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مقدمة
منــذ انطالقــة المفكــرة القانونيــة فــي منتصــف 2010، رغــب مؤسســوها 
ــا  ــة وفهمه ــؤون القضائي ــة الش ــا لمتابع ــن عمله ــم م ــط األه ــص القس بتخصي
وتحليلهــا. فعلــى الرغــم مــن أن الجــزء األهــم مــن الحيــاة القانونيــة يحصــل أمام 
ــا ينحصــر  ــاً م ــرة باهتمــام إعالمــي محــدود غالب المحاكــم، تحظــى هــذه األخي
ــاً. أمــا القضايــا األخــرى،  بمتابعــة بعــض القضايــا السياســية أو المثيــرة اجتماعي
ــات  ــن إيجابي ــا م ــا فيه ــن، بم ــن األعي ــداً ع ــس بعي ــي الكوالي ــري ف ــي تج فه

ــم. ومظال

ــة متابعــة الشــؤون القضائيــة، وهــو اللجــوء  وثّمــة ســبب آخــر يزيــد مــن أهميّ
ــة عــّدة إلــى القضــاء بهــدف تحقيــق مكاســب فــي  المتزايــد لمنظمــات حقوقيّ
المياديــن التــي تعمــل فيهــا. وقــد بــدت الســاحة القضائيــة مؤخــراً فــي حــاالت 

عــَدة منبــراً أو مختبــراً للقضايــا االجتماعيــة. 

ولكــن، هــل يمكــن أن نحّمــل القضــاة مســؤولية إنصاف فئــات اجتماعيــة مغبونة 
ومهَمشــة واســعة، خالفــاً لرغبــات الســلطات السياســية وأحيانــاً فــي مواجهتهــا، 
ــن  ــاع ع ــك للدف ــوازاة ذل ــي م ــه وف ــت ذات ــي الوق ــّدة ف ــّد الع ــن دون أن نع م
اســتقالليتهم فــي حــال تعرّضهــم ألي ضغــط أو ســوء مــن جــرَاء ذلــك؟ واألهــم 
ــق  ــي تحقي ــا ف ــز حظوظه ــة لتعزي ــات الحقوقي ــدر بالمنظم ــك، أال يج ــن ذل م
ــى  ــارس عل ــي تم ــالت الت ــوط والتدّخ ــتبق الضغ ــاء أن تس ــام القض ــب أم مكاس
القضــاء مــن خــالل إعــداد العــّدة لتعزيــز ضمانــات اســتقاللية القضــاء؟ أو علــى 
ــي تســمح بممارســة هــذه الضغــوط والتدخــالت  ــل أن ترصــد الثغــرات الت األق
وأن تعــَزز التخاطــب العــام بشــأنها تمهيــداً لحشــد القــوى االجتماعيــة لردمهــا؟ 

هــذه هــي بعــض االعتبــارات التــي حــدت بالمفكــرة القانونيــة إلــى وضــع هــذا 
الدليــل. 

بقي أن نبين المنهجية المعتمدة في هذا المجال. 
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مقدمة

وقــد عمدنــا فــي بدايــة األمــر إلــى اإلحاطــة بمفهــوم اســتقاللية القضــاء المركـّـب 
ــتقالل  ــزأ الس ــم مجت ــأّن أّي فه ــا ب ــة لدين ــود قناع ــه، لوج ــى فكفكت ــاعين إل س

القضــاء قــد يــؤدي إلــى النيــل منــه تحــت غطــاء تحصينــه. 

ــد  ــاء، فق ــتقالل القض ــر اس ــتخراج معايي ــا الس ــتندنا إليه ــي اس ــق الت ــا الوثائ أم
تمثلــت فــي الوثائــق اآلتية: المبادئ األساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائية 
لألمــم المتحــدة1، وإعــالن 2Singhvi، والشــرعة العالميــة لألخالقيــات القضائيــة 
المعروفــة بشــرعة بنغالــور3، والشــرعة العالميــة للقاضــي4، والشــرعة األوروبيــة 
 R(94)126 ــم ــا رق ــس أوروب ــة وزراء مجل ــا لجن ــاة5 وتوصيت ــام القض ــول نظ ح
ــم R(2010)127 حــول اســتقاللية،  ــة ودور القضــاة ورق حــول اســتقاللية وفعالي
فعاليــة ومســؤولية القضــاة. إال أن هــذه الوثائــق، وبالنظــر إلــى نطاقهــا الواســع 
ــاً  ــت غالب ــد اكتف ــداً، فق ــة ج ــة مختلف ــة قضائي ــن أنظم ــق بي ــا التوفي ومحاولته
باعــالن مبــادئ عامــة وواســعة. ولذلــك، عمدنــا أيضــاً إلــى الغــوص فــي القانــون 
المقــارن (األوروبــي خصوصــاً) واجتهــاد المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان. 

وتجــدر اإلشــارة أيضــاً إلــى تفــاوت الحاجــة لــدى الــدول المختلفــة إلــى ضمانات 
أو معاييــر مفّصلــة الســتقاللية القضــاء. فهــذه الحاجــة قــد تقــَل أو تزيــد وفــق 
مــدى ترَســخ ثقافــة اســتقاللية القضــاء فــي هــذه الــدول. وهــذا مــا نســتنبطه في 
بعــض الشــرعات العالميــة التــي تســمح بتجــاوز معاييــر معينــة حيــن يثبــت لهــا 
ــاً رغــم غيابهــا »بوســائل أخــرى متجــّذرة فــي  أن اســتقالل القضــاء يبقــى مصان

1 -   الصــادرة عــن االجتمــاع الســابع لألمــم المتحــدة حــول الوقايــة مــن الجريمــة والعدالــة الجنائيــة فــي ميالنــو 
والمعقــود بيــن 26 آب و6 أيلــول 1985 والمكرســة بقــرار الهيئــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 32/40 فــي 29 

تشــرين الثانــي 1985 و146/40 فــي 13 كانــون األول 1985.
ــم  ــة لألم ــلطة القضائي ــتقالل الس ــأن اس ــية بش ــادئ األساس ــاس المب ــودة وأس ــالن Singhvi مس ــّكل إع 2 -   ش
المتحــدة، كمــا أوصــت لجنــة حقــوق االنســان الــدول رســمياً باعتمــاد مبادئــه فــي توصيتهــا رقــم )1989/32. 

)UN Doc. E/CN.4/RES/1989/32
3 -   كانــت مســودة الشــرعة قــد اعتمــدت مــن قبــل المجموعــة القضائيــة لتعزيــز النزاهــة القضائيــة فــي 2001، 

قبــل أن تتــم مراجعتهــا عــام 2002 فــي الهــاي.
4 -   المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للقضاة في 17 تشرين الثاني 1999.

5 -   المعتمدة من قبل مجلس أوروبا في تموز 1998. 
6 -   الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء فــي مجلــس أوروبــا والمقدمــة الــى الــدول األعضــاء فــي 13 تشــرين األول 

.1994
7 -   الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء فــي مجلــس أوروبــا والمقدمــة الــى الــدول األعضــاء فــي 17 تشــرين الثانــي 

.2010
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تقاليــد ثابتــة وأكيــدة«8. ولهــذا الســبب، تــَم البحــث والتفصيــل والتشــديد فــي 
ــة  ــات العملي ــى الضمان ــة عل ــدول العربي ــس وال ــى تون ــه إل ــل الموَج هــذا الدلي
ــاء  ــتقاللية القض ــة اس ــى ثقاف ــث تبق ــة حي ــة األنظم ــع طبيع ــاً م ــر تالؤم األكث

وضماناتهــا هَشــة.

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن مبــدأ محاســبة القاضــي يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمبــدأ 
االســتقاللية. فمــن جهــة أولــى، يشــَكل غيــاب المحاســبة ســبباً إلضعــاف الثقــة 
بالقضــاء وتاليــاً لنــزع المشــروعية عــن اســتقاللية القضــاء كمرجعيــة. ومــن جهــة 
أخــرى، يقتضــي وضــع معاييــر ضامنــة لحســن إجــراء المحاســبة كــي تتماشــى 
المحاســبة مــع االســتقاللية، وتأميــن الحقــوق األساســية للقضــاة فــي معرضهــا، 
فــال تُســتعمل 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 مفيداً. 

 

8 -   أنظر الشرعة العالمية للقاضي.
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اســتقاللية القضــاء مفهــوم مركّــب، يَحتــوي علــى أوجــه عديــدة ويصعــب تاليــاً 
تعريفــه. ومــن المهــَم اإلحاطــة بهــذه األوجــه كاملــًة كــي ال تتــّم حمايــة بعضهــا 
علــى حســاب بعضهــا اآلخــر. فنحّصــن االســتقاللية فــي مــكان علــى نحــو مــن 

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 
ــات وهــي: االســتقاللية  ــة خمــس تصنيف ــذه الغاي القضــاء«. وســوف نعتمــد له
الوظيفية/االســتقالية العضويــة، االســتقاللية المؤسساتية/االســتقاللية الذاتيــة، 
الطبيعي/المحاكــم  القاضــي  الداخليــة،  الخارجية/االســتقاللية  االســتقاللية 

ــتقاللية.  ــراً الحياد/االس ــتثنائية، وأخي االس

ومــن المهــم التوضيــح أن أيــاً مــن هــذه التصنيفــات ال يختصر مفهوم اإلســتقاللية 
بــل إن تعريفــه األشــمل يتكــّون مــن التقاطــع في مــا بينهــا جميعاً.
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 االستقاللية العضوية /� 1

 االستقاللية الوظيفية

ــا عضــوّي،  ــان: أحدهم ــد وجه ــف األّول المعتم ــي التصني ــتقاللية القضــاء ف الس
ــّي.  واآلخــر وظيف

االســتقاللية العضويــة، هــي االســتقاللية بالمعنــى المتــداول أي النظــام القانونــي 
ــة لســلطة أخــرى  (statut légal) الــذي يحمــي القضــاة والقضــاء مــن أيــة تبعيّ
ومــن أي تدّخــل أو ضغــط خارجيّيــن. وتفتــرض حمايــة هــذه االســتقاللية وضــع 
مجموعــة مــن القواعــد اآليلــة إلــى تحصيــن القضــاة وحمايتهــم. وتنظَــم هــذه 
ــم  ــي للقضــاة (حقوقه ــف مراحــل المســار المهن ــد بشــكل خــاص مختل القواع
وحصانتهــم، وطــرق تعيينهــم وأمنهــم الوظيفــي، وحمايــة إســتقالليتهم الماليــة). 

كمــا تفتــرض ضمــان حمايــة القضــاة إزاء أي تدَخــل أو ضغــط يمــارس عليهــم، 
ســواء كان ترهيبــاً أم ترغيبــاً. وهــذا هــو الوجــه الــذي ســنتطرّق اليــه مفَصــالً فــي 

الجــزء الثانــي مــن العــرض، عنــد عــرض ضمانــات اســتقاللية القضــاء.

ــن  ــف م ــل أو تخَف ــح التدَخ ــي تبي ــريعات الت ــّد التش ــة، تُع ــذه الزاوي ــن ه وم
ضمانــات القضــاة انتهــاكاً لهــذه االســتقاللية. وهــذا مــا يدفــع العديــد مــن الــدول 

ــل.    ــات إســتباقاً ألي تشــريع مماث ــى دســترة هــذه الضمان إل

ــة،  ــي اســتقاللية القضــاء كســلطة ووظيف ــي تعن ــة فه ــا االســتقاللية الوظيفي أم
وهــي تتأتـَـى مباشــرّة مــن مبــدأ فصــل الســلطات. وتعنــي االســتقاللية الوظيفيــة 
ــة  ــائل ذات الطبيع ــة المس ــى كاف ــة عل ــة الحصري ــة الوالي ــلطة القضائي أن للّس
القضائيــة. وهــذا مــا يشــير اليــه المبــدأ رقــم 3 مــن المبــادئ األساســية لألمــم 
المتحــدة. وبشــكل متــالزم، ال يجوز للســلطتين التنفيذيــة9 أو التشــريعية التعرّض 
ــوز ألي  ــه ال يج ــالن Singhvi أن ــن إع ــادة 6 م ــَص الم ــة. وتن ــة القضائي للوظيف
مرســوم تشــريعي أو تنفيــذي المســاس بمفعــول رجعــي بقــرار قضائــي لتغييــر 

 .Singhvi من إعالن i-5 9 -   أنظر الفقرة رقم
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وجهتــه أو تغييــر تشــكيل المحكمــة للتأثيــر علــى قرارهــا. ومــن بــاب أولــى، ال 
ــة10.  ــر قضائي ــل ســلطة غي ــة مــن قب ــرارات القضائي ــل الق يجــوز نقــض أو تعدي
وهــذا مــا ينــَص عليــه المبــدأ رقــم 4 مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة. 

بالتقاضي11وموجــب  األفــراد  االســتقاللية ضمــان حــَق  ويتــالزم مــع هــذه 
ــيتان  ــان أساس ــا ضمانت ــق12، وهم ــاق الح ــن إحق ــتنكف ع ــأاّل تس ــة ب المحكم
لممارســة الوظيفــة القضائيــة. وتجــدر اإلشــارة أخيــراً إلــى أن حمايــة االســتقاللية 
الوظيفيــة للقضــاء يُعــّد مبــدأً دســتورياً فــي فرنســا13، كمــا أنــه موجــب أخالقــي 

ــه14. ــى القضــاة احترام عل

تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى قيــام بعــض الــدول بتفويــض بعــض الوظائــف القضائيــة 
لمجموعــات إثنيــة أو طائفيــة، بالنظــر إلــى خصوصيتهــا. وذلــك هــو الحــال مثــالً 
بالنســبة ألنظمــة األحــوال الشــخصية فــي الــدول التــي انفصلــت عــن الســلطنة 
العثمانيــة. فقــد أُعطيــت الطوائــف التاريخيــة أي »المعتــرف بهــا ذات األحــوال 
ــور  ــى باألم ــة تُعن ــم خاص ــاء محاك ــة وانش ــع أنظم ــاً لوض ــخصية« تفويض الش
المتعلقــة باألحــوال الشــخصية للمنتميــن إليهــا15. ويُعــَد هــذا التفويــض خطــراً 
ــن  ــزل ع ــم بمع ــي حــال حصــل التنظي ــة للقضــاء، ف ــتقاللية الوظيفي ــى االس عل
ضمانــات اســتقاللية القضــاء أو تــَم تحصينــه إزاء أيــة مراقبــة فعليــة مــن القضــاء 

الرســمي. 

10 -  مراجعة اجتهاد المحكمة األوروبية لحقوق االنسان
  CEDH 25 févr. 1997, Findlay c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-I, §77. 

11 -   ويعتبــر هــذا الحــق مــن الحريــات العامــة والحقــوق األساســية ألي مواطــن، اذ يشــّكل حــدوداً لقــوة الدولــة 
.)Puissance de l’état(

12 -   أنظر المادة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية. 
13 -   V. Cons. const. 22 juill. 1980, no 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.

ــادة  ــام 1936)الم ــوض الســامي الفرنســي 60 ل.ر. لع ــرار المف ــان وســوريا وبمقتضــى ق ــي لبن ــم ف 15 -    ت
10( إخضــاع »المنتميــن إلــى الطوائــف المعتــرف بهــا ذات األحــوال الشــخصية لنظــام طوائفهــم الشــرعي فــي 

األمــور المتعلقــة باألحــوال الشــخصية«.
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 استقالل الوظيفة القضائية عن السلطة التنفيذيةأ� 

ــع لألمــم المتحــدة أَن  ــر مجلــس حقــوق االنســان التاب فــي هــذا المجــال، اعتب
أيــة وضعيــة يصعــب فيهــا التفرقــة بيــن وظائــف وصالحيــات الســلطة القضائيــة 
ــا،  ــى أو توّجهه ــى األول ــرة عل ــة، أو تســيطر فيهــا هــذه األخي والســلطة التنفيذي
ــاد  ــبة لالجته ــه بالنس ــا أن ــتقاللية16. كم ــدأ االس ــع مب ــة م ــر متوافق ــون غي تك
األوروبــي، ال تُعتبــر هيئــة مــا محكمــة بالمعنــى الــذي يقضيــه الحــق بمحاكمــة 
عادلــة االّ إذا كانــت مســتقلَة عــن الســلطة التنفيذيــة والفرقــاء17. ومثــاًل، نكــون 
ــة باعتمــاد تفســير مرجــع  ــن تكــون المحكمــة ُملزم ــة حي ــة مماثل ــام وضعي أم
ــت  ــال كان ــي ح ــر ف ــك األم ــالً)18. وكذل ــة مث ــي –(اتفاقي ــص قانون ــي لن حكوم
ــة  ــلطة التنفيذي ــن الس ــبق م ــى إذن مس ــة عل ــرَك معلَق ــاء للتح ــة القض صالحي
كمــا هــي حــال اخضــاع مالحقــة موظفيــن عاميــن إلذن ُمســبق مــن رؤســائهم 

ــن.  اإلداريي

وتُطرح هنا خصوصاً مسألتي تنفيذ األحكام القضائية وصالحية المالحقة.

فعمــالً بمبــدأ فصــل الســلطات، ال يجــوز للســلطة التنفيذيــة إعاقــة تنفيــذ حكــم 
قضائــي. وهــذا مــا تنــص عليــه الفقرتــان (j)5 و39 مــن إعــالن Singhvi. فتنفيــذ 
األحــكام أساســي كــي ال تبقــى ســلطة القضــاء وهميــة. وتتوقــف فعاليــة دولــة 
 (Jurisdictio) علــى قــدرة القضــاء علــى النطــق بالحــق (Etat de droit) الحــق
كمــا فــرض تطبيقــه (Imperium). وقــد طــّور اإلجتهــاد األوروبــي الحــق بتنفيــذ 
األحــكام وجعلــه إحــدى الضمانــات المســتقلة للحــق بمحاكمــة عادلــة19. ومــن 

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 ».

17 -   أنظر
 CEDH 18 juin 1971, De Wilde et alii c/ Belgique.

18 -   أنظر
 CEDH 24 nov. 1994, req. no 15287/89, Beaumartin c/ France, Série A, no 296-
B ; RUDH 1994. 405 ; D. 1995. 273, note Pretot ; Gaz. Pal. 1995. 2. 524, note 
Puechavy.

19 -  مراجعة اجتهاد المحكمة األوروبية لحقوق االنسان
 CEDH 19 mars 1997. Hornsby c/Grèce, Dr. adm. 1997, no 185.
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ــة/االدارة  ــا الدول ــع به ــي تتمت ــري الت ــذ الجب ــّد التنفي ــة ض ــي أَن الحصان البديه
المناطــة بمهمــة ذات منفعــة عامــة والشــخصيات المعنويــة المنبثقــة عنهــا، قــد 
تشــّكل حــّداً لســلطة القضــاء عليهــا وعائقــاً لحــق الفــرد بتنفيــذ حكــم ضدهــا. 
وهــذا مــا دفــع دوالً عــّدة إلــى اســتحداث وســائل لفــرض تنفيــذ األحــكام ضــد 
الدولــة كاإلمكانيــة المتاحــة للقاضــي بفــرض عقوبــات شــخصية علــى الموظفيــن 
العمومييــن الذيــن يتوَجــب عليهــم تنفيــذ األحــكام الصــادرة ضــد إحــدى إدارات 

الدولــة. 

كمــا يشــّكل ربــط الصالحيــة القضائيــة بقــرار مــن الســلطة التنفيذيــة تعّديــاً على 
الســلطة القضائيــة. ويطــرح المجلــس العدلــي فــي لبنــان مثــالً إشــكالية مهَمــة 
فــي هــذا اإلطــار اذ أن صالحيتــه الواســعة فــي مســائل حساســة كتهديــد األمــن 
ــة والشــعور  ــة الدول ــة بهيب ــم الماَس ــس، والجرائ ــة والتجَس ــل الخيان القومــي مث
القومــي، كمــا احالــة الدعــوى اليــه بموجــب مرســوم يُتخــذ فــي مجلــس الــوزراء، 

تضــرب مبــدأ فصــل الســلطات.

الســلطة  �  عــن  القضائيــة  الوظيفــة  اســتقالل   
يعية  لتشــر ا

ال يجــوز للمشــّرع أن ينتــزع بواســطة القوانيــن مــن الســلطة القضائيــة ســلطانها 
أو أن يفَرغهــا مــن مضمونهــا. 

ــي رقــم 1994/302  ــون اللبنان ــال بالقان ــى ســبيل المث ــر عل ــا التذكي ويمكــن هن
ــل  ــم القت ــرار جرائ ــى غ ــل قصــداً عل ــم القت ــدام بجرائ ــة اإلع ــزل عقوب ــذي أن ال
ــات، كمــا  ــى تعليــق العمــل بالمادتيــن 547 و548 عقوب ــي ال عمــداً وأَدى بالتال
منــع القضــاة مــن ممارســة صالحيتهــم بمنــح المحكــوم عليــه أســباباً تخفيفيــة. 
ــة  ــم 2001/338، جعــل االعــدام عقوب ــون رق ــذي أُلغــي بالقان ــون ال ــذا القان فه
ــروف  ــر ظ ــلطانه بتقدي ــن س ــي م ــرّداً القاض ــل مج ــة القت ــة لجريم أوتوماتيكي
الجريمــة ودوافعهــا، مــع حصــر دوره بلفــظ حكــم اإلعــدام. وكان هــذا القانــون 

ــة للقضــاء. ــاً لالســتقاللية الوظيفي يشــَكل مــن هــذه الوجهــة خرق



17

القسم األول :أوجه استقاللية القضاء 

ومــن ثــَم، علــى الســلطة التشــريعية اإلمتنــاع عــن التدَخــل فــي الوظيفــة 
ــم،  ــد الحك ــف قي ــاس لمل ــي األس ــة ف ــى النتيج ــر عل ــدف التأثي ــة به القضائي
خصوصــاً عبــر قوانيــن ذات مفعــول رجعــي. وذلــك ثابــت فــي اجتهــاد المحكمــة 
األوروبيــة لحقــوق االنســان20، كمــا وفــي الفقــرة 6 مــن إعــالن Singhvi. وهــذا ال 
يعنــي أن علــى المشــّرع االمتنــاع عــن التشــريع فــي مســألة لمجــرّد كــون قضيــة 
مدنيــة أو جزائيــة عالقــة أمــام القضــاء. إالَ أن توقيــت وطريقــة تدّخــل المشــَرع 
ــا21، كمــا أن علــى هــذا التدخــل أن يكــون مرتبطــاً بمصلحــة عامــة  مهمــان هن
ملّحــة، مــن المهــم اثباتهــا. وتقيـّـم مثــالً مــدى مشــروعية العفــو العــام بنــاء علــى 
هــذه االعتبــارات. فهــل هــي تصــدر بنــاء علــى مصلحــة عامــة أم فقــط للســماح 

ألفــراد معينيــن مــن اإلفــالت مــن العقــاب؟ 

كمــا أن التدَخــل التشــريعي يأخــذ طابــع إخــراج مســائل معينــة مــن صالحيــات 
القضــاء، لربطهــا بهيئــات مســتقلة أو ذات طابــع قضائــي، فــي حــال خلــت مــن 
ــا  ــالً م ــذا مث ــة. وه ــت مرتبطــة بالســلطة التنفيذي ــتقاللية أو كان ــات االس ضمان
ــان، مــع قانــون تبييــض األمــوال22. بالفعــل فقــد منــح  ــراً فــي لبن شــهدناه مؤَخ
ــوال،  ــض األم ــة تبيي ــون مكافح ــل قان ــى تعدي ــي إل ــون 2015/11/13 الرام قان
هيئــة خاصــة ذات طابــع قضائــي، ُمنشــأة لــدى مصــرف لبنــان صالحيــات واســعة 
رقابيــة، تســمح لهــا باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة واســعة ماَســة بحقــوق مدنيــة تصــل 
إلــى اتخاذ قــرار بتجميــد أمــوال اشــخاص معيّنيــن، ال يمكــن للقضــاء نقضــه إال 
بعــد إثبــات البــراءة. ويكــون مــآل التشــريع قــد أفضــى إذاً إلــى تحصيــن قــرارات 
متخــذة مــن هيئــة ذات طابــع قضائــي – هنــا قــرار تجميــد الحســاب المصرفــي 

أو العمليــة – مؤقتــاً مــن أيــة مراجعــة قضائيــة. 

20 -   CEDH 9 déc. 1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c/ 
Grèce, req. no 13427/87, § 49. - CEDH 3 sept. 2013, M.C. et autres c/ Italie, req. 
no 5376/11, § 59.

21 -  يراجع االجتهاد األوروبي بهذا الشأن: 
CEDH 9 déc. 1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, préc. - CEDH 
7 nov. 2000, Anagnostopoulos et autres c/ Grèce, req. no 39374/98, § 20-21. - 
CEDH 22 oct. 1997, Papageorgiou c/ Grèce, req. no 24628/1994, § 37 s. - CEDH, 
gr. ch., 28 oct. 1999, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c/ France, req. 
nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57 s. 

22 -    أنظــر ميريــم مهنــا، »تعديــل قانــون مكافحــة تبييــض األمــوال، أيــن قرينــة البــراءة، المفكــرة القانونيــة، 
العــدد 33، كانــون األول/ديســمبر 2015.
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 اإلستقاللية المؤسساتية/� 2

اإلستقاللية الذاتية

يســمح لنــا إعتمــاد هــذا التصنيــف باإلضــاءة علــى مبــدأ اســتقاللية القضــاء مــن 
ــد  ــف المعتم ــرادف التصني ــداوالً، وي ــر ت ــف األكث ــو التصني ــة. وه ــا مختلف زواي
بيــن اســتقالل القضــاء (كمؤسســة) واســتقالل القاضــي أو المحكمــة. اســتقالل 
القضــاء يتصــل بمنعــة القضــاء كمؤسســة تجــاه الســلطات األخــرى، واســتقالل 
القاضــي يتصــل بمنعــة كّل قــاٍض شــخصياً فــي أداء مهّمتــه إزاء أي كان، وضمنــاً 
تجــاه ســائر القضــاة أو الهيئــات القضائيــة األخــرى التــي قــد تتدَخــل تعَســفاً فــي 
ــن  ــرّق بي ــة تف ــة المرجعي ــر أن بعــض النصــوص الدولي ــر بالذك ــه. والجدي أعمال
الوجهيــن، بينمــا تمتنــع أخــرى عــن القيــام بذلــك. فتشــير الفقــرة 2 مــن إعــالن 
ــص  ــا تن ــم، فيم ــاذ حكمه ــي اتخ ــاً« ف ــاة »فردي ــتقاللية القض ــى اس Singhvi عل
ــم  ــدأ رق ــا المب ــى اســتقاللية القضــاء تجــاه الســلطات األخــرى. أم الفقــرة 4 عل
ــي معــرض تكريســه الســتقاللية  ــم المتحــدة وف ــادئ األساســية لألم ــن المب 1 م
ــادئ 8  ــم المب ــا تنظّ ــى االســتقاللية المؤسســاتية، فيم القضــاء، فيشــير فقــط إل
ــي  ــك نجــد ف ــات المرتبطــة ب »القاضــي«. كذل ــوق والضمان ــا الحق ــا يتبعه وم
المــادة 2 مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي تكريــس وجهــي االســتقاللية هذيــن23.

ــن  ــدد م ــد ع ــى صعي ــة عل ــي االســتقاللية المؤسســاتية والذاتي ــا نجــد وجه كم
ــا نقــرأه فــي الدســتورين المصــري24 والتونســي25.  ــة. وهــذا م الدســاتير الوطني
ــة مســتقلّة«  ــن أن »الســلطة القضائي فالمــادة 184 مــن الدســتور المصــري تعل
ــتور  ــن الدس ــادة 102 م ــا الم ــتقلون«. أم ــاة مس ــادة 186 أن »القض ــا الم بينم

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”.

ــادة 186 أن  ــا الم ــتقلّة« بينم ــة مس ــلطة القضائي ــن أن »الس ــري تعل ــتور المص ــن الدس ــادة 184 م 24 -   الم
ــتقلون«. ــاة مس »القض

25 -   المــادة 102 مــن 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 
ــون«.  ــر القان ــه لغي ــه فــي قضائ »القاضــي مســتقل ال ســلطان علي

ــص المــادة 1 فقــرة 2  ــر. وتن ــا االســتقاللية هــذان متداخــالن بشــكل كبي ووجه
ــود  ــي لوج ــي أساس ــتقالل القاض ــى أن اس ــي عل ــة للقاض ــرعة العالمي ــن الش م
ــز  ــإن  تعزي ــا اآلخــر، ف ــّزز أحدهم ــرض أّن يع ــا يُفت ــادي. وفيم ــه وحي قضــاء نزي
االســتقاللية المؤسســاتية يُســتخدم أحيانــاً لضــرب اإلســتقاللية الفرديــة للقضــاة، 
كأن يتــَم تعزيــز ســلطات الهيئــات الناظمــة للقضــاء مــع تجريــد القضــاة مــن أيــة 

ــة إزاء تعســفها.  حماي

 االستقاللية المؤسساتية أ� 

ــل الســلطات األخــرى أي  ــاً كمؤسســة ضــّد تدَخ ــى القضــاء أن يكــون محَصن عل
التشــريعية والتنفيذيــة. وتتعلّــق هــذه االســتقاللية بمنظومــة ممارســة الوظيفــة 
القضائيــة système d’exercice de la fonction juridique وليــس بالوظيفــة 
نفســها التــي تشــملها االســتقاللية الذاتيــة أو الفرديــة. وهــذه االســتقاللية 
ــم  ــاح التنظي ــاٍض تبقــى محــدودة، إذا أت ــكل ق ــة ل أساســية. فاالســتقاللية الذاتي
القضائــي التدَخــل عبــر ثغــرات فــي المنظومــة القضائيــة كأن يتــّم التحّكــم مــن 
ــات  ــار الملف ــن أو بمس ــؤولين القضائيي ــن المس ــة بتعيي ــلطة التنفيذي ــل الس قب

ــا.  ــن ســيتولون النظــر فيه ــة القضــاة الذي ــة وبهويَ القضائي

وهنــا نتبيّــن الترابــط مــع التصنيــف األول. فاالســتقاللية المؤّسســاتية هــي 
إحــدى الضمانــات األساســية لتحصيــن منعــة القضــاء، علــى الصعيديــن العضــوي 
والوظيفــي. وغالبــاً مــا تُترجــم 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، 
ــة بمفــرده  ــة مــن الشــؤون القضائي ــى جمل ــذي يتول ــى ال مجلــس القضــاء األعل
ــى  ــي تتول ــي الت ــش القضائ ــة التفتي ــة وهيئ ــلطة التنفيذي ــع الس ــاون م أو بالتع

ــبتهم.  محاس
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ــول  ــتقاللية ح ــن االس ــوع م ــذا الن ــوص ه ــاش بخص ــور النق ــا يتمح ــاً م وغالب
ــوة  ــول ق ــم ح ــا واأله ــها وصالحياته ــأة نفس ــات المنش ــتقاللية الهيئ ــدى اس م
الســند القانونــي إلنشــائها وتحديــد صالحياتهــا، وتحديــداً فــي مــا إذا كان النــص 
المنشــئ لهــا ذا قــوة دســتورية أو قانونيــة محــض، بحيــث يكــون بإمــكان 
المشــَرع مراجعتــه مــن دون أيــة ضوابــط. وهــذا مــا سنتوَســع فيــه الحقــاً فــي 

ــاء.  ــتقالل القض ــات اس ــاب ضمان ب

وتفيــد تجــارب دول عــّدة أّن الهيئــات المنشــأة التــي تفتقــر فــي أغلــب األحــوال 
ــتخدم لضــرب اســتقالل القضــاء  ــا اســتُخدمت أو تُس ــاً م ــى االســتقاللية، غالب إل
والتدَخــل فــي أعمالــه مــن خــالل الصالحيــات المناطــة بهــا. وفــي هــذه الحاالت، 
بــدل أن تكــون هــذه المجالــس حصنــاً الســتقالل القضــاء حســبما يفــرض عليهــا 
ــية  ــلطة السياس ــة للس ــذراع الخفي ــبه ال ــا يش ــى م ــَول إل ــا، تتح ــبب وجوده س
ــاتية  ــتقاللية المؤسس ــدرس االس ــة أن تُ ــا أهمي ــن هن ــه. وم ــي أعمال ــل ف للتدَخ

بالتــوازي مــع االســتقاللية الذاتيــة للقضــاة والمحاكــم. 

ــة  ــات القضائي ــس أو الهيئ ــاً ألخطــاء شــائعة، تكــون المجال ــك، وخالف وتبعــاً لذل
المنشــأة ضمانــات الســتقالل القضــاة وليــس غايــة بحــد ذاتهــا. وبهــذا المعنــى ال 
يجــوز اختــزال الســلطة القضائيــة بمجلــس القضــاء األعلــى أو اســتقالل القضــاء 
باســتقالل هــذا األخيــر تجــاه الســلطة السياســية. وهــذا مــا سنتوّســع فيــه فــي 

الجــزء الثانــي مــن البحــث. 

وختامــاً، يجــب التطرَق إلى مســألة الحصــص المحفوظة quotas في المؤسســات 
القضائيــة لجهــة مــدى تأثيرهــا علــى اإلســتقاللية المؤسســاتية. ففيمــا ال إشــكال 
مــن حيــث المبــدأ بشــأن الحصــص المحفوظــة للنســاء أو للجنســين علــى هــذا 
ــح األقليــات اللغويــة  ــا المحفوظــة لصال ــه يُخشــى أن تــؤدي الكوت الصعيــد، فإن
(بلجيــكا) أو الطائفيــة (لبنــان) إلــى إعطــاء الممثليــن السياســيين لهــذه األقليــات 
ــا مماثلــة،  ــا، وفــي حــال األخــذ بكوت ســلطة علــى هــذه المؤسســات. ومــن هن
مــن المهــَم التعامــل بجديــة مطلقــة مــع هــذه المخــاوف منعــاً لنتائــج مماثلــة. 



21

القسم األول :أوجه استقاللية القضاء 

 االستقاللية الذاتية/الفردية � 

ــالت أو  ــن التدخ ــوع م ــي إزاء أي ن ــتقاللية القاض ــي اس ــتقاللية تعن ــذه االس ه
ــدوره  ــه ب ــذا الوج ــوي ه ــّددة. ويح ــة مح ــه بقضي ــرى حكم ــي مج ــوط ف الضغ
علــى بعديــن، األول خارجــي ضــد الضغــوط الممارســة علــى القاضــي مــن خــارج 
الســلطة القضائيــة، واآلخــر داخلــي وهــو يضمــن عــدم تعرّضــه الــى أي ضغــط 
مــن داخــل الجســم القضائــي مــن قبــل الهيئــات القضائيــة وزمالئــه، خصوصــاً 
ــرة فــي مســاره  ــا وباألخــص مناصــب مؤثَ ــة علي ــون مناصــب قضائي ــن يتّول الذي

ــي.  المهن

وتجــدر اإلشــارة الــى أن شــرعة بنغالــور لألخالقيــات القضائيــة تحــَدد فــي 
دقائــق تطبيــق المبــدأ األول أي االســتقاللية، أنــه يعنــي »اســتقالل القضــاة 
خــالل ممارســتهم لوظيفتهــم مــن القضــاة زمالئهــم فــي األحــكام التــي يتوَجــب 
 Singhvi ــالن ــن إع ــرة 3 م ــير الفق ــتقاللية«26.  وتش ــكل اس ــا ب ــم اتخاذه عليه
ــن  ــائهم م ــم ورؤس ــن زمالئه ــم م ــاذ أحكامه ــد اتخ ــاة عن ــتقاللية القض ــى اس إل
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 
ــاً بالمســائل  ــق حصري ــم تتعلَ ــة رؤســاء المحاك ــى أن رقاب ــرة 36 إل توضــح الفق
 R(2010)12 االداريــة. كمــا تنــص توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم
فــي الفقــرة 22 إلــى أن اســتقاللية كل قــاض فــي ممارســة مهامــه تنســحب علــى 
ــة. ف«ال ينبغــي  ــل الســلطات القضائي ــى مــن قب ــر حت إبعــاد أي ضغــط أو تأثي
ــع  ــة للقضــاة«. وتتاب ــي للمحاكــم أن يقــَوض االســتقاللية الفردي ــم التراتب للتنظي
الفقــرة 23 أنــه »ال ينبغــي للمحاكــم العليــا أن توَجــه تعليمــات للقضــاة بشــأن 
ــى مجلــس  ــة«. وينســحب هــذا الموجــب عل ــة معين طريقــة بحثهــم فــي قضي
ــه، بحســب الفقــرة 29، »أن يُعيــق اســتقاللية  ــع علي ــذي يُمن ــى ال القضــاء األعل

القضــاة«.

26 -  الفقرة 1.4.
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ــه مقــاالت  ــت إلي ــاً لمــا ذهب ــاً الســتقاللية القضــاء، وخالف ــاً، صون ــب تالي ويتوَج
عــدة حــول إصــالح القضــاء، التحــري ليــس فقــط عــن كيفيــة تشــكيل مجلــس 
القضــاء األعلــى وصالحياتــه، انمــا أيضــاً وربمــا بالدرجــة األولــى، عــن الضمانــات 
المالزمــة للقاضــي والمرتبطــة عضويــاً ومباشــرًة بالوظيفــة القضائيــة، كمبــدأ عدم 
ــع  ــة المتمت ــع والحصان ــر والتجَم ــاع والتعبي جــواز نقــل القاضــي أو حقــه بالدف

بهــا، أو الحمايــة القانونيــة إزاء التدَخــل فــي أعمالــه. 

وهــذا مــا يُعــرف بالوجــه الداخلــي لالســتقاللية الذاتيــة وهــو مبنــي ليــس فقــط 
ــه  ــن ربط ــن الممك ــا م ــلطات، انم ــل الس ــاء وفص ــتقالل القض ــدأي اس ــى مب عل
ــن  ــاواة بي ــدأ المس ــو مب ــه وه ــة عن ــَل أهمي ــه وال يق ــالزم مع ــر مت ــدأ آخ بمب
ــرّس مبــدأ المســاواة فــي بعــض الدســاتير األجنبيــة، كالدســتور  القضــاة. وقــد كُ
اإليطالــي فــي المــادة 10727. كمــا ذهــب الدســتور المصــري فــي االتجــاه 
نفســه حيــن نــَص علــى مســاواة القضــاة فــي الحقــوق والواجبــات28. فالهرميــة 
القضائيــة هــي هرميــة وظيفيــة بيــن المحاكــم. بالمقابــل المبــدأ هــو المســاواة 
ــى أحــد. وتُترجــم هــذه  ــة ألحــد عل ــة أو غلب ــة تبعي ــن القضــاة مــن دون أي بي
المســاواة أيضــاً بعــدم التمييــز بيــن القضــاة مــن حيــث المداخيــل أو المكافــآت 
أو حتــى التعيينــات الفخريــة أو فــي اللجــان المختلفــة، وأيضــاً بوجــوب تمثيــل 
جميــع القضــاة علــى اختــالف 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 
fonctions » )al. 3(.

28 -    المادة 186.
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االستقاللية الداخلية

يطابــق البعــض بيــن هــذا التصنيــف والتصنيــف الســابق، بحيــث تلتقــي 
للقاضــي، والخارجيــة مــع  الذاتيــة  الداخليــة مــع االســتقاللية  االســتقاللية 
ــس  ــة وزراء المجل ــة لجن ــن توصي ــالً م ــتنبطه مث ــا نس ــذا م ــاتية. وه المؤّسس
ــة  ــتقاللية الخارجي ــاً لالس ــالً ثاني ــرّس فص ــي تك ــم R(2010)12، الت ــي رق األوروب
Internal inde-وفصــالً ثالثــاً لالســتقاللية الداخليــة ،External independence

pendence ، تســتهلَه باعتبــار أن »مبــدأ اســتقاللية القضــاء ]يفتــرض[ اســتقاللية 
ــد 22).    ــة« (البن ــه القضائي ــة مهام ــي ممارس ــاض ف كل ق

ولكــن ال نــرى أن هــذه المطابقــة فــي محلهــا. فلــكل مــن هاتيــن االســتقالليتين 
بُعــدان خارجــي وداخلــي.

فــاذا كانــت االســتقاللية المؤّسســاتية تفتــرض بالدرجــة األولــى حمايــة المؤّسســة 
القضائيــة مــن الضغــوط التــي يُقــدم عليهــا مصــدر خارجــي، فهــذه االســتقاللية 
ــى  ــة عل ــة قضائي ــدي هيئ ــال تعت ــاً، ف ــات داخلي ــة المؤسس ــاً حماي ــم أيض تُحتَ
ــس  ــل مجل ــتقالليتها، كأن يتدخ ــزع اس ــد يزع ــو ق ــى نح ــرى عل ــات أخ صالحي

ــا شــابه.   ــي أو م ــش القضائ ــة التفتي ــي أعمــال هيئ ــى ف القضــاء األعل

ــتور  ــكام الدس ــل أح ــي ظ ــة ف ــكالية خاص ــألة إش ــذه المس ــرح ه ــع، تط وبالطب
ــة يتكــَون منهــا المجلــس  ــات قطاعي ــذي يوجــب انشــاء ثــالث هيئ التونســي ال
ــي.  ــي، واإلداري، والمال ــى العدل ــاء األعل ــس القض ــي مجل ــاء وه ــى للقض األعل
وتجــدر مراقبــة العالقــة بيــن الهيئــات المختلفــة والهيئــة العامــة وصــون عــدم 

ــالث. ــات الث ــرة للهيئ ــض هــذه األخي تقوي

ــه، تحمــل  ــاء ممارســته لوظيفت ــة للقاضــي، أي أثن ــك، إن االســتقاللية الذاتي كذل
ــاً، كمــا أشــرنا إليــه أعــاله. ــاً وداخلي بعديــن خارجي
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يشــّكل مبــدأ »القاضــي الطبيعــي« إحــدى الضمانــات األساســية للحــق بمحاكمــة 
عادلــة29. وهــو مبنــي علــى المبــدأ المــزدوج القاضــي بالمســاواة أمــام القانــون 
والمحاكــم. ويعنــي أنــه يحــق للمتقاضيــن أن يُحاكمــوا بطريقــة متســاوية، أمــام 
المحاكــم نفســها وتبعــاً للقواعــد اإلجرائيــة نفســها وتطبيقــاً لألحــكام القانونيــة 
نفســها. وال تجــوز مالحقــة أيـّـاً كان ااّل مــن قبــل محكمــة عاديــة، ســابقة االنشــاء 
ومختَصــة30. وكمبــدأ متــالزم مــع ذلــك، يُحــرّم انشــاء محاكــم طارئــة أو مخَصصــة 

لقضيــة مــا أو اســتثنائية أو خاصــة أو بأثــر رجعــّي. 

ويقتضي التمييز بين ثالثة أنواع من المحاكم االستثنائية: 

ــرة الحقــة لحصــول 	  ــي يتحــَدد اختصاصهــا فــي فت المحاكــم االســتثنائية الت
ــان. ــي فــي لبن ــزاع كالمجلــس العدل الجــرم أو الن

والمحاكم االستثنائية التي تتبع أصوالً استثنائية.	 

وأخيــراً المحاكــم االســتثنائية التــي يتحــَدد اختصاصهــا بشــكل مســبق 	 
ــن (أي إذا كان المدعــي  ــة للمتقاضي ــات شــخصية تمييزي ــى معطي ــاًء عل بن

ــكرياً)، عس

وفــي بعــض الحــاالت، تجتمــع هــذه العناصــر االســتثنائية أو بعضهــا معــاً 
كالمحكمــة العســكرية فــي لبنــان والتــي يتحــّدد اختصاصهــا تبعــاً لعامــل 
ــال  ــة. ف ــوالً خاص ــع أص ــي تتبّ ــكريّاً، والت ــن عس ــد المتقاضي ــون أح ــخصي بك ش

ــال.  ــم وال ــة النع ــاغ بطريق ــي تُص ــا الت ــل قراراته ــا تعلي ــب عليه موج

29 -   انظر مثاًل المادة 16 من الميثاق العربي لحقوق االنسان.
30 -   انظر المادة 5 من المبادئ األساسية لألمم المتحدة.
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وبشــكل عــام، قــد تُضعــف الطبيعــة االســتثنائية لمحكمــة منَشــأة لفئــة معينــة 
عنــد الفريــق اآلخــر الشــعور بالثقــة بالمحكمــة كمــا باســتقالليتها وحيادهــا31، 
ــاً مــن عســكريين. وتُشــَكل  ــو جزئي كأن ياُلحــق مدنــي أمــام محاكــم مكّونــة ول
هــذه المحاكــم العســكرية أبــرز إشــكالية فــي هــذا الصــدد، خصوصــاً إذا تمتعت 
بصالحيــة ذاتيــة (matérielle) واســعة تتخطــى الجرائــم العســكرية، كأن تشــمل 
ــن أو النظــر فــي دعاويهــم الخاصــة ضــد العســكريين. ويكمــن  مالحقــة مدنيي
االتجــاه المعاصــر فــي القانــون الدولــي نحــو الحــّد بشــكل كبيــر أو حتــى منــع 

ظاهــرة محاكمــة مدنييــن مــن قبــل محاكــم عســكرية.

ــم االســتثنائية ومســألة المحاكــم  ــع المحاك ــن من ــط بي ــه ال يجــب الخل ــر أن غي
المتخَصصــة حيــث يكــون االختــالف فــي المعاملــة مقبــوالً فقــط إن كان مبنيــاً 
ــن  ــة الموضــوع أو األشــخاص المالحقي ــار معقــول وموضوعــي كنوعي ــى معي عل

ــالً). ــن مث ــوا قاصري (كأن يكون

31 -   V. CEDH 9 juin 1998, Incal c/ Turquie, req. no 22678/93, Rec. 1998-IV, § 72.



دليل حول معايري استقاللية القضاء 

26

 تجرَد القاضي/� 5

استقاللية القاضي

ــز.  ــر متحيّ ــد32 أو غي ــاء محاي ــاً بقض ــاً وثيق ــط ارتباط ــتقاللية مرتب ــدأ االس ان مب
فحتــى لــو كان القضــاء مســتقالً، ال تكــون شــروط المحاكمــة العادلــة مســتوفاة 

ــة المحكمــة. إن انتفــت حيادي

ــن فــي نظــام  ويعتبــر بعــض الفقهــاء أنــه عنــد الوصــول الــى درجــة نضــج معيّ
قضائــي مــا، ينتقــل االهتمــام مــن مســألة االســتقاللية التــي تكــّف عــن كونهــا 
ــي  ــاد القاض ــألة حي ــى مس ــراف، ال ــد واألع ــي القواع ــها ف ــد تكريس ــكلة بع مش

ــاَ مســألة إشــكالية33.  ــي تبقــى دائم الت

ــب  ــى واج ــدة عل ــم المتح ــية لألم ــادئ األساس ــن المب ــم 2 م ــدأ رق ــّص المب وين
ــاً  ــع ووفق ــاس الوقائ ــى أس ــز، عل ــة دون تحيَ ــائل المعروض ــي »المس ــل ف الفص
للقانــون« فقــط. كمــا تنــَص المــادة 8 منهــا كمــا المبــدأ I.2.d مــن توصيــة لجنــة 
وزراء مجلــس أوروبــا رقــم R(94)12 بشــأن اســتقاللية وكفــاءة ودور القضــاة34، 
علــى واجــب القضــاة المتــالزم بــأن يســلكوا مســلكاً يحافــظ علــى عــدم انحيــاز 
ــة  ــة مكان ــات القضائي ــور لألخالقي ــرَس شــرعة بنغال ــا تك واســتقالل القضــاء. كم
هامــة جــداً لواجــب الحيــاد كمــا تعــرّف واجــب اللياقــة بربطــه باعتمــاد القاضــي 

ســلوكاً محايــدا35ً.

ــه  ــر أن ــرّد، غي ــتقاللية والتج ــي االس ــن مفهوم ــق بي ــط وثي ــك راب وإذا كان هنال
يمكــن التفريــق بينهمــا. فــإذا كانــت االســتقاللية تعنــي عــدم خضــوع القاضــي أو 

32 -   انظر المادة 1 من 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.

.R)94(12 34 -   في ما يلي توصية لجنة وزراء المجلس األوروبي رقم
35 -   أنظر القيمة رقم 2 »الحياد« والفقرات 2.2 و4.3 و4.4 و4.8 و4.9.
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المؤسســة القضائيــة ألي ضغــط مصــدره خارجــي مــن ســلطة أو مؤسســة قضائية 
ــة القاضــي  ــق بعقلي ــي وهــو متعلَ أخــرى أو فــرد آخــر، فالتجــرّد مصــدره داخل
وآرائــه وأفــكاره المســبقة والشــخصية تجــاه القضيــة أو األفرقــاء. كمــا يجــب أالَ 
يكــون للقاضــي مصلحــة مرتبطــة بالقضيــة التــي ينظــر فيهــا. وممكــن تعريــف 

التجــرَد بأنــه غيــاب العــداء أو التحيَــز أو التعاطــف تجــاه أي مــن الطرفيــن36.

ــي37 كمــا بشــكل موضوعــي38. وهــذه هــي الحــال  ــاس التجــرّد بشــكل ذات ويُق
خصوصــاً فــي اجتهــاد المحكمــة االوروبيــة لحقــوق االنســان39، التــي تعتبــر أنــه 
ــه أن  ــل علي ــة المحاكمــة، ال يكفــي أن يكــون القاضــي متجــرّداً ب للحكــم بعدال
يظهــر علــى أنــه كذلــك. فللقــول بالتجــرّد الموضوعــي، يجــب »التأكــد ممــا إذا 
ــاده.  ــروع«40 بحي ــّك مش ــتبعاد أي ش ــة الس ــات كافي ــي ضمان ــي يُعط كان القاض
وهنــا تُطــرح مجــّدداً إشــكالية األنظمــة الطائفيــة، وال ســيما فــي ظــل االنقســام 
الطائفــي الحــاَد وتوزيــع المراكــز القضائيــة علــى أســاس طائفــي فــي القضــاء. 
وفــي هــذه الحــاالت، يتوجــب علــى الســلطات القضائيــة ممارســة الحــد األقصــى 
مــن الرقابــة، للحــؤول دون تحــَول االنتمــاء الطائفــي للقاضــي إلــى ســبب ارتيــاب 

مشــروع بحيــاده. 

ــن  ــه ل ــا يجــد أن ــاً بموجــب القاضــي التنحــي عندم ــاد طبع ــط هــذا الحي ويرتب
يســتطيع إحقــاق العدالــة بتجــرّد أو أنــه توجــد أســباب كافيــة للتشــكيك بحياده.

كمــا يرتبــط بفعاليــة أجهــزة الرقابــة القضائيــة وثقــة المواطنيــن بعملهــا 
وبنزاهتهــا وبشــكل أعــَم بنظــام محاســبة القضــاة، 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.

قيــاس  أن  اذ  »الموضوعــي«  و  »الذاتــي«  بمصطلحــي  النظــر  الفقهــاء  بعــض   أعــاد   -  38
مثــالً: أنظــر  موضوعيــة.  معاييــر  أســاس  علــى  أيضــاً  يقــوم  للقاضــي  الذاتــي   الحيــاد 

 S. Guinchard, Répertoire de procédure civile, Vo Procès équitable, no 240 
39 -   CEDH 1er oct. 1982, Piersack c/ Belgique, série A, no 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 قــاٍض ثبــت تورّطــه فــي قضايــا فســاد فــي منصبــه وشــعور 
الريبــة الــذي يولـّـده عنــد المتقاضيــن إزاء حيــاد المحكمــة. وهــذا مــا ســنتطرَق 

لــه فــي الجــزء الثانــي مــن البحــث.
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ــات  ــد ضمان ــة المعتمــدة لتحدي ــا فــي مقدمــة البحــث المنهجي ــا قــد حَددن كن
ــن  ــا م ــد انطلقن ــة. وق ــة واألوروبي ــر الدولي ــب المعايي ــاء بحس ــتقاللية القض اس
المواثيــق والتشــريعات الدوليــة واألوروبيــة المرتبطــة بهــذا الشــأن، باإلضافة إلى 
القانــون المقــارن (األوروبــي خصوصــاً) واجتهــاد المحكمــة األوروبيــة لحقــوق 
ــر أداة قيــاس  اإلنســان، مــع اإلتجــاه إلــى تحديــد وتفصيــل معاييــر عمليــة توفَ
ــة اســتقاللية القضــاء  ــى ثقاف ــث تبق ــي حي ــام اللبنان ــة للنظ لالســتقاللية، مالئم

هَشــة.

وتنــَص خصوصــاً مبــادئ األمــم المتحــدة فــي عناوينهــا األساســية علــى مجموعــة 
ضمانــات الســتقالل الســلطة القضائيــة، منها حريتــي التعبير وتكويــن الجمعيات، 
ــر التــي يجــب أن ترعــى كل المراحــل األساســية فــي المســار المهنــي  والمعايي
ــار والتدريــب، وشــروط الخدمــة ومدتهــا،  للقاضــي مــن المؤهــالت إلــى االختي

والســرية والحصانــة المهنيتيــن، وأخيــراً معاييــر التأديــب واإليقــاف والعــزل.

ــة  ــد أربع ــوق االنســان، فيعتم ــة لحق ــة األوروبي ــت للمحكم ــاد الثاب ــا االجته أم
ــم،  ــّدة واليته ــاة، وم ــن القض ــة تعيي ــي: طريق ــاء وه ــتقاللية القض ــر الس معايي
ووجــود ضمانــات ضــد التدخــالت الخارجيــة، واالســتقاللية الظاهريــة للمحاكم41. 

غيــر أنــه يمكــن مــع تفصيــل هــذه المعاييــر اســتخراج معاييــر أخــرى بــدءاً مــن 
وجــوب إنشــاء مجلــس قضــاء أعلــى، ووضــع معاييــر تقييــم القاضــي، وضمانــات 
حياديــة القاضــي، وضمــان االســتقاللية الماديــة، وتعزيــز ثقافــة اســتقاللية 

القضــاء.  

ــا  ــول قوته ــاؤل ح ــدر التس ــات، يج ــذه الضمان ــل ه ــي تفصي ــي ف ــل المض وقب
القانونيــة، وفــي مــا إذا كان يقتضــي النــَص عليهــا فــي الدســتور أم أنــه يكفــي 
ــرَد  ــه يج ــاً إذ أن ــر ضمان ــار األول أكث ــع، الخي ــن. وبالطب ــا بموجــب قواني ضمانه

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 CEDH, par ex. : CEDH 28 juin 1984, Campbell 
et Fell c/ Royaume-Uni, série A, no 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 
ــتورية.  دس

ــم 1  ــدأ رق ــي المب ــدة ف ــم المتح ــية لألم ــادئ األساس ــي المب ــن تكتف ــي حي وف
باعتبــار أنــه »تكفــل الدولــة اســتقالل الســلطة القضائيــة وينــَص عليــه دســتور 
ــوب  ــاه وج ــي اتج ــوح ف ــة بوض ــر األوروبي ــب المعايي ــه«، تذه ــد أو قوانين البل
ــة  ــة متاح ــة قانوني ــى مرتب ــتور أو أعل ــي الدس ــات ف ــذه الضمان ــى ه ــَص عل الن
ــام  ــول نظ ــة ح ــرعة األوروبي ــن الش ــرة 1.2 م ــت الفق ــد نَص ــا. فق ــة م ــي دول ف
القضــاة إلــى أنــه »فــي كل دولــة أوروبيــة، يتــَم إعــالن المبــادئ األساســية لنظــام 
القضــاة فــي أعلــى مرتبــة فــي القانــون الداخلــي، والقواعــد المرتبطــة بهــا علــى 
المســتوى التشــريعي علــى األقــّل«. وتوضــح األســباب الموجبــة (الفقــرة 2.1) أن 
ــاد  ــة واســتقاللية وحي ــه مســائل صالحي ــذي ترتبــط ب ــة نظــام القضــاة ال »أهمي
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«42. وتوضــح كذلــك أن »إدخــال هــذه 
المبــادئ علــى المســتوى الدســتوري يمنــع المشــَرع مــن وضــع قوانيــن ال 
تحترمهــا«43. وتذهــب كل مــن الفقــرة 2.أ مــن المبــدأ 1 والمبــدأ 7 مــن توصيتــي 
لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم R(94)12  وR(2010)12 فــي االتجــاه 

نفســه44.      

وباإلمــكان اســتخراج توَجــه اقليمــي ودولــي بتضميــن الدســتور العديــد مــن هذه 
ــرأه بشــكل  ــا نق ــى. وهــذا م ــس القضــاء األعل ــا مجل ــي مقدمته ــات، وف الضمان

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 ».
44 -   الفقــرة 7 : » ينبغــي أن ينــص الدســتور أو أعلــى مســتوى قانونــي ممكــن فــي الــدول األعضــاء علــى 

ــات محــددة فــي التشــريعات«. ــة وأن تخصــص لهــا مقتضي اســتقاللية القاضــي والســلطة القضائي
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ــي47  ــة كالتونســي45 والمصــري46 والمغرب ــدة العربي ــي الدســاتير الجدي خــاص ف
والتــي عمــدت إلــى تخصيــص أبــواب وفصــول عــدة للقضــاء، ولمجالســه 
المســتقلة داللــة علــى أهميــة تحصينهــا دســتورياً. وقــد بــرزت أهميــة دســترة 

ــس.  ــي المغــرب وتون ــح ورش التشــريع ف ــات مؤخــراً مــع فت هــذه الضمان

45 -   الباب الخامس – المواد 102 وما يليها.
46 -   الفصل الثالث من الباب الخمس – المواد 184 وما يليها.

47 -    الفصل السابع – المواد 107 وما يليها.
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مجلس القضاء األعلى� 1

يشــكّل مجلــس القضــاء األعلــى إحــدى ضمانــات اســتقاللية القضــاء بالمفهــوم 
ــة  ــي المــواد 9 و11 مــن الشــرعة العالمي ــالً ف ــه مث ــث. ونجــد إشــارة إلي الحدي
ــن ذلــك بوســائل أخــرى متجــّذرة  للقاضــي التــي تنــَص علــى أنــه »حيــث ال يؤمَّ
ــن القضــاة  ــار وتعيي ــام اختي ــى مه ــدة«، يجــب أن تتول ــة وأكي ــد ثابت ــي تقالي ف
كمــا المالحقــة التأديبيــة بحقهــم وادارة مرفــق العدالــة العــام »هيئــة مســتقلة، 

ــاً واســعاً«48. ــالً قضائي ــن تمثي تتضَم

ولهــذه الضمانــة حضــور أكثــر وضوحــاً 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 1883 49، ارتبطــت 
نشــأته فــي إيطاليــا50 وإســبانيا51 والبرتغــال52 بالخــروج مــن الدكتاتوريــات وبنيّــة 
إنعــاش مبــدأ فصــل الســلطات. والحــال كذلــك بالنســبة لبلــدان أوروبــا الوســطى 
والشــرقية خــالل التســعينيات. وهــو ضمانــة نــَص عليهــا الدســتور53 فــي غالبيــة 

هــذه الــدول. 

وقــد كــرّس المجلــس الدســتوري الفرنســي المبــدأ القائــل ب »مســاهمة مجلــس 
القضــاء األعلــى فــي اســتقاللية الســلطة القضائيــة«54. وفــي 2013 أتــى 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”.

49 -   اال أنه أنيط عندها فقط بصالحيات تأديبية، جعلت طبيعته وهدفه يميالن أكثر الى هيئة مهنية
50 -   عام 1947
51 -   عام 1978
52 -   عام 1976

53 -  مــا خــال هنغاريــا وليتوانيــا وســلوفينيا وسويســرا حيــث نــص القانــون علــى انشــاء هكــذا مجلــس، ووضــع 
أنظمتــه.

54 -   Cons. const. 19 juill. 2010, no 2010- 611 DC.
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تعديــل مــواد الدســتور الفرنســي55 المتعلقــة بمجلــس القضــاء األعلــى، ليقتــرح 
تعديــل المــادة 64 مــن الدســتور وتحويــل الصيغــة التــي تُشــير الــى دور 
المجلــس فــي »معاونــة« رئيــس الجمهوريــة فــي ضمــان اســتقاللية القضــاء، الــى 
»مســاهمته« فــي ضمانهــا56.  إاَل أنــه لــم يتــَم اقــرار التعديــل المقتــرح فــي هــذا 

الخصــوص. 

ــل  ــى مث ــاء أعل ــس قض ــا مجل ــد فيه ــدول ال يوج ــتثناءات ل ــض االس ــى بع وتبق
ــأت  ــا أنش ــمالية. إال أنه ــا الش ــونية ودول أوروب ــدول األنغلو-سكس ــا، وال ألماني
ــا مثــالً حيــث  جميعهــا هيــاكل تقــوم بوظائــف مشــابهة لوظائفــه. ففــي ألماني
ــق  ــب خل ــى، اذ يج ــة األول ــاً بالدرج ــس عملي ــذا مجل ــاب هك ــبب غي ــى س يبق
ــة، نجــد  ــة المركزي ــى مســتوى الدول ــي كل länder وآخــر عل ــس خــاص ف مجل

ــاء. ــارية للقض ــس استش ــاً، ومجال ــاً تأديبي ــاة، ومجلس ــاب القض ــًة النتخ هيئ

ــى،  ــى مجلــس القضــاء األعل ــة إشــارة ال ــان، واذ خــال الدســتور مــن أي وفــي لبن
فــان المــادة 4 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي نَصــت علــى تشــكيل هكــذا 
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.

 طبيعة المجلسأ� 

ليــس هنالــك معيــار موَحــد لتشــكيل مجلــس القضــاء االعلــى ولتحديــد وظائفــه. 
إالَ أن القانــون المقــارن يســمح باســتخراج تصــّور موّحــد لطبيعتــه ودوره، 

ــوازن الســلطات.  ــة ت خصوصــاً بالنســبة لنظري

55 -  وان أقــّر هــذا المشــروع مــن قبــل مجلــس النــواب فــي 4 حزيــران 2013، اال أن اقــراره مــن قبــل مجلــس 
الشــيوخ فــي 4 تمــوز 2013 أتــى 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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ومــن المتفــق عليــه أن مجلــس القضــاء االعلــى منفصــل عــن الســلطتين 
ــاً  ــه إنبعاث ــت عين ــي الوق ــرورة ف ــّد بالض ــه ال يُع ــريعية. االَ أن ــة والتش التنفيذي
émanation أو تعبيــراً عــن الســلطة القضائيــة. فهــو موجــود علــى الحــدود مــع 
الســلطات األخــرى» des autres pouvoirs(aux confins) «57،  للمســاهمة 
مبدئيــاً فــي التــوازن بينهــا، وفــي اســتقالل الوظيفــة القضائيــة. وهــو يشــكّل فــي 
كل األحــوال، فــي الــدول التــي ينــَص دســتورها علــى انشــائه، هيئــًة دســتورية 

مســتقلة.

وأكثــر تحديــداً، وبالنظــر الــى الوظائــف المناطــة بــه، تطــرح طبيعــة المجلــس 
ــة؟  ــات الســلطة القضائي ــة مــن هيئ ــَكل المجلــس هيئ الســؤال اآلتــي: هــل يُش
ــأن  ــة؟ ف ــلطة القضائي ــس الس ــل المجل ــد أو يمثّ ــل يجّس ــك، ه ــن ذل ــد م وأبع
يشــكل هيئــة إداريــة تســهر علــى حســن ســير مرفــق العدالــة العــام58 ال يجعــل 
منــه بالضــرورة هيئــة تعبّــر عــن الســلطة القضائيــة أو تختزلهــا59. بل هنالك شــبه 
إجمــاع فــي الفقــه األوروبــي60 علــى اعتبــار أن المجلس »ليــس جزءاً من الســلطة 
ــة عندمــا  ــه يمــارس وظيفــًة قضائي ــار أن ــا اعتب ــو كان بإمكانن ــة، حتــى ل القضائي
يجلــس فــي هيئتــه التأديبيــة«61. ويرتبــط ذلــك ارتباطــاً وثيقــاً بالنظــرة الوظيفيــة 
للســلطة القضائيــة كمــا أشــرنا اليهــا فــي القســم األول، وبرفــض النظــرة العضويــة 
ــة، وال  ــًة قضائي ــارس وظيف ــة تم ــة قضائي ــي كل هيئ ــة ه ــلطة القضائي ــا: الس له

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. 

58 -  أنظر 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

59 -  انظر 
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 ».  

60 -  أنظر
     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 معيّنــة علــى غــرار مجلــس النــواب للســلطة التشــريعية، 
ورئيــس الجمهوريــة أو مجلــس الــوزراء للســلطة التنفيذيــة62. وهــذا مــا يشــير 
إليــه صراحــة المجلــس الدســتوري اإليطالــي بقولــه أن الســلطة القضائيــة هــي 
ــلطته  ــته س ــاء ممارس ــاٍض أثن ــة Pouvoir diffus، وأن كل ق ــر مركزي ــلطة غي س
ــرة  ــة مبعث ــلطة القضائي ــة«63. فالس ــلطة القضائي ــه »الس ــَكل بذات ــة يش القضائي
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. 

ــَد مجلــس القضــاء األعلــى ضمانــة الســتقالل الســلطة  ومــن هــذا المنظــور، يُع
القضائيــة ال الســلطة القضائيــة بنفســها. وهــذا التوصيــف ليــس نظريــاً محــض 
بــل هــو حاجــة ماّســة لحمايــة القضــاة، الذيــن هــم الســلطة القضائيــة الحقيقية، 
إزاء التعّســف الــذي قــد ينتــج عــن تعّســف المجلــس فــي اســتخدام صالحياتــه 
ــى  ــة عل ــات مماثل ــرعنة لممارس ــتباق ألي ش ــة واس ــؤون القضائي ــي إدارة الش ف

خلفيــة أنهــا صــادرة عــن الســلطة القضائيــة.

كيفية تشكيل المجلس القضائي المستقل � 

تُعتبــر كيفيــة تشــكيل المجلــس القضائــي المســتقّل مــادة دســمة للنقــاش فــي 
مجــال اســتقاللية القضــاء. وهــي ترتبــط بعــدد مــن اإلشــكاليات، أهمهــا ضمــان 
ــس  ــاط بمجل ــى أن تُن ــا معن ــية. فم ــس إزاء الســلطات السياس اســتقاللية المجل
ــي إدارة شــؤون القضــاة إذا كان أعضــاؤه  ــات واســعة ف ــى صالحي القضــاء األعل
ــتقاللية  ــة اس ــم حماي ــدر به ــي يج ــة الت ــلطة التنفيذي ــل الس ــن قب ــون م يعين
ــن  القضــاء منهــا؟ ومــن االشــكاليات األخــرى، ضمــان إشــراك القضــاة فــي تعيي
ــباً  ــه تحَس أعضــاء المجلــس فضــالً عــن إشــراك شــخصيات مســتقلة فــي تركيبت

ــرم  ــى رأس اله ــة عل ــات الحاصل ــا األزم ــاذا تعلمن ــة، »م ــزار صاغي ــة، ن ــذه النقط ــن ه ــاًل ع ــر مث 62 -  أنظ
القضائــي فــي لبنــان؟«، المفكــرة القانونيــة، العــدد 4 أيار/مايــو 2012: » مجلــس القضــاء االعلــى، ليــس ســلطة 
ــان  ــية ضم ــه األساس ــون مهمت ــتقال وان تك ــون مس ــه ان يك ــدر ب ــاز اداري يج ــو جه ــا ه ــلطة، انم ــال لس وال ممث

ــم«. ــق صالحياته ــم وف ــا بينه ــوزع فيم ــم وتت ــي يمارســها القضــاة والمحاك ــة الت اســتقاللية الســلطة القضائي
63 -  انظر 

La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe, op. cit., p. 31.  
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لتحَولــه تبعــاً النتخــاب أعضائــه مــن القضــاة، إلــى أداة لتغليــب المصالــح 
ــن.  ــة للمتقاضي ــح العام ــى المصال ــة للقضــاة عل ــة النقابي الفئوي

وقبــل عــرض هــذه المعاييــر علــى اختالفهــا، مــن المهــم التســاؤل بدايــة عمــا اذا 
كان يُفتــرض فــي الــدول التــي تعتمــد أنظمــة قضائيــة متعــددة (قضــاء عدلــي 
ــا أو  ــى اختالفه ــة عل ــات القضائي ــس مســتقّل للهيئ ــي) إنشــاء مجل واداري ومال

مجلــس مســتقل لــكل نظــام قضائــي. 

مجلس قضاء موحد؟   

هــذا الســؤال يُطــرح بشــكل خــاص فــي الــدول التــي تقــوم أنظمتهــا القضائيــة 
ــاء  ــن القض ــالً ع ــاء اإلداري (فض ــي والقض ــاء العدل ــن القض ــة بي ــى اإلزدواجي عل
ــس عــدة يعلوهــا مجلــس  ــد أم مجال ــا مجلــس موَح ــي)، فهــل يكــون فيه المال
موحــد كمــا نــَص عليــه الدســتور التونســي الجديــد؟ رغــم أهميــة هــذه 
اإلشــكالية، يُســَجل أنهــا بقيــت خــارج إطــار المعاييــر الدوليــة علــى نحــو فتــح 

ــارات عــدة.  ــام خي ــاب أم الب

تمثيلية للقضاة: أعضاء منتخبون من بين زمالئهم  

بحســب المعاييــر الدوليــة، علــى أعضــاء الهيئــة مــن القضــاة أن يكونــوا منتخبين 
ــع  ــل جمي ــاة. وتمثي ــل للقض ــع تمثي ــن أوس ــائل تضم ــم بوس ــل زمالئه ــن قب م
القضــاة يضمــن عمليــاً مبــدأ المســاواة بيــن القضــاة ويحــَد مــن الهرميــة، فضــالً 
عــن أنــه شــرط لضمــان مشــروعية معيّنــة للمجلــس فــي إدارة شــؤون القضــاء 
ــاة  ــع القض ــارك جمي ــان أن يش ــن: (1) ضم ــاً أمري ــي عملي ــذا يعن ــه. وه بكامل
ــث  ــالً، حي ــان مث ــي لبن ــم كمــا هــي الحــال ف ــة منه ــس فئ ــات ولي ــي االنتخاب ف
يُحصــر حــق الترَشــح برؤســاء غــرف التمييــز وحــق االنتخــاب بأعضــاء محكمــة 
التمييــز و(2) التــوازن فــي التمثيــل داخــل المجلــس فــال يتحَكــم بــه قضــاة مــن 

الدرجــات العليــا فقــط. 
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ــل أن  ــل، فيُفّض ــة التمثي ــان صح ــي ضم ــاً ف ــاب دوراً مهم ــة االنتخ ــب آلي وتلع
تُجــرى االنتخابــات علــى أســاس النســبية أو بأكثريــة موصوفــة كالثلثيــن لضمــان 
تأميــن توافــٍق أكبــر علــى األشــخاص المنتخبيــن، وبالتالــي صفــة تمثيليــة أوســع. 

وبالطبــع، تطــرح األنظمــة الطائفيــة فــي هــذا المجــال إشــكاليات خاصــة. فهــل 
ــق  ــة وف ــف مختلف ــن طوائ ــات وصــول أشــخاص م ــن االنتخاب يقتضــي أن تضم
معــادالت معينــة؟ ومــا هــي اآلليــات الواجــب اعتمادهــا للحــؤول دون تحــَول 
الكوتــا فــي حــال اعتمادهــا إلــى مدخــل يســمح لممثلــي الطوائــف التدَخــل فــي 

الشــؤون القضائيــة؟  

وتضــع المعاييــر األوروبيــة مبــدأ وجــوب أن يظــَل القضــاة المنتخبــون أكثريــة 
ــة  ــي الشــرعة األوروبي ــك خصوصــاً ف ــر ذل ــى. ويظه ــس القضــاء األعل فــي مجال
ــي  ــس األوروب ــة وزراء المجل ــة لجن ــا 1.3)، وتوصي ــاة (فقرته ــام القض ــول نظ ح
ــو 2008 عــن  ــي 23 أيار/ماي ــرة 27)، واالعــالن الصــادر ف ــم R(2010)12 (فق رق
الشــبكة األوروبيــة لمجالــس القضــاء64، والتــي تفّضــل أن يكــون نصــف أعضــاء 
المجلــس علــى األقــل مــن القضــاة المنتخبيــن مــن أعيانهــم. كمــا ذهــب الــرأي 
رقــم 10 للهيئــة االستشــارية للقضــاة األوروبييــن65 فــي االتجــاه نفســه، معتبــراً 
أنــه عندمــا يكــون المجلــس مختلطــاً بيــن قضــاة وغيــر قضــاة، يجــب أن يحــوي 
أكثريــًة مهَمــة للقضــاة المنتخبيــن مــن أندادهــم »لتفــادي أي تأثيــر أو ضغــط 

غيــر مبّرريــن«.

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 تحســبًا للمصالــح النقابية   
الفئوية

لقــد أوصــى المقــَرر الخــاص لألمــم المتحدة عــن اســتقاللية القضــاة والمحامين66 
ــا  ــل فيهـ ــث يُمثّـ ــة، بحيـ ــذه الهيئ ــاً له ــدداً حقيقي ــددة تع ــكيلة متع ب »تش
المشــرِّعون والمحامــون واألكاديميــون وغيرهــم مــن األطــراف المعنيــة بطريقــة 
متوازنــة«، علــى الرغــم مــن اعتبــاره أنــه »مــن األفضــل فــي أغلــب األحيــان أن 
يشــّكل القضــاة غالبيــة الهيئــة لتفــادي أي تدخــالت سياســية أو خارجيــة«، وأنــه 
مــن الضــرورّي تشــكيل الهيئــة المنــاط بهــا تأديــب القضــاة خصوصــاً »بكامــل 

أعضائهــا مــن قضــاة، عامليــن أو متقاعديــن«.

وتعتمــد أغلــب الدســاتير األوروبيــة الحديثــة تركيبــة مختلطــة للمجلــس تضــّم 
ــاء  ــس القض ــن مجل ــاص، ضم ــن ذوي االختص ــاة م ــر القض ــن غي ــخصيات م ش
ــاء.  ــتقاللية القض ــة الس ــر األوروبي ــن المعايي ــك م ــار ذل ــن اعتب ــى. وممك األعل
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. 

ــاً تشــكيلة مختلطــة  ــي مكرّس ــوذج االيطال ــتور67 بالنم ــس، أخــذ الدس ــي تون وف
بيــن ثلثيــن مــن القضــاة وثلــث مــن غيــر القضــاة مــن »المســتقلين مــن ذوي 
االختصــاص«. وقــد شــّكل اختيــار هــذا الثلــث مــن األعضــاء غيــر القضاة إشــكالية 
كبيــرة علــى خلفيــة تنامــي المطالــب الفئويــة، وخصوصــاً لــدى المحاميــن الذيــن 
تمَســكت هيئتهــم بوجــوب تعييــن ثلــث األعضــاء كلَهــم مــن بيــن المحاميــن. 
ــداً، وأن  ــم يعتمــد ذلــك أب ــاكل القضائيــة أن الدســتور ل بالمقابــل، اعتبــرت الهي

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.

67 -   المادة 112
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ثمــة ضــرورة فــي إشــراك األجســام المهنيــة األخــرى المعنيــة بالقضــاء68. وقــد 
ــس  ــى المجل ــر القضــاة إل ــن غي ــدأ إدخــال أشــخاص م ــاً أن يتحــَول مب كان الفت
األعلــى للقضــاء تفاديــاً لفئويــة القضــاة، إلــى نذيــر اليقــاظ العديد مــن الفئويات 

المهنيــة.

 صالحياتهج� 

ان الصالحيــات المناطــة بمجلــس القضــاء األعلــى مســألة محوريــة لمــا تحملــه 
مــن تأثيــر علــى تعريفــه وطبيعــة ســلطته. فتعكــس هــذه الصالحيــات النظــرة 
ــراوح بيــن دورهــا  ــى المهمــة األساســية المناطــة بهــذه المؤسســة، والتــي تت ال
ــق بحســن ســير مرفــق  كضامــن الســتقاللية القضــاء مــن جهــة، واآلخــر المتعل

العدالــة العــام.

تشــير الفقــرة 32 مــن إعــالن Singhvi إلــى أن »المســؤولية األساســية فــي إدارة 
ــن«  ــة للموظفي ــاءلة التأديبي ــة والمس ــن الرقاب ــي تتضَم ــم والت ــؤون المحاك ش
ــال  ــه دور فّع ــل فيهــا القضــاء ويكــون ل ــة يمثّ ــاط بالقضــاء أو بهيئ يجــب أن تُن
ــي  ــس األوروب ــة وزراء المجل ــة لجن ــن توصي ــرة 26 م ــح الفق ــا توض ــا«. كم فيه
رقــم R(2010)12 أن »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 
ــب، فــي نظــرة  ــة التأدي ــن القضــاة أو مراقبتهــم وصالحي ــة تعيي ــدان صالحي البل
ــة  ــرى صالحي ــي دول أخ ــح ف ــي69، يُمن ــة للقاض ــاة المهني ــول الحي ــور ح تتمح
مباشــرة فــي إدارة الجســم القضائــي فــي مــوارده الماديــة والبشــرية، فــي 
ــرة  ــق هــذه األخي ــة70. وتتراف ــق العــام للعدال ــر حــول المرف نظــرة تتمحــور أكث
ــى  ــة عل ــوارده والرقاب ــع م ــد توزي ــه وتحدي ــد حاجات ــه ســلطة تحدي ــع إعطائ م

68 -   أنظــر حــول هــذه النقطــة: »مالحظــات حــول الصيغــة األولــى لمشــروع قانــون المجلــس االعلــى للقضــاء 
التونســي«، الموقــع االلكترونــي للمفكــرة القانونيــة، 29 كانــون الثاني/ينايــر 2015.  

69 -   ويعتبر ذلك نموذج دول أوروبا الجنوبية.
70 -   ويعتبر ذلك نموذج دول أوروبا الشمالية.
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ــى  ــودة إل ــة دون الع ــة القضائي ــى وضــع مشــروع الموازن ــع، أو حت هــذا التوزي
الســلطة التنفيذيــة، كمــا فــي إســبانيا. كمــا قــد يُمنــح مــن هــذا المنطلــق ســلطة 
إبــداء الــرأي فــي مشــاريع القوانيــن المتعلقــة بالقضــاء، كمــا صالحيــات مرتبطــة 
ــرارات أو  ــدار ق ــلطة إص ــة س ــض األنظم ــي بع ــى ف ــي، أو حت ــش القضائ بالتفتي
ــات  ــم المؤسس ــي تنظي ــة ف ــلطاته االداري ــّص س ــا يخ ــي م ــة ف ــم تنظيمي تعامي

ــة. ــة القضائي ــة أو المهن القضائي

كمــا يُعطــى فــي بعــض الــدول أيضــاً صالحيــات تأهيــل القضــاة لتولــي المهمــات 
القضائيــة، وذلــك مثــالً 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 9 و11 مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي 
علــى موجــب ربــط مهــام تعييــن القضــاة وتوزيعهــم علــى المناصــب القضائيــة، 
ــتقلة،  ــة مس ــام، ب »هيئ ــة الع ــق العدال ــة وادارة مرف ــة التأديبي ــا المالحق كم
ــن ذلــك  تتضَمــن تمثيــالً قضائيــاً واســعاً«، وخصوصــاً فــي الــدول »حيــث ال يُؤمَّ
بوســائل أخــرى متجــّذرة فــي تقاليــد ثابتــة وأكيــدة«. وتاليــاً، وفــي حيــن تجيــز 
هــذه المعاييــر تعييــن القضــاة فــي األنظمــة األنغلو-سكســونية مــن قبــل 
الســلطة التنفيذيــة، لوجــود ثقافــة متجــَذرة وراســخة تاريخيــاً علــى مــّر قــرون 
باحتــرام الســلطة القضائيــة71، فــإن 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 
أيضــاً 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 
 R (94) ضمانــة أساســية لالســتقاللية. وهــذا مــا نقــرأه فــي كل مــن التوصيــة رقــم

71 -   حول 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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12، والشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة، والــرأي رقــم 1 للهيئــة االستشــارية 
للقضــاة األوروبييــن72. ويالحــظ االنتشــار الواســع لهــذه الصالحيــة فــي النمــوذج 
األوروبــي73، لضمــان اســتقاللية هــذه التعيينــات عــن الســلطة السياســية، خصوصــاً 
فــي الــدول التــي خرجــت مــن وطــأة أنظمة قمعيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانية. 

ــة مســتقلة،  ــة لهيئ ــح هــذه الصالحي ــي ال تمن ــة الت ــي األنظمــة القليل ــى ف وحت
ــي  ــرّس ف ــاء مك ــتقاللية القض ــخ باس ــد راس ــز بتقلي ــة تتمي ــة قضائي ــي أنظم وه
ــا  ــه ســرعان م ــدا، فإن النصــوص واألعــراف، كأنظمــة الدنمــارك والســويد وإيرلن
ــات،  ــي التعيين ــتقلة ف ــات مس ــارة هيئ ــي باستش ــا تقض ــة فيه ــرت ممارس انتش
ــاع رأيهــا. وفــي هــذه األنظمــة يذهــب تفعيــل االســتقاللية باتجــاه إناطــة  واتب
ــي  ــدل ف ــص دور وزارة الع ــم، وتقلي ــة إدارة المحاك ــات المســتقلة بصالحي الهيئ

هــذا المجــال.

أقــل انتشــاراً فــي الــدول االوروبيــة ثانيــاً هــو تولــي مجلــس القضــاء للصالحيــات 
التأديبيــة، وذلــك هــو الحــال فقــط فــي ســّت دول (فرنســا74 وبلغاريــا وايطاليــا 
والبرتغــال ورومانيــا واســبانيا75). فقــد أناطــت األنظمــة األوروبيــة األخــرى هــذه 
ــة76، أو بجهــاز مختــص77 أو أرســت نظامــاً مختلطــاً  ــة بالمحاكــم العادي الصالحي
بيــن هاتيــن اآلليتيــن األخيرتيــن78.  وتعكــس المعاييــر األوروبيــة هــذا التنــّوع، 
ــك المحاكــم،  ــى ذل ــث ال تتول ــه حي ــة رقــمR(94) 12 79 أن ــث تشــير التوصي حي
علــى الــدول انشــاء هيئــة خاصــة لتأديــب القضــاة. كمــا تتــرك الشــرعة األوروبيــة 
حــول نظــام القضــاة80 هــذه الصالحيــة اختياريــاً للمحاكــم أو لمجلــس القضــاء.

72 -   توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم R)94(12 المبــدأ  c.2-I والمبــدأ 1.3 مــن 
ــن. ــاة األوروبيي ــارية للقض ــة االستش ــم 1 للهيئ ــرأي رق ــاة، وال ــة للقض ــرعة األوروبي الش

73 -   بلجيكا، بلغاريا، اسبانيا، فرنسا، هنغاريا، ايطاليا، هوالندا، بولونيا، البرتغال ورومانيا.
ــي  ــة ف ــة العام ــف الهيئ ــذي كل ــون 1883 ال ــع قان ــب القضــاة م ــي تأدي ــي فرنســا دوره ف ــراً ف ــر باك 74 -    ظه

ــر واســعة للقضــاة. ــر موجــة تطهي ــة اث ــف تأديبي ــز بوظائ ــة التميي محكم
75 -  في ما خّص األخطاء »الجسيمة«.

76 -  هولندا وبولونيا.
77 -  دنمارك وهنغاريا والسويد

78 -  اسيانيا، ارلندا وبلجيكا
3-VI  79 -  المبدأ

80 -  الفقرة 5.1
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وتجــدر االشــارة مــن جهــة أخيــرة، إلــى أن المعاييــر األوروبيــة توصــي بتمكيــن 
القاضــي الــذي يشــعر أن اســتقالليته مهــّددة مــن اللجــوء الــى مجلــس قضائــي 
مســتقل81. وهــذا مــا سنتوســع فيــه فــي الفقــرات المتصلــة بحمايــة القضــاة مــن 

التدَخــل. 

ــط  ــاد ضواب ــن ايج ــه يتعيَ ــس، فان ــاة للمجل ــات المعط ــت الصالحي ــا كان ومهم
تحــول دون هيمنتــه علــى القضــاة صونــاً لالســتقاللية الداخليــة وهــذا ما ســنعود 

اليــه أدنــاه.

81 -  توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي R)2010(12 الفقــرة 8، والمبــدأ 1.4 مــن الشــرعة األوروبيــة 
حــول نظــام القضــاة.
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معايير دخول القضاء� 2

يشــّكل دخــول القضــاء مضمــاراً أساســياً لقيــاس درجــة اســتقاللية نظــام قضائــي 
معيّــن. وتحــث المبــادئ الدوليــة لضمــان اســتقاللية القضــاء الــدول علــى تعييــن 
القضــاة مــن خــالل معاييــر واضحــة وآليــة شــَفافة. غيــر أنــه إن وجــدت معاييــر 
ــن  ــة المعتمدتي ــة واآللي ــى الهيئ ــاق عل ــد اتف ــن، ال يوج ــة للتعيي ــة واضح دولي

لهــذه الغايــة.

ــب  ــي تغلي ــن القاض ــد تعيي ــدة82 عن ــم المتح ــية لألم ــادئ األساس ــب المب توج
والمؤهــالت  بالتدريــب  والتمتّــع  والكفــاءة  كالنزاهــة  معاييــر موضوعيــة83 
المناســبة. وتُمنــع ممارســة أي نــوع مــن أنــواع التمييــز خصوصــاً علــى أســاس 
العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو اآلراء السياســية، ولكــن يُســتثنى مــن 
ذلــك الشــرط أن يكــون القاضــي مــن رعايــا البلــد المعنــي84. ولعــّل ذلــك يعــود 
الــى مفهــوم الوظيفــة القضائيــة، واعتبــار أنهــا ليســت وظيفــة تقنيــة بحتــة بــل 

ــد.  ــع ببعــد اجتماعــي أكي تتمت

ــن  ــادة 44 م ــخ الم ــه85. وتوض ــاه نفس ــي االتج ــة ف ــر األوروبي ــب المعايي وتذه
توصيــة لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا رقــم R(2010)12 أنــه 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 أفريقيــا86 (2003) تُشــير بوضــوح 
ــد  ــون ق ــة ال يك ــة القضائي ــي الوظيف ــخص ف ــن أي ش ــوز تعيي ــه »ال يج ــى أن إل
خضــع للتدريــب أو التعليــم المناســبين اللذيــن يخّوالنــه تأديــة مهامــه بشــكل 

ــم«.  مالئ

82 -   المبدأ 10.
83 -  كذلك المادة 9 من الشرعة العالمية للقاضي.

.Ibid   - 84
ــة  ــدأ I.2. مــن توصي ــة حــول نظــام القضــاة  والمب ــى2.3 مــن الشــرعة األوروبي ــرات 2.1 ال 85 -  أنظــر الفق
ــم  ــا رق ــس أوروب ــة وزراء مجل ــة لجن ــم R)94(12 والمــادة 44 مــن توصي ــي رق ــس األوروب ــة وزراء المجل لجن

.12  )2010(
86 -   Principle A, parag, 4 )i( and )k(.
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ويطــرح تحديــد مفهومــي النزاهــة والكفــاءة وقياســهما، إشــكالية أكيــدة تجعــل 
التوّســع فــي كل منهمــا ضروريــاً.

معيار النزاهةأ� 

مــن الصعــب جــداً تقديــر معيــار النزاهــة. فكيــف يُعــرّف هــذا المفهــوم 
ــي تضــع  ــة األساســية الت ــي األدوات الدولي ــاً ف ــه تعريف ــا ال نجــد ل خصوصــاً أنن

ــاء؟  ــتقاللية القض ــر اس معايي

نســتطيع أن نقــرأ فــي التعليــق الــذي أعــّده مكتــب األمــم المتحــدة لمكافحــة 
المخــدرات والجريمــة حــول مبــادئ بنغالــور87 بــأن النزاهــة »تصــف مــن يتحلــى 
pro- ــة ــات األمان ــن صف ــّون م ــي تتك rectitude et droiture. وه ــتقامة  باالس

bité والخلقيَــة القضائيــة moralité judiciaire«. ويجــب علــى القاضــي التحلـّـي 
ــّدد  ــه الخاصــة. ويح ــي حيات ــا وف ــه، كم ــته لمهام ــاء ممارس ــات أثن ــذه الصف به
التعليــق الصفــة المطلقــة للنزاهــة إذ ال تعــرف تدريجــاً. ويرتبــط المفهــوم 
خصوصــاً بأثــر تصــرَف القاضــي علــى النظــرة إلــى العدالــة والثقــة بهــا. ويتابــع 
التعليــق باإلشــارة الــى صعوبــة تحديــد هــذا المفهــوم بشــكل عملــي، بعيــداً عــن 
ــر مــن مــكان الــى آخــر ومــن  المفاهيــم العامــة، خصوصــاً وأن هــذا األثــر يتغيّ
زمــان الــى آخــر. مــن هنــا ضــرورة قيــاس هــذا المفهــوم بالنســبة الــى »عضــو 

عاقــل ومحايــد ومطّلــع مــن أعضــاء المجتمــع«.

ــاة القاضــي  ــد موجــب النزاهــة فــي حي ــة تكمــن خصوصــاً فــي تحدي والصعوب
الخاصــة، خصوصــاً وأن مفهــوم األخــالق يشــهد تطــّوراً دائمــاً، ويرتبــط إلــى حــد 
مــا بخصوصيــة كل مجتمــع. ويجــزم التعليــق بأنــه »ال يمكــن تحديــد القواعــد 
ــا أَن  ــق جــداً«، كم ــاة القاضــي الخاصــة بشــكل دقي ــي ترعــى حي ــة الت األخالقي
تفســير هــذا المبــدأ يجــب أالَ يحصــل بشــكل واســع جــداً يحمــل معــه إمكانيــة 
معاقبــة القاضي«الــذي يتّبــع نمــط حيــاة غيــر تقليــدي، أو الــذي يمــارس هوايات 

أو نشــاطات فــي حياتــه الخاصــة قــد تصــدم بعــض الشــرائح 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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ــد،  ــوم النزاهــة صعــب التحدي ــى مفه ــة، يبق ــن هــذه المحاول ــم م ــى الرغ وعل
األمــر الــذي ال يخلــو مــن المخاطــر. فــأال يُخشــى بــأن يُســتعمل مفهــوم النزاهــة 
ــدأ  ــرب مب ــكل يض ــة، بش ــر موضوعي ــباب غي ــحين ألس ــتبعاد مرش ــي الس الضباب
ــار؟  ــة لالختي ــر الموضوع ــة المعايي ــى القضــاء وحيادي ــوج ال ــي الول المســاواة ف
ــر  ــالً، أن وزي ــي مث ــة الفرنس ــورى الدول ــس ش ــر مجل ــال، اعتب ــذا المج ــي ه وف
ــة  ــار النزاه ــى معي ــاًء عل ــحة بن ــتبعاد مرش ــاً باس ــأً قانوني ــب خط ــدل ارتك الع

ــا88.  ــوق منه ــة الس ــحب رخص ــبب س ــط بس »bonne moralité«، فق

وتشــتد خطــورة عــدم تحديــد هــذا المفهــوم خصوصــاً فــي مجتمعــات معيّنــة، 
حيــث ال ثقافــة متجــّذرة باحتــرام الحريــات. فالخطــورة تكمــن باســتعمال مفهوم 
ــية أو  ــم الجنس ــاس ميوله ــى أس ــحين عل ــتبعاد مرّش ــاض الس ــالق« الفضف »األخ

نمــط حيــاة اجتماعيــة معيّــن أو التــزام نضالــي أو مجتمعــي معيّــن. 

ويمكــن أيضــاً اســتخدام هــذا المفهــوم للتمييــز بيــن المرّشــحين، بحســب 
ــكل  ــة، بش ــم الطائفي ــم90 أو هويته ــبب معتقداته ــة89 أو بس ــم االجتماعي أصوله

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف ــر الدولي ــع المعايي ــاً م ــض تمام يتناق

ويقتــرح التعليــق علــى شــرعة بنغالــور اآلنــف الذكــر معيــاراً آخــر أكثــر 
ــع  ــل متناســباً م ــا إذا كان الفع ــة م ــس معرف ــي لي ــة. فالســؤال الحقيق موضوعي
ــل  ــة، ب ــر االجتماعي ــة أو اآلداب أو المعايي ــدات الديني األخــالق بحســب المعتق
ــرة  ــى الفك ــا عل ــه كم ــام بمهمت ــى القي ــدرة القاضــي عل ــى مق ــره عل ــد أث تحدي
التــي يكّونهــا الجمهــور بشــأن هــذه المقــدرة. وهــذا التفســير يقــارب إلــى حــد 
كبيــر مفهــوم الحيــاد الذاتــي والموضوعــي للقاضــي. ويقــّدم هــذا التعليــق ســتة 
عوامــل يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار: 1) طبيعــة الفعــل الخاصــة أو العامــة؛ 2) 
ــع الفعــل بحمايــة كحــق مــن الحقــوق الفرديــة؛ 3) درجــة التحَفــظ  مــدى تمتَ
ــل؛ 5)  ــادم للفع ــع الص ــي؛ 4) األذى أو الطاب ــهما القاض ــن يمارس ــذر اللذي والح

.CE 21 janv. 1998, req. no 176435   - 88
89 -  فــي مصــر مثــاًل، أثــارت تصريحــات وزيــر العــدل األســبق محفــوظ صابــر »بــأن ال يمكــن ألبنــاء عمــال 
ــد  ــار 2015. وكان ق ــي أي ــى اســتقالته ف ــة أن يصبحــوا قضــاة« موجــة عارمــة مــن االحتجاجــات أدّت ال النظاف
ــر  ــا القاضــى ويكــون غي ــدة لينضــج فيه ــة جي ــة اجتماعي ــاج بيئ أضــاف أن »القضــاء مــن المهــن المقدســة وتحت

محتــاج«.
90 -  مثاًل استبعاد المرّشحات المحجبات
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ــز أو  ــن تحيّ ــل ع ــا الفع ــَم فيه ــي ين ــة الت ــور؛ 6) الدرج ــرام للجمه ــة االحت درج
ــر مناســب.  ــر غي أفــكار مســبقة أو تأثَ

وأخيــراً، يُطــرح الســؤال عــن كيفيــة قيــاس نزاهــة المرشــح؟ وتجــدر اإلشــارة هنــا 
إلــى اعتمــاد بيانــات األجهــزة األمنيــة أو تعّهدهــا بإجــراء اســتقصاء عــن ســيرة 
المرشــحين فــي دول عــدة. ففــي فرنســا مثــالً، يمكــن لــإدارة القضائيــة معاينــة 
ملفــات الشــرطة91 فــي تقديرهــا لمعيــار النزاهــة. وهــذه هــي الحــال فــي لبنــان 

مــع اعتمــاد افــادة ُحســن ســمعة صــادرة عــن بعــض األجهــزة األمنيــة. 

معيار الكفاءة � 

هنالــك نظامــان أساســيان لقيــاس الكفــاءة ال تُفاضــل بينهمــا المعاييــر الدوليــة 
وهمــا مــن جهــة المبــاراة، ومــن جهــة ثانيــة التعييــن بنــاًء علــى صفــة معيّنــة 

فــي ســيرة المرّشــح recrutement sur titre كوجــود خبــرة مهنيــة ســابقة.

ويمكــن القــول أن نظــام المبــاراة92 هــو الســائد فــي دول أوروبــا الغربيــة 
ــدروس  ــرة تنشــئة وتدريــب فــي معهــد لل ــاراة فت ــع المب ــة، حيــث تتب والجنوبي

ــم94.  ــي المحاك ــة93 أو ف القضائي

ــة شــهادة  ــن حمل ــن بي ــن مباشــرًة م ــَم التعيي ــا الشــمالية95، فيت ــي أوروب ــا ف أم
ــن أعضــاء  ــرة تدريــب فــي المحاكــم96، أو مــن بي ــن بعــد فت ــة والناجحي جامعي

ــة للمرشــحين98.  ــرة المهني ــى الخب ــاًء عل ــة97، أو بن ــن القضائي المه

ــا ســابقاً، ال  ــن القضــاة كمــا رأين ــي تعيي ــالف األنظمــة المعتمــدة ف وتبعــاً الخت
ــة  ــة أو الجه ــاة، أي الهيئ ــن القض ــدة لتعيي ــة واح ــة آلي ــر الدولي ــَدد المعايي تُح

91 -   Décr. no 2005-1124 du 6 sept. 2005
92 -  وتُفتــح هــذه المبــاراة اجمــااًل للحائزيــن علــى شــهادة حقوقيــة إال أنــه يغيــب هــذا الشــرط فــي فرنســا حيــث 
 Ecole normale supérieureتكفــي أي شــهادة موازيــة ل4 ســنوات جامعيــة وشــهادة علــوم سياســية ومــن ال

93 -   في اسبانيا وفرنسا والبرتغال ورومانيا.
94 -   في بلجيكا وبلغاريا وايطاليا وبولونيا.

95 -   في الدانمارك والسويد وهولندا وايرلندا، كما في هنغاريا.
96 -    كالدانمارك وهنغاريا

97 -   كايرلندا
98 -   كهولندا
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ــرك  ــة. فيُت ــل الهيئ ــن قب ــا م ــب اعتماده ــي يج ــة الت ــك واآللي ــا ذل ــاط به المن
ــا.  ــار نظامه ــة باختي ــكل دول ــش ل هام

ــي  ــه ف ــزداد أهميت ــحين، ت ــاءة المرّش ــاس كف ــد لقي ــام الُمعتم ــا كان النظ ومهم
ــك  ــة، إذ أن ذل ــة للقضــاة، بحســب األقدمي ــة اآللي ــي تعتمــد الترقي األنظمــة الت
يوجــب، بحســب الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة، »ضمــان نوعيــة تعيين 

القضــاة فــي الوظيفــة القضائيــة بشــكل مطلــق«99 فــي نظــام كّل دولــة.

وفــي لمحــة عــن آليــات تعييــن القضــاة فــي األنظمــة األوروبيــة، يمكــن تلخيصها 
بثالث:

بناًء على شهادة جامعية وخبرة مهنية100
بناًء على مباراة وتدريب في المحاكم101

بناًء على مباراة وتدريب في معهد الدروس القضائية102 

وان كان التعييــن بنــاًء علــى ســيرة المرشــحين ال يتضــارب مــع مبــدأ االســتقاللية 
فــي دول متجــّذرة فيهــا ثقافــة اســتقاللية القضــاء، تبقــى المبــاراة هــي الوســيلة 
األكثــر موضوعيــة وتآلفــاً مــع مبــدأ االســتقاللية لتحديــد الدخــول الــى القضــاء 
فــي األنظمــة األخــرى، منعــاً للمحســوبية والمجاملــة والتمييــز. وتشــّكل كذلــك 

المبــاراة الضامــن للحــق بالمســاواة فــي ولــوج القضــاء103.

ــن،  ــة التعيي ــة وحيادي ــان موضوعي ــي لضم ــاراة ال يكف ــراء مب ــدأ إج ــر أن مب غي
فلطريقــة إجــراء المبــاراة ومقاربتهــا تأثيــر أكيــد. فاعتمــاد الشــفهية حيــث وجــه 
المرّشــح مكشــوف فــي بعــض االختبــارات، كمــا النســبة المعطــاة لهــا فــي تحديد 
العالمــة الكاملــة والنهائيــة، وتوقيتهــا قبــل أو بعــد تلــك الخطيــة، لــه نتائــج قــد 
ــؤّدي  ــاراة الشــفهية، أن ت ــاراة. فمــن شــأن المب ــة المب ــرة فــي حيادي تكــون مؤث
إلــى تعزيــز هامــش تأثيــر أعضــاء اللجــان الفاحصــة فــي النتائــج النهائيــة بنــاء 

99 -   الفقرة 4.1 من األسباب الموجبة للشرعة األوروبية حول نظام القضاة.
100 -  في الدانمارك وهنغاريا وايرلندا وهولندا والسويد

101 -  في بلجيكا وبلغاريا وايطاليا
102 -  في اسبانيا وفرنسا والبرتغال ورومانيا

103 -  وهذا 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 تشــَكل مدخــالً الــى ممارســة 
التمييــز ضــد مرشــحين معيّنيــن. 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 طرقــاً أخــرى 
لدخــول القضــاء. وقــد اعتبــر المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي هــذا المجــال 
أنــه فــي ظــل عــدم وجــود أي مــادة أو مبــدأ دســتوري يمنعــان اعتمــاد طــرٍق 
جديــدة لولــوج القضــاء، االّ أن علــى هــذه الطــرق إرســاء قواعــد تتآلــف وتعــَزز 
ــن  ــن م ــاة المعيّني ــتقاللية القض ــون واس ــام القان ــاواة أم ــدأي المس ــرام مب احت

خــالل هــذه الطريقــة، خصوصــاً لجهــة كفاءتهــم104. 

ويمكن التطرّق في هذا الخصوص الى مسألتين:

ــوراه  ــهادات دكت ــة ش ــن حمل ــن بي ــاراة م ــن دون مب ــاة م ــن قض ــى، تعيي األول
ــار  ــى معي ــًة بالنظــر ال ــوراه كافي ــَد شــهادة الدكت فــي الحقــوق. وطبعــاً، قــد تُع
الكفــاءة. االَ أَن ذلــك قــد يطــرح بعــض االشــكاليات فــي األنظمــة اليافعــة فــي 
ثقافــة اســتقاللية القضــاة، خصوصــاً ان توّســعت هــذه الممارســة، أو لــم يرتبــط 

ــة للكفــاءة. ــات كافي ــن بضمان ــد معيّ ــوراه فــي بل نظــام شــهادة الدكت

ــاة،  ــن القض ــدأ لتعيي ــاراة كمب ــد المب ــي تعتم ــدول الت ــي ال ــع ف ــة، التوّس الثاني
لظاهــرة الدخــول المباشــر اليــه عبــر تعييــن أشــخاص ذوي خبــرات مهنية ســابقة 
ــَوع داخــل  ــادة التن ــك بهــدف زي ــة –، وذل ومختلفــة – اجمــاالً المهــن الحقوقي
ــد القضــاة دون ضــرب مســتوى هــذا الجســم.  ــادة عدي ــي، وزي الجســم القضائ
وتلــك هــي الحالــة فــي فرنســا مثــالً حيــث بــدأ كــم التعيينــات المباشــرة يــزداد 
علــى حســاب التعيينــات مــن خــالل المبــاراة. ويحمــل ذلــك مخاطــر، خصوصــاً 
فــي األنظمــة التــي تلعــب فيهــا الســلطة التنفيذيــة دوراً محوريــاً فــي التعيينــات 
ــبق  ــا س ــا، كم ــاء فيه ــتقاللية القض ــَذرة باس ــة متج ــود لثقاف ــرة105 وال وج المباش

بيانــه. 

104 -   Cons. const. 19 juin 2001, no 2001-445 DC, considérant 41.
105 -   مثل لبنان حيث تصدر هذه التعيينات بمرسوم بناًء على اقتراح وزير العدل.
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فضــالً عــن ذلــك، تجــدر اإلشــارة الــى أن التطــَور الحديــث يذهــب نحــو اعتمــاد 
ــة. ففــي فرنســا،  ــن فــي الوظيفــة القضائي ــة التعيي ــار النفســي فــي عملي االختب
ينضــّم معالــج نفســي الــى الهيئــة الفاحصــة فــي مباريــات دخــول القضــاء. وقــد 
ــد  ــم بع ــج المنظ ــذا المعال ــي 2008/12/31 رأي ه ــادر ف ــوم الص ــل المرس أدخ
ــة  ــح، مــن ضمــن آلي ــة مــع المرّش ــار للشــخصية والكفــاءات ومقابل اجــراء اختب
تنظيــم المبــاراة. ويُعتمــد رأي المعالــج النفســي علــى ســبيل المعلومــات فقــط، 
ــب رأي  ــة طل ــس الهيئ ــح ولرئي ــا للمرّش ــة الفاحصــة بنتائجــه، كم ــزم الهيئ وال تُل

ثــاٍن.

وتبقــى االشــارة الــى مســألة ربــط دخــول القضــاء بفتــرة تجريبيــة. فعــدم ايجــاد 
ضوابــط ومعاييــر واضحــة للفتــرة التجريبيــة يعــّد أوال مساســاً بمبــدأ عــدم جــواز 
ــتفيد  ــرض أن يس ــن المفت ــاً، إذ م ــالً الحق ــه فص ــرَس ل ــذي نك ــي، ال ــل القاض نق
القاضــي فــور تعيينــه مــن الضمانــات المناطــة بوظيفتــه وبنظــام القضــاة لمنــع 
التمييــز بيــن القضــاة الشــباب والجــدد، والقضــاة األقــدم عهــداً.  وإننــا ســنتطرق 
ــه  ــة إلي ــي، فاقتضــت اإلحال ــل القاض ــواز نق ــدم ج ــدأ ع ــة مب ــى دراس ــاً إل الحق
منعــاً للتكــرار. كمــا يمكــن أن تتحــّول االستنســابية فــي الفتــرة التجريبيــة لولــوج 
القضــاء، بابــاً لنســف موضوعيــة وحياديــة هــذا الدخــول، كمــا لضــرب اســتقاللية 
ــَدد  ــة، يُش ــي هــذه المرحل ــان اســتقاللية القضــاة ف ــي ســبيل ضم القاضــي. وف
كل مــن إعــالن Singhvi فــي الفقــرة 17 منــه، والشــرعة األوروبيــة حــول نظــام 
القضــاة فــي الفقــرة 3.3 منهــا، إلــى ضــرورة إتخــاذ قــرارات التثبيــت أو التجديــد 
مــن قبــل أو تحــت إشــراف مجلــس القضــاء األعلــى. كمــا تحفــظ الشــرعة حــَق 
القاضــي الــذي يشــعر أن اســتقالله مهــَدد فــي الفتــرة التجريبيــة، مــن الولــوج 

إلــى هــذا المجلــس.

 R (2010) ــا ــس أوروب ــة وزراء مجل ــة لجن ــن توصي ــرة 51 م ــّدد الفق ــا تش كم
ــة نفســها والمحــَددة ســلفاً فــي  ــر الموضوعي ــى ضــرورة إعمــال المعايي 12، عل
ــد  ــرار تأكي ــاذ ق ــد اتخ ــة، عن ــة القضائي ــي الوظيف ــن ف ــة للتعيي ــون الراعي القان

ــن. ــد التعيي ــف أو تجدي التوظي
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ــون  ــه »يك ــي106 أن ــاء األردن ــتقالل القض ــون اس ــَص قان ــل، ين ــذا القبي ــن ه وم
القاضــي عنــد تعيينــه ألول مــرة فــي أيــة درجــة كانــت تحــت التجربــة لمــدة 
ــه  ــاء خدمت ــس إنه ــق للمجل ــل، ويح ــرته العم ــخ مباش ــن تاري ــنوات م ــالث س ث
ــه الشــخصية أو  ــه أو عــدم لياقت ــه عــدم كفاءت ــك المــدة إذا تبيَنــت ل خــالل تل
ــة القاضــي  ــر خدم ــس، (...) تُعتب ــي يراهــا المجل ــارات الت ــاً لالعتب ــة وفق الخلقي
ــي  ــه ف ــس بتثبيت ــن المجل ــرار م ــدر ق ــدة إال إذا ص ــك الم ــاء تل ــة بانته منتهي

ــة«. الخدم

وهــذه االمكانيــة المفتوحــة ل »اعــالن عــدم أهليــة« القاضــي حتــى بعد مباشــرة 
عملــه، وخــارج أي حــق للقاضــي بالدفــاع عــن نفســه، تُعتبــر مّســاً باســتقاللية 
ــى  ــة ال ــي الخدم ــت ف ــدم التثبي ــن ع ــوف م ــّول الخ ــن أن يتح ــاء، اذ يمك القض
وســيلة لتدجيــن القضــاة الجــدد. ومــن هنــا، يجــب أن ترتبــط هــذه االمكانيــة 
ــح،  ــف واض ــن تعري ــة ضم ــاءة والنزاه ــها أي الكف ــة نفس ــر الموضوعي بالمعايي
وكذلــك بفتــرة وجيــزة جــداً ومحــّددة، كأن ال تحصــل بعــد فتــرة التنشــئة األولــى 

فــي معهــد الــدروس القضائيــة. 

106 -   المادة 12.
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الضمانات في المسار المهني للقاضي � 3

ــاره  ــه أي اختي ــه القضــاء، تشــَكل شــروط ممارســة القاضــي لوظيفت بعــد دخول
لمركــز معيّــن ونقلــه منــه، كمــا مــّدة واليتــه وترقيتــه مداخــل ممكنــة للضغــط 
ــات  ــذه المحطّ ــة ه ــرورة إحاط ــا ض ــن هن ــتقالليته. م ــى اس ــر عل ــه والتأثي علي

ــات تحفــظ اســتقالليته.  ــي للقاضــي بضمان ــن المســار المهن الرئيســية م

إذاً، كمــا دخــول القضــاء، تشــّكل الضمانــات المرتبطــة بمســار القاضــي المهنــي 
ــاد  ــر أن االجته ــن. ونذكّ ــي معيّ ــاٍم قضائ ــتقاللية نظ ــة اس ــاس درج ــاراً لقي مضم
الثابــت للمحكمــة األوروبيــة لحقــوق االنســان يُدخــل ضمــن معاييــر اســتقاللية 

القضــاء طريقــة تعييــن القضــاة ومــّدة واليتهــم107. 

 المناقالت القضائيةأ� 

يجــب أن يتــَم تعييــن القضــاة فــي مراكزهــم بنــاًء علــى كفاءتهــم المهنيــة ومــن 
خــالل آليــة شــَفافة. وطالمــا أن تعييــن القاضــي فــي الوظيفــة القضائيــة جــزء ال 
يتجــزّأ مــن حياتــه المهنيــة، تنســحب معاييــر دخــول القضــاء مــن كفــاءة ونزاهــة 
ــي منصــب  ــق بتشــكيله ف ــا يتعلّ ــي م ــه وخصوصــاً ف ــي كلّ ــى مســاره المهن عل

معيّــن وبأيــة ترقيــة الحقــة إن وجــدت108. 

وتحــّدد المــادة 9 مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي أن علــى »أي تعييــن لقــاٍض 
ــة  ــى المؤهــالت المهني ــة عل ــة وشــّفافة مبني ــر موضوعي ــي نتيجــة معايي أن يأت
المناســبة«. كمــا أتــت التوصيــة رقــم R (94) 12 لتوضــح أن »علــى كل القــرارات 
المتعلقــة بالمســار المهنــي للقاضــي أن تُبنــى علــى معاييــر موضوعيــة، كمــا أن 
علــى اختيــار القضــاة ومســارهم المهنــي أن يُبنــى علــى الجــدارة، بالنظــر إلــى 

المؤهــالت والنزاهــة والكفــاءة والفعاليــة«. 

107 -    أنظر أعاله ص. 20
108 -   أنظر المبدأ 13 من المبادئ األساسية لألمم المتحدة.
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ــَم  ــم المتحــدة يجــب أالَ تت ــادئ األساســية لألم ــن المب ــدأ 10 م وبموجــب المب
 .(improper motives) »التعيينــات القضائيــة بنــاء علــى »دوافــع غيــر ســليمة

وهنــا أيضــاً، يمنــع المبــدأ نفســه كمــا المــادة 9 مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي 
الســابقة الذكــر، التمييــز علــى أســاس العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو 

اآلراء السياســية. 

أمــا الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة فتحــَدد فــي الفقــرة 2.1 أن اختيــار 
القضــاة يجــب أن يعتمــد علــى امكانيــة القضــاة تقديــر القضايــا المرفوعــة إليهــم 
بطريقــة حياديــة ومســتقلة وتطبيــق القانون بشــكل يحتــرم الكرامة االنســانية109. 
ــى  ــرة نفســها ال ــي الفق ــام القضــاة ف ــة حــول نظ ــير الشــرعة األوروبي ــا تُش كم
ــا.  ــام به ــن القاضــي القي ــوب م ــة« المطل ــة الوظيف ــر المرتبطــة بطبيع »المعايي
وبمعنــى آخــر تُقــّدر هــذه المعاييــر بالنســبة الــى الوظيفــة القضائيــة. فبمعــزل 
ــع  عــن اآلليــة أو الهيئــة المعتمــدة الجرائهــا، يجــب أن تضمــن التشــكيالت تمتّ
ــة.  ــتقاللية الكافي ــبة واالس ــارات المناس ــا بالمه ــز م ــي مرك ــن ف ــي الُمعيّ القاض
وتظهــر هنــا أهميــة اعتمــاد آليــة تقييــم موضوعيــة لــكل قــاٍض، والتــي ســنتطرَق 

إليهــا فــي فقــرة مســتقلّة.

ــا  ــَذر فيه ــي ال تتج ــدول الت ــدر بال ــاة، يج ــن القض ــوص تعيي ــا بخص ــا رأين وكم
ــاء  ــس القض ــتقلة كمجل ــة مس ــك لهيئ ــد بذل ــاء أن يُعه ــتقاللية القض ــة اس ثقاف
األعلــى، كــي ال تصبــح التشــكيالت القضائيــة عرضــة للحســابات واألهــواء 
السياســية. وهــذا مــا نَصــت عليــه نصــوص مرجعيــة عــدة مرتبطــة باســتقاللية 
ــن  ــم) بي ــير مهنته ــاة (وس ــن القض ــة تعيي ــف آلي ــة110. وتختل ــلطة القضائي الس
ــة  ــب أدواراً متفاوت ــات تلع ــالث جه ــر ث ــة، فتظه ــة المختلف ــة األوروبي األنظم
ــة (وزارة  ــى، الســلطة التنفيذي ــس القضــاء األعل ــة: مجل ــالت القضائي ــي المناق ف
ــي  ــى ف ــس القضــاء األعل ــح مجل ــة، يُمن ــي نظــرة مقارَن ــم. وف العــدل)، والمحاك
أغلــب األنظمــة الــدور الرئيســي فــي المناقــالت القضائيــة. ويتولــى غالبــاً تعييــن 

109 -   عــن قــدرة القاضــي علــى احتــرام الكرامــة االنســانية عنــد تطبيــق القانــون أنظــر كذلــك المــادة 44 مــن 
.R)2010(12ــم ــا رق ــس أوروب ــة وزراء مجل ــة لجن توصي

110 -   أنظــر الفقــرة 1.3 مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة  والمبــدأ c.2.I. مــن توصيــة 
لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم 94(12(R والــرأي رقــم 1 )2001( للهيئــة االستشــارية للقضــاة 

األوروبيين.
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قضــاة الحكــم دون المدعيــن العاميــن، مــا عــدا بعــض االســتثناءات حيــث يتولــى 
ــم  ــاة الحك ــن قض ــه بي ــدى صالحيات ــي م ــارق ف ــع ف ــاً، م ــن111 مع ــن االثني تعيي
ــان  ــان مختلفت ــك هيئت ــالً). وفــي البرتغــال، هنال وقضــاة المالحقــة (كفرنســا مث
لــكل مــن قضــاة الحكــم وقضــاة المالحقــة. أمــا فــي األنظمــة األخــرى، كالدنمارك 
والســويد حيــث ال مجلــس قضــاء أعلــى، أنشــئت مجالــس خاصــة يتــَم تعييــن 
القضــاة تبعــاً إلستشــارتها. وفــي إيرلنــدا يختــار مجلــس الــوزراء القضــاة بنــاًء على 

الئحــة بأســماء يقترحهــا مجلــس إستشــاري لتعييــن القضــاة.

وفــي هــذا اإلطــار، تجــدر اإلشــارة الــى أنــه وفــي فرنســا، يُعمــل بنظــام 
»الشــفافية« إذ يـُـوزّع مشــروع المناقــالت والتشــكيالت القضائيــة علــى النقابــات 
ــزه   ــن مرك ــل م ــذي نُق ــالع القاضــي ال ــا يقتضــي إطَ ــة، كم ــات القضائي والجمعي
ــاة  ــمح للقض ــي تس ــة إذ ه ــفافية محوري ــذه الش ــّد ه ــه. وتُع ــد طلب ــه عن علي
ــم بشــأن المشــروع. ويعتمــد  ــى مالحظاته ــى عل ــس القضــاء األعل ــالع مجل باطَ

ــه. ــم اقتراح ــد تقدي ــات عن ــذه المالحظ ــاً ه ــس دائم المجل

 مبــدأ عــدم جواز عــزل القاضي أو نقلــه ااّل 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 
ممارســة وظيفتــه. وبمعنــى آخــر، يتعلّــق هــذا الوجــه فــي ثبــات القاضــي فــي 

الوظيفــة القضائيــة فــور دخولهــا.

ــن  ــي م ــل القاض ــواز نق ــدم ج ــمل ع ــوم ليش ــع المفه ــرى، توّس ــة أخ ــن جه م
ــق هــذا الوجــه فــي ثبــات القاضــي  منصبــه إال برضــاه. أي وبمعنــى آخــر، يتعلّ

ــه. ــي منصب ف

111 -   في بلجيكا وبلغاريا وفرنسا وايطاليا ورومانيا
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 R(2010)12 وتؤكــد الفقــرة 49 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبي رقــم
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 األساســيّة الســتقالل القضــاة فــي أمنهــم الوظيفــي أو 
مــا يُشــار إليــه أحيانــاً، كمــا فــي اجتهــاد المحكمــة األوروبيــة لحقــوق االنســان، 
ب »مــدة واليتهــم«. فــاذا لــم يتمتـّـع القاضــي بثبــات فــي وظيفتــه لمــدة كافيــة، 
قــد يخضــع بســهولة أكبــر لضغوطــات خارجيــة، خصوصــاً مّمــن يتولــى ســلطة 

تجديــد منصبــه فــي الوظيفــة القضائيــة. 

لذلــك تنــَص المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة على واجــب الدول ضمــان األمن 
ــون112  ــص القان ــي ن ــد ف ــن التقاع ــا س ــة والوالية كم ــروط الخدم ــي وش الوظيف
وعلــى »تمتـَـع القضــاة، ســواء أكانــوا معينيــن أم منتخبيــن، بضمــان بقائهــم فــي 
مناصبهــم إلــى حيــن بلوغهــم ســن التقاعــد اإللزاميــة أو انتهــاء الفتــرة المقــررة 
ــة  ــا لجن ــك«113. وتذهــب توصيت ــا يكــون معمــوالً بذل ــم المنصــب، حيثم لتوليه
وزراء المجلــس األوروبــي رقــم 114R(94)12  وR(2010)12 115  فــي االتجــاه 
ــة  ــة ضمان ــق المرجعي ــض الوثائ ــي بع ــاة ف ــدى الحي ــة م ــر الوالي ــه. وتُعتب نفس
ــه  ــالع بمهّمت ــى االضط ــي عل ــدرة القاض ــا بق ــرط ربطه ــتقاللية (ش ــة لالس مهم
ــة للقاضــي116:  ــالً الشــرعة العالمي ــه مث ــص علي ــا تن ــذا م بشــكل مناســب). وه
»يجــب تعييــن القاضــي لمــدى الحيــاة أو لمهلــة وبشــروط ال تُهــَدد اســتقاللية 
القضــاء«117.  وتذهــب المفوضيــة الســامية لحقــوق االنســان فــي اإلتجــاه نفســه 

112 -  المبــدأ رقــم 11 مــن المبــادئ االساســية لألمــم المتحــدة. انظــر أيضــاً المبــدأ I.3 مــن توصيــة لجنــة وزراء 
  . R)94(12 المجلــس األوروبــي رقــم

113 -  المبدأ رقم 12 من المبادئ األساسية لألمم المتحدة.
.3.I 114 -  لمبدأ

115 -   الفقرة 50 التي تنص على تعيين »دائم«.
116 -  المادة 8.

ً 117 -  أنظر أيضا
 Latimer House Guidelines, guideline II. 1.
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ــروط  ــر الش ــرورة لتوفي ــي ض ــة ه ــة دائم ــي بوالي ــة القاض ــا أن »إناط باعتباره
ــة«118.  ــلطة القضائي ــي الس ــور ف ــة الجمه ــتقاللهم ولثق ــوى الس القص

ــك  ــر تل ــي للخط ــاة الوظيف ــن القض ــرِّض أم ــي تُع ــات الت ــرز الممارس ــّل أب ولع
ــة بإعــادة إعتمــاد القضــاة أو إعــادة النظــر فــي أوضاعهــم، كمــا نظــام  المتمثّل
إعــارة القضــاة، وأخيــراً التمديــد لهــم بعــد انتهــاء واليتهــم ببلوغهــم ســّن التقاعد.

فمــن جهــة، يكــون القضــاة فــي بعــض البلــدان مســتخدمين بعقــود مؤقَتــة، أو 
ــادة  ــاز إجــراء إع ــى اجتي ــث »يضطــر القضــاة ال ــادة اعتمادهــم حي ــل بإع يُعم
ــة البقــاء  ــة تخويلهــم مواصل ــة بغي ــة معيّن اعتمادهــم بعــد مــرور فواصــل زمني
فــي المنصــب«119. ففــي البيــرو مثــاًل، يتقاعــد القضــاة بعــد فتــرة ســبع ســنوات 
ويتوّجــب إعــادة اعتمادهــم قبــل إعــادة تعيينهــم فــي منصــب قضائي معيـّـن120. 

ــن« أو  ــاة المؤقتي ــام »القض ــى نظ ــارة إل ــم اإلش ــن المه ــرى، م ــة أخ ــن جه م
»المعاريــن« الــذي يتهــَدد األمــن الوظيفــي للقضــاة ومعــه مبــدأ إســتقالليتهم. 
ففــي بعــض األنظمــة يمكــن وقــف التعاقــد مــع القاضــي بعــد ســنتين مــن بــدء 
ممارســته وظيفتــه. فــال يتمتـّـع هــؤالء القضــاة بالثبــات الوظيفي ويمكــن إقالتهم 
ــة  ــن األنظم ــد م ــَص العدي ــا تن ــت121. كم ــي أي وق ــل ف ــن العم ــم ع أو إيقافه
علــى جــواز اســتعارة القضــاة لمــّدة معيّنــة، كبعــض دول الخليــج مثــل اإلمــارات 
والبحريــن وقطــر. ويمكــن اعتبــار وضعيــة القاضــي المعــار لفتــرة معيّنــة، 
وضعيــة هّشــة، تخالــف معاييــر اســتقاللية القضــاء الدوليــة لجهــة تمتـّـع القضــاة 

باألمــن الوظيفــي.

118 -  المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع رابطــة المحاميــن الدوليــة، »حقـــوق اإلنســـان فـــي 
ــم  ــن«، األم ــن والمحامي ــن العامي ــوق اإلنســان خــاص بالقضــاة والمدّعي ــل بشــأن حق ــدل:  دلي ــة الع ــال إقامـ مجـ

المتحــدة، نيويــورك وجنيــف، 2003، ص. 116.
119 -  المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع رابطــة المحاميــن الدوليــة، »حقـــوق اإلنســـان فـــي 
ــم  ــن«، األم ــن والمحامي ــن العامي ــوق اإلنســان خــاص بالقضــاة والمدّعي ــل بشــأن حق ــدل:  دلي ــة الع ــال إقامـ مجـ

المتحــدة، نيويــورك وجنيــف، 2003، ص. 116.
120 -  كذلك في ليتوانيا وأوزبكيستان.

121 -  وتنتشــر هــذه الظاهــرة فــي فنزويــال والبيــرو بحســب اللجنــة االنتر-أميركيــة لحقــوق االنســان. أنظــر التقريــر حــول 
أوضــاع حقــوق االنســان فــي فنزويــال

 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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أخيــراً، ان تمديــد واليــة القاضــي بعــد بلوغــه ســن التقاعــد دون معيــار 
ــب  ــاء، اذ أن ترغي ــؤون القض ــي ش ــل ف ــالً للتدَخ ــاً مدخ ــكّل أيض ــي يش موضوع

ــه. ــط علي ــائل الضغ ــن وس ــّد م ــب يُع ــي كالترهي القاض

ــد  ــي بالتمدي ــي 2015/03/27 يقض ــي ف ــرار حكوم ــدر ق ــالً، ص ــس مث ــي تون فف
ســنة واحــدة للرئيــس األول للمحكمــة اإلداريــة بعــد بلوغــه ســّن التقاعــد. وقــد 
ــه آليــة  ــرت جمعيــة القضــاة التونســيين عــن رفضهــا »لهــذا القــرار لمــا تمثلَ عبّ
التمديــد مــن مســاس باســتقالل القضــاء والقضــاة« إذ »تُبقــي القضــاة بواســطة 
التدَخــل 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 
ــه.  ــة أو عجــزه عــن أداء وظيفت ــة تأديبي ــه كعقوب ــل القاضــي أو عزل ــي نق حالت
ــه »ال  ــادئ األساســية لألمــم المتحــدة علــى أن ــدأ رقــم 18 مــن المب ــّص المب فين
يجــوز كــَف يــد القاضــي أو عزلــه إال ألســباب عجــزه أو ألســباب مســلكية تجعلــه 
غيــر قــادٍر علــى أداء واجباتــه«. ويذهــب إعــالن Singhvi122 والشــرعة العالميــة 
للقاضــي123 وتوصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي وR(2010)12124 فــي 

االتجــاه نفســه. 

وتُشــير المــادة 30 مــن إعــالن Singhvi إلــى ضــرورة أن يكــون العجــز عــن أداء 
ــادئ  ــاً. وتُخضــع المب ــة مثبت ــات المهني ــات األخالقي ــة أو اإلخــالل بموجب الوظيف
األساســية لألمــم المتحــدة قــرارات عــزل القاضــي أو ايقافــه المؤقــت عــن أداء 
وظيفتــه للضمانــات المرتبطــة باتخــاذ القــرارات التأديبيــة125، مــن ضــرورة وجــود 
نصــوص قانونيــة موضوعــة ســلفاً ترعــى الحالــة وضمانــات المحاكمــة العادلــة 
ــب  ــص لتأدي ــل المخَص ــي الفص ــيعها ف ــيتَم توس ــي س ــن، والت ــق الطع ــى ح إل

القضــاة. 

122 -    المادة 30.
123 -  المبدأ رقم 8.
124 -   الفقرة 50.
125 -    المبدأ 20.
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ــة حــول نظــام القضــاة  ــان 7.1 و7.2 مــن الشــرعة األوروبي ــد الفقرت ــك تؤكّ كذل
علــى إخضــاع قــرارات العــزل إلــى ضمانــات اآلليــة التأديبيــة، وخصوصــاً ضــرورة 

إعمــال رقابــة مجلــس القضــاء األعلــى عنــد اتخــاذ مثــل هــذا القــرار.

وينــص كل مــن المبــدأ VI.2 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم 
R(94)12، والفقــرة 50 مــن توصيتــه رقــم R(2010) 12 علــى إمكانيــة العــزل في 
ــه جريمــة  ــة بارتكاب ــك المتعلق ــب تل ــى جان ــه، إل ــة العجــز عــن أداء مهمت حال
أو إخــالالً خطيــراً بالموجبــات التأديبيــة. وتضيــف التوصيتــان موجــب تعريــف 

هــذه األســباب بطريقــة محــَددة فــي القانــون. 

ــم  ــي األم ــان ف ــوق االنس ــة حق ــام للجن ــق الع ــن التعلي ــرة 20 م ــص الفق وتن
ــرة أو  ــباب خطي ــاة إال »ألس ــزل القض ــوز ع ــه ال يج ــى أن ــم 32 عل ــدة رق المتح
ــن  ــة تؤَم ــة منصف ــاع »آلي ــرورة إتب ــف ض ــا تضي ــة« إالَ أنه ــدم أهلي ــأ أو ع خط

الموضوعيــة والحيــاد«126.

ــات محــّددة ومنهــا تعريــف الحــاالت  يتوجــب إذاً ربــط قــرارات العــزل بضمان
ــدم  ــوم »ع ــي مفه ــاً ف ــّدد خصوص ــكل مح ــزل بش ــام الع ــاب أم ــح الب ــي تفت الت
أهليتــه«، واتبــاع آليــة منصفــة وفتــح بــاب الطعــن بهــا أمــام ســلطة مســتقلة. 

وتســمح بعــض األنظمــة القضائيــة بإعــادة النظــر بوضــع القاضــي وإنهــاء 
ــادة 15 د.  ــص الم ــالً، تن ــي األردن مث ــي. ف ــن المســار التأديب ــه خارجــاً ع خدمت
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«.

وتشــّكل هــذه األنظمــة، التــي تخلــو مــن معاييــر محــّددة إلعــالن عــدم أهليــة 
القاضــي، مساســاً 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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ــادئ األساســية  ــة كالمب ــى أن بعــض النصــوص المرجعي ــراً إل تجــدر اإلشــارة أخي
لألمــم المتحــدة وتوصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم R(94)12 تشــير 
إلــى قــرارات تعليــق القاضــي عــن ممارســة مهامــه Suspension، وتُخضعهــا إلى 

نفــس الضمانــات التــي تحيــط باتخــاذ قــرارات العــزل أو القــرارات التأديبيــة. 

وغالباً ما تكون قرارات التعليق شكالً من أشكال العقوبة التأديبية127.

ــي  ــة القاض ــق ممارس ــال بتعلي ــة المج ــض األنظم ــح بع ــاص، تفس ــكل خ وبش
ــر  ــي. وتظه ــم النهائ ــاذ الحك ــل اتخ ــاً، وقب ــه تأديبي ــال مالحقت ــي ح ــه ف لمهام
أهميــة حصــر هــذه اإلمكانيــة بحــاالت وجــود مالحقــة تأديبيــة بحــق القاضــي، 
ــه. كمــا أنــه ينبغــي ربــط هــذه  كــي ال تتحــّول انتهــاكاً لمبــدأ عــدم جــواز عزل
ــر  ــس بوزي ــى، ولي ــاء األعل ــس القض ــة كمجل ــتقلة قضائي ــة مس ــة بهيئ الصالحي
ــة تجعــل حــاالت االيقــاف عــن العمــل خاضعــة  ــر الدولي العــدل، إذ أن المعايي
للضمانــات نفســها التــي ترعــى حــاالت التأديــب. ونُحيــل هنــا إلــى الفصــل الــذي 

ــات. ــه هــذه الضمان ــع في نوّس

مبدأ عدم جواز نقل القاضي من منصبه دون رضاه  

مضمون المبدأ وتكريسه

كمــا ذكرنــا، توّســع مفهــوم عــدم جــواز عــزل القاضــي ليشــمل عــدم جــواز نقلــه 
مــن منصبــه دون رضــاه.

 Singhvi. نجد تكريساً لهذا المفهوم في المعايير األوروبية، كما في إعالن

ــداورة أو  ــة الم ــتثناء أنظم ــه و »باس ــالن Singhvi أن ــن إع ــدأ 15 م ــّص المب ين
الترقيــة الدوريــة، ال يجــوز نقــل القاضــي مــن محكمــة أو مركــز إلــى آخــر دون 

رضــاه«.   

.R)2010(12 127 -   أنظر الحاشية المرافقة للفقرة 67 من التوصية رقم
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ــدم  ــى ع ــا 3.4 عل ــي فقرته ــاة ف ــام القض ــول نظ ــة ح ــرعة األوروبي ــص الش وتن
جــواز نقــل القاضــي مــن منصبــه، حتــى ولــو تــَم ذلــك علــى ســبيل الترقيــة، مــن 
ــي حــاالت  ــتثناء ســوى ف ــدأ بحســب الشــرعة االس ــرف المب دون رضــاه. وال يع
تطبيــق عقوبــة مســلكية، أو إعــادة هيكلــة قضائيــة، أو تســمية مؤقتــة بهــدف 
دعــم محكمــة قريبــة. وتذهــب الفقــرة 52 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس 

ــي رقــم R(2010)12 فــي االتجــاه نفســه.  األوروب

أمــا علــى صعيــد القانــون المقــارن، أتــى فــي فرنســا قــرار المجلــس الدســتوري 
ــدم  ــدأ ع ــى مب ــة عل ــج المترتب ــل النتائ ــي 22 ديســمبر 1958 الســتخالص كام ف
ــم أيضــاً عــدم جــواز نقــل القاضــي الــى  ــار أنــه يُحتّ جــواز عــزل القاضــي باعتب
ــة فــي  ــى شــكل ترقي ــو جــاء هــذا النقــل عل ــى ل ــد دون رضــاه، حت ــز جدي مرك

ــب128. المنص

وإعــالن هــذا المبــدأ هــو أيضــاً إحــدى الترجمــات العمليــة لمبــدأ فصــل 
الســلطات، إذ أنــه يهــدف إلــى تجّنــب الضغوطــات الهرميــة أو السياســية 
علــى وجهــة اتخــاذ الحكــم القضائــي. فمــا فائــدة ضمــان اســتقالل القاضــي إذا 
ــي  ــات الت ــي الملف ــن النظــر ف ــده ع ــع ي ــي رف ــدرة ف ــة ق كان للســلطات العام
تُعهــد إليــه؟ ثــم، كيــف يُضمــن اســتقالل القاضــي إذا بقــي وضعــه هَشــاً وكان 
ــط  ــر؟ ويرتب ــى آخ ــب ال ــن منص ــن م ــي أي حي ــه ف ــة أن تنقل ــلطات العام للس
ــا،  ــل فرنس ــط، مث ــم فق ــاة الحك ــدول بقض ــض ال ــي بع ــدأ ف ــذا المب ــق ه تطبي
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 تشــّكل قــرارات نقــل المّدعيــن العاميــن عقوبــات 

ــة129. مقّنع

وقد تَم اقرار هذا المبدأ مؤخراً في الدستورين المغربي130 والتونسي131.  

128 -   أنظر مثاًل موقف المجلس الدستوري الفرنسي
 Cons. const. 26 janv. 1967, no 67-31 DC.
129 -   V.Conseil supérieur de la magistrature français, Rapport annuel 1997-
1998, p. 50 s. - CE 27 juill. 1979, req. no 03748. - CE 19 avr. 1991, req. no102016.

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

ال يُعتبــر مبــدأ عــدم جــواز نقــل القاضــي دون رضــاه مطلقــاً. فــال بــّد مــن تآلفــه 
مــع مبــادئ أخــرى ســامية.

ــي  ــَق التقاض ــن ح ــرورة تأمي ــع ض ــدأ م ــة المب ــى موازن ــة أول ــن جه ــّد م ــال ب ف
ــال  ــم االنتق ــة لتنظي ــا الحاج ــام، كم ــي الع ــق القضائ ــتمرارية المرف ــراد واس لألف

ــه.  ــود علي ــض القي ــل بع ــا يُدخ ــاة، مم ــي للقض ــي والجغراف الوظيف

ففــي تونــس مثــالً، إثــر الصعوبــة فــي مــلء المراكــز الشــاغرة فــي المحاكــم التــي 
لــم تكــن موضــوع طلــب مــن قبــل القضــاة، عمــدت الهيئــة الوقتيــة لإشــراف 
ــم ودون  ــز عمله ــارج مراك ــى خ ــاة »ال ــل قض ــى نق ــي ال ــاء العدل ــى القض عل
طلــب منهــم وذلــك لمصلحــة العمــل«132، معتمــدًة معيــار »القضــاة الذيــن لــم 
يعملــوا خــارج مقــر إقامتهــم«، معتبــرًة أنــه المعيــار األكثــر موضوعيــًة ومراعــاة 
للمســاواة مــع زمالئهــم الذيــن عملــوا فتــرات بعيــداً عــن مقــر اقامتهــم، ولضمان 
ــة أخــرى  ــرار عناصــر موضوعي ــي الق ــت ف ــن القضــاة. وروعي ــرص بي ــؤ الف تكاف
ــس القاضــي)«  ــي (جن ــم العنصــر الذات ــات، ث ــن الجه ك«تقاســم المســافات بي
133. كمــا ُحــّددت مــدة النقــل مــن أجــل مصلحــة العمــل بســنة واحــدة فقــط134.

وفــي فرنســا مثــالً، يكمــن أحــد هــذه القيــود فــي أن ال مفعــول للمبــدأ ضمــن 
ــن  ــاة الذي ــز القض ــار مراك ــة أن يخت ــس المحكم ــث لرئي ــدة، حي ــة واح محكم

ــة.  ــّكلون المحكم يش

مــن جهــة ثانيــة ُجعــل االنتقــال شــرطاً ضروريــاً للترقيــة وبالتالــي اعتُمــد مبــدأ 
التحفيــز علــى االنتقــال مــع تكريــس احتــرام مبــدأ عــدم جــواز نقــل القاضــي إاّل 
برضــاه135. فاعتبــر مجلــس القضــاء األعلــى الفرنســي أنــه يجــب تفــادي خطريــن: 
األول بقــاء القاضــي لفتــرة قصيــرة جــداً فــي مركــز مــا، وعلــى العكــس بقــاؤه 

132 -  ليلــى الزيــن، عضــو الهيئــة الوقتيــة لإلشــراف علــى القضــاء العدلــي، » قــراءة فــي الحركــة القضائيــة 
لســنة 2015 فــي تونــس: معاييــر موضوعيــة رغــم الصعوبــات العمليــة«، المفكــرة القانونيــة، 14 آب / 

أغســطس 2015 .
133 -   المرجع نفسه.

134 -   تطبيقاً ألحكام الفصل 12 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المحدث للهيئة الوقتية للقضاء العدلي
135 -   كما سوف نرى في الجزء المخصص لترقية القضاة.
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لفتــرة طويلــة جــداً فيــه136. ولذلــك اعتُمــد التوَجــه القائــل ببقــاء القاضــي فــي 
مركــزه لمــدة أدناهــا ســنتين، وأالَ يســتفيد مــن أيــة ترقيــة داخــل محكمــة إذا 
شــغل مركــزاً فيهــا ألكثــر مــن عشــر ســنوات. كمــا اعتبــر بعــض الفقــه الفرنســي 
ــر  ــة تفكي ــى منهجي ــاده عل ــي اعتي ــي ف ــة القاض ــى حيادي ــى عل ــراً يتأتَ أن خط
محــّددة لتواجــده فــي مركــز مــا لمــدة طويلــة. مــن هنــا اعتبــر موجــب االنتقــال 

أو التحفيــز عليــه مــن العناصــر المعــّززة لحياديــة القاضــي137. 

مــن جهــة ثالثــة، ُحــّددت للعديــد مــن الوظائــف القضائيــة فتــرة زمنيــة معيّنــة، 
ممــا يفــرض علــى القاضــي الموافقــة علــى االنتقــال لمركــز آخــر عنــد انتهائهــا. 
ــّدة  ــا لم ــة م ــي محكم ــس ف ــي الجال ــوذ القاض ــع نف ــع توّس ــر يمن ــذا األم وه
ــرّس  ــي. وك ــوذ السياس ــذب النف ــاً، يج ــزه حَساس ــاً إذا كان مرك ــة، خصوص طويل
ــراً  ــّرع حص ــود للمش ــه يع ــة بأن ــدة القائل ــي القاع ــتوري الفرنس ــس الدس المجل
ــات المرتبطــة  ــا والضمان ــز م ــي مرك ــة للقاضــي ف ــة المؤقت وضــع شــروط الوالي
ــدأ عــدم جــواز نقــل القاضــي االَ برضــاه138،  بهــا بشــكل يضمــن تآلفهــا مــع مب

ــه. ــة بحــد ذات ــة المؤقت ــدأ الوالي ــة مب دون إدان

ترقية القضاةج� 

وبشــكل مــواٍز تكمــن إحــدى الوســائل الضامنــة الســتقاللية القضــاء فــي إنشــاء 
نظــام واضــح لترقيــة القضــاة مبنــي علــى عوامــل موضوعيــة. فقــد يشــّكل تركيــز 
القاضــي جهــوده فــي ســبيل ترقيتــه أو فــي ســبيل اســترضاء الهيئــات المســؤولة 

عــن ترقيتــه تهديــداً الســتقالليته. 

وبهــذا المعنــى، تُعــَد األنظمــة المبنيــة علــى أســاس الكفــاءة أو األقدميــة 
ــة  ــان ترقي ــدول ضم ــى ال ــدة، عل ــة المعتم ــن اآللي ــر ع ــَض النظ ــة. وبغ مقبول

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.
138 -   Cons. const. 26 janv. 1967, no 67-31 DC, considérants 3 et 4.
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القضــاة علــى أســاس معاييــر موضوعيــة تُحَددهــا وتســهر علــى توفّرهــا هيئــة 
ــى.  ــاء األعل ــس القض ــتقلة، كمجل مس

وينــَص المبــدأ رقــم 13 مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة: »أنــه ينبغــي 
أن يســتند نظــام ترقيــة القضــاة، حيثمــا يوجــد مثــل هــذا النظــام، الــى معاييــر 
 Singhvi ــالن ــف إع ــرة«. ويُضي ــة والخب ــاءة والنزاه ــيما الكف ــة، ال س موضوعي
»االســتقاللية« و »اإلنســانية والســهر علــى احتــرام القانــون« كعوامــل موضوعيــة 
يؤثَــر تقديرهــا علــى قــرار الترقيــة (بنــد 14). وتشــَدد توصيــة لجنــة وزراء 
المجلــس األوروبــي رقــم R(94)12 علــى »ضــرورة أن تســتند القــرارات المتعلقــة  
ــم  ــة رق ــح التوصي ــة«139. وتوض ــر موضوعي ــى معايي ــَي ال ــاة المهن ــار القض بمس
ــس أو العــرق أو  ــر ســليمة كالجن ــع غي ــه يجــب أالَ تلعــب دواف R(2010)12 أن

ــد 45). ــر (بن ــي األم ــة أو السياســية أي دوٍر ف ــاءات الطائفي االنتم

وتلحــظ الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة فــي الفقــرة 4.1 نظاميــن لترقيــة 
ــه  ــى القضــاة بموجب ــة يُرقّ ــَي مبنــي علــى األقدمي القضــاة: مــن جهــة، نظــام آل
بعــد بقائهــم لفتــرة معيّنــة فــي مركــز مــا، ومــن جهــة أخــرى نظــام ترقيــة مبنــي 

علــى الكفــاءة. 

ــة، يجــب  ــى األقدمي ــة عل ــة مبني ــا ال تكــون الترقي ــه »عندم ــّدد الشــرعة أن وتُح
ــي  ــي ف ــاءة القاض ــات وكف ــى صف ــري عل ــكل حص ــة بش ــام الترقي ــز نظ أن يرتك
ــه  ــوم ب ــه يق ــم موضوعــي ل ــاس بتقيي ــي تُق ــه والت ــة الي ــة الموكل ــة الوظيف تأدي
قــاٍض أو أكثــر وبنقــاش مــع القاضــي المعنــي. وتُتخــذ قــرارات الترقيــة مــن قبــل 
الهيئــة المشــار اليهــا فــي الفقــرة 1.3 (الهيئــة المســتقلة) أو بنــاًء علــى اقتراحهــا 
ــماؤهم  ــرح أس ــن ال تُقت ــاة الذي ــال للقض ــح المج ــب أن يُفت ــا. ويج أو موافقته
للترقيــة لتقديــم شــكوى أمــام هــذه الهيئــة«. وتشــير األســباب الموجبــة للشــرعة 
ــة«  ــاً بدرجــة عالي ــة يعــّد نظامــاً »حمائي ــى أســاس األقدمي ــة عل أن نظــام الترقي
الســتقاللية القضــاء، إال أنــه يرتبــط بضمــان جــودة ونوعيــة دخــول القضــاء كمــا 

رأينــا أعــاله140.

139 -   الفقرة 2-ج من المبدأ األول.
140 -   أنظر الفصل المخصص للضمانات المرتبطة بولوج القضاء.
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إذاً وإنطالقاً مما تقَدم، يمكن تحديد نوعين رئيسيّين من أنظمة الترقية:

نظــام ترقيــة تلقائيــة حســب األقدميــة: تُبنــى فــي العديــد مــن األنظمــة141 هــذه 
الترقيــة علــى قواعــد أقدميــة ومعاييــر نوعيــة، باإلضافــة الــى وجــود امتحانــات 
معيَنــة لبعــض المراكــز. وذلــك كلـَـه يحــّد مــن دور وحريــة مجالــس القضــاء فــي 
االختيــار. ويُعــّد هــذا النظــام ضمانــة فــي الــدول حيــث ثقافــة االســتقاللية غيــر 
مصانــة. وقــد تــَم اعتمــاده مؤَخــراً فــي تونــس بعــد عــام 2011 كــرَدة فعــل علــى 

االســتغالل السياســي لنظــام الترقيــة الحاصــل فــي ظــل نظــام بــن علــي. 

أو نظــام ترقيــة مبنــي علــى معاييــر موضوعيــة: وهنــا ال بــّد مــن ربــط معاييــر 
الترقيــة بمعاييــر دخــول الوظيفــة القضائيــة مــن نزاهة وكفــاءة وآليــة موضوعية. 
ــر شــرط  ــة كأن يكــون توفَ ــة معين ــة أهمي كمــا أن هــذا النظــام يعطــي لألقدمي
ــه.  ــاً بحــد ذات ــة، مــن دون أن يشــَكل شــرطاً كافي ــة أحــد شــروط الترقي األقدمي
كمــا يمكــن أن يرتبــط هــذا النظــام بسياســة تحفيزيــة كموافقــة القاضــي علــى 
العمــل فــي مناطــق محــَددة أو كموافقتــه علــى التنقــل بعــد فتــرة معينــة مــن 

عملــه فــي منصــب معيــن. 

141 -    في اسبانيا والبرتغال ورومانيا وبولونيا.
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بعــد دراســة الضمانــات المرتبطــة بالمســار المهنــي للقاضــي، ال بــّد مــن التوقَف 
عنــد مســألة تقييــم القاضــي، والتــي ترتبــط بهــا جميــع المراحــل المحوريــة فــي 
ــر لنشــاطه  ــه تقدي ــى أن ــم القاضــي عل ــف تقيي ــكان تعري هــذا المســار. وباإلم
الفــردي. وبهــذا المعنــى، هــو أحــد أوجــه التقييــم القضائــي، بحيــث يضــاف إليــه 

تقييــم نشــاط المحاكــم ككَل.

وإن كان التقييــم الفــردي للقاضــي مقبــوالً وطبيعيــاً فــي العديــد مــن األنظمــة، 
ــة  ــة العام ــط بالوظيف ــي مرتب ــى وجــود جســم قضائ ــة عل ــك المبني ــداً تل تحدي
يُنظَّــم فيــه المســار المهنــي علــى أســاس الترقيــة، فالحــال مختلفــة فــي األنظمــة 
حيــث يُعيّــن القضــاة مــن بيــن أصحــاب الخبــرات القانونيــة ودون آليــات ترقيــة. 
ففــي بريطانيــا وإيرلنــدا ودول أوروبــا الشــمالية كالدنمــارك والســويد وفنلنــدا، ال 
تقييــم فــردي للقاضــي، بــل فقــط نظــام تقييــم نوعــَي وكمــّي لعمــل المحاكــم. 
ــن  ــل المواطني ــا يُنتخــب القاضــي مــن قب ــم عندم ــك ال وجــود لهكــذا تقيي كذل
ــران، مثلمــا هــو الحــال  لواليــة محــّددة، وفــي وظيفــة ومــكان جغرافــي ال يتغيّ
ــى يكــون  ــات المتحــدة. وبهــذا المعن ــد مــن القضــاة فــي الوالي بالنســبة للعدي
ــة. وتُشــير األســباب الموجبــة  الناخــب هــو ســلطة التقييــم فــي نهايــة كل والي
ــم  ــر تقيي ــى أن معايي ــرة 4.1) إل ــة حــول نظــام القضــاة (الفق للشــرعة األوروبي
القاضــي التــي تُبنــى عليهــا ترقيتــه ال تُطبَــق فــي األنظمــة حيــث ال توجــد ترقيــة 
ــال أيضــاً  ــذا المج ــي ه ــع ف ــة تتمتَ ــر أن هــذه »األنظم ــة للقضــاة، غي أو تراتبي
بدرجــة عاليــة جــداً مــن حمايــة االســتقاللية«. وتشــير المبــادئ األساســية لألمــم 
 143 R(94)12 ــم ــي رق ــس األوروب ــة وزراء المجل ــة لجن ــا توصي ــدة142 كم المتّح
ــر  ــدأ تقدي ــى شــرعيّة وجــود مب ــة حــول نظــام القضــاة144 إل والشــرعة األوروبي
ــي،  ــار المهن ــم المس ــر تنظي ــة نظ ــن وجه ــه م ــا تتناول ــاة، إال أنه ــاءة القض كف
فتربطــه بعمليــة ترقيــة القضــاة. فتشــير الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة 

142 -   المبدأ 13.
143 -    الفقرة 2-ج من المبدأ األول.

144 -    الفقرة 4.1.
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مثــالً 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 juge). وبشــكل عــام، ال اســهاب فــي المعاييــر الدوليــة واألوروبيــة بشــأن 
ــا نجــد  عمليــة تقييــم القاضــي، والضمانــات التــي يجــب أن ترتبــط بهــا. إالَ أنن
ــاة146  ــام القض ــول نظ ــة ح ــرعة األوروبي ــالن Singhvi 145 والش ــن إع ــي كل م ف

إشــارة إلــى »التقييــم الموضوعــي« للقاضــي، كقاعــدة لترقيــة القضــاة.

ــم  ــان ال يُلغــي أحدهمــا اآلخــر: األول، تنظي ــم بشــكل عــام هدف ولنظــام التقيي
المســار المهنــي للقضــاة وضمــان المســاواة فــي مــا بينهــم، والثانــي، تحســين 
ــة فــي األهــداف فــي  ــة المرفــق القضائــي العــام. وتظهــر هــذه االزدواجي نوعي
ــادة  ــص م ــي تُخَص ــم R(2010)12 والت ــا رق ــس أوروب ــة وزراء مجل ــة لجن توصي
للتقييــم فــي كَل مــن الفصــل الخامــس المرتبــط باســتقاللية وفعاليــة وامكانيــات 
النظــام القضائــي (فــي الفقــرة 42) والفصــل الســادس المخَصــص لنظــام القضــاة 
(فــي الفقــرة 58). ويمكــن القــول أن دور التقييــم يتضــاءل فــي األنظمــة التــي 
تتــّم فيهــا الترقيــة آليــاً. فينحصــر دور التقييــم فيهــا فــي تنظيــم اإلدارة القضائيــة. 
ــا  ــم هن ــتخدم التقيي ــن أن يُس ــه يمك ــباني. إالَ أن ــام اإلس ــع النظ ــو واق ــذا ه وه

أيضــاً كأســاس للمالحقــة التأديبيــة. 

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 
ــع  ــارض م ــو يتع ــى نح ــاب عل ــوبية واالستنس ــَور المحس ــام تط ــاب أم ــك الب ذل
مبــدأ المســاواة بيــن القضــاة؟ فــال بــّد لهــا اذاً مــن تقديــر اإلمكانــات والكفــاءات 
ــز  ــحين لمرك ــَدد المرش ــد تع ــا عن ــة بينه ــا المقارن ــاٍض، كم ــد كَل ق ــة عن المهني

145 -    المادة 14
146 -    الفقرة 4.1.
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معيّــن. وال بــّد لقــرارات ســلطة تعييــن القضــاة فــي مراكزهــم، ومنعــاً للكيديــة، 
أن تُبنــى علــى ملــف كّل منهــم ومــا يتضَمنــه مــن نتائــج تقييمــه الــدوري.    

ــة –  ــت قضائي ــو كان ــى ل ــا، حت ــام ســلطة م ــَس قي ــة أخــرى، هــل يم ــن جه وم
ــدأ  ــي، مب ــي للقاض ــاط المهن ــم النش ــر وتقيي ــة – بتقدي ــون محكم دون أن تك
ــد147.  ــذا الصعي ــى ه ــة عل ــات مختلف ــاءت اإلجاب ــد ج ــاء؟ وق ــتقاللية القض اس
وقــد ذهــب البعــض إلــى حــّد القــول أنــه »ال توجــد أي وســيلة لضمــان جــودة 
ــة«148. وتشــهد  ــة القضائي ــع اســتقاللية الوظيف ــة ال تتداخــل م ــال القضائي األعم
هــذه المســألة تطــَوراً إيجابيــاً فــي مفهــوم التقييــم والرؤيــة المرتبطــة بــه فــي 
العديــد مــن الــدول، وذلــك مــن خــالل ربــط التقييــم بتقديــر كفــاءات القاضــي 
ــذه  ــن ه ــب149. وم ــرة التأدي ــن فك ــه ع ــع فصل ــا، م ــى تطويره ــاعدة عل والمس
الزاويــة، يقتضــي تعريــف وتحديــد موضــوع التقييــم بشــكل دقيــق، كمــا آلياتــه 
ومعاييــره وأهدافــه. وال بــّد أن يتولــى القانــون تنظيــم التقييــم الفــردي للقضــاة 

ــاً. ــة وإنصاف ــة وموضوعي ــر دقَ ــى األســس األكث لضمــان وضعــه عل

 السلطة التي تقيم أ� 

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

147 -   أنظر 
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. Rivero-
Cabouat, 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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ــائهم  ــاة برؤس ــم القض ــلطة تقيي ــاط س ــى أن تُن ــة أول ــن جه ــن م التقييم.فيمك
ــا. التسلســليين، كمــا هــو الحــال فــي فرنســا، وألماني

ــم  ــة لتقيي ــة الصالح ــليون الجه ــاء التسلس ــر الرؤس ــار، يُعتب ــذا الخي ــق ه ووف
القضــاة إذ أنهــم يمارســون المهنــة نفســها ويتمتّعــون بخبــرة أكبــر ويتشــاركون 
معهــم األخالقيــات المهنيــة نفســها والحمايــة النظاميــة نفســها، فضــالً عــن أنهــم 
قريبــون بشــكل كاف منهــم علــى نحــو يمَكنهــم مــن معرفتهــم جيــداً ولقائهــم 
ــد  ــار مســاوئه إذ ق ــذا الخي ــم. االَ أَن له ــة عمله ــم وإدراك طبيع ــتماع اليه واالس
ــي  ــث يكــون للمســؤول القضائ ــة بحي ــة القضائي ــز الهرمي يشــّكل مدخــالً لتعزي
أن يتحَكــم بالذيــن يخضعــون لتقييمــه. وهــذا مــا حصــل فــي عــدد مــن الــدول 
(مثــالً: المغــرب وتونــس) حيــث شــَكلت الهرميــة فــي التقييــم أحــد أبــرز 
العوامــل المؤثـَـرة فــي اســتقالل القضــاء. هــذا فضــالً عــن أَن 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 
ــي. وال تُختصــر هــذه  ــة مــن أعضــاء مــن الجســم القضائ ــة مؤلف ــة جماعي بهيئ
ــون  ــن أن تك ــل يمك ــي، ب ــش القضائ ــى أو التفتي ــس القضــاء األعل ــة بمجل الهيئ
هيئــة مســتقلة لهــذه الغايــة. وإيجابيــات هــذا الخيــار تكمــن فــي تعــّدد وجهات 

النظــر وتخفيــف مفعــول الهرميــة وغيــاب شــخصنة مضمــون التقييــم. 

فــي إيطاليــا، يتولــى مجلــس القضــاء األعلــى عمليــة تقييــم القضــاة، بنــاًء علــى 
ــة  ــة مؤلَف ــة منتخب ــراح رؤســاء المحاكــم ورأي »مجلــس قضائــي« وهــو هيئ اقت

مــن قضــاة، موجــودة فــي كل محكمــة اســتئناف.

ــى  ــم ال ــم المحاك ــد بتقيي ــا، يُعه ــدا وبريطاني ــدة وهوالن ــات المتح ــي الوالي وف
هيئــة مســتقلة. وفــي الدنمــارك، تتولــى ذلــك هيئــة إداريــة مســتقلة ُمنــاط بهــا 
 Danishاالشــراف علــى الموازنــة والرقابــة علــى حســن إدارة المحاكــم وهــي ال

.Court Administration
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 موضوع التقييم وآليته � 

ــَول  ــي ال يتح ــة، ك ــدة موضوعي ــر المعتم ــون المعايي ــي أن تك ــاً يقتض ــا أيض هن
ــراً  ــم حص ــمل التقيي ــب أن يش ــة. ويج ــات معيّن ــرض توَجه ــًة لف ــم فرص التقيي
ــق  ــر متعلَ ــار أي عنص ــن االعتب ــذ بعي ــي، دون أن يؤخ ــي للقاض ــاط المهن النش

ــه. ــة أو معتقدات ــه الفكري ــخصية أو آرائ ــي الش ــاة القاض بحي

ويمكــن بشــكل عــاّم التفريــق بيــن نوعيــن مــن معاييــر التقييــم، أولهمــا كمــَي، 
ــي  ــة، والثان ــة معيّن ــرة زمني ــي فت ــي ف ــا القاض ــي يُنجزه ــات الت ــَم الملف أي ك
ــالً، نجــد  نوعــَي، أي جــودة األحــكام التــي يُصدرهــا. وفــي النظــام االســباني مث
توّســعاً فــي اســتخدام معاييــر االنتــاج الكمــي لــكل قــاٍض بهــدف تقييــم عمــل 

المحاكــم حصــراً. 

ــاً الســتقاللية  ــه واحترام ــّد مــن القــول إن ــار جــودة األحــكام، ال ب بالنســبة لمعي
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 خــالل طــرق المراجعــة القضائيــة. غيــر أنــه يجــب الحــّد 
قليــالً مــن هــذه القاعــدة: فمنــع إعــادة النظــر باالتجــاه الــذي حكــم القاضــي 
فيــه، ال ينســحب علــى تقييــم التعليــل الُمعتمــد أو دقــة معلوماتــه القانونيــة. 

ــاول  ــة، يتن ــم الموضوعــي، أســاس الترقي ــى أن التقيي ــير إعــالن Singhvi إل ويُش
»نزاهــة القاضــي واســتقالليته، كمــا وقدراتــه المهنيــة وخبرتــه وانســانيته وســهره 

علــى احتــرام القانــون«150.

ويُعــّد إشــراك القضــاة بعمليــة تحديــد معاييــر ومضاميــن التقييــم أمــراً جوهريــاً 
ــهم إزاء أي  ــن أنفس ــاع ع ــن الدف ــم م ــاً له ــاء تمكين ــتقاللية القض ــبة الس بالنس
ــدا  ــي هولن ــا151. ف ــاة له ــول القض ــز قب ــا ولتعزي ــئ كم ــفي أو خاط ــم تعس تقيي
واســبانيا وفنلنــدا ُعهــد الــى القضــاة تحديــد مؤشــرات جــودة نشــاط القضــاة أو 
ــر وجهــات نظــر أخــرى  المحاكــم. اال أن ذلــك وحــده ال يكفــي، اذ يقتضــي توفَ

150 -   البند 14
151 -   Conseil supérieur de la magistrature français, Rapport annuel 2003-2004, 
pp. 81s., spéc. p. 83.
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ــن  ــن أصحــاب اختصــاص، ومحامي ــام، م ــة الع ــق العدال ــى حســن ســير مرف عل
ــتمارات.   ــات واالس ــج البين ــح نتائ ــاءات ومس ــي االحص ــراء ف ــن وخب ومتقاضي

وتيرة التقييم؟ج� 

مــن المهــم جــداً أاّل تتحــول مســألة تقييــم القاضــي الــى أداة تُضعف اســتقالليته، 
خصوصــاً لجهــة توقيتهــا كـــأن تجــري بشــكل مكثّــف، فتتحــوّل الــى نــوع مــن 
التحــرَش أو الرقابــة شــبه اليوميــة علــى عملــه. وبالتوقَــف عنــد بعــض األمثلــة، 
يظهــر توّجهــان: إمــا جعــل التقييــم دوريــاً أي كل ســنتين أو ثــالث، وإمــا ربــط 

توقيتــه بالمفاصــل األساســية فــي حيــاة القاضــي المهنيــة.

فــي فرنســا، يُجــرى هــذا التقييــم علــى األقــل كل ســنتين، بمــا يأتلــف مــع حاجــة 
ــم  ــل التقيي ــا، يحص ــي إيطالي ــاطه. ف ــم نش ــن تقيي ــة ع ــة دوري ــي لمعرف القاض
ــط  ــاَم مرتب ــتحقاق ه ــد كل اس ــا عن ــي، كم ــب القاض ــة تدري ــاء مرحل ــد انته عن
ــي  ــر ف ــل كل تغيي ــي قب ــم موضع ــرى تقيي ــا يُج ــة للقاضــي. كم ــاة المهني بالحي
مركــز القاضــي. فــي بلجيــكا يجــري التقييــم بشــكل دوري بعــد ســنة مــن حلــف 
ــاء كل  ــد انته ــرى أيضــاً عن ــالث ســنوات. ويُج ــَم كَل ث ــن ث ــن وم القاضــي اليمي

واليــة قضائيــة.

ــد كل  ــم عن ــن ث ــم أول خمــس ســنوات، وم ــا تقيي ــا، تحصــل عمليت ــي ليتواني ف
تغييــر فــي الدرجــة، وأخيــراً كل عشــر ســنوات بشــكل إلزامــي. كمــا يمكــن أن 
ــاه القاضــي علــى نقــاط  ــا دعــت الحاجــة بهــدف لفــت انتب يُجــرى تقييــم كلّم

ــي. ــراح وســائل لتحســين مســتواه المهن ــه واقت ســلبية فــي عمل
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عمليــة د�  فــي  القاضــي  ودور  االجرائيــة  الضمانــات 
تقييمــه

تشــير الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة إلــى ضــرورة أن يكــون التقييــم 
الموضوعــي الــذي يخضــع إليــه القاضــي موضــع نقــاش مــع القاضــي المعنــي152. 
 R(2010)12 كمــا تنــَص الفقــرة 58 مــن توصيــة لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا رقــم
ــلطات  ــل الس ــن قب ــاة م ــم القض ــة لتقيي ــع أنظم ــَم وض ــا يت ــه »عندم ــى أن عل
القضائيــة، ينبغــي أن تقــوم هــذه األنظمــة علــى معاييــر موضوعيــة. كمــا ينبغــي 
نشــر هــذه المعاييــر مــن قبــل الســلطة القضائيــة المختصــة. وفضــالً عــن ذلــك، 
ينبغــي لآلليــة المعتمــدة أن تمَكــن القضــاة مــن التعبيــر عــن وجهــات نظرهــم 
بشــأن أنشــطتهم والتقييــم الــذي أفضــت إليــه، وكذلــك الطعــن فــي ذلــك التقييم 

أمــام ســلطة مســتقلة أو محكمــة«.

ــره  ــي تقري ــي ف ــى الفرنس ــاء األعل ــس القض ــب مجل ــه يذه ــاه نفس ــي االتج وف
الــدوري 2003-2004، إذ يعتبــر أن الضمانــات األساســية لشــفافية وتــوازن نظــام 
التقييــم التــي تمنــع أو تحــَد مــن آثــاره الســلبية علــى اســتقاللية القضــاء، تكمــن 

فــي:

المقابلة بين الجهة التي تقيّم والقاضي موضوع التقييم،	 

اطــالع القاضــي علــى مشــروع تقريــر التقييــم، وهــي الضمانــة األولــى والتــي 	 
عّدلــت جوهريــاً روحيــة آليــة التقييم،

حــق القاضــي باالعتــراض علــى مضمــون التقييــم وبمراجعــة قضائيــة بهــذا 	 
الشــأن،

حــق القاضــي باالطَــالع متــى شــاء وعنــد طلبــه علــى مضمــون ملفــه 	 
الشــخصي. 

وفــي نظــرة إلــى القانــون المقــارن، تجــدر اإلشــارة الــى أنــه وفــي فرنســا، أقــَر 
ــة التقييــم، بوجــوب اطــالع القاضــي  ــم آلي ــذي ينظّ قانــون 25 شــباط 1992 وال

152 -    الفقرة 4.1.
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علــى مضمــون تقييمــه، كــي يتمكــن مــن تقديــم مالحظاتــه عليــه. ويكــون اذاً 
التقييــم مؤقتــاً حتــى األخــذ بعيــن االعتبــار بمالحظــات القاضــي فيصبــح نهائيــاً، 
ويُرفــق بــه نــَص مالحظاتــه153. ويحــَق للقاضــي المعتــرض علــى كيفيــة تقييمــه 
أن يرفــع األمــر الــى اللجنــة المنــاط بهــا ترقيــة القضــاة التــي، وبعــد االســتماع 
ــالً يُضــاف الــى ملــف القاضــي.  الــى الســلطة واضعــة التقييــم، تُبــدي رأيــاً معلّ
ــة،  ــم أمــام مجلــس شــورى الدول ــم مراجعــة إبطــال للتقيي ــه تقدي كمــا يحــَق ل

عندمــا يصبــح ملــف التقييــم نهائيــاً.

ــه  ــَف شــخصي ضمــن ســجالت وزارة العــدل توضــع في ــاٍض مل ــكل ق ــم ل ويُنظَ
ــه وأنشــطته  ــى آرائ ــارة ال ــة إش ــه اإلداري، دون أي ــق المرتبطــة بوضع كل الوثائ
ــط  ــي ترتب ــر الت ــن العناص ــفية، أو أي م ــة والفلس ــة والديني ــية والنقابي السياس
حصــراً بحياتــه الشــخصية154. ولــكل قــاٍض االطــالع علــى ملفــه الشــخصي ضمــن 
الضوابــط التــي يضعهــا القانــون. ويُضــاف ملــف القاضــي التقييمــي الــى ملفــه 

الشــخصي.

ــّد أحــد عناصــر  ــاً عــن نشــاطه يُع ــَدم القاضــي توصيفــاً مكتوب ــا، يُق فــي ليتواني
التقييــم ويُؤخــذ بعيــن االعتبــار. كمــا يحــَق لــه تقديــم مالحظاتــه الخطيــة علــى 

تقريــر التقييــم النهائــي الخــاص بــه الــذي يُضــاف الــى ملّفــه. 

ــي يســتند  ــات الت ــم القاضــي لنفســه أحــد البيَن ــا أيضــاً يشــّكل تقيي فــي ايطالي
ــم. ــا التقيي اليه

فــي تونــس، أقــّر نظــام التقييــم الجديــد لعــام 2015، بوجــوب إشــعار القاضــي 
بمضمــون التقييــم والــذي يحــق لــه االعتــراض عليــه بتقريــر خطــي يُرســل الــى 
ــّد ذلــك تطــوراً  ــام. ويُع الهيئــة الوقتيــة للقضــاء العدلــي خــالل مهلــة ســبعة أي
هامــاً بالنســبة لآلليــة القديمــة للتقييــم التــي كانــت ســرية وليــس للقاضــي أي 

دور فيهــا.

153 -  ويراقب 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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ــد، حــق  ــون النظــام األساســي للقضــاة الجدي فــي المغــرب، كــرّس مشــروع قان
القاضــي بطلــب االطَــالع علــى »آخــر تقريــر تقييــم األداء الخــاص بــه«، االَ أنــه 
ــي  ــي تل ــن الســنة الت ــو م ــة شــهر تموز/يوني ــة وهــي نهاي ــة معيّن حصــره بمهل
وضــع التقريــر155. وللقاضــي الحــَق أيضــاً خــالل 15 يومــاً التقــّدم بشــكوى بشــأن 
ــى  ــس األعل ــى (المجل ــاء األعل ــس القض ــام مجل ــه أم ــاص ب ــم الخ ــر التقيي تقري

ــه البــَت بهــا فــي فتــرة 30 يومــا156ً. ــة)، والــذي علي للســلطة القضائي

ضمانات ضدّ التدخالت الخارجية� 5

كنــا قــد ذكرنــا أن العديــد مــن المواثيــق الدوليــة المخّصصــة الســتقاللية القضــاء 
تنــّص علــى موجــب كل دولــة االلتــزام بتكريــس مبــدأ االســتقاللية فــي دســتورها 

أو قوانينهــا واحاطتــه بكامــل الضمانــات.

فنقــرأ فــي المبــدأ رقــم 1 مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة أنــه: »تكفــل 
الدولــة اســتقالل الســلطة القضائيــة وينــَص عليــه دســتور البلــد أو قوانينــه«. كمــا 

 R(94)12. تنــَص علــى ذلــك توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم

ــائل  ــالل مس ــن خ ــة م ــالت الخارجي ــَد التدَخ ــات ض ــة بالضمان ــن االحاط ويمك
ثــالث وهــي تجريــم التدَخــل فــي أعمــال القضــاء، واالجــراءات الخاصــة لحمايــة 
ــك  ــة أي تل ــات االجرائي ــراً الضمان ــل، وأخي ــد يتعرضــون للتدَخ ــن ق القضــاة الذي

ــَص عليهــا أصــول المحاكمــات والتــي تصــون االســتقاللية.  التــي تن

 تجريم التدخل في أعمال القضاءأ� 

تنــَص توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم R(94)12 فــي المبــدأ 
ــة أي شــخص يحــاول الضغــط  ــون معاقب ــه »يقتضــي بالقان األول الفقــرة 2-د أن
ــة  ــة اللجن ــتعيد توصي ــا تس ــم. كم ــادرة عنه ــرارات الص ــي الق ــاة« ف ــى القض عل
رقــم R(2010)12 القاعــدة نفســها فــي الفقــرة 14 منهــا معتبــرًة أنــه »ينبغــي أن 

155 -  مادة 48.
156 -  المادة نفسها.
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ينــَص القانــون علــى عقوبــات ضــَد األشــخاص الذيــن يســعون إلــى التأثيــر علــى 
ــر مالئمــة«. ــر ســليمة وغي القضــاة بطريقــة غي

ــدول  ــة اســتحداث ال ــى مراقب ــة لحقــوق االنســان ال وتعمــد المحكمــة األوروبي
ــة فــي أعمــال القضــاء157. ــل الســلطة التنفيذي ــات ضــَد تدَخ للضمان

ــل  ــم التدَخ ــدأ تجري ــرّس مب ــة، كُ ــدول العربي ــد مــن ال ــه وفــي العدي ونلحــظ أن
فــي أعمــال القضــاء والقضــاة فــي الدســتور. ويظهــر ذلــك كخصوصيــة فــي هــذه 
الــدول ويعبّــر عــن نيّــة جليَــة باعطــاء أقصــى الضمانــات وتحصيــن القضــاة فــي 
عملهــم. وبهــذا المعنــى، يُلــزم الدســتور الســلطة التشــريعية بوضــع نــَص جزائــي 
يُحــَدد جــرم التدَخــل فــي أعمــال القضــاء والقضــاة، كمــا العقوبــة المرتبطــة بــه.

فيذهــب الدســتور المصــري مثــالً خطــوًة الــى األمــام فــي فعاليــة الحمايــة التــي 
يمنحهــا لمبــدأ االســتقاللية اذ أن المــادة 184 منــه تنــّص علــى أن »التدَخــل فــي 

شــؤون العدالــة أو القضايــا، جريمــة ال تســقط بالتقــادم«.  

وتنــَص كذلــك المــادة 109 مــن الدســتور التونســي أنــه »يُحجــر كَل تدَخــل فــي 
ســير القضــاء«، و109 مــن الدســتور المغربــي الجديــد أنــه »يعاقــب القانــون كّل 

مــن حــاول التأثيــر علــى القاضــي بكيفيــة غيــر مشــروعة«.

كمــا تنــَص المــادة 149 مــن الدســتور اليمنــي أن »القضــاة مســتقلون ال ســلطان 
عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون وال يجــوز أليــة جهــة وبأيــة صــورة التدَخــل 
ــل  ــذا التدَخ ــل ه ــر مث ــة ويُعتب ــؤون العدال ــن ش ــأن م ــي ش ــا أو ف ــي القضاي ف

جريمــة يُعاقــب عليهــا القانــون، وال تســقط الدعـــوى فيهـــا بالتقـــادم«.

ــتقاللية  ــى اس ــذه ال ــاتير ه ــارة الدس ــَل اش ــي ظ ــه وف ــى أن ــارة ال ــدر االش وتج
القضــاء مــن جهــة والقضــاة مــن جهــة ثانيــة158، فــان تجريــم التدّخــل فــي أعمال 
ــاً اذاً  ــّد جرم ــة. فيُع ــة القضائي القضــاء يشــمل االســتقاللية المؤسســاتية والفردي
تَدخــل الســلطات األخــرى بأعمــال الســلطة القضائيــة كمؤسســة. كمــا أنــه ومــن 
جهــة أخــرى، يُعــّد جــرم التدَخــل فــي أعمــال القضــاة قائمــاً مهمــا كان مصــدره، 

أي مــن خــارج أو داخــل القضــاء. 

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

158 -   مادة 102 من الدستور التونسي و184 و186 من الدستور المصري و149 من الدستور اليمني.
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تدابير حماية خاصة إزاء التدخل:  � 

تضمــن الفقــرة 1.4 مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة حــق القاضــي 
ــتقالليته أو  ــاة، أو اس ــام القض ــن نظ ــتمدة م ــه المس ــأن حقوق ــعر ب ــذي يش ال
ــأي طريقــة كانــت، مــن اللجــوء  ــر ُمحترمــة ب اســتقاللية القضــاء مهــّددة أو غي
ــا توصــي باناطــة  ــى. كم ــس القضــاء األعل ــة مســتقلة، كمجل ــة قضائي ــى هيئ إل
مثــل هكــذا مجلــس بوســائل فعالــة تمّكنــه مــن الحــؤول دون اســتباحة حقــوق 

ــتقالليتهم. ــاة أو اس القض

ــن  ــاة الذي ــن القض ــي بتمكي ــس األوروب ــي المجل ــوزراء ف ــة ال ــي لجن ــا توص كم
ــى  ــاء أو إل ــس القض ــى مجل ــؤوا إل ــّددة »أن يلج ــتقالليتهم مه ــعرون أن اس يش

ــة«159.  ــاف فعال ــبل انتص ــم س ــر لديه ــرى، أو أن تتوفَ ــتقلة أخ ــلطة مس س

ــي  ــن الدســتور المغرب ــى أن كالً م ــد االقليمــي، تجــدر االشــارة إل ــى الصعي وعل
الجديــد لعــام 2011 كمــا مشــروع القانــون التنظيمــي المتعلــق بالنظام األساســي 
للقضــاة يفرضــان علــى »كل قــاض اعتبــر أن اســتقالله مهــّدد ]موجــب إحالــة[ 

األمــر إلــى المجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة«160.

ــس القضــاء  ــبانيا لمجل ــي اس ــه وف ــى أن ــارة إل ــر، تجــدر االش ــد آخ ــى صعي وعل
صالحيــة فتــح بــاب مراجعــة الamparo161 أمــام المجلــس الدســتوري162، لــكل 

ــّدد.  ــاٍض يستشــعر أن اســتقالله مه ق

159 -  توصية لجنة وزراء المجلس األوروبي R)2010(12 الفقرة 8.
160 -   المادة 109 من الدستور والمادة 40  من مشروع القانون التنظيمي رقم 106 13.

ــي حــال  ــة والســرعة وف ــا االولوي ــق اصــول توليه ــة وف ــم العادي ــام المحاك ــة ام ــذه المراجع ــون ه 161 -    تك
التعــذر، يلجــأ المواطــن الــى المحكمــة الدســتورية عبــر اللجــوء الشــخصي المســمى “amparo” . ان اللجــوء 
امــام المحاكــم العاديــة اوالً يخــص التعديــات علــى الحقــوق والحريــات االساســية المنصــوص عليهــا فــي المــواد 
المذكــورة مــن قبــل اشــخاص وســلطات عموميــة وايضــاً اشــخاص القانــون الخــاص. أمــا اللجــوء امــام المحكمــة 

الدســتورية، فيقتصــر علــى التعديــات علــى الحقــوق والحريــات مــن قبــل اشــخاص القانــون العــام. 
162 -   أنظر

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

 تُعطــى هــذه الصالحيــة للمجلــس بموجــب المــادة 14 مــن القانــون األساســي )loi organique( حــول مجلــس 
القضــاء األعلــى لعــام 1994.
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ــكل  ــن الدســتور ل ــرة 2 م ــادة 53 الفق ــة مفتوحــة بحســب الم وهــذه المراجع
المواطنيــن بهــدف حمايــة الحقــوق والحريــات األساســية163 مــن تعديــات 
ــس  ــَرر المجل ــال ق ــي ح ــي ف ــتفيد القاض ــا. ويس ــام عليه ــون الع ــخاص القان أش
ــذي  ــس164، ال ــذا المجل ــل ه ــن قب ــة« م ــالن الحماي ــن »اع ــك م ــتوري ذل الدس
ــوق  ــى الحق ــاً عل ــَكل تعدي ــذي يش ــل ال ــرار أو الفع ــالن الق ــالن بط ــن اع يتضَم
ــل  ــي بكام ــع المّدع ــادة تمتَ ــتوريتها واع ــراف بدس ــة واالعت ــات المحمي والحري
حقوقــه وحرياتــه وعنــد الضــرورة، اتخــاذ التدابيــر المناســبة لحمايتهــا. والجديــر 
بالذكــر انــه فــي حــال اللجــوء الــى مراجعــة ال “amparo” الدســتورية، نتيجــة 
ــا  ــة بجمعيته ــات، تجتمــع المحكم ــوق والحري ــى الحق ــي عل ــَص قانون تعــدي ن
ــتورية  ــدم دس ــه ع ــن في ــدأً تُعل ــراراً جدي ــدر ق ــون وتُص ــدرس القان ــة ل العمومي

ــون.  القان

 ضمانات متصلة بأصول المحاكمة ج� 

ــي  ــك الت ــاء، تل ــتقاللية القض ــات اس ــتعراضنا لضمان ــي اس ــب ف ــب أالَ يغي  يج
ــة  ــن العملي ــى تحصي ــدف ال ــي ته ــة والت ــادئ االجرائي ــض المب ــي بع ــا ف نجده

ــي. ــم القضائ ــدار الحك ــة واص القضائي

موجب تعليل القرارات القضائية:  

 R(94)12 يتضمــن المبــدأ 5 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم
ــه،  ــا حكم ــى عليه ــي بن ــباب الت ــاء األس ــي إعط ــب القاض ــرة f.3 موج ــي الفق ف
بشــكل واضــح وكامــل، وباســتعمال لغــة مفهومــة فــي ذلــك. وتســتعيد الفقــرة 
63 مــن التوصيــة رقــم R(2010)12 القاعــدة نفســها باعتبــار أنــه »ينبغــي 

ــم«. ــهلة الفه ــارات واضحــة وس ــم بعب ــل حكمه للقضــاة تعلي

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

 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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يشــّكل موجــب تعليــل القــرارات القضائيــة احــدى ضمانــات اســتقاللية القاضــي 
بمــا أنــه يشــّكل »درعــاً ضــد تعّســف القاضــي بإجبــاره علــى إدراك رأيــه القانوني 

ووقعــه (...) كمــا يوفـّـر للمتقاضــي تبريــراً للقــرار«165.

ــي  ــي ف ــط خارج ــى القاضــي الخضــوع لضغ ــب عل ــون أصع ــى، يك ــذا المعن به
ــم  ــق قائ ــى منط ــه عل ــند رأي ــه أن يُس ــا، اذ علي ــة م ــي قضي ــره ف ــرض نظ مع
قانونــاً. فتكــون قراراتــه قابلــة للنقــد والمســاءلة ويصعــب عليــه تاليــاً اتخــاذ رأي 

ــفي. تعس

ــول  ــة وص ــى كيفي ــة عل ــع بالرقاب ــن وللمجتم ــب للمتقاضي ــذا الموج ــمح ه يس
ــات.     ــن الحيثي ــاً م ــة انطالق ــة القانوني ــى االجاب ــي ال القاض

حتــى لــو غــاب موجــب التعليــل مــن الضمانــات الصريحــة للمحاكمــة العادلــة 
حســب االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق االنســان166، ااّل أن اجتهــاد المحكمــة 
األوروبيــة قــد جعلــه جــزءاً ال يتجــزّأ مــن الحــق بمحاكمــة عادلــة167، مســتنداً امــا 
 (droit d’être entendu par un tribunal) علــى الحــق بالولــوج الــى محكمــة

أو علــى موجــب حيــاد المحكمــة168.

كمــا كُــرّس موجــب تعليــل القــرارات القضائيــة فــي عــّدة دســاتير أوروبيــة، نذكــر 
منهــا علــى ســبيل المثــال الدســتور االســباني169 وااليطالــي170 والبرتغالي171.

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 ».

166 -  ااّل أنــه يُســتنبط مــن المــادة 6§1  مــن 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«.
167 -  انظر

 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.

168 -  انظر
 CEDH 28 oct. 1987, H. c/ Belgique, Série A, n° 127 B.

169 -  المادة 120.

170 -  المادة 111.

171 -  المادة 205.
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مبدأ عالنية المحاكمة:   

ــة، بحســب  يشــّكل مبــدأ عالنيــة المحاكمــة احــدى ضمانــات المحاكمــة العادل
ــاص  ــي الخ ــد الدول ــدأ 10 و11) والعه ــان (مب ــوق االنس ــي لحق ــالن العالم اإلع
بالحقــوق المدنيــة والسياســية (مــادة 14)  والشــرعة األوروبيــة لحقــوق األنســان 
ــتقاللية  ــة الس ــة المكرّس ــريعات الدولي ــق والتش ــر كل المواثي ــادة 6). وتذكّ (الم
ــاء  ــق بقض ــق بالح ــكل وثي ــط بش ــذي يرتب ــدأ، ال ــا بالمب ــي مقدماته ــاء ف القض

ــى اصــدار الحكــم. ــى المحاكمــة وعل ــة عل ــه. وتنســحب العالني مســتقّل ونزي

وتوضــح توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم R(2010)12 فــي فقرتهــا 
ــرة  ــد الفق ــا تؤك ــي«. كم ــكل علن ــدر بش ــّل وتص ــكام أن »تُعل ــى األح 15 أن عل
ــات  ــن المحاكم ــور ع ــالم الجمه ــة أن »إع ــيري للتوصي ــق التفس ــن الملح 26 م
والقــرارات القضائيــة أمــر أساســي النتــاج ثقــة عنــده بالقضــاء والحفــاظ عليهــا«. 

وهــي تســتند إلــى ضــرورة حمايــة المتقاضيــن مــن »عدالــة غيــر شــفافة تخــرج 
عــن رقابــة الجمهــور«172، كمــا أنهــا »تحافــظ علــى ثقــة المتقاضيــن بالمؤسســة 
القضائيــة، وتنــدرج مــن خــالل هــذه الشــفافية فــي ضمــان وأهــداف المحاكمــة 

العادلــة«173.

ــأن غيــاب علنيــة المحاكمــة  واعتبــرت المحكمــة األوروبيــة لحقــوق االنســان ب
يشــّكل مساســاً فــي حيــاد المحكمــة، إذ لــم يتمّكــن الفرقــاء مــن معرفــة هويــة 

القضــاة الذيــن يشــّكلونها174. 

172 -   CEDH 24 nov. 1997, Werner c/ Autriche, JCP 1998. I. 107, no 27, obs. 
Sudre ; RSC 1998. 393, obs. Koering-Joulin.
173 -   CEDH 8 déc. 1983 , Axen c/ Allemagne, série A, no 72, § 25. - CEDH 
22 févr. 1984 Sutter c/ Suisse, série A, no 74, § 26. - CEDH 29 oct. 1991, Helmers c/ 
Suède, série A, no 212-A, § 33-36.
174 -   CEDH, 20 janv. 2011, Vernes c/ France, req. no 30183/06, Procédures 
2011, no 93, obs. Fricero.
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مبدأ سرية المداوالت:  

ينــّص المبــدأ رقــم 15 مــن المبــادئ األساســية علــى موجــب القاضــي »االلتــزام 
بالحفــاظ علــى ســَر المهنــة فــي مــا يتعلَــق بمداوالتهــم وبالمعلومــات الســرية 

التــي يحصلــون عليهــا أثنــاء أداء واجباتهــم«175.

ويشــّكل هــذا المبــدأ فــي القانــون الفرنســي العــام مثــالً مبــدأً قانونيــاً عامــا176ً 
ــات  ــول المحاكم ــن أص ــادة 448 م ــك الم ــراراً كذل ــاد177 م ــه االجته ــد كرَس وق
المدنيــة، كمــا اعتبــره يهــدف للحفــاظ علــى اســتقاللية القضــاة وعلــى القيمــة 
المعنويــة لقراراتهــم178. ولهــذا 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 القــرار. ويســري هــذا الموجــب 
حتــى فــي الــدول التــي تســمح للقضــاة بإبــداء آراء مخالفــة. وفــي هــذه الحالــة، 
ــة التــي تتأتــى عــن ســرية المــداوالت والشــفافية  يمكــن التوفيــق بيــن الحماي
ــة القضــاة.  ــه المخالــف ألكثري ــف بالتمّســك برأي ــي تســمح للقاضــي المخال الت
ــتقاللية  ــف واس ــداء رأي مخال ــة إب ــن صالحي ــط بي ــى الراب ــرّق إل ــوف نتط وس

ــن القضــاة.   ــدأ المســاواة بي ــات مب القضــاة فــي الفصــل المكــرّس لضمان

مبدأ تعدَد قضاة الهيئة الحاكمة  

ــي  ــب ف ــان كان يغي ــة179. ف ــة الحاكم ــَدد قضــاة الهيئ ــدأ تع ــى مب ــاع عل ال اجم
األدوات الدوليــة أي معيــار فــي هــذا الشــأن، اذ تمتنــع مثــالً المحكمــة األوروبيــة 

175 -   ويتضّمن إعالن Singhvi موجباً مماثاًل في الفقرة 21 منه.
176 -   وقد أعلن للمرة األولى في دستور العام  IV في المادة 208. 

177 -   انظر:
 CE 16 oct. 1957, Gopée, Recueil Lebon , p. 534 

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

179 -   رفــض المجلــس الدســتوري الفرنســي مثــاًل تكريــس المبــدأ كأحــد المبــادئ الدســتورية المتعلقــة بالتنظيــم 
القضائــي. أنظــر

Cons. const. 23 juill. 1975, no 75-56 DC
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لحقــوق االنســان عــن تكريــس المبــدأ كإحــدى ضمانــات المحاكمــة العادلــة، ال 
شــّك فــي أنــه يحمــل إيجابيــات أكيــدة180.

ــداول  ــرض أن الت ــه يُفت ــة اذ أن ــة العدال ــاً لنوعي ــدأ ضامن ــال المب ــر باإلجم يُعتب
بعــّدة آراء يُنتــج أحكامــاً أفضــل، كمــا أنــه يعــّزز حياديــة المحكمــة اذ أن القضــاة 
يعملــون تحــت رقابــة زمالئهــم، كمــا أنــه يعــَزز االســتقاللية ليقيــن القضــاة بعدم 

تحَملهــم بشــكل أحــادي مســؤولية الحكــم181.

ــارات القضــاة الشــخصية  ــن آراء واعتب ــر بي ــوازن أكب ويســمح تعــَدد القضــاة بت
ــة182. ــر موضوعي ــى حكــم أكث ــة مــا، واذاً مــن التوَصــل ال فــي قضي

حق التقاضي على درجتين  

حــَق التقاضــي علــى درجتيــن فــي المــواد الجزائيــة مكــرّس فــي العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية (فــي المــادة 14-5) كضمانــة مــن 
ضمانــات المحاكمــة العادلــة وكالحــق لــكل مــن أديــن باللجــوء “إلــى محكمــة 
أعلــى كيمــا تعيــد النظــر فــي قــرار إدانتــه وفــى العقــاب الــذي ُحكــم بــه عليــه«.

ويظهــر ارتبــاط هــذا الحــق الوثيــق بحــق الدفــاع، وهــذا مــا نجــد لــه تكريســاً 
ــاع يشــمل أيضــاً حــق  ــل حــق الدف ــي تجع ــة الت ــات الفقهي ــي بعــض النظري ف

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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ــاق  ــيع نط ــة بتوس ــذه الزاوي ــن ه ــمح إذاً م ــة183. ويُس ــكام القضائي ــاد األح انتق
ــا.  ــا كان نوعه ــا مهم ــة لتشــمل كل القضاي هــذه الضمان

ــة  ــي ضمان ــرار قضائ ــن بق ــد أشــمل، يشــَكل حــق الطع ــى صعي ــه، وعل ــا أن كم
لنوعيــة العدالــة إذ يســمح بإنضــاج الحــل القضائــي فــي قضيــة مــا، وبتصحيــح 
األخطــاء اإلجرائيــة أو فــي مضمــون الحكــم، وللمتقاضــي عــرض قضيتــه بطريقــة 

أفضــل.  

ــة  ــراره لرقاب ــع ق ــي، اذ يخض ــاد القاض ــة لحي ــف وضمان ــام التعَس ــو درع أم وه
ــن.  قضــاة آخري

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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الضمانات االجرائية لحياد المحكمة� 6

ــن  ــي ع ــي التنح ــب القاض ــى موج ــور عل ــرعة بنغال ــن ش ــرة 2.5 م ــَص الفق تن
النظــر فــي قضيــة مــا إن عجــز عــن الحكــم بهــا بحيــاد أو إذا ظهــر ألي مراقــب 
ــذه  ــى ه ــة عل ــرة أمثل ــي الفق ــك. وتعط ــى ذل ــادر عل ــر ق ــه غي ــي أن موضوع
الحــاالت. وينــص المبــدأ 5 مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي علــى موجــب القاضي 
ممارســة وظيفتــه بحياديــة والظهــور مظهــراً حياديــاً. وتذهــب الفقــرة 25 مــن 
ــى القاضــي التنحــي  ــه عل ــى أن ــي اإلتجــاه نفســه، لتشــير إل إعــالن Singhvi ف
عــن القضايــا التــي قــد يشــوبها تخــَوف معقــول184 مــن تحيّــز مــن قبلــه فيهــا أو 
تضــارب مصالــح أو تعــارض مــع وظيفتــه. وتؤكَــد الفقــرة 60 مــن توصيــة لجنــة 
ــرف  ــي التص ــب القاض ــى موج ــم R(2010)12 عل ــي رق ــس األوروب وزراء المجل
والظهــور أنــه يتصــرَف خــارج أي تأثيــر خارجــي غيــر ســليم علــى مســار القضيــة.  

ــه فــي القســم  ــا قــد أشــرنا إلي وبالنظــر إلــى هــذه النصــوص جميعهــا، ومــا كن
األول مــن البحــث (التصنيــف الخامــس)، يمكــن التمييــز بيــن مســتويين لقيــاس 
ــر  ــط بمســتوى أكث ــي يرتب ــط بشــخص القاضــي، والثان ــي يرتب ــاد: األول ذات الحي

ــة: االســتقاللية الظاهــرة. موضوعي

 الحياد الذاتي للقاضيأ� 

تنــَص شــرعة بنغالــور لألخالقيــات القضائيــة، فــي معــرض عــرض المبــدأ رقــم 2 
أي الحيــاد، علــى موجــب القاضــي القيــام بمهمتــه دون انحيــاز واعتمــاد ســلوك 
ــل الــى أقصــى حــّد الحــاالت التــي عليــه التنحــي فيهــا، كمــا االمتنــاع عــن  يقلَ
ــاً وكأنــه يؤثَــر علــى  أي تعليــق خــالل النظــر فــي الدعــوى قــد يظهــر موضوعي
نتيجــة القضيــة أو علــى حيــاد المحاكمــة185. وتفــرض الفقــرة 4.3 مــن الشــرعة 
األوروبيــة حــول نظــام القضــاة عليهــم االمتنــاع عــن أي ســلوك أو بــادرة يكــون 

مــن شــأنه/ها تقويــض الثقــة فــي اســتقاللهم وحيادهــم.

184 -   » Reasonable «.
185 -   الفقرات 2.2 و2.3 و2.4 من شرعة بنغالور. 
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ــات فــي الحــاالت حيــث يكــون  ــاد الضمان ونجــد إذاً فــي المســتوى األول للحي
القاضــي غيــر مســتقَل تمامــاً عــن أحــد األفرقــاء، وهــذا مــا نجــده فــي القواعــد 
ــه  ــي أو تنحي ــاالت رّد القاض ــة ح ــات المدني ــول المحاكم ــي أص ــى ف ــي ترع الت
ــي  ــاده ف ــر أن حي ــا يعتب ــي عندم ــه بالتنح ــى عاتق ــى عل ــب الملق – أي الموج
قضيــة مــا علــى المحــّك، لمعرفتــه مثــالً بأحــد خصــوم القضيــة - إذا ظهــر ســبب 
مشــروع لذلــك (صلــة قرابــة أو مــوَدة أو عــداوة أو ديــن أو مصلحــة تربطــه بأحد 
الخصــوم أو رأي ُمســبق لــه فــي القضيــة). وتشــّكل 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 
ــد مــن عــدم االســتخدام الخاطــئ لهــذا الموجــب، كأن  الطريقــة األنســب للتأكَ
يعمــد القاضــي الــى التنحــي عــن قضيــة مهَمــة خوفــاً مــن التعــرّض الــى ضغــط 
ــة،  ــن؟ وتأخــذ بعــض النصــوص المرجعي ــاً إلزعــاج طــرف نافــذ معيَ مــا أو تجنب
خصوصــاً علــى المســتوى األوروبــي، ذلــك بعيــن االعتبــار. فتشــير توصيــة لجنــة 
وزراء المجلــس األوروبــي رقــم R(94)12186 إلــى أنــه ال يجــوز ســحب قضيــة مــن 
ــى  ــح. وعل ــي المصال ــن دون ســبب شــرعي كالمــرض أو التضــارب ف ــاض معيّ ق
هــذه األســباب أن تُحــَدد فــي القانــون187 وأن تخــرج عــن أي تأثيــر مــن الحكومــة 
أو االدارة. كمــا يقتضــي أن يخضــع قــرار ســحب القضيــة لرقابــة ســلطة تتمتــع 

باالســتقاللية القضائيــة. 

وتلعــب مســألة توزيــع األعمــال دوراً مهمــاً فــي حماية حياديــة المحاكــم. ويؤكَد 
المبــدأ رقــم 14 مــن المبــادئ األساســية إلــى أن توزيــع األعمــال مســألة داخليــة 
تخــّص إدارة المحاكــم188. وتشــير التوصيــة رقــم R(94)12 فــي المبــدأ I.e إلــى 
ــاء  ــن الفرق ــة أي م ــر رغب ــن تأثي ــاً ع ــى خارج ــال يجــب أن يبق ــع األعم أن توزي
أو شــخص ذي مصلحــة فــي النتيجــة التــي ســتؤول إليهــا القضيــة. كمــا توضــح 

  I.f 186 -    المبدأ
187 -   أنظر أيضاً توصية لجنة الوزراء رقم R)2010(12 الفقرة 61. 

.Singhvi 188 -    أنظر أيضاً الفقرة 35 من إعالن
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التوصيــة رقــم R(2010)12 أن هــذا التوزيــع يجــب أن يتّبــع معاييــر موضوعيــة 
محــَددة ســلفاً »بهــدف حمايــة الحــق بقضــاء مســتقَل وحيــادي«. ويتوّســع كل 
ــة  ــيري للتوصي ــق التفس ــم R(94)12 والملح ــة رق ــن التوصي ــدأ I.e م ــن المب م
رقــم R(2010)12 باالشــارة إلــى وجــود »أنظمــة مختلفــة لتوزيــع األعمــال علــى 
أســاس موضوعــي، وبحســب معاييــر موضوعــة مســبقاً.  فيمكــن مثــالً إعتمــاد 
آليــة الســحب، أو التراتــب األبجــدي ألســماء القضــاة، أو آليــة توزيــع أوتوماتكيــة، 
أو توزيــع األعمــال بيــن القضــاة بقــرار مــن رئيــس المحكمــة. والمهــَم أن يبقــى 
التوزيــع خــارج أي تأثيــر مصــدره خارجــي أو داخلــي، أو أن يهــدف الفــادة أحــد 
ــك يجــب اعتمــاد قواعــد مناســبة الســتبدال القضــاة، مــن ضمــن  ــاء. كذل الفرق

منظومــة توزيــع األعمــال«.    

 االستقاللية الظاهرية � 

ــر  ــها أكث ــون قياس ــة لك ــر حمائي ــة أكث ــوي ضمان ــي، فيح ــتوى الثان ــا المس أم
ــره  ــَم تطوي ــى ت ــدأ أعل ــة بمب ــاد المحكم ــة حي ــل ضمان ــا تتص ــة. فهن موضوعي
بشــكل خــاص فــي االجتهــاد األوروبــي للمحكمــة األوروبيــة لحقــوق االنســان189، 
ويقــوم علــى حمايــة »االســتقاللية الظاهريــة« للمحكمــة. ونجــد لذلــك تكريســاً 

ــن 1.3 و3.2. ــي الفقرتي ــور ف ــي شــرعة بنغال أيضــاً ف

ــة  ــق بمحاكم ــة للح ــات المالزم ــدى الضمان ــة اح ــتقاللية الظاهري ــَكل االس وتش
عادلــة المكــرّس فــي المــادة السادســة مــن الشــرعة األوروبيــة لحقــوق االنســان. 
 Justice must « : ــزيٍّ ــوٍل انكلي ــى تكــرار ق وتعمــد المحكمــة فــي اجتهادهــا ال

 .190 » not only be done : it must also be seen to be done

فالوســيلة الوحيــدة كــي يكــون نظــام قضائــي مــا محايــداً هــو أن يكــون كذلــك 
بشــكٍل ظاهــر، كــي يولـّـد موضوعيــاً الثقــة بالعدالــة. والمقصــود ب »االســتقاللية 

189 -    أنظر القرارت اآلتية على سبيل المثال ال الحصر:
 CEDH 22 juin 1989, Langborger c/ Suède, série A, no 155, § 32 ; CEDH 22 nov. 
1995, Bryan c/ Royaume-Uni, req. no 19178/91, § 37.  

190 -    انظر مثاًل في
CEDH 26 oct. 1984, De Cubber c/ Belgique, req. no 9186/80, § 26. - CEDH 9 janv. 
2013, Oleksandr Volkov, req. no 21722/11, § 106.
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الظاهريــة« ليــس اســتقالليًة فــي القشــور، انمــا اســتقاللية ملموســة191. وبهــذا 
المعنــى، تبتعــد االســتقاللية والحياديــة عــن ارتباطهــا بوجــدان القاضــي. فبالرغــم 
ــّز  ــد شــّك فــي حيــاد المؤسســة القضائيــة كــي يهت مــن صفائــه، يكفــي أن يتولّ

المبــدأ192.      

ــر أســباب موضوعيــة يمكــن أن تــؤدي الــى  ويكفــي بحســب هــذا المبــدأ، توفّ
نشــوء ارتيــاب مشــروع عنــد أحــد األطــراف بالنســبة الســتقالل وحيــاد القاضــي 
ــي، أو  ــرق، بمعــزل عــن تصــرّف القاضــي الفعل ــد ُخ ــدأ ق ــار ان هــذا المب العتب

عمــا إذا كان التدّخــل فــي أعمالــه أو االنحيــاز قــد حصــال فعــالً.

وهنــا يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار شــعور المســتدعي، دون أن يكــون لــه األثــر 
الحاســم. فالمهــم أن تكــون مخاوفــه ثابتــة موضوعيــاً. وفــي هــذه الحالــة علــى 

القاضــي التنحــي193.

وتكون الحيادية الظاهرية الموضوعية، أكثر تطلباً من الحيادية نفسها. 

ــر  ــواز أن ينظ ــدم ج ــدأ ع ــّكل مب ــه، يش ــي نفس ــق الموضوع ــذا المنطل ــن ه م
ــن  ــدأ عــدم جــواز الجمــع بي ــا، كمــا ومب ــة ســبق ونظــر فيه القاضــي فــي قضي
ســلطة المالحقــة والتحقيــق والحكــم، وأخيــراً القواعــد التــي ترعــي نقــل الدعوى 

ــاد الظاهــري.  ــة للحي ــات إجرائي ــاب المشــروع ضمان لالرتي

   

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

192 -   انظر
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.

193 -    انظر مثال
ًCEDH 28 oct. 1998, Castillo Algar c/ Espagne, req. no 28194/1995, § 45. - CEDH, 
gr. ch., 15 oct. 2009, Micallef c/ Malte, req. no 17056/06, § 98.
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ــة  ــرعات األخالقي ــي الش ــة ف ــوم النزاه ــر مفه ــن تطوي ــة، يمك ــة ثاني ــن جه وم
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. فــال تُقــاس النزاهــة بالتثبَــت فقــط مــن عــدم رضــوخ القاضــي فعليــاً 
ــرض عليــه  إلمــالءات أو تدَخــالت الســلطات األخــرى، أو قضــاة آخريــن، بــل يُف
أيضــاً تفــادي أي عمــل مــن شــأنه أن يولَــد موضوعيــاً شــبهة أو ارتيابــاً مشــروعاً 

حــول اســتقاللية القضــاء. 
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ضمانات مبدأ المساواة بين القضاة� 7

يشــّكل 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، يُعــّد مبــدأ المســاواة النتيجــة المباشــرة 
للتعريــف الوظيفــي للســلطة القضائيــة، بعيــداً عــن تعريفهــا العضــوّي البحــت. 
ــا  فالّســلطة القضائيــة هــي ســلطة كل قــاٍض ضمــن محكمتــه كمــا كنــا قــد بيّن

أعــاله.

 (garanties statutaires) ــات المرتبطــة مباشــرًة بالقاضــي ــب الضمان ــى جان إل
ــى المبــدأ بشــكل خــاص بيــن  والتــي تشــّكل كلهــا ضمانــات للمســاواة194، يتجلَ
ــة المؤثَــرة  القضــاة لجهــة مشــاركتهم وتمثيلهــم فــي ادارة المؤسســات القضائي
ــة  ــاة الهيئ ــن قض ــاواة بي ــالل المس ــن خ ــاة، وم ــة للقض ــارات المهني ــي المس ف
ــن  ــازات. فم ــل واالمتي ــي المداخي ــم ف ــز بينه ــدم التميي ــراً بع ــة، وأخي الحاكم
شــأن أي تمييــز فــي هــذا الخصــوص أن يفتــح بابــاً واســعاً لنقــض االســتقاللية أو 
لتوســيع هامــش الترغيــب بمنافــع اضافيــة أو الترهيــب بفقــدان حقــوق معينــة. 

ببعــض  التمتَــع  إشــتراط  مــع  ال  المســاواة  مبــدأ  يتعــارض  ال  وبالمقابــل، 
المســؤوليات أو الحقــوق باألقدميــة أو بالكفــاءة التــي يتــَم قياســها وفــق معاييــر 
موضوعيــة، وال مــع التنظيــم الهرمــي للمحاكــم ضمانــاً لتقديــم طعــون قضائيــة. 

أوالً، تُكــرّس المســاواة بيــن القضــاة فــي المبــادئ التــي ترعــى تمثيلهــم   
ــرم  ــى ه ــي أعل ــب ف ــغلون المناص ــن يش ــاة الذي ــار أن القض ــن اعتب إذ ال يكم
التنظيــم القضائــي يختزلــون تمثيــل جميــع القضــاة أو أنــه يقتضــي تخصيصهــم 
بنســب تمثيــل مرتفعــة بالنســبة إلــى ســائر الفئــات األدنــى درجــة. فاألقدميــة 
ال تبــَرر بــأي حــال مــن األحــوال تحكــّم األقــدم مهنيــاً بمســارات األحــدث مهنيــاً. 
وقــد شــهد عــدد مــن مجالــس القضــاء فــي أوروبــا تحــَوالت علــى هــذا الصعيــد: 

194 -    كمــا كنــا قــد رأينــا آنفــاً، و أبرزهــا مبــدأ عــدم جــواز نقــل القاضــي أو حقــه بالدفــاع والتعبيــر والتجمــع 
والحصانــة المتمتــع بهــا.
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ــدأ  ــر لمب ــٍس أكب ــو تكري ــَوراً نح ــاة تط ــل القض ــهد تمثي ــالً، ش ــا مث ــي إيطالي فف
المســاواة بيــن مختلــف فئــات القضــاة، إذ لــم يعــد محفوظــاً مــع القانــون رقــم 
ــوا  ــا كان ــز، بينم ــة التميي ــن لقضــاة محكم ــخ 2002/3/28 ســوى مقعدي 44 تاري
يمثلــون قبــل التعديــل القانونــي 8 مــن أصــل 12 195 عضــواً. وقــد اخــذ مشــروع 

قانــون مجلــس القضــاء األعلــى فــي تونــس االتجــاه نفســه. 

 بخــالف ذلــك وفــي لببيــا مثــالً، صــدر قانــون تعديــل تشــكيل مجلــس القضــاء 
األعلــى رقــم (14) لعــام 2013، الــذي، وإن كــرّس مبــدأ انتخــاب أعضائه، اســتبعد 
ــي  ــم ف ــاب ممثليه ــا انتخ ــن لقضاته ــث ال يمك ــة حي ــم االبتدائي ــل المحاك تمثي
المجلــس، ممــا يعــّد انتهــاكاً لمبــدأ المســاواة بيــن القضــاة وتكريســاً للهرميــة.

ــة  ــداول بحري ــي الت ــي ف ــق القاض ــان ح ــم ضم ــن المه ــا م ــاً، هن ثاني  
ــن  ــا، م ــل ضمنه ــي يعم ــة الت ــى الغرف ــة عل ــا المعروض ــي القضاي ــتقاللية ف واس
ــى  ــة عل ــس الغرف ــة لرئي ــة أو معنوي ــلطة قانوني ــة س ــك أي ــون هنال دون أن يك
مستشــاريها. ومــن هنــا ضــرورة وضــع قوانيــن أو أخالقيــات مهنيــة مــن شــأنها 
ضمــان المســاواة بيــن رؤســاء الغــرف ومستشــاريها فــي التمثيــل والتــداول ومنع 
أي تســلَط مــن أي نــوع كان. وهــذا األمــر يتعــارض مــع إعطــاء الرؤســاء وضعيــة 
قانونيــة أعلــى مــن وضعيــة المستشــارين كأن يُحصــر حــق الترَشــح أو التمثيــل 
برؤســاء الغــرف دون مستشــاريها. وبالطبــع، يُســهم فــي تعزيــز عالقــة المســاواة 
ــع  ــث يكــون لجمي ــة، بحي هــذه إعطــاء المستشــارين حــَق تســطير آراء مخالف

ــة196.  ــأى عــن أي هرمي ــه بمن ــك برأي ــة حــَق التمَس أعضــاء الغرف

ــب  ــن روات ــاوي بي ــرض التس ــاواة يف ــدأ المس ــن مب ــم يك ــاً، وإن ل ثالث  
ــى  ــة عل ــب مبني ــوارق فــي الروات ــة ف ــه يقتضــي أن تكــون أي القضــاة، يبقــى أن
أســس موضوعيــة كاألقدميــة والكفــاءة. وهــذا مــا تنــص عليــه المــادة 6.2 مــن 
ــن  ــق بي ــه »يمكــن للتفري ــد أن ــة حــول نظــام القضــاة، إذ تؤك الشــرعة األوروبي
القضــاة فــي مقــدار التعويــض أن يســتند إلــى األقدميــة، أو طبيعــة المهــام، أو 
حجمهــا« وهــي معاييــر يجــب قياســها »بشــكل شــَفاف«. وقــد تكــون الترقيــة 

195 -  V. La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe, op. cit., 
p. 47.

196 -    أنظر »غادة عون، صاحبة الرأي المخالف«، المفكرة القانونية، ملحق آذار/مارس 2015.
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ــالً مــن  ــب تدَخ ــي تتطلَ ــة الت ــة مــن الترقي ــر مالءم ــة أكث ــى األقدمي ــة عل المبني
المؤسســات القضائيــة فــي البــالد 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، فــإَن 
ــة  ــغ اضافي ــن مــن خاللهــا القاضــي مــن تحصيــل مبال ــرة يتمَك ــر فــرص كثي توفَ
ــداً  ــق أكي ــل قل ــة، يشــَكل عام ــر موضوعي ــاب معايي ــه وبغي ــز عــن زمالئ بالتميي

ــا.  ــب إزاء فقدانه ــع وللترهي ــذه المناف ــب باكتســاب ه ــعاً للترغي ــاً واس وباب

ــض  ــا بع ــمح به ــي تس ــاة، الت ــارة القض ــألة إع ــى مس ــا ال ــودة هن ــي الع وتقتض
األنظمــة كالمصــري197 والتونســي198. ونشــير كذلــك الــى اتفاقيــة التعــاون 
القانونــي والقضائــي لــدول اتحــاد المغــرب العربــي و»اتفاقيــة الريــاض العربيــة 
ــام 1983. ــرب ع ــدل الع ــس وزراء الع ــن مجل ــادرة م ــي« الص ــاون القضائ للتع

وتطــرح إعــارة القضــاة، الــى جانــب تأثيرهــا علــى مســتوى األعمــال القضائيــة 
الوطنيــة إذ تــؤدي الــى تفريــغ القضــاء مــن أفضــل عناصــره، أو اعتمادهــا أحيانــاً 
»إلبعــاد القضــاة المعترضيــن«199، إشــكاليات علــى مســتوى مبــدأ المســاواة بيــن 
القضــاة. فعــدم ضبــط معاييــر اختيــار القضــاة المعاريــن، كمــا امكانيــة اختيــار 
القاضــي باالســم مــن قبــل الدولــة األجنبيــة، قــد يــؤدي الــى تطــَور العالقــة بيــن 
ــى  ــر عل ــى نحــو يؤثَ ــاب المحســوبية عل ــح ب ــة وفت ــة األجنبي القاضــي والحكوم

االســتقاللية القضائيــة.

197 -   تنــص المــادة 65 مــن قانــون الســلطة القضائيــة المصريــة علــى جــواز إعــارة القضــاة »إلــى الحكومــات 
األجنبيــة أو الهيئــات الدوليــة بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة، بعــد أخــذ رأي الجمعيــة العامــة للمحكمــة التابــع لهــا 
القاضــي أو النائــب العــام بحســب األحــوال وموافقــة مجلــس القضــاء األعلــى«. وجعلــت هــذه المــادة ســقفاً زمنيــاً 
لإلعــارة ال يتعــدّى مــدة األربــع ســنوات ال يمكــن تمديدهــا إال »إذا اقتضــت ذلــك مصلحــة قوميــة يقدرهــا رئيــس 

الجمهورية«. 
198 -   تنــص المــادة 23 مــن قانــون اســتقالل القضــاء األردنــي علــى إمكانيــة »إعــارة القاضــي إلــى الحكومــات 
ــى أال  ــس« عل ــة المجل ــى موافق ــاء عل ــوزراء بن ــس ال ــرار مــن مجل ــة بق ــة أو الدولي ــات اإلقليمي ــة أو الهيئ األجنبي
تزيــد مــدّة اإلعــارة علــى 5 ســنوات »طيلــة مــدّة خدمتــه القضائيــة«. وقــد ابــرم األردن اتفاقيــات بهــذا الشــأن مــع 

االمــارات والبحريــن وقطــر
ــف  ــل تعص ــج: ه ــى دول الخلي ــن ال ــاة المصريي ــارة القض ــر، »اع ــة عم ــوص: من ــذا الخص ــر به 199 -  أنظ

المصالــح الفئويــة للقضــاة باســتقاللهم؟«، المفكــرة القانونيــة، 16 تشــرين األول / أكتوبــر 2013.
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الحريات األساسية� 8

يتمتـَـع القاضــي كأي مواطــن آخــر بالحقــوق والحريــات األساســية المكرَســة فــي 
المواثيــق الدوليــة، خصوصــاً حّريتــي التعبيــر والتجّمــع. 

ــة، كمــا  ــور لألخالقيــات القضائي ــده المبــدأ 4.6 مــن شــرعة بنغال وهــذا مــا يؤكَ
ــالن  ــاً لإع ــه »وفق ــدة200 إذ أن ــم المتح ــية لألم ــادئ األساس ــن المب ــادة 8 م الم
ــن  ــم م ــة كغيره ــلطة القضائي ــاء الس ــَق ألعض ــان، يح ــوق اإلنس ــي لحق العالم
ــع.  ــات والتجَم ــن الجمعي ــاد وتكوي ــر واالعتق ــة التعبي ــع بحري ــن التمتَ المواطني
ومــع ذلــك يُشــترط أن يســلك القضــاة دائمــاً، لــدى ممارســة حقوقهــم، مســلكاً 

ــتقالل القضــاء«. ــة واس ــم ونزاه ــة منصبه ــظ هيب يحف

ــع)  ــر والتجَم ــن (بالتعبي ــن الحريتي ــى القاضــي ممارســة هاتي ــن عل ــا يتعي وفيم
ــة  ــق دولي ــق مواثي ــَكل وف ــا يش ــي بهم ــع الفعل ــة، فالتمتَ ــط معين ــن ضواب ضم
 Singhvi عــدة بالمقابــل ضمانــة الســتقالليته. فتنــَص الفقــرة 7 مــن إعــالن
ــة  ــة لحماي ــرَكات جماعي ــم تح ــاة بتنظي ــَق القض ــى ح ــال، عل ــبيل المث ــى س عل
اســتقالليتهم. كمــا تنــَص الفقــرة 1.7 مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة 
ــع  ــَق لجمي ــي يح ــاة والت ــها القض ــي يؤسس ــة الت ــات المهني ــى أن »الجمعي عل
القضــاة االلتحــاق بهــا بحّريــة، تُســهم بشــكل ملحــوظ فــي الدفــاع عــن الحقــوق 
ــة مــع الســلطات  المناطــة بهــم فــي أنظمتهــم، خصوصــاً فــي مــا خــَص العالق
ــر القضــاة  ــم«. ويُعتب ــة به ــرارات متعلَق ــي اتخــاذ ق ــا دور ف ــي له ــات الت والهيئ
الذيــن »تتــاح لهــم حريــة تأســيس الجمعيــات (...) أفضــل قــدرة علــى حمايــة 

ــرى«201. ــة األخ ــن القضائي ــتقاللية المه ــتقاللهم واس اس

.Singhvi 200 -    أنظر أيضاً المبدأ رقم 8 من إعالن
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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حرية التعبيرأ� 

ــاع  ــب الدف ــى جان ــه، إل ــر أساســية بالنســبة للقاضــي اذ تســمح ل ــة التعبي حري
ــال فــي  ــة، أداء دور فّع ــة والمعنوي عــن اســتقالليته أو أي مــن مصالحــه المادي

ــة أخــرى.  ــة مســألة قضائي ــي أو أي النقاشــات حــول اإلصــالح القضائ

ــة ليســت مطلقــة بالنســبة للقاضــي202، إنمــا تقيَدهــا بعــض  إالَ أَن هــذه الحري
الضوابــط المرتبطــة مباشــرة بالوظيفــة القضائيــة، خصوصــاً لجهــة واجبــي اللياقة 
ــد بهمــا. فعلــى القاضــي التحَفــظ عــن إعطــاء أيــة  والحيــاد اللذيــن عليــه التقيّ
معلومــة خصوصــاً فــي قضيــة ال تــزال قيــد الحكــم، كــي ال تُمــَس قرينــة البــراءة 
أو ضمانــات المحاكمــة العادلــة. وهــذا أيضــاً مــا تنــَص عليــه المــادة 111 مــن 
ــع  ــق التمت ــاة ح ــرت للقض ــن أق ــي لئ ــي 2011 الت ــادر ف ــرب الص ــتور المغ دس
بحريــة التعبيــر، فإنهــا اشــترطت أن تتــَم ممارســتها بطريقــة تتــالءم مــع موجــب 

التحَفــظ وأخالقيــات الوظيفــة القضائيــة.

 Obligation ويُلحــظ أن التوَجــه الحديــث اســتبدل موجــب التحَفــظ التقليــدي
ــا  ــي Devoir de convenance كم ــي وســلوكي ذات de réserve  بواجــب أخالق
نــرى فــي شــرعة بنغالــور مثــال203ً، وهــو واجــب يتصــل بكيفيــة ممارســة حريتــي 
التعبيــر والتجَمــع مــن دون المــَس بمبــدأ التمتَــع بهمــا. والتحــَول الحاصــل فــي 
ــب  ــفية لموج ــات التعس ــه التطبيق ــى جب ــعياً إل ــس س ــا يعك ــال إنم ــذا المج ه

التحَفــظ والتــي وصلــت إلــى حــد تحويلــه إلــى موجــب صمــت. 

حرية التجمع � 

ــا  ــا أنه ــاة بم ــتقاللية القض ــبة الس ــداً بالنس ــاً ج ــة دوراً هام ــذه الحّري ــب ه تلع
ــة،  ــة والمادي ــم المعنوي ــاع عــن مصالحه ــم للّدف ــع والتنظي ــم بالتجَم تســمح له

202 -   كمــا أنهــا تعــرف قيــوداً بالنســبة ألي شــخص، تحدّدهــا المادتــان 19 و20 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 

ــة  ــة الجماعيّ ــة، التحــّركات القضائيّ ــزار صاغيّ ــرون ون ــذه النقطــة انظــر ســامر غم 203 -   عــن ه
فــي لبنــان، فــي »حيــن تجّمــع القضــاة« )دراســة مقارنــة لبنــان، مصــر، تونــس، المغــرب، الجزائــر، 

ــراق(، ص. 78.  الع
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ــق  ــاص المواثي ــكل خ ــه بش ــد علي ــا تؤك ــذا م ــتقالليتهم. ه ــا اس ــي مقدمته وف
الدوليــة فــي المبــدأ رقــم 9 مــن المبــادئ األساســية، والمبــدأ 12 مــن الشــرعة 
ــي  ــس األوروب ــة وزراء المجل ــة لجن ــن توصي ــدأ IV م ــي، والمب ــة للقاض العالمي
رقــم R(94)12  والفقــرة 25 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم 

ــاة204. ــام القض ــول نظ ــة ح ــرعة األوروبي ــن الش ــرة 1.7 م R(2010)12، والفق

ويؤكــد تطبيــق المبــدأ الرابــع مــن شــرعة بنغالــور لألخالقيــات القضائيــة وهــو 
مبــدأ اللياقــة205 فــي الفقــرة 4.13 بوضــوح أن هــذا المبــدأ يتضّمــن حــق القاضي 
ــل  ــوع، تمثَ ــن هــذا الن ــة أخــرى م ــة جمعي ــة أو أي ــام أو بتشــكيل نقاب باالنضم

مصالــح القضــاة206. 

وتنتشــر حريــة القضــاة فــي تأســيس الجمعيــات بشــكل واســع جــداً فــي األنظمة 
األوروبيــة، كمــا نجدهــا مكرّســة فــي دول عربيــة كثيــرة كمصــر وتونــس واليمــن 
ــن  ــادة 111 م ــرّس الم ــرب، وإذ تُك ــي المغ ــراق. وف ــرب والع ــطين والمغ وفلس
الدســتور المغربــي ل2011 حَقهــم بإنشــاء جمعيــات مهنيّــة أو باإلنضمــام إليهــا، 
تفــرض عليهــم فــي ذلــك احتــرام موجــب حياديــة واســتقاللية القضــاء، والشــروط 

التــي يضعهــا القانــون. 

204 -  أنظر أيضاً 
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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مبدأ المحاسبة وحقوق القاضي في � 9

اإلجراءات التأديبية

ــدأ اســتقاللية القضــاء. وكمــا  ــدأ المــالزم لمب ــدأ محاســبة القاضــي المب ــّد مب يُع
ــوز أن  ــاة، ال يج ــتقاللية القض ــَدد اس ــو يه ــى نح ــبة عل ــَم المحاس ــب أالَ تت يج
ــى درع يســتطيع القاضــي االحتمــاء خلفــه  ــدأ اســتقاللية القضــاء إل يتحــّول مب
لتجَنــب المســاءلة. وتُعــّد محاســبة القضــاة تمامــاً كاالســتقاللية، شــرطاً أساســياً 
لضمــان حــق المتقاضيــن بمحاكمــة عادلــة وتعزيــز الثقــة فــي القضــاء وحياديتــه 
واســتقالله207. وعلــى رغــم االنتشــار الواســع إلعــالن مبــدأ اســتقاللية القضــاء فــي 
الدســاتير األوروبيــة، نــادرة جــداً هــي تلــك التــي تُعلــن المبــدأ المــوازي وهــو 
مبــدأ مســؤولية القاضــي عــن أعمالــه. ونجــد مثــل هــذا اإلعــالن فــي الدســتور 

االســباني لعــام 1978 208. 

وتطرح مسألة محاسبة القضاة عدداً من اإلشكاليات، أهمها اآلتية:  

مسؤولية القضاة عن أعمالهم القضائيةأ� 

فعلــى صعيــد المســؤولية، تهيمــن فــي األنظمــة الديمقراطيــة فكرة أن مســؤولية 
ــم علــى خدمــة عامــة  القاضــي هــي أوالً مســؤولية الدولــة علــى أســاس أنــه قيّ
فيهــا. وتتســم أنظمــة مســؤولية القضــاء فــي األنظمــة الرومانو-جرمانيــة، بغيــاب 
المالحقــة الفرديــة للقاضــي، باســتثناء الحالــة التــي يكــون فيهــا الخطــأ شــخصياً، 
ــي  ــؤولية القاض ــن مس ــوري بي ــرق المح ــر الف ــة.  إذاً يظه ــن الخدم ــالً ع منفص
ــه  ــة أن ــرعات الدولي ــص الش ــا. وتن ــل به ــر متص ــه، أو غي ــل بوظيفت ــل متص لعم
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 ». 

208 -   المادة 117 الفقرة األولى.
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والضــرر عــن أحكامهــم. وهــذا مــا ينــّص عليــه المبــدأ 16 مــن المبــادئ األساســية 
لألمــم المتحــدة والفقــرة 5.2 مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة. وفــي 
ــة شــخصيّة  ــة مالحق ــة ضــد أي ــع القضــاة بالحصان كّل األحــوال، يجــب أن يتمتَ
مرتبطــة بممارســتهم لوظيفتهــم209. وهــذا مــا يُســتنبط أيضــاً مــن توصيــة لجنــة 
وزراء المجلــس األوروبــي رقــم R(2010)12 والتــي تنــَص علــى أنــه » ال ينبغي أن 
تــؤدي إجــراءات تفســير القانــون، وتقديــر الوقائــع أو تقييــم األدلــة التــي يقــوم 
ــة  ــؤولية المدني ــم المس ــى تحميله ــا، إل ــي القضاي ــل ف ــد الفص ــاة عن ــا القض به
ــرة 66) و  ــيم« (فق ــال الجس ــرار واإلهم ــة اإلض ــاالت ني ــي ح ــة، إالَ ف أو التأديبي
ــة اإلضــرار« (فقــرة 68). كمــا تشــّدد  ــة، إالَ فــي حــاالت ني »المســؤولية الجنائي
ــؤولية  ــري المس ــا تح ــي يمكنه ــدة الت ــي الوحي ــة ه ــى أن » الدول ــة إل التوصي
ــام  ــع دعــوى أم ــا لتعويضــات، مــن خــالل رف ــة لقــاض، فــي حــال دفعه المدني

إحــدى المحاكــم« (فقــرة 67).

الحصانــة الجزائيــة والمدنيــة فــي المســائل الخارجــة  � 
عــن الوظيفــة القضائيــة

ــع القاضــي بحصانــة فــي المســؤولية الجزائيــة  ويُطــرح الســؤال عــن مــدى تمتّ
أو المدنيــة، فــي حــال ارتكابــه فعــالً مســتقالً عــن الوظيفــة. والمبــدأ هنــا أنــه 
ــه،  ــف ل ــاٍض أو توقي ــد ق ــة ض ــة أو جزائي ــوى مدني ــم كل دع ــي أن تُنظَ يقتض
فــي ظــروف تمنــع التأثيــر علــى اســتقالليته وفــق المبــدأ رقــم 10 مــن الشــرعة 
العالميــة للقاضــي. أمــا التوصيــة رقــم R(2010)12 فاعتبــرت أنــه »خــارج 
ممارســتهم لوظيفتهــم القضائيــة، يخضــع القضــاة للمســاءلة الجنائيــة والمدنيــة 
واإلداريــة علــى غــرار أي مواطــن« (فقــرة 71). وفــي هــذا الســياق، نَص الدســتور 
ــه إال  ــة عن ــع الحصان ــال تُرف ــة، ف ــة جزائي ــع القاضــي بحصان ــى تمتّ التونســي عل
بقــرار مــن مجلــس القضــاء األعلــى، وال يُســتثنى مــن ذلــك إال حــاالت »تلبَســه 
ــى210.  ــس القضــاء األعل ــم إعــالم مجل ــن ث ــه وم ــث يجــوز إيقاف بالجريمــة« حي

 .Singhvi 209 -   المادة 20 من إعالن
210 -    مادة 104.
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ــون  ــذ قان ــة من ــذا حصان ــع بهك ــي يتمتّ ــي الفرنس ــد القاض ــم يع ــل، ل بالمقاب
1993/1/4 211. وقــد تبقــى األصــول الواجــب اعتمادهــا فــي هــذا المجــال وقفــاً 
ــة.  علــى مــدى تطــَور الثقــة العامــة بأجهــزة المالحقــة وفــق ظــروف كل دول

المساءلة التأديبيةج� 

قبــل أن تكــون جزائيــة أو مدنيــة، تبقــى مســؤولية القضــاة فــي الدرجــة األولــى 
ــرَف  ــم التص ــن وعليه ــتقلين ومحايدي ــوا مس ــاة أن يكون ــى القض ــة. فعل تأديبي
بطريقــة توائــم القواعــد األخالقيــة المهنيــة المحــَددة. وبحســب المعاييــر 
الدوليــة، يجــب أن يرتبــط المســار التأديبــي للقضــاة وأي قــرار بعــزل أو إيقــاف 
أحدهــم عــن ممارســة مهنتــه212 بمعاييــر محــَددة وإجــراءات عادلــة أمــام هيئــة 
ــط  ــي أو الضغ ــب القاض ــى أداة لترهي ــبة إل ــَول المحاس ــاً لتح ــتقلة213، منع مس

ــه.  ــه أو االنتقــام من علي

وفــي التعليــق العــام رقــم 32، أكّــدت لجنــة حقــوق االنســان فــي األمــم المتحدة 
ــي  ــد الدول ــن العه ــادة 14 م ــي الم ــن ف ــة المعل ــتقاللية المحكم ــدأ اس أن مب
ــى جانــب مســائل أخــرى ب  ــة والسياســية، يرتبــط ال الخــاص بالحقــوق المدني
»آليــات (...) وشــروط (...) تعليــق نشــاط القاضــي وإقالتــه واتخــاذ العقوبــات 
التأديبيــة بحّقــه«214. وأوصــت الــدول مــن أجــل ضمــان اســتقالل القضــاء وضــع 

آليــات واضحــة ومعاييــر موضوعيــة فــي ذلــك.

211 -    رقم -293.
ــى  ــودة إل ــاء الع ــة، والرج ــة نأديبي ــزل القاضــي كعقوب ــاالت ع ــى ح ــا حصــراً إل 212 -    ســوف نتطــرق هن
الفصــل المخصــص لمبــدأ عــدم جــواز عــزل القاضــي ونقلــه دون رضــاه، حيــث عالجنــا الضمانــات التــي يجــب 

أن ترافــق قــرارات عــزل القاضــي.
213 -   أنظــر المبــادئ 17 إلــى 20 مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة، و26 إلــى 30 مــن إعــالن 
ــاة،  ــام القض ــول نظ ــة ح ــرعة األوروبي ــن الش ــرة 5 م ــي، والفق ــة للقاض ــرعة العالمي ــن الش Singhvi، و11 م
والفقــرة VI.3 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم R)94(12، والفقــرة 69 مــن توصيــة لجنــة 

.R)2010(12 وزراء المجلــس األوروبــي رقــم
214 -   الفقرة 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. 

 وينــَص المبــدأ 19 مــن المبــادئ األساســية أن علــى القــرارات التأديبية أن تســتند 
 established standards of« ــتقرة ــلفاً ومس ــّددة س ــلوكية مح ــد س ــى قواع عل
Sin-. وتذهــب فــي االتجــاه نفســه المــادة 27 مــن إعــالن . »judicial conduct

ghvi كمــا تشــير المــادة 11 مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي إلــى ضــرورة إســتناد 
المالحقــة التأديبيــة إلــى نصــوص محــّددة ســلفاً.  وفــي المــادة 5.1 مــن الشــرعة 
األوروبيــة حــول نظــام القضــاة، إشــارة الــى مبــدأ »ال عقوبــة دون نــَص« فــي مــا 
خــَص العقوبــات التأديبيــة، اذ أن القاضــي ال ياُلحــق إال إلخاللــه بأحــد الموجبــات 
»المنصــوص عليهــا بشــكل صريــح« فــي النظــام الخــاَص بالقضــاة. وتُشــير المادة 

نفســها إلــى أن النظــام يحــَدد ســلَم تــدّرج العقوبــات التأديبيــة.

ــبقاً  ــداٌ مس ــرض تحدي ــة تف ــر الدولي ــار أّن المعايي ــن االعتب ــر، يمك ــى آخ وبمعن
ــة. ــوع المالحق ــلكي موض ــأ المس للخط

وال يجــوز اتخــاذ تدابيــر تأديبيــة ألخطــاء مرتكبــة عــن حســن نيــة أو لمخالفــة 
ــن215.  تفســير قانــون معيّ

 ويمكن بالنظر إلى المعايير الدولية، تقديم االعتبارات التالية:

ــي 	  ــًة ف ــة كفاي ــّددة وواضح ــة مح ــرَّف بطريق ــي أن يُع ــأ التأديب ــى الخط عل
النصــوص، بشــكل يســمح للقضــاة بمعرفــة األفعــال أو اإلغفــاالت التــي قــد 

ــة.  تعرّضهــم لمالحقــة تأديبي

وبشــكل مرتبــط مــع اشــكالية تنصيــص القواعــد الســلوكية بشــكل نهائــي، 	 
تظهــر اشــكالية نطــاق القاعــدة الُمعتمــد. 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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يُعــرّف مفهــوم الخطــأ التأديبــي بشــكل واســع فــي بعــض األنظمــة كالنظــام 
الفرنســي، حيــث يُقــّدر ســلوك القاضــي علــى ضــوء الَقســم القضائــي وقانون 
1958 األساســي216 الخــاص بأنظمــة الوظيفــة القضائيــة217. وأتــى قانــون 22 
ــوم  ــع مفه ــى218 يوّس ــاء األعل ــس القض ــاداً لمجل ــرّس اجته ــوز 2010 ليك تم
ــات يشــّكل أيضــاً  ــة. فب ــال القضائي الخطــأ المســلكي ليشــمل بعــض األعم
»إخــالالً بواجبــات الوظيفــة االنتهــاك الخطيــر والمقصــود الحــدى القواعــد 
االجرائيــة التــي تشــّكل ضمانــة جوهريــة لحقــوق األطــراف، والمصّدقــة فــي 
حكــم قضائــي بــات نهائيــاً«. إالّ أن تعريف الخطأ المســلكي قد يكــون أحياناً 
ضيَقــاً ودقيقــاً كمــا فــي بعــض الــدول كإســبانيا219 وإيطاليــا وكنــدا. وهــذه 
 األخيــرة تعــرف بالتفصيــل واجبــات القضاة وليس »الخطأ« المســلكي نفســه.

وتجــدر اإلشــارة أيضــاً الــى أن المــادة 109 مــن الدســتور المغربــي الجديــد 
لعــام 2011 جعلــت كل »إخــالل مــن القاضــي بواجــب االســتقالل والتجــرَد 

خطــأً مهنيــاً جســيماً«. 

ــة 	  ــات القضائي ــة لألخالقي ــرة الحديث ــى أن النظ ــارة إل ــدر أإلش ــراً، تج وأخي
تبعدهــا عــن القــراءة التأديبيــة البحتــة، بمعنــى أن القواعــد األخالقيــة 
ــة  ــة ال تشــّكل بالضــرورة ســنداً للمالحق ــات األخالقي ــي المدون المكرســة ف
التأديبيــة. وال يكــون األمــر كذلــك إال إذا نصــت أنظمــة القضــاة صراحــة على 
ربــط االخــالل بقاعــدة ســلوكية بمالحقــة تأديبيــة. ويمكــن القــول أنــه وفــي 
هــذه الحالــة، علــى تعريــف القاعــدة الســلوكية أن يكــون واضحــاً، وهــذه 

ــرة.  ــى طبيعــة القواعــد الســلوكية المتغيّ ــة بالنظــر ال مهمــة صعب

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.

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

ال إشــارة فــي المعاييــر الدوليــة إلــى الضمانــات التــي يجــب أن ترتبــط بتحريــك 
ــي  ــات ف ــد ضمان ــن تحدي ــّد م ــه ال ب ــاٍض. إالَ أن ــق ق ــة بح ــة التأديبي المالحق
الّســلطة التــي لهــا الحــق بمباشــرة مالحقــة تأديبيــة، تحّســباً للتعّســف. وتكــون 
الحــال كذلــك خصوصــاً عنــد إناطــة الســلطة التنفيذيــة، وخصوصــاً وزارة العــدل 
التــي غالبــاً 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 وخصوصــاً فــي تفتيــش المحاكــم، يشــَكل 
تدَخــالً مــن الســلطة التنفيذيــة وتهديــداً الســتقاللية القضــاء220، وخصوصــاً فــي 
ــي هــذه  ــة. فف ــة أو ضعيف ــتقاللية هَش ــة االس ــا ثقاف ــى فيه ــي تبق ــة الت األنظم
األنظمــة، يقتضــي أن ترتبــط ســلطة المالحقــة والتفتيــش القضائــي (في تشــكيله 

ودوره)، بهيئــة قضائيــة مســتقلَة علــى غــرار مجلــس القضــاء األعلــى.

ــك  ــا تحري ــاط به ــلطات المن ــة الس ــة طبيع ــراً لجه ــاً كبي ــل تباين ــهد بالفع  ونش
المالحقــة التأديبيــة بيــن األنظمــة المختلفــة221. ويُشــار الــى أن مشــروع 
ــام  ــى لع ــاء األعل ــس القض ــة بمجل ــي المتعلق ــتور الفرنس ــواد الدس ــل م تعدي
2013، اقتــرح منــح المجلــس فــي هيئتــه العامــة ســلطة التحــرَك التلقائيــة فــي 
مســائل األخالقيــات المهنيــة واســتقاللية القضــاء. إالَ أَن هــذا االقتــراح ســقط فــي 

ــه.  ــس الشــيوخ علي ــت مجل تصوي

ــاً  ــن جميع ــة المواطني ــى اســتقاللية القضــاء كضــرورة بخدم وتطــرح النظــرة ال
وليــس فقــط القضــاة، مســألة فتــح المجــال أمــام األفــراد أو المواطنيــن تقديــم 

220 -   Human Rights Committee, Concluding observations on Romania, UN 
Doc. CCPR/C/79/Add.111 )1999(, para. 10

221 -   عن سلطة مباشرة المالحقة التأديبية، أنظر 
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 
ــب. ــة التأدي ــفافية آلي ــة لش كضمان

وفــي هــذا اإلطــار، أشــارت الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة إلــى امكانيــة 
المتقاضيــن تقديــم شــكوى متعلَقــة بســير العمل القضائــي، دون أن يكــون لذلك 
ــى  ــه »عل ــَص الفقــرة 5.3 أن ــة. فتن ــك المالحقــة التأديبي ــى تحري ــٌر مباشــٌر عل أث
ــكواه  ــم ش ــة، بتقدي ــول خاص ــة، دون أي أص ــه االمكاني ــون ل ــخص أن تك كل ش
المتعلقــة بخلــل فــي ســير العدالــة فــي قضيــة مــا لهيئــة مســتقلة. ولهــذه الهيئــة 
عنــد معاينــة دقيقــة ومتأنيــة وجــود اخــالل (بأحــد موجبــات النظــام) مــن قبــل 
ــه ابــداء توصيــة بذلــك للجهــة  قاض(يــة)، التوَجــه الــى الهيئــة التأديبيــة أو أقل

المختَصــة«222.

واســتقرَت غالبيــة قوانيــن الــدول األوروبيــة التــي تَمــت مراجعتهــا223 إلــى اناطــة 
ــكوى  ــم ش ــي تقدي ــه ف ــة، أو أقل ــة التأديبي ــي المالحق ــا ف ــدور م ــن ب المتقاضي
مرتبطــة بخلــل فــي عمــل القضــاء. اال أن لهــذا الــدور أوجٌهــاً مختلفــة224، فليــس 
لــه فــي جميــع الحــاالت أثــر أكيــد بتحريــك المالحقــة التأديبيــة. فــي بلجيــكا 
مثــالً، ال يرتبــط حــق األفــراد بتقديــم شــكوى أمــام مجلس القضــاء األعلــى باآللية 
ــى،  ــة التأديــب هــذه تغيــب عــن مجلــس القضــاء األعل ــة، اذ أن صالحي التأديبي
الــذي لــه فقــط توجيــه توصيــة لتحســين ســير العدالــة. أمــا فــي فرنســا،  فإثــر 
أزمــة الثقــة العميقــة بالعدالــة بعــد قضيــة Outreau، أتــى التعديــل الدســتوري 
لعــام 2008 ليكــرَس حــَق كَل متقــاٍض بتقديــم مراجعــة ضــَد قــاض أمــام مجلــس 

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.    

224 -   بيــن 24 دولــة أوروبيــة يســتطيع فيهــا األفــراد تقديــم شــكوى، جعلــت تســعة منهــا ممكنــاً تقديــم هــذه 
الشــكوى مباشــرة أمــام الهيئــة التأديبيــة )المانيــا اســبانيا هنغاريــا مالطــا البرتغــال تشــيكيا رومانيــا وســلوفينيا، 

ــذ تعديــل 2008(. وفرنســا من
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القضــاء األعلــى علــى خلفيــة ارتكابــه خطــأً مســلكيا225ً. وال يمكــن تقديــم هــذه 
المراجعــة بعــد انقضــاء ســنة علــى صــدور قــرار نهائــي فــي القضيــة. وال يمكــن 
ــول الشــكوى  ــى قب ــف226. ويبق ــي المل ــزال ينظــر ف ــاض ال ي ــَدم بوجــه ق أن تُق
ــى  ــة خاصــة مشــّكلة مــن بعــض أعضــاء مجلــس القضــاء األعل ــرار هيئ رهــن ق
Commission d’admission des requêtes. ويكــون التعديــل الدســتوري قــد 
ــر  ــب وزي ــى جان ــل القضــاء، ال ــى عم ــة عل ــة مراقب ــن كمرجعي ــب المواطني نّص
ــاء  العــدل ورؤســاء المحاكــم227. وفــي الدنمــارك، تباشــر المالحقــة التأديبيــة بن

ــن228.  لشــكوى مــن المتقاضي

ــة    ــة مكون ــة تأديبي ــب: هيئ ــص بالتأدي  المرجــع المخت
ــن فــي غالبيتهــا مــن قضــاة منتخبي

ــأن  ــاَص بش ــدة الخ ــم المتح ــَرر األم ــا مق ــان كم ــوق االنس ــس حق ــرب مجل أع
اســتقاللية القضــاة والمحاميــن عــن قلقهمــا بشــأن الــدور الــذي تلعبه الســلطات 

ــة فــي تأديــب القضــاة229. التشــريعية والتنفيذي

ــة  ــة التأديبي ــى ضــرورة اجــراء اآللي ــالن Singhvi إل ــن إع ــادة 26 م وتشــير الم
أمــام »محكمــة أو هيئــة مكَونــة بغالبيتهــا مــن أعضــاء مــن الســلطة القضائيــة«. 

وتنــَص المــادة 11 مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي علــى أنــه »حيــث ال يؤَمــن 
ذلــك بوســائل أخــرى متجــّذرة فــي تقاليــد ثابتــة وأكيــدة، يجــب أن تتولــى مهــام 
ادارة المحاكــم كمــا المالحقــة التأديبيــة هيئــة مســتقلة، تتضمــن تمثيــالً قضائيــاً 

واســعاً«.

225 -   V. l’article 50-3 ajouté à la loi relative au statut de la magistrature.
226 -  رغــم اعتبــار المجلــس الدســتوري أال مانــع دســتوري مــن تقديــم المراجعــة بحــق قــاض أو مــدّع عــام ال 

يــزال ينظــر فــي القضيــة:
 Cons. const. 19 juill. 2010: no 2010-611 DC § 21

227 -  وكان قــد فُتــح حــق مراجعــة المجلــس الدســتوري أمامهــم عــام 2002 عنــد اعتبارهــم أن قاضيــاً ارتكــب 
مــا يســتوجب مالحقــة تأديبييــة.

 Lord228 -   بينمــا فــي بريطانيــا ألي متقــاٍض حــق تقديــم شــكوى مباشــرة أو عبــر عضــو فــي البرلمــان الــى ال
Chancellor أقلــه 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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ــاة،  ــب القض ــة تأدي ــا صالحي ــة به ــلطة المناط ــَص الس ــا خ ــي م ــر، ف ــا يظه كم
ــك بســلطة خاصــة بالقضــاة مســتقلة  ــاز النظــام األوروبــي نحــو اناطــة ذل انحي

ــرى230. ــلطات األخ ــن الس ع

ــة  ــزال عقوب ــه »ال يجــوز إن ــة حــول نظــام القضــاة أن ــر الشــرعة األوروبي وتعتب
تأديبيــة إال مــن خــالل قــرار أو بعــد إبــداء رأي أو توصيــة أو موافقــة محكمــة أو 
هيئــة مشــّكلة علــى األقــل في نصــف أعضائها مــن قضــاة منتخبيــن«231. وتذهب 
المــادة 69 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم R(2010)12 فــي 
ــي  ــه ف ــمR(94)12  أن ــة رق ــن التوصي ــدأ VI.3 م ــّدد المب ــه. ويح ــاه نفس االتج
ــة خاصــة  ــة تأديبي ــدول النظــر بإنشــاء هيئ ــى ال ــب القضــاة، عل ــا خــَص تأدي م

بالقضــاة فــي القانــون، حيــث ال يكــون ذلــك مــن صالحيــة المحاكــم العاديــة.

ــاوري  ــس التش ــر المجل ــخ 2001/11/23، اعتب ــم 1 (2001) تاري ــه رق ــي رأي وف
للقضــاة األوروبييــن232 أنــه إلنشــاء هيئــة مســتقلة مشــّكلة بأكثريتهــا مــن 
ــة  ــع آلي ــم (§ 45)، م ــل أعيانه ــن قب ــاً م ــن ديمقراطي ــاة منتخبي ــن للقض ممثلي
.(b 60 §) ــة ــائل التأديبي ــي المس ــة ف ــة محوري ــاع، أهمي ــوق الدف ــرم حق تحت

ــس  ــداً بمجل ــاء وتحدي ــة بالقض ــات التأديبي ــط الهيئ ــة رب ــرز أهمي ــا تب ــن هن م
قضــاء ُمنتخــب، وفصلهــا عــن الســلطة التنفيذيــة. وطبعــاً تضعــف الحاجــة إلــى 

ــدول المعروفــة بثقافــة مرّســخة باســتقاللية القضــاء.  ــة فــي ال هــذه الضمان

ونحيــل هنــا الــى الشــروحات التــي كنــا قــد توَســعنا بهــا فــي صالحيــات مجلــس 
القضــاء األعلــى233.

ونذكــر أنــه يمكــن أن ترتبــط الهيئــة التأديبيــة بالمحاكــم العاديــة، كأن تُخَصــص 
غــرف محكمــة معينــة لتأديــب القضــاة. هــذه الســلطة هــي للمحكمــة التأديبيــة 
للقضــاة فــي ألمانيــا وهــي غرفــة متخَصصــة مــن المحكمــة العدليــة الفيدراليــة، 

وللمحكمــة الخاصــة بتأديــب القضــاة فــي الدنمــارك. 

230 -   يُرجى العودة هنا الى الفقرة الخاصة بمجلس القضاء األعلى.
231 -   المادة 5.1.

232 -  Conseil consultatif de juges européens. 
233 -   الضمانة رقم 1
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 األصول المتبعة في المحاكمة :  

ــة  ــات المحاكم ــة لضمان ــوص المرجعي ــس النص ــى تكري ــا إل ــرق هن ــوف نتط س
ــي تســتدعي  ــى بعــض النقــاط الت ــة، كمــا إل ــة خــالل االجــراءات التأديبي العادل
ــدأ  ــي هــذه االجــراءات، ومب ــعاً خاصــاً، أي مســألة الشــفافية أو الســرية ف توَس
تناســب العقوبــة، وحــَق الطعــن بالحكــم المكــرّس بشــكل واســع فــي المعاييــر 

ــة.  الدولي

تكريس مبدأ احترام ضمانات المحاكمة العادلة

تنــص المــادة 11 مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي علــى ضــرورة تنظيــم اآلليــة 
ــى  ــا عل ــة، كم ــاة الحقيقي ــتقاللية القض ــض اس ــع تقوي ــة تمن ــة بطريق التأديبي

ــلفاً. ــَددة س ــة مح ــد إجرائي ــى قواع ــتند إل ــرورة أن تس ض

ــادئ األساســية لألمــم المتحــدة، و26 و28  وتشــير كل مــن المــواد 17 مــن المب
مــن إعــالن Singhvi، إلــى ضــرورة تطبيــق قواعــد المحاكمــة العادلــة وإجرائهــا 

فــي آجــال معقولــة.

ــع  ــة حــول نظــام القضــاة علــى الطاب وتؤكــد الفقــرة 5.1 مــن الشــرعة األوروبي
ــى حــق القاضــي  ــي، وإل ــا حكــم تأديب ــي يســتند إليه ــة الت الوجاهــي للمحاكم

ــاع. ــه بالدف بمحــام فــي إطــار ممارســة حَق

ويُشــير كذلــك المبــدأ VI-3 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم 
ــة  ــون أصــوالً مناســبة للمالحقــة القضائي ــى ضــرورة أن يحــّدد القان R(94)12 إل
تحتــرم مقتضيــات المحاكمــة العادلــة المكرّســة فــي الشــرعة األوروبيــة لحقــوق 
االنســان، بــدءاً بالمحاكمــة فــي آجــال معقولــة والوجاهيــة وحــَق الدفــاع. وتؤكــد 
كذلــك التوصيــة رقــم R(2010)12 علــى ضــرورة توفيــر جميــع الضمانــات 

لمحاكمــة عادلــة.
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الشفافية وعالنية أو سرية المالحقة؟

ــن  ــام م ــرأي الع ــن ال ــبة لتمكي ــي المحاس ــياً ف ــفافية أساس ــدأ الش ــر مب ويُعتب
مراقبــة مــدى نجاعتهــا وانســجامها مــع مبــدأ االســتقاللية. إالَ أنــه قــد يتعــارض 
مــع اإلعتبــارات المحيطــة بالوظيفــة القضائيــة والتــي يفــرض إحاطتهــا بأصــول 

خاصــة.

وتنــَص المــادة 17 مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة أن علــى التحقيقــات 
فــي شــكوى تــرد ضــد قــاٍض أن تظــل فــي مراحلهــا األوليــة ســّريًة، إالّ إذا طلــب 
القاضــي عكــس ذلــك. كمــا تنــَص الفقــرة 26 مــن إعــالن Singhvi، باالضافــة إلــى 
ــه بشــأن الشــكوى  ــداء رأي ــى ضــرورة إعطــاء الحــق للقاضــي بإب ــا ســبق، عل م

التأديبيــة فــي مراحلهــا األوليــة234.

إال أنــه، وخــارج هــذه القاعــدة، وإذ تنســحب ضمانــات المحاكمــة العادلــة علــى 
المســاءلة التأديبيــة للقضــاة، فيكــون المبــدأ هــو عالنيــة المحاكمــة. 

وتنــص الفقــرة 29 مــن إعــالن Singhvi، أنــه علــى األحــكام الصــادرة فــي القضايــا 
ــة.  ــة التأديبي ــة المحاكم ــرية أو علني ــن س ــر ع ــض النظ ــر بغ ــة أن تُنش التأديبي
ــي  ــدأ ف ــت كمب ــد فُرض ــة ق ــظ أن العالني ــة، نلح ــة األوروبي ــة األنظم وبمراجع

ــة. ــة جلســات المحاكمــة التأديبي مرحل

فــي فرنســا مثــالً، كان مبــدأ الســرية هــو الســائد، خصوصــاً فــي ظــّل المــادة 38 
مــن قانــون 29 تمــوز 1881 والتــي كانــت تمنــع نشــر أي خبــر إعالمــّي مرتبــط 
بأعمــال أو مــداوالت مجلــس القضــاء األعلــى. إالّ أن المشــّرع الفرنســي عمــد في 
1994 235 إلــى فــرض موجــب علــى هيئــة التأديــب بوضــع تقاريــر دوريــة عــن 
أعمالهــا تُعــرض أمــام الــرأي العــام، كمــا برفــع الســرية عــن حيثيــات القــرارات 
التأديبيــة (مــن دون تبيــان أســماء القضــاة محــل المالحقــة) لمــا لذلــك مــن أثــر 
تربــوي، خصوصــاً 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”.

ــس القضــاء  ــى مجل ــادة 20 عل ــي الم ــرض ف ــذي ف ــخ 5 شــباط 1994 ال ــم 94-100 تاري ــون رق 235 -    القان
األعلــى نشــر تقريــر ســنوي عــن أعمــال كل مــن هيئتيــه العاديــة )المقــررة فــي المســار المهنــي للقضــاة( والتأديبيــة.
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األدبيــات القضائيــة والتنشــئة عليهــا236، ومــن دور ملهــم لرؤســاء المحاكــم 
ــس  ــر المجل ــة. واعتب ــة التأديبي ــك المالحق ــي تحري ــي ف ــم دور أساس ــن له الذي
ــر  ــعوراً غي ــدت ش ــة ولّ ــة التأديبي ــا اآللي ــت به ــي أحيط ــرة الت ــرية الكبي أن الس
ــد237.  ــذا الصعي ــى ه ــة عل ــه بحصان ــي، أو بتمتَع ــؤولية القاض ــدم مس ــَرر بع مب
ــه.  ــن محاكمت ــرية ع ــع الس ــق برف ــي الح ــاء القاض ــس إلعط ــد المجل ــا اجته كم
وفــي 2001، اســتكمل المشــَرع تقويــض الســرية فــي هــذا المجــال برفــع الحظــر 
االعالمــي والســماح بنشــر أي معلومــة متعلَقــة بمحاكمــة تأديبيــة علنيــة تناولــت 

ــا238ً.  قاضي

ــخ  ــه المرســوم االشــتراعي تاري ــَص علي ــا كان ين ــى عكــس م ــا، وعل ــي إيطالي وف
31 أيــار 1946 حــول الضمانــات المناطــة بالقضــاة، كــرَس المشــَرع قــرار 
الهيئــة التأديبيــة فــي مجلــس القضــاء األعلــى بجعــل جلســات الهيئــة التأديبيــة 
عالنيــة239. فــي كنــدا، تنســحب العالنيــة علــى جلســات هيئــة التحقيــق أيضــاً.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن حــَق القاضــي برفــع الســرية عــن االجــراءات التأديبيــة 
التــي تتناولــه يشــّكل ضمانــة إضافيــة الســتقالليته، اذ يســتطيع كذلــك القاضــي 
الــذي يعتبــر أنــه ضحيــة اجــراءات تعّســفية أو انتقاميــة جعــل قضيتــه قضية رأي 
عــام، وتحصيــن موقفــه. وتُســتنتج هــذه الضمانــة مــن المــواد 17 مــن المبــادئ 
األساســية لألمــم المتحــدة و26 مــن إعــالن Singhvi اآلنفــة الذكــر، حيــث تكــون 
الســرية المبــدأ فــي التحقيقــات األوليــة »مــا لــم يطلــب القاضــي خــالف ذلــك«. 

مبدأ تناسب العقوبة

ــع  ــة م ــب العقوب ــدأ تناس ــرام مب ــة، احت ــر األوروبي ــب المعايي ــي، بحس يقتض
الفعــل، عنــد إنــزال العقوبــة بالقاضــي. فتنــّص تحديــداً الفقــرة 5.1 مــن الشــرعة 
األوروبيــة حــول نظــام القضــاة علــى ضــرورة تحديــد ســلّم 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.

239 -   أنظر حول هذه النقطة
 Services des études juridiques du Sénat français, Le régime disciplinaire des 
magistrats du siège, op. cit
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انزالهــا تأديبيــاً فــي أنظمــة القضــاة، وعلــى أن اختيارهــا يخضــع لمبــدأ التناســب 
principe de proportionnalité. وتنــَص كذلــك المــادة 69 مــن التوصيــة رقــم 
ــع  ــبة م ــة متناس ــات التأديبي ــون العقوب ــي أن تك ــه »ينبغ ــى أن R(2010)12 عل

الخطــأ المرتكــب«.

وفــي نظــرة إلــى القانــون المقــارن، نجــد فــي ألمانيــا مثــالً، اقــراراً في القانــون240 
لقاعــدة ضــرورة تناســب العقوبــة مــع شــخصية القاضــي وخطــورة الخطــأ وتأثيــر 

ســلوكه علــى الثقــة به مــن قبــل المتقاضيــن ورؤســائه التسلســليين.

ــي  ــس التأديب ــر المجل ــلطة تقدي ــاالً لس ــون مج ــرك القان ــبانيا، فيت ــي اس ــا ف أم
حســب الظــروف، إالَ أنـَـه يحــَدد قواعــد واضحــة للتناســب بيــن العقوبــة وطبيعة 

الخطــأ، الــذي وكمــا رأينــا يحــّدد بشــكل دقيــق وتدريجــي241.  

وفــي المغــرب، كــرّس مشــروع قانــون النظــام األساســي للقضــاة الجديــد مبــدأ 
تناســب العقوبــة مــع الخطــأ242.

وقاعــدة التناســب تعمــل بتخفيــف العقوبــة فــي حــال وجــود مخالفــة بســيطة، 
وبتشــديدها فــي حــال مخالفــة جســيمة. فــال يجــوز إبقــاء قضــاة مرتشــين أو 
ــا  ــم، لم ــض درجاته ــاء بتخفي ــة واالكتف ــي الخدم ــالت ف ــم للتدَخ ــت خضوعه ثب

يُثيــره هــؤالء القضــاة مــن ارتيــاب مشــروع بحياديتهــم وصالحهــم للقضــاء. 

الحق بالطعن

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

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

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

242 -   المادة 91
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وأكّــد المقــَرر الخــاَص لألمــم المتحــدة بشــأن اســتقاللية القضــاة والمحامين على 
أن »الحــق بمراجعــة القــرارات التأديبيــة أمــام محكمــة عليــا« هــو »جوهــري« 

ل«تجّنــب اســتعمال تعّســفي آلليــات المســؤولية«243. 

وتُجمــع الوثائــق الدوليــة واألوروبيــة علــى تكريــس الحــق بمراجعــة القــرارات 
ــدة،  ــم المتح ــية لألم ــادئ األساس ــن المب ــدأ 20 م ــي المب ــده ف ــة.  فنج التأديبي
والفقــرة 69 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي R(2010)12 والفقــرة 
VI.3 مــن التوصيــة R(94)12. وهــذا مــا تشــير اليــه خصوصــاً الشــرعة األوروبيــة 
ــاب  ــح ب ــوب فت ــى وج ــدأ 5.1 عل ــي المب ــَص ف ــي تن ــاة الت ــام القض ــول نظ ح
المراجعــة بالقــرار المتخــذ أمــام هيئــة عليــا ذات طابــع قضائــي، عنــد اتخــاذه 
ــا مــن  ــة مشــَكلة بنصــف أعضائه ــة أو محكمــة أو هيئ ــة تنفيذي ــل هيئ مــن قب

ــن.  قضــاة منتخبي

ــي  ــة ف ــرارات التأديبي ــن بالق ــدأ الطع ــاً لمب ــد تعميم ــدا244، نج ــتثناء هولن وباس
األنظمــة األوروبيــة، وهــو يُباشــر أمــام المحكمــة العليــا االداريــة245 أو العدليــة.

علــى ســبيل المثــال، توجــد فــي اســبانيا وســيلتان للطعــن بالقــرارات التأديبيــة: 
إمــا مراجعــة اداريــة للقــرارات 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 
ــي  ــرارات الت ــا، والق ــة العلي ــام المحكم ــزل أم ــرارات الع ــتأنف ق ــارك تُس الدنم

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.

245 -  ال 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 

بمراقبــة تناســب العقوبــة مــع الفعــل، واحتــرام حقــوق الدفــاع وحيــاد مجلــس القضــاء األعلــى. 
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حالة عدم أهلية القاضي: د� 

تبقــى االشــارة إلــى حالــة عــزل القاضــي المؤقتــة أو النهائيــة عــن أداء وظيفتــه، 
نتيجــة مالحقــة تأديبيــة، وهــذا مــا يشــار إليــه أيضــاً بحالــة عــدم أهليــة القاضــي 

علــى االضطــالع بوظيفتــه.

ــالن  ــدة246 وإع ــم المتح ــية لألم ــادئ األساس ــأن المب ــط ب ــر فق ــي التذكي ويقتض
ــس  ــة وزراء المجل ــي لجن ــي248 وتوصيت ــة للقاض ــرعة العالمي Singhvi 247 والش
األوروبــي رقــم R(94)12 249 وR(2010)12 250، تجيــز كلّهــا حالــة العــزل أو 
ــدم  ــدأ ع ــتثناء لمب ــة كاس ــة تأديبي ــة نتيجــة عقوب ــن ممارســة المهن ــق ع التعلي

ــي.  ــزل القاض ــواز ع ج

ــب عجــزه  ــى جان ــة إحــدى حــاالت عــزل القاضــي، إل ــة التأديبي وتكــون العقوب
ــي  ــه، والت ــّدة واليت ــاء م ــد، أو انته ــّن التقاع ــى س ــه إل لســبب صحــي، أو وصول

ــدأ عــدم جــواز عــزل القاضــي.  تشــّكل اســتثناًء لمب

وطبعــاً، تربــط النصــوص المرجعيــة هــذه الحالــة بضمانــات عديــدة ومحــّددة 
ومنهــا تعريــف الحــاالت التــي تفتــح البــاب أمــام العــزل بشــكل محــّدد خصوصــاً 
فــي مفهــوم »عــدم أهليتــه«، واتبــاع آليــة منصفــة وفتــح بــاب الطعــن بهــا أمــام 
ســلطة مســتقلَة.  إذاً تنســحب ضمانــات اآلليــة التأديبيــة علــى آليــة إعــالن عــدم 
أهليتــه. ونُحيــل فــي هــذا الخصــوص إلــى مــا ســبق وذكرنــاه بشــأن مبــدأ عــدم 

جــواز عــزل القاضــي وضمــان أمنــه الوظيفــي. 

246 -    المبدأ رقم 18.
247 -    المادة 30.
248 -  المبدأ رقم 8.
.2-VI 249 -   المبدأ

250 -   الفقرة 50.
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االستقاللية المادية� 10

تُعتبــر االســتقاللية الماديــة مــن الضمانــات األساســية الســتقاللية القضــاء. كمــا 
يُعــّد توفيــر المــوارد لتمكيــن القضاء مــن أداء وظيفته مــن موجبــات كل دولة251. 
ويربــط المبــدأ 1.6 مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة واجــب توفيــر 
ــن/ ــة، ليتمّك ــة القضائي ــس بالمؤسس ــي(ة) ولي ــخص القاض ــوارد بش ــذه الم ه

تتمّكــن مــن إتمــام واجباتــه(ا) بشــكل ســليم. فبذلــك تكــون االســتقاللية الماديــة 
متعلقــة بالقضــاة كمــا بالمؤّسســة القضائيــة. 

ــا  ــة كم ــكل دول ــي ل ــام القانون ــي النظ ــدأ ف ــذا المب ــن ه ــك، يجــب تضمي وكذل
ينــَص المبــدأ رقــم 11 مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدة. وتذهــب المــادة 
53 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم R(2010)12 فــي االتجــاه 

نفســه.

وعــدم توفّــر المــوارد المناســبة قــد يزيــد مــن مخاطــر تعــرّض القضــاء للفســاد، 
ــدأ 6.1 مــن الشــرعة  ــَص المب ــك، ين ــاده. لذل ممــا قــد يُضعــف اســتقالليته وحي
ــو  ــى نح ــاة عل ــض القض ــدار تعوي ــد مق ــرورة تحدي ــى ض ــها عل ــة نفس األوروبي
ــم،  ــة قراراته ــى وجه ــر عل ــي ســبيل التأثي ــأى عــن الضغوطــات ف ــم بمن »يضعه
ــم«.  ــتقاللهم وحياده ــح باس ــد يطي ــا ق ــي، مم ــلوكهم القضائ ــام س ــكل ع وبش
وتذهــب المــادة 13 مــن اإلعــالن العالمــي للقضــاة والمــادة 54 مــن التوصيــة 
رقــم R(2010)12 فــي االتجــاه نفســه. وتضيــف هــذه المــادة أنــه »ينبغــي وضــع 
أحــكام قانونيــة محــَددة للحمايــة مــن أي تخفيــض فــي األجــر يســتهدف القضــاة 

علــى وجــه التحديــد«252.

أمــا المــادة 18 مــن إعــالن Singhvi، فتشــير إلــى أنــه ينبغــي أن تتناســب رواتب 
ــة  ــؤولية الوظيف ــة ومس ــة وكرام ــع »أنظم ــة) م ــاتهم التقاعدي ــاة (ومعاش القض

ــة وزراء  ــة لجن ــن توصي ــادة 33 م ــم المتحــدة والم ــادئ األساســية لألم ــن المب ــم 7 م ــدأ رق 251 -    أنظــر المب
 .R)2010(12 ــم ــي رق ــس األوروب المجل

252 -    أنظر أيضاً المادة 13 من الشرعة العالمية للقاضي.
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القضائيــة«. كمــا تُضيــف المــادة نفســها أنــه يتوّجــب مراجعــة هــذه الرواتــب 
دوريــاً المتصــاص آثــار غــالء المعيشــة. 

وكنــا قــد ذكرنــا أنــه يجــوز التفريــق بيــن رواتــب القضــاة بنــاًء علــى األقدميــة 
أو طبيعــة المهــام الموكلــة إليهــم أو حجمهــا (مبــدأ 6.2 مــن الشــرعة األوروبيــة 
حــول نظــام القضــاة). إالَ أن الفقــرة 55 مــن التوصيــة رقــم R(2010)12 توضــح 
ــم  ــن رواتبه ــي م ــزء الرئيس ــط الج ــي ترب ــة الت ــادي األنظم ــي تف بأنــه »ينبغ
بأدائهــم، إذ قــد تــؤدي إلــى صعوبــات مــن حيــث اســتقالل القضــاة«. وتذهــب 

المــادة 13 مــن اإلعــالن العالمــي للقضــاة فــي اإلتجــاه نفســه.

مــن جهــة أخــرى، ينــَص المبــدأ 1.8 مــن الشــرعة األوروبيــة حــول نظــام القضــاة 
أنــه علــى القضــاة أو ممثليهــم ونقاباتهــم المهنيــة أن يُشــاركوا فــي اتخــاذ 
القــرارات المتعلقــة بــإدارة المحاكــم وتحديــد مقّدراتهــا، وتوزيعهــا علــى نطــاق 
وطنــي ومحلــي. واعتبــر المجلــس التشــاوري للقضــاة االوروبييــن فــي استشــارته 
ــة  ــا والمتعلق ــس أوروب ــي مجل ــوزراء ف ــة ال ــى لجن ــة ال ــم 2 (2001) الموّجه رق
بتمويــل وإدارة المحاكــم بالنظــر الــى فاعليــة العدالــة والمــادة 6 مــن االتفاقيــة 
األوروبيــة لحقــوق االنســان، أن مســألة تمويــل المحاكــم ترتبــط إرتباطــاً وثيقــاً 
ــه مــن المهــم أن ينطــوي تحديــد  ــر المجلــس أن باســتقاللية القضــاة. كمــا اعتب
ميزانيــة المؤّسســة القضائيــة مــن قبــل البرلمــان علــى آليــة تأخــذ بعيــن االعتبــار 

رأي الســلطة القضائيــة (فقــرة 10).  

ــن إعــالن  ــادة 34 م ــة للقاضــي والم ــن الشــرعة العالمي ــادة 14 م وتذهــب الم
Singhvi فــي االتجــاه نفســه. وتعتبــر هــذه األخيــرة أن علــى ميزانيــة المحاكــم 
أن تُعــّد مــن الســلطات المختصــة بالتعــاون مــع الســلطة القضائيــة بالنظــر إلــى 

احتياجــات ومتطلبــات اإلدارة القضائيــة. 

ــان  ــب لضم ــة األنس ــد الطريق ــة تحدي ــكل دول ــة ل ــر الدولي ــت المعايي وان ترك
ــى ضــرورة استشــارة  ــي تشــَدد عل ــة، فه ــوارد الكافي ــى الم حصــول القضــاة عل

ــاء.  ــة للقض ــوارد المخّصص ــد الم ــد تحدي ــم عن ــة منه ــاة أو مجموع القض

ــن  ــن ضم ــزة م ــاء أجه ــى إنش ــدول إل ــن ال ــد م ــدت العدي ــة، عم ــذه الغاي وله
القضــاء مســؤولة عــن إدارة المــوارد الماليــة القضائيــة. ومــن األمثلــة علــى ذلــك، 



دليل حول معايري استقاللية القضاء 

110

اســبانيا حيــث يكــون لمجلــس القضــاء األعلــى وضــع مشــروع الموازنــة القضائيــة 
دون العــودة الــى الســلطة التنفيذيــة.

وتضمــن كذلــك أكثريــة النصــوص المرجعيــة253 حــَق القاضــي بالضمانــات 
االجتماعيــة المرتبطــة بالمــرض واألمومــة والعجــز والتقاعــد والوفــاة.

253 -   أنظــر المــادة 13 مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي، والفقــرة 6.3 و6.4 مــن الشــرعة األوروبيــة حــول 
 .R )2010(12 نظــام القضــاة والفقــرة 53 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس األوروبــي رقــم
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مــن دون التقليــل مــن أهميــة الضمانــات القانونيــة الســتقاللية القضــاء المشــار 
إليهــا أعــاله، فــإن تحصيــن هــذه االســتقاللية يتوقـَـف أيضــاً علــى إحــداث خــرق 
علــى الصعيــد الثقافــي فــي هــذا المجــال. وهــذا الخــرق يفتــرض بــذل جهــود 

علــى مســتويات عــدة، إجتماعيــة وإعالميــة وبحثيــة وقضائيــة. 

 فعلــى الصعيــد اإلجتماعــي، تتعــَزز ثقافــة اســتقاللية القضــاء بقــدر مــا يتعــَزز 
ــة وجــود حــراك  ــن جه ــرض م ــر يفت ــة. وهــذا األم ــي الســاحة العام حضــوره ف
إجتماعــي داعــم الســتقالل القضــاء، ســواء تكــَون مــن ناشــطين مدنييــن أو مــن 
نقابــات محاميــن أو مــن قضــاة. وهــذا مــا يشــَكل ســبباً إضافيــاً لإعتــراف بحــق 
القضــاة بتكويــن جمعيــات مهنيــة للدفــاع عــن مصالحهــم المعنويــة والماديــة. 
ــن  ــّزز التواصــل بي ــا يتع ــدر م ــّزز بق ــة تتع ــول أن هــذه الثقاف ــل الق ــن الناف وم
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 جــّدا 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 
هــذا المجــال، مــن خــالل تطويــر اإلعــالم المتخَصــص فــي الشــؤون القضائيــة. 
ــر مــن  ــى حــد كبي ــَدل إل ومــن شــأن التطــَور الحاصــل فــي هــذا الشــأن أن يُع
شــروط البيئــة المهنيــة داخــل القضــاء. وبقــدر مــا يهــَم تغطيــة الشــؤون 
ــا  ــى أنه ــي القضــاء وإبرازهــا عل ــالت ف ــَم فضــح التدَخ ــا يه ــدر م ــة، بق القضائي
اعتــداءات تســتحق المالحقــة والتنديــد. فبنــاء ثقافــة اســتقالل القضــاء فــي ظــَل 
تفاقــم ثقافــة التدَخــل فــي القضــاء يحصــل علــى نقيــض هــذه الثقافــة األخيــرة. 

وعلــى الصعيــد البحثــي، مــن المهــَم البــدء بتصحيــح بعــض المفاهيــم الخاطئــة، 
كاختــزال الســلطة القضائيــة فــي المؤسســات الناظمــة للقضــاء (مجلــس القضــاء 
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ــاء  ــاتي للقض ــتقالل المؤسس ــاء باالس ــتقالل القض ــار اس ــالً)، أو اختص ــى مث األعل
ألــخ... األهــم هــو إيــالء جهــد لفهــم العمــل والتنظيــم القضائييــن وتحليلهمــا. 

وتبقى المهمة األساسية مناطة بالمؤسسات القضائية وبالقضاة أنفسهم. 

وفــي هــذا اإلطــار، يقتضــي بدايــة تعزيــز المناعــة الذاتيــة للقاضــي مــن خــالل 
ترســيخ األخالقيــات والمناقبيــة القضائيــة، ســواء فــي فتــرة تدرّجــه فــي معهــد 
الــدروس القضائيــة أو الحقــاً. وقــد يكــون أهــم العوامــل المســاعدة علــى ذلــك 
ــا  ــَور فيه ــم ...) يتط ــل المحاك ــات داخ ــة أو هيئ ــاحة (جمعي ــاد مس ــو إيج ه
التضامــن المهنــي بيــن القضــاة فــي اتجــاه تطويــر قيمهــم المهنيــة المشــتركة. 
كمــا لتعزيــز الشــفافية داخــل القضــاء وفــي المســائل التأديبيــة كمــا ذكرنــا، أثــر 
ــاه  ــا لحظن ــة فــي هــذا المجــال. وهــذا م ــم األخالقي ــى ترســيخ القي ــّي عل ايجاب
بشــكل جلــي مــع تطــور الحــراك الجمعــوي فــي تونــس والمغــرب. كمــا يجــدر 
ــلطة  ــه الس ــر في ــذي تظه ــاء ال ــالح القض ــي إص ــي ف ــاب الفوق ــدي للخط التص
التنفيذيــة كالمبــادر والمصــدر والقضــاة كالمتلّقيــن والمفعــول بهــم، عبــر تعزيــز 
ــل  ــم الفاع ــاء، فه ــالح القض ــة إلص ــم الذاتي ــاة ومبادرته ــؤولية القض ــق مس منط
األساســي ولهــم الــدور الريــادي فيــه. ويحمــل تصحيــح الخطــاب معه هنــا تعزيز 
منطــق التــزام 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 
ــى القضــاء وفــي  ــر عل ــى التأثي ــة إل ــر المشــروعة واآليل ــات غي التصــدي للتصرف

ــد القضــاة واســتعطافهم. مقدمتهــا صــرف النفــوذ وتهدي


