذا تعارض نص القانون العادي مع نص الدستور فإنو أ القانون دياتبجأفي  ومن المنطق

ننا نبعث عن مدى إي قانون فأوعندما نبحث عن دستورية  .ساسيفي التطبيق لمنص القانون األ

 ساسي.و القانون األأمع الدستور  نطباق القانون العاديإ

صداره لحكم عن إيتضح وعند البحث في األسباب القانونية التي تحول دون المساءلة لمقاضي بعد 

بالحصانة القضائية المحكمة المختصة أنو ومن الممكن أن يكون الحكم صادر عمى شخص يتمتع 

 لكونو وزير، أو مبعوث دبموماسي، أو عضو نيابة عامة، أو غيره. 

إعفاء واستثناء أو عدم خضوع المبعوث الدبموماسي تعريف الحصانة القضائية بأنيا " يمكن

. ومن ضمن الحصانة القضائية التي يتمتع بيا 1"ضائي المحمي لمدولة المعتمد فييالالختصاص الق

المبعوث الدبموماسي الحصانة من التنفيذ في المسائل المدنية والمسائل الجزائية، وكذلك وعميو فإنو ال 

يجوز تنفيذ الحكم لو صدر ضد المبعوث الدبموممسي إال في الحالة التي تتنازل فييا دولتو عن منحو 

ة سمطة تقديرية حول الذي يتمتع بالحصانة القضائية يال يوجد لمقاضي أ الحصانة، مع اإلشارة إلى أنو

 ويقصد بو وزارة الخارجية.

                                                           

  http://pal- studies.ps   1 صباحا 9:9، الساعة 11/11/2014تاريخ الزيارة 
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( لسنة 36رقم ) 1نتدابيانون المخالفات المدنية اال( من ق4يالحظ وبالرجوع إلى نص المادة )

وى بإستثناء ما ورد النص عميو صراحة بخالف ذلك، ال تقام الدع -1الذي ينص عمى أن " 1944

يتحمل خادم جاللتو والموظف  -2لمخالفة مدنية عمى ذات صاحب الجاللة أو عمى حكومة فمسطين. 

ذا أقيمت الدعوى عميو فإنيا تقام عميو بصفتو الشخصية.  العمومي تبعة ما يأتيو من مخالفات مدنية، وا 

بيق أحكام المادة من ىذه المادة، ودون إجحاف بتط 5و 4ويشترط في ذلك، مع مراعاة أحكام الفقرتين 

، أن يصح الدفع في الدعوى المقامة عمى أي خادم أو موظف كيذا، بإستثناء الدعوى المقامة 57

لإلىمال، بأن الفعل المشكو منو يقع ضمن نطاق سمطتو الشرعية، أو أنو قد أجراه بحسن نية في 

 لو أنو سمطتو الشرعية". ئىنطاق ممارستو لما ترا

بأن المشرع أخرج الممك من نطاق المسؤولية، وكذلك أخرج حكومة   المادةمن نص ىذه  يضاً أ يتضحو 

فمسطين من نطاق المسؤولية، وبما أن حكومة فمسطين تتمثل في جميع الوزارات العاممة فييا األمر 

الذي يفيم منو بأن الحكومة غير مسؤولة عن أعمال موظفييا، إال أنني أرى بان ىذا اإلستثناء وارد 

والواجبات بين األطراف، إضافة إلى أن كل ختالل في الحقوق إو؛ كونو يؤدي إلى في غير محم

 شخص مسؤول عن فعمو أمام القضاء والناس جميعا متساوون.

 19/6/2002تاريخ الصادر ب 95/2001وىذا ما أكدتو محكمة اإلستئناف الفمسطينية قي قرارىا رقم 

من أن الدعوى ال يجوز أن ترفع عمى ذات  وأما عن قول وكيل المستأنف ضدهوالذي جاء فيو "

، األمر الذي ال يتفق والواقع العممي الجاللة أو عمى حكومة فمسطين، وبالتالي فالدعوى مردودة شكالً 

المسؤولية عن أعمال الذي درجت عميو المحاكم بالنظر في مسؤولية اإلدارة عن كل أعماليا مشمولة ب

 .التابعين ليا

                                                           
 .28/12/1944بتاريخ  149من الوقائع الفمسطينية عمى الصفحة  1380نشر ىذا القانون في العدد  1
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الحكومة قائمة وىي مسؤولة عن أعمال التابعين ليا، والقول بغير ذلك يعني بال فالجاللة هلل وحده، و 

الحقوق بين األطراف وزعزعة ثقة المواطنين في اإلدارة وىو ما لم يقصده  ختالل التوازن فيإشك 

 الشرع وال ترمي إليو القوانين".

ى الممك وحكومة فمسطين من يالحظ وبالرجوع إلى نص المادة سالفة الذكر بأن المشرع وعندما إستثن

المسؤولية، نجده قيد ىذا اإلستثناء في الحالة التي يكون فييا فعل التابع ناتج عن إىمال، أو إذا كان 

 .1ىذا الفعل واقع ضمن نطاق السمطة الشرعية، أو كون التابع قد أجراه بحسن نية

اء خالفات المدنية قد جنون المنو الحق في الصدور لقاأصول المحاكمات المدنية وطالما أن قانون إ

حكام دعوى مخاصمة القضاة ولما كان القانون أصل خاص ينظم ناسخًا لما قبمو حيث جاء في ف

االحدث يأتي ناسخًا لمقانون االسبق ولما كان النّص العام يقّيد بنص خاص فال مجال من وجية نظر 

نما قد جرى الغاءمن قانون المخالفات المدنّية ناف 4الباحث باعتبار المادة  العمل بيا ضمنا  ذة وا 

 .بالتعارض

صول المدنية قانون األحكام أفي فقرتيا الثانية ممغية لكل ما يتعارض مع  293حيث جاءت المادة 

وىذا ما  ،تتعارض مع فصل كامل في ىذا القانون 4ن المادة أنو بات من الواضح أبعد صدوره وحيث 

يؤيده ما استقر عميو اجتياد محكمة النقض في كل الدعاوى التي وضعت بين يدييا قابمة الطعن من 

ن مسألة االختصاص في النظر في الدعاوى من اول ما تقضي بو المحاكم أحيث االختصاص وحيث 

.وتتصدى لو في قرارتيا

                                                           
رسالة  مسؤولية المتبوع عن فعل تابعو في مشروع القانون المدني الفمسطيني)دراسة مقارنة(،أبو حسن، ربيع ناجح راجح:  1

 .2008عة النجاح الوطنية، نابمس، ماجستير )غير منشورة(، جام
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 ما كل يمغى" نصت قد المعدل الفمسطيني األساسي قانون من 119 المادة نص أن التأكيد مع

 لتعارضو ممغى نتدابياإل المخالفات قانون أن حيث" المعدل االساسي القانون ىذا أحكام مع يتعارض

 .القانون ىذا تطبق المحاكم زالت فما العممي االطار في أما ،المذكورة المادة صريح مع
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 الفصل الثاني: اسباب وحاالت مخاصمة القضاة

عمى أسباب  1الفمسطينيمن قانون أصول المحاكمات المدنّية والتجارّية  (153) نصت المادة

وفي ىذا الفصل نتناول إن كان المشّرع قد أورد ىذه األسباب عمى سيبل الحصر  ،لمخاصمة القضاة

سباب في أم عمى سبيل المثال؟ وكذلك لمعالجة ولموقوف أمام ما تتمايز بو النصوص المحددة لأل

يشترط لدعوى المخاصمة ضرورة توافر الضرر  ،مسطيني عن بقّية التشريعات المقارنةالقانون الف

المترتب عمى خطأ القاضي سواء كان خطأ مادي أو أدبي، وبالتالي اذا ثبت أن الخصم لم يمحق بو 

الضرر ال يحّق لو أن يرفع دعوى المخاصمة، وىذا ما أكدتو محكمة استئناف االسكندرية بقوليا: "أن 

ن كانت تخضع لقواعد مخصوصة إال أنيا باعتبارىا دعوى مسؤولية ال يقبل من ا  ى المخاصمة و دعو 

وىنا ال مجال لشرح  2ذا ترتب عمى الفعل المنسوب لمقاضي ضرر أصاب المخاصم"إرافعيا إال 

  :ة مباحث كالتاليثالثىذا الفصل إلى تطرق في نسو  .الضرر كأحد أركان المسؤولية

  بالمخاصمة المشمولين والقضاة صلاأل عمى استثناء المخاصمة :ولالمبحث ال.  

  صول المحاكمات المدنية والتجارية أقانون  سباب المخاصمة الواردة فيأ :ثانيالالمبحث

 .2001لسنة

  خرى لممخاصمة.سباب األاأل :الثالثالمبحث 

 

                                                           
 1الممحق رقم   1
  47م، ص2000دار النيضة العربية،  ،3االزماري، السعيد محمد، المسؤولية المدنية لمقضاة،ط 2
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 المبحث الول: المخاصمة استثناء عمى الصل والقضاة المشمولين بالمخاصمة

لة القاضي عما يصدر عنو اء من القاعدة العامة وىي عدم مساءستثنإىي ان فكرة مسؤولية القاضي 

عن  لو في القيام بعممو بعيداً  ثناء عممو وتمتعو بالحصانة القضائية التي تكون عوناً أمن تصرفات 

نو يستعمل حق ثناء عممو ألإصل ىو عدم مسوؤلية القاضي عن تصرفاتو األ إذالتأثرات الخارجية 

 ن تخمق ثباتاً أالتي من شأنيا ترك لو سمطة تقديرية فيو ومنحو الحصانة القضائية ياه إخولو القانون 

ن اعتبارات العدالة دفعت ولكون القاضي بشر ومن طبيعة أال إلمقاضي وتقرر لو الطمأنينة في عممو 

ثناء قيامو أن القاضي معرض و أحيث عمال القضاء ألى إلية لى تقرير المسوؤ إبشر الخطأ دفعت ال

ذا كان القاضي يخضع ا  الوظيفية و  داءه لمواجباتوأثناء ألمخطأ وكذلك عمالو الشخصية الخاصة أب

ومكانتيا العظيمة ن خصوصية الوظيفة القضائية إف 1عمالو الخاصةألممسوؤلية العامة فيما يتعمق ب

لى اعتبارات العدالة إ ضافةالحرية والحقوق باإلاة والحق في النابعة من كونيا تتناول الحق في الحي

لممسوؤلية القضاة ىو نظام  خاصاً  فقرر المشرع نظاماً  عمال القضاءألى تقرير المسوؤلية عن إدفعت 

مخاصمة القضاة التي يتم في حاالت وضوابط معينة عمى سبيل الحصر استثناء من القاعدة العامة 

من قانون اصول المحاكمات  153مة فقد نصت المادة ما بخصوص القضاة المشمولين بالمخاصأ

 494وىذا ما جاءت بو المادة " ....التجارية والمدنية " تجوز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة

ذا إ" أصول المحاكمات التجارية والمدنيةمن  158من قانون المرافعات المصري وكما جاء نص المادة 

تختص بنظر الدعوى  عاماً  و نائباً أو بمحكمة االستئناف أبالمحكمة العميا  كان المدعي عميو قاضياً 

 ذا كان المدعى عميو من غير ىؤالء تختص بنظرىا محكمة االستئنافإما أر محكمة النقض ئحد دواأ

ن أيتبين لنا مما تقدم  من قانون المرافعات المصري 497و  496المواد  يضاً وىذا ما جاءت بو أ"

بتدائية وقضاة محاكم االستئناف وقضاة محكمة ىم قضاة المحاكم اإل ئز مخاصمتيم مدنياً القضاة الجا

                                                           
 1سنان عمي جار اهلل ، المسوؤلية المدنية لمقضاء في قانون المرافعات اليمني ص ،اليميس  1
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ولكن السؤال ىنا يثور ىنا ىل من الممكن مخاصمة قضاة عضاء النيابة العامة والنائب العام أالنقض و 

و أ ةو القضاة المحاكم الشرعيأمن الدولة أو قضاة أالمحاكم الخاصة مثل قضاة المحاكم العسكرية 

و يحول من مخاصمة أو عام يمنع أ؟ ال يوجد في فمسطين نص قانوني خاص النيابة العامة العسكرية

ن تسمح بمخاصمة قضاة أنصاف وروح القانون قضاة ىذه المحاكم وكذلك ليس من مبادئ العدل واإل

حكام ليا أشارت في عدة أما محكمة النقض المصرية فقد أ .المحاكم النظامية دون المحاكم الخاصة

ن القواعد المنظمة لدعوى المخاصمة ال أمن قانون المرافعات يدل عمى  494 497ن نص المواد أب

عضاء النيابة العامة وال يعتبر أال عمى المخاطبين باحكاميا من قضاة المحاكم العادية و إتسري 

ى خالف ذلك خر عمآذا نص قانون إال إخرى أعمى غيرىم مما يعممون لدى جيات قضائية  سريانيا

  1.العاديةالمخاصمة عن قضاة غير المحاكم  حكامأام استبعاد سريان كحليذه األ وبالتالي تم وفقاً 

 السباب المنظمة بأحكام القانون: لثانيالمبحث ا

كما أسمفنا الذكر في مقدمة ىذا البحث فقد نّظم قانون أصول المحاكمات المدنّية والتجارّية النافذ في 

من القانون المذكور األسباب  153وأوردت المادة  ،منو أحكام دعوى مخاصمة القضاة الباب العاشر

لييا سببي مخاصمة القضاة وحصرتيما بسببين إ شاروأوردت المادة الم ،المجيزة لمخاصمة القضاة

والثاني في األحوال  ،األّول إذا وقع من القاضي غّش أو تدليس أو خطأ  مينّي ال يمكن تداركو :إثنين

  .التي يحكم فيو عمى القاضي بالتعويضات إذا قضي بمسؤوليتيم

وبناء عمى ذلك فانني قمت بتقسيم ىذا المبحث الى مطمبين، المطمب األول اذا صدر الحكم بناء عمى 

غش أو تدليس من القاضي، وفي المطمب الثاني اذا ارتكب القاضي خطأ ميني جسيم ال يمكن 

 تداركو.

                                                           
 140السابق، ص الفاعوري، أيمن ممدوح محمد،المرجع  1
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 :الحكم بناء عمى غشٍّ أو تدليس من القاضي إذا صدر :الول المطمب

سباب المخاصمة كان المشرع المصري قد استبعده من تشريعو لفترات أابتداًء نجد أن ىذا السبب من 

ويعزي الفقو ذلك إلى أّن مما يقع في نفس  ،غير أّنو قد أعاد النّص عميو في تشريعو النافذ ،سابقة

ن المصمحة العميا تقتضي أن يزال ذلك الريب  ،الخصوم والمتقاضين نسبة الغش والغدر إلى القضاة وا 

 .1من نفوس المتقاضين 

ونعني بالغّش كل أمر من شأنو أن يكون شيئًا من التدليس والمفاجأة أو أّي من الوسائل التي تستخدم 

في مواجية الخصم اآلخر يقصد من ىذا التصرف تضميل المحكمة وحرفيا عن  بوساطة الخصم

ومن األمثمة عمى ذلك كما لو أخفى محامي  2ن تسير عمييا الدعوىأالوجية الحقيقية التي ينبغي 

الدعوى ومثال  ،الخصم بتواطئ مع الخصم اآلخر بعض المستندات التي من شأنيا أن تغّير السير في

  .ينلى اإلكراه إللزام الخصم بحمف اليمإآخر عمى ذلك المجوء 

فيو ويرى الباحث أن الغش حتى يصمح أن يكون محاًل لدعوى مخاصمة القضاة من الواجب أن يتوافر 

 :مجموعة الشروط نذكر منيا

 كون في المفيوم ال بعض األمور التي من الممكن أن ت أن يكون الغّش غّشًا حقيقّيا

  .تقصير من الخصم أو وكيمو أثّرت بنتيجتيا في سير الدعوى

 3. أن يقع الغّش في وجو الخصم مقدم الدعوى لمخاصمة القاضي 

                                                           
   727، ص 2005المميجي،احمد الموسوعة الشاممة في التعميق عمى قانون المرافعات طبعة نادي القضاة   1
 928، ص2007أبو الوفا، التعميق عمى نصوص قانون المرافعات دار المطبوعات الجامعية 2
األول من المبحث األول ولالستزادة حكم محكمة  سبق وأن درسنا ليذه المسألة عند الحديث عن صفة مقّدم الطعن في المطمب 3

 قضائّية. 17في السنة  24/2/1966النقض المصرّية الصادر في 
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 فإذا لم يؤّثر الغش في حكم المحكمة ال  ،أن يكون ىذا الغّش قد أّثر في حكم المحكمة

األوراق التي تثبت يعتّد بو كما لو رّدت الدعوى بعّمة التقادم وكان الخصم قد أخفى بعض 

 . صّحة اإلّدعاء

  ويجب أن يكون الخصم مقّدم الطعن من وقع في وجيو الغّش ال يدري بوقوع الغّش أثناء

فمو عمم بوقوع ذلك الغّش أثناء المحاكمة فيكون لو إثارة الدفوع التي من شأنيا  ،المحاكمة

وسنتناول الحديث عن  ،أن تعيد الدعوى لمسير عمى السّكة التي رسمت ليا وفق األصول

  .ىذا السبب عند الحديث عن امكانية التدارك

 تّم الطعن بوجود  وكما يجب أن تكون الخصومة السابقة غير معترضة ليذا الغّش كما لو

  .الغّش ىذا أمام محكمة أخرى أثناء السير في تمك الدعوى

المقصود بالغّش أّي إنحراف عن العدالة بقصد وبسوء نّية العتبارات خاّصة تتنافى مع النزاىة ن إ

وقد عّرفت  ،1وضع القاضي فييا سموكو الشخصّي بالمحاباة أو البغض ألحد أطرف الخصومة 

ّية بدافع الكراىّية ألحد ارتكاب الظمم عن مصمحة شخص" :استئناف القاىرة الغّش بأنو محكمة

ذا حرف القاضي عن قصد أقوال أحد إ" حكمة استئناف القاىرة بيذا الشأنوتضيف م .2" الخصوم

عن قصد كما لو وصف مستند مقدم في القضية  كما لو كتب التقرير المكمف بإعداده محرفاً  ،الخصوم

 .3" عضاء المحكمةأعميو حتى يخدع باقي ما اشتمل بغير 

فيفترض في القاضي الذي  ،ورّبما كان ىذا ما يمتاز بو الخطأ المينّي الجسيم عن الغّش والتدليس

ىذا وقد أتاح لو المشرع  ،يترّبع عمى منّصة القضاء العمم والدراية والخبرة التي تؤىمو إلصدار األحكام

ن يتنحى عن نظر الممف الذي يقع عميو أالمدنّية متى اسشتعر الحرج في قانون أصول المحاكمات 
                                                           

 .111المرجع السابق، ص،عثمانالتكروري، 1
 قضائية. 61والمنشور في مجمة التشريع والقضاء لمسنة  11/7/1949حكم محكمة استئناف القاىر الصادر في 2
 نفس المرجع.3
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ويرى الباحث أن ىذا السبب يرقى ليكون السبب األبرز الذي يتيح لمقاضي  ،صدار الحكم فيوإعبء 

 .1التنحي عن رؤية الممف؛ ألّن فيو احقاق لمعدل وبغيره اعزاز لمظمم

من قانون أصول المحاكمات المدنّية أنيا إستخدمت الغّش والتدليس في بوتقة  153ويالحظ في المادة 

ويرى الدكتور عثمان التكروري في الكافي بأن الغّش والتدليس ينبثقان من  ،واحدة ولم تفرق بينيما

القاضي الحكم  ؛ وبذلك يرى أن الغّش والتدليس ىما سواء فالتدليس يقع عندما يصدربوتقٍة واحدة

 . 2مخالفًا لمعدالة عن سوء نّية وعن عمم لذلك يرى أن الغّش يشتمل التدليس 

وقبل أن نورد أمثمة عمى الغّش والتدليس التي يقع فييا القضاء ال بّد لنا من اإلشارة إلى أن أوجو الغّش 

ة فيو غّش أو فأّي تصرف متى كان فيو سوء نّية منحرف عن العدال ،والتدليس ال تقع ضمن حصر

ومن األمثمة عمى ذلك حصول القاضي عمى منفعة مالية لقاء اصدار الحكم وفق الصورة التي  ،تدليس

لم ينّص عمى أّن  -كغيره من التشريعات المقارنة   –وصحيٌح أن المشّرع الفمسطينّي  ،ابتغاىا الخصوم

 .اصمة القضاةالرشوة تعتبر من قبيل الغش أو من االسباب المجيزة استقالاًل لمخ

صحاب ىذا الرأي إلى ما أ، ويستند 3سباب المؤثرة في الحكم من الممكن اعتبار الغش سببا من األو  

: والذي جاء فيو نّصاً  166/2008جرى عميو إجتياد محكمة النقض الفمسطينة الموّقرة في قرارىا رقم 

محكمة االستئناف خصوصًا ما إن الئحة الطمب باعادة المحاكمة قد تضمنت اسبابًا لم تتعرض ليا "

ييئة مصدرة الحكم قد تقاضى رشوة من المدعي ولما ليتعمق بما صّرح بو الطاعن بأن أحد اعضاء ا

ي فإن حكميا والحالة ىذه يكون مشوبًا بعيب القصور فطاعن بذلك ولم تتعرض لو المحكمة صرح ال

  ."التعميل والتسبيب

                                                           
 من قانون اصول المحاكمات المدنّية والتجارّية الفمسطيني.  141المادة  1
  111التكروري، مرجع سابق، ص 2
  33، ص 2013سقف الحيط،محمد سالم حمدي المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفمسطينية 3
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قد نحت في ذات المنحى وذات الرأي المذكور فاعتبرت  ن محكمة النقض الموّقرةأمما تقدم نجد  

طالما أنيا سارت  ،سباب التي تعتبر من قبيل الغّش والتي يجوز معيا مخاصمة القضاةالرشوة أحد األ

  .في منحًى اعتبرت فيو الرشوة غّشًا قام بو القاضي يجيز الطعن بإعادة المحاكمة

كام القضائية التحريف والعبث بالبينات والدالئل وتحريف مثمة األخرى الغش والتدليس في األحومن األ

 .ليو ىذه البينةإستناد الى بّينة عمى خالف ما ترمي أقول وافادت الشيود واإل

نحراف عن يضيف المشرع المصري إلى أسباب المخاصمة حالة الغدر، وىي صورة من صور اإل

اضي أو لغيره اضرارًا بالخزينة العامة أو أحد العدالة عمدًا يكون الدافع الحصول عمى منفعة مادية لمق

 ، لذلك نجد أن الغش والتدليس والغدر يجمعيما شرط أساسي وىو سوء النية.1الخصوم

 إذا إرتكب القاضي أو وقع في خطأ مينيٍّ جسيم ال يمكن تدراكو  :الثاني المطمب

أن معيار التفرقة بينيما ىو ويرى الدكتور المميجي في موسوعتو ان ىذا السبب يشترك مع الغش إذ 

من وغير أّن جانبًا آخر  ،2فيرى أنو يستدل عمى الغش من من حجم المخالفة وجسامتيا  ،معيار ذىنيّ 

فجاز من وجية  ،؛ فاعتبر األخير ذلك سببًا يستقل بالتقدير والمخاصمةالفقو سار عمى غير ىذا النيج

سيم سببًا لممخاصمة مستقاًل عن عن الغّش نظر اصحاب ىذا الفريق أن يكون الخطأ المينّي الج

وكما اعتبر اصحاب ىذا الرأي الخطأ المينّي الجسيم  لوحده كافيًا النعقاد السبب المجيز  ،والتدليس

 .3القامة دعوى مخاصمة قضاة حّتى لو لم تقترن بو نّية سوء 

                                                           
 63ص  ،ري، السعيد محمد، مرجع سابقمااالز  1
  727، ص المرجع السابق ،المميجي،احمد2
 71أبو الوفا، المرجع السابق، ص3
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لذي يرتكبو القاضي إن الخطأ الجسيم انقض الفمسطينية في احد أحكاميا "ت محكمة الضوفي ذلك ق

ساسّية والذي ال والموجب لمساءلتو مدنّيًا أمام الخصوم ىو الخطأ الفاضح والجيل بمبادئ القانون األ

 .1ينقصو سوء نّية ليكون غشًا أو تدليسًا" 

ان الخطأ المينّي الجسيم ىو سبب  298/2009وقد اعتبرت محكمة النقض الفمسطينية في قرارىا رقم 

عن الغش والتدليس وقد جاء في قرارىا " وتصنيف تمك الحالة كحالة ثالثة في  ًا كمّياً آخر يختمف أخالف

سياق نص تمك المادة يدل بوضوح عمى الخطأ المينّي الجسيم يختمف إختالفًا كمّيًا عن الغش والتدليس 

ن مخاصمة ا.بأوجو كثيرة ومتعددة أىميا العنصر المعنوي بمعنى انتفاء القصد الجرمي لقاضي ..  وا 

ال لمخطأ الذي ينطوي عمى أقصى ما يمكن تصوره من الخطأ واإلىمال في أداء الواجب إال تجوز 

وىذا ىو الخطأ في أعمى درجاتو وىو الخطأ الفاحش التي تبمغ فيو الخطأ مبمغ الغش والذي ينقصو 

بيل إصدارىا ليذا ويبدو أن محكمة النقض الموّقرة وىي في س  ،2العتباره غشًا اقترانو بسوء النّية" 

الحكم اصدرتو متأّثرًة بمينج الفقو المصرّي فيي اتحّدت في أن أساس التفرقة بين الغش والتدليس ىو 

معيار سوء النّية واعتبرت متى كان سوء تطبيق أحكام القانون دون ان يقترن بسوء نّية فإن ذلك يرقى 

 .ليكون السبب المندرج تحت الخطأ المينّي الجسيم

ن أردف عبارة " خطأ آخر أنفرد بو المشرع الفمسطيني عن سائر التشريعات المقارنة وىي أ أمرٌ وىناك 

ويالحظ ىنا باستعراض القوانين االجرائية المقارنة لم تنص عمى  ،"مينّي جسيم "بعبارة" ال يمكن تداركو

ي تنظيميا بناني فمن قانون أصول المحاكمات المدنّية الم 741مثل ىذه االضافة فوقوفًا مع المادة 

وكذلك  ،1968لسنة  13من قانون المرافعات المصري رقم  494( والمادة لدعوى )مداعاة الدولة

                                                           
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض لممحامي  56/2007حكم محكمة النقض الفمسطينية رقم 1

 "  150، ص 2013محمد سقف الحيط، 
 .والمنشور في المرجع السابق  298/2009حكم محكمة النقض الفمسطينية رقم 2
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وقانون المرافعات  1953لسنة  84صول المحاكمات المدنية السوري رقم أمن قانون  486المادة 

  .(والتي نظمت )الشكوى عمى الحكام 296عراقي في مادتو المدنية ال

وىو أن  ،نفرد عن غيره ممن ذكرنا من التشريعات بيذا الحكمإأن المشرع الفمسطينّي قد وىنا نجد 

ونحن ىنا بدورنا ال بّد لنا من الغوص في ثنايا ىذا الكممة والبحث  ،يكون الخطأ غير مقدور التدارك

 في ما إذا كان معيا يحتمل أن يكون ألصحاب المصمحة الحق في إقامة دعوى مخاصمة قضاة أم ال

 وكذلك لموقوف مع أىّم اإلجتيادات القضائّية والفقيّية المرتبطة بشأنيا. 

وربما يعود سبب ذلك إلى  ،ونجد ابتداًء أن ىذه الحالة ال يمكن العثور عمييا في مراجع الفقو المقارن

تالي سيكون بال ،أّن المشّرع الفمسطينّي إنفرد عن بقّية التشريعات في ىذه الزيادة الواردة في ىذه المادة

 .بصورة  أكبر ما جرى عيو اإلجتياد القضائّي بشأنيا دراستنامحّل 
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 المبحث الثالث: االسباب االخرى لممخاصمة

صل المتمثل في عدم جواز مخاصمة القاضي بسبب ن دعوى المخاصمة دعوى استثنائية من األأ نظراً 

الحصر وليس القياس وبالتالي ال يجوز سباب المخاصمة عمى سبيل أوبالتالي وردت  ،ادائو لوظيفتو

ن موضوع أشارة خرى مع اإلأن ىذه االسباب تختمف من قانون دولة لدولة أال إ ،القياس عمييا

سبابيا في الجوىر متحد موجود في كافة قوانين الدول وبالتالي يعتبر توفر السبب من أالمخاصمة وا

 .فيا الى عدم قبول الدعوىاسباب المخاصمة شرط اساسي لقبول الدعوى ويؤدي تخم

سباب المخاصمة في القانون الفمسطيني أليو في المبحث السابق من إباالضافة الى ما تم االشارة 

لسنة 40خرى نص عمييا قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم أسباب ألى إوالمصري نشير 

منو عمى حاالت المخاصمة  4و  3 من القانون المذكور في الفقرة 145حيث نصت المادة  2002

و الفصل في قضية صالحة لمحكم فييا بدون أاذا امتنع صراحة او ضمنا عن النظر في الدعوى  -3

و بناء عمى أقضى بغير الحث  نوأو أنو تعمد الجور في حكمو أذا اعترف القاضي إ -4 .عذر شرعي

ث مطالب، تناولت في المطمب األول ، وبناء عمى ذلك فانني قمت بتقسيم ىذا المبحث إلى ثال(رشوة

االمتناع عن نظر الدعوى أو الفصل فييا )انكار العدالة(، وفي المطمب الثاني تعمد القاضي الجور 

بالحكم، وفي المطمب الثالث حاالت أخرى يقضي فييا القانون بمسؤولية القاضي والحكم عميو 

 بالتعويض.

 (الفصل فييا )انكار العدالةى او االمتناع عن نظر الدعو  :االول المطمب

وجاء النص عمييا في القانون المصري  لم ترد ضمن نصوص القانون الفمسطيني حالة انكار العدالة

انو يجوز مخاصمة القاضي ( عمى 3/ 145نص قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني م)، واليمني

اذا امتنع صراحة او ضمنا اذا امتنع في النظر في الدعوى او الفصل في قضية صالحة لمحكم فييا 
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مرافعات  494بدون عذر شرعي وىذا النص ايضا جاء في قانون المرافعات المصري في المادة 

و من الفصل أت لو ذا امتنع القاضي  من االجابة عن عريضة قدمإعمى جواز المخاصمة "مصري 

ربعة وعشرين ساعة أفي قضية صالحة لمحكم وذلك بعد اعذاره مرتين عمى يد محضر يتخمميما ميعاد 

حكام في الدعاوي المستعجمة والتجارية يام بالنسبة لألأوامر عمى العرائض وثالثة لى األإبالنسبة 

 ."خرىيام في الدعاوي األأوثمانية 

سباب المخاصمة امتناع القاضي أمن ضمن  وردتأي والمصري نجدىا اليمن وبالمقارنة بين التشريع

نكار العدالة إن صور أنستنتج ايضا من النصوص السابقة  ،عن الفصل في القضية كسبب لممخاصمة

صورة  ىي امتناع القاضي عن النظر في الدعوى، وامتناع القاضي عن الفصل في الدعوى،وىناك

أخير في ثالثة من صور انكار العدالة تطرق الفقة ليا وىي تأخير النظر في الدعوى. ويقصد بيا الت

وترك المراكز القانونية في حالة من طروحو عمى القضاء اعالن الرأي القضائي في المسألة الم

 .1االضطراب وعدم االستقرار

لفصل في المنازعات والفصل في القضايا متى ن اأىي  نكار العدالة،إمن النص عمى حالة العمة ن أو 

ن وظيفتة ىي الفصل في أحيث  ىم واجبات القاضي الوظيفية،أمن صارت صالحة لمفصل فييا 

و مجاوزة حدودة أن يتحدى القانون ألمقانون وليس من حق القاضي  المنازعات وتحقيق العدل وفقاً 

 .2المشروعو لو في وظيفتو

                                                           
 87ص  2006فتحي احمد قحطان،مخاصمة القضاة في القانون اليمني دراسة مقارنة، حسن،  1
المسؤولية المدنية لمقضاة في قانون المرافعات اليمني )دراسة مقارنة(، الجميورية اليمنية، اليميس، سنان عمي جار اهلل يحيى،   2

 63مرجع سابق ص 2009جامعة صنعاء، كمية الشريعة والقانون، قسم قانون المرافعات 
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 الثاني: تعمد القاضي الجور بالحكم المطمب

انفرد المشرع اليمني في النص صراحة لم يرد في القانون الفمسطيني النص عمى ىذه الحالة، وانما 

ذا اعترف إوالتي تنص ) مرافعات يمني 145/4سباب المخاصمة في المادة أعمى ىذا السبب من 

 .رشوة(و بناء عمى أنو قضى بغير الحق أو أنو تعمد الجور في حكمة أالقاضي 

ولى تعمد الجور في الحكم والثانية األ ن ىناك ثالث صور ليذه الحالو،أنستنتج من النص السابق 

غير  1الحكم بغير الحق والثالثة القضاء بناء عمى رشوة.كما ان ىذا السبب مأخوذ من الفقة االسالمي

لى القاضي إنو يرجع الواقع العممي ألن ىذا السبب يصعب تحققو في ألى إي في الفقو اتجة أن ر أ

 .2ال في حاالت نادرةإنفسة وىو لن يعترف بادانتو لنفسة 

يقضي فييا القانون بمسؤولية القاضي والحكم عميو خرى أالثالث: حاالت  مطمبال

 بالتعويض

لحاالت عمى ا 2/ 153في المادة  2001لسنة  2صول المحاكمات المدنية والتجارية رقم أنص قانون 

خرى التي يقضي فييا القانون بمسؤولية القاضي والحكم حوال األفي األالتي يجوز فييا المخاصمة )

)تجوز المخاصمة في  مرافعات مصري 494/3نص المادة  يضاً أوىذا ما جاءت بو  عمية بالتعويض(

 .خرى التي يقضي فييا القانون بمسؤولية القاضي والحكم عميو بالتعويضات(حوال األاأل

خرى التي يقضي فييا القانون بمسؤولية القاضي والحكم عميو بالعويضات وفي ىذه الحالة حوال األاأل

ن يقرر صراحو في النص أيشترط وجود نص قي القانون يرتب مسؤولية عمى القاضي لسبب معين و 

 ن ما يترتب عمى ىذه المسؤولية ىو الحكم عمى القاضي بالتعويض.أ
                                                           

 67، صمرجع سابق ، يحيى، الييمس، سنان عمي جار اهلل  1
 94ص  2006حسن،فتحي احمد قحطان،مخاصمة القضاة في القانون اليمني دراسة مقارنة،  2
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ذا لم إمن قانون المرافعات المصري بالحكم عمى القاضي بالتضمينات  175وعمى ذلك تقضي المادة 

ذا ترتب عمى ذلك بطالن إفي الميعاد الذي حدده القانون  أسبابويودع مسودة الحكم المشتممة عمى 

نسخة من ذات القانون بضرورة توقيع رئيس المحكمة وكاتبيا عمى  179الحكم، كما جاءت المادة 

الحكم االصمية خالل اربع وعشرون ساعة من ايداع المسودة في القضايا المستعجمة وسبعة ايام في 

وبالتالي وطبقا لمقانون المصري يجوز ،القضايا االخرى، واال كان المتسبب في التأخير ممزم بالتعويض

 ،قاضي بالتعويضمخاصمة القاضي في الحالتين السابقتين بشرط ان ينص القانون عمى مسؤولية ال

ن نص عمييا ا  الفمسطيني لم ينص عمى ىذا الحاالت و  ما قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريةأ

ن حاالت المخاصمة وردت أوىنا يرى الباحث  .كحالو من الحاالت التي تجوز مخاصمة القاضي فييا

نما النص عمى ا  الحاالت و عمى سبيل الحصر وليس القياس بالتالي ال يجوز التوسع في تفسير ىذه 

مام أوال يترك الباب مفتوح  الت في مواد قانونية معينة يسأل فييا القاضي ويمزم بالتعويض.اىذه الح

 االجتياد والقياس والتوسع في ىذه الحاالت.
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 الفصل الثالث: اجراءات واحكام دعوى مخاصمة القضاة 

إن لدعوى مخاصمة القضاة شكاًل رسمو القانون من أجل رفعيا والسير فييا، فيي دعوة خاصة حيث 

يجب استيفاء اجراءاتيا وفق الشكل الذي رسمو القانون، وبناءا عمى ذلك فانني قمت بتقسيم ىذا 

 الفصل إلى ثالثة مباحث كالتالي:

 ةاجراءات ما قبل الدعوى وطبيعتيا القانونيول:ال مبحث ال 

 اطراف الدعوى واجراءات اقامة الدعوى ثانيالمبحث ال : 

 القضاء المختص بنظر الدعوى واثار الدعوىثالثالمبحث ال: 

 اجراءات ما قبل الدعوى وطبيعتيا القانونية ول:ال مبحث ال

وفي ىذا المبحث يتناول الباحث االجراءات الواجب اتباعيا قبل اقامة دعوى المخاصمة والتي من 

ند عا إعتبارىا اسباب قبول ىذه الدعوى وقد أفرد المشّرع نصوص قانونّية لُيصار إلى اتباعيالممكن 

من قانون أصول المحاكمات المدنّية  154االعتزام بسموك طريق دعوى المخاصمة وقد نّصت المادة 

  .النافذ عمى ذلك

ن عمى المّدعي في من قانون أصول المحاكمات المدنّية تنّص عمى "يتعيّ  154فقد جاءت المادة 

 ."دعوى المخاصمة قبل اقامتيا أن يخطر مجمس القضاء األعمى بما يسنده إلى المدعى عميو

وأّول ما يؤخذ عمى ىذا الّنّص إستخدامو لمصطمحي " المّدعي و المّدعى عميو " ذلك  أّن من يرغب 

لمّدعي ىو الذي يقّيد الدعوى ضّد في تمك المرحمة بإقامة الدعوى لم يعد مّدعيًا وفق ذاك المفيوم فةة " ا

أّما اإلخطار الذي يوّجو إلى مجمس  ،مّدعًى عميو يطمب فييا من الطمبات ويبدي فييا من اإلدعاءات
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القضاء فات يرقى ليكون مرسمو مّدعّيًا بالمعنى القضائّي الجاري استخدامو حصرًا لمن لجأ إلى 

  القضاء ليصار إلى المطالبة بما يّدعيو من حقوق.

 . " .وكان األجدر بالمشّرع أن يستخدم مصطمحًا غير الذي استخدم كأن يقول " لصاحب المصمحة أن

وذات ما سقناه عمى لفظ " المّدعي " إنما ينسجم عمى لفظ المّدعى عميو وكان األحرى بالمشّرع أن 

عن مّدٍع يسمك في عند النّص عميو أن يستخدم في النّص لفظًا آخر سّيما أن ال مجال لمحديث 

ومّدعًى عميو طالما لم تقم دعوى قضائّية تنعقد الخصومة بموجبيا وفق م رسم المشرع ضمن أحكام 

 من قانون أصول المحاكمات.  55المادة 

وكما يؤخذ عمى المشّرع أيضًا أّنو قد أوجد ىذا النّص دون أن يبّين السبيل الذي يجري سموكو في مثل 

ولم يجِر بيان أوجو الغاية من ىذا اإلجراء في ثنايا  ،وحيث لم يجري بيان الغاية منو ،ىذا اإلجراء

ويجدر بنا ىنا اإلشارة  إلى ما جرى عميو االجتياد القضائّي بيذا الصدد فقد قررت  ،القانون وشروحاتو

سالو محكمة النقض الفمسطينية ما نّصو " حيث ان ممف الدعوى يخمو من ىذا االخطار الواجب ار 

وان كان المدعي قد تقدم بطمب لرئيس مجمس القضاء االعمى  ،لمجمس القضاء االعمى قبل اقامتيا

وحيث ان ما  ،لمحصول عمى اذن باقامة الدعوى في حين ان رئيس المجمس لم يعطي مثل ىذا االذن

االخطار  قام بو المدعي ال يغني عن اخطار مجمس القضاء االعمى بما ينسبو لممدعى عمييم الن ىذا

ووصولو لممجمس واطالعو عميو يعتبر من االمور االساسية الداخمة في اختصاص مجمس القضاء 

وحيث ان رئيس مجمس القضاء االعمى يتولى متابعة تنفيذ  ،االعمى اثناء ممارستو لميامو الموكمة اليو

من قانون السمطة  39 قرارات المجمس وينوب عنو في صالتو بالغير ويمثمو امام القضاء عماًل بالمادة

 154وال يشمل ذلك االخطار الواجب ارسالة لممجمس بذاتو وفقًا الحكام المادة  2002القضائية لسنة 

من قانون االصول االمر الذي يجعل طمب االذن من رئيس المجمس واخطاره ال يغني عن اخطار 
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ر مقبولو بدون اتباع االجراء وحيث انو والحال ىذا تكون الدعوى سابقة الوانيا وغي ،المجمس بذاتو

 .1المذكورة."  154الوارد في المادة 

ومن الحكم المذكور نجد ان القضاء أيضًا لم يبّين الغاية من التوّجو بمثل ىذا اإلخطار ولم يبّين كذلك 

ذلك أّن السبب الذي ساقتو محكمة النقض  ،أوجو المخالفة التي حالت دون قبول الطعن بالمخاصمة

عدم قبول الطعن من أّن الرسالة التي وجييا المدعي في تمك الدعوى من أنيا كانت لرئيس في تبرير 

ولم يجري بيان ما ينبغي أن يحويو ىذا اإلخطار وال الغاية  ،مجمس القضاء وليس لمجمس القضاء

 .منو

وكذلك قضت محكمة النقض الفمسطينية في حكم آخر ذات ما قضتو بيذا الشأن عندما قررت أن 

غير أن ىذا الحكم  ،إخطار رئيس المجمس ال يرقى أن يكون إخطار لممجمس بخصوص إقامة الدعوى

قد حوى رأيًا مخالفًا جاء نّصو " وال يغير من األمر شيئًا أن اإلخطار جرى فيو مخاطبة رئيس مجمس 

سمو  القضاء األعمى وانو تضمن عبارة "طمب" طالما أن مخاطبة رئيس المجمس لم تتم لشخصو وبأ

نما باإلضافة إلى وظيفتو وبحكم منصبو، وطالما أن المشرع لم  يعمق شرط قبول دعوى المخاصمة  وا 

عمى ذلك اإلخطار أو أن يرتب عميو إجراء معين يوجب عمى المجمس اتخاذه، وبذلك ولما كان 

فإن الغاية تغدو اإلخطار ناطق بمافيو وان الغاية منو ال تعدو أن تكون إشعارًا بما يسند لممدعى عمييم 

شعاره بما اشتمل عميو اإلخطار وتضمنو وىو ما  والحالة ىذه قد تحققت بمخاطبة رئيس المجمس وا 

 2يسند لممدعى عمييم و مبعث إقامة دعوى المخاصمة محل النظر."

فرأي المخالفة ىذا قد  ،نستقي ذات ما سقناه في معرض تعميقنا عمى الحكم السابق ومن ذلك أيضا

واألىم  ،صراحًة ان االخطار الذي يوجو لمجمس القضاء األعمى الغاية منو االشعار فحسبأشار لنا 
                                                           

  151، ص 2013والمنشور في: سقف الحيط،مرجع سابق    186/2006نقض حقوق  1
 151، ص 2013ابق   منشور في سقف الحيط،مرجع س 58/2007نقض حقوق  2
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ن لم يتمقى المشعر ردًا من المجمس  ،من ذلك أن ال حاجة لمرّد عميو فيكفي االشعار القامة الدعوى وا 

 1.ويميل الباحث إلى ما ذىب اليو رأي المخالفة ىذا

الذي يتقدم بو وكيل " المدعي " لرئيس مجمس القضاء وكذلك قضت محكمة النقض ان االستدعاء 

االعمى يحمل ذات الحكم بالنسبة لالشعار وقضت في ذلك ان الرئيس انما يقوم باعمال منصوص 

عمييا عمى وجو محدد بموجب احكام السمطة القضائية بينما تمتد صالحيات مجمس القضاء عمى ذلك 

من قانون السمطة  39ك وفق ما أنبأت عنو المادة وىي ايضًا تحددت بموجب احكام القانون وذل

 2 .القضائّية

وتجدر اإلشارة إلى ان قانون المرافعات المصرّي ال يششترط مثل ىذا الشرط في ثنايا نصوصو التي 

نما جاء القانون النافذ في فمسطين عمى خالف مرجعو  تنظم الية اقامة دعوى مخاصمة القضاة وا 

 .التاريخي بيذا الشأن

والغاء الحاجة الى اشعار مجمس  ،وفق ما أسمفنا 154يو فإن الباحث يوصي بتعديل نّص المادة وعم

القضاء االعمى برغبتو اقامة الدعوى ذلك ان الغاية التي تتحقق من ذلك غير ذات موضوع وانما ىي 

  .من االجراءات المتزيدة والتي ال أثر في المسؤولّية عمييا

ن كان من المناسب أن وكذلك أن الجمس ال يفصل بي ذا االخطار قبل احالة  الدعوى الى القضاء وا 

عادة الدعوى لبحثيا أمام ىيئة أخرى  يكون لمجمس القضاء تحقيق وتحري حول صّحة ما ورد فيو وا 

  .حفاظًا عمى القضاة من التأثير تحت مقصمة دعاوى المخاصمة
                                                           

وقضت محكمة النقض ايضًا بعدم اعتبار اخطار رئيس مجمس القضاء االعمى كافيًا القامة دعوى المخاصمة وانما اشترطت  1
نقض حقوق ولمنشور في  283/2009اخطار مجمس القضاء االعمى في اكثر من قرار الحق لمقرارات المشار الييا نذكر منيا 

 المرجع السابق. 
 والمنشور في المرجع السابق.  305/2009نقض حقوق 2
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مة التي تكون عمييا الدعوى في كل حين وكما يوصي الباحث باستخدام المصطمحات المتناسبة والمرح

وىي المدعي  154ويرى الباحث بذلك تغيير المصطمحات التي جرى سوقيا في المادة  ،وحينو

 والمدعى عميو ذلك أنو في تل المرحمة ليس من مّدٍع ومّدعًى عميو بعد. 

 ثاني: اطراف الدعوى واجراءات اقامة الدعوى المبحث ال

ءات محددة نص عمييا القانون، ودعوى مخاصمة القضاة ليا اطرافيا إن لكل دعوى خصوم واجرا

واجراءاتيا الخاصة بيا، وبناءا عمى ذلك فانني قمت بتقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين، تناولت في 

 .المطمب األول اطراف دعوى المخاصمة، وفي المطمب الثاني اجراءات اقامة الدعوى

  .أطراف الدعوى :الّول مطمبال

إذ  ،ولمحديث عن أطراف دعوى المخاصمة صعوبٌة قد ال تتجمى لمقارئ إال بعد تفكر عميق بيذا الشأن

وان المدعى عميو ىو  –ربما يكون المحكوم ضده في الدعوى  –قد يبدو أن المدعي ىو المتضرر 

در قد ص تفكر وتمحيص ماذا إذا ما كانيغيب عن الذىن إال بعد ولن  ،القاضي الذي أصدر الحكم

 عن ىيئة قضائّية وجرى القرار فييا بموجب أغمبّية ىيئة المحكمة.

وىل ينتقل الحق في اقامة ىذه الدعوى لمورثة أم ىل ىو حّق حصرّي لممدعي يسقط بوفاتو ؟ وىل ثّمة 

خالف عند اقامة دعوى المخاصمة ضد قاضي محكمة الدرجة األولى أو محكمة اإلستئناف أو 

مخاصمة السادة القضاة في المحاكم الخاصة وىل تنطبق عمييم ذات محكمة النقض ؟ وماذ عن 

 اإلجراءات المتاحة عند اختصام القضاة العاديون ؟

نتناول ابتداًء الطرف األّول في دعوى المخاصمة وىو المدعي ومن ثّم نتنقل لمحديث  طمبوفي ىذا الم

  :في بند آخر عن المدعى عميو في ىذه الدعوى وفق البنود الالحقة
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  :المّدعيالفرع الول : 

والمّدعي في أبسط وصف لو ىو من يقوم بمباشرة الدعوى المدنّية بنفسو أو بواسطة وكيمو لمصمحتو 

وعرفت مجمة األحكام   ،الشخصّية ويؤّسس ذلك عمى صفة يحمميا راجيًا تحقيق مصمحٍة يّدعييا

 .1العدلية المدعي بأنو من يطالب آخر بحقو أمام القاضي ويقال لو المدعي 

ويثور التساؤل ىل من حّق المّدعى عميو فقط أن يقيم دعوى مخاصمة القضاة أم يكون ىذا الحّق 

 ايضًا لممّدعي بالدعوى األصمّية ؟ 

فمتى كانت نتيجة الدعوى بالقبول والحكم  ،عوىر الى نتيجة الديجب النظواإلجابة عى ىذا السؤال 

عمى المدعى عميو بأمر ما يزعم المدعي بدعوى المخاصمة أن خالف ألحكام القانون انبنى عن جيل 

أو تأسس عمى غّش وعمى سوء نّية من القاضي المدعى عميو  ،في أحكامو وخطأ جسيم في تطبيقو

الدعوى األصمّية وجاز لو أن يحمَل صفة المّدعي كان الخصم في ىذه الدعوى ىو المّدعى عميو في 

 في دعوى المخاصمة. 

 ؟ مية ىو المّدعي في دعوى المخاصمةأّما الوجو اآلخر فيل يجوز أن يكون المّدعي في الدعوى االص

فيكون من حق المدعي في الدعوى االصمية ان يكون مدعّيًا في دعوى المخاصمة اذا صدر الحكم 

لمعدالة او غّش أو خطأ جسيم في تطبيق القانون، األمر الذي ينبئ صراحًة عن عمى وجو فيو انكار 

طالما أن الحكم يحتمل صدوره قبول الدعوى  ،عدم انحسار الحّق في اقامة الدعوى عمى المدعى عميو

 أو رّدىا أو رّد جزٍء منيا. 

                                                           
 من مجمة األحكام العدلّية. 1612المادة 1
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دعوى المخاصمة في آٍن وىنا يثور سؤال آخر ىل يجوز ان يكون المّدعي والمّدعى عميو مّدعيان في 

 معًا ضّد المدعى عميو في ىذه الدعوى؟

ىذا السؤال تتطمب البحث مجددًا في نتيجة الحكم فربما تقضي المحكمة بطمبات المدعي  نواالجابة ع

وقد يكون ىنام استئنافين متقابمين ينصّبان  ،كميا أو ترّدىا كميا أو تقضي بجزء منيا وترد الجزء اآلخر

وقد يزعم كلٌّ من الفريقين أن ثّمة خطأ جسيم وعواٌر  ،عمى ذات الحكم وتقضي المحكمة برّدىما معاً 

  .كبير أصاب المحكمة وىي في سبيل إصدار حكميا فيّدعي كٍل منيما بدعوى مخاصمة

لدعويين في آٍن معًا أم ىل تفصل كّل منيما ولكن ىل تنظر الييئة المختصة بنظر دعوى المخاصمة ا

 عن اآلخرى ؟ 

أّن دعوى المخاصمة تحمل وجيين اثنين احدىما مساءلة مدنّية واألخرى وسيمة طعن  تحدثنا سابقاً 

والغية التي يحمميا كل من المّدعيين المفترضان تختمف  ،تيدف الى شّل أثر الحكم والنظر بو مجدَداً 

فاألّول يبغي الحكم ببقّية طمباتو واآلخر يبغي رّد ما  ،عن الغاية التي يحمميا كل واحٍد منيما في طعنو

وعميو فال مجال لمخصوم ان يكونوا في مركز واحٍد ضّد لمّدعى عميو في دعوى  ،ُحِكَم عميو بو

 المخاصمة. 

نما ألحقوا بيا بعد وتساؤل آخ ر يثور حول حّق من ىم ليسو بالخصوم في الدعوى وقت اقامتيا وا 

 ىل يجوز ليم مخاصمة القاضي ؟  ،اقامتيا وقيدىا

نمّ يال حاجة لمبحث في اآلل وواإلجابة أن يكفى أن تكون  اة التي أدخل فييا الخصوم الى الدعوى وا 

والذي اتّخذىم خصومًا ممزمين بنتيجة الحكم  نتيجتيا قد ألحقت بيم ضرر في الحكم الصادر بيا

بترتيب أثٍر معّين وخمق مركٍز قانونّي جديد كانوا في غنًى عنو لوال الخطأ الذي ألزميم بو والمتمّثل في 

  .حكم المحكمة
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ىل يصمحوا ليكونوا مّدعين في  ،وتساؤل آخر يثور حول من ىم خارج إطار ونطاق الدعوى األصمّية

قضاة ؟ فيل يجوز لممحامي ان ينّصب نفسو مّدعّيًا ضّد الييئة التي اتخّذت إجراًء دعوى مخاصمة ال

 معينًا ألحق بو الضرر لشخصو ال لموكميو ؟ 

بخصم في  ر في دعوًى مقّدمٍة من محاٍم ليسوقد قررت محكمة النقض الفمسطينية بيذا الصدد النظ

نّما طالو قرار بالتوقيف لمّدة ثالثة أّيام أثناء ترافعو عن موّكمو  األمر الذي يظير لناجواز  1الدعوى وا 

نّما كان لتمثيمو لخصمو  التقّدم بدعوى مخاصمة قضاة من المحامي الذي لم يكن خصمًا في الدعوى وا 

  .توأثر قد ترّتب عمى شخصو بحكم أداءه لعممو وقيامو بواجبات وظيف

نما قد يمتّد ليكون في كنف قراراتو  وال ينحصر الخطأ الذي قد يقع بو المحامي باصدار القرار بتوقيفو وا 

اىانة لممحامي واتيامو بالجيل أو قد يكون في ثنايا قرار المحكمة أو إلزام المحامي بالقيام بإجراء 

و وكل ىذه اعمال مجيزة معّين كترك المدعوى أو االستغناء عن بّينة وتسجيل ذلك عمى لسان

 لممخاصمة.

وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أن جانبًا من الفقو يحصر المدعي  في دعوى المخاصمة بمن كان خصمًا 

ويرى أن دعوى المخاصمة بخالف ذلك تكون غير  ،في الدعوى األصمية مدعيًا أم مدعًى عميو فقط

 .2جائزة بحجة انعدام الصفة 

 

 

                                                           
   151والمنشور في  سقف الحيط، مرجع سابق، ص  294/2009نقض حقوق  1
 1332،  ص 1988، عز الدين الديناصوري وعبد الحميد الشواربي، 1032، ص 1994عز الدين الديناصوري وحامد عكاز، 2
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  :ميوالمدعى عالفرع الثاني : 

ن كان ىناك  وىنا عوٌد عمى بدء ال بّد لنا من البحث حول طبيعة القضاة الذين تجوز مخاصمتيم وا 

وىنا نثير تساؤاًل مفاده ىل اتاح القانون مخاصمة كافة القضاة في اّي  ،قضاة ال يجوز مخاصمتيم

 محاكم عمموا أم قصر ذلك عمى قضاة المحاكم النظامّية فحسب ؟ 

قد ذكرت ثالثة  1وبالرجوع الى القانون األساسي الفمسطيني نجد أن القانون قد أورد في ثنايا أحكامو 

أنواع من المحاكم فالمحاكم النظامّية أواًّل والمحاكم الشرعّية والدينّية ثانيًا وكذلك المحاكم الخاصة 

األساسّي وفق ما أوردنا اعتبر وعميو نجد أن القانون  ،كالمحكمة العسكرّية ومحكمة الجمارك وغيرىا

ىذه المحاكم كميا اركان  القضاء غير أننا وبالرجوع الى الّية تعيين وترقية وانياء خدمات القضاة وكل 

  .نوع من االنواع التي ذكرنا نجد خالف ما أوردنا في معرض حديثنا في البنود السابقة

قانون الخدمة في قوى األمن وقانون العقوبات فالقضاة العسكرّيون مثاًل يجري تعيينيم سندًا ألحكام 

وكما نجد أن  ،الثورّي وغير ذلك بينما يجري تعيين القضاة النظاميين سندًا لقانون السمطة القضائّية

اآللية التي يجري احتساب التقاعد ومكافأة نياية الخدمة تختمف من قانون إلى اخر ومن نظام الى 

تطبيق قانون الخدمة عمييم بينما ال يطبق عمي القضاة النظامييين  اخر فالقضاة الشرعيون مثاًل يجري

 2.ذلك

وبالر جوع الى الدعاوى التي يجري اقامتيا في مواجية القضاة لم نجد أّي دعوى أقيمت في مواجية  

نما اقتصرت اقامتيا في مواجية القضاة النظامييون فسبق أن  ،قضاة شرعّيون أو قضاة عسكرّيون وا 

واقيمت كذلك في  ،واجية قضاة محاكم الصمح وكذلك قضاة محاكم البداية واالستئنافاقيمت في م
                                                           

 2005وما بعدىا من القانون األساسي الفمسطيني المعدل لسنة  100المادة  1
 ... 152العدد التاسع عشر، ص ،عبد العزيز، مجمة العدالة والقانون ،سممان 2
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أم المحاكم الخاصة التي يجري تعيين قضاتيا  ،مواجية قضاة محكمة النقض وقضاة المحكمة العميا

بموجب تنسيب من مجمس القضاء األعمى كمحكمة الجمارك ومحكمة التسوية عمى سبيل المثال فال 

ل من اقامة دعوى مخاصمة في مواجيتم وفق االحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات أجد ما يحو 

 المدنية. 

 ،فإن تعيين القضاة يستند أّول ما يستند إلى القانون االساسّي والذي يعد مرجع القوانين :وبرأي الباحث

طان عمييم من احد ولما ولّما كانت أحكام القانون ىذا تنبئ عمى أن لقضاة مستقمون وان القضاة ال سم

كانت وحدة القضاء تقتضي أن يكون القضاء يقوم عمى اساس واحد ويتساوى فيو لجياز كمو االمر 

الذي يقتضي ان يظّل الجياز القضائّي محل الحفاظ عمى العدالة ومكان تحقق المساواة فيمان بين 

 القضاة وأنفسيم أواًّل. 

( من قانون 494،195،497النص في المواد ) غير أّن محكمة النقض المصرية قد قضت ان

المرافعات يدل عمى أن القواعد المنظمة لدعوى المخاصمة ال تسري إال عمى المخاطبين بأحكاميا من 

قضاة المحاكم العادية وأعضاء النيابة العامة لدييا وال يعتبر سريانيا عمى غيرىم ممن يعممون لدى 

وفي ىذه األحكام تم استبعاد سريان  ،خر عمى خالف ذلكجيات قضائية أخرى إال إذا نص قانون أ

أحكام المخاصمة عن قضاة غير المحاكم العادية وبالمقابل طبقت أحكاميا عمى قضاة محاكم النقض 

 1.واالستئناف واالبتدائية

أن اقامة دعوى المخاصمة في وجو القاضي الذي أرتكب الخطأ الذي استوجب مخاصمتو ال يثير أية 

وتم تحديد القاضي الذي  ،أما إذا كان القاضي عضوًا في ىيئة ،حالة القاضي المنفرد صعوبة في

أما إذا تعذر تحديد القاضي في ىذه  ،ارتكب سبب المخاصمة  فأن المخاصمة توجو إليو وحده فقط

                                                           
 28/3/1993ق جمسة  58لسنة  764الطعن رقم 1
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 ،أم محكمة استئناف ،وسواء أكانت ىيئة محكمة بداية ،الحالة فأن المخاصمة توجو إلى الييئة كاممة

 .م محكمة النقضأ

وقد سبق ان نظر القضاء الفمسطيني دعوى وجيت ضد قاٍض فرد جمس ضمن ىيئة محكمة النقض 

التي صدر عنيا القرار ذلك أن ىذا القاضي كان قد ترأس ىيئة محكمة االستئناف التي اصدرت القرار 

ى القاضي ان من قانون أصول المحاكمات توجب عم 141الذي طعن فيو بالنقض ولما كانت المادة 

ولما رآىا كذلك كان ىذا سبب يجيز  ،يتنحى عن نظر الدعوى اذا كان نظرىا أمام محكمة أدنى درجة

 غير أن الييئة التي نظرت الدعوى ىذه قد ردت ىذه الدعوى لسبب آخر ،المخاصمة وفق رأي الطاعن

 1 .وىو اخطار رئيس مجمس القضاء االعمى وليس مجمس القضاء االعمى 

 إجراءات اقامة الدعوى :الثاني مطمبال

واجراءاتيا ايضًا ذات  ،كما سبق القول إن دعوى مخاصمة القضاة ىي دعوى ذات طبيعة خاصة

ويصدق القول إذا رجعنا الى بعض االجراءات التي اوردناىا في الصفحات السابقة  ،طبيعة خاصة

 .العمى وفق ما اسمفنا بيانوبشأن االجراءات السابقة القامة الدعوى كالتبميغ لمجمس القضاء ا

 155اما عن اجراءات اقامة الدعوى فقد ذكرىا المشرع في قانون اصول المحاكمات المدنية في المواد 

  -:وفيما يمي نبين ىذه االجراءات  ،وما بعدىا

من قانون اصول المحاكمات المدنّية  155وىنا نجد ان المشرع في المادة  :قيد الدعوىالفرع الول : 

وسنعالج ذلك عند الحديث عن المحكمة  –قد اشار الى اقامة ىذه الدعوى امام محكمة االستئناف 

أي  –.. موقعة .قد أورد ما نّصو  " 155غير اننا نجد في عجز الفقرة أ من المدة  ،-المختصة 

                                                           
 ، والمنشور في سقف الحيط ، مرجع سابق 305/2009وى المخاصمة رقم  دع  1
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عي أو وكيمو بموجب توكيل خاص " وىنا نجد ان ذلك يتعارض مع صريح المدة من المد –الالئحة 

ذلك ان قانون اصول المحاكمات المدنّية والتجارّية اوجب عمى المدعي او  ،من ذات القانون 61

المدعى عميو أو أي من المتقاضين اجمااًل أمام محاكم البداية واالستئناف والعدل العميا بتوكيل محامي 

 .يو مباشرة دعاواه بنفسووحظر عم

ويرى الباحث ضرورة حذف عبارة موقعة من المدعي واالبقاء عمى عبارة موقعة من وكيمو حتى يكون 

 .1منو  61منسجمًا مع المادة  1فقرة  155القانون في مادتو 

  :محتويات الئحة دعوى المخاصمةالفرع الثاني : 

 ،الدعوى ما تحويو لوائح الدعوى من اسباب ووقائعاسوًة ببقّية لوائح الدعوى يجب ان تحوي الئحة 

واشترط اكثر من  ،غير ان المشّرع قد زاد عمييا في دعاوى المخاصمة بيان وجو المخاصمة وادلتيا

 ذلك ان ترفق بيا المستندات المؤّيدة ليا. 

 52ي المادة نجد أن ىذه المادة ما ىي اال تكرار لما ورد ف 2فقرة  155وفي تعميقنا عمى نّص المادة 

حيث ان المشرع اوجب عمى المدعي ارفاق ما  ،53من قانون اصول المحاكمات المدنّية وكذلك المادة 

تحت يديو من اوراق بالئحة دعواه وقد جاء ذاك النّص بصيغة االمر الذي يفيد الوجوب بمعنى انو 

مر الذي يفيد الوجوب ال . " اال." فعميو ان يرفق بيان 53فقد وردت في المادة  ،من النظام العام

 .التخيير

                                                           
وكذلك  27/2008وكذلك حكميا رقم  119/2006وكذلك حكميا رقم  3/2004احكام محكمة النقض الموقرة رقم في ذلك  1

  81- 80، والمنشورة جميعيا في  سقف الحيط، مرجع سابق، ص 77/2010حكميا 
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وحيث ان المشرع يجب ان يكون منسجمًا في تشريعو ال يكرر عند كل نوع من الدعاوى ما اورده في 

فما كان عمى المشرع الوقوع في ىذا التكرار وانما ينحصر االمر في االتيان بما ىو  ،القواعد العامة

 اضافّي في الدعاوى الخاّصة عن ما ىو واجب في الدعاوى العادّية. 

 :ايداع كفالة مالّيةالفرع الثالث : 

ىنا يرى الباحث و  ،ايداع كفالة مالّية قّدرىا بمائتي دينار اردنيّ  3فقرة  155اوجب المشرع في المادة 

 ،انو ما كان عمى المشرع ان يحدد قيمة ىذه الكفالة انما كان يجب ان يتركيا لسمطة تقدير المحكمة

ذلك ان جدّية الدعوى من عدم جدّيتيا تجعل لممحكمة سمطة تقديرّية في عقوبة مقيم الدعوى غير 

 .الكيدّية بزيادة الكفالة عميو وتخفيضيا لمن كان دعواه جدّية

ما يجعل لممحكمة السمطة التقديرية اللزام  ،المتعارف ايضًا ان قيمة العممة تتآكل مع تغير الزمنومن 

المدعي بدفع المبمغ الذي يتناسب مع الدعوى الذي قّيد  سّيما وان القانون في صدوره وتعديل نصوصو 

 يمكث زمنًا طوياًل معو يستقر الحال عمى وضع معّين. 
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 المختص بنظر الدعوى واثار الدعوى القضاء المبحث الثالث:

ن دعوى مخاصمة القضاة ليا دعوى مختصة  إن لكل دعوى محكمة مختصة لنظرىا وفق القانون، وا 

أيضًا بنظرىا، وبناءا عمى ذلك فإنني قمت بتقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين، تناولت في المطمب األول 

 عوى المخاصمة.المحكمة المختصة، وفي المطمب الثاني أثر الحكم في د

وفي ىذا المبحث يتناول البحث في مطمبين المحكمة المختصة بنظر دعوى المخاصمة وفي المطمب 

لحكم فييا من اثار وفق الثاني يتطرق الى البحث في اثر دعوى المخاصمة وما يترتب عمى صدرو ا

 اآلتي: 

 المحكمة المختصة  :طمب الّولالم

 ،اكمات المدنّية قد جعمت االختصاص مناطًا بمحكمة االستئنافمن قانون اصول المح 155ان المادة 

 ،ومن المعروف انو وسندًا ألحكام قانون السمطة القضائّية فإن محاكم االستئناف ىي محاكم ثالثة

وقد اشارت المادة محل   ،محكمة استئناف القدس ومحكمة استئناف رام اهلل ومحكمة استئناف غّزة

 ام امام محكمة االستئناف التي يتبع ليا القاضي. البحث إلى اّن الدعوى تق

م يتّضح الراد فم ،وىنا ال بّد لنا من ان نبدي ان المشّرع في ذلك لم يكن موفّقًا عند صياغة ىذا النّص 

فالقاضي ادارّيًا ال يتبع لمحكمة استئناف معّينة وأنّما يكون اختصاص  ،التابع ليا القاضيمن مقصده ب

بنظر طعون مقّدمة عمى احكام صادرة من محكمة معّينة. وىنا نجد أّنو كان عمى المحكمة القضائّي 

المشّرع أن يبديَ  ان االختصاص ينحصر لمحكمة االستئناف سندًا الساس اكثر دقة في التحديد غير 

 الصورة التي اومأت بأن القاضي يتبع ادارّيًا إلى محكمة معّينة. 
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نجد ان المشرع قد نّص عمى ان الدعوى " تقدم الى قمم محكمة  155/1وفي تعميقنا عمى نّص الماّدة 

من ذات القانون والتي نّصت عمى " اذا  158.."  عند قراءة ىذا النّص مع الماّدة .االستئناف التابع

كان المدعى عميو قاضيًا بالمحكمة العميا أو بمحكمة االستئناف أو نائبًا عاّمًا تختّص الدعوى احدى 

 اما اذا كان المدعى عميو من غير ىؤالء تختص بنظرىا محكمة االستئناف "  ،النقضدوائر محكمة 

فكان من  ،نجد ان المشّرع قد استخدم التكرار عند ايراد النصوص واالحكام الناظمة لممحكمة المختّصة

من قانون اصول المحاكمات المدنّية والتجارّية  " تقدم الى  1فقرة   155األفضل أن يقول في المادة 

وفق ما اورد عند  158قمم المحكمة المختّصة " ومن ثّم يبّين المحكمة المختّصة سندًا لذلك في المادة 

 .الحديث عن ذلك

مة االستئناف اجمااًل في نظر دعاوى المخاصمة، مّما تقّدم يتّضح لنا أّن االختصاص ينبري لمحك

وينعقد االختصاص ايضًا لمحكمة النقض في الحالة التي يكون فييا المدعى عميو قاضيًا في محكمة 

 االستئناف أو قاضيًا في المحكمة العميا.

وال غبار عمى النّص من حيث االختصاص لمحكمة النقض بخصوص الدعاوى المقامة ضد قضاة 

إال اّن الّنص بخصوص الدعوى المقامة ضد قضاة المحكمة العميا فقد جاء مطمقًا  ،الستئنافمحاكم ا

وىنا يرى الباحث ان المشرع قد جانب الصواب عندما لم يشترط ان  ،إلحدى دوائر محكمة النقض

يكون اعضاء ىيئة محكمة النقض التي تنظر ىذه الدعوى أن يكونوا اصحاب اقدمّية عمى القاضي 

 ى عميو اسوًة بالنصوص الواردة بشأن ترؤس الييئات وما الى ذلك. المدع

فقد اعطت  ،وكما نجد ان القانون اجاز لمخصوم الطعن بالحكم الصادر بدعوى مخاصمة القضاة

غير انيا قد وضعت عمى ذلك قيدًا وىو الطعن باألحكام  ،من القانون ىذا الحق لمخصوم 162المادة 

وذلك انسجامًا مع جاء في قانون اصول المحاكمات المدنّية في مادّتو   ،الصادرة عن محكمة النقض
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والتي نّصت عمى أّنو " في جميع األحوال ال يجوز الطعن بالحكم الصادر عن محكمة  3/  233

ن كان ىنا ليس محّل التعميق عمى ىذا النّص إال انّنا نجد انو  ،النقض بأّي حال من األحوال" وا 

والتي اجازت صراحًة مخاصمة القضاة  ،من ذات القانون 158ًا مع المادة يتعارض تعارضًا صريح

وسبق أن ذكرنا ان دعوى المخاصمة تحمل شقّين إثنين شّق تعويض وشّق شّل  ،في المحكمة العميا

  .اثر الحكم

ورّبما نستطيع ان نقرأ ذلك ايضًا بعدم جواز مخاصمة قضاة محكمة النقض بدعوى مخاصمة قضاة 

المشار الييا قد  158ذلك ان المادة  ،اصمة قضاة المحكمة العميا أو محكمة العدل العمياوانما مخ

ومن ىنا  ،. نائبًا عامًا ".وردت في نّص جاء يتحّدث عن " المدعى عميو قاضيًا في المحكمة العميا أو

جالسون فييا نستطيع ان نقرأ ىذا النّص بجواز المخاصمة لقضاة المحكمة العميا سواء أكان القضاة ال

 .في المحكمة العميا أو في محكمة النقض

واجمااًل يرى الباحث جواز مخاصمة قضاة محكمة النقض ؛ ذلك ان قضاة محكمة النقض ىم من 

وكما ان نصوص دعوى مخاصمة القضاة ىي نصوص  ،قضاة المحكمة العميا ذلك بحكم القانون

عند التناقض في قراءة نّص و  ،رّيةاة والتجخاّصة عمى بقية نصوص قانون اصول المحاكمات المدنيّ 

في حالتنا ىذه عمى النّص العام  158فيقّدم النّص الخاص وىو المادة  ،خاص عمى نّص مجمل عام

 في حالتنا ىذه.  3/ 233وىو المادة 
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 ثر الحكم بدعوى المخاصمةأ :نيالمطمب الثا

والرفض واالثار المترتبة عمى ذلك سوف يتم دراسة اثر الحكم في دعوى المخاصمة من حيث القبول 

 .سة سقوط دعوى المخاصمةاوكذلك در 

 :الحكم في دعوى المخاصمة :الفرع االول

من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية عمى ما يمي: )تحكم المحكمة  157لقد نصت المادة  

مذكرات مكتوبة(  في قبول دعوى المخاصمة او عدم قبوليا بعد سماع الخصوم مرافعة او بموجب

وبالتالي نستنتج ان دعوى المخاصمة تمر بمرحمتين االولى مرحمة جواز قبول المخاصمة وتعمقيا 

وىنا ال بد من البحث في االثار المترتبة في الحكم بالدعوى والثانية مرحمة الحكم في دعوى المخاصمة 

ة الطعن في الحكم الصادر في في الدعوى سواء كان بالحكم لممدعي او برد الدعوى وكذلك في مسأل

 الدعوى

 يترتب عمى الحكم في دعوى المخاصمة ما يمي  :االثار المترتبة في الحكم في دعوى المخاصمة

 عدم صالحية القاضي المخاصم في نظر الدعوى من تاريخ الحكم في قبوليا أواًل : 

من قانون اصول المحاكمات التجارية والمدنية حيث نصت عمى ما  159ذا ما نصت عميو المادة ىو 

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبوب دعوى المخاصمة( وىذا ما يمي ) 

نستنتج مما سبق ان عدم صالحية  .من قانون المرافعات المصري 498جاءت بو ايضا احكام المادة 

ضي بالنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول الدعوى وقبل ان يصدر قرار من المحكمة المختصة القا

بدعوى المخاصمة بحيث يصبح القاضي وبنص القانون غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ قبول 

 .الدعوى
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 االثار المترتبة عمى الحكم بالمدعي بطالبتو  ثانيا :

فانيا تحكم عمى المدعى عميو بالتعويض والمصاريف وبطالن اذا قضت المحكمة لممدعي بطالبتو 

حيث  160ن المادةم 2التصرف وكما يحق ليا ان تحكم في الدعوى االصمية وىذا ما جاءت بو الفقرة 

اذا قضت المحكمة لممدعي بطالبتو تحكم عمى المدعى عميو بالتعويضات نصت عمى ما يمي )

ىذه الحالة ان تحكم في الدعوى االصمية اذا رأت انيا والمصاريف وبطالن تصرفو ويجوز ليا في 

من قانون  499صالحة في الحكم بعد سماع الخصوم( وىذا ما نصت عميو الفقرة الثانية من المادة 

واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت عمى القاضي او عضو النيابة المخاصم ) المرافعات المصري

الصادر لمصمحة  ك ال تحكم المحكمة ببطالن الحكمومع ذلباتعويضات والمصاريف وبطالن تصرفو 

ويجوز لممحكمة في ىذه  ،خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إال بعد إعالنو إلبداء أقوالو

( لمحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصمالحالة أن تحكم في الدعوى األصمية إذا رأت أنيا صالحة 

ونستنتج من نص قانون المرافعات المصري ان اثر الحكم في دعوى المخاصمة ال يمتد لمصمحة 

 .خصم اخر غير المدعي في دعوى المخاصمة اال بعد اعالنو القوالو

 االثار المترتبة عمى الحكم بعدم قبول الدعوى او ردىا ثالثًا: 

اوجب القانون الحكم عمى المدعي  اذا حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى المخاصمة او ردىا فقد

قانون اصول المحاكمات  160المادة بالغرامة ومصادرة الكفالة وىذا ما جاءت بو الفقرة واحد من 

اذا قضت المحكمة بعدم قبول دعوى المخاصمة او بردىا والتجارية حيث نصت عمى ما يمي ) المدنية

ني او ما يعادليا بالعممة المتداولة قانونا تحكم عمى المدعي بغرامة ال تزيد عن خمسمئة دينار ارد

من قانون  499ة مع التعويضات اذا كان ليا وجو وىذا ما نصت عميو ايضا المادومصادرة الكفالة 

 ( المرافعات المصري
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  اثر الحكم بالبطالن عمى الخصوم االخرين رابعًا : 

 نصالمادة ببطالن232جاء المحكمة التحكم ( والتجارية المحاكماتالمدنية قانوناصول من

الحكمالصادرلمصلحةخصماخرغيرالمدعياالبعدتبليغهالبداءاقواله(وهذاماجاءتبهالمادة

النص144 بطالن مة ان تحكم بانو ال يجوز لممحك منقانونالمرافعاتالمصرينستنتجمنهذا

 .لمصمحة خصم اخر غير المدعي اال بعد ابدائو القوالوالحكم الصادر 

 :الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة :الفرع الثاني

من قانون اصول المحاكمات التجارية والمدنية لتنص عمى الطعن في الحكم  162جاءت المادة 

يجوز الطعن في صادرا من محكمة النقض حيث نصت ) ما لم يكن الصادر في دعوى المخاصمة

الحكم الصادر في دعوى المخاصمة ما لم يكن صادرا من محكمة النقض( وبالتالي نستنتج من النص 

السابق انو اذا كانت الدعوى قد نظرت في احد دوائر النقض فان الحكم يكون غير قابل لمطعن لذلك 

  .اصدرت الحكم في دعوى المخاصمة التيال يجوز مخاصمة ىيئة محكمة النقض 

ال يجوز الطعن في الحكم في دعوى ) 500ت المصري فقد نص في المادة اما قانون المرافعا

( ويترتب عمى ىذ النص ان الحكم الصادر برفض دعوى المخاصمة او لمخاصمة اال بوجود النقضا

ن اذا صدر من محكمة االستئناف اال لطعاو التعويض او البطالن ال يقبل ابقبوليا وااللتزام بالغرامة 

ة وتكريسا لذلك قضت محكمة النقض المصري ،" 885صفحة  1993" فتحي والي  .بطريق النقض

مرافعات مؤداه ان اجازة الطعن بطريق النقض انما ينصرف الى االحكام التي  500بان نص المادة )

 .1تي تصدرىا محكمة النقض(تصدر من محاكم االستئناففي دعاوى مخاصمة القضاة دون تمك ال

                                                           
 180مجدي ىرجة ب ت ، ص  22/6/1989ق جمسة  57لسنة  2745الطعن رقم   1
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 سقوط دعوى المخاصمة  :الفرع الثالث

تسقط دعوى  -1 ات المدنية والتجارية عمى ما يمي:من قانون اصول المحاكم 163نصت المادة 

في  -2المخاصمة بمضي ثالثة اشير من تاريخ اكتشاف الغش او التدليس او الخطأ الميني الجسيم 

 .جميع االحوال تسقط ىذه الدعوى بمضي ثالثة سنوات عمى ارتكاب الفعل المستوجب لممخاصمة

ع دعوى المخاصمة قد جعل الحد االدنى لمعاد رف 172بينما نجد ان قانون المدني المصري في المادة 

  .الى ثالثة سنوات والحد االعمى خمسة عشر عاما من تاريخ العمل غير المشروع

 

 .مجمس القضاء العمى عن أعمال القضاة  مسؤوليةالفصل الرابع: مدى 

ت عالقة تبعية العمى بعالقة ادارية تنظيمية وليسمما ال شك فيو ان القاضي يرتبط بمجمس القضاء ا

لي فانو من االستحالة اثبات مسوؤلية مجمس القضاء عن اعمال القضاة لكون تبعية قانونية وبالتا

في القاضي تبعية ادارية تنظيمية لممجمس وال مكانة العمال نظرية مسوؤلية التابع عن اعمال المتبوع 

حالة العالقة بين القاضي ومجمس القضاء االعمى اال ان ىذه النظرية يمكن ان تطبق في اطار اخر 

ىي تقرير مسوؤلية الدولة تطبيقا لمسوؤلية المتبوع عن عمل التابع باعتبار ان القاضي او عضو و 

 .النيابة العامة تابعا لمدولة عمى ان يكون لمدولة الحق بالرجوع عمييم باسترداد ما دفعتو

رقم في المادة  2003من القانون االساسي المعدل لسنة  30وىذا ما يمكن استنتاجو من نص المادة 

، حيث نصت ان تقوم السمطة الوطنية بتعويض المتضرر نتيجة الخطأ القضائي المفترض حدوثو 30

وبناءا عمى ذلك فانني قسمت ىذا الفصل إلى ثالث مباحث كالتالي: المبحث األول مدى مسؤولية 

دابات الدولة عن أخطاء السمطة القضائية، والمبحث الثاني مدى امكانية المخاصمة عن بطالن االنت
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عمى سبيل التحديد، وفي المبحث الثالث قمت بدراسة مدى امكانية المخاصمة عن القرارت االدارية 

 المرتبطة بتشكيل المحاكم وترقية القضاة.

 مسؤولية الدولة عن أخطاء السمطة القضائية مدى  :ولاال مبحث ال

أن القاضي وفق تمك التشريعات اسمفنا القول بأن المخاصمة لم تكن قائمة في التشريعات القديمة ذلك 

ىل الدولة مسؤولة عن اخطاء قضاتيا وقضائيا أم  درسوفي ىذا المبحث ن ،ة مطمقةكان يتمتع بحصن

ال ؟ وىل تكون الدولة مسؤولة عن دفع التعويض لما وقع بو القاضي من خطأ أم يكون ىو وحده 

 مسؤواًل عن ذلك ؟ 

ذلك السباب  ،بأن فكرة مسؤولّية الدولة أخطاء قضاتيا ىي فكرة حديثة ويرى الدكتور سميمان الطماوي

، 1عّل اىميا ىو حداثة نشأة فكرة مسؤولّية الدولة وكذلك حداثة القانون االدارّي المنّظم ليذه المسألة 

ولعل فكرة مخاصمة القضاة تقوم عمى أن الدولة ىي مسؤولة عن اعمال موظيفيا لذلك تقوم عمى ىذه 

 .االسس

حتى ال يبقى القاضي مسؤواًل مسؤولية مدنية عن أي خطأ يرتكبو أثناء تأدية لعممو كشأن سائر و 

تساعد عمى منع النيل  ،وأن تنظيم مخاصمتو عن أخطاء معينو تحاط بضمانات معينو ،موظفي الدولة

 2وحتى يؤدي رسالتو المقدسة عمى خير وجو. ،والتشيير بو ،منو

عن اعمال قضاتيا ليس بدعًا من القول ذلك أن الكثير من الدول قد نّصت ان فكرة مسؤولية الدولة 

عمى مسؤولّية الدولة عن اخطاء قضاتيا نذكر منيا مثاًل و يجدر القول إن تنظيم المخاصمة المدنية 

بتاريخ  1988لعام  117ففي إيطاليا صدر القانون رقم  .لمقضاة ورد في العديد من تشريعات الدول
                                                           

  55، ص 1970، القضاء االداري قضاء االلغاء والتأديب والتعويض، الطماوي1
 59، ص1955ابو الوفا، التعميق عمى نصوص قانون المرافعات،  2
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حيث أضحى القضاة في  ،أن التعويض عن الضرر الناتج عن ممارسة العمل القضائينيسان بش 13

حيث نصت المادة الثانية من ىذا القانون عمى حق كل  ،إيطاليا غير محصنين ضد المسؤولية المدنية

من أصيب بضرر غير مشروع ناشئ من سموك أو جزاء أو تدبير قضائي صدر من القاضي عمدًا أو 

الرجوع عمى الدولة بتعويض األضرار المادية والمعنوية التي  ،من إنكار لمعدالة بإىمال جسيم أو

 .1أصابتو من جراء حرمانو من الحرية الشخصية  

عمى حاالت مخاصمة  1933وكذلك قد نص قانون أصول المحاكمات المدنية المبناني القديم لسنة 

أو أحد قضاة  ،وقضاة البداية ،قضاة الصمح :وجعميا محصورة في فئة من القضاة ىم ،القضاة

 ،أو االحتيال ،أو الخداع ،عن إحقاق الحقاصمتيم  كانت تتمثل في اإلمتناع وحاالت مخ ،اإلستئناف

 .وكانت تعتبر دعوى شخصية بمواجية القاضي ،أو الرشوة

أصبح باإلمكان مخاصمة قضاة محكمة  1961وبعد تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية عام 

كما أضاف  ،وأصبحت محكمة التمييز ىي المختصة بنظر دعوى المخاصمة ،ز والنيابة العامةالتميي

كما أصبحت الدولة طرفًا في الدعوى مع ،التعديل الجديد سببًا جديدًا لممخاصمة وىو الخطأ الجسيم

 .القاضي في مواجية الخصم المتضرر

أصبحت دعوى  1983لسنة  90وبعد صدور قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد رقم  

المخاصمة  تعرف بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين و أصبحت 

 .وكما يحق لألخير التدخل في الدعوى ،الدولة ىي الخصم الوحيد لممتضرر دون القاضي

من قانون  500الى  494مت مخاصمة القضاة و أعضاء النيابة في المواد من فقد نظ ،أما في مصر

في الباب الثاني من الكتاب الثالث بعنوان مخاصمة  1968لسنة  13المرافعات المدنية والتجارية رقم 

                                                           
 56الفاعوري، أيمن ممدوح محمد، المرجع السابق، ص 1
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 77القضاة وأعضاء النيابة وقد ورد النص عمى المخاصمة قبل ذلك في قانون المرافعات السابق رقم 

أو الخطأ المينى  ،أو التدليس ،وحصر المشرع المصري حاالت المخاصمة في الغش .1949لسنة 

وىذه الحاالت ىي ذات الحاالت في القانون  .الجسيم أو اإلمتناع عن الفصل في قضية صالحة لمحكم

 1.القديم

ية وأنو إستخدام تسم ،ونشير أخيرًا إلى أّن القانون الفرنسي لم يتضمن تعريف الدعوى المخاصمة

 ،مخاصمة القضاة و تسمية مداعاة الدولة عن أعمال القضاة دون أن يورد أي تعريف ليذا المصطمح

 2.وأكتفى بذكر حاالت وآليات مخاصمة ومداعاة القضاة والدولة مدنياً 

الدولة األمر  دعوى المخاصمة ضمن تسمية مداعاة أما في القانون الفرنسّي فقد جاء تنظيم احكام

الذي نجد معو ان مسؤولية الدولة عن احكام قضاتيا واألخطاء التي قد يقعون فييا ىي مسؤولّية 

لذلك حسم القانون الفرنسّي األمر واعتبر   ،مفترضة بحكم النّص عمييا في قانون المرافعات الفرنسيّ 

  .3 -مداعاة الدولة  –ة خصمًا في دعوى مخاصمة القضاة لالدو 

االنتقال لمحديث عن قانون أصول المحاكمات المدنّية والتجارّية الفمسطينّي نتوقف مع المرجع وقبل 

التاريخّي ىذا القانون وىو قانون المرافعات المصرّي لنبحث في التنظيم القانونّي لدعوى مخاصمة 

فعات المصري لنجد أن قانون المرا ،القضاة فيو ومدى مسؤولّية الدولة عن ما وقع بو القاضي من خطأ

 قد اختمف الفقياء بشأن جواز اختصام الدولة من عدمو وقد خرج الفقو المصرّي بعدة اراء. 

                                                           

111ص  ،(مدى مخاصمة القاضي مدنيا، جامعة عمان العربية قسم القانون2012الفاعوري، أيمن ممدوح محمد،) . .1 
 المرجع السابق 

112ص نفس المرجع ،   2  
114ص  نفس المرجع،  3  
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 ،فجانب من الفقو يرى دعوى المخاصمة دعوى مسؤولية تيدف إلى تعويض ضرر حاق بالمتضرر

ذا تم اختصام الدولة فييا مع القاضي فإنو يحكم عمييا بما يحكم عمى القاضي ا حق ويكون لي ،وا 

ألن األساس القانوني ليذه المسؤولية  ،الرجوع بما دفعت من تعويض عمى القاضي وفقًا لمقواعد العامة

كما يجب عمى المتضرر إثبات  ،ال يختمف عن األساس القانوني لمسؤولية أي موظف عام في الدولة

 . 1تضرره

لك انيا تيدف انما تيدف وجانب آخر من الفقو يرى ان دعوى امخاصمة ال تقام اال عمى القاضي ذ

الى اعالن بطالن الحكم وال تقام ضد الدولة ذلك ان ابطال الحكم يكون الغاية منو قضائية وليست 

 2مقاضاة الدولة.

فمم يتطرق المشرع الى بيان مسؤولّية لمدولة عن اعمال  3اما في قانون اصول المحاكمات الفمسطينّي 

وكما أن كافة الدعوى اتي  ،القاضي فاعتبر القاضي وحده ىو المسؤول عن القرار الذي يصدر عنو

م يجري فييا اختصام لمدولة بمعّية القضاة ولم تتطرق المحكمة لرّد تمك لاقيمت في مواجية القضاة 

لو  لمتصّدي مةالعام والذي يقع عمى عاتق المحك ألمر المرتبط بالنظامالدعاوى لعدم صّحة الخصومة ا

  .قبل الخوض في اّي أمر آخر

يترتب عمى حيث نصت )  2003من القانون االساسي المعدل لسنة  30مع االشارة الى نص المادة 

تنتج الخطأ القضائي تعويض من السمطة الوطنية يحدد القانون شروطة وكيفيتو( من ىذا النص نس

 مسؤولية الدولة عن اعمال السمطة القضائية.

                                                           
 . 913في ذلك: فتحي والي، مرجع سابق، ص   1
  937أبو الوفا،المرجع السابق، ص 2
قانون من  741يعتبر القانون المبنانّي اكثر التشريعات العربّية وضوحًا في بيان مسؤولّية الدولة فقد نّص صراحًة في المادة 3

أصول المحاكمات المدنية المبناني عمى: " يجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي سواء أكان ممن 
 يتولون الحكم أو التحقيق أو النيابة... ".
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 .بطالن االنتدابات عمى سبيل التحديد مدى امكانية المخاصمة عن ثاني:المبحث ال

وفي ىذا المبحث نتناول مسألة االنتدابات القضائية والتي جرى تنظيميا بموجب احكام قانون السمطة 

وىنا نجد من المناسب الحديث في ىذا المبحث  ،القضائية و قانون تشكيل المحاكم ساريي النفاذ

بصورة مختمفة عن ما سبق واسمفنا الحديث بمنيجية البحث ليكون مدار بحثنا التعميق في مطالب 

ونعرج فيو  ،متتالية عمى قرار الييئة العامة لمحكمة النقض في معالجتيا لمسألة االنتدابات القضائية

ث في امكانية مخاصمة المجمس صاحب الوالية في االنتداب عمى اسس ذلك ومرتكزاتو تأسيسًا لمبح

، وبناءا عمى ذلك فانني قمت بتقسيم ىذا المبحث إلى أربعة مطالب، عنن ما قد يقع فيو من خطأ

االجتياد القضائي في مسألة االنتدابات، وفي المطمب  تناولت في المطمب األول ما استقر عميو 

ي يثيرىا الحكم، وفي المطمب الثالث تقدير الحكم محل التعميق، وفي الثاني الموضوعات والتساؤالت الت

 .المطمب الرابع رؤية الباحث في مدى تحقيق قرار المحكمة لمعدالة

 ئي في مسألة االنتداب. اما استقر عميو االجتياد القض :المطمب االول

 في جاءالذي ،حكميا العامة ىيئتيا بغالبية لنقض الفمسطينيةا أصدرت محكمةم 13/6/2013بجمسة 

 من اكثر اشتراك أنّ  نرى سابق اجتياد أيّ  عن ورجوعاً  كذلك األمر كان ولمأ وعميو" :أنو قوطومن

أو أن تكون الييئة بكامميا منتدبة ليس من شأنو أن يمّس اجراءات المحاكمة  الييئة في منتدب عضوٍ 

ضوابط االنتداب من حيث المّدة والكيفّية واألحوال وفق نّص  أو يرّتب بطالن تشكيميا طالما روعيت

لسنة  1رقم  من قانون السمطة القضائية 22من قانون تشكيل المحاكم النظامّية والمادة  35المادة 

2000" 

ليو ولما كان انتداب القاضي السيدة رشا حماد قد تجاوز السقف ًع" :وكذلك جاء في ذات الحكم

اب وفي ذلك مخالفة لالحوال والكيفية التي نّص عمييا القانون فان الحكم المطعون المقرر لمدة االنتد
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فيو يكون قد صدر عن ىيئة مشكمة عمى خالف القانون بما يرتب بطالنو وبطالن كافة اإلجراءات 

 ".التي صدرت عن الييئة األمر الذي يغدو معو مستوجبًا لمنقض

اآلخرين في رأيي مخالفة مستقمين جاء فيو أن قرار  وخالف األغمبية رئيس الييئة وبعض القضاة

.. وال صالحية لمحكمة النقض او اي محكمة .االنتداب ىو قرار ادارّي يتمتع بقرينة الصحة والسالمة

وجاء فيو ايضا أن صاحب المصمحة في الطعن  ،اخرى باستثناء العدل العميا التصدي ليذه المسألة

ورأى اآلخرين أن المحكمة التي تنظر ىذا الطعن محكمة  .دب ذاتونتداب ىو القاضي المنتبقرار اال

مشكمة عمى خالف احكام القانون اذ تواتر االجتياد القضائي عمى تشكيل الييئة العامة من احد عشر 

قاضيًا وان اّي زيادة أو نقصان في ذلك ىو أمر ال يجوز مخالفتو ويعيب ذلك الحكم حّتى يصل إلى 

   .درجة االنعدام

 ثيرىا الحكمي لتيأو التساؤالت اعات وضالمو :لمطمب الثانيا

أو قضائية  قانونية  دئبام نمحكميا عنو تمخض ًما المحترمة  قضالن ارمحكمةرقوقبل تقدير 

عمييا  جابةالًا سئمةعدة أح طر يقتضي عميو قًالتعميأكيذا حكمًا ن بأول نق ،ضمنيةحة أو يرص

ودون اعتماد الترتيب الوارد في  ،معيا اًاالختالفالعتيدة   المحكمة مع االتفاق إلى لصولمت تمييداً 

ىذا الحكم من مسائل  سببو؛ مواالًة لما يي حكم االغمبية أو رأي المخالفينالحكم بالنسبة لما جاء ف

 :فمن الممكن صياغة األسئمة عمى الترتيب اآلتي ،شكمية وموضوعية

 حة ؟متى تكون الدعوة اللتئام الييئة العامة صحي .1

ىل ىناك عدد محدد ألعضاء الييئة العامة لمحكمة النقض ؟ وىل يجوز أن يكون عدد  .2

 أعضاء ىيئة المحكمة زوجّي ؟

 من لو صالحية انتداب القضاة ؟ مجمس القضاء األعمى أم رئيسو ؟ .3
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ىل يعّد قرار انتداب القاضي قرارًا إداريًا بحتًا ال يجوز لغير القاضي المنتدب الطعن بو أمام  .4

المحكمة المختصة )محكمة العدل العميا( فقط ؟ أم أنو قرار يحمل الصبغة القضائية ويجوز 

 الطعن بو من الخصوم أيضا ؟

 ما ىي مدة االنتداب المسموح بيا ؟ وىل يجوز تجديدىا أكثر من مرة ؟  .5

 ىل يجوز أن يكون ىناك أكثر من قاٍض منتدب في ذات الييئة ؟ .6

 لفة أحكام وشروط االنتداب ؟ ما ىو األثر المترتب عمى مخا .7

 ،لإلجابة عن السؤال األول والمتمثل في الحاالت التي تجتمع فييا محكمة النقض بييئتيا العامة

نجدىا تبّين أن محكمة النقض تنعقد  ،( من قانون أصول المحاكمات المدنّية239وبالعودة لممادة )

( من 25وفي ذلك أيضًا جاءت المادة ) ،قرةبكامل ىيئتيا اذا وجدت أنيا ستخالف سابقة قضائّية مست

تنّص عمى انعقاد الييئة العامة لممحكمة العميا في ثالث  2001لسنة  5قانون تشكيل المحاكم رقم 

لرفع تناقض بين مبادئ  ،والثانية .لمعدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررتو المحكمة ،األولى :حاالت

أو تنطوي عمى  ،أو عمى جانب من التعقيد ،ونية مستحدثةإذا كان ىناك نقطة قان ،سابقة. والثالثة

 أىمية خاصة.

 ،ان قانون اصول المحاكمات المدنية حدد حالة واحدة وحيدة النعقاد محكمة النقض بكامل ىيئتيا كما

وىنا ال بد من  ،بيد أن قانون تشكيل المحاكم حدد ثالث حاالت النعقاد الييئة العامة لممحكمة العميا

( من ذات قانون تشكيل المحاكم النظامية والتي جاء فييا أنو "تتكون 23الى نص المادة )االشارة 

 ".1محكمة العدل العميا -2 .محكمة النقض -1 :المحكمة العميا

                                                           
 م.2002( لسنة 1( من قانون السمطة القضائية رقم )6وىو ما أكدتو المادة )1
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وحيث أن القضية المعروضة عمى محكمة النقض ال تدخل ضمن الحالة الواردة في قانون اصول 

؛ ألن مسألة االنتدابات لم تكن يومًا لفة سابقة قضائّية مستقرة(لة مخاالمحاكمات المدنية والتجارية )حا

أنظر عمى سبيل المثال ال الحصر الطعون  ،سابقة قضائية مستقرة وىذا ما تؤكده أحكام ىذه المحكمة

وعميو فإن حالة  ،وغيرىا 56/2010والنقض المدني رقم  14/2008والنقض المدني رقم  63/2008

انعقاد المحكمة تدخل ضمن الحاالت الواردة في قانون تشكيل المحاكم النظامية وتحديدًا حالة رفع 

التناقض بين مبادئ قضائية سابقة ؛ األمر الذي يقودنا لإلجابة عن التساؤل الثاني حول العدد المعتبر 

 .لمحكمة النقض النعقاد الييئة العامة لممحكمة العميا وليس الييئة العامة

( منو نجدىا تنص عمى أن المحكمة 24بالعودة لذات قانون تشكيل المحاكم النظامية وتحديدًا لممادة )

( منو نصت عمى 29بينما المادة ) 1،العميا تتشكل من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة

( منو أيضًا فقد 32ا المادة )أم ،أن محكمة النقض تنعقد برئاسة رئيس المحكمة العميا وأربعة قضاة

 .نصت عمى أن محكمة العدل العميا تنعقد من رئيس المحكمة العميا وقاضيين عمى األقل

" تنعقد  :( من ذات القانون والتي جاء فييا25وباستقراء ىذه النصوص السابقة اضافة لممادة )

طمب رئيسيا أو إحدى دوائرىا  المحكمة العميا بحضور أغمبية ثمثي عدد أعضائيا عمى األقل بناًء عمى

نجد أن القانون لم يحدد عدد أعضاء الييئة العامة التي تنطق بالحكم  ،..".في الحاالت التالية

نما اكتفى لإلشارة بأن تكون مكوّنة من ثمثي أعضاء المحكمة العميا وطالما أّن القانون لم   ،القضائّي وا 

ذ أن يزداد عدد اعضاء الييئة العامة لمحكمة النقض يحدد عدد اعضاء المحكمة العميا ؛ فيجوز حينئ

 ولكن يبقى السؤال ىنا عن مدى جواز أن يكون عدد ،أو ينقص تبعًا لعدد أعضاء المحكمة العميا

فالماّدة  ،األصل في تشكيل ىيئة المحكمة أن يكون عدد فرديّ  .أعضاء ىيئة المحكمة عدد زوجيّ 

                                                           
 م.2002( لسنة 1( من قانون السمطة القضائية رقم )8وىو ذات ما جاء في المادة )1
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 ،نّصت عمى أّن ىيئة محكمة البداية تتشكل من ثالثة قضاة ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية14)

 ،( من ذات القانون والتي نّصت عمى أّن ىيئة االستئناف تتشّكل من ثالثة قضاة20وكذا الماّدة )

( من ذات القانون والتي نّصت عمى تشكيل ىيئة محكمة النقض من رئيس وأربعة 29وكذلك المادة )

تنّص عمى تشكيل ىيئتيا من  32كمة العدل العميا فقد جاءت المادة أّما عند الحديث عن مح ،قضاة

وىنا ال بّد من  ،رئيس وقاضيين عمى األقّل بمعنى أّنو يجوز أن يكون عدد القضاة اكثر من ثالثة

اإلشارة من أن عدد القضاة ال بّد أن يكون عددًا فردّيًا حتى يرّجح التصويت في حال وجود رأي 

ن لم ينّص   .المشّرع الفمسطيني عمى ذلك صراحةً مخالف وا 

ىل مجمس القضاء األعمى أم  ،أما عن السؤال الثالث ومن يممك الحق في اصدار قرار االنتداب

 ؟رئيسو

( لسنة 5( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )35وىذا ما أجابت عنو صراحة نص المادة )

م بتعديل بعض أحكام قانون 2005( لسنة 2)( من قانون رقم 2والمعدَّلة بموجب المادة )- 2001

لمجمس القضاء األعمى أن " :والتي جاء فييا -م2001لسنة  5تشكيل المحاكم النظامية رقم 

"؛ وعميو فإن من الواضح أن قرار االنتداب ووفق صريح النص يجب أن يكون صادرًا عن ...ينتدب

 .المجمس ككل وليس عن رئيسو منفرداً 

الرابع وفيما إذا كان قرار االنتداب قرارًا إداريًا بحتًا ال يجوز لغير القاضي المنتدب وبالنسبة لمسؤال 

أم أنو قرار يحمل الصبغة القضائية ويجوز  ،الطعن بو أمام المحكمة المختصة )محكمة العدل العميا(

 .الطعن بو من الخصوم أيضاً 

القضاء األعمى وليس عن رئيسو  لّما كان من الفروض أن يكون قرار االنتداب صادرًا عن مجمس

وقد بين القانون أحكامو وشروطو  ،وألن موضوع االنتدابات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنظيم القضائي ،فقط
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وحيث إن ذلك كمو يمس النصاب العددي لييئة المحكمة ؛ فال يمكن القول بأن قرار  ،وكيفياتو

ويمس الخصوم أكثر مما  ،ة القضائية بامتيازبل ىو قرار يحمل الصبغ ،االنتداب قرار اداري بحت

 يمس القاضي المنتدب.

وبالتالي واليتيا في الفصل  ،وحيث أن قرار االنتداب يمس تشكيل المحكمة ونصابيا العددي ،ولذلك

االمر  ،وىي أمور تتعمق بالنظام العام ؛ فإن ذلك يمس حتمًا وتمقائيًا بالخصوم ومراكزىم ،في الدعاوى

بل  ،ن لمخصوم كامل الحق في التمسك بعدم صحة قرار االنتداب إن توفر سبب ذلكالذي يعني أ

 .عمى المحكمة ومن تمقاء ذاتيا أن تثيره ولو لم يتمسك الخصوم بو

والمرتبطان بالكيفية والشروط الخاصة بقرار  ،ما تقدم يقودنا لإلجابة عن السؤالين الخامس والسادس

 االنتداب.

( من قانون تشكيل 35فقد جاء نص المادة ) ،االنتداب وجواز تجديدىا من عدموفأما فيما يتعمق بمدة 

( لسنة 2( من قانون رقم )2والمعدَّلة بموجب المادة )- 2001( لسنة 5المحاكم النظامية رقم )

صريحًا واضحًا  -م2001لسنة  5م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 2005

وبالتالي فال يجوز أن تزيد مدة  ،النتداب بستة أشير قابمة لمتجديد لمرة واحدة فقطفي تحديده لمدة ا

  .االنتداب وبشكل متواصل عن سنة واحدة فقط

وحيث إن نص القانون  ،وبالنسبة لمسألة جواز أن يكون ىنالك أكثر من قاٍض منتدب في ذات الييئة

باستثناء كممة أحد الواردة بذات نص المادة  ،جاء خاليًا من االشارة صراحة إلى جواز ذلك من عدمو

" لمجمس القضاء األعمى أن ينتدب من حين إلى آخر ولمدة مؤقتة ال تزيد  :والتي جاء فييا ،السابقة

.." وحيث أن كممة أحد ووفقًا لما جاء .عن ستة أشير قابمة لمتجديد لمرة واحدة فقط أحد قضاة المحاكم
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ما أكدت عميو معاجم المغة اسم لكل من يصمح أن يخاطب بمعنى  في الحكم محل التعميق ومن خالل

 .انو جمع بين المذكر والمؤنث وساوى بين المفرد والجمع

( مادة من قانون األصول جاء فييا ذكر لكممة أحد/إحدى تؤكد عمى ذات النتيجة 37أن ما يقارب )

إذا ال يمكن تفسير ىذه  ،مة "أحد"التي انتيت الييا المحكمة وأوضحتيا معاجم المغة من المقصود بكم

ال لما استقام المعنى في معظميا إن لم يكن كميا  .الكممة بغير ما فسرتو المحكمة وا 

( 1( من قانون السمطة القضائية رقم )22ولإلجابة عن التساؤل السابع وبعطف النظر عمى المادة ) 

" ال يجوز نقل القضاة أو ندبيم أو إعارتيم إال في األحوال والكيفية  :م والتي جاء فييا2002لسنة 

نجد أن صريح النص يؤكد عمى ضرورة االلتزام باألحوال والكيفيات التي حددىا  ،المبينة في القانون "

وأن أي مخالفة لذلك تعني مساسًا بقواعد تشكيل المحكمة ونصابيا  ،القانون لموضوع االنتداب

وىذه قواعد آمرة مرتبطة بالنظام العام ال يجوز  ،تالي واليتيا في الفصل في الدعاوىوبال ،العددي

وىي بذلك تتجاوز مصمحة الخصوم وال  ،االتفاق عمى خالفيا ؛ لتعمقيا بسير المرفق القضائي تنظيمو

 تخضع لالجتيادات الشخصية.

تجعل من  ،صريح النص القانونيوعميو فإن مخالفة أحكام االنتداب وشروطو وكيفياتو المحددة بموجب 

تنحدر معو كل األحكام والقرارات الصادرة عن  ،قرار االنتداب باطاًل بطالنًا مطمقًا مرتبطًا بالنظام العام

األمر الذي يعني سمخ صفة الحكم أو القرار عن  ،القاضي المنتدب خالفًا لمقانون إلى درجة االنعدام

العدم لدرجة اعتباره مجرد واقعة مادية ال تكسب حقًا وال تولد  ليستوي ىذا األخير مع ،العمل القضائي

 وبالنتيجة فإن أي محاولة لتنفيذه تعد اعتداًء ماديًا يوجب المساءلة. ،أثراً 

ن سّممنا جداًل  ،ومن ىذه النتيجة ولمن ال زال يرى أن قرار االنتداب يعد قرارًا ادارياً  يمكن القول بأنو وا 

يعني منح  -ووفق ما استقر عميو القضاء االداري-ن القرار االداري المنعدم إال أ ،بصحة ذلك األمر
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وبالتالي فال يمكن القول أن القاضي المنتدب وحده ىو من  1،المحاكم النظامية صالحية تقرير انعدامو

يممك الطعن بقرار االنتداب المعيب عيبًا جسيمًا ومن خالل المحكمة االدارية المختصة )محكمة العدل 

 .العميا( فقط

 تقدير الحكم محل التعميق :لثالثالمطمب ا

ال بّد لنا أن نتوّقف مع مجموعة من  76/2010 وقبل الخوض في تحميل وتأصيل ىذا الحكم

اجتيادات محكمة النقض بيذا الخصوص سّيما وأّن محكمة النقض كانت قد أصدرت في عشرات 

ىنا الى الحكم الذي  درساجتيادىا في ىذا الطعن ونعميو االحكام الصادرة عنيا ما يخالف ما جرى 

والذي جاء فيو " وبالنسبة لمسبب الرابع والمتمّثل بتشكيل الييئة وانتياء   76/2010يحمل الرقم 

.. ولّما كان الطاعن لم يقّدم ما يثبت ىذا االدعاء وحيث ان الحكم المطعون فيو حرّي لمنقض .القاضي

 ية الطاعن من ىذا السبب قد تحققت لذلك يغدو ىذا السبب غير وارد " لمسببين األّول والثاني وغا

ونجد أن المحكمة الموّقرة في ذلك اعتبرت أمر االنتداب أمر مادّي بحاجة إلى بيّنة وحّجة الثبات 

وىذا عكس ما قضت فيو بحكميا محّل التعمق والذي اعتبرت اثارتو من النظام العام وأمر  ،صّحتو

 حسن التنظيم القضائّي. متعّمق بصّحة ت

والذي جاء فيو " وان القرارات التي تصدر بشأن  14/2008وىذا ىو ذات ما أكّدتو في قرارىا رقم 

دارة شؤون المحاكم خاصة فيما يتعمق بندب القضاة وفيما يتعمق بحركات عمميم  تنظيم ىذا العمل وا 

من ناحية  بشكل عام ىي بمثابة قرارات إدارية ترمي الى تحقيق النفع العام ويفترض فييا السالمة

صحتيا وصحة سندىا القانوني، وبالتالي فان من يطعن في مثل ىذه القرارات عميو عبء إثبات ما 

يتشبث بو من مأخذ عمييا ويقدم البينة القاطعة عمى صحة ما يدعيو وىذا ما لم يقم بو الطاعن األمر 
                                                           

 .269، مكتبة دارالثقافة لمنشر والتوزيع،عمان،األردن، ص1(،القضاءاإلداري،ط 2007الشوبكي،عمر محمد. )1
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ئم عمى أساس قانوني مما الذي يبقى ادعاءه بعدم قانونية الندب بداعي األسباب التي أثارىا غير قا

 يستوجب رده." 

ومن ىذا القرار نجد أيضًا أّنيا اعتبرت الطعن بتشكيل الييئة ال يكون اال امام محكمة العدل العميا 

 والتي تختّص بالطعون االدارّية. 

وىنا نطرح سؤااًل ميّمًا كيف يحّمل مجمس القضاء األعمى المتقاضون عبء قرارات صدرت عنو 

كز قانونّية بنيت وعندما كان الخصوم يثيرونيا كانت المحكمة تصرف النظر عنيا ال بل ويدّمر مرا

وىنا من المناسب ان نشير الى أّننا قد وقعنا بمثل  ،استمرت في االنتدابات التي قضت ببطالنيا الحقاً 

يا محكمة ادنى درجة منىذه األزمة سابقًا عند بحث مسألة انتداب قضاة محكمة اعمى درجة الى 

األمر الذي كان يجب ان يمفت نظر مجمس  ،ت الييئة العامة في قرار ليا بطالن ىذا القراروحينئذ قرر 

 .1القضاء االعمى الى صّحة ما يقوم بو من انتدابات من عدمو سيما بعد ما اثير مثل ذلك األمر

المدني  نقضفيالبييئتيا العامة نقض الفمسطينية ال محكمة نالصادرميتبين من تحميل وتأصيل الحكم 

عميو قضاء الفمسطينية وما استقر القوانين لى ضوء عو 13/6/2013تاريخ بالصادر  62/2011رقم 

 :المحاكم الفمسطينية والقانون والقضاء المقارن ما يمي

صحيحًا غير أنيا لم تمتف الى روحو والذي يوجب  تطبيقاً نّص القانون  قد طبقتالمحكمة أن  .1

 .المراكز االقانونية التي نشأت عن األحكام التي جرى تنفيذىاحماية 

لةمعدالة ويزعزع ثقة المواطن بالقضاء ويزيد العامة المبادئ  لم يخالف قالتعمي محلالحكم أن  .2

 من االختناق القضائّي.

                                                           
 . 189/2010قرار الييئة العامة لمحكمة النقض بدائرتيا الجزائية رقم 1
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ضرورة تّدخل المشّرع لمخروج بحّل تشريعّي ألزمة مثل ىذه األزمة فالضرورة حقيقّية وال تحتمل  .3

 فأّي ضرورة أكثر من حماية المراكز القانونّية لممتقاضين ؟ ،التأجيل

ضرورة العناية بالقضاء الفمسطينّي وجعل قرار تعيين القضاة وترقيتيم ممك خاّص لمسمطة  .4

 .القضائّية ويجب أن ال تتأّثر مثل ىذه القرارات بقرارات وقف الترقية والتعيينات

 :ما يؤخذ عمى أغمبّية المحكمة

إذ أن كل من الرأيين تناول القضية من زاوية  ،لما جاء في الرأيين المخالفين دراستيا عدم  -

إذ فاألصل وكما لممخالف التعميق عمى رأي  ،دون أن تقول أغمبية المحكمة كممتيا في ذلك

فمسألة  ،أن يكون لألغمبية التعميق عمى رأي المخالف وتبين سبب عدم األخذ بو ،األغمبية

اعتبار الطعن باالنتدابات مسألة إدارّية ىي ما جرى عميو اجتياد القضاء في عشرات االحكام 

وكذا مسألة صّحة   ،السابقة كان االجدر ان يتم التطرق الييا وبيان اسباب الرجوع عنيا

  .تشكيل المحكمة من عدمو إذ ىو أمر ال يجوز أن يكون معو اّي ُلبس

  ،ض في حكميا محّل التعميق درجة البطالن الناتجة عن قرار االنتدابلم تبّين محكمة النق -

ىل ىو بطالن نسبّي أم بطالن مطمق ؟ وان كان قانون اصول المحاكمات الدنّية النافذ لم 

يفّرق بين نوعي البطالن فيما اذا كان مطمقًا أو نسبّي صراحًة إال أنو يمكن القول أّن لمبطالن 

ىو الذي ال يرتبط بالنظام العام والذي ال تمزم المحكمة بالتعرض اليو أوليما نسبّي و  :نوعان

من تمقاء ذاتيا بل يجب عمى صاحب المصمحة من الخصوم التمّسك بو ومثالو ما جاء عند 

وثانييما بطالن مطمق متعّمق ومرتبط  ،ذكر خطوات التبميغ المقرّرة لمصمحة المراد تبميغو

المترتب عمى مخالفة قواعد صالحّية القضاة  وىو بطالن يجب بالنظام العام ومثالو البطالن 

 .عمى المحكمة اثارتو من تمقاء ذاتيا ولو لم يتمّسك بو أحد الخصوم
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ومن ذلك كّمو نجد أن محكمة النقض في حكميا محّل التعميق قد أغفمت بيان نوع البطالن 

أّنو بطالن مطمق ينحدر الى كاثٍر من آثار مخالفة شروط االنتداب وأحوالو وكيفّياتو  حيث 

درجة االنعدام األمر الذي كان عمى المحكمة بيانو خصوصًا بأن حكميا صادٌر عن كامل 

ىيئتيا والذي كان من المفترض أن يحسم الجدل في التكييف الصحيح في الدعاوى األخرى 

نتدٍب التي  ما زالت محّل نظر من قبل القضاء فالقول بانعدام الحكم الصادر من قاٍض م

خالفًا ألحكام القانون يوّفر الكثير من الجيد عمى الخصوم والييئات الحاكمة في ذات الوقت 

 ويبّين االثر في القضايا التي ما زالت محّل نظٍر لغاية اآلن.     

 

 مدى تحقيق قرار المحكمة لمعدالة.ي فالباحث  رأيي :المطمب الرابع

 رًعب الحقيقة أصابقد  التعميق محلّ كمة النقض في حكميا تقدم فاننا نرى أن ما انتيت اليو مح مما

والذي جاء كتطبيق صحيح لنّص القانون ومراعيًا لألحكام المستقاة في نصوص لقضائي ا الموقف نع

 االنتداب في قانون السمطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم.

 المراكز احترام عدم فيقضاء محكمة النقض قد جانب الصواب  إلىأن أيضاً  نخمص غير أننا 

نتيجة بطالن قرار صادر عن مجمس القضاء  األحكام من االالف تدمير وفي استقرت التي القانونية

األمر الذي يدعو إلعادة النظر في الحكم  ،االعمى والذي يرأسو قضاة محكمة النقض مصدرة القرار

محّل التعميق ذلك أن المصمحة التي تتحقّق في الرجوع عنو أولى بالرعاية من البحث بجمود نصوص 

 .القانون

من مجّمة االحكام العدلّية التي نّصت عمى " إذا ُعزل  1804ومن المناسب أن نشير الى نص المادة 

عزل اليو مّدة كان قد استمع وفصل بعض الدعاوى في تمك المّدة قاٍض إاّل أنو لعدم وصول خبر ال
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صّح حكمو ولكن ال يصّح حكمو الواقع بعد وصول خبر العزل اليو" ونبّين الحاجة الى احترام المراكز 

 القانونّية التي قد يشوبيا عوار نتيجة بطالن ادارّي.

ة المرتبطة بتشكيل المحاكم ثالث: مدى امكانية المخاصمة عن القرارات االداريالمبحث ال

 :وترقية القضاة

لالجابة عن مدى امكانية  المخاصمة عن القرارات المرتبطة بتشكيل المحاكم وترقية القضاة من دراسة 

(دعوى المخاصمة )اعمال الوظيفة القضائيةالنطاق الموضوعي  ل   

الثار المترتبة عمييا ويقسم يقوم القاضي خالل ادائو لوظيفتو بعدة اعمال متنوعة في طبيعتيا وفي ا

.1الفقو ىذه االعمال الى اعمال قضائية بحتة والى اعمال ذات طبيعة والئية واخرى ادارية  

وبناءا عمى ذلك قمت بتقسيم ىذا المبحث إلى ثالث مطالب، المطمب األول األعمال ذات الطبيعة 

ئية، وفي المطمب الثالث األعمال ذات القضائية البحتة، وفي المطمب الثاني األعمال ذات الطبيعة الوال

 الطبيعة االدارية البحتة.

 :االعمال ذات الطبيعة القضائية البحتة :ولاال  مطمبال

ثار جدل فقيي واسع حول معيار تمييز العمل القضائي عن غيره من االعمال نظرا لما يترتب عمى 

 اعتبار العمل عمال قضائيا من اثار منيا خضوعو لنظام المخاصمة

                                                           
 وما بعدىا 6ص 2،القاىرة ط د.احمد مميجي،اعمال القضاة دار النيضة العربية  1
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ولتمييز العمل القضائي عن غيره من االعمال االدارية وتحديد طبيعتو ذىب الرأي الراجح في الفقو الى 

ضرورة المزج بين المعايير المادية والمعايير الشكمية وذلك لعدم امكانية فصل مادة العمل القضائي 

 .1رى موضوعيةعن شكمو وعرفوا العمل القضائي بانو تصرف ذو بناء مركب من عناصر شكمية واخ

 ن من خمسة عناصر تتمثل فيما يمي:وعميو فان مادة العمل القضائي تتكو  

 (لمحكم فيو )مقدمة العمل القضائيادعاء بمخالفة القانون يطرح امام القضاة  .1

 (م حل المسألة القانونية )القضيةالتقرير ويقصد بيالتحقق من وجود المخالفة او عدمو ومن ث .2

منطقية والحتمية لعمل القاضي من خاللو يتم ابراز الحل الى حيز الوجود القرار وىو النتيجة ال .3

 وتحقيقو في الواقع 

ان يتم التقرير والقرار بمعرفة ىيئة قضائية مستقمة غير خاضعة الي رئاسة تتدخل في عمميا  .4

 وذلك لضمان حيادىا ونزاىتيا

الجراءات معنية ىمضمان خمو عمميا من ان تقوم الييئة القضائية بالتقرير واصدار القرار وفقا  .5

 .2اي تحكم

ويعد من االعمال ،(ام المخاصمة )المسوؤلية المدنيةوال خالف في خضوع ىذا النوع من االعمال الحك

 :القضائية التي تخضع الحكام المخاصمة ما يمي

ضائية القرارات التمييدية الصادرة قبل الحكم كقرار تعيين خبير او االعفاء من الرسوم الق .1

ونحوىا من القرارات التي تصدر خالل مرحمة نظر القضية وتعتبر تمك القرارات ضرورية 

 الصدار االحكام من الييئات القضائية وبالتالي فانيا تخضع الحكام المخاصمة 

                                                           
 45اليميس، سنان عمي جار اهلل، المرجع السابق، ص  1
  102 - 101المميجي، احمد، المرجع السابق ص   2
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االعمال المتعمقة بتنفيذ االحكام ومنيا القرارات المتعمقة بالغرامة والمصادرة وتحديد االماكن  .2

االقامة فييا والتصديق عمى االحكام واجراءات تنفيذ االحكام المدنية والتجارية التي تمنع 

واشكاالت التنفيذ وكل ما يتعمق بتفيذ العقوبة فيذه االعمال جميعا تخضع الحكام 

  1المخاصمة.

وبالتالي فان احكام دعوى المخاصمة تسري عمى جميع اعمال القاضي سواء اكانت احكاما 

 بالمعنى الفني ام اعماال تمييدية ام تحضيرية لالحكام واالجراءات المتعمقة بتنفيذ االحكام.

 

 :االعمال ذات الطبيعة الوالئية :الثاني مطمبال

الى جانب اعماليم القضائية مجموعة من االعمال الوالئية ويستمدون واليتيم في  يمارس الفضاة

ممارسة تمك االعمال من ولي االمر الذي والىم منصب القضاء وىذا ليس امرا مستحدثا بل لو جذوره 

  2التاريخية

 :العمل الوالئي

بير معينة يستيدف يعرف البعض العمل الوالئي بالعمل الذي يباشره الفاضي في صورة عمل تدا

المحافظة عمى الحق او عمى ضماناتو ومنيا ما يقصد بو الى تأكيد الحق او اقراره الى غير ذلك من 

 .3التدابير التي تتخذ او يطمب اتخاذىا تحقيقا الغراض اخرى مشابية

                                                           
 وما بعدىا 132المسؤولية عن اعمال السمطة القضائية،مرجع سابق ص،رمزيالشاعر ،  1
 665ص 3ط 1983أبو الوفا، أحمد، اصول محاكمات مدنية، الدار الجامعية  لمطباعة والنشر بيروت   2
   190قانون المرافعات  مرجع سابق، ص ،نجيبالجبمي،   3
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وفي تعريف اخر ىو عبارة عن تصرف يصدره القاضي بحكم واليتو العامة عمى المشمولين بواليتو 

 .1بيدف رعاية مصالحيم المشروعة

ولية عن اعمال ووفقا لمراي الراجح فان االعمال الوالئية تدخل ضمن االعمال التي تنطميا قواعد المسئ

 باعتبار انيا تتمتع بالطبيعة القضائية  2(السمطة القضائية )دعوى المخاصمة

  :االعمال ذات الطبيعة االدارية البحتة :الثالث المطمب

قاضي بعض االعمال االدارية البحتة خالل ادائو لميام وظيفتو وقد يصدر بعض القرارات يمارس ال

في شئون بعض الموظفين االداريين والكتبة الخاضعين الدارتو والذين يعممون تحت اشرافو كالقرار 

ادارة بتأديبيم او ترقيتيم ونحوىا وكذا تحديد مواعيد الجمسات وتنظيم الجمسات وىذه االعمال تتعمق ب

المحاكم كمرفق عام ومن المتفق عميو في الفقو الحديث ان ىذه االعمال لو صدرت عن قاض ال 

تعتبر اعماال قضائية كما انيا ال تعتبر اعماال والئية كونيا ال تفصل في نزاع وبالتالي فان ىذا النوع 

دنية التي تطبق عمى من االعمال ال تشممو احكام دعوى المخاصمة وتطبق عميو احكام المسئولية الم

 .3سائر االعمالى االدارية التي تصدر عن مختمف اجيزة الدولة

وىنا في موضوع االنتدابات لمقضاة وترقيتيم يندرج تحت القرارات االدارية والتنظيمية التي تنظم شؤون 

وىذا ما عادت وأكدت عميو  ،القضاة االدارية من نقل وانتداب وترقية والتي ال يجوز المخاصمة فييا

بان قرار الندب قرار اداري ال يخضع لمطعن   2015لسنة  1المحكمو العميا في حكم لمييئو العامو رقم 

فيو من فبل الخصوم باعتبار ان القاضي المنتدب بما يباشره من اجراءات التقاضي وما يصدره من 

                                                           
 106،مرجع سابق المميجي ،أحمد   1
 130المسؤولية عن اعمال السمطة القضائية،مرجع سابق ص ،رمزي الشاعر،   2
 130المسؤولية عن اعمل السمطة القضائية المرجع السابق ص  ، رمزيالشاعر،  3
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الموظف الفعمي التي تحول دون طمب احكام ىو القاضي الطبيعي بالنسبة لمخصوم سندا لنظرية 

 .الخصوم بتقرير البطالن

في القرار المذكور اعاله العودة عن  19/3/2015كما قررت الييئة العامو لمحكمة النقض بتاريخ 

 القرار الصادر عنيا في السابق بخصوص بطالن االنتدابات.

وما ،ل قضية بطالن االنتداباتولكن السؤال يثور عندما يترتب عمى القرار االداري اثر قضائي مث 

ترتب عنيا من بطالن تشكيل الييئات الحاكمو التي ترتب عمييا بطالن االحكام الصادرة عنيا وبالتالي 

الحاق الضرر باطراف الدعوى ضرر مادي ومعنوي وضياع كثير من الوقت والجيد وبالتالي نتج عن 

ال ى السؤال مفتوح ىل ىناك مجال العمالقرار االداري اثر قضائي واضرا تستوجب التعويض، يبق

 نصوص المخاصمة في ىذه الحالة؟
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 الخاتمة

 المدنية المحاكمات اصول قانون وفق المخاصمة ونظام المدنية القاضي مسؤولية الدراسة ىذه تناولت

 توصل،ليا القانونية والطبيعة واجراءاتيا المخاصمة اسباب الباحث تناول حيث الفمسطيني، والتجارية

 خاصة وطبيعة خاصة نصوص ذات مسؤولية دعوى ىي المخاصمة دعوى طبيعة بان الباحث

 ىذه داعدا تاريخ حتى تنجح لم انو عمما. واالبطال التعويض في مزدوجة طبيعة ذات انيا باالضافة

 المخاصمة اسباب اثبات لصعوبة ذالك وكان،الفمسطينية المحاكم في مخاصمة قضية اي الرسالو

 تداركة، يمكن ال بعبارة الفمسطيني المشرع انفرد حيث تداركة اليمكن الذي الجسيم الميني والخطأ

 كانت القضايا من فالعديد المخاصمة دعوى لقبول مسبق االعمى،كشرط القضاء مجمس اخطار وبسبب

 .الدستور في المكفول التقاضي حق عمى وقيد شرط وىذا االخطار صحة لعدم او االخطار لعدم ترد

 لم القضاة والسادة المحامين من كبيرة شريحة ان الدراسة ىذه خالل من نتيجة الى توصمت انني عمما

 سمبا سيؤثر القضاة احد خاصموا اذا انيم المحامين حجة ان حيث القاضي، مخاصمة فكرة يشجعوا

 عمى التأثير يريدون ال وىم رزقيم مصدر ىي المحاكم يعتبرون انيم حيث رزقيم مصدر عمى

 من سبب توافر قد كان وان انيم المخاصمة لفكرة تشجعيم عدم في القضاة السادة حجة اما،عمميم

 االجنياد عن وعقمو القاضي يد تكبيل يجوز فال القانون في الواردة القاضي مخاصمة اسباب

 المصمحو ىو أخطأ وان القاضي اجتياد يعتبرون الخاصة،حيث المصمحة عمى تقدم العامة فالمصمحة

 في المرفوعو القضايا من قضية اي نجاح عدم في استنتاجو يمكن ما وىذا. بالرعاية االولى العامو

 .المخاصمة موضوع
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 التوصيات

د اسباب المخاصمة بالخطأ الجسيم والغش والتدليس وانكار العدالة والغدر والرشوة يحديجب ت .1

والسرقة واالتالف والتزوير واالخفاء وعدم توقيع الحكم او مسودتو كامال واالختالس واستثمار 

 الوظيفة 

ان يتم تعديل القانون بان يشترط قبل السير بدعوى المخاصمة وان يسبق ذلك توجيو انذار  .2

 ي لمقاضيعدل

ان يتم النص عمى جواز رفع دعوى المخاصمة من قبل المدعي والمدعى عميو والمدعي  .3

االنضمامي والشخص الثالث في الدعاوى الحقوقية  والمشتكي والمشتكى عميو في الدعاوي 

الجزائية والمحكوم لو والمحكوم عميو والشخص الثالث في الدعوى التنفيذية والمستدعي في 

ارية والدستورية والمدعي والمدعى عميو في الدعاوى الدينية او الشرعية والخبراء الدعاوى االد

والشيود والوكالء في تمك الدعاوي متى توافرت شروط دعاوى المخاصمة ليم وكل ذي 

 مصمحة توافرت فيو الشروط

ان تسري قواعد االثبات في قانون البينات عمى دعوى المخاصمة وان ال تكون جمسة  .4

 جمسة سرية  المخاصمة

 ،المجوء الى التحكيم والوساطةالتنازل عنيا او عدم جواز المصالحة في دعوى المخاصمة او  .5

كما ان الحكم الصادر بعدم قبول دعوى المخاصمة ال يقبل الطعن اال بالنقض اما اذا كان 

 الحكم صادرا عن محكمة النقض فال يجوز الطعن فيو بأي طريقة 

ي دعوى المخاصمةحالو ثوبتيا عمى التعويض فقط دون المساس ان يقتصر الحكم الصادر ف .6

حفاظا عمى المراكز القانونية فال يحكم باالبطال نيائيا بالحكم الصادر في الدعوى االساسية 
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سواء فصمت الدعوى او لم تفصل وانما تحال الى قاضي اخر غير المخاصم اذا لم تكن قد 

 فصمت حيث يتولى تقرير البطالن من عدمو

لحساسية المنصب  ال بعد التأكد الصارم والجازم من كفاءتيم القانونية نظراً إعدم تعيين القضاة  .7

 التي يتواله 

مدنية والتجارية والتي تنص عمى صول المحاكمات الأمن قانون  154لغاء نص المادة  إ .8

 عمى بماين عمى المدعي في دعوى المخاصمة قبل اقامتيا ان يخطر مجمس القضاء األ)يتع

وىو حق دستوي مكفول لمجميع ن ذلك يمثل قيد عمى حق التقاضي يسنده الى المدعى عميو أل

 (.المواطنين
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 :قائمة المصادر والمراجع

 ن الكريم.آالقر 

  :أواًل:  المصادر

 وقد صدر بمدينة غزة بتاريخ  2001لسنة  2ّية والتجارّية رقم قانون أصول المحاكمات المدن

 9ه حيث نشر في الجريدة الرسمية )الوقائع  1422من صفر  18م الموافق  12/5/2001

 .6/12/2001( وقد سرى مفعولو بتاريخ 38م في العدد ) 5/9/2001بتاريخ 

  م والذي صدر في مدينة رام اهلل البتاريخ  2003المعدل لسنة القانون االساسي الفمسطيني

ه وقد تم نشره في الجريدة الرسمية ) الوقائع (  1424/ محرم /15الموافق  18/3/2003

 م في العدد الخاص )ممتاز( وىو ساري المفعول من نفس تاريخ نشره. 3/19/2003يتاريخ 

 م الذي صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ  2002لسنة  1سمطة القضائّية رقم قانون ال

( من الجريدة 40ه المنشور في العدد ) 1423// ربيع االول2م الموافق 15/5/2002

 .18/6/2002م وىو ساري المفعوول من تاريخ  18/5/2002الرسمية ) الوقائع ( بتاريخ 

 م الموافق 17/2/2006م الذي صدر بتاريخ  2006لسنة  3كمة الدستورّية رقم قانون المح

( من الجريدة الرسمية )الوقائع( بتاريخ 62ه وقد نشر في العدد ) 1427/ محرم /19

 م.25/4/2006م وسرى مفعولو بتاريخ 25/3/2006

 وتعديالتو 1944لسنة   36رقم  االنتدابي قانون المخالفات المدنّية. 

  1976لسنة  43القانون المدني األردني رقم . 

  وتعديالتو 1968 لسنة 13 رقم  المصري والتجارية المدنية المرافعات قانون 

 2002 لسنة 40 رقم اليمني المدني والتنفيذ المرافعات قانون 
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  2001لسنة  5قانون تشكيل المحاكم رقم. 

 ( لسنة 3قرار مجمس القضاء االعمى رقم )بشان مدونة السموك القضائي وقد صدر  2006

ه وقد نشر في العدد  1427/ربيع االخر /12م الموافق  10/5/2006تاريخ ىذا القرار ب

م وسري مفعولو بتاريخ 19/10/2007( من الجريدة الرسمية )الوقائع( بتاريخ 67)

 م.10/5/2006

 م بالئحة التفتيش القضائي وقد صدر ىذا 2006 لسنة( 4) رقم االعمى القضاء مجمس قرار

( 67) العدد فيه وقد نشر  1427/ربع االخر /12م الموافق  10/5/2006القرار بتاريخ 

 .م10/5/2006 بتاريخ مفعولو وسرى م 19/10/2007 بتاريخ( الوقائع) الرسمية الجريدة من

 مجمة األحكام العدلّية.  

  :المراجع  :ثانياً 

 2001، دار النيضة  العربية، مخاصمة القضاة بين النظرية والتطبيقدعوى بركات، عمي،  .1

، جامعة اليرموك المسؤولية المدنية لمقاضي الوسيطبني مصطفى، عمي مصطفى محمد،  .2

2011 

الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنّية والتجارّية  ،(2009) .عثمان ،التكروري .3

 فمسطين   ،مطبعة جامعة الخميل ،1ط ،2001لسنة  3رقم 

 1987، طبعة اولى، ، رد ومخاصمة الييئات القضائيةحسن، عمي عوض .4

، الجميورية مخاصمة القضاة في القانون اليمني )دراسة مقارنة(حسن، فتحي احمد قطحان،  .5

 2006اليمنية، جامعة عدن، كمية الحقوق، قسم القانون الخاص، 
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المسؤولية المدنية عن االخطاء المينية الحسيني، عبد المطيف، تقديم عاطف النقيب،  .6

 ، الشركة العالمية لمكتاب )الطبيب الميندس المعماري المقاول والمحامي(

المعيد  ،مخاصمة القضاة االشتكاء عمى الحكام ،(1996) .سطام عيد سميمان ،الحوامدة .7

 عمان االردن.  ،القضائي االردني

دار محمود  ،4-1المسوؤلية المدنية في ضوء الفقو والقضاء عز الدين،  ،ناصوريالد .8

 2010لمنشر والتوزيع 

منشورات  ،2مجمة الحكام العدلّية وقانون المخالفات المدنّية  ،(2012) ، أمين.دّواس .9

 رام اهلل فمسطين.  ،1ط ،المعيد القضائي الفمسطيني

)سوء السموك الفاحش والمقصود، دراسة في  الخطأ غير المغتفررشدي، محمد السعيد،  .10

 2008، منشأة المعارف باالسكندارية، القوانين الفرنسي والمصري والكويتي(

،  توزيع منشأة استقاللية القاضي ما بين الحصانة والمساءلةالرفادي، سعد بشير مفتاح،  .11

 المعارف باالسكندرية 

منشورات معيد  ،ة ومساءلة القضاةالمسؤولّية القضائيّ  ،(2010) .جميل وآخرون ،سالم .12

 فمسطين رام اهلل.    ،جامعة بيرزيت،الحقوق

المبادئ القانونّية الصادرة عن محكمة النقض في  ،(2013) .محمد ،سقف الحيط .13

  ،1ط ،2001لسنة  3قانون أصول المحاكمات المدنّية والتجارّية رقم 

دار الثقافة لمنشر القانون المدني االردني، مصادر االلتزام،  (،2014) ، أنور.سمطان .14

 والتوزيع، عمان األردن. 

مسؤولية الدولة عن اعمال السمطة القضائية: دراسة تحميمة السندي، رمضان عيسى،  .15

  2015، عمان دار قنديل لمنشر والتوزيع، الطبعة االولى مقارنة
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، دار الثقافة المدنية عن أخطاءه المينيةمسؤولية المحامي سوادي عبد الباقي محمود،  .16

  2010لمنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

 منشورات وزارة العدل مخاصمة القضاة دراسة مقارنة،  ،(2011) .عوض محمد ،شريف .17

، منشورات الحمبي الحقوقية بيروت، مخاصمة القضاء، دراسة مقارنةشاللة، نزيو نعيم،  .18

1999 

المؤسسة  ،1ط ،1جمخاصة القضاة دراسة مقارنة،  ،(2006) .محمد مرعي ،صعب .19

 طرابمس لبنان.  ،الحديثة لمكتاب

، الجزء االول، المؤسسة تقديم القاضي شبيب مقمد، مخاصمة القضاةصعب، محمد مرعي،  .20

 2006لبنان،  –الحديثة لمكتاب، طرابمس 

المؤسسة ، مخاصمة القضاة، دراسة مقارنةصعب، محمد مرعي، تقديو، شبيب مقمد،  .21

 ، الجزء الثاني2006الحديثة لمكتاب، طرابمس، 

، دار الفكر العربي، القضاء االداري قضاء االلغاء والتأديب والتعويضسميمان،  ،الطماوي .22

2015 

لسنة  2شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم الظاىر، احمد،  .23

 .164-1المواد ،الجزء االول ،2001

دار  ،1ط ،مسؤولية المحامي عن اخطائو المينّية ،(1996) .محمود سوادي ،قيعبد البا .24

 عمان.  ،االردن ،الثقافة لمطباعة والنشر

جامعة عمان  ،مدى مخاصمة القاضي مدنيا، (2012الفاعوري، أيمن ممدوح محمد،) .25

 العربية قسم القانون.
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، 1980، الكتاب الحائز عمى جائزة الدولة لعام اعمال السمطة القضائية المسؤولية عن .26

   1983طبعة الثالثة، دار النيضة العربية 

، الجزء السادس، الموسوعة الشاممة في التعميق عمى قانون المرافعاتمميجي، احمد،  .27

 2005الطبعة الرابعة، طبعة نادى القضاة، 

 ،4ط الشاممة في التعميق عمى قانون المرافعات، والموسوع .(2005) .د. أحمد ،مميجي .28

 مصر.  ،القاىرة ،منشورات نادي القضاة

 ،6ط الشاممة في التعميق عمى قانون المرافعات، والموسوع .(2012) .د. أحمد ،مميجي .29

 مصر ،القاىرة ،منشورات نادي القضاة

مؤسسة النوري، ، مخاصمة قضاة الحكم وممثمي النيابة العامةالميايني، مصباح نور،  .30

2000 

، مؤسسة مخاصمة قضاة الحكم وممثمي النيابة العامو(، 2000الميايني، مصباح نوري،) .31

 النوري

مبدأ استقالل القضاء في النظام القانوني االردني )دراسة نسور، حمزة عودة سالمة،  .32

جامعة العموم االسالمية العالمية، كمية الدراسات العميا، قسم القانون العام، عمان  ،تطبيقية(

2015 

مسؤولية الدولة عن اخطاء القضاء )دراسة تحميمية مقارنة في النظام النمر، محمد رضا،  .33

 القومي لمصدارات القانونية ،2010الطبعة االولى   ،القضائي واالسالمي(

اصمة القضاء واعضاء النيابة في المجالين الجنائي رد ومخىرجو، مصطفى مجدي،  .34

 ، دار محمود لمنشر والطبع والمدني
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(، المسؤولية المدنية لمقضاة في قانون المرافعات 2009اليميس، سنان عمي جار اهلل يحيى،) .35

اليمني دراسة مقارنة، جامعة صنعاء الدراسات العميا والبحث العممي، كمية الشريعة 

 رافعات.والقانون،قسم الم

دار الجامعة  ،التعميق عمى قانون المرافعات عمى ضوء احكام قانون االثباتاحمد،  ،ىندي .36

 2008 ،الجديدة

المسؤولية المدنية لمقضاة في قانون المرافعات اليمني الييمس، سنان عمي جار اهلل،  .37

قانون ، الجميورية اليمنية، جامعة صنعاء، كمية الشريعة والقانون، قسم )دراسة مقارنة(

 2009المرافعات 

مصر  ،مطبعة جامعة القاىرة الوسيط في قانون القضاء المدني، (،1991) .فتحي ،والي .38

 القاىرة. 

مصر  ،مطبعة جامعة القاىرةالوسيط في قانون القضاء المدني،  (،2001) .فتحي ،والي .39

 القاىرة. 

 2007 ،دار المطبوعات الجامعية ،التعميق عمى نصوص قانون المرافعاتأبو الوفا، احمد،  .40

دار المطبوعات  ،المرافعات المدينة والتجارية بمقتضى قانون المرافعاتأبو الوفا، احمد،  .41

 2007الجامعية 

، دار استقالل السمطة القضائية في النظامين الوضعي واالسالمييوسف يس عمر،  .42

 1995ومكتبة اليالل، طبعة اولى 
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 :دراساتال

، السمطة الوطنية الفمسطنية، وزارة لقانون اصول المحاكمات المدنيةاالسباب الموجبة  .1

 25/2000-139، مشروع تطوير االطر القانونية في فمسطين رقم العدل

 ، مركز مسواةكيف نبني سمطة مستقمة وفاعمة ابراىيم، ،البرغوثي .2

مجمة ، المسؤولية المدنية لمقاضي في القانون االردني والمصريجمعة، عبد الرحمن،  .3

عموم الشريعة والقانون)ممحق( كانون الثاني  36دراسات عموم الشريعة والقانون، المجمد 

2009 

تامالت في نظام قانوني اردني ينظم مخاصمة القاضي مدنيا دراسة جمعة، عبد الرحمن،  .4

 2010( 2( العدد )1، المجمة االردنية في القانون والعموم السياسية، المجمد )مقارنة

، المممكة االردنية مخاصمة القضاة )االشتكاء عمى الحكام(سطام عيد سميمان،  الحوامدة، .5

 1996الياشمية، وزارة العدل، المعيد القضائي االردني، عمان 

، جامعة بيرزيت معيد المسؤولية القضائية ومساءلة القضاةجميل، سالم، البطمة، ريم،  .6

 2010الحقوق، كرامة 

 منشور بحث، المدنّية الدعوى في المحاكمة إعادة(،  2013. )محمد، الحيط سقف .7

 رام فمسطين، الثالث العدد، الفمسطينين المحامين نقابة عن الصادرة القانونّية المجمة ضمن

 .اهلل
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 (1رقم ) ممحق

 العاشر الباب

 العامة النيابة وأعضاء القضاة مخاصمة دعوى

 (351) مادة

 أو القاضي من وقع إذا -2: اآلتيتين الحالتين في العامة النيابة وأعضاء القضاة مخاصمة تجوز

 األحوال في -2. تداركو يمكن ال جسيم ميني خطأ أو تدليس أو غش عمميم في العامة النيابة عضو

 .بالتعويضات عميو والحكم القاضي بمسؤولية القانون فييا يقضي التي األخرى

 (351) مادة

 إلى يسنده بما األعمى القضاء مجمس يخطر أن إقامتيا قبل المخاصمة دعوى في المدعي عمى يتعين

 .عميو المدعى

 (355) مادة

 النيابة عضو أو القاضي ليا التابع االستئناف محكمة قمم إلى تقدم بالئحة المخاصمة دعوى تقام -2

 أوجو بيان عمى الالئحة تشتمل أن يجب -2. خاص توكيل بموجب وكيمو من أو المدعي من موقعة

 مائتي مبمغ المحكمة خزينة إيداع المدعي عمى -6. ليا المؤيدة األوراق بيا ترفق وأن وأدلتيا المخاصمة

 .الكفالة سبيل عمى قانوناً  المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني دينار

 (351) مادة

 .الخصوم بيا يبمغ المخاصمة دعوى لنظر سرية جمسة بتحديد االستئناف محكمة رئيس يأمر
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 (351) مادة

 بموجب أو مرافعةً  الخصوم سماع بعد قبوليا عدم أو المخاصمة دعوى قبول في المحكمة تحكم

 .مكتوبة مذكرات

 

 (351) مادة

 بنظر تختص عاماً  نائباً  أو االستئناف بمحكمة أو العميا بالمحكمة قاضياً  عميو المدعى كان إذا

 محكمة بنظرىا تختص ىؤالء غير من عميو المدعى كان إذا أما النقض، محكمة دوائر إحدى الدعوى

 .االستئناف

 (351) مادة

 .المخاصمة دعوى بقبول الحكم تاريخ من الدعوى لنظر صالح غير القاضي يكون

 (311) مادة

 عمى تزيد ال بغرامة المدعي عمى تحكم بردىا، أو المخاصمة دعوى قبول بعدم المحكمة قضت إذا -2

 ليا كان إذا التعويضات مع الكفالة وبمصادرة قانوناً  المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني دينار خمسمائة

 والمصاريف بالتعويضات عميو المدعى عمى تحكم بطمباتو لممدعي المحكمة قضت إذا -2. وجو

 لمحكم صالحة أنيا رأت إذا األصمية الدعوى في تحكم أن الحالة ىذه في ليا ويجوز. تصرفو وببطالن

 .الخصوم سماع بعد موضوعيا في

 (313) مادة
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 إلبداء تبميغو بعد إال المدعي غير آخر خصم لمصمحة الصادر الحكم ببطالن المحكمة تحكم ال

 .أقوالو

 )311) مادة

 .النقض محكمة من صادراً  يكون لم ما المخاصمة دعوى في الصادر الحكم في الطعن يجوز

 )311) مادة

 الخطأ أو التدليس أو الغش اكتشاف تاريخ من تبدأ أشير ثالثة بمضي المخاصمة دعوى تسقط -2

 الفعل ارتكاب عمى سنوات ثالث بمضي الدعوى ىذه تسقط األحوال جميع وفي -2. الجسيم الميني

 .لممخاصمة المستوجب
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 (2رقم ) ممحق

 : رسالة الخميفة عمر بن الخطاب إلى قاضيو أبي موسى الشعري وجاء فييا

 

إذا أدلى  فأفيم،فعميك بالعدل والفيم وكثرة الذكر ،" أما بعد فإن القضاء فريضًة محكمًة وسنًة متبعةً 

مض إذا قضيت ،فأقض إذا فيمت ،اليك الرجل الحجة آس بين  .فأنو ال ينفع تكمم بحق ال نفاذ لو ،وا 

 ،وال ييأس ضعيف من عدلك.الناس في وجيك و مجمسك وقضائك حتى ال يطمع شريف في حيفك

أو حرم  ،اماً والصمح جائز بين المسممين إال صمحًا أحل حر  ،البينة عمى المدعي واليمين عمى من أنكر

ال  ،ومن أدعى حقًا غائبًا أو بينو فأضرب لو أمدًا ينتيي إليو فإن جاء ببينتو أعطيتو حقو .حالالً  وا 

وال يمنعك قضاء قضيت فيو اليوم  ،فأن ذلك أبمغ من العذر وأجمى لمعمى ،استحممت عميو القضية

يم ومراجعة الحق خير من فراجعت فيو عقمك وىديت فيو لرشدك أن ترجع إلى الحق،  فأن الحق قد

الفيم الفيم فيما  يتمجمج في صدرك مما ليس في كتاب اهلل وسنة رسولو صمى اهلل  .التمادي في الباطل

وأعمد إلى أقربيا إلى اهلل تعالى  ،ثم أعرف األشياء واألمثال وقس األمور عند اهلل –عميو وسمم 

 ،أو مجريًا عميو شيادة زور ،ودًا في حدٍ المسممون عدول بعضيم عمى بعض إال مجم .وأشبييا بالحق

ياك  .فأن اهلل تعالى تولى منكم السرائر ،أو ظنينًا في والء أو نسب أو قرابة وأدرأ بالبينات واأليمان وا 

فأن القضاء عند  ،والغضب والقمق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتذكر عند الخصومات

فمن خمصت بنيتو في الحق ولو عمى  .ويحسن بو الذكر ،جرمواطن الحق يوجب اهلل تعالى بو األ

فأن اهلل  ،ومن تخمق لمناس بما ليس في قمبو شأنو اهلل تعالى ،نفسو كفاه اهلل تعالى ما بينو وبين الناس

فما ظنك بثواب من اهلل في عاجل رزقو وقرائن رحمتو  ،تعالى ال يقبل من العباد إال ما كان خالصاً 

 والسالم ".
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، عالء الدين عمي 150ص  ،ر أحمد بن الحسين بن عمي البييقي، )ب.ت(اإلمام المحدث أبي بك)
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