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مقدمة
منــذ انطالقــة المفكــرة القانونيــة فــي منتصــف  ،2010رغــب مؤسســوها
بتخصيــص القســط األهــم مــن عملهــا لمتابعــة الشــؤون القضائيــة وفهمهــا
وتحليلهــا .فعلــى الرغــم مــن أن الجــزء األهــم مــن الحيــاة القانونيــة يحصــل أمام
المحاكــم ،تحظــى هــذه األخيــرة باهتمــام إعالمــي محــدود غالب ـاً مــا ينحصــر
بمتابعــة بعــض القضايــا السياســية أو المثيــرة اجتماعي ـاً .أمــا القضايــا األخــرى،
فهــي تجــري فــي الكواليــس بعيــدا ً عــن األعيــن ،بمــا فيهــا مــن إيجابيــات
ومظالــم.
وث ّمــة ســبب آخــر يزيــد مــن أهم ّيــة متابعــة الشــؤون القضائيــة ،وهــو اللجــوء
المتزايــد لمنظمــات حقوقيّــة ع ـ ّدة إلــى القضــاء بهــدف تحقيــق مكاســب فــي
المياديــن التــي تعمــل فيهــا .وقــد بــدت الســاحة القضائيــة مؤخـرا ً فــي حــاالت
ع ـ َدة منب ـرا ً أو مختب ـرا ً للقضايــا االجتماعيــة.
ولكــن ،هــل يمكــن أن نح ّمــل القضــاة مســؤولية إنصاف فئــات اجتماعيــة مغبونة
ومه َمشــة واســعة ،خالفـاً لرغبــات الســلطات السياســية وأحيانـاً فــي مواجهتهــا،
مــن دون أن نعــ ّد العــ ّدة فــي الوقــت ذاتــه وفــي مــوازاة ذلــك للدفــاع عــن
اســتقالليتهم فــي حــال تع ّرضهــم ألي ضغــط أو ســوء مــن جـ َراء ذلــك؟ واألهــم
مــن ذلــك ،أال يجــدر بالمنظمــات الحقوقيــة لتعزيــز حظوظهــا فــي تحقيــق
مكاســب أمــام القضــاء أن تســتبق الضغــوط والتد ّخــات التــي تمــارس علــى
القضــاء مــن خــال إعــداد العـ ّدة لتعزيــز ضمانــات اســتقاللية القضــاء؟ أو علــى
األقــل أن ترصــد الثغ ـرات التــي تســمح بممارســة هــذه الضغــوط والتدخــات
وأن تعـ َزز التخاطــب العــام بشــأنها تمهيــدا ً لحشــد القــوى االجتماعيــة لردمهــا؟
هــذه هــي بعــض االعتبــارات التــي حــدت بالمفكــرة القانونيــة إلــى وضــع هــذا
الدليــل.
بقي أن نبين المنهجية المعتمدة في هذا المجال.

8

ةمدقم

وقــد عمدنــا فــي بدايــة األمــر إلــى اإلحاطــة بمفهــوم اســتقاللية القضــاء المركّــب
أي فهــم مجتــزأ الســتقالل
ســاعين إلــى فكفكتــه ،لوجــود قناعــة لدينــا بــأ ّن ّ
القضــاء قــد يــؤدي إلــى النيــل منــه تحــت غطــاء تحصينــه.
أمــا الوثائــق التــي اســتندنا إليهــا الســتخراج معاييــر اســتقالل القضــاء ،فقــد
تمثلــت فــي الوثائــق اآلتية :المبادئ األساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائية
لألمــم المتحــدة ،1وإعــان  ،2Singhviوالشــرعة العالميــة لألخالقيــات القضائيــة
المعروفــة بشــرعة بنغالــور ،3والشــرعة العالميــة للقاضــي ،4والشــرعة األوروبيــة
حــول نظــام القضــاة 5وتوصيتــا لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا رقــم R(94)126
حــول اســتقاللية وفعاليــة ودور القضــاة ورقــم  R(2010)127حــول اســتقاللية،
فعاليــة ومســؤولية القضــاة .إال أن هــذه الوثائــق ،وبالنظــر إلــى نطاقهــا الواســع
ومحاولتهــا التوفيــق بيــن أنظمــة قضائيــة مختلفــة جــدا ً ،فقــد اكتفــت غالب ـاً
باعــان مبــادئ عامــة وواســعة .ولذلــك ،عمدنــا أيضـاً إلــى الغــوص فــي القانــون
المقــارن (األوروبــي خصوص ـاً) واجتهــاد المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان.
وتجــدر اإلشــارة أيضـاً إلــى تفــاوت الحاجــة لــدى الــدول المختلفــة إلــى ضمانات
مفصلــة الســتقاللية القضــاء .فهــذه الحاجــة قــد تقـ َـل أو تزيــد وفــق
أو معاييــر ّ
ترســخ ثقافــة اســتقاللية القضــاء فــي هــذه الــدول .وهــذا مــا نســتنبطه في
مــدى َ
بعــض الشــرعات العالميــة التــي تســمح بتجــاوز معاييــر معينــة حيــن يثبــت لهــا
أن اســتقالل القضــاء يبقــى مصان ـاً رغــم غيابهــا «بوســائل أخــرى متج ـذّرة فــي

 - 1الصــادرة عــن االجتمــاع الســابع لألمــم المتحــدة حــول الوقايــة مــن الجريمــة والعدالــة الجنائيــة فــي ميالنــو
والمعقــود بيــن  26آب و 6أيلــول  1985والمكرســة بقــرار الهيئــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم  32/40فــي 29
تشــرين الثانــي  1985و 146/40فــي  13كانــون األول .1985
 - 2شــ ّكل إعــان  Singhviمســودة وأســاس المبــادئ األساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة لألمــم
المتحــدة ،كمــا أوصــت لجنــة حقــوق االنســان الــدول رســميا ً باعتمــاد مبادئــه فــي توصيتهــا رقــم (.1989/32
)UN Doc. E/CN.4/RES/1989/32
 - 3كانــت مســودة الشــرعة قــد اعتمــدت مــن قبــل المجموعــة القضائيــة لتعزيــز النزاهــة القضائيــة فــي ،2001
قبــل أن تتــم مراجعتهــا عــام  2002فــي الهــاي.
 - 4المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للقضاة في  17تشرين الثاني .1999
 - 5المعتمدة من قبل مجلس أوروبا في تموز .1998
 - 6الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء فــي مجلــس أوروبــا والمقدمــة الــى الــدول األعضــاء فــي  13تشــرين األول
.1994
 - 7الصـ�ادرة عـ�ن لجنـ�ة الـ�وزراء فـ�ي مجلـ�س أوروبـ�ا والمقدمـ�ة الـ�ى الـ�دول األعضـ�اء فـ�ي  17تشــرين الثانــي
.2010
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تقاليــد ثابتــة وأكيــدة»  .ولهــذا الســبب ،تـ َم البحــث والتفصيــل والتشــديد فــي
هــذا الدليــل المو َجــه إلــى تونــس والــدول العربيــة علــى الضمانــات العمليــة
األكثــر تالؤمــاً مــع طبيعــة األنظمــة حيــث تبقــى ثقافــة اســتقاللية القضــاء
وضماناتهــا هشَ ــة.
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن مبــدأ محاســبة القاضــي يرتبــط ارتباطـاً وثيقـاً بمبــدأ
االســتقاللية .فمــن جهــة أولــى ،يش ـكَل غيــاب المحاســبة ســبباً إلضعــاف الثقــة
بالقضــاء وتاليـاً لنــزع المشــروعية عــن اســتقاللية القضــاء كمرجعيــة .ومــن جهــة
أخــرى ،يقتضــي وضــع معاييــر ضامنــة لحســن إج ـراء المحاســبة كــي تتماشــى
المحاســبة مــع االســتقاللية ،وتأميــن الحقــوق األساســية للقضــاة فــي معرضهــا،
فــا ت ُســتعمل محاســبة القضــاة كأداة لتخويفهــم أو االنتقــام منهــم علــى نحــو
قــد يــؤدي إلــى تقويــض اســتقاللية القضــاء برمتــه.
هذا ما أمكننا قوله بهذا الخصوص ،متمنين أن يكون هذا الدليل مفيدا ً.
8

 - 8أنظر الشرعة العالمية للقاضي.
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اســتقاللية القضــاء مفهــوم مركّــب ،يَحتــوي علــى أوجــه عديــدة ويصعــب تالي ـاً
تعريفــه .ومــن المهـ َم اإلحاطــة بهــذه األوجــه كاملـ ًة كــي ال تتـ ّم حمايــة بعضهــا
فنحصــن االســتقاللية فــي مــكان علــى نحــو مــن
علــى حســاب بعضهــا اآلخــر.
ّ
شــأنه أن يضربهــا فــي مــكان آخــر.
ولتوضيــح هــذه األوجــه ،مــن المفيــد عــرض مجموعــة مــن التصنيفــات الثنائيــة
التــي تســمح باســتعراض المفاهيــم المختلفــة المنضويــة تحــت تعبير «اســتقالل
القضــاء» .وســوف نعتمــد لهــذه الغايــة خمــس تصنيفــات وهــي :االســتقاللية
الوظيفية/االســتقالية العضويــة ،االســتقاللية المؤسساتية/االســتقاللية الذاتيــة،
االســتقاللية الخارجية/االســتقاللية الداخليــة ،القاضــي الطبيعي/المحاكــم
االســتثنائية ،وأخيــرا ً الحياد/االســتقاللية.
ومــن المهــم التوضيــح أن أيـاً مــن هــذه التصنيفــات ال يختصر مفهوم اإلســتقاللية
بــل إن تعريفــه األشــمل يتكـ ّون مــن التقاطــع في مــا بينهــا جميعاً.
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1.1االستقاللية العضوية /
االستقاللية الوظيفية
ـوي،
الســتقاللية القضــاء فــي التصنيــف األ ّول المعتمــد وجهــان :أحدهمــا عضـ ّ
ـي.
واآلخــر وظيفـ ّ
االســتقاللية العضويــة ،هــي االســتقاللية بالمعنــى المتــداول أي النظــام القانونــي
( )statut légalالــذي يحمــي القضــاة والقضــاء مــن أيــة تبع ّيــة لســلطة أخــرى
ومــن أي تد ّخــل أو ضغــط خارج ّييــن .وتفتــرض حمايــة هــذه االســتقاللية وضــع
مجموعــة مــن القواعــد اآليلــة إلــى تحصيــن القضــاة وحمايتهــم .وتنظَــم هــذه
القواعــد بشــكل خــاص مختلــف مراحــل المســار المهنــي للقضــاة (حقوقهــم
وحصانتهــم ،وطــرق تعيينهــم وأمنهــم الوظيفــي ،وحمايــة إســتقالليتهم الماليــة).
كمــا تفتــرض ضمــان حمايــة القضــاة إزاء أي تد َخــل أو ضغــط يمــارس عليهــم،
مفصـاً فــي
ســواء كان ترهيبـاً أم ترغيبـاً .وهــذا هــو الوجــه الــذي ســنتط ّرق اليــه َ
الجــزء الثانــي مــن العــرض ،عنــد عــرض ضمانــات اســتقاللية القضــاء.
ومــن هــذه الزاويــة ،ت ُعــ ّد التشــريعات التــي تبيــح التد َخــل أو تخفَــف مــن
ضمانــات القضــاة انتهــاكاً لهــذه االســتقاللية .وهــذا مــا يدفــع العديــد مــن الــدول
إلــى دســترة هــذه الضمانــات إســتباقاً ألي تشــريع مماثــل.
أمــا االســتقاللية الوظيفيــة فهــي تعنــي اســتقاللية القضــاء كســلطة ووظيفــة،
وهــي تتأتَــى مباشــر ّة مــن مبــدأ فصــل الســلطات .وتعنــي االســتقاللية الوظيفيــة
للســلطة القضائيــة الواليــة الحصريــة علــى كافــة المســائل ذات الطبيعــة
أن ّ
القضائيــة .وهــذا مــا يشــير اليــه المبــدأ رقــم  3مــن المبــادئ األساســية لألمــم
المتحــدة .وبشــكل متــازم ،ال يجوز للســلطتين التنفيذيــة 9أو التشــريعية التع ّرض
وتنــص المــادة  6مــن إعــان  Singhviأنــه ال يجــوز ألي
للوظيفــة القضائيــة.
َ
مرســوم تشــريعي أو تنفيــذي المســاس بمفعــول رجعــي بق ـرار قضائــي لتغييــر
 - 9أنظر الفقرة رقم  i-5من إعالن .Singhvi
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وجهتــه أو تغييــر تشــكيل المحكمــة للتأثيــر علــى قرارهــا .ومــن بــاب أولــى ،ال
يجــوز نقــض أو تعديــل الق ـرارات القضائيــة مــن قبــل ســلطة غيــر قضائيــة.10
ـص عليــه المبــدأ رقــم  4مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة.
وهــذا مــا ينـ َ
حــق األفــراد بالتقاضي11وموجــب
ويتــازم مــع هــذه االســتقاللية ضمــان َ
12
المحكمــة بــألّ تســتنكف عــن إحقــاق الحــق  ،وهمــا ضمانتــان أساســيتان
لممارســة الوظيفــة القضائيــة .وتجــدر اإلشــارة أخيـرا ً إلــى أن حمايــة االســتقاللية
الوظيفيــة للقضــاء يُعـ ّد مبــدأً دســتورياً فــي فرنســا ،13كمــا أنــه موجــب أخالقــي
علــى القضــاة احترامــه.14
تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى قيــام بعــض الــدول بتفويــض بعــض الوظائــف القضائيــة
لمجموعــات إثنيــة أو طائفيــة ،بالنظــر إلــى خصوصيتهــا .وذلــك هــو الحــال مثـاً
بالنســبة ألنظمــة األحــوال الشــخصية فــي الــدول التــي انفصلــت عــن الســلطنة
العثمانيــة .فقــد أُعطيــت الطوائــف التاريخيــة أي «المعتــرف بهــا ذات األحــوال
الشــخصية» تفويضــاً لوضــع أنظمــة وانشــاء محاكــم خاصــة ت ُعنــى باألمــور
المتعلقــة باألحــوال الشــخصية للمنتميــن إليهــا .15ويُع ـ َد هــذا التفويــض خط ـرا ً
علــى االســتقاللية الوظيفيــة للقضــاء ،فــي حــال حصــل التنظيــم بمعــزل عــن
ضمانــات اســتقاللية القضــاء أو تـ َم تحصينــه إزاء أيــة مراقبــة فعليــة مــن القضــاء
الرســمي.

 - 10مراجعة اجتهاد المحكمة األوروبية لحقوق االنسان

CEDH 25 févr. 1997, Findlay c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-I, §77.

 - 11ويعتبــر هــذا الحــق مــن الحريــات العامــة والحقــوق األساســية ألي مواطــن ،اذ يشـ ّكل حــدودا ً لقــوة الدولــة
(.)Puissance de l’état
 - 12أنظر المادة  4من قانون أصول المحاكمات المدنية.
o
13 - V. Cons. const. 22 juill. 1980, n 119 DC, Rec. Cons. const. 46 ; GDCC,
15e éd., 2009, p. 324: « Il n'appartient ni au législateur [ni au gouvernement] de
censurer les décisions des juridictions, d'adresser à elles des injonctions et de se
substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ».
14 - V. Conseil supérieur de la magistrature, Le Recueil des obligations
déontologiques des magistrats, Dalloz, 2010, p. 1 s.

 - 15تــم فــي لبنــان وســوريا وبمقتضــى قــرار المفــوض الســامي الفرنســي  60ل.ر .لعــام (1936المــادة
 )10إخضــاع «المنتميــن إلــى الطوائــف المعتــرف بهــا ذات األحــوال الشــخصية لنظــام طوائفهــم الشــرعي فــي
األمــور المتعلقــة باألحــوال الشــخصية».
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 .أ استقالل الوظيفة القضائية عن السلطة التنفيذية

فــي هــذا المجــال ،اعتبــر مجلــس حقــوق االنســان التابــع لألمــم المتحــدة أ َن
أيةــ وضعيـ�ة يصعــب فيه�اـ التفرقــة بي��ن وظائـ�ف وصالحيــات الســلطة القضائيــة
والســلطة التنفيذيــة ،أو تســيطر فيهــا هــذه األخيــرة علــى األولــى أو تو ّجههــا،
تكــون غيــر متوافقــة مــع مبــدأ االســتقاللية .16كم��ا أن��ه بالنســبة لالجتهــاد
األوروبــي ،ال ت ُعتبــر هيئــة مــا محكمــة بالمعنــى الــذي يقضيــه الحــق بمحاكمــة
عادلــة االّ إذا كانــت مســتقلَة عــن الســلطة التنفيذيــة والفرقــاء .17ومثـ ًـا ،نكــون
أمــام وضعيــة مماثلــة حيــن تكــون المحكمــة ُملزمــة باعتمــاد تفســير مرجــع
حكوم��ي لنصــ قانون��ي –(اتفاقيــة مثــاً) .18وكذلــك األمــر فــي حــال كانــت
صالحيــة القضــاء للتحــ َرك معلَقــة علــى إذن مســبق مــن الســلطة التنفيذيــة
كمــا هــي حــال اخضــاع مالحقــة موظفيــن عاميــن إلذن ُمســبق مــن رؤســائهم
اإلدارييــن.
وت ُطرح هنا خصوصاً مسألتي تنفيذ األحكام القضائية وصالحية المالحقة.
فعمـاً بمبــدأ فصــل الســلطات ،ال يجــوز للســلطة التنفيذيــة إعاقــة تنفيــذ حكــم
قضائـ�ي .وهـ�ذا مـ�ا تنـ�ص عليـ�ه الفقرتـ�ان ( 5)jو 39مــن إعــان  .Singhviفتنفيــذ
األح��كام أساس��ي ك��ي ال تبق��ى س��لطة القض�اـء وهميــة .وتتوقــف فعاليــة دولــة
الحــق ( )Etat de droitعلــى قــدرة القضــاء علــى النطــق بالحــق ()Jurisdictio
كمــا فــرض تطبيقــه ( .)Imperiumوقــد طـ ّور اإلجتهــاد األوروبــي الحــق بتنفيــذ
األحــكام وجعلــه إحــدى الضمانــات المســتقلة للحــق بمحاكمــة عادلــة .19ومــن
16 -

Comité des droits de l'Homme de l'ONU, Constatation dans l'affaire
no 468/1991, Angel N. Olo Bahamonde c/ Guinée équatoriale, A/49/40, p. 84,
§ 435 : « une situation dans laquelle les fonctions et les attributions du pouvoir
judiciaire et du pouvoir exécutif ne peuvent être clairement distinguées ou
dans lesquelles le second est en mesure de contrôler ou de diriger le premier est
incompatible avec le principe d'un tribunal indépendant et impartial au sens du
§ 1 de l'article 14 du Pacte ».

 - 17أنظر
 - 18أنظر

CEDH 18 juin 1971, De Wilde et alii c/ Belgique.
o

o

CEDH 24 nov. 1994, req. n 15287/89, Beaumartin c/ France, Série A, n 296B ; RUDH 1994. 405 ; D. 1995. 273, note Pretot ; Gaz. Pal. 1995. 2. 524, note
Puechavy.

 - 19مراجعة اجتهاد المحكمة األوروبية لحقوق االنسان

CEDH 19 mars 1997. Hornsby c/Grèce, Dr. adm. 1997, no 185.
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البديهــي أ َن الحصانــة ضــ ّد التنفيــذ الجبــري التــي تتمتــع بهــا الدولــة/االدارة
المناطــة بمهمــة ذات منفعــة عامــة والشــخصيات المعنويــة المنبثقــة عنهــا ،قــد
تش ـكّل ح ـ ّدا ً لســلطة القضــاء عليهــا وعائق ـاً لحــق الفــرد بتنفيــذ حكــم ضدهــا.
وهــذا مــا دفــع دوالً ع ـ ّدة إلــى اســتحداث وســائل لفــرض تنفيــذ األحــكام ضــد
الدولــة كاإلمكانيــة المتاحــة للقاضــي بفــرض عقوبــات شــخصية علــى الموظفيــن
العمومييــن الذيــن يتو َجــب عليهــم تنفيــذ األحــكام الصــادرة ضــد إحــدى إدارات
الدولــة.
كمــا يشـكّل ربــط الصالحيــة القضائيــة بقـرار مــن الســلطة التنفيذيــة تع ّديـاً على
الســلطة القضائيــة .ويطــرح المجلــس العدلــي فــي لبنــان مثـاً إشــكالية مه َمــة
فــي هــذا اإلطــار اذ أن صالحيتــه الواســعة فــي مســائل حساســة كتهديــد األمــن
الماســة بهيبــة الدولــة والشــعور
القومــي مثــل الخيانــة
والتجســس ،والجرائــم َ
َ
القومــي ،كمــا احالــة الدعــوى اليــه بموجــب مرســوم يُتخــذ فــي مجلــس الــوزراء،
تضــرب مبــدأ فصــل الســلطات.
.ب اســتقالل الوظيفــة القضائيــة عــن الســلطة
ا لتشــر يعية

ال يجــوز للمشـ ّرع أن ينتــزع بواســطة القوانيــن مــن الســلطة القضائيــة ســلطانها
أو أن يف َرغهــا مــن مضمونهــا.
ويمكــن هنــا التذكيــر علــى ســبيل المثــال بالقانــون اللبنانــي رقــم 1994/302
الــذي أنــزل عقوبــة اإلعــدام بجرائــم القتــل قصــدا ً علــى غ ـرار جرائــم القتــل
عمــدا ً وأ َدى بالتالــي الــى تعليــق العمــل بالمادتيــن  547و 548عقوبــات ،كمــا
منــع القضــاة مــن ممارســة صالحيتهــم بمنــح المحكــوم عليــه أســباباً تخفيفيــة.
فهــذا القانــون الــذي أُلغــي بالقانــون رقــم  ،2001/338جعــل االعــدام عقوبــة
أوتوماتيكيــة لجريمــة القتــل مجــ ّردا ً القاضــي مــن ســلطانه بتقديــر ظــروف
الجريمــة ودوافعهــا ،مــع حصــر دوره بلفــظ حكــم اإلعــدام .وكان هــذا القانــون
يش ـكَل مــن هــذه الوجهــة خرق ـاً لالســتقاللية الوظيفيــة للقضــاء.

16

اضقلا ةيلالقتسا هجوأ :لوألا مسقلا

ومــن ثــ َم ،علــى الســلطة التشــريعية اإلمتنــاع عــن التد َخــل فــي الوظيفــة
القضائيــة بهــدف التأثيــر علــى النتيجــة فــي األســاس لملــف قيــد الحكــم،
خصوصـاً عبــر قوانيــن ذات مفعــول رجعــي .وذلــك ثابــت فــي اجتهــاد المحكمــة
األوروبيــة لحقــوق االنســان ،20كمــا وفــي الفقــرة  6مــن إعــان  .Singhviوهــذا ال
يعنــي أن علــى المشـ ّرع االمتنــاع عــن التشــريع فــي مســألة لمجـ ّرد كــون قضيــة
مدنيــة أو جزائيــة عالقــة أمــام القضــاء .إالَ أن توقيــت وطريقــة تد ّخــل المشـ َرع
مهمــان هنــا ،21كمــا أن علــى هــذا التدخــل أن يكــون مرتبط ـاً بمصلحــة عامــة
مل ّحــة ،مــن المهــم اثباتهــا .وتقيّــم مثـاً مــدى مشــروعية العفــو العــام بنــاء علــى
هــذه االعتبــارات .فهــل هــي تصــدر بنــاء علــى مصلحــة عامــة أم فقــط للســماح
ألف ـراد معينيــن مــن اإلفــات مــن العقــاب؟
كمــا أن التد َخــل التشــريعي يأخــذ طابــع إخـراج مســائل معينــة مــن صالحيــات
القضــاء ،لربطهــا بهيئــات مســتقلة أو ذات طابــع قضائــي ،فــي حــال خلــت مــن
ضمانــات االســتقاللية أو كانــت مرتبطــة بالســلطة التنفيذيــة .وهــذا مث ـاً مــا
شــهدناه مؤ َخ ـرا ً فــي لبنــان ،مــع قانــون تبييــض األمــوال .22بالفعــل فقــد منــح
قانــون  2015/11/13الرامــي إلــى تعديــل قانــون مكافحــة تبييــض األمــوال،
هيئــة خاصــة ذات طابــع قضائــيُ ،منشــأة لــدى مصــرف لبنــان صالحيــات واســعة
ماســة بحقــوق مدنيــة تصــل
رقابيــة ،تســمح لهــا باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة واســعة َ
إلــى اتخاذ قـرار بتجميــد أمــوال اشــخاص مع ّينيــن ،ال يمكــن للقضــاء نقضــه إال
بعــد إثبــات البـراءة .ويكــون مــآل التشــريع قــد أفضــى إذا ً إلــى تحصيــن قـرارات
متخــذة مــن هيئــة ذات طابــع قضائــي – هنــا قـرار تجميــد الحســاب المصرفــي
أو العمليــة – مؤقت ـاً مــن أيــة مراجعــة قضائيــة.
20 - CEDH 9 odéc. 1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c/

Grèce,
req. n 13427/87, § 49. - CEDH 3 sept. 2013, M.C. et autres c/ Italie, req.
o
n 5376/11, § 59.

 - 21يراجع االجتهاد األوروبي بهذا الشأن:

CEDH 9 déc. 1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis,
préc. - CEDH
o
 7 nov. 2000, Anagnostopoulos et autres c/ Grèce,o req. n 39374/98, § 20-21.CEDH 22 oct. 1997, Papageorgiou c/ Grèce, req. n 24628/1994, § 37 s. - CEDH,
gr.
ch., 28 oct. 1999, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c/ France, req.
os
n 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57 s.

 - 22أنظــر ميريــم مهنــا« ،تعديــل قانــون مكافحــة تبييــض األمــوال ،أيــن قرينــة البــراءة ،المفكــرة القانونيــة،
العــدد  ،33كانــون األول/ديســمبر .2015
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2.2اإلستقاللية المؤسساتية/
اإلستقاللية الذاتية

يســمح لنــا إعتمــاد هــذا التصنيــف باإلضــاءة علــى مبــدأ اســتقاللية القضــاء مــن
زوايــا مختلفــة .وهــو التصنيــف األكثــر تــداوالً ،ويــرادف التصنيــف المعتمــد
بيــن اســتقالل القضــاء (كمؤسســة) واســتقالل القاضــي أو المحكمــة .اســتقالل
القضــاء يتصــل بمنعــة القضــاء كمؤسســة تجــاه الســلطات األخــرى ،واســتقالل
كل قـ ٍ
ـاض شــخصياً فــي أداء مه ّمتــه إزاء أي كان ،وضمنـاً
القاضــي يتصــل بمنعــة ّ
تعســفاً فــي
تجــاه ســائر القضــاة أو الهيئــات القضائيــة األخــرى التــي قــد تتد َخــل َ
أعمالــه .والجديــر بالذكــر أن بعــض النصــوص الدوليــة المرجعيــة تف ـ ّرق بيــن
الوجهيــن ،بينمــا تمتنــع أخــرى عــن القيــام بذلــك .فتشــير الفقــرة  2مــن إعــان
 Singhviعلــى اســتقاللية القضــاة «فرديــاً» فــي اتخــاذ حكمهــم ،فيمــا تنــص
الفقــرة  4علــى اســتقاللية القضــاء تجــاه الســلطات األخــرى .أمــا المبــدأ رقــم
 1مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة وفــي معــرض تكريســه الســتقاللية
القضــاء ،فيشــير فقــط إلــى االســتقاللية المؤسســاتية ،فيمــا تنظّــم المبــادئ 8
ومــا يتبعهــا الحقــوق والضمانــات المرتبطــة ب «القاضــي» .كذلــك نجــد فــي
المــادة  2مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي تكريــس وجهــي االســتقاللية هذيــن.23
كمــا نجــد وجهــي االســتقاللية المؤسســاتية والذاتيــة علــى صعيــد عــدد مــن
الدســاتير الوطنيــة .وهــذا مــا نقــرأه فــي الدســتورين المصــري 24والتونســي.25
فالمــادة  184مــن الدســتور المصــري تعلــن أن «الســلطة القضائيــة مســتقلّة»
بينمــا المــادة  186أن «القضــاة مســتقلون» .أمــا المــادة  102مــن الدســتور
23 - “Art. 2 – Status. Judicial independence must be ensured by law creating
and protecting judicial office that is genuinely and effectively independent
from other state powers. The judge, as holder of judicial office, must be able to
exercise judicial powers free from social, economic and political pressure, and
independently from other judges and the administration of the judiciary”.

 - 24المــادة  184مــن الدســتور المصــري تعلــن أن «الســلطة القضائيــة مســتقلّة» بينمــا المــادة  186أن
«القضــاة مســتقلون».
 - 25المــادة  102مــن الدســتور التونســي تلحــظ مــن جهــة أن «القضــاء ســلطة مســتقلّة» ومــن جهــة ثانيــة أن
«القاضــي مســتقل ال ســلطان عليــه فــي قضائــه لغيــر القانــون».
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التونســي فتلحــظ مــن جهــة أن «القضــاء ســلطة مســتقلّة» ومــن جهــة ثانيــة أن
«القاض��ي مس��تقل ال سـ�لطان علي��ه ف��ي قضائ��ه لغي��ر القانــون».
ووجهــا االســتقاللية هــذان متداخــان بشــكل كبيــر .وتنــص المــادة  1فقــرة 2
مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي علــى أن اســتقالل القاضــي أساســي لوجــود
قضــاء نزيــه وحيــادي .وفيمــا يُفتــرض أ ّن يع ـ ّزز أحدهمــا اآلخــر ،فــإن تعزيــز
االســتقاللية المؤسســاتية يُســتخدم أحيانـاً لضــرب اإلســتقاللية الفرديــة للقضــاة،
كأن يتـ َم تعزيــز ســلطات الهيئــات الناظمــة للقضــاء مــع تجريــد القضــاة مــن أيــة
حمايــة إزاء تعســفها.
 .أ االستقاللية المؤسساتية

محصن ـاً كمؤسســة ض ـ ّد تد َخــل الســلطات األخــرى أي
علــى القضــاء أن يكــون َ
التشــريعية والتنفيذيــة .وتتعلّــق هــذه االســتقاللية بمنظومــة ممارســة الوظيفــة
القضائيــة  système d’exercice de la fonction juridiqueوليــس بالوظيفــة
نفســها التــي تشــملها االســتقاللية الذاتيــة أو الفرديــة .وهــذه االســتقاللية
أساســية .فاالســتقاللية الذاتيــة لــكل قـ ٍ
ـاض تبقــى محــدودة ،إذا أتــاح التنظيــم
القضائــي التد َخــل عبــر ثغـرات فــي المنظومــة القضائيــة كأن يتـ ّم التح ّكــم مــن
قبــل الســلطة التنفيذيــة بتعييــن المســؤولين القضائييــن أو بمســار الملفــات
القضائيــة وبهويَــة القضــاة الذيــن ســيتولون النظــر فيهــا.
المؤسســاتية هــي
وهنــا نتبيّــن الترابــط مــع التصنيــف األول .فاالســتقاللية
ّ
إحــدى الضمانــات األساســية لتحصيــن منعــة القضــاء ،علــى الصعيديــن العضــوي
والوظيفــي .وغالبــاً مــا ت ُترجــم االســتقاللية المؤسســاتية بإنشــاء مؤسســات
مســتقلَة تتولــى إدارة الشــؤون القضائيــة ومجمــل مــا يتصــل بالمســار المهنــي
للقضــاة وتوزيــع األعمــال فــي مــا بينهــم أو حتــى النزاعــات فــي مــا بيــن قضــاة
الدائــرة نفســها .ومــن أبــرز هــذه المؤسســات فــي العديــد مــن الــدول العربيــة،
مجلــس القضــاء األعلــى الــذي يتولــى جملــة مــن الشــؤون القضائيــة بمفــرده
أو بالتعــاون مــع الســلطة التنفيذيــة وهيئــة التفتيــش القضائــي التــي تتولــى
محاســبتهم.
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وغالبــاً مــا يتمحــور النقــاش بخصــوص هــذا النــوع مــن االســتقاللية حــول
مــدى اســتقاللية الهيئــات المنشــأة نفســها وصالحياتهــا واألهــم حــول قــوة
الســند القانونــي إلنشــائها وتحديــد صالحياتهــا ،وتحديــدا ً فــي مــا إذا كان النــص
المنشــئ لهــا ذا قــوة دســتورية أو قانونيــة محــض ،بحيــث يكــون بإمــكان
سنتوســع فيــه الحقـاً فــي
المشـ َرع مراجعتــه مــن دون أيــة ضوابــط .وهــذا مــا
َ
بــاب ضمانــات اســتقالل القضــاء.
وتفيــد تجــارب دول عـ ّدة أ ّن الهيئــات المنشــأة التــي تفتقــر فــي أغلــب األحــوال
إلــى االســتقاللية ،غالب ـاً مــا اس ـتُخدمت أو تُســتخدم لضــرب اســتقالل القضــاء
والتد َخــل فــي أعمالــه مــن خــال الصالحيــات المناطــة بهــا .وفــي هــذه الحاالت،
بــدل أن تكــون هــذه المجالــس حصنـاً الســتقالل القضــاء حســبما يفــرض عليهــا
ســبب وجودهــا ،تتحــ َول إلــى مــا يشــبه الــذراع الخفيــة للســلطة السياســية
للتد َخــل فــي أعمالــه .ومــن هنــا أهميــة أن تُــدرس االســتقاللية المؤسســاتية
بالتــوازي مــع االســتقاللية الذاتيــة للقضــاة والمحاكــم.
وتبع ـاً لذلــك ،وخالف ـاً ألخطــاء شــائعة ،تكــون المجالــس أو الهيئــات القضائيــة
المنشــأة ضمانــات الســتقالل القضــاة وليــس غايــة بحــد ذاتهــا .وبهــذا المعنــى ال
يجــوز اختـزال الســلطة القضائيــة بمجلــس القضــاء األعلــى أو اســتقالل القضــاء
سنتوســع فيــه فــي
باس��تقالل ه��ذا األخيـ�ر تجــاه الســلطة السياســية .وهــذا مــا
ّ
الجــزء الثانــي مــن البحــث.
وختامـ�اً ،يجـ�ب التط َرق إلى مسـ�ألة الحصـ�ص المحفوظة  quotasفي المؤسســات
القضائيــة لجهــة مــدى تأثيرهــا علــى اإلســتقاللية المؤسســاتية .ففيمــا ال إشــكال
مــن حيــث المبــدأ بشــأن الحصــص المحفوظــة للنســاء أو للجنســين علــى هــذا
الصعيــد ،فإنــه يُخشــى أن تــؤدي الكوتــا المحفوظــة لصالــح األقليــات اللغويــة
(بلجيــكا) أو الطائفيــة (لبنــان) إلــى إعطــاء الممثليــن السياســيين لهــذه األقليــات
ســلطة علــى هــذه المؤسســات .ومــن هنــا ،وفــي حــال األخــذ بكوتــا مماثلــة،
مــن المهـ َم التعامــل بجديــة مطلقــة مــع هــذه المخــاوف منعـاً لنتائــج مماثلــة.
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هــذه االســتقاللية تعنــي اســتقاللية القاضــي إزاء أي نــوع مــن التدخــات أو
الضغــوط فــي مجــرى حكمــه بقضيــة محــ ّددة .ويحــوي هــذا الوجــه بــدوره
علــى بعديــن ،األول خارجــي ضــد الضغــوط الممارســة علــى القاضــي مــن خــارج
الســلطة القضائيــة ،واآلخــر داخلــي وهــو يضمــن عــدم تع ّرضــه الــى أي ضغــط
مــن داخــل الجســم القضائــي مــن قبــل الهيئــات القضائيــة وزمالئــه ،خصوص ـاً
الذيــن يت ّولــون مناصــب قضائيــة عليــا وباألخــص مناصــب مؤثَــرة فــي مســاره
المهنــي.
وتجــدر اإلشــارة الــى أن شــرعة بنغالــور لألخالقيــات القضائيــة تحــ َدد فــي
دقائــق تطبيــق المبــدأ األول أي االســتقاللية ،أنــه يعنــي «اســتقالل القضــاة
خــال ممارســتهم لوظيفتهــم مــن القضــاة زمالئهــم فــي األحــكام التــي يتو َجــب
عليهــم اتخاذهــا بــكل اســتقاللية» .26وتشــير الفقــرة  3مــن إعــان Singhvi
إلــى اســتقاللية القضــاة عنــد اتخــاذ أحكامهــم مــن زمالئهــم ورؤســائهم مــن
القضــاة ،وأن أي تنظيــم تراتبــي للقضــاء أو فــارق فــي الرتبــة أو المرتبــة يجــب
أالَ يؤثــر بــأي شــكل مــن األشــكال علــى حريــة القاضــي فــي اتخــاذ حكمــه .كمــا
توضــح الفقــرة  36إلــى أن رقابــة رؤســاء المحاكــم تتعلَــق حصري ـاً بالمســائل
االداريــة .كمــا تنــص توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم R(2010)12
فــي الفقــرة  22إلــى أن اســتقاللية كل قــاض فــي ممارســة مهامــه تنســحب علــى
إبعــاد أي ضغــط أو تأثيــر حتــى مــن قبــل الســلطات القضائيــة .ف»ال ينبغــي
للتنظيــم التراتبــي للمحاكــم أن يق ـ َوض االســتقاللية الفرديــة للقضــاة» .وتتابــع
الفقــرة  23أنــه «ال ينبغــي للمحاكــم العليــا أن تو َجــه تعليمــات للقضــاة بشــأن
طريقـ�ة بحثهـ�م فـ�ي قضيـ�ة معينـ�ة» .وينســحب هــذا الموجــب علــى مجلــس
القضــاء األعلــى الــذي يُمنــع عليــه ،بحســب الفقــرة « ،29أن يُعيــق اســتقاللية
القضــاة».
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ويتو َجــب تالي ـاً ،صون ـاً الســتقاللية القضــاء ،وخالف ـاً لمــا ذهبــت إليــه مقــاالت
عــدة حــول إصــاح القضــاء ،التحــري ليــس فقــط عــن كيفيــة تشــكيل مجلــس
القضــاء األعلــى وصالحياتــه ،انمــا أيضـاً وربمــا بالدرجــة األولــى ،عــن الضمانــات
المالزمــة للقاضــي والمرتبطــة عضويـاً ومباشــر ًة بالوظيفــة القضائيــة ،كمبــدأ عدم
جــواز نقــل القاضــي أو حقــه بالدفــاع والتعبيــر والتج َمــع والحصانــة المتمتــع
بهــا ،أو الحمايــة القانونيــة إزاء التد َخــل فــي أعمالــه.
وهــذا مــا يُعــرف بالوجــه الداخلــي لالســتقاللية الذاتيــة وهــو مبنــي ليــس فقــط
علــى مبــدأي اســتقالل القضــاء وفصــل الســلطات ،انمــا مــن الممكــن ربطــه
يقــل أهميــة عنــه وهــو مبــدأ المســاواة بيــن
بمبــدأ آخــر متــازم معــه وال َ
القضــاة .وقــد كُ ـ ّرس مبــدأ المســاواة فــي بعــض الدســاتير األجنبيــة ،كالدســتور
اإليطالــي فــي المــادة  .10727كمــا ذهــب الدســتور المصــري فــي االتجــاه
ـص علــى مســاواة القضــاة فــي الحقــوق والواجبــات .28فالهرميــة
نفســه حيــن نـ َ
القضائيــة هــي هرميــة وظيفيــة بيــن المحاكــم .بالمقابــل المبــدأ هــو المســاواة
بيــن القضــاة مــن دون أيــة تبعيــة أو غلبــة ألحــد علــى أحــد .وتُترجــم هــذه
المســاواة أيضـاً بعــدم التمييــز بيــن القضــاة مــن حيــث المداخيــل أو المكافــآت
أو حتــى التعيينــات الفخريــة أو فــي اللجــان المختلفــة ،وأيضـاً بوجــوب تمثيــل
جميــع القضــاة علــى اختــاف درجاتهــم فــي مجلــس القضــاء المســتقل مــن دون
تمييــز ،وهــذا مــا نعــود إليــه فــي القســم الثانــي مــن البحــث.

27 - « Les magistrats ne se distinguent entre eux que par la diversité de leurs
- 28

fonctions » (al. 3).
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3.3االستقاللية الخارجية/
االستقاللية الداخلية
يطابــق البعــض بيــن هــذا التصنيــف والتصنيــف الســابق ،بحيــث تلتقــي
االســتقاللية الداخليــة مــع االســتقاللية الذاتيــة للقاضــي ،والخارجيــة مــع
المؤسس��اتية .وهــذا مــا نســتنبطه مثــاً مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس
ّ
األوروبــي رقــم  ،R(2010)12التــي تكــ ّرس فصــاً ثانيــاً لالســتقاللية الخارجيــة
 ،External independenceeوفصـاً ثالثـاً لالســتقاللية الداخليــة�Internal inde
 ، pendenceتســتهلَه باعتبــار أن «مبــدأ اســتقاللية القضــاء [يفتــرض] اســتقاللية
كل قــاض فــي ممارســة مهامــه القضائيــة» (البنــد .)22
ولكــن ال نــرى أن هــذه المطابقــة فــي محلهــا .فلــكل مــن هاتيــن االســتقالليتين
بُعــدان خارجــي وداخلــي.
المؤسســة
المؤسســاتية تفتــرض بالدرجــة األولــى حمايــة ّ
فــاذا كانــت االســتقاللية ّ
القضائيــة مــن الضغــوط التــي يُقــدم عليهــا مصــدر خارجــي ،فهــذه االســتقاللية
ت ُحتَــم أيضــاً حمايــة المؤسســات داخليــاً ،فــا تعتــدي هيئــة قضائيــة علــى
صالحيــات أخــرى علــى نحــو قــد يزعــزع اســتقالليتها ،كأن يتدخــل مجلــس
القضــاء األعلــى فــي أعمــال هيئــة التفتيــش القضائــي أو مــا شــابه.
وبالطبــع ،تطــرح هــذه المســألة إشــكالية خاصــة فــي ظــل أحــكام الدســتور
التونســي الــذي يوجــب انشــاء ثــاث هيئــات قطاعيــة يتك ـ َون منهــا المجلــس
األعلــى للقضــاء وهــي مجلــس القضــاء األعلــى العدلــي ،واإلداري ،والمالــي.
وتجــدر مراقبــة العالقــة بيــن الهيئــات المختلفــة والهيئــة العامــة وصــون عــدم
تقويــض هــذه األخيــرة للهيئــات الثــاث.
كذلــك ،إن االســتقاللية الذاتيــة للقاضــي ،أي أثنــاء ممارســته لوظيفتــه ،تحمــل
بعديــن خارجي ـاً وداخلي ـاً ،كمــا أشــرنا إليــه أعــاه.
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4.4مبدأ القاضي الطبيعي/

الطابع االستثنائي للمحاكم
يشـكّل مبــدأ «القاضــي الطبيعــي» إحــدى الضمانــات األساســية للحــق بمحاكمــة
عادلــة .29وهــو مبنــي علــى المبــدأ المــزدوج القاضــي بالمســاواة أمــام القانــون
والمحاكــم .ويعنــي أنــه يحــق للمتقاضيــن أن يُحاكمــوا بطريقــة متســاوية ،أمــام
المحاكــم نفســها وتبع ـاً للقواعــد اإلجرائيــة نفســها وتطبيق ـاً لألحــكام القانونيــة
نفســها .وال تجــوز مالحقــة أيّـاً كان ّال مــن قبــل محكمــة عاديــة ،ســابقة االنشــاء
مخصصــة
ومختصــة .30وكمبــدأ متــازم مــع ذلــك ،يُحـ ّرم انشــاء محاكــم طارئــة أو َ
َ
ـي.
لقضيــة مــا أو اســتثنائية أو خاصــة أو بأثــر رجعـ ّ
ويقتضي التمييز بين ثالثة أنواع من المحاكم االستثنائية:
•المحاكــم االســتثنائية التــي يتح ـ َدد اختصاصهــا فــي فتــرة الحقــة لحصــول
الجــرم أو الن ـزاع كالمجلــس العدلــي فــي لبنــان.
•والمحاكم االستثنائية التي تتبع أصوالً استثنائية.
•وأخيــرا ً المحاكــم االســتثنائية التــي يتحــ َدد اختصاصهــا بشــكل مســبق
بنــا ًء علــى معطيــات شــخصية تمييزيــة للمتقاضيــن (أي إذا كان المدعــي
عســكرياً)،
وفــي بعــض الحــاالت ،تجتمــع هــذه العناصــر االســتثنائية أو بعضهــا معــاً
كالمحكمــة العســكرية فــي لبنــان والتــي يتحــ ّدد اختصاصهــا تبعــاً لعامــل
شــخصي بكــون أحــد المتقاضيــن عســكريّاً ،والتــي تت ّبــع أصــوالً خاصــة .فــا
موجــب عليهــا تعليــل قراراتهــا التــي تُصــاغ بطريقــة النعــم والــا.

 - 29انظر ً
مثال المادة  16من الميثاق العربي لحقوق االنسان.
 - 30انظر المادة  5من المبادئ األساسية لألمم المتحدة.
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وبشــكل عــام ،قــد ت ُضعــف الطبيعــة االســتثنائية لمحكمــة منشَ ــأة لفئــة معينــة
عن��د الفري��ق اآلخـ�ر الش��عور بالثق��ة بالمحكمــة كمــا باســتقالليتها وحيادهــا،31
كأن يُالحــق مدنــي أمــام محاكــم مك ّونــة ولــو جزئي ـاً مــن عســكريين .وت ُش ـكَل
هــذه المحاكــم العســكرية أبــرز إشــكالية فــي هــذا الصــدد ،خصوصـاً إذا تمتعت
بصالحيــة ذاتيــة ( )matérielleواســعة تتخطــى الجرائــم العســكرية ،كأن تشــمل
مالحقــة مدنييــن أو النظــر فــي دعاويهــم الخاصــة ضــد العســكريين .ويكمــن
االتجــاه المعاصــر فــي القانــون الدولــي نحــو الحـ ّد بشــكل كبيــر أو حتــى منــع
ظاهــرة محاكمــة مدنييــن مــن قبــل محاكــم عســكرية.
غيــر أنــه ال يجــب الخلــط بيــن منــع المحاكــم االســتثنائية ومســألة المحاكــم
المتخصصــة حيــث يكــون االختــاف فــي المعاملــة مقبــوالً فقــط إن كان مبني ـاً
َ
علــى معيــار معقــول وموضوعــي كنوعيــة الموضــوع أو األشــخاص المالحقيــن
(كأن يكونــوا قاصريــن مث ـاً).

o

31 - V. CEDH 9 juin 1998, Incal c/ Turquie, req. n 22678/93, Rec. 1998-IV, § 72.
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5.5تجرَد القاضي/

استقاللية القاضي
ان مبــدأ االســتقاللية مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بقضــاء محايــد 32أو غيــر متحيّــز.
فحت��ى لــو كان القضــاء مســتقالً ،ال تكــون شــروط المحاكمــة العادلــة مســتوفاة
إن انتفــت حياديــة المحكمــة.
ويعتبــر بعــض الفقهــاء أنــه عنــد الوصــول الــى درجــة نضــج مع ّيــن فــي نظــام
قضائــي مــا ،ينتقــل االهتمــام مــن مســألة االســتقاللية التــي تكـ ّـف عــن كونهــا
مشــكلة بعــد تكريســها فــي القواعــد واألعــراف ،الــى مســألة حيــاد القاضــي
التــي تبقــى دائم ـاَ مســألة إشــكالية.33
ـص المبــدأ رقــم  2مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة علــى واجــب
وينـ ّ
الفصــل فــي «المســائل المعروضــة دون تحيَــز ،علــى أســاس الوقائــع ووفقــاً
ـص المــادة  8منهــا كمــا المبــدأ  I.2.dمــن توصيــة لجنــة
للقانــون» فقــط .كمــا تنـ َ
34
وزراء مجلــس أوروبــا رقـ�م  R(94)12بشــأن اســتقاللية وكفــاءة ودور القضــاة ،
علــى واجــب القضــاة المتــازم بــأن يســلكوا مســلكاً يحافــظ علــى عــدم انحيــاز
واســتقالل القضــاء .كمــا تك ـ َرس شــرعة بنغالــور لألخالقيــات القضائيــة مكانــة
هامــة جــدا ً لواجــب الحيــاد كمــا تعـ ّرف واجــب اللياقــة بربطــه باعتمــاد القاضــي
ســلوكاً محايــدا ً.35
وإذا كان هنالــك رابــط وثيــق بيــن مفهومــي االســتقاللية والتجــر ّد ،غيــر أنــه
يمكــن التفريــق بينهمــا .فــإذا كانــت االســتقاللية تعنــي عــدم خضــوع القاضــي أو
 - 32انظر المادة  1من الشرعة العالمية للقاضي

(The Universal charter of the judge)" The independence of the judge is
"indispensable to impartial justice under the law. It is indivisible
33 - V. E. Jouannet, Actualités des questions d’indépendance et d’impartialité
des juges internationaux : la consolidation d’un tiers pouvoir international ?, in
Indépendance et impartialité des juges internationaux, H.R. Fabri et J.-M. Sorel
(sous la dir.), éd. A. Pedone, 2010, spéc. p. 291.
 - 34في ما يلي توصية لجنة وزراء المجلس األوروبي رقم .R(94)12

 - 35أنظر القيمة رقم « 2الحياد» والفقرات  2.2و 4.3و 4.4و 4.8و.4.9

26

اضقلا ةيلالقتسا هجوأ :لوألا مسقلا

المؤسســة القضائيــة ألي ضغــط مصــدره خارجــي مــن ســلطة أو مؤسســة قضائية
أخــرى أو فــرد آخــر ،فالتج ـ ّرد مصــدره داخلــي وهــو متعلَــق بعقليــة القاضــي
وآرائــه وأفــكاره المســبقة والشــخصية تجــاه القضيــة أو األفرقــاء .كمــا يجــب أالَ
يكــون للقاضــي مصلحــة مرتبطــة بالقضيــة التــي ينظــر فيهــا .وممكــن تعريــف
التجـ َرد بأنــه غيــاب العــداء أو التح َيــز أو التعاطــف تجــاه أي مــن الطرفيــن.36
ويُقــاس التجــر ّد بشــكل ذاتــي 37كمــا بشــكل موضوعــي .38وهــذه هــي الحــال
خصوصـاً فــي اجتهــاد المحكمــة االوروبيــة لحقــوق االنســان ،39التــي تعتبــر أنــه
للحكــم بعدالــة المحاكمــة ،ال يكفــي أن يكــون القاضــي متج ـ ّردا ً بــل عليــه أن
يظهــر علــى أنــه كذلــك .فللقــول بالتج ـ ّرد الموضوعــي ،يجــب «التأكــد ممــا إذا
كان القاضــي يُعطــي ضمانــات كافيــة الســتبعاد أي ّ
شــك مشــروع» 40بحيــاده.
وهنــا ت ُطــرح مجـ ّددا ً إشــكالية األنظمــة الطائفيــة ،وال ســيما فــي ظــل االنقســام
الطائفــي الحــا َد وتوزيــع المراكــز القضائيــة علــى أســاس طائفــي فــي القضــاء.
وفــي هــذه الحــاالت ،يتوجــب علــى الســلطات القضائيــة ممارســة الحــد األقصــى
مــن الرقابــة ،للحــؤول دون تحـ َول االنتمــاء الطائفــي للقاضــي إلــى ســبب ارتيــاب
مشــروع بحيــاده.
ويرتبــط هــذا الحيــاد طبع ـاً بموجــب القاضــي التنحــي عندمــا يجــد أنــه لــن
يســتطيع إحقــاق العدالــة بتجـ ّرد أو أنــه توجــد أســباب كافيــة للتشــكيك بحياده.
كمــا يرتبــط بفعاليــة أجهــزة الرقابــة القضائيــة وثقــة المواطنيــن بعملهــا
وبنزاهتهـ�ا وبشكــل أع�� َم بنظاــم محاســبة القضـ�اة ،وذلــك علــى خلفيــة الخطــورة
36 - V. Dictionnaire de droit international public, éd. Bruylant, Belgique, 2001, Vo
Impartialité : « l’absence de parti pris, de préjugé et de conflit d’intérêt chez un
juge, un arbitre, un expert ou une personne en position analogue par rapport aux
parties se présentant devant lui ou par rapport à la question qu’il doit trancher ».
37 - Le for intérieur du juge.

 - 38أعــاد بعــض الفقهــاء النظــر بمصطلحــي «الذاتــي» و «الموضوعــي» اذ أن قيــاس
الحيــاد الذاتــي للقاضــي يقــوم أيضــا ً علــى أســاس معاييــر موضوعيــة .أنظــر مثــاً:
S. Guinchard, Répertoire de procédure civile, Vo Procès équitable, no 240
er

o

39 - CEDH 1 oct. 1982, Piersack c/ Belgique, série A, n 53, § 30 : « Si l'impartialité

se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé… elle peut s'apprécier de diverses
manières. On peut distinguer… entre une démarche subjective, essayant de
déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance,
et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties
suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ».
40 - CEDH 26 fév. 1993, Padovani c/ Italie, Séries A 257-B, § 25.
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التــي يطرحهــا بقــاء قـ ٍ
ـاض ثبــت تو ّرطــه فــي قضايــا فســاد فــي منصبــه وشــعور
الريبــة الــذي يولّــده عنــد المتقاضيــن إزاء حيــاد المحكمــة .وهــذا مــا ســنتط َرق
لــه فــي الجــزء الثانــي مــن البحــث.

28

القسم الثاني:
ضمانات استقاللية القضاء
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كنــا قــد ح َددنــا فــي مقدمــة البحــث المنهجيــة المعتمــدة لتحديــد ضمانــات
اســتقاللية القضــاء بحســب المعاييــر الدوليــة واألوروبيــة .وقــد انطلقنــا مــن
المواثيــق والتشــريعات الدوليــة واألوروبيــة المرتبطــة بهــذا الشــأن ،باإلضافة إلى
القانــون المقــارن (األوروبــي خصوص ـاً) واجتهــاد المحكمــة األوروبيــة لحقــوق
اإلنســان ،مــع اإلتجــاه إلــى تحديــد وتفصيــل معاييــر عمليــة توفَــر أداة قيــاس
لالســتقاللية ،مالئمــة للنظــام اللبنانــي حيــث تبقــى ثقافــة اســتقاللية القضــاء
هشَ ــة.
ـص خصوصـاً مبــادئ األمــم المتحــدة فــي عناوينهــا األساســية علــى مجموعــة
وتنـ َ
ضمانــات الســتقالل الســلطة القضائيــة ،منها حريتــي التعبير وتكويــن الجمعيات،
والمعاييــر التــي يجــب أن ترعــى كل المراحــل األساســية فــي المســار المهنــي
للقاضــي مــن المؤهــات إلــى االختيــار والتدريــب ،وشــروط الخدمــة ومدتهــا،
والســرية والحصانــة المهنيتيــن ،وأخيـرا ً معاييــر التأديــب واإليقــاف والعــزل.
أمــا االجتهــاد الثابــت للمحكمــة األوروبيــة لحقــوق االنســان ،فيعتمــد أربعــة
معاييــر الســتقاللية القضــاء وهــي :طريقــة تعييــن القضــاة ،ومــ ّدة واليتهــم،
ووجــود ضمانــات ضــد التدخــات الخارجيــة ،واالســتقاللية الظاهريــة للمحاكم.41
غيــر أنــه يمكــن مــع تفصيــل هــذه المعاييــر اســتخراج معاييــر أخــرى بــدءا ً مــن
وجــوب إنشــاء مجلــس قضــاء أعلــى ،ووضــع معاييــر تقييــم القاضــي ،وضمانــات
حياديــة القاضــي ،وضمــان االســتقاللية الماديــة ،وتعزيــز ثقافــة اســتقاللية
القضــاء.
وقبــل المضــي فــي تفصيــل هــذه الضمانــات ،يجــدر التســاؤل حــول قوتهــا
ـص عليهــا فــي الدســتور أم أنــه يكفــي
القانونيــة ،وفــي مــا إذا كان يقتضــي النـ َ
ضمانهــا بموجــب قوانيــن .وبالطبــع ،الخيــار األول أكثــر ضمان ـاً إذ أنــه يج ـ َرد
- 41

عن إجتهاد المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في هذا الشأن أنظر :

Répertoire de droit européen, Vo Conv. EDH, art. 6 : La protection du droit à un
procès équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'Homme, § 51 ; Répertoire de procédure civile, Vo Procès équitable, § 207 s ; et
la jurisprudence constante de la oCEDH, par ex. : CEDH 28 juin 1984, Campbell
et Fell c/ Royaume-Uni, série A, n 80, § 78 - CEDH 22 juin 1989, Langborger c/
Suède, § 32 - CEDH 9 juin 1998, Incal c/ Turquie, préc., § 65.
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الســلطة التشــريعية (السياســية) مــن إمكانيــة تعديلهــا بمنــأى عــن أي ضوابــط
دســتورية.
وف��ي حي��ن تكتف��ي المب��ادئ األساســية لألمــم المتحــدة فــي المبــدأ رقــم 1
ـص عليــه دســتور
باعتبــار أنــه «تكفــل الدولــة اســتقالل الســلطة القضائيــة وينـ َ
البلــد أو قوانينــه» ،تذهــب المعاييــر األوروبيــة بوضــوح فــي اتجــاه وجــوب
النــص علــى هــذه الضمانــات فــي الدســتور أو أعلــى مرتبــة قانونيــة متاحــة
َ
نصــت الفقــرة  1.2مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام
فــي دولــة مــا .فقــد َ
القضــاة إلــى أنــه «فــي كل دولــة أوروبيــة ،يتـ َم إعــان المبــادئ األساســية لنظــام
القضــاة فــي أعلــى مرتبــة فــي القانــون الداخلــي ،والقواعــد المرتبطــة بهــا علــى
المســتوى التشــريعي علــى األقـ ّـل» .وتوضــح األســباب الموجبــة (الفقــرة  )2.1أن
«أهميــة نظــام القضــاة الــذي ترتبــط بــه مســائل صالحيــة واســتقاللية وحيــاد
القضــاة والمحاكــم تدفــع إلــى إدخــال المبــادئ األساســية [الضامنــة] فــي أعلــى
مرتبــة فــي القانــون الداخلــي ،وبالتحديــد فــي الدســتور فــي الــدول األوروبيــة
التــي تضــع مثــل هكــذا دســتور مكتــوب» .42وتوضــح كذلــك أن «إدخــال هــذه
المبــادئ علــى المســتوى الدســتوري يمنــع المشــ َرع مــن وضــع قوانيــن ال
تحترمهــا» .43وتذهــب كل مــن الفقــرة .2أ مــن المبــدأ  1والمبــدأ  7مــن توصيتــي
لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم  R(94)12و R(2010)12فــي االتجــاه
نفســه.44
وباإلمــكان اســتخراج تو َجــه اقليمــي ودولــي بتضميــن الدســتور العديــد مــن هذه
الضمانــات ،وفــي مقدمتهــا مجلــس القضــاء األعلــى .وهــذا مــا نقــرأه بشــكل
42 -

« L’importance du statut des juges, auquel est liée la garantie de la
compétence, de l’indépendance et de l’impartialité des juges et des juridictions,
conduit à faire figurer ses principes fondamentaux dans les normes internes du
niveau le plus élevé, c’est-à-dire, pour les Etats européens disposant d’une
constitution rigide, dans cette constitution ».
43 - « Ces exigences tenant au niveau normatif requis pour l’inscription des
principes fondamentaux et pour celle des règles empêchent que les uns et les
autres puissent être modifiés par des procédures expéditives non proportionnées
aux enjeux en cause. En particulier, le niveau constitutionnel des principes
fondamentaux doit empêcher que la législation adopte des dispositions ayant
pour objet ou pour effet de les méconnaître ».

 - 44الفقــرة  « : 7ينبغــي أن ينــص الدســتور أو أعلــى مســتوى قانونــي ممكــن فــي الــدول األعضــاء علــى
اس��تقاللية القاض��ي والس��لطة القضائي��ة وأن تخص��ص له��ا مقتضي��ات مح��ددة ف��ي التش��ريعات».
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خــاص فــي الدســاتير الجديــدة العربيــة كالتونســي والمصــري والمغربــي
والتــي عمــدت إلــى تخصيــص أبــواب وفصــول عــدة للقضــاء ،ولمجالســه
المســتقلة داللــة علــى أهميــة تحصينهــا دســتورياً .وقــد بــرزت أهميــة دســترة
هــذه الضمانــات مؤخ ـرا ً مــع فتــح ورش التشــريع فــي المغــرب وتونــس.
45

 - 45الباب الخامس – المواد  102وما يليها.
 - 46الفصل الثالث من الباب الخمس – المواد  184وما يليها.
 - 47الفصل السابع – المواد  107وما يليها.
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1.1مجلس القضاء األعلى
ـكل مجلــس القضــاء األعلــى إحــدى ضمانــات اســتقاللية القضــاء بالمفهــوم
يشـ ّ
الحديــث .ونجــد إشــارة إليــه مث ـاً فــي المــواد  9و 11مــن الشــرعة العالميــة
ـص علــى أنــه «حيــث ال يؤ َّمــن ذلــك بوســائل أخــرى متجـذّرة
للقاضــي التــي تنـ َ
فــي تقاليــد ثابتــة وأكيــدة» ،يجــب أن تتولــى مهــام اختيــار وتعييــن القضــاة
كمــا المالحقــة التأديبيــة بحقهــم وادارة مرفــق العدالــة العــام «هيئــة مســتقلة،
تتض َمــن تمثي ـاً قضائي ـاً واســعاً».48
ولهــذه الضمانــة حضــور أكثــر وضوح ـاً فــي المعاييــر األوروبيــة ،حيــث ينتشــر
وجــود مجلــس القضــاء األعلــى بشــكل أوســع .فيشــهد تاريــخ عــدد مــن الــدول
األوروبيــة علــى ارتبــاط هــذه المؤسســة باســتقالل القضــاء وبمبــدأ فصــل
الســلطات .فــإذ أُنشــئ المجلــس فــي فرنســا فــي عــام  ،49 1883ارتبطــت
نشــأته فــي إيطاليــا 50وإســبانيا 51والبرتغــال 52بالخــروج مــن الدكتاتوريــات وبنيّــة
إنعــاش مبــدأ فصــل الســلطات .والحــال كذلــك بالنســبة لبلــدان أوروبــا الوســطى
ـص عليهــا الدســتور 53فــي غالبيــة
والشــرقية خــال التســعينيات .وهــو ضمانــة نـ َ
هــذه الــدول.
وقــد كـ ّرس المجلــس الدســتوري الفرنســي المبــدأ القائــل ب «مســاهمة مجلــس
القضــاء األعلــى فــي اســتقاللية الســلطة القضائيــة» .54وفــي  2013أتــى مشــروع

48 - Art. 9:“ Where this is not ensured in others ways, that are rooted in established

and proven tradition, selection should be carried out by an independent body,
that includes substantial judicial representation”.
Art. 11: :“ Where this is not ensured in others ways that are rooted in established
and proven tradition, judicial administration and disciplinary action should
be carried out by an independent body, that includes substantial judicial
representation”.

 - 49اال أنه أنيط عندها فقط بصالحيات تأديبية ،جعلت طبيعته وهدفه يميالن أكثر الى هيئة مهنية
 - 50عام 1947
 - 51عام 1978
 - 52عام 1976
 - 53مــا خــا هنغاريــا وليتوانيــا وســلوفينيا وسويســرا حيــث نــص القانــون علــى انشــاء هكــذا مجلــس ،ووضــع
أنظمتــه.
o
54 - Cons. const. 19 juill. 2010, n 2010- 611 DC.
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تعديــل مــواد الدســتور الفرنســي المتعلقــة بمجلــس القضــاء األعلــى ،ليقتــرح
تعديــل المــادة  64مــن الدســتور وتحويــل الصيغــة التــي ت ُشــير الــى دور
المجلــس فــي «معاونــة» رئيــس الجمهوريــة فــي ضمــان اســتقاللية القضــاء ،الــى
«مســاهمته» فــي ضمانهــاَ .56إال أنــه لــم يتـ َم اقـرار التعديــل المقتــرح فــي هــذا
الخصــوص.
وتبقــى بعــض االســتثناءات لــدول ال يوجــد فيهــا مجلــس قضــاء أعلــى مثــل
ألمانيــا ،والــدول األنغلو-سكســونية ودول أوروبــا الشــمالية .إال أنهــا أنشــأت
جميعهــا هيــاكل تقــوم بوظائــف مشــابهة لوظائفــه .ففــي ألمانيــا مث ـاً حيــث
يبقــى ســبب غيــاب هكــذا مجلــس عمليــاً بالدرجــة األولــى ،اذ يجــب خلــق
مجلــس خــاص فــي كل  länderوآخــر علــى مســتوى الدولــة المركزيــة ،نجــد
هيئــ ًة النتخــاب القضــاة ،ومجلســاً تأديبيــاً ،ومجالــس استشــارية للقضــاء.
وفــي لبنــان ،واذ خــا الدســتور مــن أيــة إشــارة الــى مجلــس القضــاء األعلــى،
نصــت علــى تشــكيل هكــذا
فــان المــادة  4مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي َ
مجلــس للســهر «علــى حســن ســير القضــاء وعلــى كرامتــه واســتقالله» .وأوجدت
مختلــف الــدول العربيــة مجالــس مشــابهة.
ويطــرح مجلــس القضــاء األعلــى تســاؤالت عــدة حــول طبيعتــه والقــوة القانونيــة
إلســناد وجــوده وكيفيــة تشــكيله ،وصالحياته.
55

 .أ طبيعة المجلس

ليــس هنالــك معيــار مو َحــد لتشــكيل مجلــس القضــاء االعلــى ولتحديــد وظائفــه.
إالَ أن القانــون المقــارن يســمح باســتخراج تصــ ّور مو ّحــد لطبيعتــه ودوره،
خصوص ـاً بالنســبة لنظريــة تــوازن الســلطات.
ـر هــذا المشــروع مــن قبــل مجلــس النــواب فــي  4حزيــران  ،2013اال أن اقــراره مــن قبــل مجلــس
 - 55وان أقـ ّ
الشــيوخ فــي  4تمــوز  2013أتــى بصيغــة معدّلــة أفرغتــه مــن مضمونــه ممــا أرغــم الحكومــة علــى ارجائــه.
56 - L’actuel article 64 statue que « Le Président de la République est garant de
l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la
magistrature », alors que le projet de réforme comportait la rédaction suivante :
celui-ci « concourt à garantir cette indépendance » (J.-C. Zarka, Réforme du
Conseil supérieur de la magistrature : adoption par le Sénat, D. 2013 p. 1753).
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ومـ�ن المتفــق عليهــ أن مجلــس القضــاء االعل��ى منفص��ل عــن الســلطتين
التنفيذيـ�ة والتشـ�ريعية .االَ أنـ�ه ال يُعـ� ّد بالضـ�رورة فـ�ي الوقـ�ت عينـ�ه إنبعاثـ�اً
 émanationأو تعبيـرا ً عــن الســلطة القضائيــة .فهــو موجــود علــى الحــدود مــع
الســلطات األخــرى«  ،57» )aux confins)des autres pouvoirsللمســاهمة
ـكل فــي
مبدئيـاً فــي التــوازن بينهــا ،وفــي اســتقالل الوظيفــة القضائيــة .وهــو يشـ ّ
ـص دســتورها علــى انشــائه ،هيئ ـ ًة دســتورية
كل األحــوال ،فــي الــدول التــي ينـ َ
مســتقلة.
وأكثــر تحديــدا ً ،وبالنظــر الــى الوظائــف المناطــة بــه ،تطــرح طبيعــة المجلــس
الســؤال اآلتــي :هــل يُش ـكَل المجلــس هيئــة مــن هيئــات الســلطة القضائيــة؟
يجســد أو يمثّــل المجلــس الســلطة القضائيــة؟ فــأن
وأبعــد مــن ذلــك ،هــل ّ
58
يشــكل هيئــة إداريــة تســهر علــى حســن ســير مرفــق العدالــة العــام ال يجعــل
منــه بالضــرورة هيئــة تع ّبــر عــن الســلطة القضائيــة أو تختزلهــا .59بل هنالك شــبه
إجمــاع فــي الفقــه األوروبــي 60علــى اعتبــار أن المجلس «ليــس جزءا ً من الســلطة
القضائيــة ،حتــى لــو كان بإمكاننــا اعتبــار أنــه يمــارس وظيف ـ ًة قضائيــة عندمــا
يجلــس فــي هيئتــه التأديبيــة» .61ويرتبــط ذلــك ارتباطـاً وثيقـاً بالنظــرة الوظيفيــة
للســلطة القضائيــة كمــا أشــرنا اليهــا فــي القســم األول ،وبرفــض النظــرة العضويــة
لهــا :الســلطة القضائيــة هــي كل هيئــة قضائيــة تمــارس وظيف ـ ًة قضائيــة ،وال
57 -

Intervention de F. Delpérée, in La nature des conseils supérieurs de la
magistrature en Europe. Les conseils supérieurs de la magistrature en Europe, T.
S. Renoux (sous la dir.), Doc. Française, Paris, 1999, p. 40.

 - 58أنظر في فرنسا

C. Constitutionnel, déc. du 27 janv. 1994 : « le Conseil Supérieur de la Magistrature
participe au fonctionnement du service de la justice», cité par J. Gicquel dans
son intervention in La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe,
.op. cit.,, p. 38

 - 59انظر

La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe, op. cit., p. 47:
« Le Conseil Supérieur de la Magistrature n’occupe pas le sommet du pouvoir
judiciaire, mais le sommet de l’organisation administrative du pouvoir judiciaire ».

 - 60أنظر

La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe, op. cit., pp.
27 s.
61 - T. Renoux, Rapport de synthèse, in La nature des conseils supérieurs de la
magistrature en Europe, op. cit,, p. 109, spéc. p. 112 : « le Conseil supérieur de la
magistrature n’appartient pas au pouvoir judiciaire, même si l’on peut admettre
que, lorsqu’il siège en formation disciplinaire, il statue comme une juridiction, et
que, dès lors, il exerce la fonction juridictionnelle ».
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يمكــن إختزالهــا بهيئــة مع ّينــة علــى غـرار مجلــس النــواب للســلطة التشــريعية،
ورئيــس الجمهوريــة أو مجلــس الــوزراء للســلطة التنفيذيــة .62وهــذا مــا يشــير
إليــه صراحــة المجلــس الدســتوري اإليطالــي بقولــه أن الســلطة القضائيــة هــي
ســلطة غيــر مركزيــة  ،Pouvoir diffusوأن كل ٍ
قــاض أثنــاء ممارســته ســلطته
القضائيــة يشــكَل بذاتــه «الســلطة القضائيــة» .63فالســلطة القضائيــة مبعثــرة
غيــر محصــورة فــي جهــاز عضــوي معيــن .وهــذا األمــر ينطبــق بشــكل خــاص
فــي الــدول التــي ليــس فيهــا للمجلــس أيــة صفــة تمثيليــة للقضــاة ،بمعنــى أن
القضــاة ال ينتخبــون غالبيــة أعضائــه.
ومــن هــذا المنظــور ،يُع ـ َد مجلــس القضــاء األعلــى ضمانــة الســتقالل الســلطة
القضائيــة ال الســلطة القضائيــة بنفســها .وهــذا التوصيــف ليــس نظري ـاً محــض
ماســة لحمايــة القضــاة ،الذيــن هــم الســلطة القضائيــة الحقيقية،
بــل هــو حاجــة ّ
تعســف المجلــس فــي اســتخدام صالحياتــه
التعســف الــذي قــد ينتــج عــن ّ
إزاء ّ
فــي إدارة الشــؤون القضائيــة واســتباق ألي شــرعنة لممارســات مماثلــة علــى
خلفيــة أنهــا صــادرة عــن الســلطة القضائيــة.
.بكيفية تشكيل المجلس القضائي المستقل

ـتقل مــادة دســمة للنقــاش فــي
ت ُعتبــر كيفيــة تشــكيل المجلــس القضائــي المسـ ّ
مجــال اســتقاللية القضــاء .وهــي ترتبــط بعــدد مــن اإلشــكاليات ،أهمهــا ضمــان
اســتقاللية المجلــس إزاء الســلطات السياســية .فمــا معنــى أن تُنــاط بمجلــس
القضــاء األعلــى صالحيــات واســعة فــي إدارة شــؤون القضــاة إذا كان أعضــاؤه
يعينــون مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة التــي يجــدر بهــم حمايــة اســتقاللية
القضــاء منهــا؟ ومــن االشــكاليات األخــرى ،ضمــان إش ـراك القضــاة فــي تعييــن
تحســباً
أعضــاء المجلــس فض ـاً عــن إش ـراك شــخصيات مســتقلة فــي تركيبتــه َ
ً
مثــا عــن هــذه النقطــة ،نــزار صاغيــة« ،مــاذا تعلمنــا األزمــات الحاصلــة علــى رأس الهــرم
 - 62أنظــر
القضائــي فــي لبنــان؟» ،المفكــرة القانونيــة ،العــدد  4أيار/مايــو  « :2012مجلــس القضــاء االعلــى ،ليــس ســلطة
وال ممثــا لســلطة ،انمــا هــو جهــاز اداري يجــدر بــه ان يكــون مســتقال وان تكــون مهمتــه األساســية ضمــان
اســتقاللية الســلطة القضائيــة التــي يمارســها القضــاة والمحاكــم وتتــوزع فيمــا بينهــم وفــق صالحياتهــم».
 - 63انظر

La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe, op. cit., p. 31.
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لتح َولــه تبعــاً النتخــاب أعضائــه مــن القضــاة ،إلــى أداة لتغليــب المصالــح
الفئويــة النقابيــة للقضــاة علــى المصالــح العامــة للمتقاضيــن.
وقبــل عــرض هــذه المعاييــر علــى اختالفهــا ،مــن المهــم التســاؤل بدايــة عمــا اذا
كان يُفتــرض فــي الــدول التــي تعتمــد أنظمــة قضائيــة متعــددة (قضــاء عدلــي
ـتقل للهيئــات القضائيــة علــى اختالفهــا أو
واداري ومالــي) إنشــاء مجلــس مسـ ّ
مجلــس مســتقل لــكل نظــام قضائــي.
•مجلس قضاء موحد؟

هــذا الســؤال يُطــرح بشــكل خــاص فــي الــدول التــي تقــوم أنظمتهــا القضائيــة
علــى اإلزدواجيــة بيــن القضــاء العدلــي والقضــاء اإلداري (فض ـاً عــن القضــاء
المالــي) ،فهــل يكــون فيهــا مجلــس مو َحــد أم مجالــس عــدة يعلوهــا مجلــس
نــص عليــه الدســتور التونســي الجديــد؟ رغــم أهميــة هــذه
موحــد كمــا َ
اإلشــكالية ،يُس ـ َجل أنهــا بقيــت خــارج إطــار المعاييــر الدوليــة علــى نحــو فتــح
البــاب أمــام خيــارات عــدة.
•تمثيلية للقضاة :أعضاء منتخبون من بين زمالئهم

بحســب المعاييــر الدوليــة ،علــى أعضــاء الهيئــة مــن القضــاة أن يكونــوا منتخبين
مــن قبــل زمالئهــم بوســائل تضمــن أوســع تمثيــل للقضــاة .وتمثيــل جميــع
القضــاة يضمــن عمليـاً مبــدأ المســاواة بيــن القضــاة ويحـ َد مــن الهرميــة ،فضـاً
عــن أنــه شــرط لضمــان مشــروعية مع ّينــة للمجلــس فــي إدارة شــؤون القضــاء
بكاملــه .وهــذا يعنــي عمليــاً أمريــن )1( :ضمــان أن يشــارك جميــع القضــاة
فــي االنتخابــات وليــس فئــة منهــم كمــا هــي الحــال فــي لبنــان مث ـاً ،حيــث
يُحصــر حــق الترشَ ــح برؤســاء غــرف التمييــز وحــق االنتخــاب بأعضــاء محكمــة
التمييــز و( )2التــوازن فــي التمثيــل داخــل المجلــس فــا يتح َكــم بــه قضــاة مــن
الدرجــات العليــا فقــط.
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وتلعــب آليــة االنتخــاب دورا ً مهمــاً فــي ضمــان صحــة التمثيــل ،ف ُيفضّ ــل أن
ت ُجــرى االنتخابــات علــى أســاس النســبية أو بأكثريــة موصوفــة كالثلثيــن لضمــان
تأميــن توافــقٍ أكبــر علــى األشــخاص المنتخبيــن ،وبالتالــي صفــة تمثيليــة أوســع.
وبالطبــع ،تطــرح األنظمــة الطائفيــة فــي هــذا المجــال إشــكاليات خاصــة .فهــل
يقتضــي أن تضمــن االنتخابــات وصــول أشــخاص مــن طوائــف مختلفــة وفــق
معــادالت معينــة؟ ومــا هــي اآلليــات الواجــب اعتمادهــا للحــؤول دون تح ـ َول
الكوتــا فــي حــال اعتمادهــا إلــى مدخــل يســمح لممثلــي الطوائــف التد َخــل فــي
الشــؤون القضائيــة؟
وتضــع المعاييــر األوروبيــة مبــدأ وجــوب أن يظـ َـل القضــاة المنتخبــون أكثريــة
فــي مجالــس القضــاء األعلــى .ويظهــر ذلــك خصوص ـاً فــي الشــرعة األوروبيــة
حــول نظــام القضــاة (فقرتهــا  ،)1.3وتوصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي
رقــم ( R(2010)12فقــرة  ،)27واالعــان الصــادر فــي  23أيار/مايــو  2008عــن
الشــبكة األوروبيــة لمجالــس القضــاء ،64والتــي تفضّ ــل أن يكــون نصــف أعضــاء
المجلــس علــى األقــل مــن القضــاة المنتخبيــن مــن أعيانهــم .كمــا ذهــب الــرأي
رقــم  10للهيئــة االستشــارية للقضــاة األوروبييــن 65فــي االتجــاه نفســه ،معتب ـرا ً
أنــه عندمــا يكــون المجلــس مختلطـاً بيــن قضــاة وغيــر قضــاة ،يجــب أن يحــوي
أكثري ـ ًة مه َمــة للقضــاة المنتخبيــن مــن أندادهــم «لتفــادي أي تأثيــر أو ضغــط
غيــر مب ّرريــن».

64 - Réseau européen des Conseils de justice.
65 - Conseil consultatif des juges européens (CCJE), Le Conseil de la justice au

service de la société, Avis no 10 (2007), § 18: « Quand sa composition est mixte
(juges et non juges), le CCJE considère que pour éviter toute manipulation ou
pression indue, le Conseil de la Justice doit compter une majorité substantielle
de juges élus par leurs pairs ».
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•شــخصيات مــن خارج القضــاء تحســب ًا للمصالــح النقابية
الفئوية

لق��د أوص��ى المقرـ َـر الخ��اص لألم��م المتحدة عــن اســتقاللية القضــاة والمحامين
ب «تشــكيلة متعــددة تعــددا ً حقيقيــاً لهــذه الهيئــة ،بحيـــث يُمثّـــل فيهـــا
المشـ ِّرعون والمحامــون واألكاديميــون وغيرهــم مــن األطـراف المعنيــة بطريقــة
متوازنــة» ،علــى الرغــم مــن اعتبــاره أنــه «مــن األفضــل فــي أغلــب األحيــان أن
يشـكّل القضــاة غالبيــة الهيئــة لتفــادي أي تدخــات سياســية أو خارجيــة» ،وأنــه
ـروري تشــكيل الهيئــة المنــاط بهــا تأديــب القضــاة خصوص ـاً «بكامــل
مــن الضـ ّ
أعضائهــا مــن قضــاة ،عامليــن أو متقاعديــن».
وتعتمــد أغلــب الدســاتير األوروبيــة الحديثــة تركيبــة مختلطــة للمجلــس تض ـ ّم
شــخصيات مــن غيــر القضــاة مــن ذوي االختصــاص ،ضمــن مجلــس القضــاء
األعلــى .وممكــن اعتبــار ذلــك مــن المعاييــر األوروبيــة الســتقاللية القضــاء.
وينبثــق ذلــك مــن دور المجلــس األساســي فــي ضمــان اســتقاللية القضــاء اذ أن
هــذه األخيــرة هــي بخدمــة المواطنيــن ككل وليــس فقــط القضــاة .فاالســتقاللية
ضروريــة لتعزيــز ثقــة المواطنيــن فــي القضــاء وفــي الدولــة الديمقراطيــة .كمــا
أن وجــود شــخصيات مــن غيــر القضــاة يمنــع نمــو نزعــة نقابيــة فئويــة داخــل
القضــاء.
وفــي تونــس ،أخــذ الدســتور 67بالنمــوذج االيطالــي مك ّرس ـاً تشــكيلة مختلطــة
بيــن ثلثيــن مــن القضــاة وثلــث مــن غيــر القضــاة مــن «المســتقلين مــن ذوي
االختصــاص» .وقــد شـكّل اختيــار هــذا الثلــث مــن األعضــاء غيــر القضاة إشــكالية
كبيــرة علــى خلفيــة تنامــي المطالــب الفئويــة ،وخصوصـاً لــدى المحاميــن الذيــن
تمســكت هيئتهــم بوجــوب تعييــن ثلــث األعضــاء كلَهــم مــن بيــن المحاميــن.
َ
بالمقابــل ،اعتبــرت الهيــاكل القضائيــة أن الدســتور لــم يعتمــد ذلــك أبــدا ً ،وأن
66

66 -

Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and
lawyers, UN Doc. A/HRC/11/41 (2009), para. 28 and Report of the Special
Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, UN Doc A/HRC/26/32
(2014), para. 126.
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ثمــة ضــرورة فــي إش ـراك األجســام المهنيــة األخــرى المعنيــة بالقضــاء  .وقــد
كان الفت ـاً أن يتح ـ َول مبــدأ إدخــال أشــخاص مــن غيــر القضــاة إلــى المجلــس
األعلــى للقضــاء تفاديـاً لفئويــة القضــاة ،إلــى نذيــر اليقــاظ العديد مــن الفئويات
المهنيــة.
68

 .ج صالحياته

ان الصالحيــات المناطــة بمجلــس القضــاء األعلــى مســألة محوريــة لمــا تحملــه
مــن تأثيــر علــى تعريفــه وطبيعــة ســلطته .فتعكــس هــذه الصالحيــات النظــرة
الــى المهمــة األساســية المناطــة بهــذه المؤسســة ،والتــي تت ـراوح بيــن دورهــا
كضامــن الســتقاللية القضــاء مــن جهــة ،واآلخــر المتعلــق بحســن ســير مرفــق
العدالــة العــام.
تشــير الفقــرة  32مــن إعــان  Singhviإلــى أن «المســؤولية األساســية فــي إدارة
شــؤون المحاكــم والتــي تتض َمــن الرقابــة والمســاءلة التأديبيــة للموظفيــن»
يجــب أن ت ُنــاط بالقضــاء أو بهيئــة يمثّــل فيهــا القضــاء ويكــون لــه دور ف ّعــال
فيهــا» .كمــا توضــح الفقــرة  26مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي
رقــم  R(2010)12أن «مجالــس القضــاء هــي هيئــات مســتقلة ،تحــدث بموجــب
القانــون أو الدســتور ،وتهــدف إلــى ضمــان اســتقاللية القضــاء والقضــاة ومــن ثــم
تعزيــز كفــاءة أداء النظــام القضائــي».
وتختلــف صالحياتــه بيــن نمــوذج وآخــر .ففــي حيــن يُنــاط بالمجلــس فــي بعــض
البلــدان صالحيــة تعييــن القضــاة أو مراقبتهــم وصالحيــة التأديــب ،فــي نظــرة
تتمحــور حــول الحيــاة المهنيــة للقاضــي ،69يُمنــح فــي دول أخــرى صالحيــة
مباشــرة فــي إدارة الجســم القضائــي فــي مــوارده الماديــة والبشــرية ،فــي
نظــرة تتمحــور أكثــر حــول المرفــق العــام للعدالــة .70وتترافــق هــذه األخيــرة
مــع إعطائــه ســلطة تحديــد حاجاتــه وتحديــد توزيــع مــوارده والرقابــة علــى
 - 68أنظــر حــول هــذه النقطــة« :مالحظــات حــول الصيغــة األولــى لمشــروع قانــون المجلــس االعلــى للقضــاء
التونســي» ،الموقــع االلكترونــي للمفكــرة القانونيــة 29 ،كانــون الثاني/ينايــر .2015
 - 69ويعتبر ذلك نموذج دول أوروبا الجنوبية.
 - 70ويعتبر ذلك نموذج دول أوروبا الشمالية.
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هــذا التوزيــع ،أو حتــى وضــع مشــروع الموازنــة القضائيــة دون العــودة إلــى
الســلطة التنفيذيــة ،كمــا فــي إســبانيا .كمــا قــد يُمنــح مــن هــذا المنطلــق ســلطة
إبــداء الــرأي فــي مشــاريع القوانيــن المتعلقــة بالقضــاء ،كمــا صالحيــات مرتبطــة
بالتفتيــش القضائــي ،أو حتــى فــي بعــض األنظمــة ســلطة إصــدار قــرارات أو
يخــص ســلطاته االداريــة فــي تنظيــم المؤسســات
تعاميــم تنظيميــة فــي مــا
ّ
القضائيـ�ة أو المهنـ�ة القضائيـ�ة.
كمــا يُعطــى فــي بعــض الــدول أيضـاً صالحيــات تأهيــل القضــاة لتولــي المهمــات
القضائيــة ،وذلــك مث ـاً فــي إســبانيا ،كمــا تنشــئتهم المســتمرة .غيــر أن معهــد
الــدروس القضائيــة ،وبالتالــي التنشــئة األساســية والمســتمرة للقضــاة ،يبقــى فــي
عــدة دول تحــت وصايــة وزارة العــدل كفرنســا والبرتغــال.
ووفــق المعاييــر الدوليــة ،تؤكــد المادتــان  9و 11مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي
عل��ى موجــب ربــط مهــام تعييــن القضــاة وتوزيعهــم علــى المناصــب القضائيــة،
كمــا المالحقــة التأديبيــة وادارة مرفــق العدالــة العــام ،ب «هيئــة مســتقلة،
تتض َمــن تمثي ـاً قضائي ـاً واســعاً» ،وخصوص ـاً فــي الــدول «حيــث ال يُؤ َّمــن ذلــك
بوســائل أخــرى متجـذّرة فــي تقاليــد ثابتــة وأكيــدة» .وتاليـاً ،وفــي حيــن تجيــز
هــذه المعاييــر تعييــن القضــاة فــي األنظمــة األنغلو-سكســونية مــن قبــل
الســلطة التنفيذيــة ،لوجــود ثقافــة متج ـذَرة وراســخة تاريخي ـاً علــى م ـ ّر قــرون
باحت ـرام الســلطة القضائيــة ،71فــإن ضمــان االســتقاللية يوجــب تعييــن القضــاة
مــن قبــل هيئــة مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية فــي الــدول التــي
ال تتمتــع بثقافــة راســخة الســتقاللية القضــاء كمــا هــي حــال الــدول العربيــة أو
أيض ـاً دول أوروبــا الوســطى والشــرقية بعــد ســقوط االنظمــة الشــيوعية .وهــذا
مــا تذهــب فــي اتجاهــه المعاييــر األوروبيــة.
فعلى صعيد المعايير األوروبية:
ممكــن أوالً اعتبــار أنهــا تجعــل مــن وجــود «هيئــة مســتقلة» تتولى تعييــن القضاة
ضمانــة أساســية لالســتقاللية .وهــذا مــا نقــرأه فــي كل مــن التوصيــة رقــم )R (94
 - 71حول هذه النقطة

G. Oberto, Recrutement et formation des magistrats en Europe: étude
comparative, éd. du Conseil de l’Europe, 2003, p. 20.
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 ،12والشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة ،والــرأي رقــم  1للهيئــة االستشــارية
للقضــاة األوروبييــن .72ويالحــظ االنتشــار الواســع لهــذه الصالحيــة فــي النمــوذج
األوروبــي ،73لضمــان اســتقاللية هــذه التعيينــات عــن الســلطة السياســية ،خصوصـاً
فــي الــدول التــي خرجــت مــن وطــأة أنظمة قمعيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانية.
وحتــى فــي األنظمــة القليلــة التــي ال تمنــح هــذه الصالحيــة لهيئــة مســتقلة،
وهــي أنظمــة قضائيــة تتميــز بتقليــد راســخ باســتقاللية القضــاء مك ـ ّرس فــي
النصــوص واألع ـراف ،كأنظمــة الدنمــارك والســويد وإيرلنــدا ،فإنــه ســرعان مــا
انتشــرت ممارســة فيهــا تقضــي باستشــارة هيئــات مســتقلة فــي التعيينــات،
واتبــاع رأيهــا .وفــي هــذه األنظمــة يذهــب تفعيــل االســتقاللية باتجــاه إناطــة
الهيئــات المســتقلة بصالحيــة إدارة المحاكــم ،وتقليــص دور وزارة العــدل فــي
هــذا المجــال.
أقــل انتشــارا ً فــي الــدول االوروبيــة ثانيـاً هــو تولــي مجلــس القضــاء للصالحيــات
ـت دول (فرنســا 74وبلغاريــا وايطاليــا
التأديبيــة ،وذلــك هــو الحــال فقــط فــي سـ ّ
والبرتغــال ورومانيــا واســبانيا .)75فقــد أناطــت األنظمــة األوروبيــة األخــرى هــذه
الصالحيــة بالمحاكــم العاديــة ،76أو بجهــاز مختــص 77أو أرســت نظام ـاً مختلط ـاً
بيــن هاتيــن اآلليتيــن األخيرتيــن .78وتعكــس المعاييــر األوروبيــة هــذا التن ـ ّوع،
حيــث تشــير التوصيــة رقــم 79 R(94) 12أنــه حيــث ال تتولــى ذلــك المحاكــم،
علــى الــدول انشــاء هيئــة خاصــة لتأديــب القضــاة .كمــا تتــرك الشــرعة األوروبيــة
حــول نظــام القضــاة 80هــذه الصالحيــة اختياريـاً للمحاكــم أو لمجلــس القضــاء.

 - 72توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم  R(94)12المبـ�دأ  c.2-Iوالمبــدأ  1.3مــن
الشــرعة األوروبيــة للقضــاة ،والــرأي رقــم  1للهيئــة االستشــارية للقضــاة األوروبييــن.
 - 73بلجيكا ،بلغاريا ،اسبانيا ،فرنسا ،هنغاريا ،ايطاليا ،هوالندا ،بولونيا ،البرتغال ورومانيا.
 - 74ظهــر باكــرا ً فــي فرنســا دوره فــي تأديــب القضــاة مــع قانــون  1883الــذي كلــف الهيئــة العامــة فــي
محكمــة التمييــز بوظائــف تأديبيــة اثــر موجــة تطهيــر واســعة للقضــاة.
 - 75في ما خصّ األخطاء «الجسيمة».
 - 76هولندا وبولونيا.
 - 77دنمارك وهنغاريا والسويد
 - 78اسيانيا ،ارلندا وبلجيكا
 - 79المبدأ 3-VI
 - 80الفقرة 5.1
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وتجــدر االشــارة مــن جهــة أخيــرة ،إلــى أن المعاييــر األوروبيــة توصــي بتمكيــن
القاضــي الــذي يشــعر أن اســتقالليته مهـ ّددة مــن اللجــوء الــى مجلــس قضائــي
مســتقل .81وهــذا مــا سنتوســع فيــه فــي الفقـرات المتصلــة بحمايــة القضــاة مــن
التد َخــل.
ومهمــا كانــت الصالحيــات المعطــاة للمجلــس ،فانــه يتع َيــن ايجــاد ضوابــط
تحــول دون هيمنتــه علــى القضــاة صونـاً لالســتقاللية الداخليــة وهــذا ما ســنعود
اليــه أدنــاه.

 - 81توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي  R(2010)12الفقــرة  ،8والمبــدأ  1.4مــن الشــرعة األوروبيــة
حــول نظــام القضــاة.
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2.2معايير دخول القضاء

يشـكّل دخــول القضــاء مضمــارا ً أساســياً لقيــاس درجــة اســتقاللية نظــام قضائــي
مع ّيــن .وتحــث المبــادئ الدوليــة لضمــان اســتقاللية القضــاء الــدول علــى تعييــن
القضــاة مــن خــال معاييــر واضحــة وآليــة شـفَافة .غيــر أنــه إن وجــدت معاييــر
دوليــة واضحــة للتعييــن ،ال يوجــد اتفــاق علــى الهيئــة واآلليــة المعتمدتيــن
لهــذه الغايــة.
توجــب المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة 82عنـ�د تعييــن القاضـ�ي تغليــب
معاييــر موضوعيــة 83كالنزاهــة والكفــاءة والتمتّــع بالتدريــب والمؤهــات
المناســبة .وت ُمنــع ممارســة أي نــوع مــن أنــواع التمييــز خصوص ـاً علــى أســاس
العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو اآلراء السياســية ،ولكــن يُســتثنى مــن
ذلــك الشــرط أن يكــون القاضــي مــن رعايــا البلــد المعنــي .84ولعـ ّـل ذلــك يعــود
الــى مفهــوم الوظيفــة القضائيــة ،واعتبــار أنهــا ليســت وظيفــة تقنيــة بحتــة بــل
تتمت��ع ببع��د اجتماع��ي أكي��د.
وتذهــب المعاييــر األوروبيــة فــي االتجــاه نفســه .85وتوضــخ المــادة  44مــن
توصيــة لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا رقــم  R(2010)12أنــه يجــب تحديــد هــذه
المعاييــر بشــكل ُمســبق فــي القانــون أو مــن قبــل الســلطة المختصــة.
ومــن المفيــد هنــا اإلشــارة الــى أن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي
المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا )2003( 86ت ُشــير بوضــوح
إلــى أنــه «ال يجــوز تعييــن أي شــخص فــي الوظيفــة القضائيــة ال يكــون قــد
خضــع للتدريــب أو التعليــم المناســبين اللذيــن يخ ّوالنــه تأديــة مهامــه بشــكل
مالئــم».
 - 82المبدأ .10
 - 83كذلك المادة  9من الشرعة العالمية للقاضي.
.Ibid - 84
 - 85أنظــر الفقــرات  2.1الــى 2.3مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة والمبــدأ  .2.Iمــن توصيــة
لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم  R(94)12والمــادة  44مــن توصيــة لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا رقــم
(.12 )2010
86 - Principle A, parag, 4 (i) and (k).
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ويطــرح تحديــد مفهومــي النزاهــة والكفــاءة وقياســهما ،إشــكالية أكيــدة تجعــل
التوســع فــي كل منهمــا ضروريـاً.
ّ
 .أمعيار النزاهة

مــن الصعــب جــدا ً تقديــر معيــار النزاهــة .فكيــف يُعــ ّرف هــذا المفهــوم
خصوص ـاً أننــا ال نجــد لــه تعريف ـاً فــي األدوات الدوليــة األساســية التــي تضــع
معاييــر اســتقاللية القضــاء؟
نســتطيع أن نقــرأ فــي التعليــق الــذي أع ـ ّده مكتــب األمــم المتحــدة لمكافحــة
المخــدرات والجريمــة حــول مبــادئ بنغالــور 87بــأن النزاهــة «تصــف مــن يتحلــى
باالسـ�تقام ة  .rectitude et droitureوهــي تتكــ ّون مــن صفــات األمانــة �pro
 bitéوالخلق َيــة القضائيــة  .»moralité judiciaireويجــب علــى القاضــي التحلّــي
بهــذه الصفــات أثنــاء ممارســته لمهامــه ،كمــا وفــي حياتــه الخاصــة .ويح ـ ّدد
التعليــق الصفــة المطلقــة للنزاهــة إذ ال تعــرف تدريجــاً .ويرتبــط المفهــوم
خصوصـاً بأثــر تصـ َرف القاضــي علــى النظــرة إلــى العدالــة والثقــة بهــا .ويتابــع
التعليــق باإلشــارة الــى صعوبــة تحديــد هــذا المفهــوم بشــكل عملــي ،بعيــدا ً عــن
المفاهيــم العامــة ،خصوص ـاً وأن هــذا األثــر يتغ ّيــر مــن مــكان الــى آخــر ومــن
زمــان الــى آخــر .مــن هنــا ضــرورة قيــاس هــذا المفهــوم بالنســبة الــى «عضــو
عاقــل ومحايــد ومطّلــع مــن أعضــاء المجتمــع».
والصعوبــة تكمــن خصوص ـاً فــي تحديــد موجــب النزاهــة فــي حيــاة القاضــي
الخاصــة ،خصوصـاً وأن مفهــوم األخــاق يشــهد تطـ ّورا ً دائمـاً ،ويرتبــط إلــى حــد
مــا بخصوصيــة كل مجتمــع .ويجــزم التعليــق بأنــه «ال يمكــن تحديــد القواعــد
األخالقيــة التــي ترعــى حيــاة القاضــي الخاصــة بشــكل دقيــق جــدا ً» ،كمــا أ َن
تفســير هــذا المبــدأ يجــب أالَ يحصــل بشــكل واســع جــدا ً يحمــل معــه إمكانيــة
معاقبــة القاضي»الــذي يتّبــع نمــط حيــاة غيــر تقليــدي ،أو الــذي يمــارس هوايات
أو نشــاطات فــي حياتــه الخاصــة قــد تصــدم بعــض الش ـرائح االجتماعيــة».
87 - Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, Commentaire des
Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire, 2013, parag 101 et s.
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وعلــى الرغــم مــن هــذه المحاولــة ،يبقــى مفهــوم النزاهــة صعــب التحديــد،
األمــر الــذي ال يخلــو مــن المخاطــر .فــأال يُخشــى بــأن يُســتعمل مفهــوم النزاهــة
الضبابــي الســتبعاد مرشــحين ألســباب غيــر موضوعيــة ،بشــكل يضــرب مبــدأ
المســاواة فــي الولــوج الــى القضــاء وحياديــة المعاييــر الموضوعــة لالختيــار؟
وفــي هــذا المجــال ،اعتبــر مجلــس شــورى الدولــة الفرنســي مثــاً ،أن وزيــر
العــدل ارتكــب خطــأً قانونيــاً باســتبعاد مرشــحة بنــا ًء علــى معيــار النزاهــة
« ،»bonne moralitéفقــط بســبب ســحب رخصــة الســوق منهــا.88
وتشــتد خطــورة عــدم تحديــد هــذا المفهــوم خصوصـاً فــي مجتمعــات مع ّينــة،
حيــث ال ثقافــة متجـذّرة باحتـرام الحريــات .فالخطــورة تكمــن باســتعمال مفهوم
«األخــاق» الفضفــاض الســتبعاد مرشّ ــحين علــى أســاس ميولهــم الجنســية أو
نمــط حيــاة اجتماعيــة معيّــن أو التـزام نضالــي أو مجتمعــي معيّــن.
ويمكــن أيضــاً اســتخدام هــذا المفهــوم للتمييــز بيــن المرشّ ــحين ،بحســب
أصولهــم االجتماعيــة 89أو بســبب معتقداتهــم 90أو هويتهــم الطائفيــة ،بشــكل
يتناقــض تمامــاً مــع المعاييــر الدوليــة فــي هــذا المجــال.
ويقتــرح التعليــق علــى شــرعة بنغالــور اآلنــف الذكــر معيــارا ً آخــر أكثــر
موضوعيــة .فالســؤال الحقيقــي ليــس معرفــة مــا إذا كان الفعــل متناســباً مــع
األخــاق بحســب المعتقــدات الدينيــة أو اآلداب أو المعاييــر االجتماعيــة ،بــل
تحديــد أثــره علــى مقــدرة القاضــي علــى القيــام بمهمتــه كمــا علــى الفكــرة
التــي يك ّونهــا الجمهــور بشــأن هــذه المقــدرة .وهــذا التفســير يقــارب إلــى حــد
كبيــر مفهــوم الحيــاد الذاتــي والموضوعــي للقاضــي .ويقـ ّدم هــذا التعليــق ســتة
عوامــل يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار )1 :طبيعــة الفعــل الخاصــة أو العامــة؛ )2
مــدى تمتَــع الفعــل بحمايــة كحــق مــن الحقــوق الفرديــة؛  )3درجــة التح َفــظ
والحــذر اللذيــن يمارســهما القاضــي؛  )4األذى أو الطابــع الصــادم للفعــل؛ )5
o

.CE 21 janv. 1998, req. n 176435 - 88
 - 89فــي مصــر مثـ ً
ـا ،أثــارت تصريحــات وزيــر العــدل األســبق محفــوظ صابــر «بــأن ال يمكــن ألبنــاء عمــال
النظافةــ أن يصبحــوا قضـ�اة» موجــة عارمــة مــن االحتجاجــات أدّت الــى اســتقالته فــي أيــار  .2015وكان قــد
أضــاف أن «القضــاء مــن المهــن المقدســة وتحتــاج بيئــة اجتماعيــة جيــدة لينضــج فيهــا القاضــى ويكــون غيــر
محتــاج».
ً - 90
مثال استبعاد المر ّ
شحات المحجبات
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درجــة االحتــرام للجمهــور؛  )6الدرجــة التــي ينــ َم فيهــا الفعــل عــن تح ّيــز أو
أفــكار مســبقة أو تأثَــر غيــر مناســب.
وأخيـرا ً ،يُطــرح الســؤال عــن كيفيــة قيــاس نزاهــة المرشــح؟ وتجــدر اإلشــارة هنــا
إلــى اعتمــاد بيانــات األجهــزة األمنيــة أو تع ّهدهــا بإج ـراء اســتقصاء عــن ســيرة
المرشــحين فــي دول عــدة .ففــي فرنســا مثـاً ،يمكــن لــإدارة القضائيــة معاينــة
ملفــات الشــرطة 91فــي تقديرهــا لمعيــار النزاهــة .وهــذه هــي الحــال فــي لبنــان
مـ�ع اعتمـ�اد افـ�ادة ُحسـ�ن سـ�معة صـ�ادرة عـ�ن بعـ�ض األجهـ�زة األمنيـ�ة.
.بمعيار الكفاءة

هنالــك نظامــان أساســيان لقيــاس الكفــاءة ال تُفاضــل بينهمــا المعاييــر الدوليــة
وهمــا مــن جهــة المبــاراة ،ومــن جهــة ثانيــة التعييــن بنــا ًء علــى صفــة مع ّينــة
فــي ســيرة المرشّ ــح  recrutement sur titreكوجــود خبــرة مهنيــة ســابقة.
ويمكــن القــول أن نظــام المبــاراة 92هــو الســائد فــي دول أوروبــا الغربيــة
والجنوبيــة ،حيــث تتبــع المبــاراة فتــرة تنشــئة وتدريــب فــي معهــد للــدروس
القضائيــة 93أو فــي المحاكــم.94
أمــا فــي أوروبــا الشــمالية ،95فيت ـ َم التعييــن مباشــر ًة مــن بيــن حملــة شــهادة
جامعيــة والناجحيــن بعــد فتــرة تدريــب فــي المحاكــم ،96أو مــن بيــن أعضــاء
المهــن القضائيــة ،97أو بنــا ًء علــى الخبــرة المهنيــة للمرشــحين.98
وتبع ـاً الختــاف األنظمــة المعتمــدة فــي تعييــن القضــاة كمــا رأينــا ســابقاً ،ال
ت ُحــ َدد المعاييــر الدوليــة آليــة واحــدة لتعييــن القضــاة ،أي الهيئــة أو الجهــة
o

91 - Décr. n 2005-1124 du 6 sept. 2005
 - 92وتُفتــح هــذه المبــاراة اجمـ ً
ـاال للحائزيــن علــى شــهادة حقوقيــة إال أنــه يغيــب هــذا الشــرط فــي فرنســا حيــث
تكفــي أي شــهادة موازيــة ل 4ســنوات جامعيــة وشــهادة علــوم سياســية ومــن الEcole normale supérieure
 - 93في اسبانيا وفرنسا والبرتغال ورومانيا.
 - 94في بلجيكا وبلغاريا وايطاليا وبولونيا.
 - 95في الدانمارك والسويد وهولندا وايرلندا ،كما في هنغاريا.
 - 96كالدانمارك وهنغاريا
 - 97كايرلندا
 - 98كهولندا
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المنــاط بهــا ذلــك واآلليــة التــي يجــب اعتمادهــا مــن قبــل الهيئــة .ف ُيتــرك
هامــش لــكل دولــة باختيــار نظامهــا.
ومهمــا كان النظــام ال ُمعتمــد لقيــاس كفــاءة المرشّ ــحين ،تــزداد أهميتــه فــي
األنظمــة التــي تعتمــد الترقيــة اآلليــة للقضــاة ،بحســب األقدميــة ،إذ أن ذلــك
يوجــب ،بحســب الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة« ،ضمــان نوعيــة تعيين
كل دولــة.
القضــاة فــي الوظيفــة القضائيــة بشــكل مطلــق» 99فــي نظــام ّ
وفــي لمحــة عــن آليــات تعييــن القضــاة فــي األنظمــة األوروبيــة ،يمكــن تلخيصها
بثالث:
100
بنا ًء على شهادة جامعية وخبرة مهنية
101
بنا ًء على مباراة وتدريب في المحاكم
102
بنا ًء على مباراة وتدريب في معهد الدروس القضائية
وان كان التعييــن بن�اـ ًء عل��ى ســيرة المرشــحين ال يتضــارب مــع مبــدأ االســتقاللية
فــي دول متجـذّرة فيهــا ثقافــة اســتقاللية القضــاء ،تبقــى المبــاراة هــي الوســيلة
األكثــر موضوعيــة وتآلف ـاً مــع مبــدأ االســتقاللية لتحديــد الدخــول الــى القضــاء
فــي األنظمــة األخــرى ،منعـاً للمحســوبية والمجاملــة والتمييــز .وتشـكّل كذلــك
المبــاراة الضامــن للحــق بالمســاواة فــي ولــوج القضــاء.103
غيــر أن مبــدأ إجــراء مبــاراة ال يكفــي لضمــان موضوعيــة وحياديــة التعييــن،
فلطريقــة إجـراء المبــاراة ومقاربتهــا تأثيــر أكيــد .فاعتمــاد الشــفهية حيــث وجــه
المرشّ ــح مكشــوف فــي بعــض االختبــارات ،كمــا النســبة المعطــاة لهــا فــي تحديد
العالمــة الكاملــة والنهائيــة ،وتوقيتهــا قبــل أو بعــد تلــك الخطيــة ،لــه نتائــج قــد
تكــون مؤثــرة فــي حياديــة المبــاراة .فمــن شــأن المبــاراة الشــفهية ،أن تــؤ ّدي
إلــى تعزيــز هامــش تأثيــر أعضــاء اللجــان الفاحصــة فــي النتائــج النهائيــة بنــاء
 - 99الفقرة  4.1من األسباب الموجبة للشرعة األوروبية حول نظام القضاة.
 - 100في الدانمارك وهنغاريا وايرلندا وهولندا والسويد
 - 101في بلجيكا وبلغاريا وايطاليا
 - 102في اسبانيا وفرنسا والبرتغال ورومانيا
 - 103وهذا ما أكد عليه مجلس القضاء األعلى الفرنسي .أنظر

Rapport annuel 1999, Les éditions des Journaux officiels, p. 104
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علــى اعتباراتهــم الخاصــة .ويمكــن لهــا بذلــك أن تشـكَل مدخـاً الــى ممارســة
التمييــز ضــد مرشــحين مع ّينيــن .بالمقابــل فــإن حصولهــا بعــد االمتحــان الخطــي
الموضوعــي ،وحصرهــا بالناجحيــن يُعتبــر أكثــر تماشــياً مــع المعاييــر الدوليــة.
وال يعنــي ذلــك أن األنظمــة التــي تعتمــد مبــدأ المبــاراة لــم توجــد طرقـاً أخــرى
لدخــول القضــاء .وقــد اعتبــر المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي هــذا المجــال
أنــه فــي ظــل عــدم وجــود أي مــادة أو مبــدأ دســتوري يمنعــان اعتمــاد طــرقٍ
جديــدة لولــوج القضــاء ،االّ أن علــى هــذه الطــرق إرســاء قواعــد تتآلــف وتعـ َزز
احتــرام مبــدأي المســاواة أمــام القانــون واســتقاللية القضــاة المع ّينيــن مــن
خــال هــذه الطريقــة ،خصوص ـاً لجهــة كفاءتهــم.104
ويمكن التط ّرق في هذا الخصوص الى مسألتين:
األولــى ،تعييــن قضــاة مــن دون مبــاراة مــن بيــن حملــة شــهادات دكتــوراه
فــي الحقــوق .وطبع ـاً ،قــد تُع ـ َد شــهادة الدكتــوراه كافي ـ ًة بالنظــر الــى معيــار
الكفــاءة .االَ أ َن ذلــك قــد يطــرح بعــض االشــكاليات فــي األنظمــة اليافعــة فــي
توســعت هــذه الممارســة ،أو لــم يرتبــط
ثقافــة اســتقاللية القضــاة ،خصوصـاً ان ّ
نظــام شــهادة الدكتــوراه فــي بلــد معيّــن بضمانــات كافيــة للكفــاءة.
التوســع فــي الــدول التــي تعتمــد المبــاراة كمبــدأ لتعييــن القضــاة،
الثانيــةّ ،
لظاهــرة الدخــول المباشــر اليــه عبــر تعييــن أشــخاص ذوي خبـرات مهنية ســابقة
ومختلفــة – اجمــاالً المهــن الحقوقيــة – ،وذلــك بهــدف زيــادة التن ـ َوع داخــل
الجســم القضائــي ،وزيــادة عديــد القضــاة دون ضــرب مســتوى هــذا الجســم.
وتلــك هــي الحالــة فــي فرنســا مثـاً حيــث بــدأ كــم التعيينــات المباشــرة يــزداد
علــى حســاب التعيينــات مــن خــال المبــاراة .ويحمــل ذلــك مخاطــر ،خصوصـاً
فــي األنظمــة التــي تلعــب فيهــا الســلطة التنفيذيــة دورا ً محوريـاً فــي التعيينــات
المباشــرة 105وال وجــود لثقافــة متجــذَرة باســتقاللية القضــاء فيهــا ،كمــا ســبق
بيانــه.

104 - Cons. const. 19 juin 2001, no 2001-445 DC, considérant 41.
 - 105مثل لبنان حيث تصدر هذه التعيينات بمرسوم بنا ًء على اقتراح وزير العدل.
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فضـاً عــن ذلــك ،تجــدر اإلشــارة الــى أن التطـ َور الحديــث يذهــب نحــو اعتمــاد
االختبــار النفســي فــي عمليــة التعييــن فــي الوظيفــة القضائيــة .ففــي فرنســا،
ينضـ ّم معالــج نفســي الــى الهيئــة الفاحصــة فــي مباريــات دخــول القضــاء .وقــد
أدخــل المرســوم الصــادر فــي  2008/12/31رأي هــذا المعالــج المنظــم بعــد
اج ـراء اختبــار للشــخصية والكفــاءات ومقابلــة مــع المرشّ ــح ،مــن ضمــن آليــة
تنظيــم المبــاراة .ويُعتمــد رأي المعالــج النفســي علــى ســبيل المعلومــات فقــط،
وال ت ُلــزم الهيئــة الفاحصــة بنتائجــه ،كمــا للمرشّ ــح ولرئيــس الهيئــة طلــب رأي
ثــانٍ .
وتبقــى االشــارة الــى مســألة ربــط دخــول القضــاء بفتــرة تجريبيــة .فعــدم ايجــاد
ضوابــط ومعاييــر واضحــة للفتــرة التجريبيــة يعـ ّد أوال مساسـاً بمبــدأ عــدم جــواز
نقــل القاضــي ،الــذي نكــ َرس لــه فصــاً الحقــاً ،إذ مــن المفتــرض أن يســتفيد
القاضــي فــور تعيينــه مــن الضمانــات المناطــة بوظيفتــه وبنظــام القضــاة لمنــع
التمييــز بيــن القضــاة الشــباب والجــدد ،والقضــاة األقــدم عهــدا ً .وإننــا ســنتطرق
الحق ـاً إلــى دراســة مبــدأ عــدم جــواز نقــل القاضــي ،فاقتضــت اإلحالــة إليــه
منعـاً للتكـرار .كمــا يمكــن أن تتحـ ّول االستنســابية فــي الفتــرة التجريبيــة لولــوج
القضــاء ،بابـاً لنســف موضوعيــة وحياديــة هــذا الدخــول ،كمــا لضــرب اســتقاللية
القاضــي .وفــي ســبيل ضمــان اســتقاللية القضــاة فــي هــذه المرحلــة ،يُش ـ َدد
كل مــن إعــان  Singhviفــي الفقــرة  17منــه ،والشــرعة األوروبيــة حــول نظــام
القضــاة فــي الفقــرة  3.3منهــا ،إلــى ضــرورة إتخــاذ قـرارات التثبيــت أو التجديــد
مــن قبــل أو تحــت إشـراف مجلــس القضــاء األعلــى .كمــا تحفــظ الشــرعة حـ َـق
القاضــي الــذي يشــعر أن اســتقالله مه ـ َدد فــي الفتــرة التجريبيــة ،مــن الولــوج
إلــى هــذا المجلــس.
كمــا تشــ ّدد الفقــرة  51مــن توصيــة لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا )R (2010
 ،12علــى ضــرورة إعمــال المعاييــر الموضوعيــة نفســها والمح ـ َددة ســلفاً فــي
القانــون الراعيــة للتعييــن فــي الوظيفــة القضائيــة ،عنــد اتخــاذ قــرار تأكيــد
التوظيــف أو تجديــد التعييــن.
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ينــص قانــون اســتقالل القضــاء األردنــي 106أنــه «يكــون
ومــن هــذا القبيــلَ ،
القاضــي عنــد تعيينــه ألول مــرة فــي أيــة درجــة كانــت تحــت التجربــة لمــدة
ثــاث ســنوات مــن تاريــخ مباشــرته العمــل ،ويحــق للمجلــس إنهــاء خدمتــه
خــال تلــك المــدة إذا تبيَنــت لــه عــدم كفاءتــه أو عــدم لياقتــه الشــخصية أو
الخلقيــة وفق ـاً لالعتبــارات التــي يراهــا المجلــس )...( ،ت ُعتبــر خدمــة القاضــي
منتهيــة بانتهــاء تلــك المــدة إال إذا صــدر قــرار مــن المجلــس بتثبيتــه فــي
الخدمــة».
وهــذه االمكانيــة المفتوحــة ل «اعــان عــدم أهليــة» القاضــي حتــى بعد مباشــرة
مس ـاً باســتقاللية
عملــه ،وخــارج أي حــق للقاضــي بالدفــاع عــن نفســه ،تُعتبــر ّ
القضــاء ،اذ يمكــن أن يتحــ ّول الخــوف مــن عــدم التثبيــت فــي الخدمــة الــى
وســيلة لتدجيــن القضــاة الجــدد .ومــن هنــا ،يجــب أن ترتبــط هــذه االمكانيــة
بالمعاييــر الموضوعيــة نفســها أي الكفــاءة والنزاهــة ضمــن تعريــف واضــح،
وكذلــك بفتــرة وجيــزة جــدا ً ومحـ ّددة ،كأن ال تحصــل بعــد فتــرة التنشــئة األولــى
فـ�ي معهـ�د الـ�دروس القضائيـ�ة.

 - 106المادة .12
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3.3الضمانات في المسار المهني للقاضي

بعــد دخولــه القضــاء ،تش ـكَل شــروط ممارســة القاضــي لوظيفتــه أي اختيــاره
لمركــز مع ّيــن ونقلــه منــه ،كمــا مـ ّدة واليتــه وترقيتــه مداخــل ممكنــة للضغــط
عليــه والتأثيــر علــى اســتقالليته .مــن هنــا ضــرورة إحاطــة هــذه المحطّــات
الرئيســية مــن المســار المهنــي للقاضــي بضمانــات تحفــظ اســتقالليته.
إذا ً ،كمــا دخــول القضــاء ،تشـكّل الضمانــات المرتبطــة بمســار القاضــي المهنــي
نظــام قضائــي مع ّيــن .ونذكّــر أن االجتهــاد
مضمــارا ً لقيــاس درجــة اســتقاللية
ٍ
الثابــت للمحكمــة األوروبيــة لحقــوق االنســان يُدخــل ضمــن معاييــر اســتقاللية
القضــاء طريقــة تعييــن القضــاة وم ـ ّدة واليتهــم.107
 .أ المناقالت القضائية

يجــب أن يتـ َم تعييــن القضــاة فــي مراكزهــم بنــا ًء علــى كفاءتهــم المهنيــة ومــن
خــال آليــة شـفَافة .وطالمــا أن تعييــن القاضــي فــي الوظيفــة القضائيــة جــزء ال
يتجـ ّزأ مــن حياتــه المهنيــة ،تنســحب معاييــر دخــول القضــاء مــن كفــاءة ونزاهــة
علــى مســاره المهنــي كلّــه وخصوص ـاً فــي مــا يتعلّــق بتشــكيله فــي منصــب
مع ّيــن وبأيــة ترقيــة الحقــة إن وجــدت.108
وتح ـ ّدد المــادة  9مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي أن علــى «أي تعييــن لقـ ٍ
ـاض
أن يأتــي نتيجــة معاييــر موضوعيــة وش ـفّافة مبنيــة علــى المؤهــات المهنيــة
المناســبة» .كمــا أتــت التوصيــة رقــم  R (94) 12لتوضــح أن «علــى كل القـرارات
المتعلقــة بالمســار المهنــي للقاضــي أن تُبنــى علــى معاييــر موضوعيــة ،كمــا أن
علــى اختيــار القضــاة ومســارهم المهنــي أن يُبنــى علــى الجــدارة ،بالنظــر إلــى
المؤهــات والنزاهــة والكفــاءة والفعاليــة».

 - 107أنظر أعاله ص20 .
 - 108أنظر المبدأ  13من المبادئ األساسية لألمم المتحدة.
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وبموجــب المبــدأ  10مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة يجــب أالَ تت ـ َم
التعيينــات القضائيــة بنــاء علــى «دوافــع غيــر ســليمة» (.)improper motives
وهنــا أيضـاً ،يمنــع المبــدأ نفســه كمــا المــادة  9مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي
الســابقة الذكــر ،التمييــز علــى أســاس العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو
اآلراء السياســية.
أمــا الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة فتحـ َدد فــي الفقــرة  2.1أن اختيــار
القضــاة يجــب أن يعتمــد علــى امكانيــة القضــاة تقديــر القضايــا المرفوعــة إليهــم
بطريقــة حياديــة ومســتقلة وتطبيــق القانون بشــكل يحتــرم الكرامة االنســانية.109
كمــا ت ُشــير الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة فــي الفقــرة نفســها الــى
«المعاييــر المرتبطــة بطبيعــة الوظيفــة» المطلــوب مــن القاضــي القيــام بهــا.
وبمعنــى آخــر ت ُقـ ّدر هــذه المعاييــر بالنســبة الــى الوظيفــة القضائيــة .فبمعــزل
عــن اآلليــة أو الهيئــة المعتمــدة الجرائهــا ،يجــب أن تضمــن التشــكيالت تمتّــع
القاضــي ال ُمعيّــن فــي مركــز مــا بالمهــارات المناســبة واالســتقاللية الكافيــة.
وتظهــر هنــا أهميــة اعتمــاد آليــة تقييــم موضوعيــة لــكل قـ ٍ
ـاض ،والتــي ســنتط َرق
إليهــا فــي فقــرة مســتقلّة.
وكمــا رأينــا بخصــوص تعييــن القضــاة ،يجــدر بالــدول التــي ال تتجــذَر فيهــا
ثقافــة اســتقاللية القضــاء أن يُعهــد بذلــك لهيئــة مســتقلة كمجلــس القضــاء
األعلــى ،كــي ال تصبــح التشــكيالت القضائيــة عرضــة للحســابات واألهــواء
نصــت عليــه نصــوص مرجعيــة عــدة مرتبطــة باســتقاللية
السياســية .وهــذا مــا َ
الســلطة القضائيــة .110وتختلــف آليــة تعييــن القضــاة (وســير مهنتهــم) بيــن
األنظمــة األوروبيــة المختلفــة ،فتظهــر ثــاث جهــات تلعــب أدوارا ً متفاوتــة
فــي المناقــات القضائيــة :مجلــس القضــاء األعلــى ،الســلطة التنفيذيــة (وزارة
العــدل) ،والمحاكــم .وفــي نظــرة مقا َرنــة ،يُمنــح مجلــس القضــاء األعلــى فــي
أغلــب األنظمــة الــدور الرئيســي فــي المناقــات القضائيــة .ويتولــى غالبـاً تعييــن
 - 109عــن قــدرة القاضــي علــى احتــرام الكرامــة االنســانية عنــد تطبيــق القانــون أنظــر كذلــك المــادة  44مــن
توصيــة لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا رقــم.R(2010)12
 - 110أنظــر الفقــرة  1.3مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة والمبــدأ  .c.2.Iمــن توصيــة

لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم  R(94)12والــرأي رقــم  )2001( 1للهيئــة االستشــارية للقضــاة
األوروبيين.
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قضــاة الحكــم دون المدعيــن العاميــن ،مــا عــدا بعــض االســتثناءات حيــث يتولــى
تعييــن االثنيــن 111مع ـاً ،مــع فــارق فــي مــدى صالحياتــه بيــن قضــاة الحكــم
وقضــاة المالحقــة (كفرنســا مث ـاً) .وفــي البرتغــال ،هنالــك هيئتــان مختلفتــان
لــكل مــن قضــاة الحكــم وقضــاة المالحقــة .أمــا فــي األنظمــة األخــرى ،كالدنمارك
والســويد حيــث ال مجلــس قضــاء أعلــى ،أنشــئت مجالــس خاصــة يت ـ َم تعييــن
القضــاة تبعـاً إلستشــارتها .وفــي إيرلنــدا يختــار مجلــس الــوزراء القضــاة بنــا ًء على
الئحــة بأســماء يقترحهــا مجلــس إستشــاري لتعييــن القضــاة.
وفــي هــذا اإلطــار ،تجــدر اإلشــارة الــى أنــه وفــي فرنســا ،يُعمــل بنظــام
«الشــفافية» إذ يُــوزّع مشــروع المناقــات والتشــكيالت القضائيــة علــى النقابــات
والجمعيــات القضائيــة ،كمــا يقتضــي إطَــاع القاضــي الــذي نُقــل مــن مركــزه
عليــه عنــد طلبــه .وتُعــ ّد هــذه الشــفافية محوريــة إذ هــي تســمح للقضــاة
باطَــاع مجلــس القضــاء األعلــى علــى مالحظاتهــم بشــأن المشــروع .ويعتمــد
المجلــس دائمــاً هــذه المالحظــات عنــد تقديــم اقتراحــه.
.بمبــدأ عــدم جواز عــزل القاضي أو نقلــه ا ّ
ال بموافقته
Principe d’innamovibilité

تكمــن إحــدى الضمانــات األساســية الســتقاللية القضــاء فــي مبــدأ عــدم جــواز
عــزل القاضــي.
ويشــمل هــذا المبــدأ وجهيــن .نجــد مــن جهــة المفهــوم التقليــدي للمبــدأ وهــو
األمــن الوظيفــي ،الــذي ينــص علــى عــدم جــواز عــزل القاضــي أو إيقافــه عــن
ممارس��ة وظيفتـ�ه .وبمعنــى آخــر ،يتعلّــق هــذا الوجــه فــي ثبــات القاضــي فــي
الوظيفــة القضائيــة فــور دخولهــا.
توســع المفهــوم ليشــمل عــدم جــواز نقــل القاضــي مــن
مــن جهــة أخــرىّ ،
منصبــه إال برضــاه .أي وبمعنــى آخــر ،يتعلّــق هــذا الوجــه فــي ثبــات القاضــي
فــي منصبــه.
 - 111في بلجيكا وبلغاريا وفرنسا وايطاليا ورومانيا
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وتؤكــد الفقــرة  49مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبي رقــم R(2010)12
علــى مكانــة األمــن الوظيفــي إلــى جانــب مبــدأ عــدم جــواز نقــل القاضــي دون
رضــاه ،كعناصــر أساســية لضمــان اســتقاللية القضــاة.
وسندرس تباعاً هذين الوجهين.
•األمن الوظيفي

تكمــن إحــدى الضمانــات األساس ـ ّية الســتقالل القضــاة فــي أمنهــم الوظيفــي أو
مــا يُشــار إليــه أحيانـاً ،كمــا فــي اجتهــاد المحكمــة األوروبيــة لحقــوق االنســان،
ب «مــدة واليتهــم» .فــاذا لــم يتمتّــع القاضــي بثبــات فــي وظيفتــه لمــدة كافيــة،
قــد يخضــع بســهولة أكبــر لضغوطــات خارجيــة ،خصوص ـاً م ّمــن يتولــى ســلطة
تجديــد منصبــه فــي الوظيفــة القضائيــة.
ـص المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة على واجــب الدول ضمــان األمن
لذلــك تنـ َ
112
الوظيفــي وشــروط الخدمــة والوالية كمــا ســن التقاعــد فــي نــص القانــون
وعلــى «تمتَــع القضــاة ،ســواء أكانــوا معينيــن أم منتخبيــن ،بضمــان بقائهــم فــي
مناصبهــم إلــى حيــن بلوغهــم ســن التقاعــد اإللزاميــة أو انتهــاء الفتــرة المقــررة
لتوليهــم المنصــب ،حيثمــا يكــون معمــوالً بذلــك» .113وتذهــب توصيتــا لجنــة
وزراء المجلــس األوروبــي رقــم  114R(94)12و 115 R(2010)12فــي االتجــاه
نفســه .وت ُعتبــر الواليــة مــدى الحيــاة فــي بعــض الوثائــق المرجعيــة ضمانــة
مهمــة لالســتقاللية (شــرط ربطهــا بقــدرة القاضــي علــى االضطــاع بمه ّمتــه
بشــكل مناســب) .وهــذا مــا تنــص عليــه مث ـاً الشــرعة العالميــة للقاضــي:116
«يجــب تعييــن القاضــي لمــدى الحيــاة أو لمهلــة وبشــروط ال ت ُه ـ َدد اســتقاللية
القضــاء» .117وتذهــب المفوضيــة الســامية لحقــوق االنســان فــي اإلتجــاه نفســه
 - 112المبــدأ رقــم  11مــن المبــادئ االساســية لألمــم المتحــدة .انظــر أيضـا ً المبــدأ  3.Iمــن توصيــة لجنــة وزراء
المجلــس األوروبــي رقــم . R(94)12
 - 113المبدأ رقم  12من المبادئ األساسية لألمم المتحدة.
 - 114لمبدأ .3.I
 - 115الفقرة  50التي تنص على تعيين «دائم».
 - 116المادة .8
 - 117أنظر أيضا ً

Latimer House Guidelines, guideline II. 1.
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باعتبارهــا أن «إناطــة القاضــي بواليــة دائمــة هــي ضــرورة لتوفيــر الشــروط
القصــوى الســتقاللهم ولثقــة الجمهــور فــي الســلطة القضائيــة».118
ولعــل أبــرز الممارســات التــي تُعــ ِّرض أمــن القضــاة الوظيفــي للخطــر تلــك
ّ
المتمثّلــة بإعــادة إعتمــاد القضــاة أو إعــادة النظــر فــي أوضاعهــم ،كمــا نظــام
إعــارة القضــاة ،وأخيـرا ً التمديــد لهــم بعــد انتهــاء واليتهــم ببلوغهــم سـ ّن التقاعد.
فمــن جهــة ،يكــون القضــاة فــي بعــض البلــدان مســتخدمين بعقــود مؤقَتــة ،أو
يُعمــل بإعــادة اعتمادهــم حيــث «يضطــر القضــاة الــى اجتيــاز إج ـراء إعــادة
اعتمادهــم بعــد مــرور فواصــل زمنيــة مع ّينــة بغيــة تخويلهــم مواصلــة البقــاء
فــي المنصــب» .119ففــي البيــرو مثـ ًـا ،يتقاعــد القضــاة بعــد فتــرة ســبع ســنوات
ويتو ّجــب إعــادة اعتمادهــم قبــل إعــادة تعيينهــم فــي منصــب قضائي مع ّيــن.120
مــن جهــة أخــرى ،مــن المهــم اإلشــارة إلــى نظــام «القضــاة المؤقتيــن» أو
«المعاريــن» الــذي يته ـ َدد األمــن الوظيفــي للقضــاة ومعــه مبــدأ إســتقالليتهم.
ففــي بعــض األنظمــة يمكــن وقــف التعاقــد مــع القاضــي بعــد ســنتين مــن بــدء
ممارســته وظيفتــه .فــا يتمتّــع هــؤالء القضــاة بالثبــات الوظيفي ويمكــن إقالتهم
تنــص العديــد مــن األنظمــة
أو إيقافهــم عــن العمــل فــي أي وقــت .121كمــا َ
علــى جــواز اســتعارة القضــاة لمـ ّدة مع ّينــة ،كبعــض دول الخليــج مثــل اإلمــارات
والبحريــن وقطــر .ويمكــن اعتبــار وضعيــة القاضــي المعــار لفتــرة مع ّينــة،
وضعيــة هشّ ــة ،تخالــف معاييــر اســتقاللية القضــاء الدوليــة لجهــة تمتّــع القضــاة
باألمــن الوظيفــي.

 - 118المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع رابطــة المحاميــن الدوليــة« ،حقـــوق اإلنســـان فـــي
مجـ��ال إقامـ��ة العــدل :دليــل بشــأن حقــوق اإلنســان خــاص بالقضــاة والمدّعيــن العاميــن والمحاميــن» ،األمــم
المتحــدة ،نيويــورك وجنيــف ،2003 ،ص.116 .
 - 119المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع رابطــة المحاميــن الدوليــة« ،حقـــوق اإلنســـان فـــي
مجـ��ال إقامـ��ة العــدل :دليــل بشــأن حقــوق اإلنســان خــاص بالقضــاة والمدّعيــن العاميــن والمحاميــن» ،األمــم
المتحــدة ،نيويــورك وجنيــف ،2003 ،ص.116 .
 - 120كذلك في ليتوانيا وأوزبكيستان.
 - 121وتنتشــر هــذه الظاهــرة فــي فنزويــا والبيــرو بحســب اللجنــة االنتر-أميركيــة لحقــوق االنســان .أنظــر التقريــر حــول

أوضــاع حقــوق االنســان فــي فنزويــا
OAS document OEA/Ser.L/V/II.118 doc. 4 rev. 2, 29 December 2003, parag. 159
والتقرير الثاني عن أوضاع حقوق االنسان في البيرو
OAS document OEA/Ser.L/V/II.106, Doc, 59 rev., 2 June 2000, paras. 14-15 .
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أخيــرا ً ،ان تمديــد واليــة القاضــي بعــد بلوغــه ســن التقاعــد دون معيــار
يشــكل أيضــاً مدخــاً للتد َخــل فــي شــؤون القضــاء ،اذ أن ترغيــب
ّ
موضوعــي
القاضــي كالترهيــب يُعــ ّد مــن وســائل الضغــط عليــه.
ففــي تونــس مث ـاً ،صــدر ق ـرار حكومــي فــي  2015/03/27يقضــي بالتمديــد
ســنة واحــدة للرئيــس األول للمحكمــة اإلداريــة بعــد بلوغــه سـ ّن التقاعــد .وقــد
ع ّبــرت جمعيــة القضــاة التونســيين عــن رفضهــا «لهــذا الق ـرار لمــا تمثلَــه آليــة
التمديــد مــن مســاس باســتقالل القضــاء والقضــاة» إذ «تُبقــي القضــاة بواســطة
التد َخــل السياســي فــي تســمياتهم وإقالتهــم والتمديــد لهــم بعــد ســن التقاعــد
رهــن التأثيــر والضغــط المباشــر عليهــم مــن طــرف الســلطة السياســية».
وال اســتثناء لمبــدأ عــدم جــواز عــزل القاضــي وضمــان أمنــه الوظيفــي إال فــي
حالتــي نقــل القاضــي أو عزلــه كعقوبــة تأديبيــة أو عجــزه عــن أداء وظيفتــه.
ـص المبــدأ رقــم  18مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة علــى أنــه «ال
فينـ ّ
يجــوز كـ َـف يــد القاضــي أو عزلــه إال ألســباب عجــزه أو ألســباب مســلكية تجعلــه
غيــر قــاد ٍر علــى أداء واجباتــه» .ويذهــب إعــان  Singhvi122والشــرعة العالميــة
للقاضــي 123وتوصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي و R(2010)12124فــي
االتجــاه نفســه.
وتُشــير المــادة  30مــن إعــان  Singhviإلــى ضــرورة أن يكــون العجــز عــن أداء
الوظيفــة أو اإلخــال بموجبــات األخالقيــات المهنيــة مثبت ـاً .وت ُخضــع المبــادئ
األساســية لألمــم المتحــدة ق ـرارات عــزل القاضــي أو ايقافــه المؤقــت عــن أداء
وظيفتــه للضمانــات المرتبطــة باتخــاذ القـرارات التأديبيــة ،125مــن ضــرورة وجــود
نصــوص قانونيــة موضوعــة ســلفاً ترعــى الحالــة وضمانــات المحاكمــة العادلــة
المخصــص لتأديــب
إلــى حــق الطعــن ،والتــي ســيت َم توســيعها فــي الفصــل
َ
القضــاة.

- 122
- 123
- 124
- 125

المادة .30
المبدأ رقم .8
الفقرة .50
المبدأ .20
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كذلــك تؤكّــد الفقرتــان  7.1و 7.2مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة
علــى إخضــاع قـرارات العــزل إلــى ضمانــات اآلليــة التأديبيــة ،وخصوصـاً ضــرورة
إعمــال رقابــة مجلــس القضــاء األعلــى عنــد اتخــاذ مثــل هــذا القـرار.
وينــص كل مــن المبــدأ  VI.2مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم
 ،R(94)12والفقــرة  50مــن توصيتــه رقــم  R(2010) 12علــى إمكانيــة العــزل في
حالــة العجــز عــن أداء مهمتــه ،إلــى جانــب تلــك المتعلقــة بارتكابــه جريمــة
أو إخـلاالً خطيـ�را ً بالموجب��ات التأديبيــة .وتضيــف التوصيتــان موجــب تعريــف
هــذه األســباب بطريقــة محـ َددة فــي القانــون.
وتنــص الفقــرة  20مــن التعليــق العــام للجنــة حقــوق االنســان فــي األمــم
المتحــدة رقــم  32علــى أنــه ال يجــوز عــزل القضــاة إال «ألســباب خطيــرة أو
خطــأ أو عــدم أهليــة» إالَ أنهــا تضيــف ضــرورة إتبــاع «آليــة منصفــة تؤ َمــن
الموضوعيــة والحيــاد».126
يتوجــب إذا ً ربــط ق ـرارات العــزل بضمانــات مح ـ ّددة ومنهــا تعريــف الحــاالت
التــي تفتــح البــاب أمــام العــزل بشــكل مح ـ ّدد خصوص ـاً فــي مفهــوم «عــدم
أهليتــه» ،واتبــاع آليــة منصفــة وفتــح بــاب الطعــن بهــا أمــام ســلطة مســتقلة.
وتســمح بعــض األنظمــة القضائيــة بإعــادة النظــر بوضــع القاضــي وإنهــاء
خدمتــه خارج ـاً عــن المســار التأديبــي .فــي األردن مث ـاً ،تنــص المــادة  15د.
مــن قانــون اســتقالل القضــاء علــى أنــه يمكــن «للمجلــس بنــاء علــى تنســيب
الرئيــس ،انهــاء خدمــة أي قــاض ،لــم يكــن مســتكمالً مــدة التقاعــد أو االســتيداع،
لعــدم الكفــاءة ،فقــط إذا كان تقريــره الســنوي الصــادر عــن المفتشــين ،لمــدة
ســنتين متتاليتيــن ،أقــل مــن جيــد».
وتش ـكّل هــذه األنظمــة ،التــي تخلــو مــن معاييــر مح ـ ّددة إلعــان عــدم أهليــة
القاضــي ،مساس ـاً باألمــن الوظيفــي للقضــاة ،وبمبــدأ عــدم جــواز عزلهــم.

126 - « Les juges ne peuvent être révoqués que pour des motifs graves, pour
faute ou incompétence, conformément à des procédures équitables assurant
l’objectivité et l’impartialité, fixées dans la Constitution ou par la loi ».
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تج��در اإلش��ارة أخي��را ً إلىــ أن بعــض النصــوص المرجعيــة كالمبــادئ األساســية
لألمــم المتحــدة وتوصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم  R(94)12تشــير
إلــى قـرارات تعليــق القاضــي عــن ممارســة مهامــه  ،Suspensionوتُخضعهــا إلى
نفــس الضمانــات التــي تحيــط باتخــاذ قـرارات العــزل أو القـرارات التأديبيــة.
وغالباً ما تكون قرارات التعليق شكالً من أشكال العقوبة التأديبية.127
وبشــكل خــاص ،تفســح بعــض األنظمــة المجــال بتعليــق ممارســة القاضــي
لمهامــه فــي حــال مالحقتــه تأديبيــاً ،وقبــل اتخــاذ الحكــم النهائــي .وتظهــر
أهميــة حصــر هــذه اإلمكانيــة بحــاالت وجــود مالحقــة تأديبيــة بحــق القاضــي،
كــي ال تتح ـ ّول انتهــاكاً لمبــدأ عــدم جــواز عزلــه .كمــا أنــه ينبغــي ربــط هــذه
الصالحيــة بهيئــة مســتقلة قضائيــة كمجلــس القضــاء األعلــى ،وليــس بوزيــر
العــدل ،إذ أن المعاييــر الدوليــة تجعــل حــاالت االيقــاف عــن العمــل خاضعــة
للضمانــات نفســها التــي ترعــى حــاالت التأديــب .ونُحيــل هنــا إلــى الفصــل الــذي
نوســع فيــه هــذه الضمانــات.
ّ
•مبدأ عدم جواز نقل القاضي من منصبه دون رضاه
مضمون المبدأ وتكريسه

توســع مفهــوم عــدم جــواز عــزل القاضــي ليشــمل عــدم جــواز نقلــه
كمــا ذكرنــاّ ،
مــن منصبــه دون رضــاه.
نجد تكريساً لهذا المفهوم في المعايير األوروبية ،كما في إعالن Singhvi.
ينــص المبــدأ  15مــن إعــان  Singhviأنــه و «باســتثناء أنظمــة المــداورة أو
ّ
الترقيــة الدوريــة ،ال يجــوز نقــل القاضــي مــن محكمــة أو مركــز إلــى آخــر دون
رضــاه».

 - 127أنظر الحاشية المرافقة للفقرة  67من التوصية رقم .R(2010)12
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وتنــص الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة فــي فقرتهــا  3.4علــى عــدم
جــواز نقــل القاضــي مــن منصبــه ،حتــى ولــو تـ َم ذلــك علــى ســبيل الترقيــة ،مــن
دون رضــاه .وال يعــرف المبــدأ بحســب الشــرعة االســتثناء ســوى فــي حــاالت
تطبيــق عقوبــة مســلكية ،أو إعــادة هيكلــة قضائيــة ،أو تســمية مؤقتــة بهــدف
دعــم محكمــة قريبــة .وتذهــب الفقــرة  52مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس
األوروبــي رقــم  R(2010)12فــي االتجــاه نفســه.
أمــا علــى صعيــد القانــون المقــارن ،أتــى فــي فرنســا قـرار المجلــس الدســتوري
فــي  22ديســمبر  1958الســتخالص كامــل النتائــج المترتبــة علــى مبــدأ عــدم
جــواز عــزل القاضــي باعتبــار أنــه يُحتّــم أيض ـاً عــدم جــواز نقــل القاضــي الــى
مركــز جديــد دون رضــاه ،حتــى لــو جــاء هــذا النقــل علــى شــكل ترقيــة فــي
المنصــب.128
وإعــان هــذا المبــدأ هــو أيضــاً إحــدى الترجمــات العمليــة لمبــدأ فصــل
الســلطات ،إذ أنــه يهــدف إلــى تج ّنــب الضغوطــات الهرميــة أو السياســية
علــى وجهــة اتخــاذ الحكــم القضائــي .فمــا فائــدة ضمــان اســتقالل القاضــي إذا
كان للســلطات العامــة قــدرة فــي رفــع يــده عــن النظــر فــي الملفــات التــي
ت ُعهــد إليــه؟ ثــم ،كيــف يُضمــن اســتقالل القاضــي إذا بقــي وضعــه هشَ ـاً وكان
للســلطات العامــة أن تنقلــه فــي أي حيــن مــن منصــب الــى آخــر؟ ويرتبــط
تطبيــق هــذا المبــدأ فــي بعــض الــدول بقضــاة الحكــم فقــط ،مثــل فرنســا،
حيــث يخضــع قضــاة المالحقــة الــى مبــدأ التسلســلية الهرميــة وال يســتفيدون
مــن مبــدأ عــدم جــواز نقلهــم .اال أن مجلــس القضــاء األعلــى كمــا مجلــس شــورى
الدولــة الفرنســيين يراقبــان أالَ تشـكّل قـرارات نقــل الم ّدعيــن العاميــن عقوبــات
مق ّنعــة.129
وقد ت َم اقرار هذا المبدأ مؤخرا ً في الدستورين المغربي 130والتونسي.131
 - 128أنظر ً
مثال موقف المجلس الدستوري الفرنسي

Cons. const. 26 janv. 1967, no 67-31 DC.
129 - V.Conseil supérieur de la magistrature
français, Rapport annuel
1997o
o
1998, p. 50 s. - CE 27 juill. 1979, req. n 03748. - CE 19 avr. 1991, req. n 102016.

 - 130في المادة .108
 - 131في المادة .107

60

ضقلا ةيلالقتسا تانامض:يناثلا مسقلا

حدود المبدأ

ال يُعتبــر مبــدأ عــدم جــواز نقــل القاضــي دون رضــاه مطلقـاً .فــا بـ ّد مــن تآلفــه
مــع مبــادئ أخــرى ســامية.
حــق التقاضــي
فــا بــ ّد مــن جهــة أولــى موازنــة المبــدأ مــع ضــرورة تأميــن َ
لألفــراد واســتمرارية المرفــق القضائــي العــام ،كمــا الحاجــة لتنظيــم االنتقــال
الوظيفــي والجغرافــي للقضــاة ،ممــا يُدخــل بعــض القيــود عليــه.
ففــي تونــس مثـاً ،إثــر الصعوبــة فــي مــلء المراكــز الشــاغرة فــي المحاكــم التــي
لــم تكــن موضــوع طلــب مــن قبــل القضــاة ،عمــدت الهيئــة الوقتيــة لإلش ـراف
علــى القضــاء العدلــي الــى نقــل قضــاة «الــى خــارج مراكــز عملهــم ودون
طلــب منهــم وذلــك لمصلحــة العمــل» ،132معتمــد ًة معيــار «القضــاة الذيــن لــم
يعملــوا خــارج مقــر إقامتهــم» ،معتبــر ًة أنــه المعيــار األكثــر موضوعيـ ًة ومراعــاة
للمســاواة مــع زمالئهــم الذيــن عملــوا فتـرات بعيــدا ً عــن مقــر اقامتهــم ،ولضمان
تكافــؤ الفــرص بيــن القضــاة .وروعيــت فــي الق ـرار عناصــر موضوعيــة أخــرى
ك»تقاســم المســافات بيــن الجهــات ،ثــم العنصــر الذاتــي (جنــس القاضــي)»
 .133كمــا ُحـ ّددت مــدة النقــل مــن أجــل مصلحــة العمــل بســنة واحــدة فقــط.134
وفــي فرنســا مث ـاً ،يكمــن أحــد هــذه القيــود فــي أن ال مفعــول للمبــدأ ضمــن
محكمــة واحــدة ،حيــث لرئيــس المحكمــة أن يختــار مراكــز القضــاة الذيــن
يشــكّلون المحكمــة.
مــن جهــة ثانيــة ُجعــل االنتقــال شــرطاً ضروريـاً للترقيــة وبالتالــي اعتُمــد مبــدأ
التحفيــز علــى االنتقــال مــع تكريــس احتـرام مبــدأ عــدم جــواز نقــل القاضــي ّإل
برضــاه .135فاعتبــر مجلــس القضــاء األعلــى الفرنســي أنــه يجــب تفــادي خطريــن:
األول بقــاء القاضــي لفتــرة قصيــرة جــدا ً فــي مركــز مــا ،وعلــى العكــس بقــاؤه
 - 132ليلــى الزيــن ،عضــو الهيئــة الوقتيــة لإلشــراف علــى القضــاء العدلــي « ،قــراءة فــي الحركــة القضائيــة
لســنة  2015فــي تونــس :معاييــر موضوعيــة رغــم الصعوبــات العمليــة» ،المفكــرة القانونيــة 14 ،آب /
أغســطس . 2015
 - 133المرجع نفسه.
 - 134تطبيقا ً ألحكام الفصل  12من القانون عدد  13لسنة  2013المحدث للهيئة الوقتية للقضاء العدلي
 - 135كما سوف نرى في الجزء المخصص لترقية القضاة.
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لفتــرة طويلــة جــدا ً فيــه  .ولذلــك اعتُمــد التو َجــه القائــل ببقــاء القاضــي فــي
مركــزه لمــدة أدناهــا ســنتين ،وأالَ يســتفيد مــن أيــة ترقيــة داخــل محكمــة إذا
شــغل مركـزا ً فيهــا ألكثــر مــن عشــر ســنوات .كمــا اعتبــر بعــض الفقــه الفرنســي
أن خطــرا ً يتأت َــى علــى حياديــة القاضــي فــي اعتيــاده علــى منهجيــة تفكيــر
محـ ّددة لتواجــده فــي مركــز مــا لمــدة طويلــة .مــن هنــا اعتبــر موجــب االنتقــال
أو التحفيــز عليــه مــن العناصــر المع ـ ّززة لحياديــة القاضــي.137
مــن جهــة ثالثــةُ ،حـ ّددت للعديــد مــن الوظائــف القضائيــة فتــرة زمنيــة معيّنــة،
ممــا يفــرض علــى القاضــي الموافقــة علــى االنتقــال لمركــز آخــر عنــد انتهائهــا.
توســع نفــوذ القاضــي الجالــس فــي محكمــة مــا لمــ ّدة
وهــذا األمــر يمنــع ّ
حساســاً ،يجــذب النفــوذ السياســي .وكــ ّرس
طويلــة ،خصوصــاً إذا كان مركــزه َ
المجلــس الدســتوري الفرنســي القاعــدة القائلــة بأنــه يعــود للمشــ ّرع حصــرا ً
وضــع شــروط الواليــة المؤقتــة للقاضــي فــي مركــز مــا والضمانــات المرتبطــة
بهــا بشــكل يضمــن تآلفهــا مــع مبــدأ عــدم جــواز نقــل القاضــي االَ برضــاه،138
دون إدانــة مبــدأ الواليــة المؤقتــة بحــد ذاتــه.
136

 .جترقية القضاة

وبشــكل مــوا ٍز تكمــن إحــدى الوســائل الضامنــة الســتقاللية القضــاء فــي إنشــاء
نظــام واضــح لترقيــة القضــاة مبنــي علــى عوامــل موضوعيــة .فقــد يشـكّل تركيــز
القاضــي جهــوده فــي ســبيل ترقيتــه أو فــي ســبيل اســترضاء الهيئــات المســؤولة
عــن ترقيتــه تهديــدا ً الســتقالليته.
وبهــذا المعنــى ،تُعــ َد األنظمــة المبنيــة علــى أســاس الكفــاءة أو األقدميــة
وبغــض النظــر عــن اآلليــة المعتمــدة ،علــى الــدول ضمــان ترقيــة
مقبولــة.
َ

136 - Rapport d’activité 1999, p. 60 à 63.
137 - M.-A. Frison-Roche, Le droit à un tribunal impartial, in R. Cabrillac, M.-A.

Frison-Roche, Th. Revet (sous la dir.), Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 14e
éd., 2008, no 651.
o
138 - Cons. const. 26 janv. 1967, n 67-31 DC, considérants 3 et 4.
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القضــاة علــى أســاس معاييــر موضوعيــة تُح َددهــا وتســهر علــى توفّرهــا هيئــة
مســتقلة ،كمجلــس القضــاء األعلــى.
ـص المبــدأ رقــم  13مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة« :أنــه ينبغــي
وينـ َ
أن يســتند نظــام ترقيــة القضــاة ،حيثمــا يوجــد مثــل هــذا النظــام ،الــى معاييــر
موضوعيــة ،ال ســيما الكفــاءة والنزاهــة والخبــرة» .ويُضيــف إعــان Singhvi
«االســتقاللية» و «اإلنســانية والســهر علــى احتـرام القانــون» كعوامــل موضوعيــة
يؤث َــر تقديرهــا علــى قــرار الترقيــة (بنــد  .)14وتشــ َدد توصيــة لجنــة وزراء
المجلــس األوروبــي رقــم  R(94)12عل��ى «ض��رورة أن تس��تند الق��رارات المتعلق��ة
المهنــي الــى معاييــر موضوعيــة» .139وتوضــح التوصيــة رقــم
بمســار القضــاة
َ
 R(2010)12أنــه يجــب أالَ تلعــب دوافــع غيــر ســليمة كالجنــس أو العــرق أو
االنتمــاءات الطائفيــة أو السياســية أي دو ٍر فــي األمــر (بنــد .)45
وتلحــظ الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة فــي الفقــرة  4.1نظاميــن لترقيــة
ـي مبنــي علــى األقدميــة يُرقّــى القضــاة بموجبــه
القضــاة :مــن جهــة ،نظــام آلـ َ
بعــد بقائهــم لفتــرة مع ّينــة فــي مركــز مــا ،ومــن جهــة أخــرى نظــام ترقيــة مبنــي
علــى الكفــاءة.
وت ُح ـ ّدد الشــرعة أنــه «عندمــا ال تكــون الترقيــة مبنيــة علــى األقدميــة ،يجــب
أن يرتكــز نظــام الترقيــة بشــكل حصــري علــى صفــات وكفــاءة القاضــي فــي
تأديــة الوظيفــة الموكلــة اليــه والتــي تُقــاس بتقييــم موضوعــي لــه يقــوم بــه
قـ ٍ
ـاض أو أكثــر وبنقــاش مــع القاضــي المعنــي .وتُتخــذ قـرارات الترقيــة مــن قبــل
الهيئــة المشــار اليهــا فــي الفقــرة ( 1.3الهيئــة المســتقلة) أو بنــا ًء علــى اقتراحهــا
أو موافقتهــا .ويجــب أن يُفتــح المجــال للقضــاة الذيــن ال ت ُقتــرح أســماؤهم
للترقيــة لتقديــم شــكوى أمــام هــذه الهيئــة» .وتشــير األســباب الموجبــة للشــرعة
أن نظــام الترقيــة علــى أســاس األقدميــة يع ـ ّد نظام ـاً «حمائي ـاً بدرجــة عاليــة»
الســتقاللية القضــاء ،إال أنــه يرتبــط بضمــان جــودة ونوعيــة دخــول القضــاء كمــا
رأينــا أعــاه.140
 - 139الفقرة -2ج من المبدأ األول.
 - 140أنظر الفصل المخصص للضمانات المرتبطة بولوج القضاء.
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إذا ً وإنطالقاً مما تق َدم ،يمكن تحديد نوعين رئيس ّيين من أنظمة الترقية:
نظــام ترقيــة تلقائيــة حســب األقدميــة :تُبنــى فــي العديــد مــن األنظمــة 141هــذه
الترقيــة علــى قواعــد أقدميــة ومعاييــر نوعيــة ،باإلضافــة الــى وجــود امتحانــات
مع َينــة لبعــض المراكــز .وذلــك كلَــه يحـ ّد مــن دور وحريــة مجالــس القضــاء فــي
االختيــار .ويُعـ ّد هــذا النظــام ضمانــة فــي الــدول حيــث ثقافــة االســتقاللية غيــر
مصانــة .وقــد تـ َم اعتمــاده مؤ َخـرا ً فــي تونــس بعــد عــام  2011كــر َدة فعــل علــى
االســتغالل السياســي لنظــام الترقيــة الحاصــل فــي ظــل نظــام بــن علــي.
أو نظــام ترقيــة مبنــي علــى معاييــر موضوعيــة :وهنــا ال ب ـ ّد مــن ربــط معاييــر
الترقيــة بمعاييــر دخــول الوظيفــة القضائيــة مــن نزاهة وكفــاءة وآليــة موضوعية.
كمــا أن هــذا النظــام يعطــي لألقدميــة أهميــة معينــة كأن يكــون توفَــر شــرط
األقدميــة أحــد شــروط الترقيــة ،مــن دون أن يش ـكَل شــرطاً كافي ـاً بحــد ذاتــه.
كمــا يمكــن أن يرتبــط هــذا النظــام بسياســة تحفيزيــة كموافقــة القاضــي علــى
العمــل فــي مناطــق محـ َددة أو كموافقتــه علــى التنقــل بعــد فتــرة معينــة مــن
عملــه فــي منصــب معيــن.

 - 141في اسبانيا والبرتغال ورومانيا وبولونيا.
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 4.4معايير تقييم القاضي
بعــد دراســة الضمانــات المرتبطــة بالمســار المهنــي للقاضــي ،ال بـ ّد مــن التوقَف
عنــد مســألة تقييــم القاضــي ،والتــي ترتبــط بهــا جميــع المراحــل المحوريــة فــي
هــذا المســار .وباإلمــكان تعريــف تقييــم القاضــي علــى أنــه تقديــر لنشــاطه
الفــردي .وبهــذا المعنــى ،هــو أحــد أوجــه التقييــم القضائــي ،بحيــث يضــاف إليــه
ككل.
تقييــم نشــاط المحاكــم َ
وإن كان التقييــم الفــردي للقاضــي مقبــوالً وطبيعيـاً فــي العديــد مــن األنظمــة،
تحديــدا ً تلــك المبنيــة علــى وجــود جســم قضائــي مرتبــط بالوظيفــة العامــة
يُنظَّــم فيــه المســار المهنــي علــى أســاس الترقيــة ،فالحــال مختلفــة فــي األنظمــة
حيــث يُع ّيــن القضــاة مــن بيــن أصحــاب الخبـرات القانونيــة ودون آليــات ترقيــة.
ففــي بريطانيــا وإيرلنــدا ودول أوروبــا الشــمالية كالدنمــارك والســويد وفنلنــدا ،ال
ـي لعمــل المحاكــم.
ـي وكمـ ّ
تقييــم فــردي للقاضــي ،بــل فقــط نظــام تقييــم نوعـ َ
كذلــك ال وجــود لهكــذا تقييــم عندمــا يُنتخــب القاضــي مــن قبــل المواطنيــن
لواليــة مح ـ ّددة ،وفــي وظيفــة ومــكان جغرافــي ال يتغ ّي ـران ،مثلمــا هــو الحــال
بالنســبة للعديــد مــن القضــاة فــي الواليــات المتحــدة .وبهــذا المعنــى يكــون
الناخــب هــو ســلطة التقييــم فــي نهايــة كل واليــة .وتُشــير األســباب الموجبــة
للشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة (الفقــرة  )4.1إلــى أن معاييــر تقييــم
القاضــي التــي ت ُبنــى عليهــا ترقيتــه ال تُط َبــق فــي األنظمــة حيــث ال توجــد ترقيــة
أو تراتبيــة للقضــاة ،غيــر أن هــذه «األنظمــة تتمتَــع فــي هــذا المجــال أيض ـاً
بدرجــة عاليــة جــدا ً مــن حمايــة االســتقاللية» .وتشــير المبــادئ األساســية لألمــم
143
المتّحــدة 142كمــا توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم R(94)12
والشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة 144إلــى شــرع ّية وجــود مبــدأ تقديــر
كفــاءة القضــاة ،إال أنهــا تتناولــه مــن وجهــة نظــر تنظيــم المســار المهنــي،
فتربطــه بعمليــة ترقيــة القضــاة .فتشــير الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة
 - 142المبدأ .13
 - 143الفقرة -2ج من المبدأ األول.
 - 144الفقرة .4.1
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مثـاً إلــى وجــوب اســتناد الترقيــة إلى صفــات وكفــاءة القاضــي فــي أداء وظيفته
(un système de promotion est exclusivement fondé sur les qualités et
les mérites constatés dans l’exercice des fonctions confiées au juge ou
 .)à la jugeوبشــكل عــام ،ال اســهاب فــي المعاييــر الدوليــة واألوروبيــة بشــأن
عمليــة تقييــم القاضــي ،والضمانــات التــي يجــب أن ترتبــط بهــا .إالَ أننــا نجــد
146
فــي كل مــن إعــان  145 Singhviوالشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة
إشــارة إلــى «التقييــم الموضوعــي» للقاضــي ،كقاعــدة لترقيــة القضــاة.
ولنظــام التقييــم بشــكل عــام هدفــان ال يُلغــي أحدهمــا اآلخــر :األول ،تنظيــم
المســار المهنــي للقضــاة وضمــان المســاواة فــي مــا بينهــم ،والثانــي ،تحســين
نوعيــة المرفــق القضائــي العــام .وتظهــر هــذه االزدواجيــة فــي األهــداف فــي
ُخصــص مــادة
توصيــة لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا رقــم  R(2010)12والتــي ت َ
كل مــن الفصــل الخامــس المرتبــط باســتقاللية وفعاليــة وامكانيــات
للتقييــم فــي َ
المخصــص لنظــام القضــاة
النظــام القضائــي (فــي الفقــرة  )42والفصــل الســادس
َ
(فــي الفقــرة  .)58ويمكــن القــول أن دور التقييــم يتضــاءل فــي األنظمــة التــي
تتـ� ّم فيهـ�ا الترقيـ�ة آلي�ـاً .فينحصـ�ر دور التقييـ�م فيهـ�ا فـ�ي تنظيـ�م اإلدارة القضائيـ�ة.
وهــذا هــو واقــع النظــام اإلســباني .إالَ أنــه يمكــن أن يُســتخدم التقييــم هنــا
أيضـ�اً كأسـ�اس للمالحقـ�ة التأديبيـ�ة.
ويطرح تقييم القاضي سؤاالً جوهرياً حول صلته باستقاللية القضاء:
فمــن جهــة ،يظهــر التقييــم الفــردي للقضــاة بمثابة ضمانــة الســتقالليتهم .فكيف
للســلطة المنــاط بهــا تنظيــم مرفــق العدالــة العــام وتشــكيل المحاكــم اختيــار
القاضــي المناســب للمركــز المناســب ،بغيــاب التقييــم الموضوعــي؟ أال يفتــح
ذلــك البــاب أمــام تطــ َور المحســوبية واالستنســاب علــى نحــو يتعــارض مــع
مبــدأ المســاواة بيــن القضــاة؟ فــا بـ ّد لهــا اذا ً مــن تقديــر اإلمكانــات والكفــاءات
كل ٍ
قــاض ،كمــا المقارنــة بينهــا عنــد تعــ َدد المرشــحين لمركــز
المهنيــة عنــد َ

- 145
- 146
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مع ّيــن .وال بـ ّد لقـرارات ســلطة تعييــن القضــاة فــي مراكزهــم ،ومنعـاً للكيديــة،
كل منهــم ومــا يتض َمنــه مــن نتائــج تقييمــه الــدوري.
أن ت ُبنــى علــى ملــف ّ
ـس قيــام ســلطة مــا ،حتــى لــو كانــت قضائيــة –
ومــن جهــة أخــرى ،هــل يمـ َ
دون أن تكــون محكمــة – بتقديــر وتقييــم النشــاط المهنــي للقاضــي ،مبــدأ
اســتقاللية القضــاء؟ وقــد جــاءت اإلجابــات مختلفــة علــى هــذا الصعيــد.147
وقــد ذهــب البعــض إلــى حـ ّد القــول أنــه «ال توجــد أي وســيلة لضمــان جــودة
األعمــال القضائيــة ال تتداخــل مــع اســتقاللية الوظيفــة القضائيــة» .148وتشــهد
هــذه المســألة تطـ َورا ً إيجابيـاً فــي مفهــوم التقييــم والرؤيــة المرتبطــة بــه فــي
العديــد مــن الــدول ،وذلــك مــن خــال ربــط التقييــم بتقديــر كفــاءات القاضــي
والمســاعدة علــى تطويرهــا ،مــع فصلــه عــن فكــرة التأديــب .149ومــن هــذه
الزاويــة ،يقتضــي تعريــف وتحديــد موضــوع التقييــم بشــكل دقيــق ،كمــا آلياتــه
ومعاييــره وأهدافــه .وال بـ ّد أن يتولــى القانــون تنظيــم التقييــم الفــردي للقضــاة
لضمــان وضعــه علــى األســس األكثــر دقَــة وموضوعيــة وإنصاف ـاً.
 .أ السلطة التي تقيم

تكتفــي المعاييــر الدوليــة ،واألوروبيــة تحديــدا ً باإلشــارة إلــى تولي قـ ٍ
ـاض أو أكثر
عمليــة تقييــم القضــاة ،كمــا نقــرأ فــي الفقــرة  4.1مــن الشــرعة األوروبيــة حــول
نظــام القضــاة .ومــن البديهــي القــول أنــه يجــب أالَ يُناط تقييــم القضاة بالســلطة
تحســباً الســتغالل هــذه الصالحيــة الســتتباع القضــاة.
السياســية ،أو وزيــر العــدل َ
وال تحديــد فــي المعاييــر الدوليــة لكيفيــة اختيــار القضــاة المناطــة بهــم عمليــة

 - 147أنظر

Conseil supérieur de la magistrature français, Rapport annuel 2003-2004, pp.
81s., spéc. p.90
148 - V. Moreno-Catena, J. Pintos-Ager, H. Soleto-Munoz, Rapport espagnol, in
L’administration de la justice en Europe et l’évaluation de sa qualité, M. Fabri,
J.-P. Jean, P. Langbroek, et H. Pauliat, (sous la dir.), coord. par N. RiveroCabouat, éd. LGDJ, 2005, p. 213.

أنظر 149 -

Conseil supérieur de la magistrature français, Rapport annuel 2003-2004, pp.
81s., spéc. p.89
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التقييم.فيمكــن مــن جهــة أولــى أن تُنــاط ســلطة تقييــم القضــاة برؤســائهم
التسلســليين ،كمــا هــو الحــال فــي فرنســا ،وألمانيــا.
ووفــق هــذا الخيــار ،يُعتبــر الرؤســاء التسلســليون الجهــة الصالحــة لتقييــم
القضــاة إذ أنهــم يمارســون المهنــة نفســها ويتمتّعــون بخبــرة أكبــر ويتشــاركون
معهــم األخالقيــات المهنيــة نفســها والحمايــة النظاميــة نفســها ،فضـاً عــن أنهــم
قريبــون بشــكل كاف منهــم علــى نحــو يمكَنهــم مــن معرفتهــم جيــدا ً ولقائهــم
واالســتماع اليهــم وإدراك طبيعــة عملهــم .االَ أ َن لهــذا الخيــار مســاوئه إذ قــد
يش ـكّل مدخ ـاً لتعزيــز الهرميــة القضائيــة بحيــث يكــون للمســؤول القضائــي
أن يتح َكــم بالذيــن يخضعــون لتقييمــه .وهــذا مــا حصــل فــي عــدد مــن الــدول
(مث�لاً :المغ�رـب وتونـ�س) حيــث شــكَلت الهرميــة فــي التقييــم أحــد أبــرز
العوامــل المؤثَــرة فــي اســتقالل القضــاء .هــذا فضـاً عــن أ َن القــرب بيــن الجهــة
المســؤولة عــن التقييــم وتلــك الخاضعــة لــه قــد يؤثَــر ســلباً علــى موضوعيتــه.
كمــا يمكــن مــن جهــة ثانيــة ،أن تعمــد بعــض الــدول إلــى إناطــة ســلطة التقييــم
بهيئــة جماعيــة مؤلفــة مــن أعضــاء مــن الجســم القضائــي .وال ت ُختصــر هــذه
الهيئــة بمجلــس القضــاء األعلــى أو التفتيــش القضائــي ،بــل يمكــن أن تكــون
هيئــة مســتقلة لهــذه الغايــة .وإيجابيــات هــذا الخيــار تكمــن فــي تعـ ّدد وجهات
النظــر وتخفيــف مفعــول الهرميــة وغيــاب شــخصنة مضمــون التقييــم.
فــي إيطاليــا ،يتولــى مجلــس القضــاء األعلــى عمليــة تقييــم القضــاة ،بنــا ًء علــى
اقت ـراح رؤســاء المحاكــم ورأي «مجلــس قضائــي» وهــو هيئــة منتخبــة مؤلَفــة
مــن قضــاة ،موجــودة فــي كل محكمــة اســتئناف.
وفــي الواليــات المتحــدة وهوالنــدا وبريطانيــا ،يُعهــد بتقييــم المحاكــم الــى
هيئــة مســتقلة .وفــي الدنمــارك ،تتولــى ذلــك هيئــة إداريــة مســتقلة ُمنــاط بهــا
االشـراف علــى الموازنــة والرقابــة علــى حســن إدارة المحاكــم وهــي الDanish
.Court Administration
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هنــا أيض ـاً يقتضــي أن تكــون المعاييــر المعتمــدة موضوعيــة ،كــي ال يتح ـ َول
التقييــم فرصــ ًة لفــرض تو َجهــات مع ّينــة .ويجــب أن يشــمل التقييــم حصــرا ً
النشــاط المهنــي للقاضــي ،دون أن يؤخــذ بعيــن االعتبــار أي عنصــر متعلَــق
بحيــاة القاضــي الشــخصية أو آرائــه الفكريــة أو معتقداتــه.
ـي،
ويمكــن بشــكل عــا ّم التفريــق بيــن نوعيــن مــن معاييــر التقييــم ،أولهمــا كمـ َ
أي كــ َم الملفــات التــي يُنجزهــا القاضــي فــي فتــرة زمنيــة مع ّينــة ،والثانــي
نوع��ي ،أي جوــدة األحــكام التـ�ي يُصدره��ا .وفـ�ي النظــام االســباني مث ـاً ،نجــد
َ
توســعاً فــي اســتخدام معاييــر االنتــاج الكمــي لــكل قـ ٍ
ـاض بهــدف تقييــم عمــل
ّ
المحاكــم حص ـرا ً.
بالنســبة لمعيــار جــودة األحــكام ،ال ب ـ ّد مــن القــول إنــه واحترام ـاً الســتقاللية
القضــاء ،يجــب أن يُســتبعد مــن عمليــة التقييــم مضمــون األحــكام القضائيــة .اذ
أنــه وكمــا رأينــا تمنــع االســتقاللية القضائيــة الوظيفيــة إعــادة النظــر بمضمــون
حكــم قضائــي االَ مــن خــال طــرق المراجعــة القضائيــة .غيــر أنــه يجــب الحـ ّد
قلي ـاً مــن هــذه القاعــدة :فمنــع إعــادة النظــر باالتجــاه الــذي حكــم القاضــي
فيــه ،ال ينســحب علــى تقييــم التعليــل ال ُمعتمــد أو دقــة معلوماتــه القانونيــة.
ويُشــير إعــان  Singhviإلــى أن التقييــم الموضوعــي ،أســاس الترقيــة ،يتنــاول
«نزاهــة القاضــي واســتقالليته ،كمــا وقدراتــه المهنيــة وخبرتــه وانســانيته وســهره
علــى احتـرام القانــون».150
ويُعـ ّد إشـراك القضــاة بعمليــة تحديــد معاييــر ومضاميــن التقييــم أمـرا ً جوهريـاً
بالنســبة الســتقاللية القضــاء تمكينــاً لهــم مــن الدفــاع عــن أنفســهم إزاء أي
تقييــم تعســفي أو خاطــئ كمــا ولتعزيــز قبــول القضــاة لهــا .151فــي هولنــدا
واســبانيا وفنلنــدا ُعهــد الــى القضــاة تحديــد مؤشـرات جــودة نشــاط القضــاة أو
المحاكــم .اال أن ذلــك وحــده ال يكفــي ،اذ يقتضــي توفَــر وجهــات نظــر أخــرى
 - 150البند 14
151 - Conseil supérieur de la magistrature français, Rapport annuel 2003-2004,
pp. 81s., spéc. p. 83.
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علــى حســن ســير مرفــق العدالــة العــام ،مــن أصحــاب اختصــاص ،ومحاميــن
ومتقاضيــن وخبــراء فــي االحصــاءات ومســح نتائــج البينــات واالســتمارات.
 .جوتيرة التقييم؟

مــن المهــم جــدا ً ّأل تتحــول مســألة تقييــم القاضــي الــى أداة تُضعف اســتقالليته،
خصوص ـاً لجهــة توقيتهــا كـــأن تجــري بشــكل مكثّــف ،فتتحـ ّ
ـول الــى نــوع مــن
التح ـ َرش أو الرقابــة شــبه اليوميــة علــى عملــه .وبالتوقَــف عنــد بعــض األمثلــة،
يظهــر تو ّجهــان :إمــا جعــل التقييــم دوري ـاً أي كل ســنتين أو ثــاث ،وإمــا ربــط
توقيتــه بالمفاصــل األساســية فــي حيــاة القاضــي المهنيــة.
فــي فرنســا ،يُجــرى هــذا التقييــم علــى األقــل كل ســنتين ،بمــا يأتلــف مــع حاجــة
القاضــي لمعرفــة دوريــة عــن تقييــم نشــاطه .فــي إيطاليــا ،يحصــل التقييــم
عنــد انتهــاء مرحلــة تدريــب القاضــي ،كمــا عنــد كل اســتحقاق هــا َم مرتبــط
بالحيــاة المهنيــة للقاضــي .كمــا يُجــرى تقييــم موضعــي قبــل كل تغييــر فــي
مركــز القاضــي .فــي بلجيــكا يجــري التقييــم بشــكل دوري بعــد ســنة مــن حلــف
كل ثــاث ســنوات .ويُجــرى أيض ـاً عنــد انتهــاء كل
القاضــي اليميــن ومــن ث ـ َم َ
واليــة قضائيــة.
فــي ليتوانيــا ،تحصــل عمليتــا تقييــم أول خمــس ســنوات ،ومــن ثــم عنــد كل
تغييــر فــي الدرجــة ،وأخي ـرا ً كل عشــر ســنوات بشــكل إلزامــي .كمــا يمكــن أن
يُجــرى تقييــم كلّمــا دعــت الحاجــة بهــدف لفــت انتبــاه القاضــي علــى نقــاط
ســلبية فــي عملــه واقت ـراح وســائل لتحســين مســتواه المهنــي.
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 .دالضمانــات االجرائيــة ودور القاضــي فــي عمليــة
تقييمــه

تشــير الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة إلــى ضــرورة أن يكــون التقييــم
الموضوعــي الــذي يخضــع إليــه القاضــي موضــع نقــاش مــع القاضــي المعنــي.152
ـص الفقــرة  58مــن توصيــة لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا رقــم R(2010)12
كمــا تنـ َ
علــى أنــه «عندمــا يتــ َم وضــع أنظمــة لتقييــم القضــاة مــن قبــل الســلطات
القضائيــة ،ينبغــي أن تقــوم هــذه األنظمــة علــى معاييــر موضوعيــة .كمــا ينبغــي
نشــر هــذه المعاييــر مــن قبــل الســلطة القضائيــة المختصــة .وفضـاً عــن ذلــك،
ينبغــي لآلليــة المعتمــدة أن تم َكــن القضــاة مــن التعبيــر عــن وجهــات نظرهــم
بشــأن أنشــطتهم والتقييــم الــذي أفضــت إليــه ،وكذلــك الطعــن فــي ذلــك التقييم
أمـ�ام سـ�لطة مسـ�تقلة أو محكمـ�ة».
وفــي االتجــاه نفســه يذهــب مجلــس القضــاء األعلــى الفرنســي فــي تقريــره
الــدوري  ،2004-2003إذ يعتبــر أن الضمانــات األساســية لشــفافية وتــوازن نظــام
التقييــم التــي تمنــع أو تحـ َد مــن آثــاره الســلبية علــى اســتقاللية القضــاء ،تكمــن
فــي:
•المقابلة بين الجهة التي تق ّيم والقاضي موضوع التقييم،
•اطــاع القاضــي علــى مشــروع تقريــر التقييــم ،وهــي الضمانــة األولــى والتــي
ع ّدلــت جوهريـاً روحيــة آليــة التقييم،
•حــق القاضــي باالعتـراض علــى مضمــون التقييــم وبمراجعــة قضائيــة بهــذا
الشــأن،
•حــق القاضــي باالطَــاع متــى شــاء وعنــد طلبــه علــى مضمــون ملفــه
الشــخصي.
وفــي نظــرة إلــى القانــون المقــارن ،تجــدر اإلشــارة الــى أنــه وفــي فرنســا ،أق ـ َر
قانــون  25شــباط  1992والــذي ينظّــم آليــة التقييــم ،بوجــوب اطــاع القاضــي
- 152
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علــى مضمــون تقييمــه ،كــي يتمكــن مــن تقديــم مالحظاتــه عليــه .ويكــون اذا ً
التقييــم مؤقتـاً حتــى األخــذ بعيــن االعتبــار بمالحظــات القاضــي فيصبــح نهائيـاً،
ـص مالحظاتــه .153ويحـ َـق للقاضــي المعتــرض علــى كيفيــة تقييمــه
ويُرفــق بــه نـ َ
أن يرفــع األمــر الــى اللجنــة المنــاط بهــا ترقيــة القضــاة التــي ،وبعــد االســتماع
الــى الســلطة واضعــة التقييــم ،تُبــدي رأي ـاً معلّ ـاً يُضــاف الــى ملــف القاضــي.
كمــا يحـ َـق لــه تقديــم مراجعــة إبطــال للتقييــم أمــام مجلــس شــورى الدولــة،
عندمــا يصبــح ملــف التقييــم نهائي ـاً.
ويُنظَــم لــكل قـ ٍ
ـاض ملـ َـف شــخصي ضمــن ســجالت وزارة العــدل توضــع فيــه
كل الوثائــق المرتبطــة بوضعــه اإلداري ،دون أيــة إشــارة الــى آرائــه وأنشــطته
السياســية والنقابيــة والدينيــة والفلســفية ،أو أي مــن العناصــر التــي ترتبــط
حصـرا ً بحياتــه الشــخصية .154ولــكل قـ ٍ
ـاض االطــاع علــى ملفــه الشــخصي ضمــن
الضوابــط التــي يضعهــا القانــون .ويُضــاف ملــف القاضــي التقييمــي الــى ملفــه
الشــخصي.
فــي ليتوانيــا ،يُق ـ َدم القاضــي توصيف ـاً مكتوب ـاً عــن نشــاطه يُع ـ ّد أحــد عناصــر
التقييـ�م ويُؤخ��ذ بعينــ االعتباــر .كمـ�ا يحـ َـق لــه تقديــم مالحظاتــه الخطيــة علــى
تقريــر التقييــم النهائــي الخــاص بــه الــذي يُضــاف الــى مل ّفــه.
فــي ايطاليــا أيض ـاً يش ـكّل تقييــم القاضــي لنفســه أحــد الب َينــات التــي يســتند
اليهــا التقييــم.
فــي تونــس ،أق ـ ّر نظــام التقييــم الجديــد لعــام  ،2015بوجــوب إشــعار القاضــي
بمضمــون التقييــم والــذي يحــق لــه االعتـراض عليــه بتقريــر خطــي يُرســل الــى
الهيئ�ةـ الوقتي��ة للقض�اـء العدلــي خ�لال مهل��ة سـ�بعة أي��ام .ويُع ـ ّد ذلــك تطــورا ً
هامـاً بالنســبة لآلليــة القديمــة للتقييــم التــي كانــت ســرية وليــس للقاضــي أي
دور فيهــا.

 - 153ويراقب مجلس شورى الدولة احترام شفافية آلية التقييم .انظر مثال

ًCE 21 janv. 2011, req. no 334377.
154 - Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature, article 12-2.
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فــي المغــرب ،ك ـ ّرس مشــروع قانــون النظــام األساســي للقضــاة الجديــد ،حــق
القاضــي بطلــب االطَــاع علــى «آخــر تقريــر تقييــم األداء الخــاص بــه» ،االَ أنــه
حصــره بمهلــة مع ّينــة وهــي نهايــة شــهر تموز/يونيــو مــن الســنة التــي تلــي
وضــع التقريــر .155وللقاضــي الحـ َـق أيضـاً خــال  15يومـاً التقـ ّدم بشــكوى بشــأن
تقريــر التقييــم الخــاص بــه أمــام مجلــس القضــاء األعلــى (المجلــس األعلــى
ـت بهــا فــي فتــرة  30يوم ـاً.156
للســلطة القضائيــة) ،والــذي عليــه البـ َ

5.5ضمانات ضدّ التدخالت الخارجية
المخصصــة الســتقاللية القضــاء
كنــا قــد ذكرنــا أن العديــد مــن المواثيــق الدوليــة
ّ
ـص علــى موجــب كل دولــة االلتـزام بتكريــس مبــدأ االســتقاللية فــي دســتورها
تنـ ّ
أو قوانينهــا واحاطتــه بكامــل الضمانــات.
فنقــرأ فــي المبــدأ رقــم  1م��ن المب�اـدئ األساســية لألمــم المتحــدة أنــه« :تكفــل
ـص عليــه دســتور البلــد أو قوانينــه» .كمــا
الدولــة اســتقالل الســلطة القضائيــة وينـ َ
�ص علـ�ى ذلـ�ك توصيـ�ة لجنـ�ة وزراء المجلـ�س األوروبـ�ي رقـ�م R(94)12.
تنـ َ
ويمكــن االحاطــة بالضمانــات ضــ َد التد َخــات الخارجيــة مــن خــال مســائل
ثــاث وهــي تجريــم التد َخــل فــي أعمــال القضــاء ،واالجـراءات الخاصــة لحمايــة
القضــاة الذيــن قــد يتعرضــون للتد َخــل ،وأخي ـرا ً الضمانــات االجرائيــة أي تلــك
ـص عليهــا أصــول المحاكمــات والتــي تصــون االســتقاللية.
التــي تنـ َ
 .أ تجريم التدخل في أعمال القضاء

تن�صـ توصيــة لجن��ة وزراء المجل��س األوروبـ�ي رقــم  R(94)12فــي المبــدأ
َ
األول الفقــرة -2د أنــه «يقتضــي بالقانــون معاقبــة أي شــخص يحــاول الضغــط
علــى القضــاة» فــي القــرارات الصــادرة عنهــم .كمــا تســتعيد توصيــة اللجنــة
رقــم  R(2010)12القاعــدة نفســها فــي الفقــرة  14منهــا معتبــر ًة أنــه «ينبغــي أن
 - 155مادة .48
 - 156المادة نفسها.

73

دليل حول معايري استقاللية القضاء

ـص القانــون علــى عقوبــات ضـ َد األشــخاص الذيــن يســعون إلــى التأثيــر علــى
ينـ َ
القضــاة بطريقــة غيــر ســليمة وغيــر مالئمــة».
وتعمــد المحكمــة األوروبيــة لحقــوق االنســان الــى مراقبــة اســتحداث الــدول
للضمانــات ض ـ َد تد َخــل الســلطة التنفيذيــة فــي أعمــال القضــاء.157
ونلحــظ أنــه وفــي العديــد مــن الــدول العربيــة ،كُ ـ ّرس مبــدأ تجريــم التد َخــل
فــي أعمــال القضــاء والقضــاة فــي الدســتور .ويظهــر ذلــك كخصوصيــة فــي هــذه
الــدول ويع ّبــر عــن ن ّيــة جل َيــة باعطــاء أقصــى الضمانــات وتحصيــن القضــاة فــي
ـص جزائــي
عملهــم .وبهــذا المعنــى ،يُلــزم الدســتور الســلطة التشــريعية بوضــع نـ َ
يُحـ َدد جــرم التد َخــل فــي أعمــال القضــاء والقضــاة ،كمــا العقوبــة المرتبطــة بــه.
فيذهــب الدســتور المصــري مثـاً خطــو ًة الــى األمــام فــي فعاليــة الحمايــة التــي
ـص علــى أن «التد َخــل فــي
يمنحهــا لمبــدأ االســتقاللية اذ أن المــادة  184منــه تنـ ّ
شــؤون العدالــة أو القضايــا ،جريمــة ال تســقط بالتقــادم».
كل تد َخــل فــي
ـص كذلــك المــادة  109مــن الدســتور التونســي أنــه «يُحجــر َ
وتنـ َ
كل
ســير القضــاء» ،و 109مــن الدســتور المغربــي الجديــد أنــه «يعاقــب القانــون ّ
مــن حــاول التأثيــر علــى القاضــي بكيفيــة غيــر مشــروعة».
ـص المــادة  149مــن الدســتور اليمنــي أن «القضــاة مســتقلون ال ســلطان
كمــا تنـ َ
عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون وال يجــوز أليــة جهــة وبأيــة صــورة التد َخــل
فــي القضايــا أو فــي شــأن مــن شــؤون العدالــة ويُعتبــر مثــل هــذا التد َخــل
جريمــة يُعاقــب عليهــا القانــون ،وال تســقط الدعـــوى فيهـــا بالتقـــادم».
ظــل اشــارة الدســاتير هــذه الــى اســتقاللية
وتجــدر االشــارة الــى أنــه وفــي َ
158
القضــاء مــن جهــة والقضــاة مــن جهــة ثانيــة  ،فــان تجريــم التد ّخــل فــي أعمال
القضــاء يشــمل االســتقاللية المؤسســاتية والفرديــة القضائيــة .فيُع ـ ّد جرم ـاً اذا ً
ت َدخــل الســلطات األخــرى بأعمــال الســلطة القضائيــة كمؤسســة .كمــا أنــه ومــن
جهــة أخــرى ،يُعـ ّد جــرم التد َخــل فــي أعمــال القضــاة قائمـاً مهمــا كان مصــدره،
أي مــن خــارج أو داخــل القضــاء.

 - 157أنظر

CEDH 28 juin 1984, Campbell et Fell c/ Royaume-Uni, préc., § 77, JDI 1986. 1058,
obs. Rolland et Tavernier.

 - 158مادة  102من الدستور التونسي و 184و 186من الدستور المصري و 149من الدستور اليمني.
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تضمــن الفقــرة  1.4مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة حــق القاضــي
الــذي يشــعر بــأن حقوقــه المســتمدة مــن نظــام القضــاة ،أو اســتقالليته أو
اســتقاللية القضــاء مه ـ ّددة أو غيــر ُمحترمــة بــأي طريقــة كانــت ،مــن اللجــوء
إلــى هيئــة قضائيــة مســتقلة ،كمجلــس القضــاء األعلــى .كمــا توصــي باناطــة
مثــل هكــذا مجلــس بوســائل فعالــة تمكّنــه مــن الحــؤول دون اســتباحة حقــوق
القضــاة أو اســتقالليتهم.
كمــا توصــي لجنــة الــوزراء فــي المجلــس األوروبــي بتمكيــن القضــاة الذيــن
يشــعرون أن اســتقالليتهم مهــ ّددة «أن يلجــؤوا إلــى مجلــس القضــاء أو إلــى
ســلطة مســتقلة أخــرى ،أو أن تتوفَــر لديهــم ســبل انتصــاف فعالــة».159
وعلــى الصعيــد االقليمــي ،تجــدر االشــارة إلــى أن كالً مــن الدســتور المغربــي
الجديــد لعــام  2011كمــا مشــروع القانــون التنظيمــي المتعلــق بالنظام األساســي
للقضــاة يفرضــان علــى «كل قــاض اعتبــر أن اســتقالله مه ـ ّدد [موجــب إحالــة]
األمــر إلــى المجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة».160
وعلــى صعيــد آخــر ،تجــدر االشــارة إلــى أنــه وفــي اســبانيا لمجلــس القضــاء
صالحيــة فتــح بــاب مراجعــة ال amparo161أمــام المجلــس الدســتوري ،162لــكل
قـ ٍ
ـاض يستشــعر أن اســتقالله مه ـ ّدد.

 - 159توصية لجنة وزراء المجلس األوروبي  R(2010)12الفقرة .8
 - 160المادة  109من الدستور والمادة  40من مشروع القانون التنظيمي رقم .13 106
 - 161تكــون هــذه المراجعــة امــام المحاكــم العاديــة وفــق اصــول توليهــا االولويــة والســرعة وفــي حــال
التعــذر ،يلجــأ المواطــن الــى المحكمــة الدســتورية عبــر اللجــوء الشــخصي المســمى “ . ”amparoان اللجــوء
امــام المحاكــم العاديــة اوالً يخــص التعديــات علــى الحقــوق والحريــات االساســية المنصــوص عليهــا فــي المــواد
المذكــورة مــن قبــل اشــخاص وســلطات عموميــة وايضـا ً اشــخاص القانــون الخــاص .أمــا اللجــوء امــام المحكمــة
الدســتورية ،فيقتصــر علــى التعديــات علــى الحقــوق والحريــات مــن قبــل اشــخاص القانــون العــام.
 - 162أنظر

Rapport national espagnol, in Les Conseils supérieurs de la magistrature en
Europe, op. cit., p. 194 .

تُعطــى هــذه الصالحيــة للمجلــس بموجــب المــادة  14مــن القانــون األساســي ( )loi organiqueحــول مجلــس
القضــاء األعلــى لعــام .1994
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وهــذه المراجعــة مفتوحــة بحســب المــادة  53الفقــرة  2مــن الدســتور لــكل
المواطنيــن بهــدف حمايــة الحقــوق والحريــات األساســية 163مــن تعديــات
أشــخاص القانــون العــام عليهــا .ويســتفيد القاضــي فــي حــال قــ َرر المجلــس
الدســتوري ذلــك مــن «اعــان الحمايــة» مــن قبــل هــذا المجلــس ،164الــذي
يتض َمــن اعــان بطــان القــرار أو الفعــل الــذي يشــكَل تعديــاً علــى الحقــوق
والحريــات المحميــة واالعتــراف بدســتوريتها واعــادة تمتَــع الم ّدعــي بكامــل
حقوقــه وحرياتــه وعنــد الضــرورة ،اتخــاذ التدابيــر المناســبة لحمايتهــا .والجديــر
بالذكــر انــه فــي حــال اللجــوء الــى مراجعــة ال “ ”amparoالدســتورية ،نتيجــة
ـص قانونــي علــى الحقــوق والحريــات ،تجتمــع المحكمــة بجمعيتهــا
تعــدي نـ َ
ً
العموميــة لــدرس القانــون وت ُصــدر قــرارا ً جديــدأ تُعلــن فيــه عــدم دســتورية
القانــون.
 .ج ضمانات متصلة بأصول المحاكمة

يجــب أالَ يغيــب فــي اســتعراضنا لضمانــات اســتقاللية القضــاء ،تلــك التــي
نجدهــا فــي بعــض المبــادئ االجرائيــة والتــي تهــدف الــى تحصيــن العمليــة
القضائيــة واصــدار الحكــم القضائــي.
•موجب تعليل القرارات القضائية:

يتضمــن المبــدأ  5مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم R(94)12
فــي الفقــرة  f.3موجــب القاضــي إعطــاء األســباب التــي بنــى عليهــا حكمــه،
بشــكل واضــح وكامــل ،وباســتعمال لغــة مفهومــة فــي ذلــك .وتســتعيد الفقــرة
 63مــن التوصيــة رقــم  R(2010)12القاعــدة نفســها باعتبــار أنــه «ينبغــي
للقضــاة تعليــل حكمهــم بعبــارات واضحــة وســهلة الفهــم».

 - 163المنصوص عليها في المواد  14الى  29حصرا.
 - 164أنظر

Le fonctionnement des Conseils supérieurs de la magistrature en Europe, in Les
Conseils supérieurs de la magistrature en Europe, op. cit., p. 72.
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يشـكّل موجــب تعليــل القـرارات القضائيــة احــدى ضمانــات اســتقاللية القاضــي
تعســف القاضــي بإجبــاره علــى إدراك رأيــه القانوني
بمــا أنــه يشـكّل «درعـاً ضــد ّ
165
ووقعــه ( )...كمــا يوفّــر للمتقاضــي تبريـرا ً للقـرار» .
بهــذا المعنــى ،يكــون أصعــب علــى القاضــي الخضــوع لضغــط خارجــي فــي
معــرض نظــره فــي قضيــة مــا ،اذ عليــه أن يُســند رأيــه علــى منطــق قائــم
قانونـاً .فتكــون قراراتــه قابلــة للنقــد والمســاءلة ويصعــب عليــه تاليـاً اتخــاذ رأي
تعســفي.
يســمح هــذا الموجــب للمتقاضيــن وللمجتمــع بالرقابــة علــى كيفيــة وصــول
القاضــي الــى االجابــة القانونيــة انطالق ـاً مــن الحيثيــات.
حتــى لــو غــاب موجــب التعليــل مــن الضمانــات الصريحــة للمحاكمــة العادلــة
حســب االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق االنســانّ ،166اال أن اجتهــاد المحكمــة
األوروبيــة قــد جعلــه جــزءا ً ال يتجـ ّزأ مــن الحــق بمحاكمــة عادلــة ،167مســتندا ً امــا
علــى الحــق بالولــوج الــى محكمــة ()droit d’être entendu par un tribunal
أو علــى موجــب حيــاد المحكمــة.168
كمــا كُـ ّرس موجــب تعليــل القـرارات القضائيــة فــي عـ ّدة دســاتير أوروبيــة ،نذكــر
منهــا علــى ســبيل المثــال الدســتور االســباني 169وااليطالــي 170والبرتغالي.171

165 - S. Guinchard, Droit processuel, Droit commun et droit comparé du

procès, Dalloz 2005, 3e éd., p. 773 : L’obligation de motivation est « le rempart
contre l’arbitraire en forçant le juge à prendre conscience de son opinion,
de sa portée (…) et procure (en outre) au plaideur une justification de la
décision ».

ّ - 166اال أنــه يُســتنبط مــن المــادة  1§6مــن االتفاقيــة التــي تنــص أن «لــكل انســان الحــق بــأن تُســمع قضيتــه
 ،»...وبمعنــى آخــر فــاذا لــم يجــب القاضــي علــى األســباب المقدمــة مــن المســتدعي فمــن الممكــن االعتبــار أنــه
لــم «يســتمع الــى قضيتــه».
 - 167انظر

CEDH 23 nov. 1992, Hadjianastassiou, Série A, n° 252 ; CEDH 19 avr. 1994, Van
de Hurk, Série A, n° 288 ; L. Boré, op. cit., p. 121 s.

 - 168انظر

 - 169المادة .120
 - 170المادة .111
 - 171المادة .205

CEDH 28 oct. 1987, H. c/ Belgique, Série A, n° 127 B.
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•مبدأ عالنية المحاكمة:

يش ـكّل مبــدأ عالنيــة المحاكمــة احــدى ضمانــات المحاكمــة العادلــة ،بحســب
اإلعــان العالمــي لحقــوق االنســان (مبــدأ  10و )11والعهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية (مــادة  )14والشــرعة األوروبيــة لحقــوق األنســان
(المــادة  .)6وتذكّــر كل المواثيــق والتشــريعات الدوليــة المك ّرســة الســتقاللية
القضــاء فــي مقدماتهــا بالمبــدأ ،الــذي يرتبــط بشــكل وثيــق بالحــق بقضــاء
ـتقل ونزيــه .وتنســحب العالنيــة علــى المحاكمــة وعلــى اصــدار الحكــم.
مسـ ّ
وتوضــح توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم  R(2010)12فــي فقرتهــا
ُعلــل وتصــدر بشــكل علنــي» .كمــا تؤكــد الفقــرة
 15أن علــى األحــكام أن «ت ّ
 26مــن الملحــق التفســيري للتوصيــة أن «إعــام الجمهــور عــن المحاكمــات
والقـرارات القضائيــة أمــر أساســي النتــاج ثقــة عنــده بالقضــاء والحفــاظ عليهــا».
وهــي تســتند إلــى ضــرورة حمايــة المتقاضيــن مــن «عدالــة غيــر شــفافة تخــرج
عــن رقابــة الجمهــور» ،172كمــا أنهــا «تحافــظ علــى ثقــة المتقاضيــن بالمؤسســة
القضائيــة ،وتنــدرج مــن خــال هــذه الشــفافية فــي ضمــان وأهــداف المحاكمــة
العادلــة».173
واعتبــرت المحكمــة األوروبيــة لحقــوق االنســان بــأن غيــاب علنيــة المحاكمــة
يشـكّل مساسـاً فــي حيــاد المحكمــة ،إذ لــم يتم ّكــن الفرقــاء مــن معرفــة هويــة
القضــاة الذيــن يش ـكّلونها.174

o

172 - CEDH 24 nov. 1997, Werner c/ Autriche, JCP 1998. I. 107, n 27, obs.

Sudre ; RSC 1998. 393, obs. Koering-Joulin.
o
173 - CEDH 8 déc. 1983 , Axen c/ Allemagne,
série A, n 72, § 25. - CEDH
o
22 févr. 1984 Sutter
c/
Suisse,
série
A,
n
74,
§
26.
CEDH
29
oct. 1991, Helmers c/
o
Suède, série A, n 212-A, § 33-36.
o
174 - CEDH,
20 janv. 2011, Vernes c/ France, req. n 30183/06, Procédures
o
2011, n 93, obs. Fricero.
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•مبدأ سرية المداوالت:

ـص المبــدأ رقــم  15مــن المبــادئ األساســية علــى موجــب القاضــي «االلتـزام
ينـ ّ
بالحفــاظ علــى سـ َر المهنــة فــي مــا يتعلَــق بمداوالتهــم وبالمعلومــات الســرية
التــي يحصلــون عليهــا أثنــاء أداء واجباتهــم».175
176
ويش ـكّل هــذا المبــدأ فــي القانــون الفرنســي العــام مث ـاً مبــدأً قانوني ـاً عام ـاً
وقــد ك َرســه االجتهــاد 177مــرارا ً كذلــك المــادة  448مــن أصــول المحاكمــات
المدنيــة ،كمــا اعتبــره يهــدف للحفــاظ علــى اســتقاللية القضــاة وعلــى القيمــة
المعنويــة لقراراتهــم .178ولهــذا المبــدأ آثــار مهمــة اذ يمنــع علــى ســبيل المثــال
اخضــاع القــرارات القضائيــة المتّخــذة مــن قبــل غرفــة قضائيــة للمســاءلة
التأديبيــة كــي ال تضطــر الهيئــة التأديبيــة الــى خــرق ســرية المــداوالت لمعرفــة
القضــاة المنتميــن الــى األغلبيــة التــي اتخــذت الق ـرار .ويســري هــذا الموجــب
حتــى فــي الــدول التــي تســمح للقضــاة بإبــداء آراء مخالفــة .وفــي هــذه الحالــة،
يمكــن التوفيــق بيــن الحمايــة التــي تتأتــى عــن ســرية المــداوالت والشــفافية
بالتمســك برأيــه المخالــف ألكثريــة القضــاة.
التــي تســمح للقاضــي المخالــف
ّ
وســوف نتطــ ّرق إلــى الرابــط بيــن صالحيــة إبــداء رأي مخالــف واســتقاللية
القضــاة فــي الفصــل المك ـ ّرس لضمانــات مبــدأ المســاواة بيــن القضــاة.
•مبدأ تعدَد قضاة الهيئة الحاكمة

ال اجمــاع علــى مبــدأ تع ـ َدد قضــاة الهيئــة الحاكمــة .179فــان كان يغيــب فــي
األدوات الدوليــة أي معيــار فــي هــذا الشــأن ،اذ تمتنــع مثـاً المحكمــة األوروبيــة

 - 175ويتض ّمن إعالن  Singhviموجبا ً
ً
مماثال في الفقرة  21منه.
 - 176وقد أعلن للمرة األولى في دستور العام  IVفي المادة .208
 - 177انظر:
 - 178انظر:

CE 16 oct. 1957, Gopée, Recueil Lebon , p. 534

CE 20 juin 1947, Coulon, Recueil Lebon, p. 275 CE 17 nov. 1922, Légillon, Recueil
Lebon, p. 849

 - 179رف��ض المجل��س الدستــوري الفرنسـ�ي مثـ ً
ـا تكريــس المبــدأ كأحــد المبــادئ الدســتورية المتعلقــة بالتنظيــم
القضائــي .أنظــر
o

Cons. const. 23 juill. 1975, n 75-56 DC
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لحقــوق االنســان عــن تكريــس المبــدأ كإحــدى ضمانــات المحاكمــة العادلــة ،ال
شـ ّـك فــي أنــه يحمــل إيجابيــات أكيــدة.180
يُعتب��ر باإلجم��ال المبــدأ ضامنــاً لنوعيــة العدالــة اذ أنــه يُفتــرض أن التــداول
بعـ ّدة آراء يُنتــج أحكامـاً أفضــل ،كمــا أنــه يعـ ّزز حياديــة المحكمــة اذ أن القضــاة
يعملــون تحــت رقابــة زمالئهــم ،كمــا أنــه يعـ َزز االســتقاللية ليقيــن القضــاة بعدم
تح َملهــم بشــكل أحــادي مســؤولية الحكــم.181
ويســمح تع ـ َدد القضــاة بتــوازن أكبــر بيــن آراء واعتبــارات القضــاة الشــخصية
التوصــل الــى حكــم أكثــر موضوعيــة.182
فــي قضيــة مــا ،واذا ً مــن َ
•حق التقاضي على درجتين

حـ َـق التقاضــي علــى درجتيــن فــي المــواد الجزائيــة مكـ ّرس فــي العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية (فــي المــادة  )5-14كضمانــة مــن
ضمانــات المحاكمــة العادلــة وكالحــق لــكل مــن أديــن باللجــوء “إلــى محكمــة
أعلــى كيمــا تعيــد النظــر فــي قـرار إدانتــه وفــى العقــاب الــذي ُحكــم بــه عليــه».
ويظهــر ارتبــاط هــذا الحــق الوثيــق بحــق الدفــاع ،وهــذا مــا نجــد لــه تكريس ـاً
فــي بعــض النظريــات الفقهيــة التــي تجعــل حــق الدفــاع يشــمل أيض ـاً حــق

; 180 - V. Vincent, Mélanges Falletti, 1971, Annales de l’Université Lyon 2, p. 561

Mélanges Lambert, 1975, Cujas, p. 581 ; Perrot, RID comp. 1977. 659 ; Colloques
; des IEJ, Nice 1974 et Toulon 1995, 1996, coll. Thèmes et commentaires, Dalloz
Villaceque, Le tribunal de grande instance statuant au fond en matière civile :
la collégialité menacée par les juges uniques, D. 1995. Chron. 317 ; Bailly, La
collégialité est-elle morte ?, Gaz. Pal. 5 mars 1996 ; Beaudouin, RTD civ. 1992. 532.
181 - V. sur ce point Desdevises, Collégialité, impartialité et contradiction,
Mélanges S. Guinchard, 2010, Dalloz, p. 233.
182 - M.-A. Frison-Roche, Le droit à un tribunal impartial, in R. Cabrillac, M.-A.
Frison-Roche, Th. Revet (sous la dir.), Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 14e
éd., 2008, no 651.
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انتقــاد األحــكام القضائيــة .183ويُســمح إذا ً مــن هــذه الزاويــة بتوســيع نطــاق
هــذه الضمانــة لتشــمل كل القضايــا مهمــا كان نوعهــا.
كمــا أنــه ،وعلــى صعيــد أشــمل ،يش ـكَل حــق الطعــن بق ـرار قضائــي ضمانــة
لنوعيــة العدالــة إذ يســمح بإنضــاج الحــل القضائــي فــي قضيــة مــا ،وبتصحيــح
األخطــاء اإلجرائيــة أو فــي مضمــون الحكــم ،وللمتقاضــي عــرض قضيتــه بطريقــة
أفضــل.
التعســف وضمانــة لحيــاد القاضــي ،اذ يخضــع قــراره لرقابــة
وهــو درع أمــام َ
قضــاة آخريــن.

183 -

Motulsky, Écrits, Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le
respect des droits de la défense en procédure civile, p. 60 s. ; Bolard, Les juges
et les droits de la défense, in Mélanges Bellet, p. 49 ; Les principes directeurs du
procès civil : le droit positif depuis Motulsky, JCP 1993. I. 3693 ; Wiederkehr, Droits
de la défense et procédure civile, D. 1989. Chron. 36 ; cités in Garanties d’une
bonne justice, Dalloz action Droit et pratique de la procédure civile, spéc. no
211.51.
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6.6الضمانات االجرائية لحياد المحكمة

تنــص الفقــرة  2.5مــن شــرعة بنغالــور علــى موجــب القاضــي التنحــي عــن
َ
النظــر فــي قضيــة مــا إن عجــز عــن الحكــم بهــا بحيــاد أو إذا ظهــر ألي مراقــب
موضوعــي أنــه غيــر قــادر علــى ذلــك .وتعطــي الفقــرة أمثلــة علــى هــذه
الحــاالت .وينــص المبــدأ  5مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي علــى موجــب القاضي
ممارســة وظيفتــه بحياديــة والظهــور مظه ـرا ً حيادي ـاً .وتذهــب الفقــرة  25مــن
إعــان  Singhviفــي اإلتجــاه نفســه ،لتشــير إلــى أنــه علــى القاضــي التنحــي
عــن القضايــا التــي قــد يشــوبها تخـ َوف معقــول 184مــن تح ّيــز مــن قبلــه فيهــا أو
تضــارب مصالــح أو تعــارض مــع وظيفتــه .وتؤكَــد الفقــرة  60مــن توصيــة لجنــة
وزراء المجلــس األوروبــي رقــم  12)2010(Rعلــى موجــب القاضــي التصــرف
والظهــور أنــه يتصـ َرف خــارج أي تأثيــر خارجــي غيــر ســليم علــى مســار القضيــة.
وبالنظــر إلــى هــذه النصــوص جميعهــا ،ومــا كنــا قــد أشــرنا إليــه فــي القســم
األول مــن البحــث (التصنيــف الخامــس) ،يمكــن التمييــز بيــن مســتويين لقيــاس
الحيــاد :األول ذاتــي يرتبــط بشــخص القاضــي ،والثانــي يرتبــط بمســتوى أكثــر
موضوعيــة :االســتقاللية الظاهــرة.
 .أ الحياد الذاتي للقاضي

ـص شــرعة بنغالــور لألخالقيــات القضائيــة ،فــي معــرض عــرض المبــدأ رقــم 2
تنـ َ
أي الحيــاد ،علــى موجــب القاضــي القيــام بمهمتــه دون انحيــاز واعتمــاد ســلوك
يقلَــل الــى أقصــى ح ـ ّد الحــاالت التــي عليــه التنحــي فيهــا ،كمــا االمتنــاع عــن
أي تعليــق خــال النظــر فــي الدعــوى قــد يظهــر موضوعي ـاً وكأنــه يؤثَــر علــى
نتيجــة القضيــة أو علــى حيــاد المحاكمــة .185وتفــرض الفقــرة  4.3مــن الشــرعة
األوروبيــة حــول نظــام القضــاة عليهــم االمتنــاع عــن أي ســلوك أو بــادرة يكــون
مــن شــأنه/ها تقويــض الثقــة فــي اســتقاللهم وحيادهــم.
184 - « Reasonable ».

 - 185الفقرات  2.2و 2.3و 2.4من شرعة بنغالور.
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ونجــد إذا ً فــي المســتوى األول للحيــاد الضمانــات فــي الحــاالت حيــث يكــون
ـتقل تمامـاً عــن أحــد األفرقــاء ،وهــذا مــا نجــده فــي القواعــد
القاضــي غيــر مسـ َ
التــي ترعــى فــي أصــول المحاكمــات المدنيــة حــاالت ر ّد القاضــي أو تنحيــه
– أي الموجــب الملقــى علــى عاتقــه بالتنحــي عندمــا يعتبــر أن حيــاده فــي
قضيــة مــا علــى المحـ ّـك ،لمعرفتــه مثـاً بأحــد خصــوم القضيــة  -إذا ظهــر ســبب
مشــروع لذلــك (صلــة قرابــة أو مــو َدة أو عــداوة أو ديــن أو مصلحــة تربطــه بأحد
الخصــوم أو رأي ُمســبق لــه فــي القضيــة) .وتشـكّل كل هــذه القواعــد ضمانــات
إجرائيــة لصــون حيــاد القاضــي والمحكمــة .ونجــد عنهــا تطبيقــات مختلفــة فــي
دول عــدة.
ويجــب تنظيــم موجــب التنحــي وإحاطتــه بمعاييــر دقيقــة ،إذ أنــه قــد يطــرح
إشــكالية بــدوره ،مرتبطــة بمســألة توزيــع األعمــال داخــل المحكمــة .فمــا هــي
الطريقــة األنســب للتأكَــد مــن عــدم االســتخدام الخاطــئ لهــذا الموجــب ،كأن
يعمــد القاضــي الــى التنحــي عــن قضيــة مه َمــة خوفـاً مــن التعـ ّرض الــى ضغــط
مــا أو تجنب ـاً إلزعــاج طــرف نافــذ مع َيــن؟ وتأخــذ بعــض النصــوص المرجعيــة،
خصوصـاً علــى المســتوى األوروبــي ،ذلــك بعيــن االعتبــار .فتشــير توصيــة لجنــة
وزراء المجلــس األوروبــي رقــم  R(94)12186إلــى أنــه ال يجــوز ســحب قضيــة مــن
قــاض مع ّيــن دون ســبب شــرعي كالمــرض أو التضــارب فــي المصالــح .وعلــى
هــذه األســباب أن ت ُحـ َدد فــي القانــون 187وأن تخــرج عــن أي تأثيــر مــن الحكومــة
أو االدارة .كمــا يقتضــي أن يخضــع ق ـرار ســحب القضيــة لرقابــة ســلطة تتمتــع
باالســتقاللية القضائيــة.
وتلعــب مســألة توزيــع األعمــال دورا ً مهمـاً فــي حماية حياديــة المحاكــم .ويؤكَد
المبــدأ رقــم  14مــن المبــادئ األساســية إلــى أن توزيــع األعمــال مســألة داخليــة
ـص إدارة المحاكــم .188وتشــير التوصيــة رقــم  R(94)12فــي المبــدأ  I.eإلــى
تخـ ّ
أن توزيــع األعمــال يجــب أن يبقــى خارج ـاً عــن تأثيــر رغبــة أي مــن الفرقــاء
أو شــخص ذي مصلحــة فــي النتيجــة التــي ســتؤول إليهــا القضيــة .كمــا توضــح
 - 186المبدأ I.f
 - 187أنظر أيضا ً توصية لجنة الوزراء رقم  R(2010)12الفقرة .61
 - 188أنظر أيضا ً الفقرة  35من إعالن .Singhvi
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التوصيــة رقــم  R(2010)12أن هــذا التوزيــع يجــب أن يتّبــع معاييــر موضوعيــة
ويتوســع كل
ـتقل وحيــادي».
مح ـ َددة ســلفاً «بهــدف حمايــة الحــق بقضــاء مسـ َ
ّ
مــن المبــدأ  I.eمــن التوصيــة رقــم  R(94)12والملحــق التفســيري للتوصيــة
رقــم  R(2010)12باالشــارة إلــى وجــود «أنظمــة مختلفــة لتوزيــع األعمــال علــى
أســاس موضوعــي ،وبحســب معاييــر موضوعــة مســبقاً .فيمكــن مث ـاً إعتمــاد
آليــة الســحب ،أو التراتــب األبجــدي ألســماء القضــاة ،أو آليــة توزيــع أوتوماتكيــة،
أو توزيــع األعمــال بيــن القضــاة بقـرار مــن رئيــس المحكمــة .والمهـ َم أن يبقــى
التوزيــع خــارج أي تأثيــر مصــدره خارجــي أو داخلــي ،أو أن يهــدف الفــادة أحــد
الفرقــاء .كذلــك يجــب اعتمــاد قواعــد مناســبة الســتبدال القضــاة ،مــن ضمــن
منظومــة توزيــع األعمــال».
.ب االستقاللية الظاهرية

أمــا المســتوى الثانــي ،فيحــوي ضمانــة أكثــر حمائيــة لكــون قياســها أكثــر
موضوعيــة .فهنــا تتصــل ضمانــة حيــاد المحكمــة بمبــدأ أعلــى تــ َم تطويــره
بشــكل خــاص فــي االجتهــاد األوروبــي للمحكمــة األوروبيــة لحقــوق االنســان،189
ويقــوم علــى حمايــة «االســتقاللية الظاهريــة» للمحكمــة .ونجــد لذلــك تكريسـاً
أيض ـاً فــي شــرعة بنغالــور فــي الفقرتيــن  1.3و.3.2
وتشــكَل االســتقاللية الظاهريــة احــدى الضمانــات المالزمــة للحــق بمحاكمــة
عادلــة المكـ ّرس فــي المــادة السادســة مــن الشــرعة األوروبيــة لحقــوق االنســان.
ـزيJustice must « :
وتعمــد المحكمــة فــي اجتهادهــا الــى تك ـرار قــو ٍل انكليـ ٍّ
190
. » not only be done : it must also be seen to be done
فالوســيلة الوحيــدة كــي يكــون نظــام قضائــي مــا محايــدا ً هــو أن يكــون كذلــك
بشــكلٍ ظاهــر ،كــي يولّــد موضوعيـاً الثقــة بالعدالــة .والمقصــود ب «االســتقاللية
المثال ال الحصر:
 - 189أنظر القرارت اآلتية على سبيل
o

CEDH 22 juin 1989, Langborger c/ Suède,
série A, n 155, § 32 ; CEDH 22 nov.
o
1995, Bryan c/ Royaume-Uni, req. n 19178/91, § 37.

 - 190انظر ً
مثال في

o

CEDH 26 oct. 1984, De Cubbero c/ Belgique, req. n 9186/80, § 26. - CEDH 9 janv.
2013, Oleksandr Volkov, req. n 21722/11, § 106.
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الظاهريــة» ليــس اســتقاللي ًة فــي القشــور ،انمــا اســتقاللية ملموســة .191وبهــذا
المعنــى ،تبتعــد االســتقاللية والحياديــة عــن ارتباطهــا بوجــدان القاضــي .فبالرغــم
مــن صفائــه ،يكفــي أن يتولّــد شـ ّـك فــي حيــاد المؤسســة القضائيــة كــي يهت ـ ّز
المبــدأ.192
ويكفــي بحســب هــذا المبــدأ ،توفّــر أســباب موضوعيــة يمكــن أن تــؤدي الــى
نشــوء ارتيــاب مشــروع عنــد أحــد األطـراف بالنســبة الســتقالل وحيــاد القاضــي
العتبــار ان هــذا المبــدأ قــد ُخــرق ،بمعــزل عــن تص ـ ّرف القاضــي الفعلــي ،أو
عمــا إذا كان التد ّخــل فــي أعمالــه أو االنحيــاز قــد حصــا فع ـاً.
وهنــا يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار شــعور المســتدعي ،دون أن يكــون لــه األثــر
الحاســم .فالمهــم أن تكــون مخاوفــه ثابتــة موضوعيـاً .وفــي هــذه الحالــة علــى
القاضــي التنحــي.193
وتكون الحيادية الظاهرية الموضوعية ،أكثر تطلباً من الحيادية نفسها.
مــن هــذا المنطلــق الموضوعــي نفســه ،يشــكّل مبــدأ عــدم جــواز أن ينظــر
القاضــي فــي قضيــة ســبق ونظــر فيهــا ،كمــا ومبــدأ عــدم جــواز الجمــع بيــن
ســلطة المالحقــة والتحقيــق والحكــم ،وأخيـرا ً القواعــد التــي ترعــي نقــل الدعوى
لالرتيــاب المشــروع ضمانــات إجرائيــة للحيــاد الظاهــري.

 - 191انظر
 - 192انظر

P. Mertens, La tyrannie de l’apparence, RTDH 1996, p. 640.

CE, 7 janv. 1998, Trany, et 14 janv. 1998, Syndicat des médecins d’Aix et région,
6 mars 1998, Ravet, arrêts qui se réfèrent à un principe général d’impartialité
objective, en visant l’art. 6, al. 1, de la Convention, cités par B. Pacteau, Le juge
administratif français et l’interprétation européenne, in L’interprétation de la
Convention européenne des droits de l’Homme, F. Sudre (sous la dir.), Bruylant,
1998, p. 283. V. aussi R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 5e éd.,
Montchrestien, n° 839 s., p. 748 s.

 - 193انظر مثال

o

ًCEDH 28 oct. 1998, Castillo Algar c/ Espagne,o req. n 28194/1995, § 45. - CEDH,
gr. ch., 15 oct. 2009, Micallef c/ Malte, req. n 17056/06, § 98.
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ومــن جهــة ثانيــة ،يمكــن تطويــر مفهــوم النزاهــة فــي الشــرعات األخالقيــة
للقضــاة ،بمنحــى يأخــذ بعيــن االعتبــار االســتقاللية والحياديــة الظاهرتيــن.
وبهــذا المعنــى ،ال يكفــي االلتفــات الــى ضميــر وســلوك القاضــي العملــي للقــول
باســتقاللية وحياديــة القضــاء ،انمــا ينبغــي قياســهما فــي بعدهمــا هــذا بشــكل
موضوعــي .فــا ت ُقــاس النزاهــة بالتث َبــت فقــط مــن عــدم رضــوخ القاضــي فعليـاً
إلمــاءات أو تد َخــات الســلطات األخــرى ،أو قضــاة آخريــن ،بــل يُفــرض عليــه
أيضـاً تفــادي أي عمــل مــن شــأنه أن يولَــد موضوعيـاً شــبهة أو ارتيابـاً مشــروعاً
ح��ول اس��تقاللية القض��اء.
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7.7ضمانات مبدأ المساواة بين القضاة
يشـكّل مبــدأ المســاواة الضمانــة الرئيســية لالســتقاللية الذاتية/الفرديــة الداخليــة
للقضــاة ،أي الجانــب الــذي يعنــي القضــاة فــي عالقتهــم مــع المؤسســات
القضائيــة ،والقضــاة اآلخريــن خصوصــاً هــؤالء الذيــن يشــغلون مســؤوليات
إداريــة فــي القضــاء .وأكثــر مــن ذلــك ،يُعـ ّد مبــدأ المســاواة النتيجــة المباشــرة
ـوي البحــت.
للتعريــف الوظيفــي للســلطة القضائيــة ،بعيــدا ً عــن تعريفهــا العضـ ّ
فالســلطة القضائيــة هــي ســلطة كل قـ ٍ
ـاض ضمــن محكمتــه كمــا كنــا قــد بي ّنــا
ّ
أعــاه.
إلــى جانــب الضمانــات المرتبطــة مباشــر ًة بالقاضــي ()garanties statutaires
والتــي تش ـكّل كلهــا ضمانــات للمســاواة ،194يتجلَــى المبــدأ بشــكل خــاص بيــن
القضــاة لجهــة مشــاركتهم وتمثيلهــم فــي ادارة المؤسســات القضائيــة المؤثَــرة
فــي المســارات المهنيــة للقضــاة ،ومــن خــال المســاواة بيــن قضــاة الهيئــة
الحاكمــة ،وأخيــرا ً بعــدم التمييــز بينهــم فــي المداخيــل واالمتيــازات .فمــن
شــأن أي تمييــز فــي هــذا الخصــوص أن يفتــح بابـاً واســعاً لنقــض االســتقاللية أو
لتوســيع هامــش الترغيــب بمنافــع اضافيــة أو الترهيــب بفقــدان حقــوق معينــة.
وبالمقابــل ،ال يتعــارض مبــدأ المســاواة ال مــع إشــتراط التمتَــع ببعــض
المســؤوليات أو الحقــوق باألقدميــة أو بالكفــاءة التــي يتـ َم قياســها وفــق معاييــر
موضوعيــة ،وال مــع التنظيــم الهرمــي للمحاكــم ضمانـاً لتقديــم طعــون قضائيــة.
أوالً ،ت ُكـ ّرس المســاواة بيــن القضــاة فــي المبــادئ التــي ترعــى تمثيلهــم
إذ ال يكمــن اعتبــار أن القضــاة الذيــن يشــغلون المناصــب فــي أعلــى هــرم
التنظيــم القضائــي يختزلــون تمثيــل جميــع القضــاة أو أنــه يقتضــي تخصيصهــم
بنســب تمثيــل مرتفعــة بالنســبة إلــى ســائر الفئــات األدنــى درجــة .فاألقدميــة
ال تبـ َرر بــأي حــال مــن األحــوال تحكـ ّم األقــدم مهنيـاً بمســارات األحــدث مهنيـاً.
وقــد شــهد عــدد مــن مجالــس القضــاء فــي أوروبــا تحـ َوالت علــى هــذا الصعيــد:
 - 194كمــا كنــا قــد رأينــا آنفـاً ،و أبرزهــا مبــدأ عــدم جــواز نقــل القاضــي أو حقــه بالدفــاع والتعبيــر والتجمــع
والحصانــة المتمتــع بهــا.
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ٍ
تكريــس أكبــر لمبــدأ
ففــي إيطاليــا مثــاً ،شــهد تمثيــل القضــاة تطــ َورا ً نحــو
المســاواة بيــن مختلــف فئــات القضــاة ،إذ لــم يعــد محفوظـاً مــع القانــون رقــم
 44تاريــخ  2002/3/28ســوى مقعديــن لقضــاة محكمــة التمييــز ،بينمــا كانــوا
يمثلــون قبــل التعديــل القانونــي  8مــن أصــل  195 12عضــوا ً .وقــد اخــذ مشــروع
قانــون مجلــس القضــاء األعلــى فــي تونــس االتجــاه نفســه.
بخــاف ذلــك وفــي لببيــا مث ـاً ،صــدر قانــون تعديــل تشــكيل مجلــس القضــاء
األعلــى رقــم ( )14لعــام  ،2013الــذي ،وإن كـ ّرس مبــدأ انتخــاب أعضائه ،اســتبعد
تمثيــل المحاكــم االبتدائيــة حيــث ال يمكــن لقضاتهــا انتخــاب ممثليهــم فــي
المجلــس ،ممــا يع ـ ّد انتهــاكاً لمبــدأ المســاواة بيــن القضــاة وتكريس ـاً للهرميــة.
ثانيــاً ،هنــا مــن المهــم ضمــان حــق القاضــي فــي التــداول بحريــة
واســتقاللية فــي القضايــا المعروضــة علــى الغرفــة التــي يعمــل ضمنهــا ،مــن
دون أن يكــون هنالــك أيــة ســلطة قانونيــة أو معنويــة لرئيــس الغرفــة علــى
مستشــاريها .ومــن هنــا ضــرورة وضــع قوانيــن أو أخالقيــات مهنيــة مــن شــأنها
ضمــان المســاواة بيــن رؤســاء الغــرف ومستشــاريها فــي التمثيــل والتــداول ومنع
أي تسـلَط مــن أي نــوع كان .وهــذا األمــر يتعــارض مــع إعطــاء الرؤســاء وضعيــة
قانونيــة أعلــى مــن وضعيــة المستشــارين كأن يُحصــر حــق الترشَ ــح أو التمثيــل
برؤســاء الغــرف دون مستشــاريها .وبالطبــع ،يُســهم فــي تعزيــز عالقــة المســاواة
هــذه إعطــاء المستشــارين حـ َـق تســطير آراء مخالفــة ،بحيــث يكــون لجميــع
التمســك برأيــه بمنــأى عــن أي هرميــة.196
أعضــاء الغرفــة حـ َـق َ
ثالثــاً ،وإن لــم يكــن مبــدأ المســاواة يفــرض التســاوي بيــن رواتــب
القضــاة ،يبقــى أنــه يقتضــي أن تكــون أيــة فــوارق فــي الرواتــب مبنيــة علــى
أســس موضوعيــة كاألقدميــة والكفــاءة .وهــذا مــا تنــص عليــه المــادة  6.2مــن
الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة ،إذ تؤكــد أنــه «يمكــن للتفريــق بيــن
القضــاة فــي مقــدار التعويــض أن يســتند إلــى األقدميــة ،أو طبيعــة المهــام ،أو
حجمهــا» وهــي معاييــر يجــب قياســها «بشــكل ش ـفَاف» .وقــد تكــون الترقيــة
195 - V. La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe, op. cit.,
 - 196أنظر «غادة عون ،صاحبة الرأي المخالف» ،المفكرة القانونية ،ملحق آذار/مارس .2015
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المبنيــة علــى األقدميــة أكثــر مالءمــة مــن الترقيــة التــي تتطلَــب تد َخ ـاً مــن
المؤسســات القضائيــة فــي البــاد التــي يكــون فيهــا نظــام التقييــم يفتقــر إلــى
الثقــة العامــة الكافيــة .واألهــم مــن ذلــك ،يجــب أن ينســحب عــدم التمييــز بيــن
القضــاة علــى المكافــآت واالنتدابــات للقيــام بأيــة مهمــة ببــدل .ومــن هنــا ،فــإ َن
توفَــر فــرص كثيــرة يتم َكــن مــن خاللهــا القاضــي مــن تحصيــل مبالــغ اضافيــة
بالتمييــز عــن زمالئــه وبغيــاب معاييــر موضوعيــة ،يش ـكَل عامــل قلــق أكيــدا ً
وباب ـاً واســعاً للترغيــب باكتســاب هــذه المنافــع وللترهيــب إزاء فقدانهــا.
وتقتضــي العــودة هنــا الــى مســألة إعــارة القضــاة ،التــي تســمح بهــا بعــض
األنظمــة كالمصــري 197والتونســي .198ونشــير كذلــك الــى اتفاقيــة التعــاون
القانونــي والقضائــي لــدول اتحــاد المغــرب العربــي و«اتفاقيــة الريــاض العربيــة
للتعــاون القضائــي» الصــادرة مــن مجلــس وزراء العــدل العــرب عــام .1983
وتطــرح إعاــرة القضــاة ،الــى جانــب تأثيرهــا علــى مســتوى األعمــال القضائيــة
الوطنيــة إذ تــؤدي الــى تفريــغ القضــاء مــن أفضــل عناصــره ،أو اعتمادهــا أحيانـاً
«إلبعــاد القضــاة المعترضيــن» ،199إشــكاليات علــى مســتوى مبــدأ المســاواة بيــن
القضــاة .فعــدم ضبــط معاييــر اختيــار القضــاة المعاريــن ،كمــا امكانيــة اختيــار
القاضــي باالســم مــن قبــل الدولــة األجنبيــة ،قــد يــؤدي الــى تطـ َور العالقــة بيــن
القاضــي والحكومــة األجنبيــة وفتــح بــاب المحســوبية علــى نحــو يؤثَــر علــى
االســتقاللية القضائيــة.

 - 197تنــص المــادة  65م�نـ قانوــن الس��لطة القضائي��ة المصريةــ عل��ى جــواز إعــارة القضـ�اة «إل��ى الحكومـ�ات
األجنبیـ�ة أو الهیئــات الدولیـ�ة بقرــار مـ�ن رئیـ�س الجمهوریــة ،بعـ�د أخـ�ذ رأي الجمعیـ�ة العامـ�ة للمحكمـ�ة التابـ�ع لهـ�ا
القاض��ي أو النائ��ب العـ�ام بحس��ب األحــوال وموافق��ة مجل��س القضـ�اء األعلــى» .وجعلــت هــذه المــادة ســقفا ً زمنيـا ً
لإلع�اـرة ال يتع��دّى مــدة األرب��ع ســنوات ال يمك��ن تمديده�اـ إال «إذا اقتضـ�ت ذلـ�ك مصلحـ�ة قومیـ�ة یقدرھـ�ا رئیـ�س
الجمهوریة».
 - 198تنــص المــادة  23مــن قانــون اســتقالل القضــاء األردنــي علــى إمكانيــة «إعــارة القاضــي إلــى الحكومــات
األجنبيــة أو الهيئــات اإلقليميــة أو الدوليــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى موافقــة المجلــس» علــى أال
تزيــد مـدّة اإلعــارة علــى  5ســنوات «طيلــة مـدّة خدمتــه القضائيــة» .وقــد ابــرم األردن اتفاقيــات بهــذا الشــأن مــع
االمــارات والبحريــن وقطــر
 - 199أنظــر بهــذا الخصــوص :منــة عمــر« ،اعــارة القضــاة المصرييــن الــى دول الخليــج :هــل تعصــف
المصالــح الفئويــة للقضــاة باســتقاللهم؟» ،المفكــرة القانونيــة 16 ،تشــرين األول  /أكتوبــر .2013
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8.8الحريات األساسية

يتمتَــع القاضــي كأي مواطــن آخــر بالحقــوق والحريــات األساســية المك َرســة فــي
المواثيــق الدوليــة ،خصوصـاً ح ّريتــي التعبيــر والتج ّمــع.
وهــذا مــا يؤكَــده المبــدأ  4.6مــن شــرعة بنغالــور لألخالقيــات القضائيــة ،كمــا
المــادة  8مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة 200إذ أنــه «وفقــاً لإلعــان
يحــق ألعضــاء الســلطة القضائيــة كغيرهــم مــن
العالمــي لحقــوق اإلنســانَ ،
المواطنيــن التمتَــع بحريــة التعبيــر واالعتقــاد وتكويــن الجمعيــات والتج َمــع.
ومــع ذلــك يُشــترط أن يســلك القضــاة دائم ـاً ،لــدى ممارســة حقوقهــم ،مســلكاً
يحفــظ هيبــة منصبهــم ونزاهــة واســتقالل القضــاء».
وفيمــا يتعيــن علــى القاضــي ممارســة هاتيــن الحريتيــن (بالتعبيــر والتج َمــع)
ضمــن ضوابــط معينــة ،فالتمتَــع الفعلــي بهمــا يشــكَل وفــق مواثيــق دوليــة
فتنــص الفقــرة  7مــن إعــان Singhvi
عــدة بالمقابــل ضمانــة الســتقالليته.
َ
حــق القضــاة بتنظيــم تحــ َركات جماعيــة لحمايــة
علــى ســبيل المثــال ،علــى َ
ـص الفقــرة  1.7مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة
اســتقالليتهم .كمــا تنـ َ
يحــق لجميــع
علــى أن «الجمعيــات المهنيــة التــي يؤسســها القضــاة والتــي َ
القضــاة االلتحــاق بهــا بح ّريــة ،تُســهم بشــكل ملحــوظ فــي الدفــاع عــن الحقــوق
ـص العالقــة مــع الســلطات
المناطــة بهــم فــي أنظمتهــم ،خصوص ـاً فــي مــا خـ َ
والهيئــات التــي لهــا دور فــي اتخــاذ ق ـرارات متعلَقــة بهــم» .ويُعتبــر القضــاة
الذيــن «تتــاح لهــم حريــة تأســيس الجمعيــات ( )...أفضــل قــدرة علــى حمايــة
اســتقاللهم واســتقاللية المهــن القضائيــة األخــرى».201

- 200

أنظر أيضا ً المبدأ رقم  8من إعالن .Singhvi
201 - International Commission of Jurists, International Principles on the
Independence and Accountability of Judges, Lawyers and Prosecutors. A
Practitioner’s Guide, ICJ, 2nd edition, 2007, Geneva, p. 37.
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 .أحرية التعبير

حريــة التعبيــر أساســية بالنســبة للقاضــي اذ تســمح لــه ،إلــى جانــب الدفــاع
عــن اســتقالليته أو أي مــن مصالحــه الماديــة والمعنويــة ،أداء دور ف ّعــال فــي
النقاشــات حــول اإلصــاح القضائــي أو أيــة مســألة قضائيــة أخــرى.
إالَ أ َن هــذه الحريــة ليســت مطلقــة بالنســبة للقاضــي ،202إنمــا تق َيدهــا بعــض
الضوابــط المرتبطــة مباشــرة بالوظيفــة القضائيــة ،خصوصـاً لجهــة واجبــي اللياقة
والحيــاد اللذيــن عليــه التق ّيــد بهمــا .فعلــى القاضــي التح َفــظ عــن إعطــاء أيــة
ـس قرينــة البـراءة
معلومــة خصوصـاً فــي قضيــة ال تـزال قيــد الحكــم ،كــي ال ت ُمـ َ
ـص عليــه المــادة  111مــن
أو ضمانــات المحاكمــة العادلــة .وهــذا أيض ـاً مــا تنـ َ
دســتور المغــرب الصــادر فــي  2011التــي لئــن أقــرت للقضــاة حــق التمتــع
بحريــة التعبيــر ،فإنهــا اشــترطت أن تتـ َم ممارســتها بطريقــة تتــاءم مــع موجــب
التح َفــظ وأخالقيــات الوظيفــة القضائيــة.
ويُلحــظ أن التو َجــه الحديــث اســتبدل موجــب التح َفــظ التقليــدي Obligation
 de réserveبواجــب أخالقــي وســلوكي ذاتــي  Devoir de convenanceكمــا
نــرى فــي شــرعة بنغالــور مثـاً ،203وهــو واجــب يتصــل بكيفيــة ممارســة حريتــي
ـس بمبــدأ التمتَــع بهمــا .والتحـ َول الحاصــل فــي
التعبيــر والتج َمــع مــن دون المـ َ
هــذا المجــال إنمــا يعكــس ســعياً إلــى جبــه التطبيقــات التعســفية لموجــب
التح َفــظ والتــي وصلــت إلــى حــد تحويلــه إلــى موجــب صمــت.
.بحرية التجمع

تلعــب هــذه الح ّريــة دورا ً هامــاً جــدا ً بالنســبة الســتقاللية القضــاة بمــا أنهــا
تســمح لهــم بالتج َمــع والتنظيــم لل ّدفــاع عــن مصالحهــم المعنويــة والماديــة،
 - 202كمــا أنهــا تعــرف قيــودا ً بالنســبة ألي شــخص ،تحدّدهــا المادتــان  19و 20مــن العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
التح��ركات القضائيّـ�ة الجماعيّـ�ة
 - 203عــن ه��ذه النقطةــ انظ��ر ساــمر غمرــون ونزــار صاغيّــة،
ّ

ف��ي لبنــان ،فــي «حيــن تج ّمــع القضــاة» (دراســة مقارنــة لبنــان ،مصــر ،تونــس ،المغــرب ،الجزائــر،
العــراق) ،ص.78 .
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وفــي مقدمتهــا اســتقالليتهم .هــذا مــا تؤكــد عليــه بشــكل خــاص المواثيــق
الدوليــة فــي المبــدأ رقــم  9مــن المبــادئ األساســية ،والمبــدأ  12مــن الشــرعة
العالميــة للقاضــي ،والمبــدأ  IVمــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي
رقــم  R(94)12والفقــرة  25مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم
 ،R(2010)12والفقــرة  1.7مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة.204
ويؤكــد تطبيــق المبــدأ الرابــع مــن شــرعة بنغالــور لألخالقيــات القضائيــة وهــو
مبــدأ اللياقــة 205فــي الفقــرة  4.13بوضــوح أن هــذا المبــدأ يتض ّمــن حــق القاضي
باالنضمــام أو بتشــكيل نقابــة أو أيــة جمعيــة أخــرى مــن هــذا النــوع ،تمثَــل
مصالــح القضــاة.206
وتنتشــر حريــة القضــاة فــي تأســيس الجمعيــات بشــكل واســع جــدا ً فــي األنظمة
األوروبيــة ،كمــا نجدهــا مك ّرســة فــي دول عربيــة كثيــرة كمصــر وتونــس واليمــن
وفلســطين والمغــرب والعــراق .وفــي المغــرب ،وإذ تُكــ ّرس المــادة  111مــن
الدســتور المغربــي ل 2011حقَهــم بإنشــاء جمعيــات مهنيّــة أو باإلنضمــام إليهــا،
تفــرض عليهــم فــي ذلــك احتـرام موجــب حياديــة واســتقاللية القضــاء ،والشــروط
التــي يضعهــا القانــون.

 - 204أنظر أيضا ً

Latimer House Guidelines, Guideline VII.3.
205 - Propriety (English version), Convenances (Version française).
206 - V. Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, Commentaire
des Principes de Bengalore sur la déontologie judiciaire (2007), relatif au Principe
4.13. Mais le commentaire précise: « Cependant, en raison du caractère public
et constitutionnel que revêt la charge de juge, le droit de grève peut être
restreint ».
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9.9مبدأ المحاسبة وحقوق القاضي في
اإلجراءات التأديبية
يُع ـ ّد مبــدأ محاســبة القاضــي المبــدأ المــازم لمبــدأ اســتقاللية القضــاء .وكمــا
يجــب أالَ تتــ َم المحاســبة علــى نحــو يهــ َدد اســتقاللية القضــاة ،ال يجــوز أن
يتح ـ ّول مبــدأ اســتقاللية القضــاء إلــى درع يســتطيع القاضــي االحتمــاء خلفــه
لتج َنــب المســاءلة .وت ُع ـ ّد محاســبة القضــاة تمام ـاً كاالســتقاللية ،شــرطاً أساســياً
لضمــان حــق المتقاضيــن بمحاكمــة عادلــة وتعزيــز الثقــة فــي القضــاء وحياديتــه
واســتقالله .207وعلــى رغــم االنتشــار الواســع إلعــان مبــدأ اســتقاللية القضــاء فــي
الدســاتير األوروبيــة ،نــادرة جــدا ً هــي تلــك التــي ت ُعلــن المبــدأ المــوازي وهــو
مبــدأ مســؤولية القاضــي عــن أعمالــه .ونجــد مثــل هــذا اإلعــان فــي الدســتور
االســباني لعــام .208 1978
وتطرح مسألة محاسبة القضاة عددا ً من اإلشكاليات ،أهمها اآلتية:
 .أمسؤولية القضاة عن أعمالهم القضائية

فعلــى صعيــد المســؤولية ،تهيمــن فــي األنظمــة الديمقراطيــة فكرة أن مســؤولية
القاضــي هــي أوالً مســؤولية الدولــة علــى أســاس أنــه ق ّيــم علــى خدمــة عامــة
فيهــا .وتتســم أنظمــة مســؤولية القضــاء فــي األنظمــة الرومانو-جرمانيــة ،بغيــاب
المالحقــة الفرديــة للقاضــي ،باســتثناء الحالــة التــي يكــون فيهــا الخطــأ شــخصياً،
منفصــاً عــن الخدمــة .إذا ً يظهــر الفــرق المحــوري بيــن مســؤولية القاضــي
لعمــل متصــل بوظيفتــه ،أو غيــر متصــل بهــا .وتنــص الشــرعات الدوليــة أنــه
يجــب أن يتمتَــع القضــاة بالحصانــة تجــاه أيــة دعــوى مدنيــة تطالبهــم بالعطــل
207 - V. Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des

avocats, UN. Doc. E/CN.4/2004/60 (2004), parag. 40 : « l’enjeu de fond est la
confiance que les tribunaux doivent inspirer aux justiciables dans une société
démocratique ».

 - 208المادة  117الفقرة األولى.
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ـص عليــه المبــدأ  16مــن المبــادئ األساســية
والضــرر عــن أحكامهــم .وهــذا مــا ينـ ّ
لألمــم المتحــدة والفقــرة  5.2مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة .وفــي
كل األحــوال ،يجــب أن يتمتَــع القضــاة بالحصانــة ضــد أيــة مالحقــة شــخص ّية
ّ
209
مرتبطــة بممارســتهم لوظيفتهــم  .وهــذا مــا يُســتنبط أيضـاً مــن توصيــة لجنــة
ـص علــى أنــه « ال ينبغي أن
وزراء المجلـ�س األوروبـ�ي رقـ�م  R(2010)12والتــي تنـ َ
تــؤدي إجـراءات تفســير القانــون ،وتقديــر الوقائــع أو تقييــم األدلــة التــي يقــوم
بهــا القضــاة عنــد الفصــل فــي القضايــا ،إلــى تحميلهــم المســؤولية المدنيــة
أو التأديبيــة ،إالَ فــي حــاالت نيــة اإلضــرار واإلهمــال الجســيم» (فقــرة  )66و
«المســؤولية الجنائيــة ،إالَ فــي حــاالت نيــة اإلض ـرار» (فقــرة  .)68كمــا تش ـ ّدد
التوصيــة إلــى أن « الدولــة هــي الوحيــدة التــي يمكنهــا تحــري المســؤولية
المدنيــة لقــاض ،فــي حــال دفعهــا لتعويضــات ،مــن خــال رفــع دعــوى أمــام
إحــدى المحاكــم» (فقــرة .)67
.بالحصانــة الجزائيــة والمدنيــة فــي المســائل الخارجــة
عــن الوظيفــة القضائيــة

ويُطــرح الســؤال عــن مــدى تمتّــع القاضــي بحصانــة فــي المســؤولية الجزائيــة
أو المدنيــة ،فــي حــال ارتكابــه فع ـاً مســتقالً عــن الوظيفــة .والمبــدأ هنــا أنــه
يقتضــي أن ت ُنظَــم كل دعــوى مدنيــة أو جزائيــة ضــد ٍ
قــاض أو توقيــف لــه،
فــي ظــروف تمنــع التأثيــر علــى اســتقالليته وفــق المبــدأ رقــم  10مــن الشــرعة
العالميــة للقاضــي .أمــا التوصيــة رقــم  R(2010)12فاعتبــرت أنــه «خــارج
ممارســتهم لوظيفتهــم القضائيــة ،يخضــع القضــاة للمســاءلة الجنائيــة والمدنيــة
نص الدســتور
واإلداريــة علــى غـرار أي مواطــن» (فقــرة  .)71وفــي هــذا الســياقَ ،
التونســي علــى تمتّــع القاضــي بحصانــة جزائيــة ،فــا ت ُرفــع الحصانــة عنــه إال
بق ـرار مــن مجلــس القضــاء األعلــى ،وال يُســتثنى مــن ذلــك إال حــاالت «تل َبســه
بالجريمــة» حيــث يجــوز إيقافــه ومــن ثــم إعــام مجلــس القضــاء األعلــى.210
 - 209المادة  20من إعالن .Singhvi
 - 210مادة .104
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بالمقابــل ،لــم يعــد القاضــي الفرنســي يتمتّــع بهكــذا حصانــة منــذ قانــون
 .211 1993/1/4وقــد تبقــى األصــول الواجــب اعتمادهــا فــي هــذا المجــال وقفـاً
علــى مــدى تط ـ َور الثقــة العامــة بأجهــزة المالحقــة وفــق ظــروف كل دولــة.
 .جالمساءلة التأديبية

قبــل أن تكــون جزائيــة أو مدنيــة ،تبقــى مســؤولية القضــاة فــي الدرجــة األولــى
تأديبيــة .فعلــى القضــاة أن يكونــوا مســتقلين ومحايديــن وعليهــم التصــ َرف
بطريقــة توائــم القواعــد األخالقيــة المهنيــة المحــ َددة .وبحســب المعاييــر
الدوليــة ،يجــب أن يرتبــط المســار التأديبــي للقضــاة وأي قـرار بعــزل أو إيقــاف
أحدهــم عــن ممارســة مهنتــه 212بمعاييــر محـ َددة وإجـراءات عادلــة أمــام هيئــة
مســتقلة ،213منعــاً لتحــ َول المحاســبة إلــى أداة لترهيــب القاضــي أو الضغــط
عليــه أو االنتقــام منــه.
وفــي التعليــق العــام رقــم  ،32أكّــدت لجنــة حقــوق االنســان فــي األمــم المتحدة
أن مبــدأ اســتقاللية المحكمــة المعلــن فــي المــادة  14مــن العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،يرتبــط الــى جانــب مســائل أخــرى ب
«آليــات ( )...وشــروط ( )...تعليــق نشــاط القاضــي وإقالتــه واتخــاذ العقوبــات
التأديبيــة بح ّقــه» .214وأوصــت الــدول مــن أجــل ضمــان اســتقالل القضــاء وضــع
آليــات واضحــة ومعاييــر موضوعيــة فــي ذلــك.

 - 211رقم .293-
 - 212ســوف نتطــرق هنــا حصــرا ً إلــى حــاالت عــزل القاضــي كعقوبــة نأديبيــة ،والرجــاء العــودة إلــى
الفصــل المخصــص لمبــدأ عــدم جــواز عــزل القاضــي ونقلــه دون رضــاه ،حيــث عالجنــا الضمانــات التــي يجــب
أن ترافــق قــرارات عــزل القاضــي.
 - 213أنظــر المبــادئ  17إلــى  20مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة ،و 26إلــى  30مــن إعــان
 ،Singhviو 11مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي ،والفقــرة  5مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة،
والفقــرة  3.VIمــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم  ،R(94)12والفقــرة  69مــن توصيــة لجنــة
وزراء المجلــس األوروبــي رقــم .R(2010)12
 - 214الفقرة .19
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•تعريــف الخطــأ التأديبــي ومضمونــه :ال عقوبــة تأديبية
مــن دون نــص

كقاعــدة عامــة ،ال يجــوز اتخــاذ عقوبــة تأديبيــة أو عــزل القاضــي أو إيقافــه إال
لخطــأ مســلكي مرتبــط بعقوبــة مســلكية ،لجــرم تأديبــي أو جزائــي.
ـص المبــدأ  19مــن المبــادئ األساســية أن علــى القـرارات التأديبية أن تســتند
وينـ َ
عل��ى قواع��د س��لوكية مح�� ّددة س��لفاً ومس��تقرة «established standards of
 . »judicial conducttوتذهــب فــي االتجــاه نفســه المــادة  27مـ�ن إعـلان Sin�.
 ghviكمــا تشــير المــادة  11مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي إلــى ضــرورة إســتناد
المالحقــة التأديبيــة إلــى نصــوص محـ ّددة ســلفاً .وفــي المــادة  5.1مــن الشــرعة
ـص» فــي مــا
األوروبيــة حــول نظــام القضــاة ،إشــارة الــى مبــدأ «ال عقوبــة دون نـ َ
ـص العقوبــات التأديبيــة ،اذ أن القاضــي ال يُالحــق إال إلخاللــه بأحــد الموجبــات
خـ َ
ـاص بالقضــاة .وت ُشــير المادة
«المنصــوص عليهــا بشــكل صريــح» فــي النظــام الخـ َ
نفســها إلــى أن النظــام يحـ َدد سـلَم تــد ّرج العقوبــات التأديبيــة.
وبمعنــى آخــر ،يمكــن االعتبــار أ ّن المعاييــر الدوليــة تفــرض تحديــدا ٌ مســبقاً
للخطــأ المســلكي موضــوع المالحقــة.
وال يجــوز اتخــاذ تدابيــر تأديبيــة ألخطــاء مرتكبــة عــن حســن نيــة أو لمخالفــة
تفســير قانــون مع ّيــن.215
ويمكن بالنظر إلى المعايير الدولية ،تقديم االعتبارات التالية:
•علــى الخطــأ التأديبــي أن يُعــ َّرف بطريقــة محــ ّددة وواضحــة كفايــ ًة فــي
النصــوص ،بشــكل يســمح للقضــاة بمعرفــة األفعــال أو اإلغفــاالت التــي قــد
تع ّرضهــم لمالحقــة تأديبيــة.
•وبشــكل مرتبــط مــع اشــكالية تنصيــص القواعــد الســلوكية بشــكل نهائــي،
تظهــر اشــكالية نطــاق القاعــدة ال ُمعتمــد .ففــي نظرة إلــى القانــون المقارن،
215 - See International Commission of Jurists, International Principles on the
Independence and Accountability of Judges, Lawyers and Prosecutors. A
Practitioner’s Guide, ICJ, 2nd edition, 2007, Geneva, p. 55.
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يُعـ ّرف مفهــوم الخطــأ التأديبــي بشــكل واســع فــي بعــض األنظمــة كالنظــام
الفرنســي ،حيــث يُقـ ّدر ســلوك القاضــي علــى ضــوء القَســم القضائــي وقانون
 1958األساســي 216الخــاص بأنظمــة الوظيفــة القضائيــة .217وأتــى قانــون 22
يوســع مفهــوم
تمــوز  2010ليكــ ّرس اجتهــادا ً لمجلــس القضــاء األعلــىّ 218
الخطــأ المســلكي ليشــمل بعــض األعمــال القضائيــة .فبــات يش ـكّل أيض ـاً
«إخــاالً بواجبــات الوظيفــة االنتهــاك الخطيــر والمقصــود الحــدى القواعــد
االجرائيــة التــي تشـكّل ضمانــة جوهريــة لحقــوق األطـراف ،والمص ّدقــة فــي
حكــم قضائــي بــات نهائيـاً» .إالّ أن تعريف الخطأ المســلكي قد يكــون أحياناً
ض َيق ـاً ودقيق ـاً كمــا فــي بعــض الــدول كإســبانيا 219وإيطاليــا وكنــدا .وهــذه
األخيــرة تعــرف بالتفصيــل واجبــات القضاة وليس «الخطأ» المســلكي نفســه.
وتجــدر اإلشــارة أيضـاً الــى أن المــادة  109مــن الدســتور المغربــي الجديــد
لعــام  2011جعلــت كل «إخــال مــن القاضــي بواجــب االســتقالل والتجـ َرد
خطـأً مهنيـاً جســيماً».
•وأخيــرا ً ،تجــدر أإلشــارة إلــى أن النظــرة الحديثــة لألخالقيــات القضائيــة
تبعدهــا عــن القــراءة التأديبيــة البحتــة ،بمعنــى أن القواعــد األخالقيــة
المكرســة فــي المدونــات األخالقيــة ال تش ـكّل بالضــرورة ســندا ً للمالحقــة
التأديبيــة .وال يكــون األمــر كذلــك إال إذا نصــت أنظمــة القضــاة صراحــة على
ربــط االخــال بقاعــدة ســلوكية بمالحقــة تأديبيــة .ويمكــن القــول أنــه وفــي
هــذه الحالــة ،علــى تعريــف القاعــدة الســلوكية أن يكــون واضح ـاً ،وهــذه
مهمــة صعبــة بالنظــر الــى طبيعــة القواعــد الســلوكية المتغ ّيــرة.

216 - Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique

relative au statut de la magistrature.
217 - L’article 43 du statut de la magistrature définit la faute
disciplinaire comme « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son
état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité ».
218 - Décision S 44, 8 févr. 1981, Rec. déc. discipl. CSM.

 - 219مع تدرج بين األخطاء الفادحة ،والخطيرة ،والبسيطة أخيراً.
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• المرجــع المختــص بتحريــك المالحقــة التأديبيــة وأي
دور للمتقاضيــن؟

ال إشــارة فــي المعاييــر الدوليــة إلــى الضمانــات التــي يجــب أن ترتبــط بتحريــك
المالحقــة التأديبيــة بحــق ٍ
قــاض .إالَ أنــه ال بــ ّد مــن تحديــد ضمانــات فــي
تحســباً
للتعســف .وتكــون
ّ
الســلطة التــي لهــا الحــق بمباشــرة مالحقــة تأديبيــةّ ،
ّ
الحــال كذلــك خصوصـاً عنــد إناطــة الســلطة التنفيذيــة ،وخصوصـاً وزارة العــدل
التــي غالبـاً مــا ترتبــط بهــا هيئــات التفتيــش القضائــي ،بمثــل هــذا الــدور ،مــع
مــا يحملــه ذلــك مــن مخاطــر علــى اســتقالل القضــاء.
وقــد اعتبــرت لجنــة حقــوق االنســان فــي األمــم المتحــدة أن الــدور الــذي تلعبــه
وزارة العــدل فــي المســائل القضائيــة وخصوصـاً فــي تفتيــش المحاكــم ،يشـكَل
تد َخ ـاً مــن الســلطة التنفيذيــة وتهديــدا ً الســتقاللية القضــاء ،220وخصوص ـاً فــي
األنظمــة التــي تبقــى فيهــا ثقافــة االســتقاللية هشَ ــة أو ضعيفــة .ففــي هــذه
األنظمــة ،يقتضــي أن ترتبــط ســلطة المالحقــة والتفتيــش القضائــي (في تشــكيله
ودوره) ،بهيئــة قضائيــة مســتقلَة علــى غـرار مجلــس القضــاء األعلــى.
ونشــهد بالفعــل تباينــاً كبيــرا ً لجهــة طبيعــة الســلطات المنــاط بهــا تحريــك
المالحقــة التأديبيــة بيــن األنظمــة المختلفــة .221ويُشــار الــى أن مشــروع
تعديــل مــواد الدســتور الفرنســي المتعلقــة بمجلــس القضــاء األعلــى لعــام
 ،2013اقتــرح منــح المجلــس فــي هيئتــه العامــة ســلطة التحـ َرك التلقائيــة فــي
مســائل األخالقيــات المهنيــة واســتقاللية القضــاء .إالَ أ َن هــذا االقتـراح ســقط فــي
تصويــت مجلــس الشــيوخ عليــه.
وتطــرح النظــرة الــى اســتقاللية القضــاء كضــرورة بخدمــة المواطنيــن جميع ـاً
وليــس فقــط القضــاة ،مســألة فتــح المجــال أمــام األفـراد أو المواطنيــن تقديــم

220 - Human Rights Committee, Concluding observations on Romania, UN
 - 221عن سلطة مباشرة المالحقة التأديبية ،أنظر

Doc. CCPR/C/79/Add.111 (1999), para. 10

Services des études juridiques du Sénat français, Le régime disciplinaire des
magistrats du siège, Janvier 2004, disponible sur le site officiel du Sénat.
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مراجعــة مباشــرة أمــام المجلــس التأديبــي .ويُعتبــر دور المتقاضيــن هــذا
كضمانــة لشــفافية آليــة التأديــب.
وفــي هــذا اإلطــار ،أشــارت الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة إلــى امكانيــة
المتقاضيــن تقديــم شــكوى متعلَقــة بســير العمل القضائــي ،دون أن يكــون لذلك
ـص الفقــرة  5.3أنــه «علــى
أث ـ ٌر مباش ـ ٌر علــى تحريــك المالحقــة التأديبيــة .فتنـ َ
كل شــخص أن تكــون لــه االمكانيــة ،دون أي أصــول خاصــة ،بتقديــم شــكواه
المتعلقــة بخلــل فــي ســير العدالــة فــي قضيــة مــا لهيئــة مســتقلة .ولهــذه الهيئــة
عنــد معاينــة دقيقــة ومتأنيــة وجــود اخــال (بأحــد موجبــات النظــام) مــن قبــل
قاض(يــة) ،التو َجــه الــى الهيئــة التأديبيــة أو أقلــه ابــداء توصيــة بذلــك للجهــة
المختصــة».222
َ
واســتق َرت غالبيــة قوانيــن الــدول األوروبيــة التــي ت َمــت مراجعتهــا 223إلــى اناطــة
المتقاضيــن بــدور مــا فــي المالحقــة التأديبيــة ،أو أقلــه فــي تقديــم شــكوى
مرتبطــة بخلــل فــي عمــل القضــاء .اال أن لهــذا الــدور أوج ٌهـاً مختلفــة ،224فليــس
لــه فــي جميــع الحــاالت أثــر أكيــد بتحريــك المالحقــة التأديبيــة .فــي بلجيــكا
مثـاً ،ال يرتبــط حــق األفـراد بتقديــم شــكوى أمــام مجلس القضــاء األعلــى باآللية
التأديبيــة ،اذ أن صالحيــة التأديــب هــذه تغيــب عــن مجلــس القضــاء األعلــى،
الــذي لــه فقــط توجيــه توصيــة لتحســين ســير العدالــة .أمــا فــي فرنســا ،فإثــر
أزمــة الثقــة العميقــة بالعدالــة بعــد قضيــة  ،Outreauأتــى التعديــل الدســتوري
كل متقـ ٍ
ـاض بتقديــم مراجعــة ضـ َد قــاض أمــام مجلــس
لعــام  2008ليكـ َرس حـ َـق َ
222 - Charte européenne sur le statut des juges, parag. 5.3 : «la Charte prévoit

la possibilité pour toute personne de soumettre sans formalisme particulier sa
réclamation relative à un dysfonctionnement de la justice dans une affaire
donnée à un organisme indépendant. Dans le cas où un examen prudent et
attentif ferait incontestablement apparaître à cet organisme indépendant un
manquement de nature disciplinaire de la part d’un juge ou d’une juge, cet
organisme aurait la faculté d’en saisir l’instance disciplinaire, ou au moins une
autorité ayant compétence, suivant les règles du statut national, pour effectuer
cette saisine».
223 - V. Conseil supérieur de la magistrature français, Plaintes des justiciables, in
Rapport annuel 2011, pp. 97 s.

 - 224بيــن  24دولــة أوروبيــة يســتطيع فيهــا األفــراد تقديــم شــكوى ،جعلــت تســعة منهــا ممكن ـا ً تقديــم هــذه
الشــكوى مباشــرة أمــام الهيئــة التأديبيــة (المانيــا اســبانيا هنغاريــا مالطــا البرتغــال تشــيكيا رومانيــا وســلوفينيا،
وفرنســا منــذ تعديــل .)2008
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القضــاء األعلــى علــى خلفيــة ارتكابــه خطـأً مســلكياً  .وال يمكــن تقديــم هــذه
المراجعــة بعــد انقضــاء ســنة علــى صــدور قـرار نهائــي فــي القضيــة .وال يمكــن
أن ت ُق ـ َدم بوجــه قــاض ال ي ـزال ينظــر فــي الملــف .226ويبقــى قبــول الشــكوى
رهــن ق ـرار هيئــة خاصــة مش ـكّلة مــن بعــض أعضــاء مجلــس القضــاء األعلــى
 .Commission d’admission des requêtesويكــون التعديــل الدســتوري قــد
نصــب المواطنيــن كمرجعيــة مراقبــة علــى عمــل القضــاء ،الــى جانــب وزيــر
ّ
227
العــدل ورؤســاء المحاكــم  .وفــي الدنمــارك ،تباشــر المالحقــة التأديبيــة بنــاء
لشــكوى مــن المتقاضيــن.228
225

• المرجــع المختــص بالتأديــب :هيئــة تأديبيــة مكونــة
فــي غالبيتهــا مــن قضــاة منتخبيــن

الخــاص بشــأن
أعــرب مجلــس حقــوق االنســان كمــا مقــ َرر األمــم المتحــدة
َ
اســتقاللية القضــاة والمحاميــن عــن قلقهمــا بشــأن الــدور الــذي تلعبه الســلطات
التشــريعية والتنفيذيــة فــي تأديــب القضــاة.229
وتشــير المــادة  26مــن إعــان  Singhviإلــى ضــرورة اج ـراء اآلليــة التأديبيــة
أمــام «محكمــة أو هيئــة مك َونــة بغالبيتهــا مــن أعضــاء مــن الســلطة القضائيــة».
ـص المــادة  11مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي علــى أنــه «حيــث ال يؤ َمــن
وتنـ َ
ذلــك بوســائل أخــرى متجـذّرة فــي تقاليــد ثابتــة وأكيــدة ،يجــب أن تتولــى مهــام
ادارة المحاكــم كمــا المالحقــة التأديبيــة هيئــة مســتقلة ،تتضمــن تمثيـاً قضائيـاً
واســعاً».
225 - V. l’article 50-3 ajouté à la loi relative au statut de la magistrature.
 - 226رغــم اعتبــار المجلــس الدســتوري أال مانــع دســتوري مــن تقديــم المراجعــة بحــق قــاض أو مـدّع عــام ال
يــزال ينظــر فــي القضيــة:
Cons. const. 19 juill. 2010: no 2010-611 DC § 21

 - 227وكان قــد فُتــح حــق مراجعــة المجلــس الدســتوري أمامهــم عــام  2002عنــد اعتبارهــم أن قاضيـا ً ارتكــب
مــا يســتوجب مالحقــة تأديبييــة.
ـاض حــق تقديــم شــكوى مباشــرة أو عبــر عضــو فــي البرلمــان الــى الLord
 - 228بينمــا فــي بريطانيــا ألي متقـ ٍ
 Chancellorأقلــه إلــى حيــن إلغــاء هــذا المنصــب فــي عهــد رئيــس الــوزراء طونــي بليــر.
229 - Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and
lawyers, UN Doc. A/HRC/11/41 (2009), para. 60; Communication No. 814/1998,
Patukhov v. Belarus, para. 7.3; Communication No. 933/2000, Adrien Mundyo
Busyo et al. v. Democratic Republic of the Congo, para. 5.2.
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خــص الســلطة المناطــة بهــا صالحيــة تأديــب القضــاة،
كمــا يظهــر ،فــي مــا َ
انحيــاز النظــام األوروبــي نحــو اناطــة ذلــك بســلطة خاصــة بالقضــاة مســتقلة
عــن الســلطات األخــرى.230
وتعتبــر الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة أنــه «ال يجــوز إن ـزال عقوبــة
تأديبيــة إال مــن خــال قـرار أو بعــد إبــداء رأي أو توصيــة أو موافقــة محكمــة أو
هيئــة مشـكّلة علــى األقــل في نصــف أعضائها مــن قضــاة منتخبيــن» .231وتذهب
المــادة  69مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم  R(2010)12فــي
االتجــاه نفســه .ويحــ ّدد المبــدأ  VI.3مــن التوصيــة رقــم R(94)12أنــه فــي
ـص تأديــب القضــاة ،علــى الــدول النظــر بإنشــاء هيئــة تأديبيــة خاصــة
مــا خـ َ
بالقضــاة فــي القانــون ،حيــث ال يكــون ذلــك مــن صالحيــة المحاكــم العاديــة.
وفــي رأيــه رقــم  )2001( 1تاريــخ  ،2001/11/23اعتبــر المجلــس التشــاوري
للقضــاة األوروبييــن 232أنــه إلنشــاء هيئــة مســتقلة مشــكّلة بأكثريتهــا مــن
ممثليــن للقضــاة منتخبيــن ديمقراطيــاً مــن قبــل أعيانهــم (§  ،)45مــع آليــة
تحتــرم حقــوق الدفــاع ،أهميــة محوريــة فــي المســائل التأديبيــة (§ .)b 60
مــن هنــا تبــرز أهميــة ربــط الهيئــات التأديبيــة بالقضــاء وتحديــدا ً بمجلــس
قضــاء ُمنتخــب ،وفصلهــا عــن الســلطة التنفيذيــة .وطبعـاً تضعــف الحاجــة إلــى
مرســخة باســتقاللية القضــاء.
هــذه الضمانــة فــي الــدول المعروفــة بثقافــة ّ
توســعنا بهــا فــي صالحيــات مجلــس
ونحيــل هنــا الــى الشــروحات التــي كنــا قــد َ
القضــاء األعلــى.233
ُخصــص
ونذكــر أنــه يمكــن أن ترتبــط الهيئــة التأديبيــة بالمحاكــم العاديــة ،كأن ت َ
غــرف محكمــة معينــة لتأديــب القضــاة .هــذه الســلطة هــي للمحكمــة التأديبيــة
متخصصــة مــن المحكمــة العدليــة الفيدراليــة،
للقضــاة فــي ألمانيــا وهــي غرفــة
َ
وللمحكمــة الخاصــة بتأديــب القضــاة فــي الدنمــارك.
 - 230يُرجى العودة هنا الى الفقرة الخاصة بمجلس القضاء األعلى.
 - 231المادة .5.1
 - 233الضمانة رقم 1

232 - Conseil consultatif de juges européens.
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• األصول المتبعة في المحاكمة :

ســوف نتطــرق هنــا إلــى تكريــس النصــوص المرجعيــة لضمانــات المحاكمــة
العادلــة خــال االج ـراءات التأديبيــة ،كمــا إلــى بعــض النقــاط التــي تســتدعي
توســعاً خاص ـاً ،أي مســألة الشــفافية أو الســرية فــي هــذه االج ـراءات ،ومبــدأ
َ
تناســب العقوبــة ،وحـ َـق الطعــن بالحكــم المكـ ّرس بشــكل واســع فــي المعاييــر
الدوليــة.
تكريس مبدأ احترام ضمانات المحاكمة العادلة

تنــص المــادة  11مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي علــى ضــرورة تنظيــم اآلليــة
التأديبيــة بطريقــة تمنــع تقويــض اســتقاللية القضــاة الحقيقيــة ،كمــا علــى
ضــرورة أن تســتند إلــى قواعــد إجرائيــة محــ َددة ســلفاً.
وتشــير كل مــن المــواد  17مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة ،و 26و28
مــن إعــان  ،Singhviإلــى ضــرورة تطبيــق قواعــد المحاكمــة العادلــة وإجرائهــا
فــي آجــال معقولــة.
وتؤكــد الفقــرة  5.1مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة علــى الطابــع
الوجاهــي للمحاكمــة التــي يســتند إليهــا حكــم تأديبــي ،وإلــى حــق القاضــي
بمحــام فــي إطــار ممارســة ح َقــه بالدفــاع.
ويُشــير كذلــك المبــدأ  VI-3مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم
 R(94)12إلــى ضــرورة أن يح ـ ّدد القانــون أصــوالً مناســبة للمالحقــة القضائيــة
تحتــرم مقتضيــات المحاكمــة العادلــة المك ّرســة فــي الشــرعة األوروبيــة لحقــوق
االنســان ،بــدءا ً بالمحاكمــة فــي آجــال معقولــة والوجاهيــة وحـ َـق الدفــاع .وتؤكــد
كذلــك التوصيــة رقــم  R(2010)12علــى ضــرورة توفيــر جميــع الضمانــات
لمحاكمــة عادلــة.
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ويُعتبــر مبــدأ الشــفافية أساســياً فــي المحاســبة لتمكيــن الــرأي العــام مــن
مراقبــة مــدى نجاعتهــا وانســجامها مــع مبــدأ االســتقاللية .إالَ أنــه قــد يتعــارض
مــع اإلعتبــارات المحيطــة بالوظيفــة القضائيــة والتــي يفــرض إحاطتهــا بأصــول
خاصــة.
ـص المــادة  17مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة أن علــى التحقيقــات
وتنـ َ
فــي شــكوى تــرد ضــد قـ ٍ
ـاض أن تظــل فــي مراحلهــا األوليــة سـ ّري ًة ،إالّ إذا طلــب
ـص الفقــرة  26مــن إعــان  ،Singhviباالضافــة إلــى
القاضــي عكــس ذلــك .كمــا تنـ َ
مــا ســبق ،علــى ضــرورة إعطــاء الحــق للقاضــي بإبــداء رأيــه بشــأن الشــكوى
التأديبيــة فــي مراحلهــا األوليــة.234
إال أنــه ،وخــارج هــذه القاعــدة ،وإذ تنســحب ضمانــات المحاكمــة العادلــة علــى
المســاءلة التأديبيــة للقضــاة ،فيكــون المبــدأ هــو عالنيــة المحاكمــة.
وتنــص الفقــرة  29مــن إعــان  ،Singhviأنــه علــى األحــكام الصــادرة فــي القضايــا
التأديبيــة أن ت ُنشــر بغــض النظــر عــن ســرية أو علنيــة المحاكمــة التأديبيــة.
وبمراجعــة األنظمــة األوروبيــة ،نلحــظ أن العالنيــة قــد فُرضــت كمبــدأ فــي
مرحلـ�ة جلسـ�ات المحاكمـ�ة التأديبيـ�ة.
فــي فرنســا مثـاً ،كان مبــدأ الســرية هــو الســائد ،خصوصـاً فــي ظـ ّـل المــادة 38
ـي مرتبــط
مــن قانــون  29تمــوز  1881والتــي كانــت تمنــع نشــر أي خبــر إعالمـ ّ
بأعمــال أو مــداوالت مجلــس القضــاء األعلــى .إالّ أن المشـ ّرع الفرنســي عمــد في
 235 1994إلــى فــرض موجــب علــى هيئــة التأديــب بوضــع تقاريــر دوريــة عــن
أعمالهــا ت ُعــرض أمــام الــرأي العــام ،كمــا برفــع الســرية عــن حيثيــات الق ـرارات
التأديبيــة (مــن دون تبيــان أســماء القضــاة محــل المالحقــة) لمــا لذلــك مــن أثــر
تربــوي ،خصوص ـاً فــي معهــد الــدروس القضائيــة ،فــي تحديــد مضمــون قواعــد
234 - “The judge shall have the opportunity to comment on the complaint at
the initial stage. The examination of the complaint at its initial stage shall be kept
confidential, unless otherwise requested by the judge”.

 - 235القانــون رقــم  100-94تاريــخ  5شــباط  1994الــذي فــرض فــي المــادة  20علــى مجلــس القضــاء
األعلــى نشــر تقريــر ســنوي عــن أعمــال كل مــن هيئتيــه العاديــة (المقــررة فــي المســار المهنــي للقضــاة) والتأديبيــة.
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األدبيــات القضائيــة والتنشــئة عليهــا  ،ومــن دور ملهــم لرؤســاء المحاكــم
الذيــن لهــم دور أساســي فــي تحريــك المالحقــة التأديبيــة .واعتبــر المجلــس
أن الســرية الكبيــرة التــي أحيطــت بهــا اآلليــة التأديبيــة ولّــدت شــعورا ً غيــر
مبــ َرر بعــدم مســؤولية القاضــي ،أو بتمتَعــه بحصانــة علــى هــذا الصعيــد.237
كمــا اجتهــد المجلــس إلعطــاء القاضــي الحــق برفــع الســرية عــن محاكمتــه.
وفــي  ،2001اســتكمل المشـ َرع تقويــض الســرية فــي هــذا المجــال برفــع الحظــر
االعالمــي والســماح بنشــر أي معلومــة متعلَقــة بمحاكمــة تأديبيــة علنيــة تناولــت
قاضي ـاً.238
ـص عليــه المرســوم االشــتراعي تاريــخ
وفــي إيطاليــا ،وعلــى عكــس مــا كان ينـ َ
 31أيــار  1946حــول الضمانــات المناطــة بالقضــاة ،كــ َرس المشــ َرع قــرار
الهيئــة التأديبيــة فــي مجلــس القضــاء األعلــى بجعــل جلســات الهيئــة التأديبيــة
عالنيــة .239فــي كنــدا ،تنســحب العالنيــة علــى جلســات هيئــة التحقيــق أيض ـاً.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن حـ َـق القاضــي برفــع الســرية عــن االج ـراءات التأديبيــة
التــي تتناولــه يش ـكّل ضمانــة إضافيــة الســتقالليته ،اذ يســتطيع كذلــك القاضــي
تعســفية أو انتقاميــة جعــل قضيتــه قضية رأي
الــذي يعتبــر أنــه ضحيــة اجـراءات ّ
عــام ،وتحصيــن موقفــه .وت ُســتنتج هــذه الضمانــة مــن المــواد  17مــن المبــادئ
األساســية لألمــم المتحــدة و 26مـ�ن إعـلان  Singhviاآلنفــة الذكــر ،حيــث تكــون
الســرية المبــدأ فــي التحقيقــات األوليــة «مــا لــم يطلــب القاضــي خــاف ذلــك».
236

مبدأ تناسب العقوبة

يقتضــي ،بحســب المعاييــر األوروبيــة ،احتــرام مبــدأ تناســب العقوبــة مــع
ـص تحديــدا ً الفقــرة  5.1مــن الشــرعة
الفعــل ،عنــد إنـزال العقوبــة بالقاضــي .فتنـ ّ
األوروبيــة حــول نظــام القضــاة علــى ضــرورة تحديــد سـلّم العقوبــات الممكــن
236 - V. Conseil Supérieur de la Magistrature français, Rapport d’activité 2009,
pp. 128-130.
237 - Répertoire de procédure civile, V. Magistrat, spéc. no838.
238 - Art. 56 et 65 de la loi relative au statut de la magistrature.

 - 239أنظر حول هذه النقطة
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انزالهــا تأديبيـاً فــي أنظمــة القضــاة ،وعلــى أن اختيارهــا يخضــع لمبــدأ التناســب
ـص كذلــك المــادة  69مــن التوصيــة رقــم
 .principe de proportionnalitéوتنـ َ
 R(2010)12علــى أنــه «ينبغــي أن تكــون العقوبــات التأديبيــة متناســبة مــع
الخطـ�أ المرتكـ�ب».
240
وفــي نظــرة إلــى القانــون المقــارن ،نجــد فــي ألمانيــا مثـاً ،اقـرارا ً في القانــون
لقاعــدة ضــرورة تناســب العقوبــة مــع شــخصية القاضــي وخطــورة الخطــأ وتأثيــر
ســلوكه علــى الثقــة به مــن قبــل المتقاضيــن ورؤســائه التسلســليين.
أمــا فــي اســبانيا ،فيتــرك القانــون مجــاالً لســلطة تقديــر المجلــس التأديبــي
حســب الظــروف ،إالَ أنَــه يحـ َدد قواعــد واضحــة للتناســب بيــن العقوبــة وطبيعة
الخطــأ ،الــذي وكمــا رأينــا يح ـ ّدد بشــكل دقيــق وتدريجــي.241
وفــي المغــرب ،ك ـ ّرس مشــروع قانــون النظــام األساســي للقضــاة الجديــد مبــدأ
تناســب العقوبــة مــع الخطــأ.242
وقاعــدة التناســب تعمــل بتخفيــف العقوبــة فــي حــال وجــود مخالفــة بســيطة،
وبتشــديدها فــي حــال مخالفــة جســيمة .فــا يجــوز إبقــاء قضــاة مرتشــين أو
ثبــت خضوعهــم للتد َخــات فــي الخدمــة واالكتفــاء بتخفيــض درجاتهــم ،لمــا
يُثيــره هــؤالء القضــاة مــن ارتيــاب مشــروع بحياديتهــم وصالحهــم للقضــاء.
الحق بالطعن

تكفــل المعاييــر الدوليــة حــق القضــاة فــي معــرض محاســبتهم ،بطــرق المراجعة
للقــرارات التأديبية.

 - 240المادة  13من القانون الفدرالي للتأديب لعام .2001
 - 241أنظر

Services des études juridiques du Sénat français, Le régime disciplinaire des
magistrats du siège, op. cit.

 - 242المادة 91

105

دليل حول معايري استقاللية القضاء

ـاص لألمــم المتحــدة بشــأن اســتقاللية القضــاة والمحامين على
وأكّــد المقـ َرر الخـ َ
أن «الحــق بمراجعــة الق ـرارات التأديبيــة أمــام محكمــة عليــا» هــو «جوهــري»
تعســفي آلليــات المســؤولية».243
ل»تج ّنــب اســتعمال ّ
وت ُجمــع الوثائــق الدوليــة واألوروبيــة علــى تكريــس الحــق بمراجعــة الق ـرارات
التأديبيــة .فنجــده فــي المبــدأ  20مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة،
والفقــرة  69مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي  R(2010)12والفقــرة
 VI.3مــن التوصيــة  .R(94)12وهــذا مــا تشــير اليــه خصوصـاً الشــرعة األوروبيــة
تنــص فــي المبــدأ  5.1علــى وجــوب فتــح بــاب
حــول نظــام القضــاة التــي َ
المراجعــة بالق ـرار المتخــذ أمــام هيئــة عليــا ذات طابــع قضائــي ،عنــد اتخــاذه
مــن قبــل هيئــة تنفيذيــة أو محكمــة أو هيئــة مش ـكَلة بنصــف أعضائهــا مــن
قضــاة منتخبيــن.
وباســتثناء هولنــدا ،244نجــد تعميمــاً لمبــدأ الطعــن بالقــرارات التأديبيــة فــي
األنظمــة األوروبيــة ،وهــو يُباشــر أمــام المحكمــة العليــا االداريــة 245أو العدليــة.
علــى ســبيل المثــال ،توجــد فــي اســبانيا وســيلتان للطعــن بالقـرارات التأديبيــة:
إمــا مراجعــة اداريــة للقـرارات المتخــذة مــن قبــل هيئــة ادارة محكمــة أو الهيئــة
التأديبيــة فــي مجلــس القضــاء األعلــى ،وإمــا مراجعــة قضائيــة أمــام المحاكــم
االداريــة .أمــا فــي ايطاليــا ،فيمــارس حــق الطعــن أمــام محكمــة التمييــز وفــي
الدنمــارك ت ُســتأنف قــرارات العــزل أمــام المحكمــة العليــا ،والقــرارات التــي
تفــرض عقوبــات أخــرى بطــرق الطعــن العاديــة فــي القضايــا المدنيــة.

243 - Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des

avocats, UN Doc. A/HRC/26/32 (28 avril 2014), parag. 72 et 129.
244 - Conseil supérieur de la magistrature français, Rapport annuel 2004-2005,
spéc. p.137.

 - 245ال اشــارة فــي قانــون التنظيــم القضائــي الفرنســي الــى حــق الطعــن بالقــرارات التأديبيــة ،إال أن
مجلــس شــورى الدولــة اســتقر علــى اعتبــار نفســه ســلطة المراجعــة فــي القــرارات التأديبيــة .ويقــوم
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 .دحالة عدم أهلية القاضي:

تبقــى االشــارة إلــى حالــة عــزل القاضــي المؤقتــة أو النهائيــة عــن أداء وظيفتــه،
نتيجــة مالحقــة تأديبيــة ،وهــذا مــا يشــار إليــه أيضـاً بحالــة عــدم أهليــة القاضــي
علــى االضطــاع بوظيفتــه.
ويقتضــي التذكيــر فقــط بــأن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة 246وإعــان
 247 Singhviوالشــرعة العالميــة للقاضــي 248وتوصيتــي لجنــة وزراء المجلــس
األوروبــي رقــم  249 R(94)12و ،250 R(2010)12تجيــز كلّهــا حالــة العــزل أو
التعليــق عــن ممارســة المهنــة نتيجــة عقوبــة تأديبيــة كاســتثناء لمبــدأ عــدم
جــواز عــزل القاضــي.
وتكــون العقوبــة التأديبيــة إحــدى حــاالت عــزل القاضــي ،إلــى جانــب عجــزه
لســبب صحــي ،أو وصولــه إلــى س ـ ّن التقاعــد ،أو انتهــاء م ـ ّدة واليتــه ،والتــي
تش ـكّل اســتثنا ًء لمبــدأ عــدم جــواز عــزل القاضــي.
وطبع ـاً ،تربــط النصــوص المرجعيــة هــذه الحالــة بضمانــات عديــدة ومح ـ ّددة
ومنهــا تعريــف الحــاالت التــي تفتــح البــاب أمــام العــزل بشــكل محـ ّدد خصوصـاً
فــي مفهــوم «عــدم أهليتــه» ،واتبــاع آليــة منصفــة وفتــح بــاب الطعــن بهــا أمــام
ســلطة مســتقلَة .إذا ً تنســحب ضمانــات اآلليــة التأديبيــة علــى آليــة إعــان عــدم
أهليتــه .ونُحيــل فــي هــذا الخصــوص إلــى مــا ســبق وذكرنــاه بشــأن مبــدأ عــدم
جــواز عــزل القاضــي وضمــان أمنــه الوظيفــي.

- 246
- 247
- 248
- 249
- 250

المبدأ رقم .18
المادة .30
المبدأ رقم .8
المبدأ .2-VI
الفقرة .50
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1010االستقاللية المادية

ت ُعتبــر االســتقاللية الماديــة مــن الضمانــات األساســية الســتقاللية القضــاء .كمــا
يُعـ ّد توفيــر المــوارد لتمكيــن القضاء مــن أداء وظيفته مــن موجبــات كل دولة.251
ويربــط المبــدأ  1.6مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة واجــب توفيــر
هــذه المــوارد بشــخص القاضــي(ة) وليــس بالمؤسســة القضائيــة ،ليتمكّــن/
تتم ّكــن مــن إتمــام واجباتــه(ا) بشــكل ســليم .فبذلــك تكــون االســتقاللية الماديــة
بالمؤسســة القضائيــة.
متعلقــة بالقضــاة كمــا
ّ
وكذلــك ،يجــب تضميــن هــذا المبــدأ فــي النظــام القانونــي لــكل دولــة كمــا
ـص المبــدأ رقــم  11مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة .وتذهــب المــادة
ينـ َ
 53مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم  R(2010)12فــي االتجــاه
نفســه.
وعــدم توفّــر المــوارد المناســبة قــد يزيــد مــن مخاطــر تعـ ّرض القضــاء للفســاد،
ـص المبــدأ  6.1مــن الشــرعة
ممــا قــد يُضعــف اســتقالليته وحيــاده .لذلــك ،ينـ َ
األوروبيــة نفســها علــى ضــرورة تحديــد مقــدار تعويــض القضــاة علــى نحــو
«يضعهــم بمنــأى عــن الضغوطــات فــي ســبيل التأثيــر علــى وجهــة قراراتهــم،
وبشــكل عــام ســلوكهم القضائــي ،ممــا قــد يطيــح باســتقاللهم وحيادهــم».
وتذهــب المــادة  13مــن اإلعــان العالمــي للقضــاة والمــادة  54مــن التوصيــة
رقــم  R(2010)12فــي االتجــاه نفســه .وتضيــف هــذه المــادة أنــه «ينبغــي وضــع
أحــكام قانونيــة محـ َددة للحمايــة مــن أي تخفيــض فــي األجــر يســتهدف القضــاة
علــى وجــه التحديــد».252
أمــا المــادة  18مــن إعــان  ،Singhviفتشــير إلــى أنــه ينبغــي أن تتناســب رواتب
القضــاة (ومعاشــاتهم التقاعديــة) مــع «أنظمــة وكرامــة ومســؤولية الوظيفــة

 - 251أنظــر المبــدأ رقــم  7مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة والمــادة  33مــن توصيــة لجنــة وزراء
المجلــس األوروبــي رقــم .R(2010)12
 - 252أنظر أيضا ً المادة  13من الشرعة العالمية للقاضي.
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القضائيــة» .كمــا تُضيــف المــادة نفســها أنــه يتو ّجــب مراجعــة هــذه الرواتــب
دوري ـاً المتصــاص آثــار غــاء المعيشــة.
وكنــا قــد ذكرنــا أنــه يجــوز التفريــق بيــن رواتــب القضــاة بنــا ًء علــى األقدميــة
أو طبيعــة المهــام الموكلــة إليهــم أو حجمهــا (مبــدأ  6.2مــن الشــرعة األوروبيــة
حــول نظــام القضــاة) .إالَ أن الفقــرة  55مــن التوصيــة رقــم  R(2010)12توضــح
بأنــه «ينبغــي تفــادي األنظمــة التــي تربــط الجــزء الرئيســي مــن رواتبهــم
بأدائهــم ،إذ قــد تــؤدي إلــى صعوبــات مــن حيــث اســتقالل القضــاة» .وتذهــب
المــادة  13مــن اإلعــان العالمــي للقضــاة فــي اإلتجــاه نفســه.
ـص المبــدأ  1.8مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة
مــن جهــة أخــرى ،ينـ َ
أنــه علــى القضــاة أو ممثليهــم ونقاباتهــم المهنيــة أن يُشــاركوا فــي اتخــاذ
القـرارات المتعلقــة بــإدارة المحاكــم وتحديــد مق ّدراتهــا ،وتوزيعهــا علــى نطــاق
وطنــي ومحلــي .واعتبــر المجلــس التشــاوري للقضــاة االوروبييــن فــي استشــارته
رقــم  )2001( 2المو ّجهــة الــى لجنــة الــوزراء فــي مجلــس أوروبــا والمتعلقــة
بتمويــل وإدارة المحاكــم بالنظــر الــى فاعليــة العدالــة والمــادة  6مــن االتفاقيــة
األوروبيــة لحقــوق االنســان ،أن مســألة تمويــل المحاكــم ترتبــط إرتباط ـاً وثيق ـاً
باســتقاللية القضــاة .كمــا اعتبــر المجلــس أنــه مــن المهــم أن ينطــوي تحديــد
المؤسســة القضائيــة مــن قبــل البرلمــان علــى آليــة تأخــذ بعيــن االعتبــار
ميزانيــة ّ
رأي الســلطة القضائيــة (فقــرة .)10
وتذهــب المــادة  14مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي والمــادة  34مــن إعــان
 Singhviفــي االتجــاه نفســه .وتعتبــر هــذه األخيــرة أن علــى ميزانيــة المحاكــم
أن ت ُعـ ّد مــن الســلطات المختصــة بالتعــاون مــع الســلطة القضائيــة بالنظــر إلــى
احتياجــات ومتطلبــات اإلدارة القضائيــة.
وان تركــت المعاييــر الدوليــة لــكل دولــة تحديــد الطريقــة األنســب لضمــان
حص��ول القضاــة علــى الموــارد الكافي��ة ،فه��ي تش ـ َدد علــى ضــرورة استشــارة
المخصصـ�ة للقضـ�اء.
القضـ�اة أو مجموعـ�ة منهـ�م عنـ�د تحديـ�د المـ�وارد
ّ
ولهــذه الغايــة ،عمــدت العديــد مــن الــدول إلــى إنشــاء أجهــزة مــن ضمــن
القضــاء مســؤولة عــن إدارة المــوارد الماليــة القضائيــة .ومــن األمثلــة علــى ذلــك،
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اســبانيا حيــث يكــون لمجلــس القضــاء األعلــى وضــع مشــروع الموازنــة القضائيــة
دون العــودة الــى الســلطة التنفيذيــة.
حــق القاضــي بالضمانــات
وتضمــن كذلــك أكثريــة النصــوص المرجعيــةَ 253
االجتماعيــة المرتبطــة بالمــرض واألمومــة والعجــز والتقاعــد والوفــاة.

 - 253أنظــر المــادة  13مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي ،والفقــرة  6.3و 6.4مــن الشــرعة األوروبيــة حــول
نظــام القضــاة والفقــرة  53مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم .R (2010)12
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1111تعزيز ثقافة استقاللية القضاء
مــن دون التقليــل مــن أهميــة الضمانــات القانونيــة الســتقاللية القضــاء المشــار
إليهــا أعــاه ،فــإن تحصيــن هــذه االســتقاللية يتوقَــف أيضـاً علــى إحــداث خــرق
علــى الصعيــد الثقافــي فــي هــذا المجــال .وهــذا الخــرق يفتــرض بــذل جهــود
علــى مســتويات عــدة ،إجتماعيــة وإعالميــة وبحثيــة وقضائيــة.
فعلــى الصعيــد اإلجتماعــي ،تتع ـ َزز ثقافــة اســتقاللية القضــاء بقــدر مــا يتع ـ َزز
حضــوره فــي الســاحة العامــة .وهــذا األمــر يفتــرض مــن جهــة وجــود ح ـراك
إجتماعــي داعــم الســتقالل القضــاء ،ســواء تكـ َون مــن ناشــطين مدنييــن أو مــن
نقابــات محاميــن أو مــن قضــاة .وهــذا مــا يشـكَل ســبباً إضافيـاً لإلعتـراف بحــق
القضــاة بتكويــن جمعيــات مهنيــة للدفــاع عــن مصالحهــم المعنويــة والماديــة.
ومــن النافــل القــول أن هــذه الثقافــة تتع ـ ّزز بقــدر مــا يتع ـ ّزز التواصــل بيــن
الحــركات االجتماعيــة المطالبــة بحقــوق معينــة والقضــاء ،ولجوؤهــا إليــه
لتكريــس حقــوق معينــة .وبالطبــع ،يبلــغ هــذا التواصــل أوجــه فــي حــال نجــاح
القضــاء فــي تكريــس هــذه الحقــوق وحمايتهــا.
وعلــى الصعيــد اإلعالمــي ،مــن الهــام جـ ّدا أن تــزداد التغطيــة اإلعالميــة للشــؤون
واألعمــال القضائيــة .وهــو أمــر يبقــى خجــوالً بالمقارنــة مــع اإلهتمــام اإلعالمــي
بســائر الســلطات العامــة .وتطمــح المفكــرة إلــى تقديــم مســاهمة فاعلــة فــي
المتخصــص فــي الشــؤون القضائيــة.
هــذا المجــال ،مــن خــال تطويــر اإلعــام
َ
ومــن شــأن التط ـ َور الحاصــل فــي هــذا الشــأن أن يُع ـ َدل إلــى حــد كبيــر مــن
شــروط البيئــة المهنيــة داخــل القضــاء .وبقــدر مــا يهــ َم تغطيــة الشــؤون
القضائيــة ،بقــدر مــا يه ـ َم فضــح التد َخــات فــي القضــاء وإبرازهــا علــى أنهــا
اعتــداءات تســتحق المالحقــة والتنديــد .فبنــاء ثقافــة اســتقالل القضــاء فــي ظـ َـل
تفاقــم ثقافــة التد َخــل فــي القضــاء يحصــل علــى نقيــض هــذه الثقافــة األخيــرة.
وعلــى الصعيــد البحثــي ،مــن المهـ َم البــدء بتصحيــح بعــض المفاهيــم الخاطئــة،
كاختـزال الســلطة القضائيــة فــي المؤسســات الناظمــة للقضــاء (مجلــس القضــاء
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األعلــى مثــاً) ،أو اختصــار اســتقالل القضــاء باالســتقالل المؤسســاتي للقضــاء
ألــخ ...األهــم هــو إيــاء جهــد لفهــم العمــل والتنظيــم القضائييــن وتحليلهمــا.
وتبقى المهمة األساسية مناطة بالمؤسسات القضائية وبالقضاة أنفسهم.
وفــي هــذا اإلطــار ،يقتضــي بدايــة تعزيــز المناعــة الذاتيــة للقاضــي مــن خــال
ترســيخ األخالقيــات والمناقبيــة القضائيــة ،ســواء فــي فتــرة تد ّرجــه فــي معهــد
الــدروس القضائيــة أو الحقـاً .وقــد يكــون أهــم العوامــل المســاعدة علــى ذلــك
هــو إيجــاد مســاحة (جمعيــة أو هيئــات داخــل المحاكــم  )...يتطــ َور فيهــا
التضامــن المهنــي بيــن القضــاة فــي اتجــاه تطويــر قيمهــم المهنيــة المشــتركة.
كمــا لتعزيــز الشــفافية داخــل القضــاء وفــي المســائل التأديبيــة كمــا ذكرنــا ،أثــر
ـي علــى ترســيخ القيــم األخالقيــة فــي هــذا المجــال .وهــذا مــا لحظنــاه
ايجابـ ّ
بشــكل جلــي مــع تطــور الحـراك الجمعــوي فــي تونــس والمغــرب .كمــا يجــدر
التصــدي للخطــاب الفوقــي فــي إصــاح القضــاء الــذي تظهــر فيــه الســلطة
التنفيذيــة كالمبــادر والمصــدر والقضــاة كالمتلقّيــن والمفعــول بهــم ،عبــر تعزيــز
منطــق مســؤولية القضــاة ومبادرتهــم الذاتيــة إلصــاح القضــاء ،فهــم الفاعــل
األساســي ولهــم الــدور الريــادي فيــه .ويحمــل تصحيــح الخطــاب معه هنــا تعزيز
منطــق التـزام القاضــي بســلوك وأدبيــات تحفــظ كرامــة وظيفتــه علــى حســاب
منطــق معاقبتــه التأديبيــة مــن قبــل ســلطة خارجيــة عنــه.
بقــي أن نذكــر وظيفــة القضــاء كجهــة مالحقــة وحكــم ،وهــي وظيفــة تتطلَــب
التصــدي للتصرفــات غيــر المشــروعة واآليلــة إلــى التأثيــر علــى القضــاء وفــي
مقدمتهــا صــرف النفــوذ وتهديــد القضــاة واســتعطافهم.
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