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جميعا...
منكم تعلمت كيف يكون التفاني واالخالص في العمل ،ومنكم آمنت أن ال مستحيل في سبيل
االبداع والرقي ،شك ار لكم ولكل من علمني وأزال غيمة ٍ
جهل مررت بها برياح العلم الطيبة ،شك ار
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الدكتور محمد عبد المجيد الذنيبات
الملخص
تناولت هذه الدراسة موضوع مسؤولية القاضي المدنية في التشريع العراقي ،بهدف بيان الجانب
الموضوعي والجانب اإلجرائي لها ،من خالل البحث في مفهومها ونطاقها والكشف عن أحكامها،
وبيان القواعد واإلجراءات التي تحكم وتنظم هذه المسؤولية ،وبيان مدى مسؤولية الدولة في تحمل

األثر المترتب عليها .باالستعانة بالنصوص القانونية وتحليلها ،واالستفادة من تجارب التشريعات

المقارنة ،واالطالع على اآلراء الفقهية التي تناولت الموضوع ،للوصول إلى مواطن االختالف
والقصور في التشريع العراقي ،بهدف ايجاد نظام قانوني متكامل وفاعل وموحد لمسؤولية القاضي

المدنية .ولقد خرجت الدراسة بعدة نتائج لعل أهمها ،هو أن المشرع العراقي رغم تنظيمه للمسؤولية
المدنية للقاضي بنصوص خاصة ،إال أن هذه المسؤولية ال تسري على جميع القضاة ،وانما تختص
بقضاة معيين .كما أن المشرع العراقي لم ينص صراحة وال ضمنا على مسؤولية الدولة عن أعمال

القضاة ،مما جعل القضاء في العراق يتجه إلى رفض تقرير الدولة عن أخطاء القضاة .كما أن
الدراسة توصلت إلى توصيات عديدة ،ومن اهمها ضرورة وضع نظام قانوني جديد لمسؤولية
القاضي المدنية ،يتالءم مع ما تشهده هذه المسؤولية من تطور ،وما وصلت إليه االتجاهات

الحديثة في هذا المضمار.

الكلمات المفتاحية :المسؤولية المدنية ،القاضي ،المخاصمة.
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Abstract
This study examined the issue of judge's civil liability in Iraqi legislation with the
aim of explaining the substantive and procedural aspects of it by researching its concept
and scope to reveal its provisions and to clarify the extent of the state’s responsibility to
bear the impact thereof. This is done by examining and analyzing legal literature,
building on the experiences of comparative legislation and access to jurisprudence
opinions that dealt with the topic to reach the differences and shortcomings in the Iraqi
legislation with the aim of creating an integrated, effective and unified legal system for
judge's civil liability. Several results emerged from the study, perhaps the most
important of which is that the Iraqi legislator, despite organizing civil liability of the
judge in special provisions, however, this responsibility does not apply to all judges, but
rather is concerned with specific judges. Also, the Iraqi legislator did not explicitly or
implicitly on the responsibility of the state for the actions of the judges which made the
judiciary in Iraq tend to reject the state’s report on the erring of the judges. The study
also made several recommendations among the most important of these is the necessity
of a new legislation system of judge's civil liability which is compatible with the
development of this responsibility and the progress of modern trends in this field.
Keywords: Civil Liability, Judge, dispute.
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الفصل األول:

خلفية الدراسة وأهميتها
أوالً :المقدمة
لقد كان العد ُل ومن ُذ ِ
القدم ُح ُلم اإلنسان ،وأمل العلماء والمفكرين ،به تطمئن النفوس وتزدهر
الحياة ،لهذا حرصت الشرائع السماوية على ترسيخ هذه الفكرة ،فقال سبحانهُ وتعالى مخاطبا نبيهُ
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عنه ،فكان القضاء ،العدل القائم والقرار النافذ .لذلك كفلت الدولة الحديثة في دساتيرها مبدأ استقالل
القضاء ،ومنحته من الضمانات ما يم ّكنه من الحفاظ على استقالله وضمان حياد القائمين عليه،
ٍ
بشر وليس بمعصوم،
ومهنة القاضي تجعلهُ في مكانة تختلف عن مكانة اآلخرين ،ومع ذلك فهو ٌ
فقد يخطئ القاضي أثناء تطبيق القانون أو االجتهاد أو التفسير ،وقد يخطئ بقصد أو بدون قصد،
مما قد يصيب أحد المتخاصمين بضرر ،مما يترتب على ذلك قيام مسؤوليته المدنية.
وألهمية القضاء نجد أن أغلب التشريعات أخذت على عاتقها تنظيم مسؤولية القاضي المدنية،
فوضعت نصوصا خاصة وحددت حاالت ال تتحقق هذه المسؤولية اال بتحقق احداها ،وفق قواعد
واجراءات تختلف عن القواعد المنظمة لمسؤولية باقي الموظفين بالدولة .بل إن من التشريعات من
ذهب ابعد من ذلك في تنظيم هذه المسؤولية ،فبعد أن كانت تقرر مسؤولية القاضي الشخصية في
تحمل عبء تعويض األضرار التي تنتج عن أعماله القضائية ،أصبح التنظيم الحديث لهذه
المسؤولية يذهب إلى جعل الدولة مسؤولة عن تعويض األخطاء القضائية ،وأقر في هذه المسؤولية
( )1سورة النساء ،اآلية (.)115
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بالتفر ِ
قة السائدة في مجال المسؤولية اإلدارية ،حيث فرق بين الخطأ الشخصيـ ـوالخطأ المرفقي،
وأصبحت الدولة مسؤولة عن أخطاء القضاة المرفقية في حاالت محددة ،وقررت مسؤولية القضاة
عن أخطائهم الشخصية ( .)1والمهم في هذا المقام هو موقف التشريع في العراق من هذه المسؤولية
مع المقارنة بالتشريعات في كل من مصر واألردن ،كونها مناط هذه الدراسة.
لقد نظم المشرع العراقي مسؤولية القاضي المدنية في المواد (136ـ ـ  )151من قانون
المرافعات المدنية رقم  33لسنة  1565في الباب الرابع من الكتاب الثالث تحت عنوان (الشكوى
من القضاة) ،وبمقتضى هذه النصوص يمكن مساءلة قضاة محاكم الدرجة األولى ،كما يمكن
مساءلة رئيس وقضاة محكمة االستئناف بصفتها االصلية والتمييزية.
أما التشريع المصري فقد نظمها في المواد من ( 454ـ )511من قانون المرافعات المدنية
والتجارية رقم  13لسنة  1563في الباب الثاني من الكتاب الثالث تحت عنوان مخاصمة القضاة
وأعضاء النيابة العامة.
أما التشريع األردني ،فلم ينظم المشرع مسؤولية القاضي المدنية في نصوص خاصة تعالج هذا
النوع من المسؤولية وطبيعة الضرر الناتج عن تصرفات القاضي ،ومع ذلك فإن ما جاء به مشروع
قانون استقالل القضاء لسنة  1114يمكن أن يكون منطلقا يستند إليه لسد القصور الذي شاب
تنظيم هذه المسؤولية.
وألهمية موضوع مسؤولية القاضي المدنية ،وما تثيره من اشكاليات ،جاء اختيار هذا الموضوع
ليكون مدا ار لهذه الدراسة.

( )1الشاعر ،رمزي طه ( ،)1116المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية ،ط ،4القاهرة( ،د .ن) ،ص.14
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ثانياً :مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة في مسؤولية القاضي المدنية في التشريع العراقي من ناحيتين :األولى أن
المشرع العراقي لم ينص على مساءلة قضاة محكمة التمييز مدنيا رغم نصه على جواز مخاصمة
قضاة محاكم الدرجة األولى ومحكمة االستئناف ورئيسها ،وبالتالي هل تنسحب النصوص الناظمة
للمسؤولية المدنية لقضاة المحاكم األخرى على مسؤولية قضاة محكمة التمييز؟ أما الناحية الثانية
فتتمثل في البحث في مدى مسؤولية الدولة بالتعويض عن أعمال قضاتها في التشريع العراقي
مقارنة بالتشريع األردني والتشريع المصري.

ثالثاً :أهداف الدراسة
إن الهدف الرئيسي هو إيجاد نظام قانوني متكامل وفاعل وموحد لمسؤولية القاضي المدنية،
وفي سبيل ذلك تهدف الدراسة إلى ما يلي:
 -1بيان اإلطار العام لمسؤولية القاضي المدنية ،من خالل البحث في مفهومها وأثر حصانة
القاضي على مسؤوليته المدنية ،والتركيز على بيان نطاق سريانها على األشخاص وخصوصا
في التشريع العراقي مقارنة بالتشريعات ذات الصلة ،مع بيان أركان هذه المسؤولية.
 -1البحث في النظام االجرائي لهذه المسؤولية ،وبيان األثر المترتب عليها ،وموقف المشرع
العراقي والتشريعات المقارنة من ذلك.
 -3البحث في مسؤولية الدولة عن أفعال القضاة ،والوقوف على رأي المشرع العراقي منها ،وبيان
موقف التشريعات المقارنة من كل ذلك.
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رابعاً :أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في أنها تعالج مسؤولية القاضي المدنية ،من خالل بيان أساس المسؤولية،
والتنظيم القانوني لها ،والوقوف على أوجه القصور أو االختالف ما بين التشريعات القانونية
المقارنة ،كما لها أهمية بالنسبة للمهتمين في هذا المجال من قضاة ومحامين وغيرهم.

خامساً :أسئلة الدراسة
سيحاول الباحث من خالل هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:
 -1ما مفهوم مسؤولية القاضي المدنية؟ وما تأصيلها القانوني؟ وهل لحصانة القاضي إثر على
مسؤوليته المدنية؟
 -1ما النطاق الشخصي لهذه المسؤولية؟ وهل تسري على جميع القضاة؟
 -3ما األثر المترتب على نتيجة دعوى المخاصمة؟
 -4هل الدولة مسؤولة عن تعويض األضرار الناتجة عن أفعال قضاتها؟
 -5ما هو موقف التشريع العراقي والتشريعات المقارنة من كل ذلك؟

سادساً :حدود الدراسة
وتشمل على الحدود الزمانية والحدود المكانية:
الحدود الزمانية
الحد الزماني للدراسة محدد بالقانون المدني العراقي رقم  41لسنة  ،1551وقانون المرافعات
المدنية العراقي رقم  33لسنة  ،1565مقارنة بالتشريعات ذات الصلة بموضوع الدراسة في كل من
المملكة األردنية الهاشمية ومصر حتى عام .1115
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الحدود المكانية
تتناول هذه الدراسة أحكام مسؤولية القاضي المدنية في جمهورية العراق مع المقارنة
بالتشريعات واألحكام القانونية في المملكة األردنية الهاشمية ومصر.

سابعاً :محددات الدراسة
ال يوجد أية محددات تمنع من تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمع األكاديمي والمجتمع
القانوني بشكل عام.

ثامناً :مصطلحات الدراسة
(المسؤولية المدنية ،القاضي ،المخاصمة)
المسؤولية المدنية لغة  /المسؤولية بوجه عام " :حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه
تبعته ،يقال :أنا بريء من هذا العمل ،وتطلق أخالقيا على التزام الشخص بما يصدر عنه قوال أو
عمال "(.)1
المسؤولية المدنية اصطالحاً  " /نظام يهدف إلى جبر الضرر الذي يحدث للشخص نتيجة
فعل أرتكبه شخص آخر ،هدفها إزالة أثر الفعل الضار أو العمل غير المشروع دون أن تهدف إلى
زجر وعقاب مرتكبه "(.)2
القاضي لغ ًة  " /القاطع لألمر المحكم لها ،والجمع قضاة ،ومنه :قضى القاضي بين الخصوم،
أي قطع بينهم في الحكم "(.)1

( )1أنيس ،ابراهيم وآخرون ( ،)1571المعجم الوسيط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ص.411
( )2البيات ،محمد حاتم (د .س) ،النظرية العامة لاللتزام ـ مصادر االلتزام (المصادر غير االرادية) ،منشورات جامعة دمشق،
ص.53
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القاضي اصطالحاً  " /الشخص الذي خولتهُ الدولة سلطة الفصل في المنازعات والدعاوى،
واصدار األحكام التي يراها طبقا للقانون "(.)2
المخاصمة لغة  /مأخوذة من الخصومة :وهي الجدل والمنازعة ،فيقال :خاصمه خصاما
ومخاصمة فخصمه :أي غلبه بالحجة (.)3
المخاصمة اصطالحاً  " /نظام يمكن بواسطته مساءلة القاضي أو عضو النيابة العامة مدنيا،
عن األخطاء المهنية الجسيمة التي يرتكبها في عمله وتضر بالخصوم ،والتي حددها القانون على
سبيل الحصر (.)4

تاسعاً :اإلطار النظري
الفصل األول :خلفية الدراسة وأهميتها.

الفصل الثاني :اإلطار العام لمسؤولية القاضي المدنية وتطورها التاريخي.
الفصل الثالث :أركان مسؤولية القاضي المدنية ونظامها اإلجرائي.
الفصل الرابع :األثر المترتب على الخطأ القضائي ومسؤولية الدولة عنه.
الفصل الخامس :الخاتمة والنتائج والتوصيات.

( )1الزبيدي ،مرتضى (د.س) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،المجلد  ،11باب الواو والياء ،علي شيري ،بيروت ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
( )2المليجي ،أسامة أحمد ( ،)1115مجلس تأديب وصالحية القضاة ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.11
( )3ابن منظور (د .س) ،لسان العرب ،ج ،3القاهرة ،دار الحديث ،ص.115
( )4حسن ،علي عوض ( ،)1535رد ومخاصمة أعضاء الهيئات القضائية ،القاهرة ،دار الثقافة للطباعة ،ص.15
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عاش ارً :الدراسات السابقة
إن أغلب من كتب بهذا الموضوع قد تناوله من الجانب اإلج ارئي ،أو اكتفى باإلشارة إلى
الجانب الموضوعي بإشارات بسيطة .ومن بين من كتب بهذا الموضوع:
ـــ الشمري ،حاجم فالح ( ،)9191مخاصمة القضاة ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد.
تناولت هذه الدراسة مسؤولية القاضي المدنية من خالل البحث في جانبها اإلجرائي ،كتعريف
المخاصمة ،ونطاقها ،وموقف التشريع والفقه من قبول المخاصمة ،وحاالتها وآثارها.
وتختلف دراسة الباحث بأنها تتناول الجانب الموضوعي باإلضافة إلى الجانب اإلجرائي لهذه
المسؤولية ،من خالل بيان أركانها وأساسها القانوني ،واالثر المترتب على تحققها ،والبحث في
مسؤولية الدولة عن فعل القاضي.
ـــ طعمة ،شفيق ( ،)9111مخاصمة القضاة في التشريع السوري ،دمشق ،منشورات دار
الصفدي.
تناولت هذه الدراسة موضوع مخاصمة القضاة وفقا لما ورد في التشريع السوري ،من خالل
تحليل النصوص القانونية المنظمة لدعوى المخاصمة ،وايراد التطبيقات القضائية والتعليق عليها
ٍ
بشكل كبير.
وتختلف دراسة الباحث ،بأنها تتناول المسائل الموضوعية واالجرائية الخاصة بهذه المسؤولية،
من خالل بيان مفهوم مسؤولية القاضي والتأصيل القانوني لها ،وأركانها ،والنطاق واالجراءات .كما
إن دراسة الباحث تتناول الموضوع في التشريع العراقي.
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ـــ سمعو ،فالح اسماعيل ( ،)2002الشكوى من القضاة ،المعهد القضائي ،الدورة الثامنة
والعشرون ،بغداد.
تناولت هذه الدراسة مسؤولية القاضي المدنية ،من خالل بيان ماهية دعوى المسؤولية أو ما
يعرف بالشكوى من القضاة في التشريع العراقي ،وحاالتها ،واآلثار المترتبة عليها.
وتختلف دراسة الباحث في تناولها للمسائل المرتبطة بموضوع الدراسة ،كبيان أركان المسؤولية،
وتطورها وأساسها القانوني ونطاقها من حيث األشخاص .كما أنها ال تقتصر على التشريع العراقي،
بل تبحث الموضوع مقارنة بالتشريعات في كل من األردن ومصر.
ـــ شالال ،نزيه نعيم ( ،)2001مخاصمة القضاة ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية.
تناولت هذه الدراسة الموضوع من خالل تعريف المخاصمة وبيان أسبابها ،وطبيعتها ،وتناولت
التطبيقات القضائية المرتبطة بموضوع الدراسة دون التعليق على تلك التطبيقات.
وتختلف دراسة الباحث ،بأنها تتناول الموضوع من حيث األساس القانوني ،وأركان هذه
المسؤولية ،واألثر المترتب عليها ،وتمييزها عن غيرها من النظم.
ـ ـ المشهداني ،بان بدر ( ،)2001الشكوى من القضاة ومسؤولية القاضي المدنية عن اخطائه،
رسالة ماجستير ،جامعة النهرين ،بغداد.
تناولت هذه الدراسة مسؤولية القاضي المدنية ،من خالل المقارنة بين الفقه اإلسالمي
والتشريعات في كل من العراق ومصر وتونس ولبنان ،حيث بينت ماهية الشكوى وتطورها
التاريخي ،وأساسها القانوني والشرعي ،واجراءاتها ،كما تناولت أركانها واألثر المترتب عليها.
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وتختلف دراسة الباحث في أنها تتناول الموضوع وفقا للتشريعات في كل من العراق واألردن
ومصر .كما أنها تتناول الحصانة وأثرها على مسؤولية القاضي في المسائل المدنية .والبحث في
مسؤولية الدولة عن أفعال القضاة.
ـــ الفاعوري ،أيمن ممدوح ( ،)2092مخاصمة القضاة ،عمان ،الدار العلمية الدولية للنشر
والتوزيع
تناولت هذه الدراسة الموضوع ،من خالل اعتماد أسلوب التحليل والمقارنة ،معتمدا في ذلك
على البحث في عدة تشريعات باإلضافة إلى الفقه اإلسالمي ،حيث تطرقت إلى أهمية المخاصمة
وتطورها التاريخي ،ونطاقها واجراءاتها ،كما تناولت بعض التطبيقات القضائية العربية واألردنية
والتعليق عليها.
وتختلف دراسة الباحث بأنها تتناول الموضوع من الجانبين االجرائي والموضوعي ،كما أنها
تتناول األثر المترتب على مسؤولية القاضي ،ومدى تحمل الدولة مسؤولية أخطاء القضاة.
ـــ هبيشان ،ابراهيم وليد ( ،)2092المسؤولية المدنية للقاضي ،اطروحة دكتوراه ،جامعة العلوم
اإلسالمية العالمية ،عمان
تناولت هذه الدراسة موضوع مسؤولية القاضي المدنية ،وهي دراسة حديثة ومتميزة ،اتسمت
بالجدية والموضوعية في المعالجة ،حيث ركزت على الجانب االجرائي والموضوعي ،من خالل
بيان ماهية المسؤولية وتطورها ودعوى المخاصمة وحاالتها وأساسها ،كما أنها بحثت الموضوع في
أكثر من تشريع.
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وتختلف دراسة الباحث بأنها تتناول البحث في مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية،
وأساس هذه المسؤولية ،واألثر المترتب على قيامها .ومدى تأثير حصانة القاضي على مسؤوليته
المدنية.

حادي عشر :منهج الدراسة
ٍ
ٍ
دقيقة للتساؤالت التي تم طرحها ،اعتمد
إجابات
من أجل البحث في الموضوع ،والوصول إلى
الباحث في هذه الدراسة على أكثر من أسلوب بحثي علمي وهي:
 -1المنهج المقارن :اعتمدت الدراسة على هذا المنهج لالطالع على تجارب التشريعات في
األردن ومصر ،واجراء مقارنة وموازنة بين تلك التشريعات وبين التشريع العراقي ،محاولة
لكشف جوانب االتفاق واالختالف فيما بينها ،من أجل تحقيق أكبر ٍ
قدر ممكن من الفائدة ،ولقد
تم اختيار إجراء المقارنة مع التشريعات في األردن ومصر ،للتقارب في النظام والبيئة القانونية
بين تلك التشريعات ،األمر الذي يساعد في االستفادة من األحكام الناظمة في حال خلو
التشريع العراقي من أحكام وقواعد تنظم مسؤولية القاضي المدنية.
 -1المنهج التحليلي والوصفي :اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من أجل التعمق في
الوضع القائم حاليا لمسؤولية القاضي المدنية ،من خالل تحليل النصوص القانونية التي
تعرضت لموضوع الدراسة وبينت أحكامه ،ومحاولة للوصول إلى تفسير لسكوت المشرع
العراقي عن معالجة هذا الموضوع.
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الفصل الثاني:

اإلطار العام لمسؤولية القاضي المدنية وتطورها التاريخي
إن المشرع عندما وضع القاعدة القانونية جعل لها جزاء قانونيا ،وهذا الجزاء يكون مقترنا
ٍ
بقاعدة مدنية ،ويكون جنائيا عندما يتعلق
بالقاعدة نفسها ،فيكون مدنيا عندما يكون هناك أخالل
ٍ
ٍ
جنائية ،وهكذا بالنسبة لبقية القواعد القانونية .وأن مخالفة هذه القاعدة يؤدي إلى قيام
بقاعدة
المسؤولية ،والتي يرتبط تكييفها بنوع القاعدة التي تتعلق بها.
واذا كانت القاعدة العامة في المسؤولية المدنية توجب على كل من ألحق ضر ار بالغير
مسؤولية تعويض ذلك الضرر ،فإن ذلك ال يمكن تطبيقه في مسؤولية القاضي المدنية ،إذ إن أهمية
مركز القاضي الوظيفي جعلت مسؤوليته عن اخطائه أثناء ممارسته وظيفة القضاء محدودة وفي
نطاق ضيق .لذلك البد من معرفة اإلطار العام لهذه المسؤولية والذي يمثل مدخال مهما لموضوع
مسؤولية القاضي المدنية ،من خالل بيان مفهومها ،وتطورها عبر العصور ،وموقف التشريعات
الحديثة من هذه المسؤولية ،والتي تمثل مسألة خالفية بين التشريعات .وتشعبات الموضوع كثيرة،
لذلك سيقسم هذا الفصل إلى مبحثين وعلى النحو االتي:
المبحث األول :مفهوم مسؤولية القاضي المدنية
المبحث الثاني :التطور التاريخي لمسؤولية القاضي المدنية
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المبحث األول:

مفهوم المسؤولية المدنية للقاضي
إن دراسة أي نظام قانوني تقتضي ابتداء ضرورة عرض الموضوع بشكل سليم من خالل تناول
مفهومه ،وألن مسؤولية القاضي المدنية من المواضيع التي لها أهمية كبيرة لما تتمتع به من
مميزات وخصائص تجعلها تتميز عن باقي المسائل ،فكان البد من البحث في مفهوم هذه
المسؤولية ،ولتحقيق هذا الهدف سيقسم هذا المبحث إلى مطلبين ،يخصص األول للتعريف
بالمسؤولية المدنية للقاضي ونطاق تطبيقها على األشخاص ،وأما الثاني فيخصص للبحث في
التأصيل القانوني لمسؤولية القاضي المدنية وتمييزها عما يشتبه بها في إطار العمل القضائي.

المطلب األول:
التعريف بالمسؤولية المدنية للقاضي ونطاقها الشخصي
إن مسؤولية القاضي المدنية تمثل نظام قانوني ذو طبيعة خاصة ومتميزٍة ،وهي بنفس الوقت
تتطلب من القاضي أثناء ممارسته لعمله القضائي توخي الدقة واألمانة والنزاهة والحيدة واالستقامة،
باإلضافة الفهم والمساواة بين المتخاصمين .كما إن خصوصية هذا النظام تتطلب تحديد نطاق
سريانه من حيث األشخاص ،وهذا ما سيتم بحثه في هذا المطلب من خالل فرعين ،األول يبحث
في التعريف بالمسؤولية المدنية للقاضي ،أما الثاني فيخصص للبحث في نطاقها الشخصي.
الفرع األول :التعريف بالمسؤولية المدنية للقاضي
إن حساسية مرفق القضاء ومكانة القاضي في المجتمع جعلت المسؤولية المدنية للقاضي
تختلف عن المسؤولية المدنية لسائر موظفي الدولة ،مما حدا بأغلب التشريعات إلى وضع نظام
خاص لمسؤولية القاضي المدنية وحددوا لها أسبابا خاصة واجراءات بغية تحقيق هدفين هما:
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(تمكين الخصوم من ممارسة رقابة معينة على أعمال السلطة القضائية عند صدور أي اخالل
بواجباتهم ،وتوفير الحماية للقاضي من التشهير والطعن بنزاهته عند مقاضاته وجعله مطمئنا عند
أدائه لواجبه القضائي) (.)1
والمالحظ أن التشريعات التي نظمت هذه المسؤولية قد اختلفت في تسميتها ،فمن التشريعات
من أطلق عليها مصطلح (مخاصمة القضاة) ( )2كالتشريعات في مصر وسوريا ،بينما أطلق عليها
(المؤاخذة)

()3

في تشريعات تونس وموريتانيا ،وفي لبنان ب ـ (مدعاة الدولة) ( ،)4بالمقابل نجد أن

التشريع العراقي قد انفرد في تسميتها بمصطلح (الشكوى من القضاة) ( .)5وهناك اتجاه ( )6يرى أن
إطالق مصطلح (مخاصمة القضاة) على مسؤولية القاضي المدنية هو أكثر شموال وداللة من
مصطلح (الشكوى من القضاة) والتي نجد لها مفهوم ف ـ ـ ـ ــي الدعوى الجنائية ،والتي تأتي بمعنى
طلب اتخاذ االجراءات القانونية ضد مرتكب الجر ِ
يمة ( .)7ويؤيد الباحث ما ذهب إليه هذا الراي،
ذلك أن المخاصمة مشتقة من الخصومة وهي مجموعة اجراءات مستمرٍة إلى حين الفصل في
موضوعها أو انقضائها بسبب من أسباب االنقضاء ،أما الشكوى فهي اجراء أو مرحلة من مراحل
هذه الخصومة (.)8

( )1والي ،فتحي ( ،)1571الوسيط في قانون القضاء المدني ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص .337
( )2المادة ( )454من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ،والمادة ( )436من قانون المحاكمات السوري.
( )3الفصل ( )155من مجلة المرافعات التونسية ،والمادة ( )135من قانون االجراءات المدنية الموريتاني.
( )4المادة ( )741من قانون أصول المحاكمات اللبناني.
( )5المادة ( )136من قانون المرافعات العراقي.
( )6عبد الكريم ،ممدوح ( ،)1573شرح قانون المرافعات المدنية ،بغداد( ،د .ن) ،ص 47ـ.51
( )7المادة ( )1من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  13لسنة .1571
( )8القضاة ،مفلح عواد ( ،)1117أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ،ط  ،3عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
ص.157
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لقد نظم المشرع العراقي مسؤولية القاضي المدنية في المواد (136ـ )151-من قانون
المرافعات ،حيث نصت المادة ( )136منه على " :لكل من طرفي الخصومة أن يشكو الحاكم أو
هيئة المحكمة أو أحد قضاتها أو القضاة الشرعيين ." ....أما المشرع المصري فقد نظمها في
المواد (454ـ ـ )511من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  13لسنة .1563
اال أن المشرع األردني لم يذكر مسؤولية القاضي المدنية ،فلم ينص على ذلك في قانون
أصول المحاكمات المدنية وال في قانون استقالل القضاء النافذ .أما مشروع قانون استقالل القضاء
لسنة 1114م ،وأثناء البحث في أحكام الدعوى التأديبية التي تقام ضد القاضي ،حدد في الفقرة (ج)
من المادة ( )33منه أسس المسؤولية المدنية التي قد تقوم بحق القاضي ،معددا الحاالت التي تقام
فيها هذه الدعوى وهي نفس الحاالت التي نص عليها المشرع المصري.
تعرف مسؤولية القاضي المدنية (مخاصمة القضاة) بأنها " :وسيلة قانونية يتم بمقتضاها
للخصم المطالبة بالتعويض من القاضي أو عضو النيابة العامة ،وابطال عمله القضائي في
الحاالت التي حددها القانون موجبة لمسؤولية القاضي طبقا لإلجراءات المنظمة لذلك " (.)1
كما ُعرفت بأنها " :دعوى مدنية ترفع من خصم على قاضي لمسألته مدنيا عما ارتكبه من
أخطاء نص عليها المشرع أثناء نظر الدعوى مطالبا إياه بتعويض عما ناله من ضرر نتيجة لهذا
الخطأ ،ويترتب على الحكم بصحتها بطالن الحكم أو العمل أو االجراء كنتيجة حتمية لثبوت ما
وقع من القاضي من إخالل بواجبه" (.)2

( )1مراد ،عبد الفتاح ( ،)1553المسؤولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة ،اطروحة دكتوراه ،حقوق ،االسكندرية ،شركة
الجالل للطباعة ،ص .613
( )2بركات ،علي ( ،)1111دعوى مخاصمة القضاة بين النظرية والتطبيق ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص 14ـ .15
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ومن التعريفات التي سيقت لبيان مفهومها أنها " :مراجعة غير عادية واستثنائية جدا تبحث في
اخالل القاضي لقيامه بواجباته اخالال يشكل خطأ جسيما باإلهمال المفرط الذي يوازيه الجهل
المطبق للقانون" ( .)1وتعرف أيضا بانها " :دعوى مدنية ذات طبيعة خاصة ،يقيمها أحد الخصوم
في الدعوى في المحكمة أصال على قاضٍ أو هيئة المحكمة أو أحد قضاتها ،ويقصد بها تضمين
القاض ــي والزامه األضرار التي لحقت المشتكي عند توافر أحد أسباب الشكوى المبينة في
القانون"(.)2
ويالحظ على هذه التعريفات أنها جاءت متباينة السيما فيما يتعلق بطبيعة دعوى المخاصمة،
ولعل هذا التباين إنما يعبر عن اعتقاد اصحاب هذه التعريفات وتفاوت نظرتهم إلى هذه الدعوى
فهل هي دعوى مدنية ذات طابع خاص أم أنها طريق طعن غير عادي أم أنها دعوى بطالن ال
يقتصر على المطالبة بالتعويض وانما يمتد إلى إبطال الحكم الصادر؟
ورغم هذا التباين في بيان مفهوم المخاصمة إال أنه يمكن القول أن نظام المخاصمة إنما هو
طريق قانوني واستثنائي أجازه المشرع في حاالت محددة ،يمكن من خالله إثارة المسؤولية المدنية
للقاضي عند ارتكابه لفعل غير مشروع يلحق ضر ار بأحد الخصوم ،فمن مميزاته:
 .1إن نظام المخاصمة طريق استثنائي خرج به المشرعُ عن القواعد العامة الناظمة للمسؤولية
المدنيةِ من حيث موضوعها واجراءاتها ( ،)3واألصل خضوع الجميع للقواعد العامة عند

( )1شالال ،نزيه نعيم ( ،)1115مخاصمة القضاة ،بيروت ،منشورات الحلبي ،ص .13
( )2النداوي ،آدم وهيب ( ،)1533المرافعات المدنية ،جامعة الموصل ،مطبعة دار الكتب ،ص.51
( )3المشهداني ،بان بدر ( ،)1115الشكوى من القضاة ومسؤولية القاضي المدنية عن اخطائه ،رسالة ماجستير ،كلية
الحقوق ،جامعة النهرين ،بغداد ،ص .13
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ٍ
ٍ
خاص (،)2
بنص
اتيانهم فعل غير مشروع الحق ضر ار بالغير ( ،)1إال من استثناه المشرع
كالقاضي فيمـا يتعلق بمسؤوليته المدنية عن أفعاله التي تتصل بمرفق القضاء .فهو نظام
خاص بمسؤولية القاضي المدنية ال يطبق على مسؤولياته األخرى.
 .1إن نظام المخاصمة ال يمكن تطبيقه على مسؤولية القاضي المدنية إال فيما يخص
األخطاء المرتبطة بعمله القضائي والوالئي (.)3
 .3اتسامه بصفة االلزام ألطرافه ،فليس لألطراف االتفاق على مخالفته أو التنازل عنه واال ُعـد
باطال  ،ألنه من النظام العام ،فهو يهدفُ إلى تحقيقِ الحصانة للقاضي (.)4
ِ
ِ
الصادر ،متى ما
الحكم
 .4إن نظام المخاصمة إنما يوجهُ إلى القاضي دون أن يتعدى إلى
توافرت إحدى الحاالت المنصوص عليها في القانون (.)5
الفرع الثاني :النطاق الشخصي لمسؤولية القاضي المدنية
أوالً :المدعى عليه
عند النظر في أغلب التشريعات ومنها التشريع العراقي والتشريع المصري ،يجد الباحث أنها
قسمت القضاء إلى قضاء عادي وقضاء إداري ،ويشمل القضاء العادي القضاء المدني والجنائي،
ّ
في حين إن بعض التشريعــات قد أضافت إلى جانب قضائها العادي قضاء استثنائيا أو خاصا،

( )1أنظر المواد ( 136و 113و )114من القانون المدني العراقي ،المادة ( )156القانون المدني األردني ،المادة ()163
القانون المدني المصري.
( )2االزمازي ،السعيد محمد ( ،)1111المسؤولية المدنية للقاضي ،ط ،1القاهرة ،دار النهضة ،ص.35
( )3جمعة ،عبد الرحمن ( ،)1115المسؤولية المدنية للقاضي في التشريع األردني ،مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون،
الجامعة األردنية ،عمان ،مجلة  ،36ص.157
( )4بركات ،علي ،مصدر سابق ،ص.13
( )5سمعو ،فالح اسماعيل ( ،)1117الشكوى من القضاة ،المعهد القضائي ،بغداد ،ص .3
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كبعض المحاكم التي تنشأ لظروف خاصة أو تناط بها اختصاصات القضاء العادي في جرائم
معينة ( .)1كما يالحظ أن التنظيم القضائي لم يقتصر على القضاة فحسب ،بل شمل موظفين
يعملون في السلك القضائي لهم أهميتهم في تسيير الدعاوى وحسمها ،كالمنفذين العدليين وأعضاء
الضبط القضائي واالدعاء العام ،باإلضافة إلى وجود أشخاص يقومون بأعمال تتشابه ووظيفة
القضاء مثل المحكمين ( .)2والسؤال الذي ُيطرح هنا ،هل تسري على كل هؤالء أحكام المخاصمة؟
إن االجابة عن هذا التساؤل تقتضي البحث في حكم المخاصمة لكل منهم ،من خالل بيان ما
استقر عليه التشريع العراقي والتشريعات المقارنة موضوع البحث.
 .9القضـاة
يعرف القاضي بأنه ":الشخص الذي خولته الدولة سلطة الفصل في المنازعات والدعاوى،
ٍ
قاض يعود أمر تعينه
واصدار األحكام التي يراها طبقا للقانون ( .)3كما يعرف أيضا بأنه ":كل
للمجلس القضائي وفق أحكام قانون استقالل القضاء"( .)4كذلك فقد تم تعريفه بأنه ":العضو الذي
يمارس العمل القضائي نيابة عن الدولة والمستمد من سلطة أو والية الدولة القضائية "(.)5

( )1وهي التي تختص بنظر قضية معينة ،أو محاكمة فئة معينة أو لمواجهة ظروف معينة .مثال ذلك.
ـ ـ ـ المحكمة الجنائية العراقية المختصة التي تشكلت بموجب القانون رقم ( )1في  1113/11/11بموجب االمر()43
الصادر من سلطة االئتالف المؤقتة .ومحكمة الثورة التي أنشئت بموجب القانون رقم  7لسنة  1553وسميت بهذا

االسم بالقانون رقم  4لسنة .1564
ـ ـ ـ وفي األردن فقد نص الدستور على المحاكم الخاصة في المادة( )111والمادة ( )111منه.
( )2الشمري ،حاجم فالح ( ،)1535مخاصمة القضاة ،رسالة ماجستير ،كلية القانون ،بغداد ،ص.11
( )3البيات ،محمد حاتم (د.س) ،النظرية العامة لاللتزام ـ ،دمشق ،منشورات جامعة دمشق ،ص.53
( )4المادة ( )1من قانون استقالل القضاء األردني رقم  15لسنة .1111
( )5الشمري ،مصدر سابق ،ص.5
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وازاء التباين في مفهوم القاضي ،ذهب البعض إلى وضع معايير يمكن من خاللها تمييز
شخص القاضي عن غيره ،ورغم قلة هذه المعايير إال أنه يمكن القول أنها تنقسم إلى معيارين،
(معيار تشريعي ومعيار علمي) ،وبمقتضى المعيار التشريعي يتحققُ وصف القاضي فـي
الشخصِ الذي يمارس وظيفة في الجهاز القضائي ،متى ما أطلق عليه القانون المنظم لسلك
القضاء هذا الوصف ( .)1إال أن هذا المعيار ال يمكن التسليم به بصورة مطلقة ،السيما أن هناك
من هم خارج الجهاز القضائي ومع ذلكَ فهم مخولين سلطة الفصلِ في المناز ِ
عات ،أما المعيار
العلمي فبمقتضاه يطلق وصف القاضي على الشخص باالعتماد على فكرة الوظيفة ذاتها (.)2
وبما أن القاضي تكمن مهمته أساسا في الفصل بالمنازعات التي تعرض عليه وفقا لنصوص
القانون ،فإنه متى ما خالفها قامت مسؤوليته المدنية ،وبالتالي يتم رفع دعوى المخاصمة ضده عند
توافر أحد أسبابها المنصوص عليها بالمادة ( )136من قانون المرافعات العراقي إذ تنص على انه:
" لكل من طرفي الخصومة أن يشكو الحاكم أو هيئــة المحكمة أو أحد قضاتها أو القضاة
الشرعيين ."........كما نصت المادة ( )1 /137على أنـه " :تكون الشكوى بعريضة تقدم إلى
محكمة االستئناف التابع لها المشكو منه اال إذا تعلقت الشكوى برئيس محكمة استئناف أو أحد
حكامها أو حاكم استئناف تسوية فتقدم إلى محكمة التمييز".
يتبين من هذين النصين إن القانون العراقي قد أجاز مخاصمة كل قاضٍ بغض النظر عن
درجته سواء أكان يتبع محكمة بداية (بداءة) أم محكمة أحوال شخصية أم مواد شخصية أم محكمة

( )1فهمي ،وجدي راغب ( ،)1574النظرية العامة للعمل القضائي ـ قانون المرافعات ،االسكندرية( ،د .ن) ،ص.564
( )2الشمري ،مصدر سابق ،ص .6
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عمل أم محكمة جنح أم محكمة جنايات أم محكمة استئناف بصفتها االصلية أو التمييزية ،كما
يمكن اقامتها على الهيئة االستئنافية متى كان سبب المخاصمةِ يرجع إليهم جميعا (.)1
ِ
التمييز االتحادية
لكن السؤال الذي يثور هنا هو مدى جواز مخاصمة رئيس وأعضاء محكمة
استنادا للمادة ()136؟
يتبين من نص المادة ( )137إن المشرع لم يتطرق إلى جواز مخاصمة قضاة محكمة التمييز
رئيسا وأعضاء ،وسواء كان قاضيا منفردا ام كانت هيئة من هيئات المحكمة ،وبالتالي هل يمكن
القياس على اجراءات مخاصمة قضاة المحاكم األخرى ،ولو سلمنا جدال بإمكانية القياس فأيةُ ٍ
جهة
سوف تنظر بطلب المخاصمة؟
هذه التساؤالت تمت االجابة عنها من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز االتحادية في قرارها
والذي مفاده " :وحيث أن محكمة التمييز االتحادية هي الهياة القضائية العليا التي تمارس الرقابة
القضائية على جميع أعمال المحاكم مالم ينص القانون على خالف ذلك عمال بأحكام المادة 11
من قانون التنظيم القضائي رقم  161لسنة  1575المعدل وعليه فان محكمة التمييز االتحادية
المحكمة العليا فهي محكمة رقابة وتدقيق لألحكام والق اررات التي تصدرها المحاكم وليست محكمة
موضوع وال رقابة عليها إال ألحكام القانون وأن ما يرد في الق اررات التمييزية يعبر عن التفسير
واالجتهاد القضائي للقضاة الذين أصدروها .ومن كل ما تقدم يتضح أن الشكوى من القضاة ال
تشمل قضاة محكمة التمييز االتحادية وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة في محكمة التمييز
االتحادية ..............لذا قرر رد طلب الشكوى وتغريم المشتكي مبلغا قدره ثالثة آالف دينار

( )1برتو ،عبد الجليل ( ،)1557شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية ،بغداد ،الشركة اإلسالمية للطباعة
والنشر المحدودة ،ص.51
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استنادا ألحكام المادة  1/151من قانون المرافعات رقم  33لسنة  1565المعدل وصدر القرار
باالتفاق.)1( " ....
ومما سبق يتضح أن المشرع العراقي لم يجز مخاصمة قضاة محكمة التمييز ،على عكس
المشرع المصري الذي أجاز مخاصمة جميع القضاة بمــا فيهم قضاة محكمة النقض (التمييز) ،وهذا
ما نصت عليه المادة ( )456من قانون المرافعات المصري بقولها ...." :واذا كان المخاصم
مستشا ار في محكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في
غرفة المشورة " .ويمكن مخاصمة دائرة بكاملها ،كما يمكن توجيـه المخاصمة إلى بعض األعضاء
متى كانت المرافعة سرية ويتعذر معها معرفة القاضي المخطئ ،ومتى كان سبب المخاصمة يعود
عليهم جميعا ( .)2بيد أنه من غير الممكن أن توجه المخاصمة إلى هيئات المحكمة جميعا،
ٍ
محكمة يمكنُ لها من ِ
نظر الدعوى (.)3
الستحالة وجود
والذي يمكن مالحظته من قرار محكمة التمييز ،أن المحكمة قد استندت إلى عدة أسباب لقولها
بعدم جواز مخاصمة قضاتها ،ويمكن إجمال هذه األسباب بما يلي:
 -1إن محكمة التمييز هي المحكمة العليا التي تمارس الرقابة على جميع أعمال المحاكم،
وبالتالي ليس هناك جهة قضائية يمكن أن تنظر دعوى المخاصمة التي ترفع على أحد
قضاتها أو على إحدى هيئاتها.

( )1قرار محكمة التمييز االتحادية بالرقم /11الهيئة العامة/1113/ت 3المؤرخ في  /11رجب1435 /ه الموافق

 .1113/3/17كذلك أنظر بهذا الصدد :قرار محكمة التمييز االتحادية رقم /175هياة عامة  /في  1111في
 ،1111/5/31والقرار /113هياة عامة  1114/في .1114/5/15

( )2الشاعر ،رمزي طه ،مصدر سابق ،ص.155
( )3والي ،فتحي ،مصدر سابق ،ص.171
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ويرد على هذا القول ،بأن محكمة التمييز تتألف من عدة هيئات باإلضافة إلى الهيئة العامة،
فمن الممكن أن ترفع دعوى المخاصمة أمام الهيئة الموسعة ،إذا كانت الدعوى مرفوعة على إحدى
هيئات المحكمة األخرى ،كذلك يمكن مخاصمة أحد قضاة محكمة التمييز أمام هيئة أخرى غير
التي ينتمي إليها القاضي المخاصم ،أما إذا تعلق األمر بالهيئة العامة فال تخاصم لعدم وجود من
ينظر الدعوى.
 -1إن محكمة التمييز هي محكمة رقابة وتدقيق لألحكام والق اررات التي تصدرها المحاكم
األخرى وليست محكمة موضوع.
يرد على هذا القول ،أنها وان كانت محكمة رقابة وتدقيقٍ إال أنه واستثناء من هذا األصل يمكن
لها ممارسة الفصل في الموضوع ،بدليل أن المشرع العراقي قد ألزم المحكمة أن تفصل فـي
الموضوع إذا كان صالحا للفصل فيه ،وهذا ما نصــت عليه المادة ( )114من قانون المرافعات
العراقي بأنه " :إذا رأت محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون أو للخطأ في تطبيقه
وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها أن تفصل فيه ،ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين
وسماع أقوالهما إن وجدت ضرورة لذلك .".......وعليه كان األفضل بالمشرع العراقي أن ينص
على جواز مخاصمة قضاة محكمة التمييز عند توافر سبب من أسباب المخاصمة المنصوص
عليها بالقانون ،شأنه في ذلك شأن المشرع المصري ،ألنه وعلى الرغم من أن قضاة محكمة التمييز
من الصفوة ويتمتعون بخب ـرٍة وامكانيـةٍ كبيرةٍ تمكنهم من أداء واجبهم على أفضل وجه ،إال أنهم
بشرٌ قد يخطئون بدليل أن المشرع العراقي أجاز في بعض الحاالت تصحيح القرار التمييزي في
المواد (115ـ ـ  )113من قانون المرافعات المدنية.
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ينظر إلى وقت وقوع الخطأ
وقد تنتهي خدمة القاضي في وظيفته ألي سبب ،ففي هذه الحالةِ ُ
من القاضي ،فإذا كان تاريخ انتهاء الخدمة الحقٌ لوقوعِ الخطأ فهنا تطبق أحكام المخاصمة ،ألن
العبرة في وقتِ وقوع الفعل غير المشروع من القاضي (.)1
 .2االدعاء العام (عضو النيابة العامة)
لم ينص المشرع العراقي صراحة على جواز مخاصمته وفقا لنظام مخاصمة القضاة كما فعل
المشرع المصري ،لذلك يرى البعض

()2

عدم جواز مخاصمته مستندين إلى عدم وجود نص يفيد

بإمكانية مخاصمته لنفس األسباب التي يخاصم بها القضاة ،والختالف وظيفة االدعاء العام في
ِ
القضائية فهو
العراق عن وظيفة عضو النيابة العامة في مصر من حيث ممارسة االختصاصات
أقرب في عمله إلى الموظف اإلداري .فيما يذهب رأي آخر إلى امكانية مخاصمته طبـ ـ ـ ــقا ألحكام
مخاصمة القضاة بدليل أن لفظة القاضي التي نصت عليها المادة ( )136جاءت مطلقة ،كما أن
المادة ( )1من القانون رقم  11لسنة  1116المعدل لقانون االدعاء العام رقم  15لسنة 1575
نصت على" :يعد أعضاء االدعاء العام المستمرون في الخدمة قضاة وفق الدرجات والصنوف
واألقدمية والمناصب التي ُهم عليها عند صدور هذا القانون وتسري عليهم األحكام التي تسري على
القضاة ويتمتعون بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم"(.)3

( )1أنظر :االزمازي ،مصدر سابق ،ص 35ـ ـ وبركات ،على ،مصدر سابق ،ص.31
( )2أنظر :الشمري ،مصدر سابق ،ص 31ـ ـ كذلك :المشهداني ،مصدر سابق ،ص.61
( )3المحمود ،مدحت ( ،)1111القضاء في العراق ،ط ،1بغداد ،مطابع شركة مجموعة العدالة للصحافة والنشر ،ص 111ـ
 113ـ ـ ـ كذلك أنظر :الدراجي ،مصدر سابق ،ص.15
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وتعليقا على ما سبق ،يؤيد الباحث القول بجواز مخاصمة أعضاء االدعاء العام لألسباب
السابقة نفسها ،كما أن قانون االدعاء العام رقم  45لسنة  1117قد نص في المادة (/3ثانيا )
على " :يتمتع أعضاء االدعاء العام بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم "(.)1
 .3الموظفون القضائيون
إلى جانب القضاة هناك موظفون يؤدون خدمة عامة تساهم إلى حدٍ ما في سير عمل القضاء،
ِ
للقضاة لحسم الدعاوى وانجاز األعمال المنوطة بهم ،كالمعاونين
من خالل ابداء المساعدة
القضائيين والمحققين والمبلغين ،هؤالء جميعا ليسوا بقضاة ،إنما موظفون يسألون بنفس اسلوب
مساءلة الموظف العام ،فهم ال يخضعون ألحكام مخاصمة القضاة ،أضف اليهم المنفذ العدل الذي
ال تسري عليه أحكام المخاصمة كالقضاة ،اال إذا كان قاضيا باألصل وانيطت به مهمة المنفذ
ب إلى إحدى دوائر التنفيذ ( )2بشرط
العدل في الدوائر التي ليس لها منفذ عدل ،أو كان قاضيا ُ
ون ّس َ
استمرار تمتعه بالصفة القضائية.
أما أعضاء الضبط القضائي التي حددتهم المادة ( )35من قانون أصول المحاكمات الجزائية
العراقي (كضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون ومختار القرية ومدير محطة السكك
الحديدية ومعاونوه ،والمسؤول عن إدارة الميناء البحري والجوي وغيرهم من الذين جاء ذكرهم
ٍ
بقضاة ،وبالتالي ال تسري
بالمادة) ،فعلى الرغم من قيامهم بوظائف مساعدة للقضاة إال أنهم ليسوا
بحقهم أحكام المخاصمة ،وهذا ما أخذ به المشرع المصري ( ،)3ألنهم وعند أدائهم لوظائفهم ال

( )1منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  4437في .1117/3/6
( )2مبارك ،سعيد عبد الكريم ،والنداوي ،آدم وهيب ( ،)1534شرح أحكام قانون التنفيذ ،الموصل( ،د .ن) ،ص 15ـ ـ ـ كذلك
أنظر المادة (/6خامسا) من قانون التنفيذ العراقي رقم  45لسنة .1531
( )3الشاعر ،رمزي طه ،مصدر سابق ،ص.134
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ِ
ٍ
الوقاية من
خدمة عامة تهدف إلى
يمارسون عمال قضائيا بالمعنى الدقيق ،إنما هم مكلفون بأداء
الجر ِ
ائم والقيام بمهام التحري والمساعدة في التحقيق ،كما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية
الخاص بقوى االمن الداخلي رقم ( )17لسنة  ،)1( 1113جاء خاليا من أية اشارٍة إلمكانية
خضوعهم ألحكام المخاصمة.
 .4المحكمون
يعرف التحكيم بأنه " :اتفاق بين طرفين أو أكثر على إخراج نزاع أو عدد من النزاعات عن
اختصاص القضاء العادي ،وأن يعهد به إلى هيئة تتكون من ُمح ّكم واحد أو أكثر للفصل فيه
ٍ
بقضاء ملزم " ( ،)2وهذا االتفاق قد يكون سابقا لتنفيذ العقد ويسمى شرط التحكيم ،وقد يكون بعد قيام
النزاع ويسمى مشارطة التحكيم (.)3
بعمل يشابه إلى ٍ
ٍ
حد ما العمل الذي يقوم به القاضي ،من
المح ّكم في أدائه لعمله إنما يقوم
إن ُ
خالل الفصل في المنازعات التي تنشأ بين األطراف ( ،)4لكن هل يمكن اعتبار العمل الذي يقوم به
المح ّكم عمال قضائيا واسباغ صفة القاضي عليه وبالتالي مخاصمته عما يصدر عنه من أفعال
ُ
غير مشروعة وفقا لما يخاصم به القضاة؟
إن طبيعة عمل المحكم وان كانت تشابه العمل القضائي من حيث وظيفة الفصل في
المنازعات أو في الحقوق التي يتمتع بها ،أو من حيث احترام القواعد القانونية سواء الموضوعية
( )1منشور في الوقائع العراقية بالعدد  4163في .1113/3/17
( )2أبو العينين ،محمد ( ،)1555المبادئ التي يقوم عليها التحكيم في الدول العربية واالفريقية ،بحث منشور في مجلة
التحكيم العربي ،العدد  ،1ص.3
( )3النداوي ،آدم وهيب ،مصدر سابق ،ص.175
( )4الجغبير ،ابراهيم رضوان ( ،)1115مسؤولية المحكم المدنية عن اخالله بالتزاماته ،بحث منشور في مجلة جامعة العلوم
التطبيقية ،البحرين ،المجلد  ،3العدد  ،1ص.5
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المح ّكم من اتباع إجراءات المرافعات ،مع عدم
منها أو االجرائية ،اال إذا اتفق الطرفان على إعفاء ُ
االخالل بإجراءات التقاضي الرئيسية في االدعاءِ والمناقشةِ والدفاع ( .)1ومع ذلك فهما يختلفان في
حاالت كثيرة ،فمن حيث اختيار المحكمين يقوم االختيار أساسا على إرادة طرفي النزاع ،بينما
ٍ
ٍ
مخولة ،ومن حيث صالحية النظر في المنازعات نجد أن
عامة
اختيار القضاة يكون بإرادة سلطة
القضاء يختص بنظر جميع المنازعات ،أما التحكيم فال يكون إال في المسائلِ التي يجوز فيها
الصلح ( .)2كما أن قواعد التحكيم ليست من النظام العام لذلك يمكن لألطراف االتفاق على خالفها،
على عكس حق التقاضي فانه من النظام العام فال يجوز التنازل عنه أو مخالفته ( .)3كما يجوز
عزل المحكم باتفاق أطراف الخصومة

()4

وهذا غير ممكن مع القاضي والذي يستمدُ منصبه من

سلطةٍ ٍ
عامة .وعليه ال يمكن اعتبار المحكم قاضيا ،وبالتالي ال تجوز مخاصمته وفقا لما هو مق ــرر
المح ّكم قاضيا وتم اختياره للقيام بمهمة التحكيم بموافقة الجهة العليا
لمخاصمة القضاة إال إذا كان ُ
التي يتبع لها ،ففي هذه الحالة تتم مخاصمته وفقا لنظام مخاصمة القضاة ( .)5وهناك من يقول
بجواز مخاصمة المحكم بنفس اجراءات مخاصمة القاضي ،إال أنه ال تلتزم الدولةِ بدفع التعويض
الذي يحكم به عليه ( .)6ويرى الباحث أن نظام المخاصمة إنما وضع من أجل حماية القضاة،

( )1عمر ،محمد عبد الخالق (د .س) ،النظام القضائي المدني ،القاهرة( ،د .ن) ،ص.111
( )2المادة ( )154من قانون المرافعات العراقي" ال يصح التحكيم اال في المسائل التي يجوز فيها الصلح ،".أنظر :الحياوي،
نبيل عبد الرحمن( ،)1114مبادى التحكيم ،بغداد ،المكتبة القانونية ،ص.34
( )3الناهي ،صالح الدين ( ،)1531مبادى التنظيم القضائي والتقاضي والمرافعات في المملكة األردنية ،عمان( ،د .ن)،
ص.111
( )4أنظر المادة ( )165من قانون المرافعات العراقي.
( )5الشمري ،مصدر سابق ،ص.41
( )6والي ،فتحي ،مصدر سابق ،ص.355
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وبالتالي ليس هناك مبرر لتطبيقه على المحكم ،إال إذا كان المحكم باألصل قاضيا عندها يمكن أن
يشمل بنطاق المخاصمة.
ثانياً :المـدعــي
يالحظ من نص المادة ( )136من قانون المرافعات العراقي " لكل من طرفي الخصومة أن
يشكو القاضي أو هيئة المحكمة أو أحد قضاتها ،"..إن تحديد المدعي في دعوى المسؤولية المدنية
للقاضي ال يثير كثي ار من الصعوبات ،فهو المتضرر من فعل القاضي غير المشروع ،فقد يكون
المدعي أو المدعى عليه في الدعوى التي خوصم القاضي بسببها ،ويمكن أن يكون الشخص
ٍ
صفة في الخصومةِ وقررت المحكمة قبوله ،وهذا ما نصت عليه المادة
الثالث متى كان صاحب
( )1/71من قانون المرافعات العراقي بقولها ..." :يصبح الشخص الثالث بعد قبوله طرفا في
الدعوى يحكم له أو عليه " ،أما إذا رفضت المحكمة طلب دخول شخص ثالث في الدعوى فال
يجوز له مخاصمة القاضي ،وهذا ما أكدته محكمة التمييز االتحادية بقولها ":إن المادة 136
مرافعات مدنية حصرت حق الشكوى بالخصوم (طرفي الدعوى) إذ أن المشتكي لم يتم قبوله
كشخص ثالث في الدعوى من قبل المحكمة فهو ال يعد طرفا فيها مما يتطلب عدم قبول الشكوى
ورده شكال" ( .)1أما إذا دعت المحكمة الشخص الثالث لغرض االستيضاح منه عن بعض األمور
التي ترتبط بالدعوى ،فهنا ال يصح اعتباره طرفا فيها ،وبالتالي ليس له حق طلب مخاصمة

( )1قرار محكمة التمييز بالرقم /153الهيئة االستئنافية منقول 1111/في  1111/1/5نقال عن :العجيلي ،لفتة هامل
( ،)1111المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية ،قسم المرافعات المدنية ،ص.164
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القاضي ،وقد قضت محكمة التمييز باآلتي ...." :أما الشخص الثالث الذي أدخلته المحكمة
لالستيضاح منه فال يحكم له وال عليه وال يحكم لوكيله بأتعاب محاماة "(.)1

المطلب الثاني:
التأصيل القانوني لمسؤولية القاضي المدنية وتمييزها عما يشتبه بها
المسؤولية المدنية بشكلٍ عام تكون أما مسؤولية عقدية وأما مسؤولية تقصيرية ،وخصوصية
مسؤولية القاضي المدنية أو ما يعرف بنظام المخاصمة جعل الفقه يختلف في تكيفها .كما أن هذه
المسؤولية تتشابه مع كثير من النظم في إطار العمل القضائي ،مما تطلب بيان ذلك من خالل
تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ،يتناول الفرع األول البحث في التأصيل القانوني لمسؤولية القاضي
المدنية ،أما الفرع الثاني فيخصص لتمييز هذه المسؤولية عما يشتبه بها من النظم في إطار العمل
القضائي.
الفرع األول :التأصيل القانوني لمسؤولية القاضي المدنية
يفرض القانون المدني قواعد عامة تسري على الكافة ،وليس هناك من هو بمنجاة من هذا
االصل ،فكل شخص ارتكبَ فعال غير مشروع يكون مسؤوال عنه متى تسبب بفعله هذا ضر ار
ِ
لمسؤوليته ،أو نص على اعفائه بشكلٍ
بالغير ،إال من استثناه القانون من خالل نص خاص
مطلق ( ،)2وهذا ما نصت عليه المادة ( )114من القانون المدني العراقي بانـه " :كل تعد يصيب
الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المادة السابقة يستوجب التعويض".

( )1قرار محكمة التمييز بالعدد  /655مدنية ثانية عقار 73/في  1573/11/15نقال عن :المشاهدي ،ابراهيم (د .س)،
المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ،قسم المرافعات ،ص.315

( )2الدناصوري ،عز الدين ،والشواربي ،عبد الحميد ( ،)1114المسؤولية المدنية في الفقه والقانون ،ط  ،6االسكندرية ،منشاة
المعارف ،ص.16
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إن عدم مشروعية الفعل قد تكون نتيجة االخالل بالتزام يفرضه العقد وبذلك تكون المسؤولية
عقدية ،متى كان هذا االلتزام ناشئا عن عقدٍ  ،متى كان هذا العقد صحيحا ،وترتب عن هذا
االخالل بهذا االلتزام ضر ار بالطرف اآلخر .وقد تكون عدم مشروعية الفعل نتيجة لإلخالل بالتزام
فرضه القانون فتكون المسؤولية في هذه الحالة مسؤولية تقصيرية ( .)1وفي هذا السياق ،هل تعد
مسؤولية القاضي المدنية أثناء تأديته لوظيفته القضائية مسؤولية عقدية أم تقصيرية؟
إن القاضي قد يجري ارتباطات تعاقدية خارج نطاق عمله ووظيفته القضائية ،وقد ينتج عن
هذه التصرفات التزامات لمصلحة أطراف أخرى ،فاذا ما أخل القاضي بالتزامه العقدي أجاز القانون
للطرف اآلخر رفع دعوى مدنية لمقاضاته وفقا للقواعد العامة ،كما يكون القاضي مسؤوال عن
أفعاله غير المشروعة التي يرتكبها في حياته العادية متى تسبب بضرر بالغير ،وهنا تكون
مسؤوليته تقصيرية ويطالب بالتعويض عن الضرر الذي سببه وفقا للقواعد العامة للمسؤولية (.)2
كما إن األعمال المادية التي تصدر عن القاضي فإنها تخضع للقواعد العامة حتى وان كانت أثناء
تأدية الوظيفة أو بسببها ( .)3ويتمثل ذلك في حالة القاضي الذي ينفذ عمل رسمي فيصدم
شخصا او يصيبهُ بضررٍ أثناء قيادتهِ للسيارة ،وهنا ال يمكن للقاضي أن يستفيد من النظام الخاص
بدعوى المسؤولية ،بل تقوم مسؤوليته على ما هو مقرر بالقواعد العامة.
مما تقدم يمكن القول أن المسؤولية المدنية للقاضي هي مسؤولية تقصيرية ،وال يتصور أنها
ِ
العقدية كلها أو بعضها،
عقدية لعدم وجود عقد بين طرفين ،فإذا ما تخلفت شروط قيام المسؤولية

( )1زكي ،محمود جمال الدين ،الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المصري ،القاهرة ،دار النهضة ،ص444ـ.445
( )2والي ،فتحي ،مصدر سابق ،ص.171
( )3عمر ،محمد عبد الخالق ،مصدر سابق ،ص.131
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المسؤولية العقدية ونشأت على أساس ذلك بين طر ِ
ِ
فيه المسؤولية التقصيرية
امتنع قيام

()1

القائمة

على االخالل بالتزام فرضه القانون .كما أن نظام المخاصمة الخاص بمسؤولية القاضي المدنية ،ال
يسري على أفعال القاضي الغير مشروعة وبشكل مطلق ،وانما تطبق على أفعاله التي تصدر أثناء
ممارسته لألعمال القضائية أو الوالئية ( .)2وبالتالي فإن المسؤولية الجنائية للقاضي الناجمة عن
ارتكابه لفعل يجرمه القانون أثناء ممارسته لعمله القضائي ،إنما تطبق عليه القواعد العامة ويحاكم
جنائيا ،مع مراعاة ما ورد في قوانين السلطة القضائية بهذا الشأن ( .)3كما إن المسؤولية التأديبية
للقاضي الناجمة عن اإلخالل بواجباته ،فإنها توجب العقوبة التأديبية والتي ال تسمح بتطبيق النظام
الخاص بالمسؤولية المدنية للقاضي ،حتى وان ثبتَ الخطأ التأديبي ،ألنه ال يصلح بذاته ألن يكون
سببا ألعمال أحكام نظام المخاصمة (.)4
وعليه فمتى صدر عن القاضي وأثناء ممارسته العمل القضائي فعل تسبب بضرر للخصم
المضرور من حكم القاضي ،جاز له مطالبة القاضي بتعويض الضرر الذي أصابه ،ال عن طريق
القواعد العامة ،وانما بطريق المخاصمة التي نظمها المشرع وحدد لها حاالت خاصة واجراءات
معينة تختلف عن دعاوى المسؤولية ،لذلك من غير الجائز مساءلة القاضي مدنيا عما يصدر عنه
أثناء أدائه لعمله إال بطريق المخاصمة (.)5

( )1عبيدان ،جاسم عبد العزيز ( ،)1117المسؤولية المدنية للقاضي عن خطئه المهني في القانون القطري ،رسالة ماجستير،
جامعة قطر ،كلية الحقوق ،ص.14
( )2االزمازي ،مصدر سابق ،ص.36
( )3هبيشان ،ابراهيم وليد ( ،)1116المسؤولية المدنية للقاضي ،اطروحة دكتوراه ،جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،عمان،
ص.35
( )4سعد ،ابراهيم نجيب ( ،)1575القانون القضائي الخاص ،االسكندرية ،منشاة المعارف ،ص.151
( )5سيف ،رمزي ( ،)1565الوسيط في شرح قانون المرافعات ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.63
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إن الطبيعة الخاصة لدعوى المخاصمة جعلتها تختلف عن باقي دعاوى المسؤولية ،لذلك نجد
أن الفقه قد اختلف في تكييفها ،فهل تعتبر من الدعاوى التي ترفع من أجل تعويض الخصم
المتضرر وبالتالي تكيف على أنها دعوى مسؤولية ،أم تهدف إلى إبطال الحكم الذي أصدره
القاضي وبالتالي تُكيف على أنها من قبيل طرق الطعن بالحكم ،أم أنها من قبيل الدعاوى التأديبية
والتي تهدف إلى مساءلة القاضي عن سلوكه الوظيفي ( .)1وقد سيق في هذا الصدد عدة آراء لعل
من أهمها:
اوالً ـــ دعوى المخاصمة من قبيل الدعاوى التأديبية:
إن القول بأن دعوى المخاصمة ما هي إال دعوى تأديبية هو قو ٌل مهجور ال يعتد به حاليا
املته النشأة التاريخيةِ لنظام المخاصمة ( ،)2فمن غير المعقول القول بأن دعوى المخاصمة إنما هي
دعوى تأديبية ولعل ذلك يعود لألسباب التالية:
 .9من حيث الجزاء ،في الدعوى التأديبية يتمثل الجزاء بفرض عقوبةٍ من العقوبات التأديبية
التي نص عليها قانون السلطة القضائية ،أما الجزاء في دعوى المخاصمة فيتمثل بالحكم
ِ
بالخصم (.)3
على القاضي بتعويض الضرر الذي الحقهُ
 .2من حيث محل تنظيمها ،فالدعوى التأديبية محلها القوانين التي تنظم محاكمة القضاة
تأديبيا ،بينما محل دعوى المخاصمة فيكون في قوانين المرافعات ( .)4ومن حيث القضاء
المختص ،فإن الدعوى التأديبية ينظرها القضاء اإلداري ،أما المخاصمة فينظرها القضاء
العادي.
( )1جمعة ،عبد الرحمن ،مصدر سابق ،ص.155
( )2الشاعر ،رمزي ،مصدر سابق ،ص.171
( )3عمر ،عبد الخالق ،مصدر سابق ،ص.135
( )4الشمري ،حاجم فالح ،مصدر سابق ،ص.45
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ثانياً ـــ دعوى المخاصمة طريق طعن غير عادي:
يستند القائلون بأن دعوى المخاصمة من طرق الطعن غير العادية ،إلى أن األثر المترتب
على الحكم بقبول المخاصمة هو بطالن الحكم الصادر من القاضي المخاصم ،وهي بهذا إنما
تؤدي نفس الدور الذي يقوم به الطعن بالحكم ،إال أن هذا الرأي قد واجه انتقادات منها:
ٍ
بشكل
 .1إذا كان الطعن يهدف إلى بطالن الحكم الصادر ،فإن دعوى المخاصمة تهدفُ
رسمي إلى تعويض الخصم الذي تضرر من فعل القاضي ولو صاحب التعويض بطالن
الحكم ،فهذه نتيجة غير مباش ٍرة للدعوى ،ألنه من غير المقبول احترام ٍ
حكم قد ثبت قانونا
انه خاطئ (.)1
 .1دعوى المخاصمة توجه للقاضي الذي ارتكب فعال غير مشروع أثناء ممارسته الوظيفة
القضائية ،فيما الطعن فيوجه للحكم (.)2
 .3يشترط في الطعن أن يكون هناك حكما قد صدر ،أما في دعوى المخاصمة فيمكن أن
توجه إلى القاضي حتى وان لم يصدر عنه حكما ،كما في حالة انكار العدالة (االمتناع
عن احقاق الحق) (.)3
ثالثاًــ دعوى المخاصمة دعوى مسؤولية مدنية
ٍ
مسؤولية مدنية ذات طبيعة خاصة،
ذهب غالبية الفقه ( )1إلى اعتبار دعوى المخاصمة دعوى
ال تهدف إلى الطعن بالحكم الصادر من القاضي ،إنما تهدف إلى الحكم بتعويض الخصمِ الذي

( )1سيف ،رمزي ،مصدر سابق ،ص.61
( )2النداوي ،آدم وهيب ،مصدر سابق ،ص51ـ.55
( )3المادة ( )3/136من قانون المرافعات العراقي.
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تضرر من فعل القاضي .أما اقتران الحكم بتعويض المتضرر بالحكم ببطالن عمل القاضي في
َ
بعض الحاالت ،فال يقصد منه إال إزالة آثار الفعل غير المشروع الذي صدر عن القاضي ( ،)2ومع
ذلك فال يمكن إطالق القول بأن دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض ،وأن هدف الخصم
المتضرر هو حصوله على التعويض بل قد يكون في بعض األحيان هدفه بطالن الحكم ،لذلك
ِ
المخاصمة وان كانت دعوى تعويض إال أنها دعوى خاصة لها جوانب
يذهب بعض الفقه إلى أن
ُ
أخرى (.)3
إن المشرع العراقي عندما نظم المخاصمة لم ينص عليها في قانون التنظيم القضائي ،لذلك
ِ
النص عليها في قانون المرافعات في باب خاص
التأديبية ،وانما جاء
فهي ليست من قبيل الدعاوى
ُ
ِ
ِ
الطعن ،وعليه فـإن المشرع العراقي قد
الطعن ،لذا فهـي ليسـت طريقا من طرقِ
ولـم ترد ضمن طرق
أخذ بالرأي القائل إن دعوى المخاصمة هي دعوى مسؤولية مدنية ذات طبيعة خاصة ،يعوض
المتضرر فيها متى ما تحققت مسؤولية القاضي دون أن يتطرق إلى مصير الحكم.
ومما سبق يتضح أن دعوى المخاصمة إنما هي دعوى مسؤولية مدنية ،نظمها المشرع وفق
قواعد خاصة مراعاة لشخص القاضي ولدقة وظيفته ،ويترتب على اعتبار دعوى المخاصمة دعوى
مسؤولية مدنية االعتبارات التالية:

( )1أنظر بهذا الصدد :عنبر ،محمد عبد الرحيم (د.س) ،قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  13لسنة  ،1563القاهرة،
ص 641ـ وكذلك :الناهي ،صالح الدين( ،)1561الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية ،بغداد ،ص 111ـ ـ واالزمازي،
مصدر سابق ،ص.31
( )2والي ،فتحي ،مصدر سابق ،ص.336
( )3مرعي ،حسن ( ،)1575مخاصمة رجال القضاء ،بحث منشور في مجلة الحق ،السنة .6

33

1ـ إن دعوى المخاصمة ال تختلف عن دعوى المسؤوليةِ العادية من حيث اركانها ،من فعل
ٍ
سببية ،لذلك ال تقبل هذه
(الخطأ في التشريع العراقي وكذلك التشريع المصري) وضرر وعالقةٍ
الدعوى اال إذا استطاع الخصم أن يثبت تضرره من فعل القاضي.
ِ
المسؤولية في دعوى المخاصمة هو االخالل الوظيفي الذي يصدر من القاضي(.)1
1ـ إن أساس
إن الغرض من دعوى المخاصمة هو تعويض الضرر ،فمكانها الطبيعي هو قانون
3ـ ّ
المرافعات ،وأنها تخضع فيما يخص اجراءات رفعها لنصوص خاصة ،اال فيما لم يرد بشـأنه نص
فانه يخضع للقواعد العامةِ التي تطبق على ِ
سائر الدعاوى األخرى (.)2
الفرع الثاني :تمييز المخاصمة عما يشتبه بها في إطار العمل القضائي
ليس هناك أدنى شك في أن نظام المخاصمة هو نظام مستقل ،يختلف عن بقية النظم التي
وضعها المشرع في إطار العمل القضائي ،ومع ذلك فهو يشتبه معها في جوانب كثيرة ،مما يجعل
مسألة الخلط بينها أمر غير مستبعد.
ويتميز نظام مخاصمة القضاة عن طرق الطــعن ،كما انه يختلف عن نظام رد القضاة وعدم
الصالحية ،وتختلف دعوى المخاصمة عن دعاوى المسؤوليةِ األخرى ،وبما انه قد تم التمييز بين
المخاصمة وبين الدعوى التأديبية والدعوى الجزائية ،وبين المخاصمة وطرق الطعن سابقا لدى
البحث في التأصيل القانوني لمسؤولية القاضي ،لذا سيقتصر التمييز هنا بين نظام المخاصمة
ونظام رد القضاة ،وبينه وبين عدم صالحية القاضي.

( )1والي ،فتحي ،مصدر سابق ،ص.171
( )2بركات ،علي ،مصدر سابق ،ص34ـ 35ـ ـ وكذلك حيدر صادق ،مصدر سابق ،ص.411
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أوالً  :المخاصمة ونظام رد القضاة
يقصد برد القاضي منعهُ ابتداء من نظر الدعوى إذا ما توافرت إحدى األسباب الموجب للرد
والتي حددها القانون ،فلكل خصم في الدعوى الحق في طلب رد القاضي عن نظرها ( .)1ولقد نص
المشرع العراقي على األسباب الموجبة لرد القاضي في الـمادة ( )53من قانون المرافعات ( )2كما لو
كان أحد الطرفين مستخدما لدى القاضي ،أو اعتاد على مساكنته أو مواكلته أو كانت بين القاضي
ك
وبين أحد أطراف الدعوى عداوة أو صداقةٍ قد تؤدي إلى عدم استطاعته الحكم دون أن يكون هنا َ
مي ٌل ،أو متى أبدى القاضي رأيه قبـل االوان (.)3
والمالحظ أن المخاصمة وان كانت تتشابه مع الرد في أوجه ٍ
عدة ،منها أن كالهما يوجه إلى
قاضي يمارس اختصاصه القضائي في نظر الدعوى ،وان القاضي المختص في كالهما يتوقف
ِ
المخاصمة ( .)4كما يترتب على تقديم طلب الرد
عن نظر الدعوى لحين البت في طلب الرد أو في
أو المخاصمة وبعد تبليغ القاضي بالطلب ،أن يمتنع القاضي عن إصدار أي قرار أو حكم فيما
يتعلق بالدعوى المنظورة ،وكل تصرف يصدر عن القاضي بعد ذلك يقع باطال وال ينتج أي أثر
قانوني ( .)5ورغم هذا التشابه إال أن االختالف بينهما كبير وجوهري .حيث إن غاية المخاصمة هي
جبر الضرر من خالل تعويض المضرور من فعل القاضي ،بينما غاية الرد منع القاضي من نظر

( )1جميعي ،عبد الباسط ،وابراهيم ،محمد محمود( ،)1573مبادى المرافعات في قانون المرافعات الجديد والقوانين المعدلة،
القاهرة ،دار الفكر العربي ،ص.53
( )2تقابلها المادة( )134من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني ـ ـ والمادة( )143مرافعات مصري.
( )3حيدر ،صادق( ،)1536شرح قانون المرافعات ،محاضرات ألقيت في المعهد القضائي ،بغداد ،ص.457
( )4المشهداني ،بان بدر ،مصدر سابق ،ص.51
( )5أنظر :سمعو ،فالح اسماعيل ،مصدر سابق ،ص11ـ وكذلك :الدراجي ،عبد الحسين ( ،)1115مسؤولية القاضي عن
أخطائه المهنية ،بحث مقدم للمعهد القضائي ،بغداد ،ص.11
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الدعوى ( .)1كما إن العلة من رد القاضي ال تقوم علـى أساس صدور فعل من القاضي يشوب
نزاهته واستقامته ،وانما انهاء حالة عدم االطمئنان التي تتولد لدى الخصوم من احتمالية تأثر
القاضي عند نظر الدعوى ويكون لميوله الشخصية أثر على صدور الحكم ( ،)2فهو يهدف إلى
المحافظة على مبدأ الحياد الذي يفترض من القاضي سلوكه بينما العلة من المخاصمة هو ما
يصدر عن القاضي من فعل غير مشروع يؤدي إلى انحرافه عن الطريق الذي تتطلبه المهنية
والحيادية للوظيفة القضائية .كما انه في حال ثبت صدور الفعل غير المشروع من القاضي يحال
في المخاصمة إلى مجلس القضاء األعلى التخاذ االجراءات القانونية بحقه ،والتي نص عليها
قانون التنظيم القضائي في المواد( ،)61،61،53أما في الرد فإن القاضي ال يحال إلى المجلس،
وانما يكفي منعه من نظر الدعوى (.)3
ثانياً :المخاصمة وحالة عدم الصالحية
يقصد بعدم صالحية القاضي لنظر الدعوى هو عدم جواز نظرها أو اتخاذ أي إجراء فيها
وذلك بتنحيته عنها وجوبا ،أو بناء على طلب قاضي الموضوع ( .)4إذ توجب المادة ( )51من
قانون المرافعات العراقي( )5على القاضي أن يمتنع وجوبا من نظر الدعوى متى تحققت حالة من
الحاالت المنصوص عليها في هذه المادة ،كأن تكون هناك قرابة بينه وبين أحد الخصوم ،أو وجود
خصومة له أو لزوجه أو ألصوله أو فروعه مع أحد األطراف ،أو تربطهُ بأحد الخصوم رابطة
( )1السوداني ،هيثم غضبان ( ،)1115مخاصمة القضاء ،بحث مقدم إلى المعهد القضائي ،بغداد ،ص.5
( )2هبيشان ،مصدر سابق ،ص.77
( )3سمعو ،مصدر سابق ،ص .11
( )4البياتي ،علياء زامل ( ،)1113طلب رد القاضي وتنحيته ،رسالة ماجستير ،جامعة النهرين ،ص.37
( )5أسباب عدم الصالحية وردت على سبيل الحصر في القوانين المقارنة .أنظر بهذا الصدد :المادة( )51والمادة( )54من

قانون المرافعات المدنية العراقي .والمادة( )131من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني .والمادة( )145من قانون

المرافعات المدنية والتجارية المصري.
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قانونية ،أو متى كانت للقاضي أو لزوجه أو ألصوله أو فروعه وازواجهم مصلحة في الدعوى ،أو
سبق له أن أفتى أو أبدى رأيا فيها ،وفي غير هذه األحوال فإن المادة ( )54من قانون المرافعات
العراقي تجيز للقاضي متى استشعر الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيته ،ولرئيس
طلب التنحي قبوله أو رفضه.
المحكمة الذي قدم إليه ُ
إن التقارب الموجود ما بين نظام المخاصمة وحالة عدم الصالحية ال يعني وجود تطابق
ٍ
بشكل مطلق ،وبالتالي يمكن أن يحل نظام محل اآلخر ،أو االكتفاء بوجود أحدهم
بينهما
واالستغناء عن اآلخر ،بل يمكن أن نالحظ الكثير من أوجه التباين بينهما ( .)1فهما يلتقيان في أن
ِ
ِ
القضاة والمتقاضين ،ومع ذلك فهما
يق لحماية
كال منهما يعد ضمانة من
ضمانات التقاضي ،وطر ٌ
يختلفان في أن عدم الصالحية ال يعني الطعن في نزاهة القاضي ،وانما ابعادهُ عن كل ما قد يقود
إلى الشك في استقامته ،وتوفير الضمانات التي من خاللها يمكن المحافظة على سالمة الحكم
القضائي ( ،)2أما المخاصمة فتهدف إلى تعويض المتضرر من فعل القاضي في األحوال المحددة
قانونا .كما أن عدم الصالحية هو تفادي الخطأ قبل الوقوع ،بينما المخاصمة فتعالج الخطأ عند
ِ
المخاصمة يكون األثر المترتب على
وقوعه ( .)3كما أنهما يختلفان من حيث ترتيب األثر ،ففي
الحكم بصحتها هو تعويض المتضرر وفي بعض األحيان بطالن الحكم ،أما في عدم الصالحية
فهو البطالن (.)4

( )1الفاعوري ،مصدر سابق ،ص.111
( )2سعد ،ابراهيم نجيب ،مصدر سابق .135
( )3المشهداني ،بان بدر ،مصدر سابق ،ص.51
( )4الفاعوري ،مصدر سابق ،ص.113
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ويتضح مما تقدم ،أن مسؤولية القاضي المدنية هي مسؤولية ذات طبيعة خاصة ،افردها
المشرع بنظام خاص من حيث الحاالت واالجراءات المتبعة ،وأن وجود نقاط التقاء بينها وبين
بعض االنظمة ال يعني امكانية االستغناء عنها ،فهي لها من الخصائص ما يجعلها تتميز عن
باقي االنظمة الموجودة في إطار العمل القضائي.
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المبحث الثاني:

التطور التاريخي لمسؤولية القاضي المدنية
مسؤولية القاضي المدنية ليست وليدة اليوم ،بل هي ذات جذور قديمة مرت بمراحل من
التطور حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في عصرنا الحالي ،فالعديد من التشريعات قد أخذت
بمسؤولية القاضي المدنية ،وشهدت هذه المسؤولية تطو ار ملحوظا في هذا العصر .ولتسليط الضوء
سيقسم هذا المبحث إلى مطلبين ،يتناول المطلب األول البحث في مسؤولية
على هذا الموضوع ُ
القاضي المدنية في الشرائع القديمة ،أما المطلب الثاني فسيخصص للبحث بمسؤولية القاضي
المدنية في التشريعات المقارنة.

المطلب األول:
مسؤولية القاضي المدنية في الشرائع القديمة
بما أن مسؤولية القاضي ليست فكرة حديثة ،بل نظام قديم قررته القوانين والشرائع القديمة .فقد
مر هذا النظام بعدة مراحل اتخذ خاللها صو ار وأشكاال مختلفة وعديدة ،حتى وصل إلى ما وصل
إليه في هذا العصر .لذلك كان ال بد من بيان أصول هذه المسؤولية عبر العصور المختلفة .وهذا
ما سيتم بحثه في هذا المطلب من خالل أربعة فروع ،الفرع األول :مسؤولية القاضي في القانون
العراقي القديم ،والفرع الثاني في مسؤولية القاضي في القانون الروماني ،والفرع الثالث يبحث في
مسؤولية القاضي في الشريعة االسالمية ،أما الفرع الربع فيتناول تطور مسؤولية القاضي في
القانون الفرنسي.
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الفرع األول :مسؤولية القاضي في القانون العراقي القديم
أولت الحضارة في وادي الرافدين اهتماما في تطوير القضاء ،حيث عرفت الدولة القديمة التي
قامت في العراق القديم صو ار مختلفة للقضاء يستدل عليها من جملة األلواح والوثائق والتي توثق
المدة التاريخية الواقعة بين األلف الثانية ونهاية الدولة الكلدانية أو البابلية الثانية (.)1
لقد كان الملك أو الحاكم يتولى مهام السلطتين التنفيذية والقضائية ،ومع ذلك كانت السلطة
القضائية تناط إلى أشخاص آخرين كحكام المقاطعات وبعض الموظفين الذين كان يسند إليهم
أحيانا النظر في بعض القضايا ،كما كان للكهنة دور في اجراءات التقاضي بتقديم المدعى عليهم
إلى المحكمة والتي كانت تجري بالعادة في المعابد ( .)2ورغم أن الملك كان يعتبر القاضي األول
أن كثرة مهامه استدعت إلى إنشاء مجالس عامة
في الدولة وله حق النظر في الخصومات ،إال ّ
يكون اختصاصها النظر في الدعاوى التي ترفع على القضاة بسبب تغير األحكام ،كذلك تشكيل
هيئات قضائية ومنها الهيئة القضائية العليا ومقرها عاصمة الدولة ،ومهمتها النظر في القضايا
التي يمتنع أحد القضاة عن الفصل فيها من دون أن يكون هناك مسوغ مشروع ،والذي يعرف في
والوقت الحاضر االمتناع عن احقاق الحق (إنكار العدالة) (.)3
والمالحظ على القانون في بالد الرافدين أنه قد نظم الجرائم المنسوبة إلى القضاة والتي منها
جرائم تنفيذ الحكم القضائي الذي رجع القاضي عنه ،حيث نص على عقاب من يخالفها بالطرد
والغرامة ،وهذا ما أكدته المادة الخامسة من قانون حمورابي حيث نصت على أنه " :إذا أصدر

( )1المشهداني ،مصدر سابق ،ص.5
( )2أنظر :عبد الكريم ،ابراهيم ،تاريخ القانون في وادي الرافدين والدولة الرومانية ،بغداد ،مطبعة االزهر ،ص .57وينظر:
مسكوني ،صبيح بشير ( ،)1571تاريخ القانون في العراق القديم ،بغداد ،مطبعة شفيق ،ص.175
( )3ذنون ،عبد الحكيم ( ،)1553تاريخ القانون في العراق ،دمشق ،دار عالء الدين ،ص.45
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القاضي حكما ثم غيره فعليه أن يدفع أثنى عشر مره مثل مقدار قيمة الشكوى التي رفعت وأن يطرد
من القضاء"( .)1كما نصت القوانين العراقية القديمة ومنها قانون حمورابي على تعويض المتضرر
ماديا عما أصابه من ضرر وظلم ،وحتى لو كان هذا الظلم صاد ار من الملك االعظم ( .)2مما سبق
يتبين أن القانون العراقي القديم قد نظم الحاالت التي تتحقق فيها مسؤولية القاضي ،وحدد الجزاء
الذي يوقع عليه عند قيام مسؤوليته .ومن أجل تحقيق العدالة وحتى ال يستغل القوي الضعيف كفل
القانون للمتضرر الحق بتقديم الشكوى حتى وان كانت ضد الملك نفسه ،وتشكلت من أجل ذلك
هيئات قضائية عليا تأخذ على عاتقها الفصل في الدعاوى التي يكون القاضي طرفا فيها ،وهذه هي
الغاية والتي عبر عنها حمورابي في خاتمة قانون (ومراسيم العدالة التي أصدرتها) (.)3
الفرع الثاني :مسؤولية القاضي في القانون الروماني
كان الملك في الدولة الرومانية هو صاحب السلطة في القضاء إلى جانب سلطته في اإلدارة
والحكم ،وبسبب كثرة مهامه استوجب األمر اجتزاء صالحيته في القضاء واسنادها إلى الحاكم
القضائي أو ما يعرف بالبريتور (.)4
ويلتزم الحاكم القضائي بأداء الواجبات التي تفرضها عليه طبيعة وظيفته ،فإذا أهمل أو قصر
في واجبات وظيفته فأنه يحاسب على ذلك ،حيث أن المبدأ السائد في القانون الروماني هو مساءلة
القاضي الذي يهمل وجبات الوظيفة ،فمثال إذا تغيب عن مواعيد الجلسات يعد مسؤوال عن ذلك،

( )1االمين ،محمود ( ،)1537قوانين حمورابي ،بغداد( ،د .ن) ،ص.13
( )2حافظ ،هاشم ( ،)1535مذكرات من تاريخ القانون العراقي ،جامعة بغداد ،بيت الحكمة ،ص.61
( )3الحمداني ،شعيب أحمد( ،)1553قانون حمورابي ،جامعة بغداد ،بيت الحكمة ،ص.65
( )4المشهداني ،مصدر سابق ،ص.3
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ومن ثم جاز للطرف المتضرر رفع دعوى ضد القاضي المتغيب ومطالبته بالتعويض مالم يكن لديه
عذر قانوني لتغيبه كمرض أو وجود مناسبة دينية (.)1
ومن الواجبات األخرى التي تقع على عاتق القاضي االلتزام بها ،الفصل في المنازعات في
أوقات معينة حددها القانون ،فإذا أصدر حكما في غير االوقات المحددة فإن حكمه يعد باطال وال
يسري في حق الخصوم إال إذا قبلوا به صراحة ،أما في حال رفضوا الحكم وترتب على تصرف
القاضي ضر ار لحق بالخصم ،كان للمتضرر مخاصمته ( .)2كما أنه ليس للقاضي تجاوز حدود
سلطته ،فإذا تجاوزها فأنه تفرض عليه غرامة تقدر بحسب سلوك القاضي ونيته .وكذلك يلتزم
القاضي باحترام قواعد القانون عند الفصل في المنازعات ،فعند مخالفته لهذه القواعد فإنه يعد
مرتكبا لجريمة الغش والتدليس ،فإذا ثبت أن القاضي الذي فصل بالنزاع كانت غايته تحقيق
مصلحة شخصية أو ثبت انه تلقى رشوة ،فانه يفرض عليه جزاء يختلف من عصر إلى آخر ،ففي
قانون االلواح تصل عقوبته إلى االعدام ،أما في قانون جستيان فإنها تصل إلى الطرد والنفي،
باإلضافة إلى أن القاضي ملزم بتعويض الخصم المضرور ليس مقابل الخسائر التي سببها له فقط،
بل يلتزم القاضي بدفع القيمة الكلية للنزاع الذي تخاصم بمناسبته( .)3أما إذا ثبت على القاضي
التقصير واإلهمال فقط فيلزم بتعويض المتضرر ،وتقدير قيمة التعويض متروكة للمدعي نفسه (،)4
حيث تنص مدونة جستنيان على ":لمن أصابه األذى أن يقدر قيمة ما يستحقه من تعويض"(.)5
ولحماية المتقاضين أنشئ في روما نظام يعرف بنظام التظلم ،وبحسب هذا النظام يجوز رفع دعوى
( )1صعب ،محمد مرعي ( ،)1115مخاصمة القضاة ،ج ،1بيروت ،منشورات الحلبي ،ص.15
( )2مسكوني ،صبيح بشير ( ،)1571القانون الروماني ،بغداد ،مطبعة شفيق ،ص.443
( )3فهمي ،عبد العزيز ( ،)1545مدونة جستنيان في الفقه الروماني ،القاهرة ،دار الكتاب المصري ،ص.67
( )4صعب ،محمد مرعي ،مصدر سابق ،ص.31
( )5فهمي ،عبد العزيز ،مصدر سابق ،ص.63
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ضد أحكام الحكام وق ارراتهم ،بل أصبح هذا النظام من ضمانات الحرية الفردية ،فضال عن إنشاء
مجالس الشعب التي تنظر استئناف األفراد ضد األحكام وخصوصا أحكام اإلعدام ( .)1واخي ار
أصبحت القاعدة عدم جواز مخاصمة القاضي ،اال في حال كان الخطأ الذي ارتكبه القاضي ال
يمكن اصالحه عن طريق االستئناف (.)2
الفرع الثالث :مسؤولية القاضي في الشريعة اإلسالمية
إن األساس الديني للدولة اإلسالمية هو طابع جوهري لها ،بحيث يكون كل حكم بعيد عن هذا
األساس هو خطأ بين يستوجب المسؤولية ،ولهذا األساس أثر فعال على سلوك اإلنسان المسلم
بصفة عامة وعلى وممارسته للوظيفة بصفة خاصة السيما الوظيفة القضائية ( .)3وقد تميزت
الشريعة اإلسالمية بأنها تجمع في الجزاءات بين الجزاء الديني والجزاء الدنيوي وهذه ميزة تنفرد بها
الشريعة اإلسالمية.
لقد وردت مسؤولية القاضي الدينية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة ،فأوجب القرآن
على القاضي في اإلسالم أن يحكم بالعدل بين الناس ،وأن يحكم بما أنزل اهلل وبما شرعه لعباده،
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المسؤولية بدرجة تبين مدى حرص اإلسالم على التزام القاضي بالعدل وقرر الجزاء على ذلك ،فقال
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( )1مسكوني ،القانون الروماني ،مصدر سابق ،ص113ـ ـ وعبد الكريم ،ابراهيم ،مصدر سابق ،ص.113
( )2بركات ،علي ،مصدر سابق ،ص.41
( )3بركات ،علي ،مصدر سابق ،ص.55
( )4اآلية ( )115من سورة النساء.
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ٱۡل ِس ِ
وتأكدت مسؤولية القاضي الدينية في السنة النبوية الشريفة من خالل العديد من األحاديث،
حيث روي عن سيدتنا عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يقول ( يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين
في تمرة قط) (.)2
أما مسؤولية القاضي الدنيوية عن أخطائه القضائية ،فقد نظم الفقهاء المسلمين هذه المسؤولية
اخذين بعين االعتبار ما إذا كان هذا الخطأ في حق من حقوق اهلل أم حق من حقوق العباد ،أو
حسب كون الخطأ راجعا إلى القاضي وحده أم راجعا إلى غيره ،وكون الخطأ عمدا أم غير عمد ،أو
أن الخطأ اكتشف قبل تنفيذ الحكم أم بعده ( ،)3وبالتالي ليس هناك في الفقه اإلسالمي ما يحول
دون مساءلة القاضي بوجود سبب يستوجب ذلك ،مع توفير الحماية الكافية للقاضي من سوء النية
لدى الخصوم العابثين (.)4
ويتضح مما سبق انه إذا كانت مسؤولية القاضي هي مسؤولية دينية ،فهنا ال يمكن أن تكون
ألن اهلل سبحانه وتعالى ال يعتبر خصما لعباده فهو أجل من ذلك،
هذه المسؤولية محال للمخاصمةّ ،

( )1اآلية ( )16من سورة ص.
( )2االمام المنذري (د .س) ،الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ،ج ،3المكتبة القيمة ،ص.133
( )3بركات ،علي ،مصدر سابق ،ص.61
( )4االزمازي ،مصدر سابق ،ص.17
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أم إذا كانت مسؤولية القاضي مسؤولية دنيوية فهي محل لمخاصمة القاضي وتعتبر التكييف
الصحيح لمسؤولية القاضي المدنية (.)1
الفرع الرابع :مسؤولية القاضي في القانون الفرنسي
كانت المخاصمة في فرنسا متداخلة مع استئناف الحكم إلى أن أصدر الملك فرنسوا األول
مرسوما ملكيا عام  1541م فرق فيه ألول مرة بين االستئناف والمخاصمة ،بحيث ال تقبل مساءلة
القاضي إال إذا ثبت عنه غش أو تدليس أو ابتزاز (.)2
وفي سنة  1575أصدر الملك هنري الثالث مرسوما سمح بموجبه بمخاصمة القضاة في حالة
الغش أو والتدليس أو والغدر أو الخطأ الظاهر ،مع الزامهم بإصالح الخطأ الضرر الذي نتج عن
أخطائهم ،وظل العمل بهذا المرسوم إلى أن أصدر الملك لويس الرابع عشر عام  1677ق ارره الذي
يجيز مخاصمة القضاة وعدد حاالتها ،إذ سمح بصفة خاصة رفع دعوى المخاصمة إذا تعمد
القاضي مخالفة نصوص القوانين واألوامر الملكية ،أو إذا تجاوز القاضي نطاق صالحيته ،كما
أضاف خالفا لمن سبقه حالة إنكار العدالة ،كما ألزم القاضي بتعويض المتضرر بسبب هذا
الحاالت( .)3بعد ذلك صدر قانون ( 3بريمير) حيث اعتنق نظاما أكثر تشددا ،فال تقبل المخاصمة
إ ال في حاالت الغش والتدليس واالخالل الجسيم بالوظيفة الذي يرتكبه القاضي بسوء نية ،وأدخل

( )1هبيشان ،مصدر سابق ،ص.31
( )2علم الدين ،محي الدين ( ،)1573الخطأ المهني الجسيم ومخاصمة رجال القضاء ،مجلة ادارة قضايا الحكومة ،العدد
الرابع ،السنة  ،17ص.547
( )3بركات ،علي ،مصدر سابق ،ص.43
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بموجب المادة ( )565منه تعديالت تستوجب إلمكان مخاصمة القاضي الحصول على إذن الجهة
القضائية العليا التي يتبعها القاضي المخاصم (.)1
ولقد تناول التشريع الفرنسي مسؤولية القاضي المدنية حديثا بصورة تختلف عن الصورة
التقليدية القديمة ،وهذا ما يمكن مالحظته من خالل التعديالت المتالحقة على نظام المسؤولية
المدنية للقاضي (.)2
ولعل من أوائل التعديالت على التشريعات الفرنسية هو قانون المرافعات الصادر عام 1316
والذي أستمر سريانه حتى عام  ،1533والذي نص على حاالت قيام مسؤولية القاضي المدنية في
المادة ( ،)515وهي الغش والتدليس والغدر وانكار العدالة والحاالت األخرى التي يجيز بها المشرع
مساءلة القاضي مدنيا ،ويالحظ على هذا القانون أنه لم يضف جديدا على القوانين التي سبقته (.)3
وبصدور قانون ( 7فبراير) عام  1533اضاف المشرع الفرنسي حالة أخرى إلى حاالت مسؤولية
القاضي هي حالة الخطأ المهني الجسيم ( .)4واستمر نظام المخاصمة ساريا على قضاة فرنسا إلى
أن صدر قانون ( )5يونيو /تموز من عام ( )1571الذي تبنى المشرع الفرنسي فيه مسا ار جديدا
في مساءلة القاضي مدنيا اطلق عليه دعوى الرجوع ،وبذلك ترك المشرع الفرنسي نظامه القديم في
المخاصمة ،وأخذ بالنظام الجديد الذي سمح بمقتضاه أن ترفع دعوى المسؤولية المدنية للقاضي
أن هذه المسؤولية ال تثار إال في حالتي الخطأ الجسيم
على الدولة وليس على القاضي ،على ّ
وانكار العدالة ،وهذا ما نصت عليه المادة ( )11من هذا القانون " :تُسأل الدولة عن تعويض
( )1شالال ،نزيه نعيم ،مصدر سابق ،ص.131
( )2الشاعر ،مصدر سابق ،ص 11ـ.13
( )3المشهداني ،مصدر سابق ،ص.11
( )4طعمه ،شفيق( ،)1555مخاصمة القضاة في التشريع السوري .دمشق ،دار الصفدي ،ص.5
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المتضررين من جراء أخطاء السلطة القضائية ،ولكن هذه المسؤولية ال تثار اال في حالتي الخطأ
الجسيم وانكار العدالة " ،وللدولة الحق بالرجوع فيما بعد على القاضي إذا ُحكم بالتعويض ودفعت
هي للمتضرر( ،)1أما بخصوص أخطاء القضاة الشخصية عدا حالتي الخطأ الجسيم وانكار العدالة
فيستوجب أن ترفع عليهم دعوى المخاصمة والتي ترفع على القاضي وليس على الدولة ،وال تلزم
الدولة في هذه الحالة بدفع التعويض (.)2
وهكذا أستمر العمل وفقا للمادة ( )515وما بعدها بالنسبة ألخطاء القضاة الشخصية حتى
صدور القانون رقم ( 55ـ ـ 13 )43يناير/كانون الثاني عام  ،1575والذي تم بموجبه تعديل األمر
رقم ( 53ـ ـ  )1171في  11ديسمبر  ،1553حيث تم اضافة المادة  1/11والتي تنص " :ال يسال
قضاة المحاكم المدنية إال عن أخطائهم الشخصية ،وال تثار هذه المسؤولية إال عن طريق دعوى
الرجوع على الدولة" ،وبذلك أصبحت دعوى الرجوع هي التي تسري لدى قيام أحد الخصوم بمساءلة
أحد القضاة في المحاكم المدنية ،بينما استمر تطبيق دعوى المخاصمة على باق ـ ـ ـ ـ ــي القضاة (.)3
مما سبق يتبين أن مسؤولية القاضي المدنية هي من االنظمة القانونية القديمة التي عرفتها
وكرستها المجتمعات البشرية في نظمها القانونية ،فنشأت مع نشأتها وتطورت مع تطور تلك
المجتمعات إلى أن وصلت إلى الصورة المتعارف عليها في هذا العصر.

( )1شالال ،مصدر سابق ،ص.4
( )2الفاعوري ،مصدر سابق ،ص.73
( )3بركات ،مصدر سابق ،ص.53
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المطلب الثاني:

مسؤولية القاضي المدنية في التشريعات المقارنة
اختلفت التشريعات الحديثة في تقرير مسؤولية القاضي المدنية ،فقد ذهبت تشريعات إلى تقرير
هذه المسؤولية ،بينما نالحظ بالمقابل تشريعات أخرى ذهبت إلى انكار هذا المبدأ بحجج ومبررات
أن وظيفة القضاء تتطلب أن يتمتع القائمين عليها وهم القضاة بنوع من الحماية ،ومن
عديدة ،منها ّ
بين الضمانات التي اعطيت للقضاة هي الحصانة القضائية ،وهذا ما سيتم بحثه في هذا المطلب
من خالل تقسيمه إلى فرعين ،األول يكون في بيان موقف التشريعات من حصانة القاضي في
المسائل المدنية ،أما الفرع الثاني فيخصص للبحث في مدى إقرار القوانين المقارنة لمسؤولية
القاضي المدنية.
الفرع األول :موقف التشريعات من حصانة القاضي في المسائل المدنية
ٍ
بطبيعة معقدة ،وغالبا ما يكون القضاة عرضة إلى
إن وظيفة القضاء من الوظائف التي تتميز
ّ
العديد من المضايقات ،وقد ترقى في بعض األحيان إلى مستوى التهديدات ،بهدف ابعاد القضاة
عن طريق العدل واالستقامة ،لخدمة أهداف تعود بالنفع إلى أشخاص معينين وتحقيـ ــق
()1
أن الفطرة البشرية تجعل القاضي تحت ضغط التأثر بمــا يحيطه،
مصالح شخصية  ،كما ّ

فيتأثر بمعتقداته وتبرز عواطفه في بعض االحيان ،ألنه من االستحالة لإلنسان أن يسمو كليا على
أن المشرع وهو بصدد
مشاعره ،كما انه يتأثر بالنظام السياسي للدولة التي ينتمي اليها لذلك نجد ّ

( )1الزهرة ،نصر اهلل ( ،)1116التعسف في استعمال الحصانة القضائية الجزائية ،مذكرة ماجستير ،جامعة العربي التبسي،
الجزائر ،ص.36
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وضع النصوص القانونية يعمل على وضع قواعد من شأنـها ابعاد العمل القضائي عن المؤثرات
الداخلية والخارجية التي من الممكن أن تؤثر به ( ،)1ولعل أبرز تلك القواعد الحصانة القضائية.
اوالً :مفهوم حصانة القاضي
الحصانة بشكل عام تعني " اعفاء بعض األشخاص من تطبيق القواعد العامة عليهم في
المسائل القضائية والمالية "( .)2أما حصانة القاضي فتعرف بانها " ضمانة تحمي القضاة من
المطالبات المدنية الكيدية ومن االجراءات الجزائية والتأديبية التي قد تتخذها السلطة التنفيذية أو
يقوم بها األفراد ضـ ــد القضاة "(.)3
إن تمتع القاضي بالحصانة القضائية سواء بمواجهة مسؤوليته التأديبية أو الجزائية أو المدنية،
ّ
إنما تعمل على ترسيخ استقالليته وتبث االستقرار النفسي والفكري وتحافظ على العمل القضائي من
خالل صيانة كرامته ( ،)4وعليه فإن الحكمةَ من حصانة القاضي تكمن في عدة امور:
فإن الحصانة تكرس
أن القضاة مستقلون وال سلطان عليهم أثناء قضائهم لغير القانونّ ،
 -1بما ّ
ٍ
لسلطة عليهم سواء كانت سلطة تشريعية أو تنفيذية (.)5
مفهوم االستقاللية وتحميه ،فال سيطرة

( )1بوشير ،محمد امقران ( ،)1115النظام القضائي الجزائري ،ط ،4الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ص.114
( )2التميمي ،عماد محمد ،واللصاصمة ،عادل حرب ( ،)1114أثر الحصانة على المسؤولية الجنائية في الفقه اإلسالمي،
مجلة دراسات علوم الشريعة ،الجامعة األردنية ،المجلد  ،41العدد  ،1ص.34
( )3الكيالني ،فاروق ( ،)1577استقالل القضاء ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.156
( )4مراد ،عبد الفتاح ،مصدر سابق ،ص.11
( )5الخزان ،يحيى بن احمد ( ،)1111الحصانة القضائية في الفقه والقانون اليمني والتونسي ،اطروحة دكتوراه ،جامعة
الزيتونة ،تونس ،ص.36
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 -1أنها أداة اطمئنان واستقرار للقضاة ،فهي تطمئن القاضي وتوفر له االحترام وتجعله مهابا لدى
السلطات األخرى ،األمر الذي يؤدي إلى حسن سير مرفق القضاء ،ويحقق المصالح المشتركة
التي يرنو إليها القضاة والمتقاضين (.)1
 -3الحصانة القضائية أداة يمكن من خاللها تفادي الدعاوى الكيدية التي يمكن أن ترفـع على
القاضي بقصد النيل منه ومن سمعته ،وبالتالي الحفاظ عليه من أي تعسف أو انتقام (.)2
 -4أنها ضمانة لحقوق وحريات المتقاضين والمجتمع ،فهي بالوقت الذي تحقق االحترام للقضاة
وتحافظ على هيبتهم وتمكنهم من تحقيق العدالة ،تعتبر بنفس الوقت ضمانـةٌ لحقـوق المجتمع
واألفراد ،ألن تحقيق العدالة هي الغـاية التي تسعى لـها الشعوب ،وأن المساس بالقاضي من
خالل التأثير على أمنه يؤدي حتما إلى عرقلة أداء الوظيفة القضائـية ،التي بدورها تؤثر على
استقرار المجتمع وسالمة أفراده ،مما ينعكس على المصلحة العامة (.)3
ثانياً :أثر حصانة القاضي على مسؤوليته المدنية
إن القاعدة العامة في القانون الوضعي تقوم على أساس مساءلة كل شخص عن الضرر الذي
ّ
سببه للغير ،والقاضي شأنه في ذلك شأن باقي األفراد قد تصدر عنه أفعال تضر باآلخرين أثناء
ممارسته ألعماله في حياته العادية ،وهنا تطبق على تصرفاته القواعد العامة الناظمة للمسؤولية.
كذلك فقد تصدر عنه أفعال تضر بأحد الخصوم في الدعوى وهو بصدد ممارسته لمهنة القضاء.

( )1كريمة ،سيليني(د.س) ،أثر حصانة القاضي على مسؤوليته في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،بحث منشور في مجلة
البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية ،العدد السادس عشر ،ص.71
( )2رمضان ،مدحت (د.س) ،الوجيز في شرح قانون االجراءات الجزائية االتحادي ،مطبوعات جامعة االمارات العربية
المتحدة ،ص.55

( )3الصقري ،عبد العزيز بن احمد( ،)1111الحصانة القضائية من حيث االشخاص والجرائم واالجراءات والمكان ،سلطنة
عمان( ،د .ن) ،ص.5
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ولعل السؤال األهم يتمحور حول مدى تأثيـ ـ ـ ــر الحصانة التي يتمتع بها القاضي على قيام مسؤوليته
المدنية عند ممارسته أعمال وظيفة القضاء؟
لقد اختلفت التشريعات حول أثر الحصانة على مسؤولية القاضي المدنية ،فمن التشريعات من
أضفى على أعمال القضاة حصانة مطلقة ،ومنها الدول التي تأخذ بالنظام االنجلوسكسوني،
وبالمقابل نجد أن هناك تشريعات عملت على التوفيق بين مصلحة القضاة والمتقاضين ،فذهبت إلى
عدم اقرار الحصانة المطلقة للقضاة في المسائل المدنية واكتفت بالحصانة المقيدة ،كما هو
الحال في الدول التي تأخذ بالقانون المدني ،والتي يأخذ عليها أنها رغم إقرارها للحصانة المقيدة
للقضاة اال أنها لم تتخذ سياق واحد ،فمنها من أخذ بنظام المخاصمة على مسؤولية القاضي
المدنية ،ومنها من أقر مسؤولية الدولة ،ومنها من سكت (.)1
إن اختالف التشريعات حول حصانة القاضي من حيث كونها مطلقة أم مقيدة لم تأتي من
فراغ ،بل هي قائمة على أسباب ومبررات يمكن إيجازها بما يلي:
أــ أسباب ومبررات المؤيدين لحصانة القاضي المطلقة من المسؤولية المدنية
 -1الحصانة المطلقة عامل مهم في استقالل السلطة القضائية:
إن استقالل السلطة القضائية تتطلب أن يتمتع اعضائها بحصانة من أي مسؤولية مدنيه ،وهذه
ّ
الحصانة تعطي للقضاة مساحة واسعة عند الفصل في الدعاوى المعروضة امامهم دون تدخل أو
تأثير من أي جهة أخرى ،وبعكس ذلك فإن تقرير مسؤوليتهم قد يؤدي إلى المساس بمبدأ
( )1من التشريعات األخرى اضافة إلى التشريع العراقي والتشريع المصري والتي اخذت بنظام المخاصمة التشريع اليمني حيث

نظمها في المواد ( )144،145من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم  41لسنة  ،1111ودولة االمارات في المادة

 157من قانون االجراءات المدنية والتجارية االتحادي رقم  11لسنة  1551المعدل للقانون رقم  31لسنة  .1115أنظر
بهذا الصدد :صعاينه ،محمد( ،)1113مسؤولية المحكم المدنية ،اطروحة دكتوراه ،جامعة عين شمس ،ص.167
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أن من سيدفع التعويض للمتضرر هي السلطة التنفيذية ،والتي تعد غير
االستقاللية ،ال سيما ّ
مسؤولة عن أعمال القضاء ،األمر الذي يعد انتهاكا للمبدأ القائل بأن القضاة مستقلين وال سلطان
عليهم لغير القانون (.)1
ألن
إن تقرير مسؤولية القاضي ال تعني انتهاك استقالل القضاءّ ،
ويرد على هذا التبرر بالقولّ :
االستقالل يعني أن يمارس القاضي عمله القضائي دون أن يؤثر على عمله أحد ،وأال يخضع في
أن قيام السلطة التنفيذية بدفع التعويض ال يمثل تدخال في عمل
ق ارره ألي سلطان أو سلطة ،كما ّ
القضاء ،وانما تمارس ذلك كونها نائبة عن الدولة والمسؤولة عن أموالها ،والسلطة القضائية هي
إحدى سلطات الدولة (.)2
 -1كفل القانون للخصم ضمانات تغنيه عن مساءلة القضاة مدنيا:
أشترط المشرع للعمل في السلك القضائي ،شروط خاصة ال بد من توافرها بالشخص المرشح
لشغل منصب القاضي ،بهدف ضمان حسن أداء القضاة لمهامهم وضمان نزاهتهم وحيادهم ،كما
عمل المشرع على تنظيم العمل القضائي من خالل إحاطتهِ بضمانات تعمل على تفادي أي خطأ،
كطرق الطعن (.)3
أن
إن تنظيم طرق الطعن ال يغني عن نظام المخاصمة ،إذ ّ
ويرد على هذا التبرير بالقولّ :
أن طرق الطعن قد تستنفذ
الطعن يوجه للحكم القضائي والمخاصمة توجه لشخص القاضي ،كما ّ

( )1طبيشات ،بسام مصطفى ( ،)1113الحصانة القضائية للمحكم التجاري عن المسؤولية المدنية بالمقارنة مع حصانة
القاضي ،بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة كركوك ،العراق ،ص.315
( )2الطماوي ،سليمان ( ،)1577قضاء التعويض وطرق الطعن ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،ص.55
( )3الشاعر ،رمزي ( ،)1533المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية ،ط ،1دار النهضة ،ص.167
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دون أن يتمكن المتضرر من اللجوء اليها ،النتهاء مدد الطعن لسبب من األسباب ،لذلك ال يصلح
هذا السبب للقول بوجوب الحصانة المطلقة للقضاة (.)1
 -3الحصانة المطلقة تمثل أداة لحسن سير القضاء:
ألن شعور القاضي
إن إقرار الحصانة للقاضي إنما يساهم في حماية العمل القضائيّ ،
ّ
بالحماية إنما يولد االطمئنان ويزيل الخوف ،األمر الذي يؤثر ايجابا على سرعة العمل واالقبال
على الوظيفة القضائية ،وان المساس بهذه الحصانة قد يجعل القاضي عرضة إلى مواجهة دعاوى
من شأنها أن تشغله عن أداء عمله واالنشغال بالدفاع عن نفسه (.)2
 -4عدم المساس بحجية األحكام واالمر المقضي فيه:
إن تمتع القاضي بالحصانة المطلقة عن المسؤولية المدنية يحافظ على حجية األحكام،
ّ
وبالتالي تكون عنوانا للحقيقةِ وتَكسب درجة البتات ،فباستنفاذ طرق الطعن يحوز الحكم قوة األمر
المقضي فيه ،وتكون له الحجية المطلقة وبالتالي ال يمكن إعادة النظر فيه مرة أخرى ،مما يترتب
عليه استقرار الحقوق والمراكز القانونيةِ (.)3
إن هذا التبرير رغم وجاهته إال أنه لم يسلم من النقد ،فقد واجه انتقادات عدة منها:
ّ
بأن حجية
إن التمسك بمبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانونيةِ ال يصلح أن يكون مبر ار للقول ّ
ّ 
األحكام تتعارض مع فكرة مساءلة القاضي مدنيا ،ال سيما في حالة الحكم الذي يتعذر على
الخصم الذي صدر ضده من الطعن به لفوات المدة ،ألسباب قد تعود إلى القاضي نفسه ،ففي
( )1الفاعوري ،مصدر سابق ،ص.54
( )2حنفي ،عبد اهلل ( ،)1111قضاء التعويض ـ مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية ،القاهرة ،دار النهضة العربية،
ص.135
( )3أحمد ،ابراهيم سعد ( ،)1111حجية األحكام فقهيا وقضائيا ،االسكندرية ،دار الفكر العربي ،ص.11
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هذه الحالة يكون الحكم حائ از قوة الشيء المقضي به ويصبح عنوان للحقيقة ليس ألنه صدر
صحيحا ،إنما لتعذر الطعن به النتهاء المدة المقررة قانونا للطعن (.)1
ألن مبدأ
إن الحكم الحائز قوة الشي المقضي به ال يحول دون مساءلة القاضي مدنيا ،وذلك ّ
ّ 
الحجية قد ال يمكن إعماله في دعوى مسؤولية القاضي ،لعدم توافر شروطها التي تتمثل بوحدة
الموضوع ووحدة السبب ووحدة األشخاص (.)2
إن حجية األحكام قد ال تتعارض مع مسؤولية القاضي المدنية ،بل تتفق معها في بعض
ّ 
الحاالت وخصوصا في األحكام الصادرة بالبراءة ،عندما يطالب المضرور بالتعويض عن الفترة
التي قضاها بالحبسِ االحتياطي (.)3
ب :أسباب ومبررات المعارضين لحصانة القاضي المطلقة من المسؤولية المدنية
أن
 -1تعويض الضرر الذي يصيب الخصم بسبب خطأ القاضي الجسيم في الحكم ،حيث ّ
القاضي بشر يخطئ ويصيب فمن غير المعقول أن يترك ضحايا الخطأ القضائي الجسيم
ألن هذا يجافي الحق والعـدل والذي
والذين تضرروا بس هذه األخطاء من دون تعويضّ ،
()4
أن االتجاه
أن المساءلة التأديبية ال تجبر الضرر  .كما ّ
يسعى القضاء إلى تحقيقه ال سيما ّ

الحديث للتشريع والفقه هو رفض الحصانة المطلقة التي تُمنح للقضاة بمواجهة المسؤولية
المدنية (.)5

( )1الفاعوري ،مصدر سابق ،ص.45
( )2مصطفى ،محمود ( ،)1533مسؤولية الدولة عن عمل السلطة القضائية ،اطروحة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،ص.34 ،33
( )3الشاعر ،الطبعة  ،4مصدر سابق ،ص.116
( )4الشاعر ،رمزي ،مصدر سابق ،ص.131
( )5األخرس ،نشأت عبد الرحمن ( ،)1113شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ـ ـ دراسة مقارنة ،عمان ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،ص.111
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إن إقرار مسؤولية القاضي عن أخطائه المدنية التي تسبب ضرر بالغير عند أدائه لوظيفته
ّ -1
القضائية إنما هي أداة لردع أي تصرف خاطئ ،وبالتالي فإنها تجبر القاضي على أخذ
الحيطة والحذر أثناء ممارسته وظيفته في الفصل في الدعاوى المنظورة أمامه ،والتي تهدف
إلى منع الالمباالة التي قد تصيب القاضي عندما يشعر بأنه محصن من أي مسؤولية (.)1
إن ميل القاضي عن طريق االستقامة وممارسته لوظيفته دون مراعاة لضوابط العمل وتعليمات
ّ -3
المهنة ،ال يعود بالضرر على الخصم فحسب ،بل على القضاء ككل ،األمر الذي قد يضعف
ثقة المتقاضين بجهازهم القضائي ،وخصوصا إذا ما كان الضرر الذي اصاب الخصم بماله أو
()2
بأن له
إن شعور المواطن ّ
بنفسه ،وعليه فمن العدالة إلزام القاضي بتعويض المتضرر  .كما ّ

الحق قانونا في مساءلة القاضي متى صدر عنه فعل أضر به ،ترسيخ للثقة والطمأنينة لدى
بأن القضاء صمام أمان ،ويقوي ويعزز شعورهم بعدالة القضاة (.)3
المواطنين ّ
أن حصانة القاضي في المسائل المدنية إنما هي حصانة مقيدة ،ومدنية
مما سبق يتبين ّ
شخصية لها طابعها الخاص من حيث االجراءات والحاالت ،فتكون اجرائية ألنها تتبع اجراءات
محددة ،كما أنها موضوعية كذلك ،لألسباب والحاالت التي يخاصم القاضي بتوافرها (.)4
الفرع الثاني :مدى اقرار القوانين المقارنة لمسؤولية القاضي المدنية
نظمت العديد من التشريعات الحديثة مسؤولية القاضي المدنية في شكل نظام قانوني خاص،
نصت من خالله على الكيفيةِ التي يمكن فيها مساءلة القاضي مدنيا عن األخطاء التي تصدر عنه
( )1طبيشات ،بسام مصطفى ،مصدر سابق ،ص.316
( )2الحلو ،ماجد راغب ( ،)1555القضاء اإلداري ،االسكندرية ،المطبوعات الجامعية ،ص.461
( )3الفاعوري ،مصدر سابق ،ص.65
( )4الجبوري ،حامد ابراهيم( ،)1115ضمانات القاضي في الشريعة اإلسالمية والقانون ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية،
ص 135ـ.141
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أثناء تأديته عمله القضائي .ففي التشريع االيطاليُ ،نظمت مسؤولية القاضي المدنية بالقانون رقم
( )177الصادر في  13نيسان من عام  1533والذي نظم مسألة تعويض األضرار التي تنتج عن
عمل القضاء ،إذ أصبح القاضي مسؤوال مدنيا عن اخطائه التي تصدر عنه أثناء ممارسة عمله
القضائي ( .)1كما نصت غالبية الدول العربية على مسؤولية القاضي المدنية عن خطئه المهني،
كاإلمارات العربية في المادة 157من قانون االجراءات المدنية والتجارية االتحادي رقم  11لسنة
 1551المعدل للقانون رقم  31لسنة  ،1115والسودان في المادتين  161و 161من قانون
المعامالت المدنية لسنة  ،1534وسلطنة عمان في المادة  315من قانون االجراءات المدنية
والتجارية العماني ،ودولة فلسطين في المادة  153من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم  1لسنة
 ،1111ولبنان في القانون رقم  51لسنة  ،1533واليمن في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم
 41لسنة  1111في المواد144و145وغيرها من التشريعات .ولكثرة التشريعات الناظمة لمسؤولية
القاضي المدنية ،سيتم التطرق إلى التشريعات موضوع الدراسة بشيء من التفصيل .وذلك لالستفادة
من األحكام القانونية الواردة فيها ،والعمل على استقراء إرادة المشرع في هذه التشريعات لفهم أُسس
المسؤولية وأثرها القانوني .األمر الذي سيمكن الباحث من معالجة إشكالية الدراسة وتحقيق أهدافها.
اوالً :موقف التشريع المصري من مسؤولية القاضي المدنية
يالحظ على قوانين المرافعات المصرية أنها جاءت متأثرة بالقانون الفرنسي الصادر عام
 ،1316فقد أخذت هذه القوانين بنظام مخاصمة مشابه للتنظيم الذي تبناه المشرع الفرنسي سواء
فيما يخص حاالت المخاصمة أو اجراءاتها ،واستمر هذا التنظيم حتى بعد صدور قانون المرافعات
عام  ،1545والذي أبقى على حاالت المخاصمة نفسها وأضاف اليها حالة الخطأ المهني الجسيم،

( )1الفاعوري ،مصدر سابق ،ص.65
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ولعل توجه المشرع المصري بإضافة الخطأ الجسيم إلى حاالت المخاصمة قد جاء تماشيا مع
أن نظام
تعديل قانون المرافعات الفرنسي في المادة ( )515على أثر صدور قانون  ،1533إال ّ
المخاصمة قد استمر على نفس التنظيم السابق حتى بعد صدور قانون المرافعات النافذ رقم 13
لسنة  1563والذي ال يزال ساريا إلى اآلن (.)1
ثانياً :موقف التشريع األردني من مسؤولية القاضي المدنية
لقد كان قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني هو القانون المعمول به في ٍ
كثير من
البلدان العربية ومنها األردن آنذاك ،وقد نظم هذا القانون مسؤولية القاضي المدنية تحت عنوان
االشتكاء من الحكام ،حيث اعطى الحق للمحكوم عليه ظلما من اقامة دعوى مدنية للمطالبة
بإبطال الحكم والتعويض ( .)2وقد حصر المشرع العثماني في المادة ( )156من القانون الحاالت
التي يمكن بسببها مخاصمة القاضي وهي حالتين ،الحالة األولى أن يكون الحاكم المخاصم أدخل
بحيلة وخدعة فسادا في المحكمة أو في حكم اإلعالم أو أن يكون قد أخذ رشوة ،والحالة األخرى أن
يكون قد استنكف عن إحقاق الحق.
وبعد صدور قانون أصول المحاكمات الحقوقية األردني لسنة  1551أسقطت األحكام الخاصة
أن قانون أصول
بمسؤولية القاضي المدنية حيث لم ينص على ما يتعلق بهذه المسؤولية ،كما ّ
المحاكمات المدنية األردني رقم  14لسنة  1533لم يأت على ذكر أي نص يتعلق بمسؤولية
القاضي المدنية ،إال أن مشروع قانون استقالل القضاء لسنة 1114م وأثناء البحث في أحكام
الدعوى التأديبية التي تقام على ضد القاضي ،حدد في المادة (/33ج) منه أسس المسؤولية المدنية
( )1بركات ،علي ،مصدر سابق ،ص 53ـ.54
( )2مكناس ،جمال الدين ،والخوالدة ،محمد ناصر( ،)1115النطاق الموضوعي لدعوى مخاصمة القضاة بين النظرية
والتطبيق ،بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ،المجلد ،41العدد ،1ص.111
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التي من الممكن أن تقوم بحق القاضي ،حيث حدد الحاالت التي يمكن من خاللها أن ترفع دعوى
المخاصمة ،وهي ذات الحاالت التي نص عليها المشرع المصري.
ثالثاً :موقف التشريع العراقي من مسؤولية القاضي المدنية
نظم المشرع العراقي مسؤولية القاضي المدنية أول مره في قانون أصول المرافعات المدنية رقم
 33لسنة  ،1556والذي جاء متأث ار بقانون أصول المحاكمات الحقوقية العثمانية ،حيث أخذ هذا
النظام عنه .وبعد صدور قانون المرافعات العراقي رقم  33لسنة  1565النافذ حاليا .تم اإلبقاء
على نفس األحكام التي نظمتها القوانين السابقة مع أدخال تعديالت طفيفة ،عالجت مسؤولية
وبين حاالتها في المادة ( )136منه وهي:
القاضي المدنية تحت عنوان (الشكوى من القضاة)ّ ،
وبين
الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم وقبول منفعة مادية واالمتناع عن إحقاق الحقّ ،
اجراءاتها واألثر المترتب عليها.
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الفصل الثالث:

أركان مسؤولية القاضي المدنية ونظامها اإلجرائي
فرض القانون واجب عام على كل شخص ،هو عدم األضرار بالغير ،واالخالل بهذا الواجب
المخل بتعويض ما نتج عنه من ضرر ،وهو نتيجة طبيعية ألنه من يمارس أي
يكون جزاءه إلزام ُ
نشاط يجب عليه أن يتحمل تبعته .والقاضي ليس بمنجاة من هذه التبعة فعليه أن يتحمل كغيره
تبعة نشاطه متى ما أضر بالغير.
لقد نص المشرع العراقي في المادة ( )136من القانون المدني على ما يلي " :إذا اتلف أحد
مال غيره أو أنقص قيمته مباشرة أو تسببا يكون ضامنا إذا كان في أحداثه هذا الضرر قد تعمد أو
تعدى " .ونصت المادة ( )111منه على" :كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي
نوع آخر من أنواع اإليذاء يلزم بالتعويضات من أحدث الضرر" .كما نصت المادة ( )114منه
على" :كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض".
فإن هذه المسؤولية تقوم على
ومن هذه النصوص والتي تضمنت قواعد عامة للمسؤولية التقصيريةّ ،
ِ
ثالثة أركان ،الخطأ (وان كان محل خالف بين التشريعات) ،والضرر ،والعالقة السببية بين الخطأ
والضرر.
إن مسؤولية القاضي
وباستعراض هذه النصوص على مسؤولية القاضي المدنية يمكن القولّ ،
أن ذلك ال يكفي لحصول المتضرر من فعل
المدنية ال تتحقق اال بوجود هذه االركان ،على ّ
القاضي على التعويض ،بل ال بد من رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بالتعويض ،وهذه الدعوى
تمثل نظاما إجرائيا خاصا بمسؤولية القاضي المدنية ،من حيث إجراءات رفعها وقبولها وصوال إلى
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إصدار الحكم فيها .ومن أجل توضيح ذلك سيقسم الباحث هذا الفصل إلى مبحثين وعلى النحو
التالي:
المبحث األول :أركان مسؤولية القاضي المدنية.
المبحث الثاني :النظام االجرائي لمسؤولية القاضي المدنية.

المبحث األول:

أركان المسؤولية المدنية للقاضي
لكي تتحقق مسؤولية القاضي المدنية البد من أن يصدر عنه فعل يصنف على أنه عمل غير
مشروع ،وأن يترتب عن فعله ضرر قد أصاب الغير ،وال يكفي لتحقق مسؤولية القاضي مجرد توافر
الفعل غير المشروع والضرر الذي لحق بالغير ،بل البد أن يكون هذا الضرر نتيجة مباشرة للفعل
الذي صدر عنه ،أي وجود رابطة السببية بين فعل القاضي والضرر الذي أصاب الغير .لذلك
سيقسم هذا المبحث إلى مطلبين ،يتناول المطلب األول البحث في ركن الخطأ أو الفعل غير
ُ
المشروع ،أما الثاني فسيتناول البحث في ركن الضرر وعالقته بالفعل (العالقة السببية).

المطلب األول:
الخطأ (الفعل الضار)
بداية تجدر اإلشارة إلى أنه لم يرد لفظ الخطأ في القانون المدني العراقي لدى تنظيمه أحكام
الفعل غير المشروع ،إنما أورد المشرع كل من ألفاظ التعمد والتعدي والتي أخذها عن الفقه
اإلسالمي ،وان كان قد خرج على أحكام الفقه اإلسالمي عندما اشترط التعمد والتعدي في كل من
المباشر والمتسبب ( .)1في حين تم األخذ بلفظ الخطأ في بعض القوانين الخاصة كقانون المرافعات

( )1المواد من ( 136ـ ـ )114من القانون المدني العراقي ،أنظر :الشمري ،حاجم ،مصدر سابق ص.31
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()1
فإن الخطأ يمثل الركن األكثر
العراقي  .ويرى الباحث ،أنه وفي البحث في المسؤولية التقصيرية ّ

جدلية فيما بين التشريعات ،ال سيما لدى البحث في األساس الذي تقوم عليه المسؤولية ،فهل يتمثل
األساس في الخطأ أم الضرر؟ ،إذ تثار اشكالية خالف الفقهاء لعدم اتفاقهم على مفهوم محدد
أن التشريعات المعنية قد أخذت به ،حيث جاءت التعريفات الفقهية متباينة .األمر
للخطأ بالرغم من ّ
الذي استدعى الباحث إلى تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ،يبحث في األول مفهوم الخطأ ،أما الفرع
الثاني فسيخصص للبحث في صور خطأ القاضي.
الفرع األول :مفهوم الخطأ
لم تتضمن غالبية التشريعات ومنها التشريع العراقي تعريفا للخطأ ،وانما تُرك ذلك للفقهاء
إن ترك أمر ذلك للشراح والفقهاء عمال بالســياسـ ــة
والشراح ،إذ يقول األستاذ حسن علي الذنونّ " :
التشريعية السليمة التي تأبى على المشرع أن يزج نفسه في تعريفات يختلف أمرها باختالف النزعات
السياسية والعوامل االقتصادية واالجتماعية وكلها عوامل متغيرة متقلبة "(.)2
كما اختلف فقهاء القانون المدني في تعريف الخطأ ،فمنهم من توسع في مفهوم الخطأ ومنهم
من ضيق فيه ،ولعل ذلك يعود إلى تباين الظروف السائدة في المجتمعات التي يعيشون فيها ،والى
تباين نزعاتهم الشخصية ( .)3حيث عرف األستاذ السنهوري الخطأ بانه " اخالل بالتزام قانوني ،أو
انه انحراف في السلوك ،فهو تعد يقع من الشخص في تصرفه ،أو مجاوزة للحدود التي يجب

( )1المادة( )136من قانون المرافعات العراقي الخاصة بمخاصمة القضاة.
( )2الذنون ،حسن علي( ،)1116المبسوط في المسؤولية المدنية ـ ـ الخطأ ،تنقيح الدكتور محمد سعيد الرحو ،عمان ،دار وائل
للنشر ،ص.63

( )3سعيد ،محمد غفور( ،)1115الخطأ المشترك في الجرائم العمدية وأثره في المسؤوليتين الجزائية والمدنية ،بحث مقدم إلى
مجلس القضاء في اقليم كردستان العراق ،اربيل ،ص.4
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التزامها في سلوكه" ( .)1وعرفه األستاذ سليمان مرقس بأنه" :

اخالل بواجب قانوني مقترن بادراك

المخل إياه"(.)2
وفي السياق ذاته ،فقد ُعرف الخطأ أيضا بأنه " :اإلخالل بواجب قانوني سواء أكان هذا
الواجب واجبا خاصا أم واجبا عاما من الواجبات التي تفرض على كل شخص يعيش في جماعة
يحكمها القانون بان يحترم حقوق الغير وحرياتهم ،وأالّ يرتكب مساسا بهذه الحقوق والحريات "(.)3
()4
وعرف أيضا
كما وعرفه البعض بأنه" :انحراف سلوك الشخص مع إدراكه لهذا االنحراف" ُ .

بأنـه" :اخالل الشخص بالتزام قانوني ،أي بمعنى االنحراف في السلوك المألوف للشخص العادي،
ويتمثل هذا االلتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في السلوك اليقظة والتبصر حتى ال يضر
بالغير ،فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا لهذا االنحراف ،كان هذا منه خطأ
يستوجب مسؤوليته التقصيرية "(.)5
وااللتزام القانوني هنا إنما هو التزام ببذل عناية ،حيث يوجب على الشخص توخي الحيطة
والتبصر واليقظة في سلوكه حتى ال يضر باآلخرين ،فمتى ما انحرف عن السلوك الواجب وكان
( )1السنهوري ،عبد الرزاق ( ،)1111الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،المجلد  ،1ط 3الجديدة ،بيروت ،منشورات
الحلبي الحقوقية ،ص 331ـ ـ ـ .331
( )2مرقس ،سليمان ( ،)1533الوافي في شرح القانون المدني ،المجلد  ،1ط ،5تنقيح الدكتور حبيب ابراهيم الخليلى( ،د.
ن) ،ص.133
( )3الشرقاوي ،جميل ( ،)1555النظرية العامة لاللتزام الكتاب األول مصادر االلتزام ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص467ـ ـ
.463
( )4سلطان ،أنور ( ،)1111مصادر االلتزام في القانون المدني األردني ،عمان ،دار الثقافة للنشر ،ص.155
( )5العربي ،بلحاح ( ،)1114النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية،
ص.64
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ممي از لهذا االنحراف قامت مسؤوليته ،كما لو أهمل القاضي إطالق سراح موقوف لديه بعد تقرير
منع محاكمته وابقائه رهن التوقيف (.)1
وللخطأ ركنين يقوم عليهما ،الركن المادي الذي يتمثل بالتعدي ،والركن المعنوي المتمثل
باإلدراك (:)2
اوالً :الركن المادي (التعدي)
فالتعدي هو تجاوز الحدود التي يجب على الشخص االلتزام بها في سلوكه ،أي أنه انحراف
في السلوك المألوف للشخص العادي سواء كان االنحراف متعمدا (اي مقترنا بقصد األضرار
بالغيرِ او كان غير متعمد أي يصدر عن إهمال وتقصير) (.)3
والمعيار في تحديد التعدي أو االنحراف في السلوك هو معيار موضوعي ،ويقاس االنحراف
بسلوك شخص معتاد من طائفة الفاعل ويكون متوسط في جميع الصفات ،مجرد من جميع
الظروف الشخصية الداخلية ،ومحاط بنفس الظروف الخارجية التي كانت تحيط بالشخص مرتكب
الفعل كظرف الزمان والمكان (.)4

( )1المشهداني ،مصدر سابق ،ص.111
( )2السراج ،هال عبد اهلل ( ،)1113مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق،
جامعة االزهر ،غزة ،ص.7
( )3سلطان ،انور ،مصدر سابق ،ص155ـ ـ ـ.311
( )4جاد الحق ،اياد محمد ( ،)1111مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية في مشروع القانون المدني
الفلسطيني ،بحث منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية ،المجلد العشرون ،العدد  ،1ص 114ـ ـ.115
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أن ما قام به الفاعل ال يمكن أن يصدر عن شخص عادي متوسط الحرص ،فإنه
فإذا ثبت ّ
يعد بذلك متعديا لتوافر العنصر المادي للخطأ ،أما إذا كان ما صدر عن الفاعل يتصور صدوره
عن الشخص العادي فهنا تنتفي مسؤوليته النتفاء العنصر المادي للخطأ (.)1
ثانيا :الركن المعنوي (االدراك)
ٍ
بقصد
لكي تقوم مسؤولية الشخص البد أن يكون مدركا ممي از لما يقوم به سواء وقع ذلك منه
أن بإمكانه أال ينحرف عنه،
أو بغير قصد ،عارفا أنه بفعله هذا إنما ينحرف عن السلوك الواجب و ّ
فال يكفي لمساءلته عن خطائه توافر العنصر المادي للخطأ ،بل ال بد من توافر العنصر المعنوي
للخطأ جنبا إلى جنب مع العنصر المادي (.)2
فال يكفي لتحقق مسؤولية القاضي المدنية أن يصدر من القاضي فعل يمكن أن يشكل تعديا أو
انحرافا عن السلوك العادي الواجب عليه أن يسلكه ،بل ال بد أن يكون القاضي مدركا للتعدي الذي
يصدر عنه ،فإذا كان القاضي غير مدرك للتعدي الذي يصدر عنه وما يترتب عليه من ضرر،
ُ
فإنه ال ُيسأل في هذه الحالة عن الضرر الذي سببه للغير ،كما لو أنه تناول أدوية فيها مواد مخدرة
أفقدته ادراكه ،وهنا ال يكلف المضرور إثبات أن فقدان اإلدراك إنما هو راجعٌ لخطأ القاضي ،بل
يقع على القاضي عبء إثبات أن فقدانه لإلدراك كان بغير خطأ منه (.)3

( )1تناغو ،سمير ( ،)1115مصادر االلتزام ،االسكندرية ،منشاة المعارف ،ص.117
( )2الحكيم ،عبد المجيد وآخرون ( ،)1536الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي ـ ـ مصادر االلتزام ،جامعة
بغداد ،ص.116
( )3السنهوري ،مصدر سابق ،ص.515
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ألن القضاة عندما يتم اختيارهم
وفي مسؤولية القاضي المدنية ال يتصور أعمال ركن التمييزّ ،
لممارسة مهنة القضاء ،إنما يكون ذلك وفق شروط ومؤهالت علمية وعملية البد توافرها في
الشخص حتى يتم قبوله فيها.
الفرع الثاني :صور خطأ القاضي
أن الخطأ الذي يصدر عن القاضي وهو بصدد ممارسة األعمال في حياته
سبقت اإلشارة إلى ّ
العادية إنما يخضع للقواعد العامة الناظمة للمسؤولية ،أما األخطاء التي تصدر عن القاضي وهو
بصدد ممارسة عمله القضائي أو الوالئي ،إنما تخضع لقواعد خاصة تختلف عن قواعد نظر
الدعوى العادية من حيث الحاالت واالجراءات ،التي حددها المشرع العراقي على سبيل الحصر في
المادة ( )136من قانون المرافعات العراقي( ، )1وبالتالي ال تُقبل مخاصمة القاضي مالم تتوافر حالة
من الحاالت المحددة في القانون ،وهذا ما اكدته محكمة التمييز بقولها " :أنه صحيح وموافق
للقانون لألسباب الواردة فيه ولعدم توافر أي حالة من الحاالت المنصوص عليها في المادة 136
أن عدم قبول الشكوى كان منسجما وأحكام المادة  151من
من قانون المرافعات المدنية ....و ّ
القانون المذكور ،)2( ".........كما وقد قضت محكمة النقض المصرية في قرارها بأن " :األصل
أن المشرع رأى مع ذلك أن
عدم مسؤولية القاضي عما يصدر عنه من تصرفات في أثناء عمله إال ّ
( )1لم ينص المشرع األردني على جواز مخاصمة القضاة ،اما المشرع المصري فقد نص في المادة ( )454من قانون
المرافعات المدنية والتجارية على (تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في األحوال التالية):
 1ـ إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطا مهني جسيم.
1ـ ـ إذا امتنع القاضي من االجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم....
3ـ ـ في األحوال األخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض...
( )2تنص المادة ( )151مرافعات عراقي على 1( :ـ إذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى أو عجز المشتكي ع اثبات ما
نسبه إلى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة ال تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من
ضرر .)....قرار محكمة التمييز بالعدد  / 135الهيئة المدنية االولى منقول  1114 /بتاريخ .1114/4/13
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يقرر مسؤوليته على سبيل االستثناء في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن ثم فال يجوز
مقاضاته إال في هذه األحوال "(.)1
فإن الحاالت التي حددتها المادة  136من قانون المرافعات العراقي والتي تعتبر أخطاء
وعليه ّ
النص عليها هي:
يمكن من خاللها مساءلة القاضي مدنيا كما تم
ُ
 " -1إذا وقع من المشكو منه غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم عند قيامه بأداء وظيفته بما
يخالف بما يخالف أحكام القانون أو بدافع التحيز أو بقصد األضرار بأحد الخصوم ،ويعتبر من
هذا القبيل بوجه خاص تغير اقوال الخصوم أو الشهود أو اخفاء السندات أو االوراق الصالحة
لالستناد اليها في الحكم ".
 " -1إذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة أحد الخصوم".
 " -3إذا امتنع القاضي عن احقاق الحق".
وبالنظر في الحاالت التي أوردها المشرع ،يمكن ايجاز الحاالت باآلتي:
اوالً :الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم
أ -الغش
يمثل الغش كصورة من صور خطا القاضي الموجبة لمسؤوليته المدنية أكثر الصور أو
الحاالت التي أثارت جدال واسعا بين الفقه والقضاء ،ولعل ذلك يعود إلى التقارب والتشابه بيـنه وبين
التدليس من ناحية ،وانه عند النص عليه لم يتم تحديد صوره أو لم يتم وضعُ معايير وضوابط له
من ناحية أخرى (.)2

( )1طعن رقم  1333لسنة  51ق في  1551/1/13نقال عن :زهران ،وجيه محمد ( ،)1113مقاضاة قاضي الدعوى تشريعا
وعمال ،القاهرة ،دار الحقانية ،ص.41
( )2الفاعوري ،مصدر سابق ،ص.153
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ويقصد بالغش انحراف القاضي بسوء نية في عمله عما يقتضيه القانون ،بقصد االنحياز
ُ
لخصم أو من أجل النكاية بخصم بغية تحقيق مصلحة خاصة (.)1
وي َعرف أيضا بأنه :إخفاء الحقيقة تعمدا من خالل اتباع طرق احتيالية بغية انتقاص حق ألحد
ُ
الخصوم لمصلحة اآلخر ،بحيث لوال هذه الطريقة لم يكن ليصل إلى تحقيق تلك الغاية (.)2
أما على صعيد القضاء ،فقد عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنه " :حكم القاضي محاباة ألحد
الخصوم ،أو بقصد األضرار به " (.)3
كما عرفته محكمة استئناف المنصورة بأنه " :انحراف القاضي عن العدالة بقصدٍ وبسوء نية
العتبارات خاصة تتنافى مع النزاهة ،أو هو انحراف في سلوكه أبان فصله بين الناس عن سواء
السبيل "(.)4
أن الغش يتطلب سوء نية من القاضي ،وهذه النية تتميز بجسامة االنحراف
يتبين مما سبق ّ
سيسبب
واتجاهها إلى احداث ضرر بأحد الخصوم ،أي يكون القاضي في هذه الحالة عالما بأنه ُ
()5
أن الغش إنما هو انعكاس للخطأ االخالقي ،بل هو أكثر امعانا في
ضر ار بالخصم  ،لذلك قيل ّ

مخالفة قواعد السلوك من الخطأ العمدي (.)6

( )1زهران ،وجيه محمد ،مصدر سابق ،ص.33
( )2القيسي ،حنان محمد( ،)1117مسؤولية القاضي بين التقييد واالطالق ،بيروت ،منشورات زين الحقوقية ،ص.135
( )3صعب ،محمد مرعي ،مصدر سابق ،ص.114
( )4محكمة استئناف المنصورة في  1فبراير  1573قرار منشور بمجلة ادارة قضايا الحكومة ،العدد الثاني ،ص .157نقال
عن بركات ،علي ،مصدر سابق ،ص.113
( )5الذهني ،عبد السالم( ،)1556في الغش والتواطؤ التدليسي والتسجيل ،ط ،1القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية ص.515
( )6الدسوقي ،محمد ابراهيم(د.س) ،تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ،االسكندرية ،مطابع رمسيس ،ص.355
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ولتحقق حالة الغش الموجبة لمسؤولية القاضي المدنية البد من توافر شرائط معينة ،بتخلفها ال
يمكن اعتبار الغش حالة يمكن مخاصمة القاضي بسببها .وتتمثل هذه الشروط في وجوب صدور
فإن صدر الغش من القاضي خارج الوظيف ـ ــة
الغش من القاضي أثناء ممارسته لوظيفته القضائيةّ ،
القضائية فال مجال هنا لمساءلته وفقا لنظام المخاصمة ،وانما يخضع في ذلك للقواعد العامة (.)1
كما ويشترط في الغش أيضا أن يكون خافيا كامنا في النفس غير ظاهري ومجهوال بالنسبة للخصم
اآلخر (.)2
ويشترط كذلك في الغش أن تكون األفعال المكونة له غير مشروعة ،أي باشتراط وجود ترابط
ِ
ونتيجته ،فالقاضي الموجود في هيئة أو محكمة ال تنظر الدعوى ويعلم بوجود غش
بين الغش
موجه للخصم وال يبادر إلى أخباره ،وان كان الواجب القانوني يحتم عليه اإلخبار عن حاالت
مخالفة القانون ،فهنا ال يمكن مخاصمة القاضي ،ألن علمه ال يشكل حاله من حاالت الخطأ
الموجبة للمخاصمة ،لعدم مباشرته نظر الدعوى ،كما لم يهدف إلى الغش ولم يرد النتيجة (.)3
وللغش عنصرين :مادي ومعنوي .إذ يتمثل العنصر المادي باألعمال المادية التي تصدر عن
القاضي والتي يكون فيها مخالفا للقانون قاصدا المحاباة الحد الخصوم ،وقد يتخذ صورة الفعل أو
الكتمان ،كان يقوم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة أو أن يقوم بإخفاء مستندات هامة في الدعوى

( (1اسماعيل ،نبيل عمر (د.س) ،أصول المرافعات المدنية والتجارية ،اإلسكندرية ،منشاة المعارف ،ص.113
( )2سمعو ،فالح اسماعيل ،مصدر سابق ،ص.17
( )3المشهداني ،بان بدر ،مصدر سابق ،ص.71
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متعمدا األضرار بأحد الخصوم أو أن يضيف إلى أوراق الدعوى مستند مزور ،أو أن يتكتم على
معلوماتٍ ووقائعٍ من شأنها التأثير على سير الدعوى (.)1
أما فيما يتصل بالعنصر المعنوي للغش ،فيتمثل بنية التضليل بغية تحقيق غايات غير
مشروعة ،وبأن تتجهُ االرادة إلى األضرار بالغير ( ،)2ومع ذلك فقد تكون نية األضرار متوافرة وان
لم يكن القصد من الغش هو األضرار طالما كان من بين األمور التي دفعت إلى ارتكابه (.)3
ب -التدليس
يقصد بالتدليس كحالة من الحاالت الموجبة لمساءلة القاضي مدنيا أن يصدر القاضي حكما
أو أي عمل آخر مخالفا للعدالة بتأثير عامل الكراهية أو المحبة أو لتحقيق مصلحةٍ شخصية (.)4
كأن يصدر من القاضي ما يوحي ألحد الخصوم أن نتيجة الحكم محسومه للخصم اآلخر بغية
دفعه للتنازل عن بعض حقوقه ،أو أن يقوم القاضي عن طريق االحتيال بإقناع أحد الخصوم على
خالف الواقع بأن الدعوى ال تسير لمصلحته ،لحمله على مصالحة الخصم والقبول بأقل من
حقه ( ،)5أو أن يسكت القاضي عمدا عن أمرٍ حصل أمامه ،أو مستندات قدمت إليه ولم يقم بما
_

توجبه عليه مهنته مما قد يؤثر سلبا على الحكم وبالتالي الحاق الضرر بأحد المتقاضين (.)6

( )1العالم ،عبد الرحمن ( ،)1551شرح قانون المرافعات المدنية ،ج ،4منشورات الدائرة القانونية ،بغداد ،مطبعة الزهراء،
ص.531
( )2فضيل ،نادية ( ،)1113الغش نحو القانون ،ط ،1الجزائر ،دار هومه ،ص.73
( )3مرقس ،المسؤولية المدنية ،مصدر سابق ،ص.31
( )4االزمازي ،مصدر سابق ،ص.61
( )5صعب ،محمد مرعي ،مصدر سابق ،ص.115
( )6الشاعر ،رمزي ،مصدر سابق ،ص.173

65

ويختلط التدليس مع الغش وتتشابه مفاهيمهما إلى حدٍ بعيد ،حيث يكمن التشابه فيما بينهما في
أمرين :األول سلوك طرق احتيالية ،واألمر الثاني سوء القصد وانصراف النية إلى تحقيق غرض
غير مشروع ( .)1وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التشابه قد أثار جدال واسعا في الفقه يدور حول مدى
أن الغش يعني التدليس
إمكانية النص على احداهما دون اآلخر ،حيث ذهب
ٌ
جانب من الفقه إلى ّ
مضافا إليه طرق احتيالية’ فليس كل تدليس هو غش ،ولهذا السبب جاء النص على كلتا
جانب آخر من الفقه أنه ليس هناك فارق بين الغش والتدليس ،فكان يكفي
الصورتين .بينما يرى
ٌ
بالمشرع النص على أحدهما ألن كالهما يتمثل في كل فعل غير مشروع يرتكبه القاضي وهو
يمارس عمله القضائي ،فهما لفظان مترادفان لمعنى االنحراف عن سبيل العدالة ،ويكون ذلك عن
قصد وسوء نية (.)2
ومما تقدم يتبين أن الغش والتدليس يتطلبان مسبقا توافر سوء النية بقصد األضرار بالغير،
وعلى من يتمسك بوقوع الغش والتدليس من القاضي أن يثبت ذلك ،وهو أمر صعب ،إذ ليس من
السهولة اثبات ذلك ألن الغش والتدليس من المسائل الشخصية ليس لهما كيان مادي ملموس ،كما
أن صورهما كثيرة ال يمكن حصرها ( ،)3ولعل هذا ـ وفق ما يراه الباحث ـ ما يفسر عدم وجود
تطبيقات لدعاوى مساءلة القضاة مدنيا السيما ـ ـ في العراق ـ رفعت بسبب الغش والتدليس ،وان
وجدت فإنها قليلة جدا ولم يكتب لها النجاح.

( )1زهرة ،بن عيسى ( ،)1117الغش في العقود ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،ص.17
( )2بركات ،علي ،مصدر سابق ،ص  115ـ ـ ـ ـ واالزمازي ،مصدر سابق ،ص.61
( )3والي ،فتحي ،مصدر سابق ،ص.157
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ج -الخطأ المهني الجسيم
عند البحث في الخطأ الذي يرتكبه القاضي كسببٍ من أسباب المخاصمة نجد أن المشرع قد
أن الخطأ الذي يصدر عن القاضي والموجب
أضاف إليه وصف المهنية والجسامة ،وهذا يعني ّ
لمسؤوليته المدنية هو الذي يصدر عنه أثناء ممارسته عمله القضائي أو الوالئي ،وهذا الخطأ البد
من أن يكون جسيما ،إذ ال يمكن مخاصمة القاضي عن الخطأ اليسير أو التافه حتى وان صدر
عنه أثناء نظر الدعوى (.)1
وتأسيسا على ما تقدم فإنه ال يعتبر من قبيل األخطاء المهنية الجسيمة أن يوجه القاضي إلى
أحد المحامين خطابا شديد اللهجة َك َرٍد منه على طلب المحامي سرعة الفصل في الدعوى ،أو
الخطأ في تفسير القانون أو تطبيقه ،أو أن يخطأ القاضي في فهم واقعة الدعوى أو لنص قانوني
عند اجتهاده ،على أال يكون هذا الفهم مبنيا على جهل فاحش بالقانون ( .)2وبذلك قضت محكمة
التمييز االتحادية في قرار لها " :إذا كان قاضي التحقيق قد قرر تخلية الشقة وتنفيذ ق ارره فو ار من
فإن
شاغلها المتهم ،ونقض القرار من محكمة الجنايات بصفتها التمييزية بناء على طلب المتهمّ ،
التصرف الذي قام به القاضي ال يبرر أن يكون سببا للشكوى من القضاة " (.)3
والمالحظ أن أغلب التشريعات لم ترد تعريفا للخطأ المهني الجسيم ومنها التشريع العراقي .إال
أن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني في المادة ( )741في بندها الرابع عرفه بأنه " :الخطأ
ّ
ٍ
قاض يهتم بواجباته االهتمام العادي ".
ال ـ ـ ـذي يفترض أال يقع فيه

( )1الشمري ،حاجم فالح ،مصدر سابق ،ص.111
( )2القيسي ،حنان ،مصدر سابق ،ص.136
( )3القرار التمييزي  /151هيئة موسعة 1531 /في  1531/5/15أشار إليه :سمعو ،مصدر سابق ،ص.15
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لقد ُعرف الخطأ المهني الجسيم كسبب للمخاصمةِ بأنه " :ذلك الخطأ الواضح الذي ال جدل
فيه والذي مع ذلك يقع فيه القاضي أثناء وظيفته عن إهمال أو عن جهل مطبق للقانون والذي لم
يكن ليقع فيه أي قاض عادي " (.)1
كما ُعرف أيضا بأنه " :اعلى درجات بسلم الخطأ فهو الغلط الفاضح أو الفاحش أو االستثنائي
الذي ال يتصور وقوعه من القاضي العادي " (.)2
أما قضائيا فقد عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنه " :الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في
خطأ فادح ما كان يجب أن يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماما عاديا بعمله ،والخطأ الجسيم عادة
ما يكون خطأ فادحا بالقانون والمبادئ القانونية وهو خطأ ال يغتفر" (.)3
وعرفته كذلك محكمة التمييز االتحادية بأنه " :الخطأ الذي يرتكبه القاضي نتيجة عدم اهتمامه
االهتمام العادي بواجبات وظيفته القضائية أو إهماله في عمله إهماال مفرطا ويستوي أن يتعلق هذا
الخطأ بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة بإضبارة الدعوى"(.)4
وعرفته محكمة النقض المصرية بأنه" :الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوع في غلط فاضح ما
كان ُليساق إليه لو اهتم بواجباته االهتمام العادي أو إلهماله في عمله إهماال مفرطا ،يستوي أن
يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى"(.)5
( )1شالال ،مصدر سابق ،ص.57
( )2سعد ،ابراهيم نجيب ،مصدر سابق ،ص.155
( )3نقال عن :النمر ،محمد رضا( ،)1111مسؤولية الدولة عن اخطاء القضاء ،المركز القومي لإلصدارات القانونية،
ص.115

( )4قرار تمييزي بالرقم / 336هيئة موسعة مدنية  1113/في  1113/11/13محكمة التمييز االتحادية ،بغداد.
( )5نقض مدني مصري في  1111/1/5في الطعن رقم  4153لسنة  65ق مشار إليه لدى :بركات ،علي ،مصدر سابق،
ص.146
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ٍ
بأوصاف مختلفة ،كالواضح والفاحش
والواضح من هذه التعريفات أنها وصفت الخطأ الجسيم
والفاضح واالستثنائي والفادح ،ورغم أنها أوصاف مغايره إال أنها تحمل في مضمونها ألفاظا متقاربة
لمعنى واحد (.)1
أن أغلب التشريعات الناظمة لمسؤولية القاضي المدنية كقانون المرافعات العراقي في
والمالحظ ّ
المادة ( )136وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري في المادة ( )454وكذلك مشروع قانون
استقالل القضاء األردني لسنة 1114م اشترطته ليكون أحد أسباب المخاصمة ،بل ومن اهم تلك
األسباب ،ولعل ذلك يعود إلى انه أكثر هذه األسباب وقوعا وانتشا ار في العمل القضائي من الناحية
العملية .كما أن المتقاضين ـ وفي أحيان كثيرة ـ ينسبون الخطأ الجسيم إلى عمل القاضي عند رفع
دعوى المخاصمة حتى وان كان ما صدر من القاضي هو الغش أو التدليس ،ويعود ذلك إلى عدم
ٍ
بشكل صحيح أو لصعوبة اثباتهم لألسباب األخرى ( ،)2أو قد يعود
معرفتهم بمفهوم الخطأ الجسيم
أن وصف الخطأ
األمر إلى استشعار الخصوم للحرج عند نسبة الغش أو التدليس للقضاة ،على ّ
بالجسيم أمر يستخلص من الوقائع ويخضع لتقدير محكمة الموضوع التي بدورها تخضع في
تكييفها لهذه الوقائع لرقابة محكمة التمييز( .)3وهناك من يرى أن مسألة تقدير جسامة الخطأ مسألة
موضوعية يترك أمر تقديرها لقاضي الموضوع وال تخضع لرقابة محكمة التمييز (.)4
ويختلف الغش عن الخطأ الجسيم باشتراط توافر سوء النية ،فالغش يتطلب توافر سوء القصد
ٍ
صادر لها سنة  1545بأنه " :ارتكاب
وقد وصفته محكمة االستئناف المصرية المختلطة في حكم

( )1أنظر :الشمري ،حاجم فالح ،مصدر سابق ،ص.113
( )2المشهداني ،بان بدر ،مصدر سابق ،ص 73ـ وكذلك :الفاعوري ،مصدر سابق ،ص.114
( )3السوداني ،ميثم الغضبان ،مصدر سابق ،ص.15
( )4راغب ،وجدي ،مصدر سابق ،ص.151
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الظلم عن قصد"( ،)1أما الخطأ الجسيم فال يتطلب توافر سوء النية ،بل يكفي لوصف الخطأ بأنه
جسيما إذا نجم عن إهمال أو ٍ
أن الغش إنما هــو نتـيجة
جهل بما يتطلب من القاضي معرفته ،كم ــا ّ
لخلل في ضمير القاضي ،بينما يكون الخطأ الجسيم ناتج عن قصور في الملكة العلمية للقاضي أو
عن ٍ
سهو أو إهمال (.)2
ومن صور الخطأ المهني الجسيم والتي يمكن أن تصدر عن القاضي ،أن يقوم بإجراء تعديل
أو إضافة على محاضر جلسات المرافعة بعد ختامها واصدار حكم أو قرار فاصل فيها ،وبهذا
قضت محكمة التمييز االتحادية في  1113/11/13برد الطعن المقدم من القاضي في الدعوى
المرقمة /711اعتراضية 1114/بقولها ...." :واذ أن القانون يمنع القاضي اتخاذ أي قرار أو اجراء
أي تعديل أو إضافة على محاضر جلسات المرافعة بعد ختامها واصدار حكم أو قرار فاصل فيها
وبذلك يكون المشكو منه قد ارتكب خطأ مهنيا جسيما بما يخالف أحكام القانون الحق ضر ار
بالمشتكية (المميز عليها) مما يقتضي مساءلته وفق المادة  1/136من قانون المرافعات.)3( "....
ومن صوره أيضا أن يتسبب القاضي بفقدان سند منتج وفعال في الدعوى ،أو تسليم األموال
المحجوزة للمدعي بعد صدور الحكم مباشرة ،أو عدم كتابة القاضي للحكم الذي نطق به رغم
مطالبة المحكوم عليه ،أو إصدار القاضي حكما دون سماع أقوال المدعى عليه ،كذلك إغفال
القاضي لتسبيب الحكم الذي صدر عنه (.)4

( )1استئناف مختلط  1545/7/11في مجلة التشريع والقضاء ،ص 61نقال عن :الناهي ،صالح الدين ،مصدر سابق،
ص.51
( )2أنظر :سمعو ،مصدر سابق ،ص 13ـ ـ وكذلك :الدراجي ،عبد الحسين ،مصدر سابق ،ص.31
( )3قرار محكمة التمييز االتحادية رقم /336هيئة موسعة  1113/في  1113/11/13غير منشور.
( )4النداوي ،مصدر سابق ،ص.51
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ثانياً  :قبول القاضي منفعة مادية
لشيء أو مصلحة تعود عليه
قبول منفعة مادية في دعوى المخاصمة تعني قبول القاضي ٍ
بالنفع لمحاباة أحد الخصوم ،األمر الذي قد يترتب عنه الحاق ضرر بالخصم اآلخر ،ويستوي أن
ِ
المصلحة نقودا أو هدية أو وعد بتسلم منصب ،ويتحقق ذلك عندما يستخدم
يكون هذا الشيء أو
القاضي سلطته قاصدا الحصول على تلك المنفعة ( .)1وال يشترط في هذه المنفعة أن تكون مقدمة
إلى القاضي نفسه ،بل يكفي حصول أحد أفراد عائلته عليها شرط ثبوت علم القاضي بها ،كما ال
يشترط بها أن تقدم للقـ ـاضي قبل صدور الحـ ـ ـ ـكم وانما يكفي لتحقق ذلك أن يتفق عليها وان كان
حصوله على المنفعة بعد صدور الحكم ( ،)2كقيام القاضي بتغيير شهادة قدمت إليه مقابل منفعة
له .كما تتحقق مسؤولية القاضي بمجرد قبوله للمنفعة وال يشترط استحصالها فعال ،وهذا يعني أن
يكون هناك عرض سبق القبول ال يشترط فيهما شكال معينا ،فقد يتحقق بالقول أو الكتابة أو حتى
باإلشارة ،المهم أن يكون القبول جديا وحقيقا ( ،)3وهذا ما يفهم من نص المادة  1/136من قانون
المرافعات العراقي " :إذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة أحد الخصوم".
أن قبول المنفعة المادية كسبب لقيام مسؤولية القاضي المدنية تقترب كثي ار من مفهوم
والمالحظ ّ
الغدر

()4

كحالة من حاالت المخاصمة والتي نص عليه المشرع المصري في المادة ( )454من

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  13لسنة  " :1563إذا وقع من القاضي في عمله غش أو
تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم ."....ويقصد بالغدر " انحراف القاضي أو عضو النيابة بقبول
( )1الصخري ،مصطفى ( ،)1115موسوعة المرافعات ـ دراسة نظرية وتطبيقية ،االسكندرية ،دار الكتب الجامعي الحديث،
ص.53
( )2الدراجي ،مصدر سابق ،ص.41
( )3السعدي ،واثبة ( ،)1533شرح قانون العقوبات ـ ـ القسم الخاص ،بغداد( ،د .ن) ،ص.11
( )4المشهداني ،بان بدر ،مصدر سابق ،ص.33
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أو األمر بقبول منفعة مالية لنفسه أو لغيره ال يستحقها ،أو هو كل فعل من القاضي يقصد به
الحصول على مزايا مادية بأن يطلب أو يتسلم ماال غير مستحق أو يبالغ فيما هو مستحق" (.)1
وعلى ذلك ،فإن قبول المنفعة المادية والغدر والغش والتدليس إنما هي مترادفات للفظٍ واحد
مفاده أن جميع هذه األفعال تصدر عن سوء نية ،حيث كان بإمكان المشرع أن يستعيض عنهم
جميعا بالنص على التدليس فحسب ألنه جامع لكل صور االنحراف بسوء نية ( .)2يضاف إلى ما
أن كل من الغدر أو قبول المنفعة يدخل في مضمون التدليس أو الغش بالمعنى الواسع،
سبقّ ،
الغدر أو قبول المنفعة يتعلق موضوعهما بفائدة مادية ،أما الغش أو التدليس
أن
والفارق بينهما هو ّ
َ
فيتعلق الموضوع بدافع المحبة أو الكراهية (.)3
ثالثاً  :االمتناع عن احقاق الحق (إنكار العدالة)
أ :مفهوم االمتناع عن احقاق الحق
عالجت أغلب التشريعات االمتناع عن احقاق الحق في معرض المسؤولية المدنية للقاضي،
حيث عالجها التشريع العراقي بإيراد نص في قانون المرافعات يتمثل بالمادة ( ،)3/136والتي جاء
النص عليها باآلتي3" :ـ ـ إذا امتنع القاضي عن إحقاق الحق ." ....كذلك عالجها المشرع المصري
في قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة ( ،)1/454والتي نصت على1 " :ـ ـ إذا امتنع
القاضي من االجابة على عريضة قدمت له أو الفصل في قضية صالحة للحكم ."....أما التشريع
األردني فلم ينظم مسؤولية القاضي المدنية.

()4

( )1أنظر :والي ،فتحي ،مصدر سابق ،ص.116ـ ـ ـ والشرفي ،ابراهيم محمد ،مصدر سابق ،ص.44
( )2االزمازي ،مصدر سابق ،ص.61
( )3بركات ،علي ،مصدر سابق ،ص.134
( )4المرجع نفسه ،ص.134
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ويقصد باالمتناع عن احقاق الحق كصورة من صور خطأ القاضي " :امتناع القاضي أو
رفضه صراحة أو ضمنا الفصل في دعوى مهيأة للحكم أو تأخير الفصل فيها ،أو رفضه اإلجابة
على عريضة قدمت إليه دون عذر قانوني مشروع "(.)1
ويتحقق إنكار العدالة سواء اتخذ امتناع القاضي موقفا ايجابيا بأن يرفض الطلب أو الحكم في
الدعوى صراحة ،أو أن يكون بطر ٍ
يقة سلبية تفهم ضمنا من تصرفه عند عدم بذله نشاطا يوحي إلى
جانب
رغبته القيام بواجبه الوظيفي ،سواء قصد القاضي هذا االمتناع أو انه لم يقصده ( .)2ويرى
ٌ
من الفقه أن االمتناع عن احقاق الحق ال يقوم إال إذا تعمد القاضي وبسوء نية االمتناع عن أداء
()3
ٍ
كسبب لمساءلة القاضي مدنيا إذا كان له ما يبرره
فإن االمتناع وحده ال يكفي
عمله  ،ومع ذلك ّ

من الجانب القانوني والعملي ،كما لو كان سبب االمتناع متصل بمرض القاضي ،أو كون الدعوى
تحتاج إلى وقت طويل وجهد لتشعب أطرافها وكثرة تعقيداتها ( ،)4على أنه ليس للقاضي أن يمتنع
عن الفصل في الدعوى بحجة عدم وجود نص قانوني يمكن تطبيقه أو لكونه غامضا أو ناقصا،
فالقاضي ملزم عند غياب النص بالبحث عن الحلول في مصادر التشريع األخرى ،وأن يجتهد في
تفسير الغموض ويكمل النقص وفقا للمبادئ العامة للقانون ومبادئ العدالة ،ذلك أن التزامه في نظر
ٍ
الدعاوى واصدار األحكام فيها هو التزام بتحقيق نتيجة ال التزام ِ
عناية فقط ( ،)5وهذا ما نصت
ببذل
( )1حشيش ،احمد محمد ( ،)1111الوجيز في القضاء المدني ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.144
( )2بركات ،علي ،مصدر سابق ،ص.156
( )3عمر ،محمد عبد الخالق ،مصدر سابق ،ص.133
( )4أنظر :االزمازي ،مصدر سابق ،ص 74ـ ـ ـ ـ وكذلك أنظر :اسماعيل ،نبيل عمر ،مصدر سابق ،ص.133
( )5نصت المادة ( )1في فقرتها الثانية من القانون المدني العراقي رقم 41لسنة  1551على انه " :إذا لم يوجد نص تشريعي

حكمت المحكمة بمقتضى العرف ،فاذا لم يوجد فبمقتضى الشريعة اإلسالمية االكثر مالئمة لنصوص هذا القانون دون التقيد
بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة ـ ـ ـ ـ أنظر بهذا الصدد :نور الدين ،دارا( ،)1557الشكوى من القضاة

وأعضاء االدعاء العام ،رسالة تخصصية مقدمة إلى المعهد القضائي العراقي ،بغداد ،ص 57ـ ـ ـ ـ وكذلك :طعمه ،شفيق،
مصدر سابق ،ص.11
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عليه المادة ( )31من قانون المرافعات العراقي " :ال يجوز ألية محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة
غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه واال عد القاضي ممتنعا عن احقاق الحق ،ويعد ايضا
التأخير غير المشروع عن إصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق".
وتأسيسا على ما سبق ،ال يعد من قبيل االمتناع عن احقاق الحق أن يكون القاضي قد حكم
برفض الدعوى أو الطلب أو أن يقضي بعدم اختصاصه ،أو أن يتنحى عن نظر الدعوى لسبب
()1
إن امتناع القاضي عن
يوجب عليه ذلك ،فهو قد باشر وظيفته وقضى فيها بهذا الحكم  .كما ّ

ممارسة وظيفته األساسية التي تتمثل في الفصل بالمنازعات المعروضة أمامه ،ال يكفي لتحقق
مسؤوليته المدنية حتى وان لم يكن هناك مبرر قانوني لهذا االمتناع ،بل البد أن يستمر القاضي
في امتناعه حتى صدور الحكم بقبول المخاصمة ،ألنه متى صدر الحكم بقبول المخاصمة أصبح
قطعيا ،وال قيمة قانونية بعد ذلك لرجوع القاضي لنظر الدعوى ،أما إذا فصل القاضي بالدعوى قبل
صدور الحكم بقبول المخاصمة ،فهنا يجب على المحكمة الناظرة لموضوع المخاصمة أن تحكم
بردها النتفاء المصلحة (.)2
ب :اثبات االمتناع عن احقاق الحق
لم يترك المشرع أمر اثبات امتناع القاضي عن إحقاق الحق للقواعد العامة في االثبات (،)3
وانما ألزم الخصم اتباع اجراءات خاصة نص عليها المشرع العراقي في المادة ( )3/136من قانون
المرافعات وهي3 " :ـ ـ ـ ـ ....وذلك بعد اعذار القاضي أو هيئة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب

( )1راغب ،وجدي ،مصدر سابق ،ص.151
( )2بركات ،علي ،مصدر سابق ،ص 153ـ ـ ـ وعمر ،محمد عبد الخالق ،مصدر سابق ،ص.135
( )3بركات ،علي (د.س) ،الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.131
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العدل تتضمن دعوته إلى إحقاق الحق في مدة أربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة
أيام في الدعاوى ".
أن المشرع العراقي لم يجز اثبات االمتناع باستقدام الشهود أو بالقرائن،
يتبين من نص المادة ّ
وانما قام بتحديدها عن طريق توجيه الخصم اعذا ار إلى القاضي أو لهيئة المحكمة عن طريق كاتب
عدل ،يتضمن االعذار الدعوة إلى احقاق الحق خالل مدة أربع وعشرين ساعة فيما يتعلق
بالعرائض وسبعة أيام فيما يتعلق بالدعاوى ،ويكون االعذار لمرة واحدة ،وأن يسبق رفع دعوى
المخاصمة ،وأال يتضمن ما ُيسيء إلى القاضي ،وبدون توجيه االعذار فإنه ال يمكن اسناد واقعة
االمتناع واثباتها ( .)1وقد جاء في قرار لمحكمة استئناف بغداد الرصافة ـ ـ الهيئة األولى بالعدد
/3شكوى 1111/في  1111/11/3أنه " :إذ أن المشتكي لم يقم بتوجيه اإلنذار إلى المشكو منه
استنادا إلى المادة ( )136من قانون المرافعات المدنية ...قرر عدم قبول الشكوى من هذه الجهة
شكال وقرر فرض غرامة مقدارها خمسة آالف دينار " وصدق القرار من قبل محكمة التمييز بقرارها
المرقم  /136هيئة عامة  1111/في  .1111/11/11أما في القانون المصري وحسب نص
فإن االمتناع يثبت عن طريق اعذارين على يد محضر ،بينهما أربع وعشرون
المادة (ّ )4/454
ساعة بالنسبة للعرائض وثالثة أيام في القضايا الجزائية والتجارية والمستعجلة ،وثمانية أيام في باقي
الدعاوى ،على أن تمضي ثمانية أيام على آخر اعذار حتى يمكن القول بامتناع القاضي (.)2

( )1الدراجي ،عبد الحسين ،مصدر سابق ،ص35ـ ـ.41
( )2االزمازي ،مصدر سابق ،ص.75
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المطلب الثاني:

الضرر ومدى عالقته بالخطأ
ال يكفي لتحقق مسؤولية القاضي المدنية أن يصدر عنه فعل غير مشروع ،بل ال بد أن يتسبب
بفعله هذا ضرر بأحد الخصوم ،وأن يكون هذا الفعل هو السبب المنتج لهذا الضرر ،وألجل
توضيح ذلك سيقسم هذا المطلب إلى فرعين ،يتناول األول الضرر من خالل بيان مفهومه وشروطه
وصوره ،ويخصص الثاني لبيان العالقة السببية بين الفعل والضرر من خالل بيان مفهومها
واثباتها.
الفرع األول :الضرر
أوالً  :مفهومه
أن أغلب التشريعات قد اختلفت حول األساس الذي تبنى عليه المسؤولية
على الرغم من ّ
المدنية ،اال انهم يجتمعون على اشتراط الضرر لقيام هذه المسؤولية وبالتالي المطالبة بالتعويض،
ٍ
لضرر أصاب الشخص ،فال مسؤولية دون وجود ضرر ،إذ أنها تدور
وهذا التعويض ال يكون اال
معه وجودا وعدما (.)1
ويقصد بالضرر الموجب للمسؤولية المدنية " :األذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس
بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له ،سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقا بسالمة
جسمه أو عاطفته أو بماله أو حريته أو شرفه أو غير ذلك " (.)2

( )1الفضل ،منذر( ،)1116الوسيط في شرح القانون المدني ،العراق ،اربيل ،دار ئاراس للطباعة ،ص.151
( )2مرقس ،سليمان ،الوافي في شرح القانون المدني ،مصدر سابق ،ص.133
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كما وعرف بأنه " :األذى الذي يلحق بالشخص في حق من حقوقه ،أو في مصلحة مشروعة
له ،وهو روح المسؤولية وعلتها التي تدور معها وجودا وعدما ،فال مسؤولية دون ضرر مهما بلغت
جسامته " (.)1
ولقيام مسؤولية الشخص وبالتالي مطالبته بالتعويض البد من اثبات وقوع الضرر ،حيث يقع
اثباته على عاتق المتضرر ،فإن لم يستطع اثباته فال مجال للبحث في أركان المسؤولية األخرى،
أن هذا الضرر لم
وال يعتبر ضر ار يوجب المسؤولية ،المساس بمصلحة مشروعة لشخص ،طالما ّ
يجعل مركز الشخص المتضرر أسوأ مما كان عليه قبل ذلك (.)2
ومسؤولية القاضي باعتبارها مسؤولية مدنية ،يشترط ضرورة توافر الضرر المترتب على خطأ
أن الخصم لم يتضرر نتيجة فعل القاضي فليس له
القاضي لتحقق مسؤوليته المدنية ،فإذا ثبت ّ
مخاصمته النتفاء المصلحة (.)3
ثانياً  :صور الضرر
ينقسم الضرر الموجب للمسؤولية المدنية إلى نوعين (ضرر مادي وضرر أدبي) ،وهناك من
يضيف صورة أو نوع آخر للضرر وهو الضرر الجسدي ( ،)4وعليه سيتم البحث في الصورتين
المتفق عليهما من صور الضرر وهما :الضرر المادي والضرر األدبي ،وفق اآلتي:

( )1هبيشان ،مصدر سابق ،ص.55
( )2مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني ،مصدر سابق ،ص.136
( )3القيسي ،حنان ،مصدر سابق ،ص.115
( )4الفضل ،منذر ،مصدر سابق ،ص.315
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أ -الضرر المادي
وهو الضرر الذي يصيب الذمة المالية ،فيحدث اخالال بالمصلحة المالية للمضرور ،فتصبح
أقل وزنا مما كانت عليه ( ،)1كالضرر الذي يصيب حق الملكية أو المساس بصحة الشخص أو
بسالمة جسده متى ترتب عن ذلك خسارة مالية كاإلصابة التي تجعل الشخص عاج از عن الكسب
كليا او جزئيا ،أو أن تكلّفه نفقات للعالج ،وتشمل كذلك كل مساس بحق من الحقوق الشخصية
والتي يترتب عليها خسارة مالية (.)2
ومن صور الضرر المادي الذي قد ينتج عن فعل القاضي مثال :أن يتم تنفيذ حكم قضائي
بحق شخص ثم تبين الحقا أنه بريء من التُهم التي حوكم عليها ،مما أدى إلى فوات فرص
الحصول على أرباح كان يجنيها من عمله اليومي ،أو حرمان شخص من حق ملكية عقار ثم تبين
بعد ذلك بطالن السند الذي اعتمد عليه القاضي بحكمه (.)3
ب -الضرر األدبي
يعرف الضرر األدبي بأنه " :الضرر الذي ال يمس الذمة المالية وانما يسبب فقط ألما معنويا
للمتضرر"(.)4
ويعرف أيضا بأنه " :األذى الذي ال يصيب الشخص في ماله ،بل يصيبه في شرفه أو سمعته
أو عاطفته أو مركزه االجتماعي " (.)5

( )1سوار ،محمد وحيد الدين ( ،)1573شرح القانون المدني ـ النظرية العامة لاللتزام ـ ـ مصادر االلتزام غير االرادية ،1
دمشق ،مطبعة دار الكتب ،ص.11
( )2مرقس ،مصدر سابق ،ص.137
( )3القيسي ،حنان محمد ،مصدر سابق ،ص.111
( )4الحكيم ،عبد المجيد ( ،)1117الموجز في شرح القانون المدني ـ مصادر االلتزام ،بغداد ،المكتبة القانونية ،ص.533
( )5طه ،غني حسون ( ،)1571الوجيز في النظرية العامة لاللتزام ،بغداد ،دار المعارف ،ص.463
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بأنه ال
أن الضرر األدبي يختلف عن الضرر المادي ّ
وبتدقيق التعريفين السابقين يتبين لنا ّ
يصيب الذمة المالية للشخص المتضرر ،وانما يتمثل بالضرر الذي يصيب الجانب االجتماعي من
خالل المساس بالشرف والسمعة واالعتبار ،وبالضرر الذي يصيب الجانب النفسي من خالل اآلالم
البدنية والنفسية التي يتركها الفعل الضار (.)1
ومن صور الضرر األدبي في مجال العمل القضائي ،اتهام شخص بقضايا ذات تأثير
اجتماعي ،كإصدار مذكرة قبض على شخص بتهمة السرقة أو الرشوة ثم يتبين الحقا عدم صحة
التهمة الموجهة إليه ،أو اتهام شخص بالدعارة أو الزنا دون ن تكون هناك أدلة معتبرة ،ثم يتضح
أن مذكرة القبض يراد منها أهداف أخرى (.)2
أن الدعوى كيدية و ّ
بعد ذلك ّ
ثالثاً ــــــ شروط الضرر الموجب للمسؤولية
يشترط في الضرر الموجب للمسؤولية توافر شروط معينة ،وهذه الشروط محل خالف بين
الفقه ،منهم من حددها بشرطين ( ،)3ومنهم من حددها بأكثر من ذلك ( ،)4وهذه الشروط هي:
أ -أن يكون الضرر ُمحققاً
يشترط في الضرر أن يكون مؤكد الوقوع ،سواء وقع فعال أو كان مؤكد الوقوع في المستقبل،
أي أال يكون احتماليا ،بل البد أن يكون ثابتا على وجه اليقين ،وهو يشمل الضرر الحال الذي وقع
أن سببه محقق لكن أثاره تراخت كلها أو بعض
فعال ،والضرر المستقبل الذي لم يقع في الحال إال ّ

( )1السنهوري ،مصدر سابق ،ص 531ـ ـ.531
( )2القيسي ،حنان ،مصدر سابق ،ص.115
( )3السنهوري ،مصدر سابق ،ص.571
( )4العامري ،سعدون( ،)1531تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ،بغداد ،منشورات مركز البحوث القانونية ،ص.14
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ٍ
ألجل الحق ( ،)1أما الضرر المحتمل فهو ضرر غير مؤكد ،فقد يقع بالمستقبل وقد ال يقع،
منها
فال يكفي هذا الضرر لتحقق المسؤولية المدنية ،اال إذا تحقق فعال (.)2
فإن الضرر الذي يمكن أن تقوم عليه مسؤولية القاضي المدنية وبالتالي مطالبته
وعليه ّ
بالتعويض ،هو الضرر الثابت المؤكد الوقوع ،وهو ضرر يتصور وقوعه أثناء ممارسة العمل
القضائي ،كرفض القاضي الطعن الواقع على الحكم شكال رغم توافر الشروط الشكلية لقبوله
وتقديمه ضمن المدد القانونية ،أما الضرر االحتمالي فال يتصور وقوعه (.)3
ب -أن يكون الضرر مباش ارً
يشترط في الضرر لكي يكون قابال للتعويض عنه أن يكون مباش ار متوقعا كان أم غير متوقع،
ويكون الضرر مباش ار إذا كان نتيجة طبيعية للفعل ،ويكون كذلك إذا لم يكن باستطاعة المضرور
ببذل ٍ
تجنبه ِ
جهد معقول (.)4
أن الضرر غير المباشر هو الذي ال يكون نتيجة طبيعية
ومن مفهوم المخالفة ،يمكن القول ّ
للفعل ،ويكون الضرر كذلك إذا كان بإمكان المضرور تجنبه ببذل جهد معقول ،وقد نصت على
ذلك المادة ( )1/117من القانون المدني العراقي " :تقدر المحكمة التعويض في جميع األحوال
بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب شرط أن يكون هذا نتيجة للعمل غير
المشروع ".

( )1الفضل ،منذر ،مصدر سابق ،ص.151
( )2مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني ،مصدر سابق ،ص.141
( )3المشهداني ،بان ،مصدر سابق ،ص.116
( )4السنهوري ،مصدر سابق ،ص.1137
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أن يكون الضرر شخصياً
جْ -
يشترط للمطالبة بالتعويض عن الضرر أن يكون شخصيا لمن يطالب به ،أي يجب أن يكون
الضرر قد أصاب المدعي شخصيا حتى تقبل دعواه ،بأن يكون الضرر قد أصابه في جسده أو
ماله أو في الجانب االجتماعي أو النفسي ،ومع ذلك قد ال يقتصر الضرر على المتضرر
شخصيا ،بل قد يتعداه ليشمل أشخاص آخرين وهو ما يسمى بالضرر المرتد ،وهو ايضا من
األضرار الشخصية لكن بالتبعية ( .)1ومن صور الضرر الشخصي الذي يمكن أن يقع عن
القاضي ،صدور قرار من القاضي يمنع بموجبه الخصم من السفر دون توافر سبب قانوني ( ،)2أو
ألن األضرار
أن يصدر حكم بإعدام شخص ثم يظهر بعد ذلك بأنه بريء ،فالضرر هنا مرتد ّ
امتدت إلى ورثته أو عائلته سواء كان الضرر ماديا أم معنويا (.)3
د -أن يصيب الضرر حقاً مكتسباً او مصلحة مشروعة للمتضرر
لكي يكون الضرر موجبا للمسؤولية ،البد أن يكون الضرر قد أصاب حقا من الحقوق التي
يحميها القانون ،كحق الحياة أو حق سالمة الجسد وغيرها من الحقوق التي يفرض القانون حمايته
عليها ،أو أن يكون الضرر قد شكل مساسا بمصلحة مشروعة للمضرور وان كانت هذه المصلحة
ال ترقى إلى مصاف الحقوق الثابتة ،طالما أنها ال تخالف النظام العام وال اآلداب ( .)4ومن صور
ٍ
مصلحة مشروعة في معرضِ مسؤولية القاضي ،قيامه بالحجز على أموال
الضرر الذي يصيب
المتهم دون أن يكون هناك مسوغ قانوني لذلك.

( )1الفضل ،منذر ،مصدر سابق ،ص.313
( )2هبيشان ،مصدر سابق ،ص.55
( )3القيسي ،حنان ،مصدر سابق ،ص.113
( )4سوار ،محمد وحيد الدين ،مصدر سابق ،ص.13
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الفرع الثاني :العالقة السببية بين الفعل والضرر
اوالً :مفهوم العالقة السببية
تعد العالقة السببية ركنا جوهريا من أركان المسؤولية المدنية ،وهي ركن مستقل قائم بذاته عن
أن العالقة السببية
ركني المسؤولية (الفعل والضرر) ،فقد يتوافر الفعل غير المشروع والضرر إال ّ
بينهما قد ال تتحقق ،فال تقوم المسؤولية المدنية في هذه الحالة ،وقد يوجد الضرر وتنهض العالقة
السببية ومع ذلك تنتفي الصفة غير المشروعة عن الفعل ،لذلك ال تتحقق مسؤولية الشخص بمجرد
ارتكابه فعل غير مشروع تولد عنه ضرر أصاب به الغير ،بل البد أن يكون هذا الضرر نتيجة
مباشرة لذلك الفعل ،عندها يكون مرتكب الفعل مسؤوال عن تعويض المضرور(.)1
بأن العالقة السببية في معرض مسؤولية القاضي المدنية تتحقق،
ومما سبق يمكن القولّ ،
عندما يكون الضرر الذي أصاب الخصم هو نتيجة مباشرة إلخالل القاضي بواجبه القانوني وهو
ٍ
بضاعة ألحد الخصوم مما
بصدد ممارسته لوظيفته القضائية ،كما لو أصدر القاضي قرار بحجز
تسبب بتلفها ،دون أن يكون هناك مبرر قانوني لق ارره هذا.
أن
واذا كان تقرير ثبوت العالقة السببية قائم على وجود عالقة مباشرة بين الفعل والضرر ،إال ّ
إثبات هذه العالقة قد تثير صعوبات أحيانا ،وتظهر هذه الصعوبة في حالة تعدد األضرار الناتجة
عن فعل واحد ،أو عندما تشترك عدة أسباب في إحداث الضرر (.)2
فإن الرابطة السببية تتوافر بالنسبة لألضرار
ففي حال كانت األضرار ناشئة عن خطأ واحدّ ،
المباشرة لذلك الخطأ ،كأن يقوم القاضي بتوقيف شخص بسبب غير مشروع فمات الشخص في
( )1الحكيم ،عبد المجيد ،وآخرون ،مصدر سابق ،ص.135
( )2الشرقاوي ،عبد الفتاح محمد أبو اليزيد ( ،)1116التعويض عن الربح الفائت في النظام اإلداري السعودي وتطبيقاته
القضائية ،بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون ،طنطا ،العدد الحادي والثالثون ،الجزء االول ،متوفر على
االنترنت ،ص.116
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السجن نتيجة أزمة قلبية ،وأدى ذلك إلى جعل عائلته دون معيل وتشريد أوالده وحرمانهم من اكمال
دراستهم ،فالقاضي هنا ال ُيسأل اال عن األضرار المباشرة الناتجة عن فعله الغير مشروع (.)1
أما إذا كان الضرر نتيجة اجتماع عدد من األسباب ،فهنا تعددت النظريات ،ولعل أبرزها
نظرية (تكافؤ األسباب ونظرية السبب المنتج) ،وبمقتضى نظرية تكافؤ األسباب فإنه يجب بحث
جميع األسباب أو العوامل كل على حده ،فالسبب الذي يثبت أنه لواله ما وقع الضرر يعتبر سببا
فإن جميع العوامل التي اشتركت في إحداث الضرر تعتبر سببا لحدوثه بغض
لحدوثه ،وعلى ذلك ّ
النظر عن بعد أو قرب السبب ودرجة مساهمته في إحداث الضرر ( .)2أما نظرية السبب المنتج أو
الفعال فيرى أنصارها وجوب التفرقة بين السبب الثانوي وبين السبب الفعال ،وبمقتضى هذه النظرية
فإن السبب يكون منتجا أو فعاال متى كان وحده كافيا ألحداث الضرر ،وبالتالي يكون هو السبب
ّ
الحقيقي في إحداثه (.)3
ثانياً :إثبات العالقة السببية ونفيها
يقع عبء اثبات تحقق العالقة السببية في مسؤولية القاضي المدنية على الخصم المطالب
بالتعويض ،إذ يقع عليه إثبات أركان المسؤولية ،فإن أثبت الخصم المتضرر خطأ القاضي والعالقة
السببية بينه وبين الضرر الذي أصابهُ يكون بذلك قد أقام الدليل على تحقق مسؤولية القاضي،
عندئذ يتحول العبء من الخصم المتضرر إلى القاضي الذي يقع عليه عبء نفيها (.)4

( )1المشهداني ،بان بدر ،مصدر سابق ،ص.117
( )2الحكيم ،عبد المجيد ،وآخرون ،مصدر سابق ،ص.135
( )3عبد الحميد ،رعد أدهم ،وعلي ،يونس عثمان ( ،)1116المسؤولية المدنية لذوي الحرف اليدوية ،بحث منشور في مجلة
جامعة تكريت للحقوق ،العدد( ،)15المجلد  ،4السنة الثامنة ،ص.53
( )4الحكيم ،عبد المجيد ،وآخرون ،مصدر سابق ،ص.141
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ويمكن للقاضي أن ينفي العالقة السببية بين فعله والضرر الذي أصاب الخصم بطريقتين،
أن فعله لم يكن السبب بإحداث الضرر الذي أصاب الخصم ،أما الطريقة
الطريقة المباشرة بإثبات ّ
أن السبب االجنبي هو من أحدث الضرر بالخصم( ،)1وقد حددت
غير المباشرة فتكون بإثبات ّ
المادة ( )111من القانون المدني العراقي صور السبب االجنبي وبينت األثر المترتب على إثباته،
أن الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي ال يد له فيه  ،كآفة
حيث نصت على " :إذا اثبت الشخص ّ
سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان،
مالم يوجد اتفاق على غير ذلك "( .)2وتحليال للنص ،يمكن للباحث ادراج المالحظات التالية:
أ -القوة القاهرة أو الحادث الفجائي
أثار موضوع وجود فارق بين القوة القاهرة والحادث الفجائي واآلفة السماوية من عدمه خالفا
في الفقه والقضاء ،لكن الرأي الراجح هو عدم وجود فارق بينهما من حيث المعنى واالثر ،والقاسم
المشترك بينهم هو استحالة الدفع وعدم إمكان التوقع (.)3
ويقصد بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي " :كل حادث خارج عن إرادة اإلنسان ال يمكن توقعه
وليس باستطاعته دفعه "( .)4وعرفته محكمة التمييز بأنه " :ام ار خارجيا يؤدي إلى حدوث الضرر
مباشرة دون أن تتدخل في وقوعه إرادة أخرى "(.)5

( )1مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني ،مصدر سابق ،ص.475
( )2تقابلها المادة ( )161من القانون المدني األردني ـ ـ ـ والمادة ( )161من القانون المدني المصري.
( )3الحكيم ،عبد المجيد ،وآخرون ،مصدر سابق ،ص.141
( )4طه ،غني حسون ،مصدر سابق ،ص 471ـ ـ 473ـ ـ ـ وبنفس المعنى أنظر :الفار ،عبد القادر( ،)1115مصادر االلتزام ـ
مصادر الحق الشخصي في القانون المدني ،ط ،11عمان ،دار الثقافة ،ص.151

( )5قرار محكمة التمييز /33هيئة عامة اولى 1573/في  ،1575/4/15منشور في مجلة العدالة ،العدد ،1السنة االولى،
ص 353وما بعدها.
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ونظ ار لما تتمتع به مسؤولية القاضي المدنية من مميزات فنية خاصة ،فال يتصور قيام القوة
ٍ
كسبب يقطع العالقة بين فعله والضرر الناتج عنه ،ومع ذلك يمكن افتراض بعض الصور
القاهرة
التي ُيحتمل وقوعها وبالتالي تعتبر من قبيل السبب االجنبي الذي تنتفي معه مسؤولية القاضي
ٍ
الزمة
المدنية بشرط عدم استطاعة القاضي توقع األمر وانه لم يكن بمقدوره دفعه ،كتعرض القاضي
قلبية مفاجئة أدت إلى استحالت حضوره جلسة المرافعة والنطق بالحكم ،أو صدور أمر من جهة
ٍ
أمنية كان السبب في تأخره ،أو تعرضه لحادث سير في الطريق أثناء
عليا بقطع الطريق لدواعٍ
قدومه إلى المحكمة (.)1
ب -خطأ الخصم (المدعي)
حتى يكون فعل المدعي سببا تنتفي معه مسؤولية القاضي المدنية ،يجب أن يكون الفعل غير
مشروع ،وأن يتسبب هذا الفعل بإحداث الضرر ،فإذا كان خطأ المدعي هو السبب الوحيد الذي
أحدث الضرر ،فهنا تنتفي مسؤولية القاضي وبالتالي ليس للخصم المضرور المطالبة
بالتعويض(.)2
أما إذا اشترك فعل القاضي مع فعل المدعي في إحداث الضرر ،فهنا نبحث عما إذا كان أحد
فإن القاضي هو
الفعلين قد استغرق الفعل اآلخر ،فإذا كان فعل القاضي قد استغرق فعل المدعي ّ
وحده من يتحمل المسؤولية عن الضرر الذي لحق بالخصم (مدعي الضرر) ،أما إذا كان فعل
المدعي هو من استغرق فعل القاضي ،فال مسؤولية على القاضي ،على أن استغراق أحد الخطأين
اآلخر يكون في أمرين :األول أن يفوق أحد الخطأين اآلخر جسامة ،والثاني أن يكون أحد الخطأين

( )1المشهداني ،مصدر سابق ،ص.145
( )2سوار ،محمد وحيد الدين ،مصدر سابق ،ص.35
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نتيجة للخطأ اآلخر( ، )1أما إذا أرتكب كل من القاضي والمدعي فعل ساهم كل منهما في احداث
الضرر دون استغراق أحد الفعلين لآلخر بل بقيا مستقلين ،ففي هذه الحالة يكون للضرر سببان:
فعل القاضي وفعل المدعي ،ويكون كالهما مسؤوال بقدر مساهمته في احداثه (.)2
ج -فعل الغير
ويقصد بالغير في معرض مسؤولية القاضي المدنية :كل شخص غير المدعي المضرور
والقاضي المسؤول عن الضرر ،كما يجب أال يكون هذا الغير من األشخاص الذين يسأل عنهم
القاضي (.)3
ويشترط في فعل الغير حتى يعتبر سببا اجنبيا يعفي القاضي من المساءلة المدنية ،أن يثبت
أن الضرر ناتج عن ِ
فعل شخص أجنبي ،فإذا تحققت هذه الشروط في فعل الغير فال
القاضي ّ
مسؤولية على القاضي ،وال يلزم بتعويض الضرر ( .)4كما لو أغفل الخبير في تقريره وضع
معلومات ،وكان لهذه المعلومات األثر المباشر في تغير مسار الحكم لمصلحة أحد أطراف
الدعوى ،فهنا ال مسؤولية على القاضي النتفاء العالقة بين فعل القاضي والضرر الذي أصاب
الخصم (.)5
فإن المسؤولية تقع على
أما في حال اشتراك فعل القاضي مع فعل الغير في إحداث الضررّ ،
من استغرق فعله الفعل اآلخر ،أما إذا لم يستغرق أحد الفعلين اآلخر ،وكان لكل من فعل القاضي
وفعل الغير شأن في إحداث الضرر ،توزع المسؤولية بينهما كل حسب جسامة فعله إن أمكن تحديد
( )1السنهوري ،مصدر سابق ،ص 1111ـ ـ .1114
( )2الفار ،عبد القادر ،مصدر سابق ،ص.153
( )3صالح ،فواز( ،)1113القانون المدني  ،1دمشق ،منشورات الجامعة االفتراضية السورية ،ص.51
( )4الحكيم ،عبد المجيد ،وآخرون ،ص.141
( )5المشهداني ،مصدر سابق ،ص.151
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الجسامة ،واال فيقسم التعويض بينهما مناصفة ،وللمضرور الرجوع على أي منهما بالتعويض ،ولمن
دفع التعويض الرجوع على اآلخر بحسب نصيبه منه ( ، )1وهذا ما نصت عليه المادة ( )117من
القانون المدني العراقي على أنه " :إذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في
التزامهم بالتعويض دون تمييز بين الفاعل االصلي والشريك والمتسبب ،"...وبهذا أخذ القانون
المدني األردني والقانون المدني المصري (.)2

( )1سوار ،مصدر سابق ،ص.41
( )2المادة ( )165من القانون المدني األردني ،والمادة ( )165من القانون المدني المصري.
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المبحث الثاني:

النظام االجرائي لمسؤولية القاضي المدنية
تمتاز مسؤولية القاضي المدنية بنظام إجرائي خاص ،ال يجوز االتفاق على مخالفته أو
استبداله بنظام آخر ،وهذه االجراءات تختلف عن إجراءات الدعاوى األخرى من حيث المحكمة
المختصة بها ومواعيدها ونظرها والفصل فيها ،لذا سيقسم الباحث هذا المبحث إلى مطلبين،
يخصص األول لتناول أحكام هذه الدعوى من خالل بيان المحكمة المختصة بنظرها واجراءات
رفعها ،أما الثاني فسيكون للبحث في مراحل النظر في الدعوى.

المطلب األول:
أحكام دعوى مسؤولية القاضي المدنية
يقصد بأحكام الدعوى إجراءاتها والمحكمة المختصة بنظرها ،ولمقاصد بيان هذه اإلجراءات
سيتم تحديد المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى في الفرع األول ،وسيتناول الفرع الثاني بيان
ميعاد واجراءات رفعها.
الفرع األول :المحكمة المختصة بنظر الدعوى
لقد حرصت التشريعات عند تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى مسؤولية القاضي المدنية
إلى جعل االختصاص بنظر الدعوى إلى محكمة تكون أعلى درجة من المحكمة التي يتبعها
القاضي المخاصم ،ولعل إقدام المشرع على ذلك يعود إلى رغبته في أال ينظر في عمل القاضي
المخاصم من هو أقل منه مرتبة ،ولدفع الحرِج الذي قد يقعُ فيه القضاة عند نظرهم دعوى ضد أحد
زمالئهم مما قد يوثر على حيادهم (.)1

( )1بركات ،علي ،مخاصمة القضاة ،مصدر سابق ،ص.111
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أوالً :المحكمة المختصة وفق التشريع العراقي
حدد المشرع العراقي المحكمة المختصة بنظر دعوى المخاصمة ( ،)1فعقد االختصاص بنظر
الدعوى لمحكمة االستئناف إذا تعلقت الدعوى بأحد قضاة محاكم الدرجة األولى التابعة لها ،أما إذا
تعلق األمر برئيس محكمة االستئناف أو أحد قضاتها فترفع الدعوى أمام محكمة التمييز ،أما قضاة
أن المشرع العراقي لم ينظم مسؤوليتهم المدنية بنظام
محكمة التمييز فقد تمت اإلشارة سابقا إلى ّ
خاص.
ثانياً :المحكمة المختصة وفق التشريع المصري
فإن دعوى المخاصمة تنظر على مرحلتين ،مرحلة قبول المخاصمة ومرحلة الفصل
وفي مصر ّ
ٍ
لجهة قضائية مختلفة عن الجهـ ـ ـة األخرى
فيها .وينعقد االختصاص في كل مرحلة من هذه المراحل
ِ
ٍ
النيابة
قاض في المحكمة االبتدائية ،أو على أحد أعضاء
( ،)2فإذا رفعت دعوى المخاصمة على
فإن دعوى المخاصمة ترفع إلى محكمة االستئناف التي يتبع لها
العامة ،أو على إحدى دوائرهاّ ،
القاضي أو عضو النيابة العامة المخاصم ( .)3أما إذا تعلقت الدعوى بأحد مستشاري محكمة
االستئناف أو النائب العام أو المحامي العام ،أو تعلقت برئيس محكمة االستئناف ،فترفع الدعوى
أمام إحدى دوائر محكمة االستئناف التي يتبع لها المدعى عليه المخاصم (.)4
فإذا قضت الدائرة التي رفعت أمامها الدعوى بقبول المخاصمة ،فإنها تحيل الدعوى إلى دائرٍة
أخرى بنفس المحكمة ،هذا إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد قضاة المحاكم االبتدائية أو رئيسها
( )1أنظر المادة ( )137من قانون المرافعات العراقي.
( )2بركات ،علي ،مصدر سابق ،ص.111
( )3والي ،فتحي ،مصدر سابق ،ص.346
( )4االزمازي ،مصدر سابق ،ص.34
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ِ
أو إحدى دوائرها ،أو كانت تتعلق ِ
النيابة فيها ،أما إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد
بأحد أعضاء
مستشاري محكمة االستئناف ،أو أحد رؤسائها ،أو إحدى دوائرها ،أو النائب العام أو المحامي
ِ
سبعة مستشارين وحسب
العام ،فتحال الدعوى إلى دائ ٍرة خاصة في محكمة االستئناف تتألف من
ترتيب االقدمية للفصل فيها (.)1
ِ
ٍ
النقض ،أو تعلقت برئيس المحكمة أو أحد نوابه،
بمستشار في محكمة
أما إذا تعلقت الدعوى
فإن الجهة التي ترفع اليها الدعوى هي إحدى دوائر محكمة النقض ( ،)2فاذا
أو بإحدى الدوائر فيهاّ ،
إن الجهة التي تفصل فيها هي دوائر محكمة النقض مجتمعة باستثناء الدائرة
قبلت الدعوى ف ّ
المخاصمة (.)3
ثالثاً :المحكمة المختصة وفق التشريع األردني
أن المشرع لم ينظم مسؤولية القاضي المدنية في قانون أصول المحاكمات
لقد سبق القول ّ
أن مشروع قانون استقالل القضاء لسنة  1114قد حدد أسس هذه
المدنية ،على الرغم من ّ
المسؤولية في المادة ( )33منه .وهذا يعني أنه يتبع في تحديد المحكمة المختصة القواعد العامة
المتبعة في إقامة الدعوى المدنية والواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم
الصلح (.)4
أن القاضي يتم ترقيته إلى
وقد يرتكب القاضي فعال يلحق ضر ار بأحد الخصوم ،ويصادف معه ّ
درجة اعلى قبل رفع الدعوى ضده .وهنا يثور تساؤل عند تحديد المحكمة المختصة بدعوى
( )1بركات ،على ،مصدر سابق ،ص.111
( )2أنظر :المادة ( )1/456من قانون المرافعات المصري.
( )3بركات ،مصدر سابق ،ص.113
( )4هبيشان ،مصدر سابق ،ص.113
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المخاصمة ،هل ينظر إلى صفة القاضي وقت صدور العمل الذي تسبب في مساءلته أم في صفته
عند رفع الدعوى؟
أن هناك من يرى
أن التشريعات لم تعالج هذه المسألة ،إال ّ
ولإلجابة عن التساؤل السابق ،نجد ّ
أن العبرة في تحديد المحكمة المختصة بدعوى المخاصمة يكون بصفة القاضي وقت صدور العمل
ّ
()1
أن تحديد المحكمة المختصة بدعوى المخاصمة يكون
المسبب للمخاصمة  ،بينما يرى آخرون ّ
()2
بأن العبرة في تحديد
بصفة القاضي وقت رفع الدعوى  ،ويؤيد الباحث الراي الثاني القائل ّ

أن الغاية من عرض الدعوى على محكمة أعلى
المحكمة المختصة يكون وقت رفع الدعوى ،طالما ّ
من محكمة القاضي المدعى عليه تكمن في قدرة قضاة المحكمة االعلى من تقدير خطأ القاضي
المخاصم ،ودفع الحرج وضمان الحياد ،والقول بعكس ذلك يجعل القاضي الذي ترقى إلى محكمة
أعلى ،يخاصم أمام قضاة أقل منه أو مساوون له بالدرجة ،وهذا خالف لما نص عليه المشرع.
الفرع الثاني :ميعاد الدعوى واجراءات رفعها
اوالً  :ميعاد رفع دعوى مسؤولية القاضي المدنية
لم ينص المشرع العراقي وال المشرع المصري على ميعاد معين يجب فيه على المدعي رفع
أن هدف هذه الدعوى هو تقرير مسؤولية القاضي المدنية،
دعوى المسؤولية على القاضي ،وطالما ّ
فإن القواعد العامة لتقادم دعوى المسؤولية المدنية هي التي تسري على تقادم الحق فيها (.)3
لذا ّ
أن دعوى مسؤولية القاضي المدنية تنقضي بمرور ثالث
وتأسيسا على ما سبق يمكن القول ّ
سنوات من اليوم الذي علم فيه الخصم المتضرر بحدوث الضرر ،وبالشخص المسؤول عنه ،وفي
( )1بركات ،مصدر سابق ،ص.113
( )2المشهداني ،بان بدر ،مصدر سابق ،ص.113
( )3بركات ،على ،مصدر سابق ،ص.113
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جميع األحوال تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع سواء علم
به المضرور أم لم يعلم ( ،)1اال إذا كان سبب المخاصمة هو امتناع القاضي عن إحقاق الحق
فإن مدة التقادم ال تبدأ اال بمضي المدد القانونية على أعذار القاضي المنصوص
(انكار العدالة) ّ
عليها في المادة ( )3/136من قانون المرافعات العراقي ( .)2أما إذا كانت مسؤولية القاضي المدنية
ناشئة عن جريمة جنائية ،فال يسقط الحق فيها اال عند سقوط الدعوى الجنائية (.)3
ثانياً  :إجراءات رفع دعوى مسؤولية القاضي المدنية
أ -اجراءات رفع الدعوى في التشريع العراقي
بداية يجب أن يقدم الخصم المتضرر طلبا إلى الجهة المعينة وفقا للقانون يطلب فيه مخاصمة
القاضي ،وال يتم النظر بهذا الطلب اال إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون ،وهذه الشروط
بعضها يخص حـاالت معينة في المخاصمة تشترطها المادة ( )3/136من قانون المرافعات
العراقي ،كإعذار القاضي أو هيئة المحكمة أو أحد اعضائها في حالة إنكار العدالة ،ويتضمن
االعذار الدعوة إلى إحقاق الحق في مدة أربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض ،وسبعة أيام في
الدعاوى .والبعض اآلخر شروط عامة تتعلق بالشكلية المنصوص عليها في المادة ( )46من قانون
أن إغفال ذكر هذه الشروط يؤدي إلى رد عريضة الدعوى ( .)4وهذه الشروط
المرافعات العراقي ،و ّ
هي:

( )1أنظر :المادة ( )331من القانون المدني العراقي .والمادة ( )1/171من القانون المدني المصري .اما القانون األردني
فسبقت االشارة إلى انه لم ينظم مسؤولية القاضي المدنية.
( )2أنظر :المادة ( )1/454من قانون المرافعات المدنية المصري ،والتي تنص على ان مدة تقادم الدعوى في حالة انكار
العدالة ال تبدأ اال بمضي ثمانية ايام من اخر اعذار.
( )3والي ،مصدر سابق ،ص.343
( )4السوداني ،ميثم غضبان ،مصدر سابق ،ص.33
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 -1أن يقدم طلب المخاصمة موقعا من قبل الخصم المتضرر أو من يوكله في ذلك توكيال رسميا
ومصدقا من كاتب العدل ،ويشترط في هذا الوكيل أن يكون من المحامين (.)1
 -1أن يتضمن الطلب أسم المدعي وعمله ومحل إقامته ،وأسم القاضي المدعى عليه والمحكمة التي
يتبعها (.)2
 -3بيان سبب طلب المخاصمة ،ويشترط أن يكون من األسباب المحددة بالقانون ( ،)3مع ذكر ما
يؤيد قيام هذا السبب واالدلة التي يمكن أن تثبت االدعاءات ،وترفق األسانيد واالوراق وأدلة
االثبات مع الطلب.
 -4أال يتضمن الطلب عبارات غير الئقة تمس القاضي المخاصم ،وهذا االلتزام يمثل التزاما سلبيا
يقع على عاتق الخصم المدعي ،على انه ال يعتبر المدعي متجنيا إذا كانت طبيعة الدعوى
تتطلب ايراد مثل هذه العبارات ،وعجز الخصم المدعي عن عرض دعواه دون ذكرها ،كما لو
أنه أورد في الطلب عبارات كان القاضي يرددها أثناء نظر الدعوى ،أو أن يذكر في الطلب
أن القاضي طلب مني رشوة) (.)4
مثال ( ّ
 -5أن يودع مقدم الطلب في صندوق المحكمة عند تقديمه للطلب مبلغا من المال كتأمينات مقداره
ثالثة أالف دينار نصت عليه المادة ( 1/137مرافعات) ،فال تقبل الدعوى مالم تسدد تلك
التأمينات ،وقد قضت بذلك محكمة استئناف بغداد ـ ـ الكرخ بصفتها االصلية بقولها " لدى
أن المدعية لم تودع التأمينات القانونية في صندوق المحكمة عند تقديمها
التدقيق والمداولة وجد ّ
للشكوى ....عليه قررت المحكمة عدم قبول الشكوى استنادا للمادة ( )1/173من قانون
( )1الشمري ،حاجم فالح ،مصدر سابق ،ص.161
( )2المادة ( )1/137من قانون المرافعات المدنية العراقي.
( )3أنظر :المادة( )136من قانون المرافعات العراقي ،والمادة ( )454من قانون المرافعات المصري.
( )4المادة ( )133من قانون المرافعات العراقي ،أنظر :عبد الكريم ممدوح ،مصدر سابق ،ص.331
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المرافعات المدنية .)1( "...والغاية من اشتراط التأمينات استقطاع مبلغ الغرامة التي تحكم بها
المحكمة على المدعي عند عدم قبول طلب المخاصمة أو عجز المدعي عن اثبات ادعائه (،)2
وبهذا قضت محكمة التمييز في قرارها المتضمن " ...إنه ال يوجد أي سبب من األسباب
المنصوص عليها في المادة ( )136من قانون المرافعات المدنية لذا قرر عدم قبولها وتغريم
المشتكي بغرامة قدرها الفي دينار تستحصل من مبلغ التأمينات المدفوعة من قبل
المشتكي.)3("...

ب -اجراءات رفع الدعوى في التشريع المصري
ير في ِ
يشترط القانون المصري لرفع دعوى المخاصمة على القاضي ،أن ترفع بتقر ٍ
قلم كتاب
محكمة االستئناف ،أو كتاب قلم محكمة النقص وحسب درجة القاضي المرفوعة ضده ،وأن يكون
ٍ
ٍ
خاص ( ،)4ويشترط أن يتضمن التقرير
بتوكيل
موقعا من المدعي المخاصم نفسه أو من يوكله
أسباب المخاصمة وأدلتها واالوراق التي تؤيد ذلك ،كما يشترط تحديد الجهة التي ينوي مخاصمتها
كالقاضي أو عضو النيابة أو الدائرة ،واال كان مصير الطلب الرفض ( .)5وعلى طالب المخاصمة
ِ
ِ
الكفالة ( ،)6كما
المال مقداره خمسمائة جنيه مصري يودع على سبيل
أن يقدم مع التقرير مبلغ من

( )1قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ بالعدد /5شكوى 1115/بتاريخ .1115/7/15
( )2المشهداني ،بان بدر ،مصدر سابق ،ص.55
( )3قرار محكمة التمييز بالعدد /57م 1منقول 1114/في  1114/5/15مشار إليه لدى :بشار ،زيدون سعدون ،مصدر
سابق ،ص.13
( )4المادة ( )1/455من قانون المرافعات المدنية المصري.
( )5االزمازي ،مصدر سابق ،ص.36
( )6المادة ( )455مرافعات معدلة بالقانون رقم  13لسنة  1555حيث عدلت الغرامة إلى الضعف عما كانت عليه سابقا،
أنظر بهذا الصدد :بركات ،على ،مصدر سابق ،الهامش ،ص.116
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أن القانون أوجب على طالب المخاصمة أن يودع مبلغ آخر مقداره مائتي جنيه كمصروفات دعوى
ّ
إضافة إلى الكفالة ،ويسري على هذا المبلغ األحكام التي تسري على مصروفات الدعوى (.)1

المطلب الثاني:

النظر في دعوى مسؤولية القاضي المدنية
دعوى مسؤولية القاضي المدنية تمر بمرحلتين ،مرحلة النظر بقبول الدعوى ،ومرحله إصدار
الحكم الفاصل في موضوعها ،ومن خالل ذلك سيقسم الباحث هذا المطلب إلى فرعين ،األول
يخصص للبحث في مرحلة النظر بقبول الدعوى ،وسيتناول الفرع الثاني البحث في مرحلة الفصل
في الدعوى.
الفرع األول :النظر في قبول الدعوى
اوالً :النظر بقبول الدعوى في التشريع المصري
ِ
بالمخاصمة في قلم كتاب المحكمة المختصة بالبت بالقبول ،تُعرض
بعد ايداع التقرير الخاص
الدعوى على إحدى الدوائر في محكمة االستئناف أو محكمة النقض وحسب درجة القاضي
المخاصم ،بأمر من رئيسها بعد أن يتم تبليغ صورة التقرير للقاضي المدعى عليه أو عضو النيابة
ُ
خاصم ،وبعد االنتهاء من التبليغ تنظر الدعوى في غرفة المشورة بأول جلسة تعقد بعد
الم َ
العامة ُ
مضي الثمانية أيام التي تلي يوم التبليغ ،على أن يتولى قلم الكتاب إخطار مقدم طلب المخاصمة
بتاريخ انعقاد الجلسة (.)2

( )1المادة ( )11من القانون رقم  13لسنة  1551المعدل بالقانون رقم  13لسنة  1555نصت على اضافة فقرة اخيرة إلى
نص المادة ( )4من قانون رقم  51لسنة  1544الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية " كما يفرض
رسم ثابت مقداره مائتي جنيه على كل طلب رد أو دعوى مخاصمة " .أنظر :المصدر نفسه ،ص.116
( )2المادة ( )3/455من قانون المرافعات المصري .أنظر :االزمازي ،مصدر سابق 36 ،ـ .37
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أن رفع الدعوى جاء وفقا
وفي هذه الجلسة يتحتم على الدائرة المختصة أن تتأكد من ّ
أن سبب المخاصمة الوارد في
لإلجراءات المنصوص عليها قانونا ،وأن تتحرى من ظاهر األوراق ّ
التقرير يم ــثل إحدى حاالت المخاصمة التي أجازها القانون ( ،)1ولها من أجل تحقيق ذلك أن تسمع
المدعي أو وكيله ،أو المدعى عليه القاضي أو عضو النيابة ،كما أجاز القانون لها سماع أقوال
النيابة العامة إن قررت التدخل كطرف منظم (.)2
واذا كان دور المحكمة األساسي في هذه المرحلة ينحصر بالبحث في سبب المخاصمة الوارد
أن هذا ال يمنعها من البحــث في األوجــه
في التقرير على ضوء االدلة والمستندات الم ـرفقة به ،إال ّ
واألدلة التي ساقها الخصوم ،والتي يمكن عن طريقها بيان مدى جديتها أو ارتباطها بأسباب الدعوى
ألن المشرع جعله
وبالتالي الحكم فيها بالقبول أو الرفض ،على أنه ليس لها الخوض في موضوعها ّ
من اختصاص دائرة أخرى (.)3
وبعد ذلك تصدر المحكمة حكما وبجلسة علنية ويكون حكمها مسببا ،فإذا قضت بجواز
المخاصمة فيجب أن ُيحدد الحكم جلسة ِ
لنظر موضوع الدعوى ،ويترتب على ذلك عدم صالحية
القاضي لنظر موضوع الدعوى من تاريخ صدور الحكم بقبول المخاصمة ( ،)4ويعتبر كل إجراء أو
حكم يتخذه القاضي بعد الحكم بقبول المخاصمة باطال ،ألنه صدر من قاضي غير ذي صالحية،
أن من الحاالت التي تؤدي إلى عدم صالحية القاضي للفصل في الدعوى ،هي قبول دعوى
حيث ّ

( )1المادة ( )1/456من قانون المرافعات المصري .ينظر بهذا الصدد :والي ،مصدر سابق ،ص.345
( )2عمر ،محمد عبد الخالق ،مصدر سابق ،ص 151ـ ـ وكذلك :جميعي ،مصدر سابق ،ص.141
( )3بركات ،علي ،مصدر سابق ،ص.134
( )4المادة ( )453من قانون المرافعات المصري ـ ـ ـ أنظر :االزمازي ،مصدر سابق ،ص.35
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المخاصمة المرفوعة ضده ( .)1أما إذا صدر الحكم بعدم جواز المخاصمة ،فيحكم على المدعي
طالب المخاصمة بغر ٍ
امة ال تقل عن أربعمائة جنيه وال تزيد على أربعة االف جنيه ( ،)2ومصادرة
أن المحكمة ليس لها أن تحكم
الكفالة والحــكم بتع ــويض القاضي إن كان له مقتضى ،على ّ
بالتعويض من تلقاء نفسها ،بل البد أن يطلبهُ القاضي بعد أن يثبت تضرره من رفع الدعوى (.)3
ثانياً :النظر بقبول الدعوى في التشريع العراقي
بعد أن تستكمل الدعوى للشروط الشكلية المطلوبة إلقامتها ،وحال استالم المحكمة المختصة
لعر ِ
يضة الدعوى فإنها تقوم بتبليغها إلى القاضي المطلوب مخاصمته ،وعليه االجابة عليها كتابة
خالل األيام الثمانية التي تلي تاريخ تبلغه بها ( .)4ولم يحدد القانون طريقة معينة لتبليغ القاضي،
مما يعني أنه تسري عليه أحكام تبليغ االوراق القضائية ( .)5ويترتب على رفع دعوى المخاصمة
منع القاضي من نظر الدعوى أو أي دعوى أخرى للمدعي ،ومنعه كذلك من نظر أي دعوى تتعلق
بأقارب المدعي أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة إلى أن ُيبت بطلب المخاصمة ( ،)6وأي حكم يصدره
في الدعاوى المذكورة بعد تبليغه يقع باطال ( .)7وال تنظر المحكمة بالعريضة اال بعد وصول جواب
القاضي عليها ،أو انقضاء مدة الثمانية أيام دون ورود جواب منه ،إذا كان امتناعه عن االجابة
يعود لعذر مشروع ( ،)8بعدها تقوم المحكمة المختصة بتدقيق األوراق من حيث استيفائها للشروط
( )1سيف ،رمزي ،مصدر سابق ،ص.65
( )2المادة ( )1/455من قانون المرافعات المصري ،المعدلة بالقانون رقم  76لسنة .1117
( )3بركات ،مصدر سابق ،ص.141
( )4المادة ( )151من قانون المرافعات العراقي.
( )5المحمود ،مدحت ،مصدر سابق ،ص.351
( )6المادة ( )135من قانون المرافعات العراقي.
( )7الناهي ،مصدر سابق ،ص.57
( )8المشهداني ،بان بدر ،مصدر سابق ،ص.115
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القانونية ،ولـها أن تبـحث في أسباب المخاصمة الواردة في عـريضة الدعوى ،ومـدى ارتبـاط االدلـ ــة
ِ ()1
أن المحكمة غير ملزمة باستدعاء الخصوم
المـقدمة باألسباب القـانـونية لجواز المخاصمة  ،على ّ

عند النظر في قبول طلب المخاصمة أو رفضه ،إنما تصدر قرارها بناء على ما هو موجود في
عريضة المخاصمة من أسباب وما ارفق بها من مستندات ،وعلى جواب القاضي عما قُدم ضده(.)2
بعدها تصدر المحكمة قرارها ،فإن هي قبلت طلب المخاصمة ُعين موعدا للمرافعة ودعت
()3
أن
الخصوم للحضور فيه  ،وان وجدت أنه ليس هناك ما يبرر الدخول في المرافعة أو ّ

المخاصمة ال أساس لها ،قررت رفض قبول طلب المخاصمة والحكم على المدعي بغرامة ال
تتجاوز الفي دينار وتعويض القاضي إن كان له مقتضى ،وتستحصل الغرامة من المبلغ المودع في
صندوق المحكمة ،والمتبقي من المبلغ يدفع للوفاء بالتعويض ،وفي حالة عدم كفاية المبلغ المتبقي
ِ
استيفاءه من أموال المدعي تنفيذا (.)4
قررت المحكمة
أثر ،هو منع
ومما سبق يتبين للباحث ّ
أن المشرع العراقي قد رتب على رفع دعوى المخاصمة ٌ
القاضي من نظر الدعوى التي خوصم بسببها ،واي دعوى أخرى للمدعي ،أو اقربائه حتى الدرجة
الرابعة ،على عكس المشرع المصري الذي لم يجعل لرفع المخاصمة أي أثر ،وانما رتب األثر من
تاريخ قبول دعوى المخاصمة ،وحسنا فعل المشرع العراقي عندما جعل القاضي غير ذي صالحية
من تاريخ تبلغه بالدعوى المقدمة ضده ،وذلك تحاشيا من أي انفعال سلبي قد يظهر من القاضي
اتجاه طالب المخاصمة وانعكاس أثر ذلك على الدعوى االصلية ،كذلك ابعاد القاضي عن مواطن

( )1سيف ،رمزي ،مصدر سابق ،ص.61
( )2الشمري ،حاجم فالح ،مصدر سابق ،ص.165
( )3السوداني ،ميثم غضبان ،مصدر سابق ،ص.41
( )4القاضي ،منير( ،)1557شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية ،بغداد ،مطبعة العاني ،ص351ـ ـ.351
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الشك في عدالته ونزاهته ،والتي قد تتولد لدى المدعي نتيجة الخوف من انتقام القاضي عند
استم ارره في نظر الدعوى.
الفرع الثاني :الفصل في موضوع الدعوى
أوالً :الفصل في موضوع الدعوى في التشريع المصري
بعد أن يصدر قرار قبول المخاصمة من المحكمة المختصة ،تحدد في نفس الحكم الصادر
موعدا لعقد جلسة ينظر فيها موضوع الدعوى ( ،)1وتحيل أوراق الدعوى للفصل في موضوعها إلى
دائرة أخرى وحسب درجة القاضي المخاصم (.)2
فإذا كان من قضاة المحكمة االبتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديـها ،كانت الجهـة المختصة
بالفصل فيها إحدى دوائر محكمة االستئناف غير التي نظرت بموضوع قبول المخاصمة( ، )3وتحكم
فيه بعد سماع المدعي والقاضي أو عضو النيابة  ،وبعد سماع أقول النيابة العامة إذا تدخلت فيها
ٍ
ٍ
علنية ،ويجوز لها أن تجعل الجلسة سرية حسب القواعد العامة ( ،)4واذا كان المخاصم
بجلسة
و
مستشا ار في محكمة االستئناف أو النائب العام أو المحامي العام ،فالجهة التي تفصل في موضـ ـ ــوع
الدعوى هي دائرة خاصة في محكمة االستئناف ،مؤلفة من سبعة مستشارين وحسب ترتيب
()5
فإن اختصاص الفصل في الدعوى
المخاصم مستشا ار في محكمة النقضّ ،
اقدميتهم  .أما إذا كان ُ

يكون لجميع دوائر محكمة النقض مجتمعة .وهناك من يرى انه في حال كان المخاصم دائرة من

( )1والي ،مصدر سابق ،ص.351
( )2بركات ،مصدر سابق ،ص.111
( )3المادة ( )457من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
( )4هرجه ،مصطفى مجدي (د .ن) ،رد ومخاصمة القضاة وأعضاء النيابة ،القاهرة ،دار محمود ،ص.131
( )5المادة ( )457من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
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دوائر محكمة النقض ،فيمكن أن تنظر في قبول المخاصمة دائرةٌ أخرى من دوائر النقض ،ويكون
الفصل في الموضوع من اختصاص باقي الدوائر األخرى مجتمعة (.)1
وبعد االنتهاء من إجراءات المرافعة تصدر المحكمة المختصة قرارها ،فإذا قضت برفض
المخاصمة وجب الحكم على المدعي بغر ٍ
امة ال تقل عن أربعمائة جنيه وال تزيد على اربعة آالف
جنيه ،ومصادرة الكفالة مع التعويض إن كان هناك ثمة وجه له ( .)2أما إذا قضت المح ـكمة
بصح ــة المخاصمة ،حكمت على المخاصم سواء كان القاضي أو من هو في حكمه بالتضمينات
والمصاريف وببطالن التصرف.
ثانياً :الفصل في موضوع الدعوى في التشريع العراقي
بعد أن تصدر المحكمة المختصة حكمها بقبول المخاصمة تعين يوم للمرافعة وتبلغ الطرفين
ِ
الفصل في موضوع الدعوى واصدار الحكم النهائي فيه.
بالموعد المحدد ،بعدها تنتقل إلى
والمالحظ على النصوص الناظمة لدعوى مسؤولية القاضي المدنية في القانون العراقي ،أنها لم
تتطرق إلى إجراءات نظر دعوى المخاصمة ،كما سكتت عن مسألة نظرها بصورة سرية أم
ٍ
علنية( ،)3لذا يمكن القول أ ّن القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية هي التي تطبق
عليها ( )4من حيث تركها للمراجعة وابطالها واجراء المرافعة غيابيا ( )5وغير ذلك.
وبعد االنتهاء من إجراءات المرافعة تصدر المحكمة قرارها ،فإذا ثبت لها عجز المدعي عن
اثبات ما يدعي به ،قررت رد الدعوى وتغريمه بغرامة ال تتجاوز الفي دينار ( 1111دينار) تستوفى
( )1الشاعر ،رمزي طه ،مصدر سابق ،ص.137
( )2هرجه ،مصدر سابق ،ص 135ـ.136
( )3الشمري ،حاجم فالح ،مصدر سابق ،ص.163
( )4القاضي ،منير ،مصدر سابق ،ص.351
( )5العاني ،محمد شفيق( ،)1551أصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي ،بغداد ،مطبعة العاني ،ص.111
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من مبلغ التأمينات ( ،)1وتعويض القاضي إذا طلب ذلك وأثبت الضرر الذي أصابه من رفع الدعوى
عليه ( .)2والحكم بالغرامة هو أمر وجوبي ،على عكس الحكم بالتعويض فإنه جوازي متروك لتقدير
المحكمة ،وبهذا قضت محكمة التمييز العراقية بانه " :إذا ردت محكمة االستئناف الشكوى تقوم
بتغريم المشتكي فإن لم تفعل كان لمحكمة التمييز نقض القرار من تلقاء نفسها "( .)3وفي حال قدم
المدعي طلبا ثانيا لمخاصمة القاضي ،بعد أن خسر دعواه األولى لعدم قبولها أو لعجزه عن
االثبات ،فإن المادة ( )1/151من قانون المرافعات العراقي أوجبت على المدعي ايداع مبلغ مقداره
خمسة االف دينار ،فإذا قررت المحكمة عدم قبول المخاصمة أو ردها حكمت على المدعي بغرامة
ال تقل عن ثالثة آالف دينار وتعويض القاضي في حال مطالبته به( ، )4على أنه ال يترتب على
رفع طلب المخاصمة للمرة الثانية منع القاضي من نظر الدعوى ،وانما يستمر بنظرها إذا كانت
غير محسومة ،إال إذا قُبلت الدعوى ،عندها يمتنع من نظرها ونظر أي دعوى يكون المدعي معنيا
بها لحين الفصل في موضوعها (.)5
أن المدعي محق بدعواه ،واستطاع من اثبات تضرره من فعل القاضي،
أما إذا رأت المحكمة ّ
حكمت بإلزام القاضي بالتعويض وبمصروفات الدعوى ،وابالغ مجلس القضاء األعلـ ــى (.)6

( )1الشمري ،مصدر سابق ،ص.171
( )2السوداني ،مصدر سابق ،ص.54
( )3قرار محكمة التمييز رقم /13هيئة عامة ثانية 1571/في  ،1571/4/15النشرة القضائية ،العدد  ،3السنة الثالثة ،اشار
إليه المشاهدي ،ابراهيم ،مصدر سابق ،ص.311
( )4بشار ،زيدون سعدون ،مصدر سابق ،ص.11
( )5المشهداني ،مصدر سابق ،ص.111
( )6حل مجلس القضاء االعلى محل و ازرة العدل بموجب امر سلطة االئتالف المؤقتة المرقم  35في  13ايلول 1113
المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد  ،3531مجلد  ،44وأصبح النظام القضائي مستقال ادارة عن و ازرة العدل بأمر

سلطة االئتالف المرقم  11في  1114/5/3المنشور في الوقائع العراقية بالعدد  3535في تموز من عام .1114
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فإن معظم
أما بخصوص الطعن باألحكام الصادرة بدعوى مسؤولية القاضي المدنيةّ ،
التشريعات الناظمة لهذه المسؤولية ومنها التشريع العراقي والتشريع المصري ( )1قد وضعت طريقا
وحيدا للطعن بها .ففي العراق ال يقبل الطعن بالحكم الصادر بدعوى المخاصمة اال بطريق التمييز،
بالنسبة لتلك التي تصدر عن محكمة االستئناف ،ويكون القرار الصادر نتيجة الطعن باتا ( ،)2وهي
تخضع لنفس مواعيد واجراءات الطعن تميي از والمطبقة على سائر األحكام ( .)3أما إذا كان الحكم
صاد ار عن محكمة التمييز ،فإنه ال ُيقبل الطعن فيه باي طريق ( ،)4وبهذا اخذ المشرع المصري (.)5
أن نظر دعوى مسؤولية القاضي المدنية في التشريع العراقي والتشريع
ومما تقدم يمكن القول ّ
المصري تكون على مرحلتين ،مرحلة جواز قبول الدعوى وبعدها يصار إلى الفصل في موضوعها
أن التشريعين يختلفان في الجهة التي
أن ما يمكن مالحظته بهذا الصدد ّ
وهي المرحلة الثانية ،إال ّ
تفصل في موضوع الدعوى ،فالمشرع العراقي جعل االختصاص في الفصل بموضوع الدعوى لنفس
الجهة التي تنظر في جواز قبول الدعوى ،على عكس المشرع المصري الذي جعل االختصاص في
كل مرحلة مختلفا عن األخرى .ويرى الباحث أنه ليس هناك ما يوجب نقل االختصاص في الفصل
في الدعوى لجهة أخرى ،طالما أ ّن الجهة التي تنظر في قبول الدعوى ستقوم بتدقيقها من الناحية
الشكلية ومن ثم تفصل في موضوعها ،فضال على اختصار الجهد والوقت في حسم الدعوى.

( )1المادة ( )151من قانون المرافعات العراقي .والمادة ( )511من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
( )2المحمود ،مدحت ،مصدر سابق ،ص.351
( )3بركات ،مصدر سابق ،ص.141
( )4حيدر ،صادق ،مصدر سابق ،ص.463
( )5سيف ،رمزي ،مصدر سابق ،ص.66
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الفصل الرابع:

األثر المترتب على الخطأ القضائي ومدى مسؤولية الدولة عنه
يترتب على قيام مسؤولية القاضي المدنية جملة من االثار ،وهذه االثار منها ما يتعلق بمصير
الحكم الصادر في الدعوى االصلية ،واألثر اآلخر هو التعويض الذي يعد جزاء مدنيا وظيفته
األساسية جبر الضرر الذي لحق المضرور ومحو أثاره ،أو التخفيف من حدته .واذا كانت
التشريعات الناظمة لمسؤولية القاضي المدنية قد تباينت مواقفها فيما يترتب على هذه المسؤولية من
اثار ،إال أن التعويض يمثل األثر الوحيد الذي تتفق عليه تلك التشريعات كجز ٍ
اء لتحقق مسؤولية
ّ
القاضي.
وعلى الرغم من التطور الكبير الذي شهدته المسؤولية ،وأخذت غالبية التشريعات بمسؤولية
أن التشريعات الناظمة لمسؤولية القاضي المدنية اختلفت في الجهة
الدولة عن أعمال اإلدارة ،إال ّ
التي تتحمل عبء هذا التعويض ،فذهبت بعض التشريعات إلى جعل الدولة مسؤولة عن تعويض
األضرار الناجمة عن أعمال السلطة القضائية ونصت على ذلك صراحة ،والبعض اآلخر من هذه
التشريعات مازال متمسكا بالقاعدة السائدة بالفكر القانوني القديم وهو عدم مسؤولية الدولة عن
أعمال القضاة .وألهمية هذا الموضوع سوف يتم البحث فيه من خالل تقسيم هذا الفصل إلى
مبحثين وكاآلتي:
المبحث األول :األثر المترتب على مسؤولية القاضي المدنية
المبحث الثاني :مدى مسؤولية الدولة عن تعويض األخطاء القضائية
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المبحث األول:

األثر المترتب على مسؤولية القاضي المدنية
إذا توافرت أركان مسؤولية القاضي المدنية واستطاع المدعي المضرور من اثباتها ،ترتب على
ذلك حكمها المتمثل بجملة من األثار ،فمنها ما يتعلق بمصير الحكم في الدعوى االصلية ،أما
األثر الثاني فيمثل بالتعويض وهو وسيلة القضاء لجبر الضرر بمحوه كليا أو من خالل تخفيفه،
وقد يكون التعويض مبلغا من المال أو أي ترضية أخرى من جنس الضرر تكون معادلة لما لحق
ٍ
طبيعية لفعل القاضي الضار (.)1
المضرور من خسا ٍرة وما فاته من كسب ،متى كانا نتيجة
مما تقدم سيقسم هذا المبحث إلى مطلبين ،يختص األول بالبحث في األثر المترتب على الحكم
في الدعوى األصلية ،أما الثاني فيخصص للبحث في التعويض.

المطلب األول:
أثر مسؤولية القاضي على الحكم الصادر في الدعوى األصلية
اختلفت التشريعات حول األثر المترتب على قيام مسؤولية القاضي المدنية ،ويكمن هذا
االختالف حول مدى تأثير الحكم الصادر بمسؤولية القاضي على الحكم الصادر لمصلحة الخصم
اآلخر في الدعوى األصلية .ولتوضيح ذلك سيقسم هذا المطلب إلى فرعين ،األول يكون في أثر
المسؤولية على الحكم وفقا للتشريع المصري ،أما الثاني فيتناول أثر المسؤولية على الحكم وفقا
للتشريع العراقي.

( )1الحكيم ،عبد المجيد وآخرون ،مصدر سابق ،ص.144
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الفرع األول :أثر المسؤولية على الحكم وفقاً للتشريع المصري
نصت المادة ( )455من قانون المرافعات المصري انه ":إذا قضت المحكمة بصحة
المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة العامة المخاصم بالتعويضات والمصاريف
وبطالن تصرفه ،ومع ذلك ال تحكم المحكمة ببطالن الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير
المدعي في دعوى المخاصمة اال بعد إعالنه إلبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم
في الدعوى األصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع الشهود".
أن المشرع المصري قد رتب على الحكم بمسؤولية القاضي باإلضافة
يتبين من هذا النص ّ
للتعويض ،بطالن التصرف لكن وفق اجراءات خاصة غير المتبعة في دعوى المسؤولية العادية(.)1
حيث ليس للمحكمة أن تقضي ببطالن الحكم الصادر في الدعوى األصلية إذا كان قد صدر
ٍ
شخص آخر ،إال بعد تبليغه وسماع أقوله ،ولها أن تفصل بالدعوى األصلية بعد سماع
لمصلحة
أقوال الخصوم إذا كانت جاهزة للفصل فيها (.)2
الفرع الثاني :أثر المسؤولية على الحكم وفقاً للتشريع العراقي
المالحظ على التشريع العراقي انه لم يرد فيه نص بجواز إبطال الحكم في الدعوى األصلية
التي تولدت عنها مسؤولية القاضي ،حيث لم يتطرق إلى مصير الحكم ،وانما قصر أثر الحكم
بإلزام القاضي بالتعويض وبمصروفات الدعوى ،وابالغ مجلس القضاء األعلـ ــى التخاذ اإلجراء

( )1الشاعر ،مصدر سابق ،ص.174
( )2مهنا ،عطية ( ، )1555ضمانات المسؤولية المدنية للقضاة ،المجلة الجنائية القومية ،المجلد  ،33االعداد األول والثاني
والثالث ،القاهرة ،ص.517
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فإن القاضي غير
القانوني المناسب بحق القاضي المخاصم ،وفي حال لم يلحق ضرر بالمدعي ّ
ملزم بالتعويض ،وتكتفي المحكمة بإشعار مجلس القضاء األعلى بهذا الخصوص (.)1
ولقد قيل بهذا الصدد أراء عديدة ،فهناك من يرى أثر مسؤولية القاضي ال تتعدى إلى الحكم
()2
أي ثاني يقول
الصادر من القاضي في الدعوى األصلية ،وان ثبت هذا الحكم مخالفا للقانون  .ور ٌ

أن الحكم قد بني على غش أو تدليس أو خطأ جسيم فإنه ليس من العدل التمسك به،
انه طالما ّ
خير تعويض عن الضرر ( .)3أما الرأي الثالث فيقول بضرورة التفرقة بين القرار
ّ
ألن بطالن الحكم ُ
الذي يتعذر الرجوع عنه ،ففي هذه الحالة تبقى أثار القرار ويلزم القاضي بالتعويض ،وبين القرار
أن االجراءات المتخذة لو يتقرر عليها حكم ،وهنا تلغى االجراءات
الذي باإلمكان الرجوع عنه طالما ّ
ويعوض المتضرر إذا أثبت تضرره (.)4
أن المشرع المصري كان أكثر توفيقا في نصه على
وفي سياق ما تم اإلشارة إليه ،يرى الباحث ّ
بطالن الحكم إلى جانب إلزامه القاضي بالتعويض ،ألنه أقرب للعدالة وهو صلب عمل السلطة
ني على باطل فهو باطل ال يجب أن ينتج عنه أثر قانوني متى كان
القضائية ،كما ّ
أن ما ُب َ
بأن الحكم ببطالن التصرف يضر بمصلحة الخصم اآلخر
أن القول ّ
تصويب الفعل ممكنا .كما ّ
بالدعوى األصلية ،فهذا يقود إلى تساؤل ماذا لو كان الخصم اآلخر الذي صدر الحكم لمصلحته
في الدعوى األصلية قد أشترك مع القاضي في الخطأ الذي أدى إلى المخاصمة ،هل من العدالة
القول بعدم جواز بطالن الحكم.

( )1العالم ،عبد الرحمن ،مصدر سابق.546 ،
( )2برتو ،عبد الجليل ،مصدر سابق ،ص.516
( )3سعد ،ابراهيم حبيب ،مصدر سابق ،ص.155
( )4الدراجي ،مصدر سابق ،ص.13
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أن بطالن الحكم إلى جانب تعويض المتضرر يؤدي إلى الجمع بين
وقد يثور تساؤل مفادهّ ،
تعويضين؟ فهل من العدالة تعويض المتضرر مرتين؟
أن القاعدة
أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر و ّ
يمكن اإلجابة على هذا السؤال بالقولّ ،
ٍ
مساو لحجم الضرر ،فإذا كان بطالن الحكم كافيا لجبر الضرر فال يصار
هو أن يكون التعويض
ألن خير تعويض هو بطالن الحكم ،أما إذا كان البطالن ال يكفي لجبر الضرر فهنا
إلى التعويض ّ
يحكم للمتضرر إلى جانب بطالن الحكم بالدعوى األصلية بالتعويض على القدر الذي يجبر
ضرره ،وهذه مساءلة تعود بالنهاية إلى تقدير محكمة الموضوع.

المطلب الثاني:
التعويض

إذا كان التعويض وهو وسيلة القضاء لجبر الضرر بمحوه كليا أو من خالل تخفيفه ،فهو يتخذ
أن تقديره يكون وفق ضوابط على القاضي مراعاتها عند الحكم به .مما
صور واشكال مختلفة ،كما ّ
تقدم سيقسم هذا المطلب إلى فرعين ،يختص األول في تقدير التعويض من خالل بيان أحكامه ،أما
الثاني فسيكون للبحث في طرق التعويض ومدى انتقال الحق فيه.
الفرع األول :تقدير التعويض والعوامل المؤثرة فيه
إن القاعدة المتبعة عند تقدير التعويض تكون بالنظر إلى مقدار الضرر ،مع األخذ بنظر
ّ
االعتبار الظروف والمالبسات ،لتحقيق ما يهدف إليه التعويض ،وهو رد المتضرر إلى الوضع
الطبيعي الذي كان من الممكن أن يكون عليه لوال الفعل غير المشروع.
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أوالً :تقدير التعويض
نصت المادة ( )117من القانون المدني العراقي على أنه1 " :ـ ـ ـ تقدر المحكمة التعويض في
جميع األحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة
طبيعية للعمل غير المشروع.)1( " ....
يتفرع من نص هذه المادة أحكام تتعلق بتقدير التعويض وهي عناصره ومقداره ،وكما يلي:
أ :عناصر التعويض
أن تقدير التعويض في المسؤولية المدنية يقوم على عنصرين :هما
يتبين من نص هذه المادة ّ
(ما لحق الشخص المتضرر من خسارة وما فاته من كسب) ،مع مالحظة أنه إذا كان التعويض
نتيجة لضرر مادي فإنه يتضمن هذه العناصر ،أما إذا كان التعويض ناتج عن ضرر أدبي ف ـ ـ ـال
يتحلل إلى هذين العنصرين ( ،)2كون الضرر األدبي يعتبر عنص ار قائما بذاته

()3

تتولى المحكمة

تقديره بحيث يكون ترضية كافية للمضرور .والعناصر التي تُكون الضرر والتي تدخل في تقدير
التعويض هي من مسائل القانون والتي تخضع لرقابة محكمة التمييز (.)4
والخسارة وفوات الكسب في معرض مسؤولية القاضي المدنية ،يمكن أن تكون في القرار الذي
يصدره القاضي بحجز بضاعة تعود لشخص كانت معدة للبيع دون مبرر قانوني مما أدى إلى
تلفها ،فالخسارة هنا تتمثل في قيمة البضاعة أما فوات الكسب فتتمثل في الربح الذي كان سيحصل
( )1تقابلها المادة ( )111من القانون المدني المصري ،والمادة ( )166من القانون المدني األردني.
( )2أنظر :قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية رقم ( 1116/3561هيئة خماسية) بتاريخ  1117/1/13نقال عن:
الدويك ،نضال عطا ( ،)1116التعويض عن االضرار المادية المستقبلية الناجمة عن االصابات الجسدية ،رسالة

ماجستير ،جامعة الشرق االوسط ،الحقوق ،عمان ،ص.73
( )3الحكيم ،عبد المجيد وآخرون ،مصدر سابق ،ص.146
( )4مرقس ،الوافي ،مصدر سابق ،ص.541
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عليه مالك البضاعة من صفقة البيع .وقد ذهبت محكمة التمييز في العراق بقرارها على أنه" :
يستحق المدعي التعويض عن فوات المنفعة للمدة الالزمة إلصالح األضرار التي سببها المدعى
عليه في الدار" (.)1
ب :مقدار التعويض
يجب أن يكون مقدار التعويض مساويا لقيمة الضرر متوقعا كان أم غير متوقع ،بحيث يكون
مقداره كافيا لجبر الضرر واعادة حالة المضرور إلى ما قبل وقوع الفعل غير المشروع ،فال يجوز
أن يكون التعويض أقل من قيمة الضرر ،كما ال يجوز أن يزيد عليها (.)2
ٍ
مساو
واذا كانت الغاية من التعويض جبر الضرر من خالل تقدير تعويض للمضرور يكون
لقيمة الضرر الذي أصابه ،إال أنه ال يفترض بهذه المساواة أن تكون كاملة ،وانما يقصد بها
ألن فرض تعويض يحقق المساواة الكاملة في الواقع العملي أمر بعيد ويبقى
المساواة التقريبيةّ ،
ٍ
ضرر إلى آخر ( .)3وغالبا ما تؤكد
احتمال صعب المنال ،السيما أن تقويم األضرار يختلف من
المحاكم في ق ارراتها على وجوب أن يكون التعويض عند تقديره معادال للضرر ،بحيث ال تكون
االصابة مصد ار لربح المضرور أو خسارته ،ومع ذلك تبقى مجرد تأكيدات غايتها ابعاد ق ارراتها عن
انتقاد الفقه وتجنيبها الحتمالية النقض من قبل محكمة التمييز (.)4
إن تقدير التعويض من المسائل التي تختص بها محكمة الموضوع وتدخل ضمن سلطتها
ّ
التقديرية وال رقابة لمحكمة التمييز عليها ،وبهذا قضت محكمة التمييز العراقية بقرارها الصادر في
( )1قرار محكمة التمييز رقم /71هيئة عامة35/ـ ـ 36في .1535/11/17المشاهدي ،مصدر سابق ،ص.311
( )2مرقس ،مصدر سابق ،ص.541
( )3أسامة ،عبد السميع ( ،)1117التعويض عن الضرر األدبي ،االسكندرية ،دار الجامعة الجديد ،ص.311
( )4العامري ،مصدر سابق ،ص.164
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1571/5/ 13على أنه " :قيمة األضرار مسألة وقائع تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من
()1
أن هذه السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير التعويض وان كانت ال
سلطة تقديرية "  .إال ّ

تخضع لرقابة محكمة التمييز ،إال أنها ملزمة بمناقشة ما يقدمه الخصوم من طلبات ،وأن يتم تحديد
مقدار التعويض دون مجاوزة طلب المدعي (.)2
والقاضي وهو بصدد تقدير التعويض يجب عليه أن يبين عناصر الضرر المطلوب التعويض
عنها ،فإذا كان قاضي الموضوع ال يخضع في حكمه عند تقدير قيمة التعويض لرقابة محكمة
التمييز ،فإنه بال شك يكون خاضعا لهذه الرقابة عند تعين العناصر المكونة للضرر والتي البد أن
تدخل في الحسبان عند تقدير التعويض ،كونها من قبيل التكييف القانوني للوقائع ( .)3ومع ذلك
فالقاضي غير ملزم بتعويض العناصر المكونة للضرر كل على حده ،بل له وبعد أن يبحث في كل
عنصر بصورة مستقلة ،أن يحكم بتعويض اجمالي واحد شامل لكل العناصر (.)4
وقد ال يستطيع القاضي من تقدير التعويض بشكل نهائي كما في حالة الضرر المستقبل ،ففي
هذه الحالة يقدر للمضرور تعويضا مؤقتا بنسبة ما تبين له من الضرر ،على أن يكون للمصاب
المطالبة بالتعويض عما سيستجد من زيادة في الضرر خالل مدة معقولة ( ،)5وهذا ما نصت عليه
المادة ( )113من القانون المدني العراقي على أنه " :إذا لم يتيسر للمحكمة أن تحدد مقدار

( )1قرار محكمة التمييز بالرقم /331استئناف 1565/في  1571/5/13النشرة القضائية ،السنة االولى ،العدد الثاني،
ص.131
( )2العامري ،مصدر سابق ،ص.165
( )3قبها ،باسل محمد ( ،)1115التعويض عن الضرر األدبي ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات
العليا ،فلسطين ،ص.41
( )4العامري ،مصدر سابق ،ص.167
( )5مرقس ،الوافي ،مصدر سابق ،ص.545
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التعويض تحديدا كافيا فلها أن تحتفظ للمتضمن بالحق في أن يطالب خالل مدة معقولة بإعادة
النظر في التقدير"( .)1وأمر احتفاظ المضرور بحق المطالبة والفترة التي يمارس فيها هذا الحق
متروك لتقدير قاضي الموضوع ،على أنه ليس للمضرور المطالبة بهذا الحق المتزايد إذا كان قد
نشأ نتيجة تعمده وتقصيره (.)2
ٍ
ناحية أخرى ،مما ترتب عليه
أن المضرور قد أفاد من الفعل غير المشروع من
واذا ثبت ّ
تخفيف الضرر الذي اصابه ،فيتوجب على القاضي عند تقديره للتعويض أن ينقصه بقدر النفع
الذي حصل عليه المضرور نتيجة الفعل (.)3
ج :وقت تقدير التعويض
المالحظ على محاكم الموضوع عند نظرها لقضية معينة أنها ال تفصل بموضوعها على وجه
السرعة ،ألسباب تتعلق بالعمل القضائي ،أو تتعلق بالخصوم أنفسهم عند عدم الحضور في الموعد
أن التقلبات االقتصادية وما لها من تأثير على عدم استقرار
الذي تحدده المحكمة للمرافعة ،كما ّ
قيمة النقود ،كلها عوامل جعلت من مسألة تحديد الوقت الذي يقدر فيه التعويض عن الضرر من
المسائل التي لها أهمية كبيرة (.)4

( )1تقابلها المادة ( )171من القانون المدني المصري ،والمادة ( )163من القانون المدني األردني.
( )2الحكيم ،وآخرون ،مصدر سابق ،ص.151
( )3مرقس ،الوافي ،مصدر سابق ،ص.546
( )4دهيمي ،أشواق ( ،)1114أحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية ،رسالة ماجستير ،جامعة الحاج لخضر
باتنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ص.115
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إن األصل في تقدير التعويض يكون وقت حدوث الضرر ،ومع ذلك فقد يتغير الضرر خالل
ّ
الفترة الممتدة بين حدوثه وبين الحكم في التعويض عنه ،وهنا البد من بيان الوقت الذي يقدر به
التعويض ،هل هو بوقت حدوث الضرر أم بوقت الحكم به؟
إن حق المضرور بالتعويض ينشأ من وقت حدوث الفعل غير
قبل اإلجابة البد من القول ّ
المشروع المسبب للضرر ( ،)1أما وقت تقدير التعويض ،فلقد استقر الفقه والقضاء على تقدير
التعويض وقت صدور الحكم به سواء أشتد أم خف ،تغيرت االسعار أم كانت ثابتة ،فالعبرة بالسعر
يوم صدور الحكم ( .)2ومع ذلك فإ ّن هذا المبدأ يرد عليه استثناءان ،األول حالة إذا كان المضرور
تعمد تأخير صدور الحكم للحصول على مبلغ اعلى ،فهنا يجب على المحكمة أن تقدر التعويض
في الوقت الذي كان سيصدر فيه بشكل طبيعي لوال مماطلة المضرور ،والثاني إذا أصلح المتضرر
الضرر بماله ،فهنا يقدر التعويض بقدر ما دفعه فعال ،بغض النظر عن تغير السعر يوم النطق
ألن المقصود هنا ليس جبر الضرر وانما تعويض المتضرر عما أنفقه في اصالح
بالحكمّ ،
الضرر(.)3
ثانياً :العوامل المؤثرة في تقدير التعويض
إن سلطة قاضي الموضوع عند تقديره للتعويض تختلف بحسب نوع الضرر ،فتكون نسبية إلى
ّ
ألن حساب مبلغ التعويض في هذه الحالة يكون
حد ما عندما يكون الضرر المراد تعويضه مالياّ ،
مطابقا للحقيقة في أحيانٍ كثيرةٍ  ،أما إذا كان الضرر قد انصب على الجسم أو كان ضرر أدبي،

( )1الصرايرة ،ابراهيم صالح( ،)1114التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر المرتد وفقا للقانون األردني ،بحث منشور في
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية ،جامعة السلطان قابوس ،ص.315
( )2السنهوري ،مصدر سابق ،ص.1113
( )3العامري ،مصدر سابق ،ص116ـ ـ ـ.117
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فهنا تتوسع سلطة القاضي التقديرية وتنطوي على قدرٍ ٍ
كبير من المرونة عند احتساب مبلغ
التعويض ( .)1وهنا يستطيع القاضي من الناحية العملية أن يأخذ بعين االعتبار عند تقديره
للتعويض بعض العوامل واالعتبارات الخارجة عن الضرر ،منها ما يتعلق بالمضرور نفسه ،ومنها
ما يتعلق بمحدث الضرر.
أ -العوامل المتعلقة بالمضرور
إن االعتداد بهذه العوامل عند تقدير التعويض يجب أن يكون على أساس ذاتي وليس على
ّ
ألن القصد من التعويض هو جبر الضرر الذي أصاب المضرور نفسه
أساس موضوعي مجردّ ،
دون غيره ( .)2وهذه العوامل يمكن ردها إلى ثالثة أنواع هي:
 -9حالة المضرور الصحية
قد يكون لحالة المتضرر الصحية دور بارز عند تقدير الضرر ،فمن باب العدالة االعتداد
بالحالة الصحية للمضرور قبل وقوع الفعل غير المشروع أو ما يسمى (بحالة المضرور السابقة
للحادث ،أو االستعداد الشخصي للمتضرر) ( ،)3وتبدو هذه األهمية عند تقدير التعويض عن
الضرر الناتج عن االصابات الجسدية ،ومع ذلك قد تكون مصاحبة لضرر معنوي أو مادي ال
سيما إذا كان المضرور عصبي المزاج ووقع عليه ضرر نتيجة الطعن بشرفه وسمعته ،فهنا يكون
الضرر أشد مما لو كان قد أصاب شخص سليم (.)4

( )1المصدر نفسه ،ص.165
( )2كمال ،فريحة ( ،)1111المسؤولية المدنية للطبيب ،رسالة ماجستير ،جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،الجزائر ،ص.314
( )3جبران ،يوسف نجم ( ،)1531النظرية العامة للموجبات ،ط  ،1بيروت ،منشورات عويدات ،ص.153
( )4الفضل ،مصدر سابق ،ص.335
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 -2حالة المضرور المالية والعائلية
على القاضي وهو بصدد تقدير مبلغ التعويض أن يراعي في ذلك الحالة العائلية للمضرور،
فالذي يعيل زوجة واطفال ليس من العدالة أن يعامل كمثل االعزب الذي ال يقع على عاتقه إال
إعالة نفسه ،كما يجب على القاضي أن يعتد بحالة المضرور المالية واالجتماعية ،وليس القصد
أن المتضرر إذا كان غنيا تكون حاجته للتعويض أقل مما لو كان فقي ار ،إنما المقصود هنا
هنا ّ
مراعاة مقدار الكسب الذي يحرم منه المتضرر بسبب االصابة ،فصاحب الكسب االكبر هو الذي
يكون أثر الضرر علية أكبر (.)1
إن االعتداد بالجانب المالي للمتضرر عند تقدير التعويض كان محل للخالف بين الفقهاء،
ّ
فهناك بعض الفقه يذهب إلى عدم األخذ بعين االعتبار الحالة المالية للمتضرر عند تقدير
التعويض ،فالجميع يجب أن يكون لهم تعويض مساوي يشمل الضرر كله ،بينما يذهب جانب من
أن االعتداد بحالة المضرور المالية عند تقدير التعويض بالنسبة للضرر األدبي الناتج
الفقه إلى ّ
عن اصابة جسمانية ،يجب أن تأخذ بالحسبان عندما يكون المضرور غنيا ال فقي ار ،ويحتجون
أن األغنياء طائفة تتمتع بكل مترفات الحضارة الحديثة ،فيجب على المحكمة أن تأخذ بنظر
بالقول ّ
االعتبار هذه األمور عند تقدير التعويض إلزالة أثر الفعل غير المشروع (.)2
أن أغلب القوانين المدنية قد نصت على االعتداد باالعتبار المالي واالجتماعي عند
والمالحظ ّ
تقدير التعويض ومنها القانون المدني المصري ،الذي نص عليها في المادة ( )171منه تحت لفظ
أن القانون المدني العراقي وكذلك القانون المدني األردني لم ينصا على
الظروف المالبسة ،إال ّ

( )1السنهوري ،مصدر سابق ،ص.1155
( )2أنظر في تفصيل ذلك :العامري ،مصدر سابق ،ص 131ـ ـ.133
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فإن القضاء العراقي
األخذ بالجانب المالي أو االجتماعي للمضرور عند تقدير التعويض ،ومع ذلك ّ
قد أعتد به في بعض أحكامه ،فقد ذهبت محكمة التمييز بقرارها على أنه ":يحكم بالتعويض المادي
عن األضرار التي تصيب الجسم أو المـ ـ ـ ـ ـ ــال وبالتعويض األدبي عما يصيب العاطفة والشعور أو
()1
أن دور
الكرامة أو الشرف أو السمعة أو المركز االجتماعي أو االعتبار المالي . " .....والعدل ّ

المحاكم يجب أن يوجه للمساهمة في صون كرامة اإلنسان ،والذود عنه ضد أي اعتداء على
مصالحه المشروعة ،دون أي تمييز بين لون أو عرق أو بين مركز اجتماعي أو مالي ،وهذه حقوق
كفلها القانون ألفراد المجتمع.
 -3خطأ المضرور
ومن االعتبارات األخرى التي تقتضي العدالة مراعاتها عند تقدير التعويض خطأ المضرور،
فاذا كان خطأ المضرور هو السبب الوحيد الذي أحدث الضرر بحيث يبدو كسببٍ أجنبي ،فهنا ال
تتحقق مسؤولية المدعي عليه ،أما إذا كان المضرور قد اشترك مع غيره في احداث الضرر فنكون
أمام خطأ مشترك تتوزع فيه المسؤولية حسب نسبة االشتراك بإحداث الضرر ،وفي حال لم تستطع
أن األخطاء متعادلة في نسبة احداث الضرر،
المحكمة تحديد نسبة خطأ كل منهما ،أو وجدت ّ
ٍ
بتفصيل أكثر في موضع
توزع التعويض عليهم بالتساوي ( .)2ولقد سبق البحث في هذا الموضوع
آخر من هذه الدراسة (.)3

( )1قرار محكمة التمييز بالرقم  575/335في  1575/11/1نقال عن :المشاهدي ،ابراهيم ،مصدر سابق ،ص.131
( )2أنظر :الحكيم ،وآخرون ،مصدر سابق ،ص 141ـ ـ .141والفار ،مصدر سابق ،ص.156
( )3السنهوري ،مصدر سابق ،ص.1153
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ب -العوامل المتعلقة بالمسؤول عن احداث الضرر
باإلضافة إلى العوامل المتعلقة بالمضرور ،هناك عوامل أخرى من الممكن أن يكون لها تأثير
على تقدير القاضي للتعويض تتعلق بالمسؤول عن احداث الضرر ،تتمثل بجسامة خطأ محدث
الضرر وحالة المسؤول المالية والتأمين من المسؤولية ،وهذه العوامل محل خالف بين الفقه ،حيث
أن الظروف الشخصية للمسؤول ال يعتد بها عند تقدير التعويض ،وان كانت
يرى األستاذ السنهوري ّ
جسامة الخطأ محل خالف فقهي ( .)1أما األستاذ مرقس فيذهب إلى وجوب االعتداد بكل الظروف
سواء التي تحيط بالمضرور أو التي تحيط بالمسؤول (.)2
والقاعدة عند تقدير التعويض في المسؤولية المدنية أال يعتد إال بجسامة الضرر وال شيء
غيره ،بصرف النظر عن جسامة الخطأ بالنسبة للمسؤول ،وهذا ما يميز التعويض المدني عن
العقوبة الجنائية ،فهو شيء موضوعي ال يقيم وزن فيه اال للضرر ،أما العقوبة الجنائية شيء ذاتي
لذلك يقيم وزنا فيه لجسامة الخطأ ( .)3والمالحظ على هذه القاعدة أنها تطبق في الجانب النظري
أن القضاء قد درج على إدخال جسامة خطأ المسؤول في
فقط ،أما في الجانب العملي نجد ّ
االعتبار عند تقديره للتعويض ،فهو عادة ما يميل إلى التشدد بتقدير التعويض ،فيكون أكثر سخاء
عندما يكون الخطأ جسيما ويخفف من مبلغ التعويض في حالة الخطأ اليسير ( .)4وهذا هو االتجاه
أن جسامة الخطأ هو المعيار
المعقول خصوصا إذا كان التعويض ناتج عن جريمة جنائية ،كما ّ

( )1للتفصيل أنظر :أركان المسؤولية ـ ـ العالقة السببية ،ص 31من هذه الرسالة.
( )2مرقس ،الوافي ،مصدر سابق ،ص.551
( )3السنهوري ،مصدر سابق ،ص.1111
( )4سوار ،مصدر سابق ،ص.171
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الرئيسي في حالة تعدد المسؤولين في احداث الضرر ( .)1أما في معرض مسؤولية القاضي المدنية،
أن المشرع العراقي قد أقام وزنا لجسامة الخطأ ،فقد أشترط لتحقق مسؤولية القاضي المدنية
فيالحظ ّ
وبالتالي مطالبته بالتعويض ،أن يكون قد ارتكب خطأ مهنيا جسيما اضافة إلى الحاالت المنصوص
عليها في المادة ( )136من قانون المرافعات ،أما الخطأ اليسير فلم يجز مخاصمة القاضي عليه
وان أضر بالغير ،وقد أخذ بهذا الحكم أيضا المشرع المصري في المادة ( )454من قانون
المرافعات المدنية والتجارية.
الفرع الثاني :طرق التعويـــــض ومدى انتقال الحق فيه
األصل في التعويض أن يكون تعويضا نقديا ،ومع ذلك فالتعويض بمعناه الواسع ينقسم إلى
قسمين ،تعويض عيني وتعويض بمقابل ،والذي بدوره ينقسم إلى تعويض نقدي وآخر غير نقدي(،)2
واذا كان انتقال الحق بالتعويض عن الضرر المادي ممكنا ،فانه ليس كذلك الضرر األدبي.
اوالً :طرق التعويض
تنص المادة ( )115من القانون المدني العراقي على أنه " 1ـ ـ تعين المحكمة طريقة التعويض
تبعا للظروف .ويصح أن يكون التعويض أقساطا ،أو إيرادا مرتبا 1 ......ـ ـ يقدر التعويض بالنقد
على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما
كانت عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين أو برد المثل في المثليات.)3( "...

( )1العامري ،مصدر سابق ،ص.171
( )2السنهوري ،مصدر سابق ،ص.1151
( )3تقابلها المادة ( )171من القانون المدني المصري ،والمادة ( )165من القانون المدني األردني.
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أ :التعويض العيني
يقصد بالتعويض العيني " الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل أن يرتكب المسؤول
الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر"( .)1أو أنه" :عمل يزيل به المسؤول الضرر الذي لحق المصاب
فيرد الشيء إلى حالته األصلية" ( .)2ورغم أهمية التعويض العيني كونه يجبر الضرر تماما عند
إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ،إال أنه من الصعوبة بمكان تصوره في كثير من الحاالت التي
تتحقق فيها مسؤولية القاضي المدنية ،كما لو نفذت عقوبة اإلعدام بشخص ثم تبين بعد ذلك بأنه
بريء ،أو صدور حكم بحبس شخص وبعد أن قضى مدة معينة ظهرت براءته ،ومع ذلك فقد يكون
للتعويض العيني أثر مستقبلي بتوقيف تنفيذ العقوبة أو إخالء سبيل الموقوف ( ،)3أو إذا تضمن
قرار المحكمة بطالن الحكم الذي خوصم بسببه القاضي قبل تنفيذه ،وهو خير تعويض
للمضرور_(.)4
ب :التعويض بمقابل
عندما يكون التعويض العيني غير مجديا الستحالة ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه ،أو غير
ِ
التعويض بمقابل ،وهو الغالب
مالئم لجبر الضرر ،فليس هناك سبيل للمحكمة إال باللجوء إلى
واألكثر مالئمة في مسؤولية القاضي المدنية ( ،)5وهو ال يرمي إلى محو الضرر نهائيا وانما إلى

( )1العامري ،مصدر سابق ،ص.145
( )2مرقس ،الوافي ،مصدر سابق ،ص.517
( )3الجامعي ،هدى ،مصدر سابق ،ص.143
( )4تمت االشارة سابقا إلى ان القانون العراقي لم يرتب على تحقق مسؤولية القاضي المدنية أي أثر على الحكم واكتفي
بالتعويض فقط ،على عكس القانون المصري الذي يرتب على تحقق مسؤولية القاضي الحكم بالتعويض مع بطالن الحكم
وفق شروط معينة ،ينظر :ص 117من هذه الرسالة.
( )5القيسي ،حنان محمد ،مصدر سابق ،ص.131
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جبره ( .)1والتعويض بمقابل يكون تعويضا نقديا عندما يكون االلزام على صورة دفع مبلغ معين
من النقود ،وقد يكون غير نقدي في حال كان االلزام بأداء أمر معين لمصلحة المضرور (.)2
 -9التعويض النقدي
الصورة الغالبة للحكم بالتعويض في دعاوى المسؤولية التقصيرية هو أن يكون التعويض
ألن المادة ( )115من القانون المدني العراقي نصت على أنه " يقدر التعويض
نقديا  ،وهو األصل ّ
بالنقد" ،وهو إلزام مرتكب الفعل الضار بدفع مبلغ نقدي للمضرور ( .)3واألصل في التعويض النقدي
أن يعطى دفعة واحدة ،ومع ذلك ليس هناك ما يمنع القاضي من أن يحكم به على شكل دفعات
مقسطة تبعا للظروف ،أو أن يدفع التعويض بصورة مرتب لمدة معينة أو مدى الحياة ( ،)4وهذا
األمر ال يتوقف على ما يطلبه المضرور وانما متروك لتقدير القاضي ،فهو من يملك سلطة الحكم
في تقدير الصورة التي ُيدفع بموجبها التعويض ( .)5ومع ذلك فقد يرى القاضي إلزام المسؤول عن
الدين الذي قد يبقى مدة طويلة في ذمته ،أو الحكم عليه
دفع التعويض بتقديم تأمين كضمانة عن َ
ٍ
شخص ثالث أو شركة تأمين ،والتي بدورها تتولى دفع األقساط أو المرتب
بدفع مبلغ من النقود إلى
الشهري بدال عنه إلى المضرور (.)6

( )1سوار ،مصدر سابق ،ص.134
(ُ )2شّبر ،حيدر كاظم ( ،)1113المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استخدام ابراج االتصاالت ،بيروت ،منشورات زين
الحقوقية ،ص.173
( )3الجندي ،محمد صبري ( ،)1115في المسؤولية التقصيرية ـ ـ المسؤولية عن الفعل الضار ،المجلد األول ،عمان ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،ص.331
( )4المال حويش ،عماد ( ،)1531تعويض االضرار الناشئة عن العمل غير المشروع ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد ،كلية
القانون ،ص.111
( )5سوار ،مصدر سابق ،ص.135
( )6السنهوري ،مصدر سابق ،ص.1155
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 -2التعويض غير النقدي
ويتمثل التعويض غير النقدي غالبا بأداء أمر معين وعلى سبيل التعويض ،وهو نوع خاص ال
ٍ
بالتعويض النقدي ،ومع ذلك قد يكون األنسب لما تقتضيه الظروف
هو بالتعويض العيني وال هو
في بعض الصور (.)1
وللتعويض غير النقدي صور متعددة ،فقد يتمثل في صورة نشر حكم االدانة على من ارتكب
الفعل الضار ،وقد يتخذ شكل الحكم بمصروفات ،وقد يتخذ شكل االعتراف بالشرف أو االعتذار
()2
أن الحكم بالتعويض النقدي ال يجوز
أمام المحكمة من أجل التخفيف من آالم المتضرر  .على ّ

للقاضي الحكم به إال بناء على طلب المضرور ،والمحكمة غير ملزمة بطلب المضرور التعويض
غير النقدي فلها أن تحكم بما تراه مناسبا سواء كان الحكم بالتعويض النقدي أو غير النقدي (.)3
والتعويض غير النقدي في معرض مسؤولية القاضي المدنية ،يمكن تمثليه في حق المتضرر
بالمطالبة بالتعويض عما سببته له السلطة القضائية من ضرر ،ويكون نتيجة اصدارها أمر للجهات
التنفيذية للقيام بتفتيش محل عمله ،أو منزله على نحو أضر بسمعته دون وجه حق ،فيطالب
الشخص المضرور القاضي أو السلطة القضائية باالعتذار بصورة تحريرية ،أو نشر االعتذار في
صحيفة مشهورة أو في مكان العمل كنوع من التعويض (.)4

( )1العامري ،سعدون ،مصدر سابق ،ص.151
( )2الفضل ،منذر ،مصدر سابق ،ص 331ـ ـ.331
( )3الحكيم ،عبد المجيد وآخرون ،مصدر سابق ،ص.146
( )4القيسي ،حنان ،مصدر سابق ،ص.135
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ثانياً :التعويض عن الضرر المادي والضرر األدبي وانتقال الحق فيهما
أ -التعويض عن الضرر المادي وانتقال الحق فيه
حتى يكون الضرر المادي قابال للتعويض ال بد أن يؤدي إلى االخالل بح ٍ
ق أو بمصلحة مالية
للمضرور ،وأن يكون االخالل بهذه المصلحة محققا في الحال أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا
فال يكفي أن يكون محتمال ( .)1وهذا الضرر قد يصيب مصلحة مالية فقط ،كمن يفقد معيلُهُ دون
أن يكون له حق ثابت في النفقة وهذا هو الضرر المادي المرتد ( .)2ويشترط في المصلحة المالية
حتى تكون واجبة التعويض أن تكون مشروعة .وقد يصيب الضرر حق ثابت للمضرور كسالمة
جسمه وسالمة حياته ،والتعدي على ملك شخص هو اخالل بحق ويعد ضر ار (.)3
والتعويض عن الضرر المادي في المسؤولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر سواء كان
متوقعا أو غير متوقع ،وسواء كان الضرر المباشر خسارة لحقت بالمضرور أو كسبا ضاع عليه،
أما الضرر غير المباشر فال يعوض عنه ( .)4وأمثلة الضرر المباشر الذي يتصور وقوعه عن
القاضي اكراههُ للمدعى عليه من أجل االقرار بالحق المدعى به ،ومن ثم أصدر القرار بناء على
هذا االقرار ،أو منع الشخص من السفر دون مسوغ قانوني (.)5

( )1المنجى ،محمد ( ،)1553دعوى تعويض حوادث السيارات ،االسكندرية ،منشأة المعارف ،ص.341
( )2المختار ،يونس صالح الدين ( ،)1115الخسارة االقتصادية المحضة الناجمة عن االهمال والتعويض عنها في القانون
االنكليزي ،بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ،المجلد  ،16العدد الثاني ،ص.166
( )3السنهوري ،مصدر سابق ،ص.573
( )4مرقس ،الوافي ،مصدر سابق ،ص.537
( )5هبيشان ،مصدر سابق ،ص.55
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وتنص المادة ( )113من القانون المدني العراقي على أنه ":في حالة القتل وفي حالة الوفاة
بسبب الجرح أو أي فعل ضار آخر يكون من أحدث الضرر مسؤوال عن تعويض األشخاص الذين
كان يعيلهم المصاب وحرموا من االعانة بسبب القتل أو الوفاة ".
أن هذا النص يقرر حق التعويض لكل من كان يعيلهم المضرور وبغض النظر عن
والواضح ّ
كونهم من ورثته أم من الغير ،وهذا الحق ينشأ في ذمتهم مباشرة بسبب ضرر مادي أصابهم
شخصيا دون أن ينتقل إليهم عن طري ٍ
ق آخر ( .)1أما مسألة انتقال الحق في التعويض عن الضرر
ِ
بالتعويض إلى الورثة أو
المادي ،فهو أمر ليس فيه خالف بين القوانين ،فيمكن أن ينتقل الحق
الدائنين دون أن يشترط في ذلك وجود اتفاق مسبق أو حكم يحدد مقداره (.)2
ب -التعويض عن الضرر األدبي وانتقال الحق فيه
إذا كان تعويض الضرر المادي أمر لم يثر أي خالف أو جدل بين الفقه ،فاألمر مختلف
بالنسبة لتعويض الضرر األدبي ،حيث انقسم الفقهاء بين مؤيد ومعارض في مسألة تعويضه.
أن
أن الضرر األدبي هو ضرر غير قابل للتعويض ،وحجتهم في ذلك ّ
يرى جانب من الفقه ّ
السمعة والشرف والمعاناة والحزن على فقد عزيز اشياء ال يمكن تقويمها بالنقود ،ومن العيب على
()3
أن الغاية من التعويض هو إزالة ومحو كل
الشخص أن يطلب تعويضا ماليا مقابل ذلك  ،كما ّ

أثر للضرر ،فهل يتصور أن يعوض المال فقد األب أو االبن ،أضف إلى ذلك صعوبة تعين

( )1العامري ،مصدر سابق ،ص.131
( )2الحكيم ،وآخرون ،مصدر سابق ،ص.147
( )3السرحان ،عدنان ،والخاطر ،نوري( ،)1113شرح القانون المدني ـ ـ مصادر الحقوق الشخصية ،عمان ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،ص.411
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المستحق للتعويض عن الضرر األدبي ( .)1بينما ذهب البعض إلى القول بوجوب التمييز بين
أن الضرر األدبي القابل
ضرر أدبي قابل للتعويض وبين ضرر أدبي ال يعوض ،وذهبوا إلى ّ
للتعويض هو الذي يؤدي إلى ضرر مادي ،فيعوض الضرر المادي فقط دون الضرر األدبي،
ومنهم من قصر التعويض على الضرر األدبي الذي يمس الشرف واالعتبار فقط (.)2
وقد تهاوت هذه الحجج أمام التطور الذي شهدته المسؤولية المدنية ،إذ ذهبت غالبية
التشريعات المعاصرة إلى تعويض الضرر األدبي شأنه في ذلك شأن الضرر المادي ،ومن القوانين
التي أخذت بالتعويض عن الضرر األدبي القانون المدني العراقي والقانون المدني األردني والقانون
المدني المصري.
 -9انتقال الحق في التعويض عن الضرر األدبي في القانون العراقي
نصت المادة ( )115من القانون المدني العراقي على أنه 1 ":ـ ـ يتناول حق التعويض الضرر
األدبي كذلك ،فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في
مركزه االجتماعي اوفي اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤوال عن التعويض1.ـ ـ ويجوز أن يقضي
لألزواج ولألقربين من األسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب3 .ـ ـ وال ينتقل
التعويض عن الضرر األدبي إلى الغير إال إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم نهائي".
أن التعويض هو حق متعلق بشخص المضرور ،فال تكون له قيمة مالية
يتبين من هذا النص ّ
أن
إال إذا اقر به محدث الضرر أو بالمطالبة القضائية من قبل المضرور .ويفهم كذلك من النص ّ
المشرع العراقي لم يجز انتقال الحق في التعويض األدبي إلى الغير إال إذا تحدد مقداره بمقتضى
( )1المذهان ،نايف ( ،)1116المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية في القانون األردني ،اطروحة دكتوراه ،جامعة عمان
العربية للدراسات العليا ،عمان ،ص.57
( )2كمال ،فريحة ،مصدر سابق ،ص.173
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اتفاق بين المتضرر ومحدث الضرر أو صدر به حكم نهائي ،وال ينتقل قبل تحديده إلى الورثة (.)1
أن المشرع قد أعطى الحق بالتعويض لغير المصاب فقط فـي حالة
كما يالحظ من النص ّ
االصابات المميتة ،وحصر من لهم الحق فيه باألزواج واألقربين .وقد أخذ القضاء العراقي بذلك في
الكثير من األحكام ،ومن ذلك ما قضت به محكمة التمييز االتحادية في قرارها ( )2والخاص" بحق
اشقاء المتوفي جراء الصعق الكهربائي بالمطالبة بالتعويض األدبي عما أصابهم من أسى وحزن
عن وفاة شقيقهم".
أن اإلصابة غير المميتة وان خلفت ضرر أدبي للغير فإنه ال
ويفهم من مفهوم المخالفة ّ
ألن هناك من االصابات غير المميتة ال سيما تلك
يستحق التعويض عنها وهذا اتجاه محل نظرّ ،
ار أدبية للغير ال تقل عن تلك التي تخلفها االصابات
التي تسبب تشوهات أو قطع ،تُخلف أضر ا
المميتة ( .)3واذا كان النص ال يثير أي صعوبة بما يخص األزواج بشرط أن تكون الزوجية مستمرة
بينهما إلى الوفاة ،فإنه على عكس ذلك فيما يتعلق بمفهوم األقربين من األسرة ،فعدم تحديده
األشخاص الذين يدخلون تحت هذا المفهوم أوقع الفقه والقضاء في العراق باجتهادات مختلفة (.)4
 -2انتقال الحق في التعويض عن الضرر األدبي في القانون األردني
نصت المادة ( )167من القانون المدني األردني على 1 " :ـ ـ يتناول حق الضمان الضرر
األدبي كذلك .فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في
مركزه االجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤوال عن الضمان 1 .ـ ـ ـ ويجوز أن يقضي
( )1الحكيم ،وآخرون ،مصدر سابق ،ص.143
( )2قرار محكمة التمييز بالرقم  1113/143في .1115/3/31
( )3العامري ،مصدر سابق ،ص.141
( )4الفضل ،مصدر سابق ،ص.311
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بالضمان لألزواج ولألقربين من األسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب3 .ـ ـ ـ وال
ينتقل الضمان عن الضرر األدبي إلى الغير اال إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم نهائي".
أن المشرع األردني أقر التعويض عن الضرر األدبي ،لكنه حصر المستحقون
يتبين من النص ّ
بالتعويض عن الضرر األدبي المرتد في االصابة المميتة باألزواج واألقربين دون أن يبين من هم
االقربين ،واشترط النتقال التعويض إلى الغير بوجود اتفاق مسبق بين المضرور وبين محدث
الضرر أو صدور حكم نهائي ،وهذا موقف منتقد ألنه يضر بمصلحة المضرورين (.)1
 -3انتقال الحق في التعويض عن الضرر األدبي في القانون المصري
لقد خالف المشرع المصري ما سار عليه المشرع العراقي والمشرع األردني ،ورغم نصه على
التعويض عن الضرر األدبي ،إال أنه قصر الحق في طلب التعويض عن الضرر األدبي المرتد
عن االصابات المميتة على أشخاص معينين من أقارب المتوفي ،حيث نص في المادة ( )111من
القانون المدني على أنه ":ال يجوز الحكم بالتعويض إال لألزواج واألقارب إلى الدرجة الثانية عما
يصيبهم من الم من جراء موت المصاب" .كما أنه اشترط في نفس المادة النتقال الحق بالتعويض
المضرور أمام القضاء (.)2
عن الضرر األدبي إلى الغير بوجود اتفاق أو إذا طالب به
ُ
أن قيمة التعويض عن الضرر المادي تنتقل إلى الذمة المالية للمضرور دون
ومما سبق يتبين ّ
حاجة إلى اتفاق أو حكم يحدد مقداره ،أما التعويض عن الضرر األدبي فإنه ال يكون ذو قيمة
ماليه وبالتالي ال يجوز أن ينتقل إلى الغير إال إذا تم تحديده باتفاق أو حكم نهائي .وهذا هو موقف
المشرع العراقي والمشرع األردني ،وهو موقف منتقد أل ّن صدور الحكم النهائي بالتعويض يحتاج
( )1المصدر نفسه ،ص.31
( )2العامري ،مصدر سابق.111 ،
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إلى وقت طويل ،وكان باإلمكان االكتفاء بالمطالبة القضائية كما فعل المشرع المصري (.)1
ِ
العدل في عدم
أن المشرع العراقي والمشرع األردني كانا أقرب في مسايرة جادة
والمالحظ أيضا ّ
تحديد درجة القرابة لمن له حق المطالبة بالتعويض عن الضرر األدبي المرتد ،فقد يكون هناك من
هو اشد حزنا لموت المصاب من شخص يكون أقرب صلة للمتوفي ،فالعبرة هنا ليست بقرب
الشخص أو بعده عن المتوفي ،وانما بشدة األلم والحزن الذي سببه الموت (.)2

( )1الفضل ،مصدر سابق ،ص.311
( )2العامري ،مصدر سابق ،ص.133
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المبحث الثاني:

مدى مسؤولية الدولة عن تعويض األخطاء القضائية
إذا كانت القاعدة السائدة قديما في التشريعات التي تأخذ بمسؤولية القاضي المدنية ،هي عدم
أن مسؤوليتها في بعض الحاالت إنما هو استثناء عن
مسؤولية الدولة عن األخطاء القضائية ،و ّ
أصل القاعدة ،فإ ّن االتجاه الحديث قد قلب هذه القاعدة ،وأصبحت مسؤولية الدولة عن أخطاء
القضاة هي االصل ،وعدم المسؤولية هو االستثناء .واذا كان األصل في مسؤولية الدولة أنها تقوم
إن التطور الذي شهدته المجتمعات وانتشار المخاطر في جميع نواحي
غالبا على أساس الخطأ ،ف ّ
الحياة وظهور االفكار الديمقراطية ،دفعت التشريعات إلى اقرار مسؤولية الدولة دون الحاجة إلى
قيام الخطأ ،تطبيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام األعباء العامة ،أو على أساس تحمل
التبعة_( .)1وبناء على ما تقدم سيقسم هذا المبحث إلى مطلبين ،يخصص األول للبحث في أساس
مسؤولية الدولة عن األعمال القضائية ،أما المطلب الثاني فسيبحث في مدى مسؤولية الدولة عن
أخطاء قضاتها في التشريع العراقي وبعض التشريعات المقارنة.

المطلب األول:

أساس مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية
تعددت األسس التي تقوم عليها مسؤولية الدولة بالتعويض عن العمل القضائي ،فمن الفقه من
يذهب إلى األخذ بنظرية الخطأ في القانون المدني ،ومنهم من يذهب إلى األخذ بنظرية المسؤولية
أن مسؤولية الدولة عن التعويض هو نوع من
دون خطأ ،على أساس تحمل التبعة أو على أساس ّ
التكافل االجتماعي الذي يحتم على الدولة تحمل أعباءه أو على مبدأ المساواة أمام األعباء العامة.
وعلى ما تقدم سيقسم هذا المطلب إلى فرعين ،األول يختص في البحث بنظرية الخطأ كأساس
( )1الجامعي ،هدى ،مصدر سابق ،ص.136
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لمسؤولية الدولة ،والثاني في مسؤولية الدولة دون خطأ من خالل البحث في أهم األسس والمبادئ
التي تقوم عليها.
الفرع األول :مسؤولية الدولة على أساس الخطأ
أن أساس قيام مسؤولية الدولة هو الخطأ من جانب السلطة القضائية،
يرى بعض الفقه ّ
وبمقتضى هذه النظرية فانه يتطلب لقيام المسؤولية أن يكون هناك خطأ ،ويترتب عليه ضرر
اصاب الغير ،أي أن تكون هناك عالقة سببية بين الخطأ والضرر ،بحيث يكون الضرر ناشئا عن
ذلك الخطأ ،وهذا ما يعرف في القانون التقليدي بأنه ال مسؤولية دون خطأ (.)1
ويفرق االتجاه الحديث عند تقرير مسؤولية الدولة عن األخطاء القضائية ،بين الخطأ القضائي
الشخصي وبين الخطأ المرفقي ،أما الخطأ الشخصي فيجب التفرقة بين نوعين من األخطاء ،خطأ
شخصي يرتكبه القاضي ال تضمنه الدولة ،كاألخطاء التي تصدر عن القاضي خارج عمله
القضائي ،وخطأ شخصي للقاضي تضمنه الدولة التصاله بمرفق القضاء ،على أن ترجع الدولة
()2
إن الدولة تتحمل
على القاضي بالمبلغ الذي دفعته تعويضا للمتضرر  .أما الخطأ المرفقي ف ّ

عبء التعويض عنه.
أوالً  :األخطاء الشخصية للقضاة المرتبطة بالوظيفة
ويكون خطأ القاضي شخصيا متى كان منفصال معنويا عن مرفق القضاء ،أو كان خطأ
عمدي ،أو كان الخطأ الذي صدر عن القاضي بالغ الجسامة.

( )1شوايل ،عاشور سليمان ( ،)1111مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط اإلدارية ،القاهرة ،دار النهضة ،ص.65
( )2الفوزان ،محمد بن براك ( ،)1115مسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها اإلدارية ،الرياض ،مكتبة
القانون واالقتصاد ،ص.175
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والخطأ المنفصل معنويا عن الوظيفة القضائية يقصد به الخطأ الذي يصدر عن القاضي أثناء
ممارسته لوظيفته القضائية أو بسببها ،لكنه منقطع الصلة بالعمل القضائي ،بحيث يصبح هذا
الخطأ وكأنه صادر من القاضي خارج نطاق الوظيفة ،كما لو كان الفعل غير المشروع الذي صدر
مصالح شخصية غير التي
يهدف إلى تحقيق
عن القاضي يدخل في اختصاص وظيفته ،لكنه
ٍ
ُ
يستهدفها مرفق القضاء ( .)1أما الخطأ العمدي فيتمثل باتجاه نية القاضي إلى الحاق الضرر بالغير
عمدا ،كأن يقع من القاضي غش أو تدليس أو غدر .أما الخطأ البالغ الجسامة فيقصد به الخطأ
الذي ال يمكن قبوله وال التسامح به ،ألنه ينطوي على قدر كبير من اإلهمال الذي ال يمكن تصوره،
ٍ
قصد منه ،كما لو أغفل القاضي تسبيب حكم
سواء قصد القاضي الحاق االذى ،أو كان دون
اصدره ( .)2ويترتب على تقرير مسؤولية القاضي عن خطئه الشخصي ،أن تقوم الدولة بدفع
التعويض إلى الشخص المضرور ،على أنها ترجع على القاضي بما دفعت ،أل ّن مسؤولية الدولة
هنا مسؤولية مؤقته.
ثانياً  :الخطأ المرفقي من جانب مرفق القضاء
ويقصد به الخطأ الذي ال ينفصل عن المرفق ذاته ،أو انه الخطأ الذي ال يثير وقوعه أية
ابة ،فال يفهم من الظروف المحيطة به انه ناتج عن ر ٍ
غر ٍ
عونة أو دافع شخصي ( .)3وقد عرفته
محكمة النقض المصرية بأنه " :الخطأ الذي ينسب إلى المرفق حتى ولو كان الذي قام به ماديا
أن المرفق ذاته هو الذي تسبب بالضرر ،ألنه لم
أحد العاملين بالمرفق ،ويقوم الخطأ على أساس ّ

( )1الشاعر ،رمزي طه ،مصدر سابق ،ص.363
( )2الشاعر ،مصدر سابق ،ص 364ـ.365
( )3مصطفى ،محمود ( ،)1536مسؤولية الدولة عن عمل السلطة القضائية ،اطروحة دكتوراه ،القاهرة ،ص.117
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يؤد الخدمة العامة وفقا لقواعد يسير عليها سواء كانت هذه القواعد خارجية ،أو وضعها المشرع
ليلزم بها المرفق ،أو داخلية أي صنعها المرفق لنفسه ،أو يقتضيها السير العادي" (.)1
ويختلف الخطأ المرفقي للسلطة القضائية في القانون المدني عن الخطأ المرفقي في القانون
العام ،حيث انه في القانون العام ال تظهر شخصية الموظف الذي ارتكب الخطأ ،وانما تندمج مع
شخصية الدولة ،فالمرفق هو الذي ارتكب الخطأ ال الموظف الذي قد يكون مجهوال ،لذلك ليس
هناك ما يلزم لتعين الموظف الذي ارتكب الخطأ ،بل يكفي عدم قيام إدارة المرفق بالعمل على
الوجه الصحيح وبالتالي قيام مسؤولية الدولة ( .)2كذلك يختلف خطأ مرفق القضاء في القانون
المدني عن الخطأ المرفقي في القانون العام ،حيث يتقرر الخطأ في القانون المدني بدعوى ترف ـ ـ ــع
أمام المحاكم العادية ،أما الخطأ المرفقي في القانون العام فينظر فيه أمام محاكم القضاء
اإلداري(.)3
إن الدولة ال تُسأل
ويترتب على األخذ بالخطأ كأساس لمسؤولية الدولة عن األخطاء القضائيةّ ،
عن األضرار التي تصدر عن أعمال القضاة مالم يكن هناك خطأ من جانب المرفق ،كما يترتب
ٍ
عالية من
على توافر الخطأ عدم اشتراط أن يكون الضرر استثنائيا أو أن يكون على درجة
ِ
الجسامة ،بل يكفي للتعويض عنه أن يكون شخصيا مؤكدا ومباش ار ( .)4وتتحمل الدولة عبء
التعويض عن أخطاء مرفق القضاء بشكل كامل (.)5
( )1نقض مدني رقم  1753لسنة  53ق ،جلسة  1551/5/5مشار إليه لدى الجامعي ،هدى ،ص.141
( )2الجامعي ،هدى ،مصدر سابق ،ص.143
( )3علي ،ابراهيم محمد ( ،)1111االتجاهات الحديثة في مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ،القاهرة ،دار النهضة
العربية ،ص.51
( )4الفوزان ،محمد بن براك ،مصدر سابق ،ص.171
( )5الشاعر ،رمزي طه ،مصدر سابق ،ص.343
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أن تشريعات كثيرة اقامة مسؤولية الدولة على أساس الخطأ ،كالقانون
وتجدر اإلشارة إلى ّ
الفرنسي والقانون الجزائري والقانون االسباني وغيرها من القوانين المقارنة ،ومع ذلك لم تسلم هذه
أن التمسك بالخطأ أصبح قاص ار على مواجهة كل األضرار
النظرية من نقد الفقهاء ،على أساس ّ
أن إثبات الخطأ من المسائل
وهذا ما ال تقبل به العدالة ومبدأ المساواة أمام التكاليف العامة ،كما ّ
الصعبة خصوصا في ظل التشعب والتعدد في توزيع االختصاصات ( .)1ومن االنتقادات األخرى
التي وجهت إلى نظرية الخطأ ،أنها نظرية غير منطقية وتتعارض مع ما يهدف إليه الفكر القانوني
الحديث ،فغاية المسؤولية المدنية هو جبر الضرر وال تهتم إال بالضرر ،أما الخطأ فتعنى به
أن التعويض المدني ال دخل له
ألن العقوبة تتناسب مع جسامة الخطأ ،كما ّ
المسؤولية الجنائية ّ
بالعقوبة ،فمن المنطق اقامة المسؤولية التقصيرية على الضرر ال على الخطأ (.)2
الفرع الثاني :مسؤولية الدولة دون خطأ
أن
أن نظرية الخطأ تمثل القاعدة األساس التي تقوم عليه مسؤولية الدولة ،إال ّ
على الرغم من ّ
االنتقادات التي وجهت اليها جعلت الفكر القانوني يتجه إلى البحث عن أساس آخر للمسؤولية.
فظهرت نظرية جديدة ال تشترط الخطأ لتحقق مسؤولية الدولة ،إنما تتحقق مسؤوليتها دون خطأ،
فهي تقوم على الضرر حتى وان انتفى الخطأ ،أو كان الضرر راجعا إلى حادث فجائي ( .)3فتُسأل
الدولة عن األضرار التي تصيب األشخاص جراء أعمالها المشروعة دون حاجة إلى تحميل

( )1فريحة ،حسين ( ،)1553مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ،الجزائر ،المطبعة الجزائرية للمجالت والجرائد،
ص.111
( )2عبد اهلل ،فتحي عبد الرحيم ( ،)1115دراسات في المسؤولية التقصيرية ـ ـ نحو مسؤولية موضوعية ،االسكندرية ،منشاة
المعارف ،ص.11
( )3عبد اهلل ،فتحي عبد الرحيم ،مصدر سابق ،ص.11
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أن الضرر الذي أصابه هو نتيجة لعمل
المتضرر عبء اثبات خطئها ،ويكفي أن يثبت المضرور ّ
الدولة (.)1
ٍ
لجانب من الفقه ،إال أنها تتميز
إن نظرية المسؤولية دون خطأ وان كانت محل اعتراض
ّ
بخصائص تنبع من طبيعتها ،كما أ ّن العديد من فقهاء القانون قد أ ّيد هذه النظرية ،مستندين على
ٍ
ٍ
أ ٍ
وفلسفية يمكن أن تقوم عليها .وهذه الخصائص واألسس ،سيتم بيانها وفقا للترتيب
قانونية
سس
اآلتي:
أوالً  :خصائص نظرية المسؤولية دون خطأ
تتميز نظرية المسؤولية دون خطأ بخصائص يمكن اجمالها بما يلي:
أ -أنها نظرية قضائية ،فهي من صنع مجلس الدولة الفرنسي أبتدعها القضاء اإلداري لخلق توازن
بين حقوق المتضرر من جهة ،وبين ممارسة امتيازات السلطة العامة الممنوحة لإلدارة من جهة
أخرى ،من أجل تحقيق العدل والتضامن االجتماعي (.)2
أن تحققها ال يستلزم أن تكون الدولة قد ارتكبت فعال جرميا،
ب -تمتاز بأنها نظرية موضوعية ،أي ّ
ويكفي لقيام المسؤولية أن تكون الدولة قد الحقت ضر ار بالغير نتيجة نشاطها الخطـ ــر فهي
ليست مسؤولية مطلقة ،إنما يأخذ بنظر االعتبار عند الحكم بالتعويض ظروف الدولة المادية،
ِ
الجسامة (.)3
وأن يكون الضرر استثنائيا وعلى درجةٍ كبيرةٍ من

( )1بيان ،رائد "محمد عادل"( ،)1116األساس القانوني للمسؤولية اإلدارية دون خطأ ،بحث منشور في مجلة دراسات علوم
الشريعة والقانون ،الجامعة األردنية ،المجلد  ،43العدد  ،1ص.151
( )2الطماوي ،سليمان محمد( ،)1536قضاء التعويض وطرق الطعن باألحكام ،الكتاب الثاني ،القاهرة ،دار الفكر العربي،
ص175ـ ـ.131
( )3بيان ،رائد" محمد عادل ،مصدر سابق ،ص.43
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ج -أنها نظرية استثنائية تكميلية ،يتم اللجوء اليها عندما يتعذر على المتضرر إثبات الخطأ ،أو
عندما ال يكون هناك خطأ من جانب الدولة ،لكن توافر الضرر الذي لحق باألفراد استوجب
قيام مسؤوليتها ،فتطبيقها يهدف إلى حفظ التوازن بين حقوق اإلدارة وحقوق األفراد وحرياتهم(.)1
ثانياً :المبادئ واالسس التي تقوم عليها نظرية المسؤولية دون خطأ
قيل في األساس الذي تقوم عليه المسؤولية دون خطأ من وجهة نظر الفقه المؤيد لها ،اُسس
ومبادئ عدة ،فهي تُ َؤسس على مبدأ التبعة (المخاطر) ،كما تؤسس على مبدا التكافل االجتماعي،
وعلى مبدأ الغرم بالغنم ،وعلى أساس المساواة أمام األعباء والتكاليف العامة ،في الحاالت التي
ينتفي فيها الخطأ والخطر ،وهي كما يلي:
أ -مبدأ التكافل االجتماعي
فإن األساس الذي تقوم عليه مسؤولية الدولة عن تعويض المتضررين من
وبمقتضى هذا المبدأ ّ
أعمال القضاة هو مبدأ العدالة والتكافل االجتماعي ،باعتبار الدولة هي التي ترعى مصالح األفراد
أن الضرر الذي أصاب الفرد نتيجة عمل السلطة القضائية يعد مساسا
والضامنة لسالمتهم ،وطالما ّ
إن من واجب الدولة التدخل لضمان وجبر هذا الضرر ( .)2ومع ذلك فقد انتقد
بحريته وسالمته ،ف ّ
هذا المبدأ على أساس انه من الممكن األخذ به في مجال الكوارث الطبيعية ،فيكون من واجبات
الدولة أن تتدخل لمساعدة المضرورين ،أما في العمل القضائي فال مجال لتطبيقه (.)3

( )1أحالم ،لوصيف ( ،)1114المسؤولية اإلدارية الناجمة عن اضرار االشغال العمومية في التشريع الجزائري ،رسالة
ماجستير ،جامعة محمد خضير بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ص.43
( )2بصيفي ،مزيود ( ،)1111مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي ،رسالة ماجستير ،جامعة
وهران ،القطب الجامعي بلقايد ،كلية الحقوق ،الجزائر ،ص36ـ ـ.37

( )3نادية ،شريفي ،وزهيرة ،حجيلة ( ،)1113المسؤولية اإلدارية عن الخطأ القضائي ،رسالة ماجستير ،المركز الجامعي
بلحاج بوشعيب عين تموشنت ،معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،الحقوق ،ص.36
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ب -مبدأ المساواة أمام األعباء العامة
أن أساس مسؤولية الدولة دون خطأ يقوم على مبدأ المساواة أمام
يذهب جانب من الفقه إلى ّ
إن على الجميع تحمل المخاطر الناجمة عن نشاط
التكاليف واألعباء العامة ،ووفقا لهذا المبدأ ف ّ
أن الدولة عند ممارستها لنشاطها إنما قامت به
الدولة في حال سبب ضر ار لبعض أفرادها ،طالما ّ
لمصلحة الجماعة ،فليس من العدالة أن يقع عبء هذا النشاط على أشخاص محددين ،بل يجب
()1
إن المساس بهذا المبدأ يوجب على الدولة
أن تتوزع أعباء هذا النشاط على الجميع  .وعليه ف ّ

التزاما ،يتمثل بتعويض الضرر الذي لحق فرد أو مجموعة أفراد محددين نتيجة لممارسة نشاطها
ٍ
مصلحة
القضائي ،عمال بمبدأ عدم تحمل المضرور وحده اثار النشاط الذي يهدف إلى تحقيق
عامة ( ،)2ومن أجل إعادة التوازن وانهاء حالة عدم المساواة التي خلفها الحكم القضائي.
أن مبدأ المساواة أمام األعباء العامة هو المبدأ الوحيد الذي تقوم عليه
وهناك من يرى ّ
أن من المصلحة العامة تحتم في أحو ٍ
ال كثيرٍة القيام
المسؤولية دون خطأ ،مستندين في ذلك إلى ّ
ٍ
لمصلحة
بنشاط دون خطأ أو خطر ،فعندما يسبب هذا النشاط ضرر خاص لبعض األفراد تحقيقا
()3
ٍ
أن مبدأ
عامة ،ففي هذه الحالة يجب تعويضهم من الخزانة العامة للدولة  .ويذهب آخرون إلى ّ

المساواة أمام األعباء العامة هو األساس الوحيد لمسؤولية الدولة سواء كانت المسؤولية قائمة على
الخطأ أم دون خطأ (.)4

( )1بيان ،رائد "محمد عادل" ،مصدر سابق ،ص.151
( )2الناصري ،شمسة مفتاح أحمد ( ،)1113مسؤولية االدارة في التعويض عن الق اررات اإلدارية ،رسالة ماجستير ،جامعة
االمارات العربية المتحدة ،كلية القانون ،ص.35
( )3شوايل ،عاشور سليمان ( ،)1115مسؤولية االدارة دون خطأ والتطورات الحديثة في القضاء الفرنسي ،بحث منشور في
مجلة افاق اقتصادية ،المجلد الخامس ،االصدار التاسع ،متوفر على االنترنت ،ص.11
( )4المصدر نفسه ،ص.11
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ج -مبدأ تحمل التبعة
إن الدولة تتحمل تبعة النشاط الذي يحقق مصلحتها ،أو يعود عليها
وبمقتضى هذا المبدأ ف ّ
بالفائدة ،ولكن بعيدا عن فكرة الخطأ ،فال يطلب من المتضرر سوى اثبات العالقة السببية المباشرة
بين الفعل الذي اتاه المسؤول حتى وان كان غير خاطئ ،والضرر الذي أصابه ،وهي بهذا المعنـى
تعتبر مبدا عاما يسري على جميع األفعال التي تصدر عن األفراد ،وبغض النظر عن كون الفعل
خاطئ أم غير خاطئ ( .)1ويظهر هذا المبدأ في نظريتين مختلفتين ،األولى تسمى نظرية المخاطر
أما الثانية فيطلق عليها بعض الفقهاء بنظرية المنفعة أو الغرم بالغنم.
 -9نظرية المخاطر
إن كل من يتسبب بفعله مخاطر يتعين عليه تحمل تبعتها ،حتى وان
بمقتضى هذه النظرية ف ّ
كان نشاطه خاليا من الخطأ ،حيث تتحقق المسؤولية عن كل نشاط بغض النظر عن نوعه ،فال
مجال هنا للتمييز بين الفعل الخاطئ وغيره ،ففي كلتا الحالتين تتحقق المسؤولية ،سواء كان الضرر
نتيجة لفعله الشخصي ،أم بفعل الغير ،أم بفعل االشياء (.)2
إن الدولة تتحمل مسؤولية تعويض المتضررين من نشاط السلطة
وتأسيسا على هذه النظرية ف ّ
القضائية ،ليس على أساس الخطأ وانما على أساس المخاطر التي تسببها هذه األنشطة ،على
ِ
ٍ
خطر اجتماعي يقع على المجتمع متمثال بالدولة عبء
بمثابة
إن األخطاء القضائية هي
اعتبار ّ

( )1بن الزوبير ،عمر( ،)1117التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،اطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق،
ص.11
( )2المصدر نفسه ،ص.11

135

تعويضه ( .)1وتبدو هذا النظرية أكثر وضوحا في أعمال الضبط القضائي خصوصا في العمليات
التي يتطلب األمر فيها استعمال االسلحة النارية (.)2
وقد انتقدت هذه النظرية على أساس أنها إذا كانت تالئم بعض النشاطات ال سيما تلك التي
تستعمل فيها اآلالت واالشياء ،اال أنها من الصعوبة بمكان تطبيقها على األعمال القضائية ،أل ّن
مرفق القضاء وهو مرفقٌ عام يقدم خدمات عامة مجانية ،فال يمكن أن يشكل خط ار يستدعي تدخل
الدولة كضامن لتعويض اخطائه (.)3
 -2نظرية المنفعة أو الغرم بالغنم
إن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون
الغرم بالغنم كقاعدة فقهية يقصد بهاّ ":
على ما ينتفع به شرعا ،أي أن من ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضرره " ( .)4وهو يعني االرتباط
أن النشاط الذي تقوم به الدولة والذي يعود بالنفع على الكافة ،يجب أن
بين المنافع والتكاليف ،أي ّ
()5
فإن
يتحمل كل األفراد عبء التعويض ،متى سبب هذا النشاط ضرر بأفراد ٍٍمحددين  ،وعليه ّ

الدولةِ تعوض المضرور من الخزينة العامة المتكونة من الضرائب والرسومِ التي تدفعها الجماعة،

( )1نادية ،شريفي ،وزهيرة ،حجيلة ،مصدر سابق ،ص.35
( )2خديجة ،تكوك ( ،)1115الخطأ القضائي ومسؤولية الدولة عنه ،مذكرة ماجستير ،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ص.73
( )3حسين ،فريحة ،مصدر سابق ،ص.143
( )4الشوايل ،مصدر سابق ،ص.11
( )5بن مشيش ،فريد ( ،)1114المسؤولية اإلدارية عن اخطاء الموظف العام ،مذكرة ماجستير ،جامعة محمد خضير ،كلية
الحقوق ،ص.35
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استنادا للقاعدة الفقهية" من خلف تبعات يستفيد من مغانمها وجب عليه أن يتحمل عبء
مغارمها"(.)1
أن الدولة تستفيد من
ومبدأ المنفعة في معرض مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها ،تعني ّ
عمل الموظف الذي تستغل جهده من خالل توظيفه ألداء العمل لحسابها ولمصلحتها ،لذلك يجب
عليها أن تتحمل عبء هذا التوظيف ،متى كان الضرر الذي لحق بالغير ناتج عن ممارسة
الوظيفة.
أن أساس المسؤولية دون خطأ تقوم على أساس مبدأ
أن أغلب الفقه يذهب إلى ّ
والمالحظ ّ
أن مبدأ تحمل التبعة (نظرية الغرم
المساواة أمام التكاليف العامة ،ومع ذلك يرى جانبٌ من الفقه ّ
بالغنم) هو أفضل األسس التي يمكن أن يقوم عليه هذا النوع من المسؤولية ،أل ّن مبدأ الغرم بالغنم
يصلح كأساس للمسؤولية بشكل عام ،سواء كانت المسؤولية متعلقة بالقانون الخاص أو العام (،)2
وهذا ما يؤيده الباحث.

المطلب الثاني:
مدى مسؤولية الدولة عن عمل القاضي في التشريعات الحديثة
ِ
شكلين من
إن مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في العصر الحديث بدأت تأخذ
ّ
االنظمة القانونية ،فمن التشريعات من يجعل الدولة مسؤولة مباشرة عن تعويض األضرار الناتجة
عن عمل القضاة ،عن طريق دعوى مباشرة ترفع عليها وفي الحاالت التي يحددها القانون ،وهنـ ــاك
مـ ــن التشريعات من يقيمها وفقا لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ،أي تقيم مسؤولية القاضي
( )1الطماوي ،مصدر سابق ،ص.175
( )2نصار ،جابر جاد ( ،)1554مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية (قضاء التعويض) ،القاهرة ،دار النهضة العربية،
ص.143
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أن
الشخصية ثم تقوم مسؤولية الدولة تبعا لذلك ،وسواء كان هناك نص خاص يقرر المسؤولية أو ّ
القانون سكت عن تقريرها (.)1
ومن أجل توضيح ما تقدم سيقسم هذا المطلب إلى فرعين ،يخصص األول للبحث في مسؤولية
الدولة عن أخطاء القضاة في بعض التشريعات المقارنة ،أما الفرع الثاني فسيكون للبحث في مدى
مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في التشريع العراقي.
الفرع األول :مدى مسؤولية الدولة عن عمل القاضي في التشريعات المقارنة
اوالً :مسؤولية الدولة في التشريع الفرنسي
كانت القاعدة السائدة في القانون الفرنسي قبل صدور قانون  1571هي عدم مسؤولية الدولة
عن أعمال السلطة القضائية إال في حاالت استثنائية ،وهذه الحاالت ترتبط بإعادة النظر وبنتيجة
ِ
القضائية،
دعوى المخاصمة ،وباألضرار الناشئةِ عن الحبس االحتياطي ،وبأخطاء رجال الضبط
وأخطاء القضاء اإلداري ،والتي يمكن إخراجها عن ممارسة الوظيفة القضائية (.)2
ونتيجة االنتقادات الفقهية التي وجهت إلى هذه القاعدة تدخل المشرع الفرنسي ونص في المادة
( )11من القانون الصادر في 5يوليو /تموز من عام  1571المعدل لقانون المرافعات المدنية
الفرنسي ،وفي المادة ( )515من قانون المرافعات المدنية الصادر في  5ديسمبر/كانون األول من
عام  ،1575وقرر مسؤولية الدولة عن أخطاء مرفق القضاء ،في حالتي الخطأ الجسيم وانكار
ِ
المخاصمة ( ، )3حيث نص في المادة ()11
العدالة دون الحاجة إلى إعادة النظر أو إلى دعوى
من القانون رقم  616الصادر في  5يوليو/تموز سنة  1571على انه ":تسأل الدولة عن تعويض
( )1علم الدين ،محي الدين ،مصدر سابق ،ص.553
( )2الشاعر ،مصدر سابق ،ص  331وما بعدها.
( )3علي ،ابراهيم محمد ،مصدر سابق ،ص.51
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األضرار التي تنشأ عن األخطاء التي يقع فيها مرفق القضاء في حالة الخطأ الجسيم وحالة انكار
العدالة ،ويسأـل القضاة عن أخطائهم الشخصية ،وفي هذه الحالة تضمن الدولة حصول المضرور
على تعويض عن األضرار التي أصابته من هذه األخطاء الشخصية ،على أن ترجع على من
سبب الضرر ليتحمل العبء النهائي للتعويض"(.)1
أن النظام الجديد قد فرق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ،وقرر مسؤولية
والمالحظ ّ
الدولة عن األخطاء المرفقية المتمثلة في الخطأ الجسيم وانكار العدالة ،وأقام مسؤولية القاضي
أن الدولة وان كانت غير
الشخصية عن األخطاء التي ترتقي إلى مرتبة الخطأ الشخصي ،بيد ّ
مسؤولة عن األخطاء الشخصية للقضاة ،فإنها تبقى ضامنة لهذه المسؤولية ،وتضمن تعويض
المتضرر نتيجة هذه األخطاء ،مع حقها في الرجوع على القاضي المسبب لهذه األضرار ( .)2كما
أن اشتراط المادة ( )11من قانون  1571توافر الخطأ المرفقي وحصره بحالة الخطأ الجسيم وحالة
ّ
إن
أن المشرع الفرنسي قد أقام المسؤولية على أساس الخطأ ،وبالتالي ف ّ
انكار العدالة ،إنما يدل على ّ
مسؤولية الدولة ال تتحقق مالم يكون هناك خطأ من جانب مرفق القضاء ،حيث لم يقرر القانون
ِ
المسؤولية من دون خطأ على أساس المخاطر أو تحمل التبعة ( .)3وعلى الرغم من
امكانية قيام
عدم اعتراف نص المادة ( )11من قانون  ،1571ونص المادة ( )515من قانون 1575
بالمسؤولية دون خطأ فيما يتعلق بأعمال القضاة ،فإنهما لم يستبعدا إمكانية قيام المسؤولية على
نص المشرع على ذلك صراحة ،حتى وان كان
أساس المخاطر ،أو تحمل التبعة في الحاالت التي َ

( )1ترجمة نص المادة  11من القانون رقم  616الصادر في  5تموز عام  1571المعدل لقانون المرافعات المدنية الفرنسي.
أنظر :الشاعر ،مصدر سابق ،الهامش ،ص.331
( )2البنا ،محمود عاطف ( ،)1555الوسيط في القضاء اإلداري ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،ص.331
( )3علي ،ابراهيم محمد ،مصدر سابق ،ص.53
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النص عليها سابقا للنصوص الجديدة طالما لم يقض بإلغائها ،ومن ذلك مـ ـا تضمنهُ قان ـ ـون 1355
فيم ـا يتعلق بإعادة النظر ،والقانون الصادر عـ ــام  1571الخاص بمسؤولية الدولةِ عن أضرار
الحبس االحتياطي (.)1
أن المادة ( )16من قانون  1571والمادة ( )515من قانون المرافعات
وتجدر اإلشارة إلى ّ
ِ
ِ
للقضاة ،وأبقت على األحكام
الشخصية
تأجيل تطبيق قواعد المسؤولية
الصادر سنة  1575قررتا
َ
ِ
مخاصمة ،وبصدور القانون رقم
الواردة في المادة ( )515من قانون المرافعات الخاصة بدعوى ال
ِ
مادته
 43في  13يناير /كانون الثاني  1575أصبح نظام المخاصمة ملغيا ،حيث أضاف في
األولى إلى القانون األساسي الخاص بتنظيم القضاء والصادر في  11ديسمبر /كانون األول من
عام  1553المادة ( )1/11والتي قررت ان ":قضاة المحاكم العادية ال يسألون إال عن أخطائهم
أن مسؤولية القضاة التي تترتب على الخطأ الشخصي المتصل بمرفق القضاء ال
الشخصية ،و ّ
تتقرر إال بدعوى ترفع ضد الدولة  ،وهذه الدعوى تباشر أمام الدائرة المدنية بمحكمة النقض" (.)2
ِ
الشخصية في القانون الفرنسي ،لم تعد
أن مسؤولية القضاة عن أخطائهم
يتبين مما سبق ّ
أن
تتطلب اتباع نظام المخاصمة المنصوص عليه في قانون  7فبراير /شباط سنة  ،1533كما ّ
دعوى المسؤولية المدنية عن خطأ القاضي الشخصي ال ترفع عليه مباشرة ،بل تتطلب اختصام
ِ
الدولة اوال ،ومن ثم ترجع الدولة على القاضي حال ثبوت مسؤوليته ،ويكون ذلك بدعوى ترفع أمام
الدائرة المدنية بمحكمة النقض ( .)3والمشرع الفرنسي وان قرر المسؤولية الشخصيةِ للقضاة

( )1الشاعر ،مصدر سابق ،ص.335
( )2علي ،ابراهيم محمد ،مصدر سابق ،ص.53
( )3الشاعر ،مصدر سابق ،ص.345
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وفقا للنظام الجديد ،بيد أنه لم يحدد حاالت األخطاء التي تتحقق بها هذه المسؤولية ،وترك أمر
ِ
الشخصية لموظفي اإلدارة (.)1
تحديدها للمعايير التي قيلت في تحديد األخطاء
ثانياً :مسؤولية الدولة في التشريع المصري
إن االتجاه السائد حاليا والمعمول به في مصر ،هو عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة
ّ
ٍ
ٍ
استثنائية ،في الحاالت التي نص عليها المشرع صراحة ،حيث تتمثل في إعادة
بصفة
القضائية إال
ِ
المخاصمة وما درج عليه القضاء في مسألة تقرير المسؤولية عن أعمال
النظر ونتيجة دعوى
الضبط القضائية ،وما نصت عليه المادة ( )54من دستور  1114المعدل لدستور سنة 1111
بأنه " :ينظم القانون أحكام الحبس االحتياطي ومدته وأسبابه ،وحاالت استحقاق التعويض الذي
تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس االحتياطي ،أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة
بموجبه"(.)2
ِ
النهائية الصادرِة بالعقوبة في
واذا كان المشرع المصري قد اجاز طلب إعادة النظر في األحكام
ٍ
ٍ
جنحة ،بنصه على ذلك في المادة ( )441من قانون االجراءات الجنائية ،اال انه لم يقرر
جناية أو
مسؤولية الدولة عن األخطاء في األحكام الجنائية ،والتي تكون سببا في إعادة النظر ،واكتفى
بإعطاء الحق للمتهم في طلب التعويض عن األضرارِ التي لحقت به نتيجة الحكم الخاطئ ،من
كل شخص ساهم بسوء ٍ
نية أو إهمال في ايقاع القضاء في الخطأ( ، )3مع الزام الحكومة بنشر كل
ِ
حكم صادر بالبر ِ
الحكومة ،وفي جريدتين يختارهما
اءة بناء على إعادة النظر ،ويكون ذلك على نفقة

( )1الشاعر ،رمزي طه ( ،)1533المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية ،ط ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.167
( )2الشاعر ،الطبعة الرابعة ،مصدر سابق ،ص.133
( )3عبيد ،رءوف ( ،)1533مبادئ االجراءات الجنائية في القانون المصري ،القاهرة( ،د .ن) ،ص.334
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من صدر حكم البراءة لمصلحته( .)1وهناك من يرى ،انه ليس هناك ما يمنع القضاء المصري من
الحكم بالتعويض حال نجاح االلتماس والغاء الحكم الصادر باإلدانة ،السيما بعد نص المادة ()54
من دستور  1114المعدل لدستور  ،1111حيث ُيلزم النص المشرع بإصدار قانون ينظم فيه كيفية
التعويض عن األضرار التي تصيب األشخاص نتيجة حكم الغي بطلب إعادة النظر ،على أن
()2
أن
يكون األساس الذي يقوم عليه التعويض في هذه الحالة هو المسؤولية دون خطأ  .كما ّ

المشرع المصري قد نص في المادة (/311ثانيا) والتي أضيفت إلى قانون االجراءات الجنائية بعد
تعديله بموجب القانون رقم  145لسنة  1116على انه ...." :تعمل الدولة على أن تكفل الحق في
مبدأ التعويض المادي عن الحبس االحتياطي في الحالتين المشار اليهما في الفقرة السابقة وفقــا
للق ـواعــد واالجراءات التي يصدر بها قانون خاص" ،وأكد هذا االتجاه نص المادة ( )35من دستور
 ،1111والمادة ( )54من دستور  1114المعدل لدستور  1111والتي نصت في فقرتها الخامسة
بالقول " :وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطي ومدته وأسبابه ،وحاالت استحقاق التعويض الذي
تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس االحتياطي" (.)3
أما مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة وفقا لنظام المخاصمة ،فقد كان المشرعُ المصري ينص
على ذلك صراحة في قانون المرافعات القديم رقم  77لسنة  1545في المادة ( )757منه على
أن ـ ـ ــه " :تكون الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو عضو النيابة........
ولها حق الرجوع عليه" ،أما في قانون المرافعات الجديد النافذ حاليا فال يتضمن مثل هذا النص،
إن الراي الفقهي السائد وأيده في ذلك القضاء ،يذهب إلى إمكانية الرجوع على الدولة
ومع ذلك ف ّ
( )1المادة ( )451من قانون االجراءات الجنائية المصري ـ ـ أنظر :فريحة ،مصدر سابق ،ص 117وما بعدها.
( )2فهمي ،مصطفى أبو زيد ( ،)1575القضاء اإلداري ومجلس الدولة ،االسكندرية ،منشاة المعارف ،ص.713
( )3الشاعر ،مصدر سابق ،ص 317وما بعدها.
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طبقا للقواعد العامةِ في المسؤولية المدنية ،والتي تقضي بمسؤوليةِ المتبوع عن أعمال تابعة بالنسبة
ألخطاء القضاة الشخصية ( ،)1وهذا ما قضت به محكمة استئناف المنصورة في حكمها الصادر في
 1فبراير /شباط سنة  1573حيث قررت" الدولة تعتبر مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على
القاضي أو عضو النيابة ،وان كان لها الحق في الرجوع عليه.)2( ".....
أن مسؤولية الدولة عن الخطأ الشخصي للقضاة في القانون المصري هي
ومما تقدم يتبين ّ
مسؤولية غير مباشرة ،فهي تدخل كضامن احتياطي لعضو السلطة القضائية ،ومن ثم لها حق
الرجوع عليه بما دفعت ،فهي مسؤولة عنه وليست مسؤولة معه.
ثالثاً :مسؤولية الدولة في التشريع األردني
أن المشرع األردني لم ينص في قانون أصول المحاكمات المدنية على
لقد سبق القول ّ
إن مشروع قانون استقالل القضاء لسنة  1114قد حدد اسس
المسؤولية المدنية للقضاة ،ومع ذلك ف ّ
وحاالت هذه المسؤولية ،وعلى ذلك ليس هناك ما يمنع من تطبيق القواعد العامة على مسؤولية
الدولة عن أعمال السلطة القضائية وفقا لنص المادة ( )1/133الفقرة (ب) من القانون المدني
والتي تنص على 1 " :ـ ـ ال يسأل أحد عن فعل غيره ،ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور
إذا رات مبر ار أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر( :ب) من كانت له على
من وقع منه اإلضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ،ولم يكن ح ار في اختياره ،إذا كان الفعل
الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها ".

( )1تنص المادة ( )1/174من القانون المدني المصري على انه " يكون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله
غير المشروع ،متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها " ـ ـ أنظر في تفصيل ذلك إلى :البنا ،عاطف ،مصدر
سابق ،ص .136والطماوي ،مصدر سابق ،ص.65
( )2نقال عن الشاعر ،مصدر سابق ،الهامش رقم  ،1ص.135
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الفرع الثاني :مدى مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في العراق
اوالً :في التشريع
لم يرد في التشريع العراقي نص يشير صراحة إلى ِ
جعل الدولة مسؤولة عن تعويض األضرار
الناجمة عن أعمال السلطة القضائية ،سواء كانت مسؤولية الدولة مسؤولية مباشرة أو كانت
مسؤوليتها غير مباشرة ،حيث نصت المادة ( )3/151من قانون المرافعات العراقي على أنه " :إذا
ثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بإلزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي
وأبلغت األمر إلى و ازرة العدل

()1

أن مسؤولية
التخاذ االجراءات القانونية المقتضاة " .مما يعني ّ

أن نظام
القاضي في التشريع العراقي هي مسؤولية شخصية ،ومع ذلك يرى
ٌ
جانب من الفقه ّ
المخاصمة ُيقيم مسؤولية القاضي الشخصية اوال ومن ثم تقوم مسؤولية الدولة تبعا لذلك ،فعدم
ِ
الحكم ال يمنع من الرجوع إلى أحكام المادة ( )115من
النص صراحة على جواز األخذ بهذا
القانون المدني العراقي باعتبارها قاعدة عامة في المسؤولية المدنية ،على أن تُختصم الدولةِ مع
القاضي ابتداء للحكم عليه بالتعويض( ، )2ولها الحق بالرجوع على القاضي وفقا للمادة ( )111من
القانون المدني العراقي والتي تنص على أنه ":للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما
ضمنه".
ثانياً :في القضاء
أن الدولة غير مسؤولة عن تعويض
إن الوضع الذي استقر عليه القضاء العراقي ،هو ّ
ّ
األضرار التي تخلفها األخطاء القضائية ،فلم يجز مطالبة الدولة أو الجهة التي يتبع لها القاضي
( )1حل مجلس القضاء االعلى محل و ازرة العدل بموجب امر سلطة االئتالف المؤقتة المرقم  35في  13ايلول 1113
المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد  ،3531مجلد .44
( )2الناهي ،صالح الدين ( ،)1561الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية ،بغداد ،شركة الطبع األهلية ،ص.55
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المخاصم ،ويبدو ذلك واضحا من خالل ما قرره القضاء في الدعوى التي أقيمت على السيدين وزير
العدل ورئيس مجلس القضاء االعلى إضافة لوظيفتهما أمام محكمة بداية (بداءة) الكرخ ،حيث
صدر الحكم فيها برد الدعوى بتاريخ  1115/6/5بالعدد /773ب ،1115/وجاء في قرار محكمة
التمييز االتحادية أنه " :لدى التدقيق والمداولة وجد أنه صحيح وموافق للقانون وال يمكن مطالبة
الجهة التي يتبع ل ــها القاضي وفــق أحكام المسؤولي ــة التقصيرية بالتعويض عن األحكام
القضائية .....أل ّن ذلك يدخل في باب اجتهاد القاضي عند إصدار الحكم وال يمكن مساءلته عن
ذلك اال وفق الطرق القانونية التي رسمها القانون "( .)1كذلك قرار محكمة التمييز االتحادية الذي
إن مسؤولية المتبوع عن تابعه تستلزم تمتع المتبوع في حق توجيه ورقابة تابعه والتزام
جاء فيهّ ....":
أن القضاة مستقلين
االخير بطاعة المتبوع في ذلك التوجيه واالمتثال له في هذه الرقابة ،في حين ّ
عن رقابة وتوجيه المتبوع عند نظرهم الدعاوى واصدار األحكام والق اررات فيها وال سلطان عليهم في
قضائهم لغير القانون ....وبإمكان المميز مقاضاة القاضي وفق ما نصت عليه المادة  136من
قانون المرافعات المدنية إن كان لدعواه سند من القانون.)2( "...
أن المشرع العراقي قد جعل مسؤولية القاضي المدنية مسؤولية شخصية يتحمل
مما سبق يتبين ّ
القاضي وحده عبء التعويض عنها ،وقد سكت عن بيان مدى امكانية مساءلة الدولة عن أعمال
أن الدولة
أن الفقه القانوني في العراق ذهب في اتجاهين ،اتجاه يرى ّ
السلطة القضائية ،والمالحظ ّ
تكون مسؤولة بالتضامن مع القاضي عن التعويض الذي يحكم به للمضرور ،أل ّن الدولة هي من
تختار القضاة وتعينهم بالوظيفة القضائية ،وانهم عندما يقومون بالفصل في المنازعات إنما يؤدون

( )1قرار محكمة التمييز بالعدد  /653مدنية منقول 1115/بتاريخ.1115/7/13 :
( )2قرار محكمة التمييز بالعدد /417هيئة مدنية منقول 1113 /في .1113/11/16
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ٍ
مسؤولة عن أعمال القضـ ـ ـ ـ ــاة
أن الدولة غير
واجب من واجبات الدولة  ،واتجاه آخر يرى ب ّ

ٍ
بشكل تام عن السلطة
النتفـ ــاء عالق ـ ـ ــة التبعية بينهم وبين الحكومة ،فالسلطة القضائية مستقلة
التنفيذية من حيث الواجبات ،وال تتلقى منها التعليمات واألوامر كما هو الحال بالنسبة لباقي موظفي
الدولة (.)2
أن المشرع العراقي حسنا فعل عندما لم ينص على تحميل الدولة عبء
ويرى الباحث ّ
المسؤولية عن التعويض النهائي وبشكل كامل عن أخطاء القضاة الشخصية ،أل ّن تحمل الدولة
مسؤولية تعويض المضرور قد يؤدي إلى تهاون القضاة في اداء واجباتهم القضائية ،طالما انهم ق ــد
اطمئنوا على عدم تحملهم وزر إهمالهم أو تقصيرهم ،ومع ذلك فليس هناك ما يمنع من أن تكون
الدولة ضامنة للتعويض الذي يحكم به للمضرور ،حفاظا على حقوق المتضررين من أعمال
أن
أن ذلك ال يؤثر على أموال الدولة طالما ّ
القضاة السيما في حالة إعسار القاضي ،وخصوصا ّ
أن ضمان الدولة ألخطاء القضاة ليس فيه مساس
لها الحق بالرجوع على القاضي بما دفعت .كما ّ
باستقاللية القضاء وان كان القضاء مستقال فعال عن الحكومة ،ألننا هنا أمام مسؤولية الدولة ال
أن القول بنفي عالقة التبعية هو قول غير دقيق ،حيث يرتبط القضاة بمجلس
مسؤولية الحكومة .و ّ
القضاء االعلى ماليا واداريا ،وهو مظهر من مظاهر نشاط الدولة شأنه في ذلك شأن باقي سلطات
الدولة ،فتُسأل عن نشاطه مثلما تُسأل عن نشاط اإلدارة.

( )1نور الدين ،دا ار ،مصدر سابق ،ص.34
( )2الحكيم ،عبد المجيد ( ،)1577الموجز في شرح القانون المدني ـ ـ الجزء األول ـ ـ مصادر االلتزام ،بغداد ،مطبعة نديم،
ص.531
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الفصل الخامس:

الخاتمة والنتائج والتوصيات
أوالً :الخاتمة
استعرضنا فيما سبق من الرسالة المسؤولية المدنية للقاضي ،وكان مدار هذه الرسالة مخصص
في بيان هذه المسؤولية في التشريع العراقي بالمقارنة مع التشريع المصري والتشريع األردني كلما
تطلب األمر ذلك .وسنحاول في هذه الخاتمة االجابة عن األسئلة التي تم طرحها في مقدمة هذه
الرسالة ،من خالل بيان أهم النتائج التي تم التوصل إليها أثناء البحث في موضوعها ،وما يمكن
اقتراحه من توصيات تسهم في ايجاد الحلول .ولعل أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج وما اقترح
من توصيات ،يمكن إجمالها بما يلي:

ثانياً :النتائج
 -1نظم المشرع العراقي وكذلك المشرع المصري مسؤولية القاضي المدنية في نصوص خاصة،
وأوجب كل منهما توافر حاالت معينة لتحقق هذه المسؤولية ،أما المشرع األردني فلم ينظم
هذه المسؤولية ،مما يعني تطبيق القواعد العامة الناظمة للمسؤولية المدنية.
 -1استعمل المشرع العراقي للتعبير عن مسؤولية القاضي المدنية مصطلح (الشكوى من القضاة)
أن لفظ الشكوى مصطلح يقترن بالدعوى
وهذا يشكل خلطا بين العنوان والمضمون ،حيث ّ
الجزائية وبلفظ المتهم والجريمة ،بينما المشرع عند نصه على الشكوى قصد فيها المسؤولية

المدنية.
 -3لم ينص المشرع العراقي على جواز مساءلة رئيس وقضاة محكمة التمييز مدنيا ،كما انه لم
يبين مدى شمول رئيس وقضاة مجلس القضاء األعلى وال رئيس المحكمة االتحادية وقضاتها
بنظام المخاصمة ،في حال تحققت إحدى الحاالت التي نصت عليها المادة ( )136من قانون
المرافعات المدنية.
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 -4قلة مبلغ الغرامة المفروضة على المدعي في دعوى مسؤولية القاضي المدنية ،والمنصوص
عليها في المادتين ( 133و )151من قانون المرافعات المدنية ،عند عدم قبول دعواه أو عند
عجزه عن اثبات ادعائه.
 -5لم يرتب المشرع العراقي أي أثر قانوني على الحكم الذي أصدره القاضي المخاصم في حال
تحققت مسؤوليته المدنية ،وقصر ذلك على اعطاء المدعي المضرور من قرار القاضي الحق
في المطالبة بالتعويض.
 -6لم ينص المشرع العراقي صراحة على مسؤولية الدولة عن األعمال القضائية ،سواء بالنص
على مسؤوليتها المباشرة أو على مسؤوليتها بالتضامن ،مما انعكس ذلك على أحكام القضاء
أن القضاة مستقلون
الذي بدى واضحا رفضه جعل الدولة مسؤولة عن أخطاء القضاة ،بحجة ّ

في أعمالهم وال يتبعون ألية جهة في أحكامهم وق ارراتهم.

ثالثاً :التوصيات
إن للتطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي شهدتها المجتمعات الحديثة ،األثر
ّ
الواضح على جميع االصعدة وخصوصا على مستوى التنظيم القانوني ،ولعل العراق واألردن كان
أن المشرع األردني سكت عن تنظيم مسؤولية القاضي
من بين المتأثرين بهذه التطورات ،وبما ّ
المدنية ،لذا يرى الباحث ويؤيد من سبقه إلى ضرورة تدخل المشرع األردني وأن يقرر تنظيم هذه
المسؤولية بنصوص خاصة ،اخذا بعين االعتبار الموازنة بين حقوق األفراد ومصلحتهم وبين مكانة
السلطة القضائية ،مستفيدا من التجارب التي شهدتها التشريعات الحديثة بما ينسجم مع طبيعة
وتقاليد المجتمع األردني .أما مسؤولية القاضي المدنية في التشريع العراقي ،فقد نص عليها المشرع
في القانون الصادر عام  ،1565وهذه النصوص لم تعد تتالءم مع التطور الذي يشهده هذا
العصر ،لذلك من الواجب أن يتدخل المشرع العراقي في وضع نظام جديد خاص بمسؤولية
القاضي المدنية بعيدا عن القواعد العامة الناظمة للمسؤولية ،وأن يكون النظام الجديد
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شامال لحاالت تحققها ونطاقها الشخصي ونظامها االجرائي واألثر الذي يترتب على مسؤولية
القاضي المدنية ،آخذا بنظر االعتبار المالحظات التالية:
 -1بما أ ّن النصوص الواردة في المادة ( )136من قانون المرافعات هي نصوص خاصة
أن الدعوى التي ترفع بمناسبتها هي دعوى مدنية يطالب فيها
بمسؤولية القاضي المدنية ،و ّ

المضرور بالتعويض المدني ،لذا يرى الباحث ضرورة تدخل المشرع لتغيير عنوان مسؤولية
القاضي من (الشكوى من القضاة) إلى (مخاصمة القضاة) أو مسؤولية القاضي المدنية.
 -1حسما ألي خالف قد يثور ،يوصي الباحث المشرع العراقي إلى ضرورة النص على جواز
مساءلة جميع القضاة مدنيا ومنهم قضاة محكمة التمييز عند تحقق أسبابها ،وتشكل من أجل
ذلك دائرة خاصة في مجلس القضاء تتألف من القضاة المحالين على التقاعد ممن لديهم
القدرة والخبرة على العمل والعطاء ،عملهم الوحيد الفصل في قضايا المسؤولية المدنية التي
ترفع على هؤالء القضاة.
إن عدم استقرار األسواق المالية في العراق بسبب التقلبات االقتصادية وتأثيرها على قيمة
ّ -3
العملة الوطنية جعل مبلغ الغرامة المنصوص عليه مبلغا بخسا ،فمن الممكن إعادة تقدير

الغرامات المفروضة وبما يتالءم وطبيعة المسؤولية.
إن خير تعويض ممكن أن يعطى للمضرور هو إلغاء حكم ثبت عدم صحته ،فليس من
ّ -4
بني على خطأ جسيم أو غش ،فالضرورة تحتم أن يتدخل
العدالة بقاء حكم باطل ثبت أنه َ
المشرع العراقي ويجعل ابطال الحكم الصادر من االثار المترتبة على ثبوت مسؤولية القاضي

كلما أمكن ذلك ،ويكون ذلك من خالل السماح بإعادة النظر بالدعوى االصلية.
إن إقرار مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاة ليس فيه مساس باستقالل السلطة القضائية ،كما
ّ -5
أن مسؤولية الدولة هي مسؤولية تضامنية مع
انه ال يمثل عبئا على ميزانية الدولة ،طالما ّ
أن مبدأ مسؤولية الدولة يشعر المضرور
القاضي وبإمكان الدولة الرجوع عليه بما دفعت .كما ّ

أن المجتمعات الحديثة تضع في مقدمة
بالحق والعدل ويقوي ثقة األشخاص بالقضاء ،ال سيما ّ

اهتماماتها حقوق الشعب ،والعمل على نشر العدل والطمأنينة بين أفرادها ،لذلك يوصي

الباحث المشرع العراقي إلى ضرورة النص صراحة على أن تكون الدولة ضامنة ألخطاء
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السلطة القضائية ،لضمان حقوق المضرور في حالة إعسار القاضي على أن تعود عليه بما
دفعت ،وعدم ترك ذلك للتأويل والتفسير.
وال أجد في ختام هذه الرسالة إال أن أقول ما ذكره األستاذ الدكتور رمزي طه الشاعر عن ٍ
قول
غده لو غير هذا لكان أحسن ،ولو
للعماد االصفهاني " ال يكتب إنسان كتابا في يومه إال قال في ُ
زيد كذا لكان يستحسن ،ولو تُرك هذا لكان أفضل ،وهذا من أعظم العبر ،وهو دليل على استيالء
النقص على جملة البشر".
والحمد هلل رب العالمين
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قائمة المراجع
أوالً :القرآن الكريم
ثانياً :الكتب
 .1أحمد ،ابراهيم سعد ( ،)1111حجية األحكام فقهيا وقضائيا ،االسكندرية ،دار الفكر العربي.
 .1األخرس ،نشأت عبدالرحمن ( ،)1113شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ـ ـ دراسة مقارنة،
عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.

 .3االزمازي ،السعيد محمد ( ،)1111المسؤولية المدنية للقاضي ،ط ،1القاهرة ،دار النهضة.
 .4أسامة ،عبد السميع ( ،)1117التعويض عن الضرر األدبي ،االسكندرية ،دار الجامعة الجديد.
 .5اسماعيل ،نبيل عمر (د.س) ،أصول المرافعات المدنية والتجارية ،اإلسكندرية ،منشاة المعارف.
 .6برتو ،عبد الجليل ( ،)1557شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية ،بغداد ،الشركة
اإلسالمية للطباعة والنشر المحدودة.

 .7بركات ،علي ( ،)1111دعوى مخاصمة القضاة بين النظرية والتطبيق ،القاهرة ،دار النهضة
العربية.

 .3بركات ،علي (د.س) ،الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،القاهرة ،دار النهضة
العربية.
 .5البنا ،محمود عاطف ( ،)1555الوسيط في القضاء اإلداري ،القاهرة ،دار الفكر العربي
 .11بوشير ،محمد امقران ( ،)1115النظام القضائي الجزائري ،ط ،4الجزائر ،ديوان المطبوعات
الجامعية.

 .11البيات ،محمد حاتم (د.س) ،النظرية العامة لاللتزام ـ ،دمشق ،منشورات جامعة دمشق.
 .11تناغو ،سمير( ،)1115مصادر االلتزام ،االسكندرية ،منشاة المعارف.
 .13جبران ،يوسف نجم ( ،)1531النظرية العامة للموجبات ،ط ،1بيروت ،منشورات عويدات.
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 .14الجبوري ،حامد إبراهيم ( ،)1115ضمانات القاضي في الشريعة اإلسالمية والقانون ،بيروت،
منشورات الحلبي الحقوقية.

 .15جميعي ،عبد الباسط ،وابراهيم ،محمد محمود ( ،)1573مبادى المرافعات في قانون المرافعات
الجديد والقوانين المعدلة ،القاهرة ،دار الفكر العربي.

 .16الجندي ،محمد صبري ( ،)1115في المسؤولية التقصيرية ـ ـ المسؤولية عن الفعل الضار،
المجلد األول ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 .17حشيش ،أحمد محمد ( ،)1111الوجيز في القضاء المدني ،القاهرة ،دار النهضة العربية.
 .13الحكيم ،عبد المجيد ( ،)1577الموجز في شرح القانون المدني ـ ـ الجزء األول ـ ـ مصادر
االلتزام ،بغداد ،مطبعة نديم.

 .15الحكيم ،عبد المجيد ( ،)1117الموجز في شرح القانون المدني  -مصادر االلتزام ،بغداد،
المكتبة القانونية.
 .11الحكيم ،عبد المجيد وآخرون ( ،)1536الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي ـ ـ
مصادر االلتزام ،جامعة بغداد.
 .11الحلو ،ماجد راغب ( ،)1555القضاء اإلداري ،االسكندرية ،المطبوعات الجامعية
 .11حنفي ،عبداهلل ( ،)1111قضاء التعويض ـ مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية،
القاهرة ،دار النهضة العربية.
 .13الحياوي ،نبيل عبد الرحمن ( ،)1114مبادى التحكيم ،بغداد ،المكتبة القانونية.
 .14ـحيدر ،صادق ( ،)1536شرح قانون المرافعات ،محاضرات ألقيت على طلبة المعهد
القضائي ،بغداد.

 .15الدسوقي ،محمد إبراهيم (د.س) ،تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ،االسكندرية ،مطابع
رمسيس.
 .16الدناصوري ،عز الدين ،والشواربي ،عبد الحميد ( ،)1114المسؤولية المدنية في الفقه
والقانون ،ط  ،6االسكندرية ،منشأة المعارف.
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 .17الذنون ،حسن علي ( ،)1116المبسوط في المسؤولية المدنية ـ ـ الخطأ ،تنقيح الدكتور محمد
سعيد الرحو ،عمان ،دار وائل للنشر.

 .13الذهني ،عبد السالم ( ،)1556في الغش والتواطؤ التدليسي والتسجيل ،ط ،1القاهرة ،مكتبة
النهضة المصرية.

 .15رمضان ،مدحت (د.س) ،الوجيز في شرح قانون االجراءات الجزائية االتحادي ،مطبوعات
جامعة االمارات العربية المتحدة.
 .31زكي ،محمود جمال الدين (د.س) ،الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المصري ،القاهرة،
دار النهضة العربية.
 .31زهران ،وجيه محمد ( ،)1113مقاضاة قاضي الدعوى تشريعا وعمال ،القاهرة ،دار الحقانية،
 .31السرحان ،عدنان ،والخاطر ،نوري ( ،)1113شرح القانون المدني ـ ـ مصادر الحقوق
الشخصية ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 .33سعد ،ابراهيم نجيب ( ،)1575القانون القضائي الخاص ،االسكندرية ،منشاة المعارف.
 .34السعدي ،واثبة ( ،)1533شرح قانون العقوبات ـ ـ القسم الخاص ،بغداد( ،د .ن).
 .35سلطان ،أنور ( ،)1111مصادر االلتزام في القانون المدني األردني ،عمان ،دار الثقافة
للنشر.

 .36السنهوري ،عبد الرزاق ( ،)1111الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،المجل د ،1ط3
الجديدة ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية.

 .37سوار ،محمد وحيد الدين ( ،)1573شرح القانون المدني ـ النظرية العامة لاللتزام ـ ـ مصادر
االلتزام غير االرادية  ،1دمشق ،مطبعة دار الكتب.

 .33سيف ،رمزي ( ،)1565الوسيط في شرح قانون المرافعات ،القاهرة ،دار النهضة العربية.
 .35الشاعر ،رمزي ( ،)1533المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية ،ط ،1القاهرة ،دار النهضة
العربية.
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 .41الشاعر ،رمزي طه ( ،)1116المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية ،ط ،4القاهرة( ،د .ن).
ُ .41شّبر ،حيدر كاظم ( ،)1113المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استخدام ابراج االتصاالت،
بيروت ،منشورات زين الحقوقية.
 .41الشرقاوي ،جميل ( ،)1555النظرية العامة لاللتزام الكتاب األول مصادر االلتزام ،القاهرة ،دار
النهضة العربية.

 .43شالال ،نزيه نعيم ( ،)1115مخاصمة القضاة ،بيروت ،منشورات الحلبي.
 .44الشواربي ،عبد الحميد ( ،)1536حجية األحكام المدنية الجنائية في ضوء الفقه والقضاء،
االسكندرية ،منشاة المعارف.
 .45شوايل ،عاشور سليمان ( ،)1111مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط اإلدارية ،القاهرة ،دار
النهضة.

 .46صالح ،فواز ( ،)1113القانون ال مدني ،1دمشق ،منشورات الجامعة االفتراضية السورية.
 .47الصخري ،مصطفى ( ،)1115موسوعة المرافعات ـ دراسة نظرية وتطبيقية ،االسكندرية ،دار
الكتب الجامعي الحديث.
 .43الصقري ،عبد العزيز بن احمد( ،)1111الحصانة القضائية من حيث األشخاص والجرائم
واالجراءات والمكان ،سلطنة عمان.

 .45طعمه ،شفيق ( ،)1555مخاصمة القضاة في التشريع السوري ،دمشق ،دار الصفدي.
 .51الطماوي ،سليمان ( ،)1577قضاء التعويض وطرق الطعن ،القاهرة ،دار الفكر العربي.
 .51الطماوي ،سليمان محمد ( ،)1536قضاء التعويض وطرق الطعن باألحكام ،الكتاب الثاني،
القاهرة ،دار الفكر العربي.

 .51طه ،غني حسون ( ،)1571الوجيز في النظرية العامة لاللتزام ،بغداد ،دار المعارف.
 .53العامري ،سعدون ( ،)1531تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ،بغداد ،منشورات مركز
البحوث القانونية.
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 .54العاني ،محمد شفيق ( ،)1551أصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي ،بغداد،
مطبعة العاني.

 .55عبد الكريم ،ممدوح ( ،)1573شرح قانون المرافعات المدنية ،بغداد( ،د .ن).
 .56عبد اهلل ،فتحي عبد الرحيم ( ،)1115دراسات في المسؤولية التقصيرية ـ ـ نحو مسؤولية
موضوعية ،االسكندرية ،منشاة المعارف.

 .57عبيد ،رءوف ( ،)1533مبادئ االجراءات الجنائية في القانون المصري ،القاهرة( ،د .ن).
 .53العجيلي ،لفتة هامل ( ،)1111المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية ،قسم المرافعات
المدنية( ،د .ن).
 .55العربي ،بلحاح ( ،)1114النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري ،الجزائر ،ديوان
المطبوعات الجامعية.

 .61العالم ،عبد الرحمن ( ،)1551شرح قانون المرافعات المدنية ،ج ،4منشورات الدائرة القانونية،
بغداد ،مطبعة الزهراء.

 .61علي ،ابراهيم محمد ( ،)1111االتجاهات الحديثة في مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة
القضائية ،القاهرة ،دار النهضة العربية.

 .61عمر ،محمد عبد الخالق (د .س) ،النظام القضائي المدني ،القاهرة( ،د .ن).
 .63الفار ،عبد القادر ( ،)1115مصادر االلتزام ـ مصادر الحق الشخصي في القانون المدني ،ط
 ،11عمان ،دار الثقافة.

 .64فريحة ،حسين ( ،)1553مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ،الجزائر ،المطبعة
الجزائرية للمجالت والجرائد.

 .65الفضل ،منذر ( ،)1116الوسيط في شرح القانون المدني ،العراق ،اربيل ،دار ئاراس
للطباعة.
 .66فضيل ،نادية ( ،)1113الغش نحو القانون ،ط ،1الجزائر ،دار هومه.
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 .67فهمي ،مصطفى أبو زيد ( ،)1575القضاء اإلداري ومجلس الدولة ،االسكندرية ،منشاة
المعارف.

 .63فهمي ،وجدي راغب ( ،)1574النظرية العامة للعمل القضائي ـ قانون المرافعات ،االسكندرية،
(د .ن).

 .65الفوزان ،محمد بن براك ( ،)1115مسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها
اإلدارية ،الرياض ،مكتبة القانون واالقتصاد.
 .71القاضي ،منير ( ،)1557شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية ،بغداد ،مطبعة
العاني.
 .71القضاة ،مفلح عواد ( ،)1117أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ،ط  ،3عمان،
دار الثقافة للنشر والتوزيع.

 .71القيسي ،حنان محمد ( ،)1117مسؤولية القاضي بين التقييد واالطالق ،بيروت ،منشورات
زين الحقوقية.

 .73الكيالني ،فاروق( ،)1577استقالل القضاء ،القاهرة ،دار النهضة العربية.
 .74مبارك ،سعيد عبد الكريم ،والنداوي ،آدم وهيب ( ،)1534شرح أحكام قانون التنفيذ ،الموصل.
 .75المحمود ،مدحت ( ،)1111القضاء في العراق ،ط ،1بغداد ،مطابع شركة مجموعة العدالة
للصحافة والنشر.
 .76مراد ،عبد الفتاح ( ،)1553المسؤولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة ،اطروحة دكتوراه،
حقوق ،االسكندرية ،شركة الجالل للطباعة.
 .77مرقس ،سليمان ( ،)1533الوافي في شرح القانون المدني ،المجل د ،1ط ،5تنقيح الدكتور
حبيب ابراهيم الخليلى( ،د .ن).

 .73المشاهدي ،ابراهيم () ،المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ،قسم المرافعات.
 .75المنجى ،محمد ( ،)1553دعوى تعويض حوادث السيارات ،االسكندرية ،منشأة المعارف
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 .31الناهي ،صالح الدين ( ،)1561الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية ،بغداد ،شركة الطبع
االهلية.

 .31الناهي ،صالح الدين ( ،)1531مبادى التنظيم القضائي والتقاضي والمرافعات في المملكة
األردنية ،عمان.

 .31النداوي ،آدم وهيب ( ،)1533المرافعات المدنية ،جامعة الموصل ،مطبعة دار الكتب.
 .33ـنصار ،جابر جاد ( ،)1554مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية (قضاء التعويض)،
القاهرة ،دار النهضة العربية.

 .34النمر ،محمد رضا ( ،)1111مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء ،المركز القومي لإلصدارات
القانونية.

 .35هرجه ،مصطفى مجدي (د .ن) ،رد ومخاصمة القضاة وأعضاء النيابة ،القاهرة ،دار محمود.
 .36والي ،فتحي ( ،)1571الوسيط في قانون القضاء المدني ،القاهرة ،دار النهضة العربية.
ثالثاً :األطاريح والرسائل الجامعية
 .1أحالم ،لوصيف ( ،)1114المسؤولية اإلدارية الناجمة عن اضرار االشغال العمومية في
التشريع الجزائري ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد خضير بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم

السياسية.

 .1الزهرة ،نصراهلل ( ،)1116التعسف في استعمال الحصانة القضائية الجزائية ،مذكرة ماجستير،
جامعة العربي التبسي ،الجزائر.
 .3بصيفي ،مزيود ( ،)1111مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي،
رسالة ماجستير ،جامعة وهران ،القطب الجامعي بلقايد ،كلية الحقوق ،الجزائر.
 .4بن الزوبير ،عمر ( ،)1117التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة
الجزائر ،كلية الحقوق.

 .5بن مشيش ،فريد ( ،)1114المسؤولية اإلدارية عن أخطاء الموظف العام ،مذكرة ماجستير،
جامعة محمد خضير ،كلية الحقوق.
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 .6البياتي ،علياء زامل ( ،)1113طلب رد القاضي وتنحيته ،رسالة ماجستير ،جامعة النهرين
 .7خديجة ،تكوك ( ،)1115الخطأ القضائي ومسؤولية الدولة عنه ،مذكرة ماجستير ،جامعة عبد
الحميد بن باديس مستغانم ،كلية الحقوق والعلوم السياسية.
 .3الخزان ،يحيى بن أحمد ( ،)1111الحصانة القضائية في الفقه والقانون اليمني والتونسي،
اطروحة دكتوراه ،جامعة الزيتونة ،تونس.

 .5دهيمي ،أشواق ( ،)1114أحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية ،رسالة
ماجستير ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية.

 .11الدويك ،نضال عطا ( ،)1116التعويض عن األضرار المادية المستقبلية الناجمة عن
االصابات الجسدية ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق االوسط ،الحقوق ،عمان.

 .11زهرة ،بن عيسى ( ،)1117الغش في العقود ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر.
 .11السراج ،هال عبد اهلل ( ،)1113مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية،
رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة االزهر ،غزة.

 .13الشمري ،حاجم فالح ( ،)1535مخاصمة القضاة ،رسالة ماجستير ،كلية القانون ،بغداد.
 .14صعاينه ،محمد ( ،)1113مسؤولية المحكم المدنية ،اطروحة دكتوراه ،جامعة عين شمس،
القاهرة.

 .15عبيدان ،جاسم عبد العزيز ( ،)1117المسؤولية المدنية للقاضي عن خطئه المهني في
القانون القطري ،رسالة ماجستير ،جامعة قطر ،كلية الحقوق.

 .16قبها ،باسل محمد ( ،)1115التعويض عن الضرر األدبي ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح
الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،فلسطين.

 .17كمال ،فريحة ( ،)1111المسؤولية المدنية للطبيب ،رسالة ماجستير ،جامعة مولود معمري ـ
تيزي وزو ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر.
 .13المذهان ،نايف ( ،)1116المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية في القانون األردني،
اطروحة دكتوراه ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان.
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 .15المشهداني ،بان بدر ( ،)1115الشكوى من القضاة ومسؤولية القاضي المدنية عن أخطائه،
رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة النهرين ،بغداد.

 .11مصطفى ،محمود محمود ( ،)1536مسؤولية الدولة عن عمل السلطة القضائية ،اطروحة
دكتوراه ،جامعة القاهرة ،كلية الحقوق.

 .11المال حويش ،عماد ( ،)1531تعويض األضرار الناشئة عن العمل غير المشروع ،رسالة
ماجستير ،جامعة بغداد ،كلية القانون.
 .11نادية ،شريفي ،وزهيرة ،حجيلة ( ،)1113المسؤولية اإلدارية عن الخطأ القضائي ،رسالة
ماجستير ،المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت ،معهد العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير ،قسم الحقوق.

 .13الناصري ،شمسة مفتاح احمد ( ،)1113مسؤولية اإلدارة في التعويض عن الق اررات اإلدارية،
رسالة ماجستير ،جامعة االمارات العربية المتحدة ،كلية القانون.
 .14هبيشان ،ابراهيم وليد ( ،)1116المسؤولية المدنية للقاضي ،اطروحة دكتوراه ،جامعة العلوم
اإلسالمية العالمية ،عمان.
رابعاً :البحوث والمقاالت
 .1ابو العينين ،محمد ( ،)1555المبادئ التي يقوم عليها التحكيم في الدول العربية واالفريقية،
بحث منشور في مجلة التحكيم العربي ،العدد .1

 .1بيان ،رائد "محمد عادل" ( ،)1116األساس القانوني للمسؤولية اإلدارية دون خطأ ،بحث
منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ،الجامعة األردنية ،المجلد  ،43العدد .1

 .3التميمي ،عماد محمد ،واللصاصمة ،عادل حرب( ،)1114إثر الحصانة على المسؤولية
الجنائية في الفقه اإلسالمي ،مجلة دراسات علوم الشريعة ،الجامعة األردنية ،المجلد ،41

العدد.1

 .4جاد الحق ،اياد محمد ( ،)1111مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية في

مشروع القانون المدني الفلسطيني ،بحث منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات

اإلسالمية ،المجلد العشرون ،العدد .1
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 .5الجغبير ،ابراهيم رضوان ( ،)1115مسؤولية المحكم المدنية عن اخالله بالتزاماته ،بحث
منشور في مجلة جامعة العلوم التطبيقية ،البحرين ،المجلد  ،3العدد .1

 .6جمعة ،عبد الرحمن ( ،)1115المسؤولية المدنية للقاضي في التشريع األردني ،مجلة دراسات
علوم الشريعة والقانون ،الجامعة األردنية ،عمان ،مجلة .36

 .7الدراجي ،عبدالحسين ( ،)1115مسؤولية القاضي عن اخطائه المهنية ،بحث مقدم إلى مجلس
القضاء االعلى ،بغداد.

 .3سعيد ،محمد غفور ( ،)1115الخطأ المشترك في الجرائم العمدية وأثره في المسؤوليتين
الجزائية والمدنية ،بحث مقدم إلى مجلس القضاء في اقليم كردستان العراق ،اربيل.
 .5سمعو ،فالح اسماعيل ( ،)1117الشكوى من القضاة ،بحث مقدم في المعهد القضائي ،بغداد.
 .11السوداني ،هيثم غضبان ( ،)1115مخاصمة القضاء ،المعهد القضائي ،بغداد.
 .11الشرفي ،ابراهيم محمد ( ،)1111مخاصمة القضاة في القانون اليمني ،مجلة الدراسات
االجتماعية ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،العدد الرابع والثالثون.

 .11الشرقاوي ،عبد الفتاح محمد أبو اليزيد ( ،)1116التعويض عن الربح الفائت في النظام

اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائية ،بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون ،طنطا،

العدد الحادي والثالثون ،الجزء األول ،متوفر على االنترنت.
 .13شوايل ،عاشور سليمان ( ،)1115مسؤولية اإلدارة دون خطأ والتطورات الحديثة في القضاء
الفرنسي ،بحث منشور في مجلة افاق اقتصادية ،المجلد الخامس ،االصدار التاسع ،متوفر
على االنترنت.

 .14الصرايرة ،ابراهيم صالح ( ،)1114التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر المرتد وفقا للقانون
األردني ،بحث منشور في مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية ،جامعة السلطان قابوس.

 .15طبيشات ،بسام مصطفى ( ،)1113الحصانة القضائية للمحكم التجاري عن المسؤولية

المدنية بالمقارنة مع حصانة القاضي ،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،القاهرة،

جامعة اربد ،عمان.
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 .16عبد الحميد ،رعد أدهم ،وعلي ،يونس عثمان ( ،)1116المسؤولية المدنية لذوي الحرف
اليدوية ،بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ،العدد ( ،)15المجلد  ،4السنة الثامنة.

 .17علم الدين ،محي الدين ( ،)1573الخطأ المهني الجسيم ومخاصمة رجال القضاء ،إدارة
قضايا الحكومة ،العدد الرابع ،السنة .17

 .13كريمة ،سيليني (د.س) ،إثر حصانة القاضي على مسؤوليته في الفقه اإلسالمي والقانون
الوضعي ،بحث منشور في مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية ،العدد .16

 .15المختار ،يونس صالح الدين( ،)1115الخسارة االقتصادية المحضة الناجمة عن اإلهمال
والتعويض عنها في القانون االنكليزي ،بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية،

المجلد  ،16العدد الثاني.

 .11مرعي ،حسن ( ،)1575مخاصمة رجال القضاء ،بحث منشور في مجلة الحق ،ال سنة6
 .11مهنا ،عطية ( ،)1555ضمانات المسؤولية المدنية للقضاة ،المجلة الجنائية القومية ،المجلد
الثامن والثالثون ،االعداد األول والثاني والثالث ،القاهرة.
 .11نور الدين ،دا ار ( ،)1557الشكوى من القضاة وأعضاء االدعاء العام ،رسالة تخصصية
مقدمة إلى المعهد القضائي العراقي ،بغداد.

خامساً :القوانين
 .1القانون المدني العراقي رقم  41لسنة .1551
 .1القانون المدني األردني رقم  43لسنة .1576
 .3القانون المدني المصري رقم  131لسنة .1543
 .4قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  33لسنة  1565المعدل.
 .5قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم  13لسنة .1563
 .6قانون المرافعات المدنية والتجارية اليمني رقم  41لسنة .1111
 .7قانون التنظيم القضائي العراقي رقم  161لسنة  1575المعدل.
 .3قانون استقالل القضاء األردني رقم  15لسنة .1111
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سادساً :الق اررات القضائية غير المنشورة
 1 .1ـ قرار محكمة التمييز االتحادية بالرقم /11هيئة عامة /1113/ت 3في .1113/3/17
 .1قرار محكمة التمييز االتحادية بال رقم /336هيئة موسعة مدنية 1113 /في .1113/11/13
 .3قرار محكمة التمييز االتحادية بالعدد /135هيئة مدنية اولى منقول 1114 /بتاريخ:
.1114/4/13

