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فً خطابه التارٌخً بمناسبة الذكرى  56لثورة الملك و الشعب رسم صاحب
الجاللة المخطط الشامل و العمٌق إلصالح منظومة العدالة من خالل ستة مجاالت
ذات األسبقٌة من بٌنها:

تخلٌق القضاء لتحصٌنه من االرتشاء و استغالل النفوذ
لٌساهم بدوره فً تخلٌق الحٌاة العامة بالطرق القانونٌة
 األصل أن القضاء باعتباره قاطرة رئٌسٌة للتنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة و
الرافعة القوٌة للنهوض بالمستوى الدٌمقراطً للدولة ،ال ٌمكن بؤي وجه من

الوجود أن ٌوصف بالفساد حتى نستبٌح ألنفسنا الحدٌث عن تخلٌقه.



لكن ماذا حدث حتى ٌؤمر صاحب الجاللة بتخلٌق القضاء؟

 ماذا حدث حتى ٌصبح القضاء المغربً ٌصنف من لدن البنك الدولً على رأس
قائمة المصالح العمومٌة المغربٌة المرتشٌة بنسبة  5/3,6؟

 ماذا حدث حتى صار القضاء المغربً فً ترتٌب منظمة ترانسبارانسً الدولٌة
لسنة ٌ 2011حتل المرتبة  80على  182دولة بنسبة  10/3,4؟

 ماذا حدث حتى ٌفقد المواطن المغربً ثقته فً قضاء وطنه ؟



هل األمر ٌرجع إلى تهمٌش قطاع العدل من لدن السلطات الحكومٌة لدرجة أن

مٌزانٌته لم تتعـد سنة  %2,1 2002من المٌزانٌة العامة لتنزل بعد ذلك سنة
 2008إلى  % 1,59فقط؟ و لم ٌحظ ما بٌن  2003و  2008إال بنسبة % 2

من المناصب المالٌة المحدثة.



أم السبب ٌعود إلى اإلصالحات الترقٌعٌة الموسمٌة أو المناسباتٌة التً عرفها
القضاء منذ حصول المغرب على استقالله و قلة الموارد البشرٌة و ضعف
الوسائل و اإلمكانٌات لمواجهة تزاٌد الطلب على القضاء ؟

 أم ٌا ترى ٌتهم فً ذلك شغف المغاربة بالتقاضً و اللذذ فً الخصام و بالتالً
كثرة الملفات و تراكمها فً مقابل قلة عدد القضاة حتى أصبح معدل ما ٌحكم فٌه

القاضً المغربً ٌتراوح من  600إلى  1.000ملف فً السنة بٌنما المعدل
الدولً ال ٌتعدى  300ملف فً السنة لتحقٌق الجودة ؟

 أم على العكس من ذلك كله ٌرجع الخلل إلى ضعف األجور و عدم إٌالء القضاة
المكانة الالئقة بهم اجتماعٌا و اقتصادٌا و نفسٌا ؟



أم العٌب ٌكمن فً هٌمنة مإسسة وزٌر العدل على الحٌاة المهنٌة للقضاة انطالقا
من رآسته الفعلٌة للمجلس األعلى للقضاء من جهة و من االختصاصات المتشعبة
التً خوله إٌاها ظهٌر  11نونبر  1974لدرجة حضوره فً كافة مجاالت حٌاة

القاضً المهنٌة و االجتماعٌة بما فً ذلك استراحته .مما دفع أحد الظرفاء إلى
التعلٌق على هذه الوضعٌة بقوله:

”إن المكان الوحٌد من حٌاة القاضً الذي ال ٌدخله وزٌر العدل هو غرفة نومه“.
 و الحقٌقة حضرات السٌدات و السادة ،أن األزمة التً ٌتخبط فٌها القضاء الٌوم
ترجع إلى كل هذه العوامل مجتمعة .فما المخرج منها؟



الشك أن التربة التً نبت فٌها القاضً و التنشئة التً تربى علٌها تعتبر من العوامل
األساسٌة التً تطبع سلوكه .فكلما شب على حب العدل و كراهٌة الظلم و احتـرام
الحرٌـة و المساواة و نبد العنف إال و انعكست تلك المشاعر إٌجابا على أحكامه .كما
أن التعلٌم و مناهجه تلعب أخطر األدوار فً تكوٌن شخصٌة القاضً و تطلعاته.



لكن و نحن الٌوم بصدد البحث عن الوسائل الكفٌلة بتخلٌق القضاء البد من تجاوز
هذه المرحلة على أن تشكل مجاال للتنسٌق مع الوزارات المكلفة بالتعلٌم و التربٌة،
لنركز على عملٌة التخلٌق انطالقا من المحاور التالٌة:
 -1شروط االنتساب للقضاء
 -2التكوٌــن
 -3التحفٌــز
 -4التؤدٌـب.

المحور األول

شروط االنتساب للقضاء

أوال  :شروط االنتساب للقضاء فً الفقه اإلسالمً



إن خطة القضاء من أسمى الخطط ألنها خطة األنبٌاء و بعدهم الخلفاء فال شرف
فً الدنٌا بعد الخالفة أشرف من القضاء.

 و لسمو شؤن القضاء اشترط العلماء فً متولٌه من شروط الصحة ثمانٌة :
 (1اإلسالم

 (5العدالة

 (2العقل

 (6العلم

 (3الحرٌة

 (7سالمة الحواس

 (4البلوغ

 (8الذكورة (مع خالف فً تولً المرأة القضاء)



و من شروط الكمال عشرة أن ٌكون :

 (1غٌر مطعون فً نسبه بوالدة اللعان

 (6و أن ٌكون فطنا

 (2وغٌر مطعون فً سلوكه و أخالقه

 (7نزٌها

 (3و غٌر فقٌر

 (8مهٌبا

 (4و غٌر أمً

 (9حلٌما

 (5و غٌر مستضعف

 (10مستشٌرا ألهل العلم والرأي



قال علٌه الصالة و السالم فٌما رواه البخاري و مسلم و ابن ماجة :

" من ولً القضاء فقد ذبح بغٌر سكٌن".



و نقل عن مالك بن أنس (المتوفى سنة  179هـ) رحمه هللا أنه كان ٌقول فً
الخصال التً ال ٌصلح القضاء إال بها:

 ” ال أراها تجتمع الٌوم فً أحد  .فإذا اجتمع منها فً الرجل خصلتان :العلم و

الورع قدم .و إن لم ٌكن علم فعقل و ورع فبالعقل ٌسؤل و به ٌحصل الخٌر
كله فإن طلب العلم وجده أما إذا لم ٌكن له عقل فال ٌجد العلم مهما طلبه و
قٌل قدٌما كثٌر العقل مع قلٌل العلم أنفع من كثٌر العلم مع قلٌل العقل“.

ثانٌا  :شروط االنتساب للقضاء فً المواثٌق الدولٌة
 )1المبادئ الدولٌة المتعلقة باستقالل و مسإولٌة القضاء (مٌالنو  6شتنبر )1985



تستبعد من معاٌٌر تعٌٌن القضاة:
اللون أو العرق أو الجنس أو الدٌن أو اآلراء السٌاسٌة أو غٌرها أو المنشؤ
القومً أو الملكٌة أو المٌالد أو المركز االجتماعً .و أوجبت أن ٌكون
االختٌار على أساس  :النزاهة و الكفاءة.

 )2المٌثاق العالمً للقضاة الذي أقرته رابطة القضاة فً  17نونبر 1999



نص على وجوب تعٌٌن القضاة وفق معاٌٌر موضوعٌة و شفافة باالستناد إلى

المإهالت المهنٌة المناسبة.

 )3المٌثاق األوروبً بشؤن استقالل القضاء



وضع مبادئ توجٌهٌة بشؤن إجراءات تعٌٌن القضاة.



أما على مستوى القانون المقارن فإننا نجد برٌطانٌا العظمى و هً أكبر دولة
دٌمقراطٌة تشترط لتعٌٌن القاضً أن ٌكون من بٌن عائالت معٌنة معروفة و مشهود

لها بعلمها و ثقافتهــا و تمسكها بالمبادئ و القٌم و تمرس بعض المنتمٌن إلٌها فً
العمل القضائً.

 و قد حدث فً عهد الحماٌة أن أقصت اإلقامة العامة فً أول مباراة الختٌار القضاة
المتفوق األول بسبب انتمائه إلى فئة اجتماعٌة تفتقر للقٌم األخالقٌة المطلوبة و

عللت لجنة االمتحان قرارها بما ٌلً:
"Il y a un goût à la justice que ne peuvent atteindre ceux qui ont
"vécu dans la frustration et la médiocrité.

أي ما معناه  :أن للعدالة ذوقا ال ٌدركه أولئك الذٌن عاشوا فً حضن الحرمان و الرداءة".

ثالثا  :الجهة المختصة بتعٌٌن القضاة



لكً ٌتوفر للقاضً االستقالل ٌنبغً أن ٌشعر بؤنه لٌس مدٌنا لشخص معٌن و ال لجهة

محددة بمنصبه القضائً و أنه حصل علٌه بفضل كفاءته و أهلٌته دون أن ٌكون هناك
أي فضل ألحد علٌه.

 بل ٌجب أن ٌتم تعٌٌن القضاة بعٌدا عن تدخل السلطة التنفٌذٌة فً العملٌة برمتها.



و ٌتبع فً تعٌٌن القضاة عدة أسالٌب :

 )1 أسلوب االنتخاب المباشر



 )2أسلوب االنتخاب من قبل هٌؤة تشرٌعٌة



 )3أسلوب الجمع بٌن االنتخاب و التعٌٌن



 )4أسلوب التعٌٌن من طرف السلطة التنفٌذٌة



 )5أسلوب التعٌٌن من قبل هٌؤة قضائٌة

رابعا  :شروط االنتساب للقضاء فً القانون المغربً



ٌشترط الفصل الرابع من النظام األساسً لرجال القضاء لالنتساب للقضاء أن ٌكون
المترشح:

 من جنسٌة مغربٌة،
 بالغا من العمر إحدى و عشرٌن سنة كاملة،
 و متمتعا بحقوقه الوطنٌة،
 و ذا مروءة و سلوك حسن،
 و ٌتوفر على القدرة البدنٌة المطلوبة لممارسة المهنة،

 و فً وضعٌة سلٌمة تجاه القوانٌن المتعلقة بالتجنٌد العسكري و الخدمة المدنٌة،
 و أن ٌكون متوفرا على شهادة اإلجازة،
 و أن ٌجتاز بنجاح مباراة الولوج للمعهد العالً للقضاء حٌث ٌقضً به تدرٌبا
لمدة سنتٌن بصفته ملحقا قضائٌا ٌإدي بعد انصرامها امتحان نهاٌة التمرٌن و
ٌعٌـن الناجحون بظهٌر باقتراح من المجلس األعلى للقضاء قاضٌا فً الرتبة
األولى من الدرجة الثالثة.

ٌإخذ على هذا النظام
على مستوى السن المطلوبة،
ضعف فً النضج
على مستوى المإهل العلمً،

 ضعف فً المستوى
على مستوى التحري فً سٌرة المترشح،
 ضعف فً اإلحاطة بسلوكه

 لتجاوز المؤخذٌن األولٌن:
* المرور عبر مهنة المحاماة.
 لتحقٌق النضج المطلوب فً القاضً والمستوى الالئق و التجربة
الالزمة و الكفاءة المطلوبة.
لتجاوز المؤخذ الثالث:
* ٌجب تعمٌق البحث حول مروءة المترشح و سلوكه بجمٌع الوسائل المتاحة.

إضافة إلى ذلك:
ٌجب إخضاع المترشح الختبار )(Test Psychotechnique

التصفٌة األولى
ٌجب إخضاع المترشح المقبول ،الختبار شفوي

التصفٌة الثانٌة
تسجٌل بعد ذلك المترشح المقبول فً االختبارٌن السابقٌن الجتٌاز مباراة
الولوج للمعهد العالً للقضاء.

التصفٌة الثالثة
* بواسطة المباراة (المادة الكتابٌة)

المحور الثانً

تكوٌـن القضاة

 (1وصاٌة وزٌر العدل على المعهد العالً للقضاء (المادة  1من القانون رقم )09-01
 (2و رئاسته لمجلسه اإلداري (المادة  2من القانون رقم )09-01
 (3و تحدٌده للشهادات الجامعٌة للمشاركة فً المباراة و كذا إجراءات و مقاٌٌس
االنتقاء األولً للمترشحٌن المقبولٌن للمشاركة فً المباراة (المادة  9من مرسوم
)10/9/2003
الوضعٌة القانونٌة للمعهد العالً للقضاء ال تساهم فً توطٌد دعائم استقالل القضاء

 انسجاما مع الفصل  113من الدستور :



إسناد الوصاٌة للمجلس األعلى للسلطة القضائٌة،



إسناد رئاسة مجلسه اإلداري للرئٌس األول لمحكمة النقض،

 اختٌار أعضاء مجلسه اإلداري من طرف المجلس األعلى للسلطة القضائٌة.

امتحان التخرج ال ٌستخدم إال لترتٌب الناجحٌن
ٌجـب:
 إقصاء المتؤخرٌن الذٌن لم ٌستفٌدوا من سلك الدراسة بالمرة.
 تمدٌد التدرٌب لمدة سنة إضافٌة للمتوسطٌن منهم عوض اتخاذ رتبتهم
المتؤخرة عقوبة للمناطق النائٌة.
تطعٌم مناهج الدراسـة



إدماج اللغات األجنبٌة (الفرنسٌة و االسبانٌة و اإلنجلٌزٌة).



إدماج تدرٌس و تقوٌة مادة التربٌة اإلسالمٌة (إشراك المجلس العلمً األعلى)



إدماج تدرٌس مادة اإلعالمٌات.



إدماج مادة الفلسفة و علم النفس.

المحور الثالث



ٌقوم تحفٌز القضاة على ثالث عناصر:



 )1الترقٌة،



 )2و إسناد المسإولٌة،

 )3 و المكافآت المادٌة.

تحفٌـز القضـاة

أوال  :ترقٌة القضاة فً المواثٌق الدولٌة
 المبادئ األساسٌة لألمم المتحدة تعتمد على :
 (1الكفاءة،
 (2و النزاهة،
 (3و الخبرة.
 مبادئ بٌكٌن تضٌف عنصر استقـالل القضاء.

 المٌثاق األوروبً وضع نظامٌن للترقٌة:
 (1باألقدمٌة،
 (2بالجدارة.

ثانٌا  :ترقٌة القضاة فً النظام المغربً
 تخضع ترقٌة القضاة للتسجٌل فً الئحة األهلٌة.



ٌعدها و ٌحصرها وزٌر العدل سنوٌا بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء.



التسجٌل بالالئحة مقٌد بحدود المناصب الشاغرة.



و مقٌد بممارسة القاضً لمهامه بصفة فعلٌة.
تستثنً حاالت اإللحاق و االستٌداع و التجنٌد.



و مقٌد بؤقدمٌة خمس سنوات فً الدرجة عند وضع الالئحة.



و مقٌد كذلك بالنسبة للدرجة الثانٌة أن ٌكون القاضً فً الرتبة السابعة من
الدرجة الثالثة.



و مقٌد أخٌرا باعتبار الشهادات الجامعٌة التً ٌتوفر علٌها القاضً و كفاءته و
استعداده لمزاولة المهام الموازٌة للدرجة.

نظام الترقً فً المغرب
ٌستلزم شرطً األقدمٌة و الجدارة معا

مخالف للمواثٌق الدولٌة

و ٌهدر استقالل القضاء

ٌ  جب أن تعد الئحة األهلٌة للترقٌة من طرف المجلس األعلى للسلطة القضائٌة.



ٌجب اعتماد ترقٌة القضاة إما باألقدمٌة أو بالجدارة.

الترقٌة باألقدمٌة l'Avancement par l'ancienneté

 الترقٌة من رتبة إلى أخرى (شبكة من  5رتب)
 كل سنتٌن بصورة أوتوماتٌكٌة
 الترقٌة من درجة إلى أخرى (سلم من  5درجات)

 بعد قضاء سنة واحدة فقط فً الرتبة الخامسة من الدرجة
التً ٌوجد فٌها القاضً

الترقٌة بالجـدارة l'Avancement par le mérite



تثبت للقاضً مٌزة الجدارة انطالقا من ثالث اعتبارات:



 )1الكفاءة :المشهود له بها من خالل أحكامه و قراراته المإٌدة نهائٌا،



 )2الخبرة :المشهود له بها من خالل إنتاجه الفكري للبحث العلمً أو التعلٌق على
األحكام والقرارات أو المساهمة فً المحاضرات و الندوات والمإتمرات،



 )3العلـم :المشهود له بالتفوق فً الشهادات الجامعٌة العلٌا المحصل علٌها و التً
تم نشرها.



* تتم ترقٌة القاضً بالجدارة بعد قضائه خمس سنوات فقط فً الدرجة المرتب فٌها
و ذلك بناء على طلب ٌتقدم به أمام المجلس األعلى للسلطة القضائٌة مرفوقا
بإثبات استحقاقه للترقٌة بالجدارة.

ثالثا :إسناد المسإولٌة القضائٌة



لم تتعرض ال المواثٌق الدولٌة و ال القانون المغربً لشروط إسناد المسإولٌة
القضائٌة للقضاة الشًء الذي سمح لوزٌر العدل بصفة أساسٌة و للمجلس األعلى
للقضاء بالتوفر على هامش كبٌر من التصرف باالستناد إلى معاٌٌر داخلٌة غٌر معلن
عنها.



لكن من المفروض و أن ٌتم إسناد المسإولٌة بصورة شفافة ٌحترم فً مسطرتها
مبدأ المساواة و أن تجتمع فً المسإول القضائً المختار صفات القاضً الكفء
النزٌه باإلضافة إلى صفات المسإول الخبٌر بشإون القضاء و القوي على تدبٌر
األمور و تصرٌفها.

نشر الئحة مناصب المسإولٌة الشاغرة
و اإلعالن عن تلقً الترشٌحات بشؤنها



ٌختار المجلس األعلى للسلطة القضائٌة المترشح المتمٌز عن غٌره بالصفات
المذكورة انطالقا من تقارٌر التفتٌش بنوعٌه التسلسلً و القضائً و ما تضمنه ملف
كل مترشح من معلومات حول شخصٌته و سلوكه و أهلٌته للمنصب.

رابعا :المكافآت المادٌة
 ال ٌمكن استقطاب أحسن العناصر للقضاء و ال تشجٌع الممارسٌن على العطاء
المتواصل بدون إغرائهم بالمكافآت المادٌة !

 جان راسٌن : Les plaideurs
» « Sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie.
 القاضً فً صراع مع نفسه.
 الحسن الثانً رحمه هللا خاطب القضاة فً ( 1982/3/31مجلة القضاء و القانون
عدد ٌ" :)131ومٌا أنتم سٌدنا ٌوسف ترون أمامكم القناطر من الذهب المذهب" .
 الوزٌر أو الضابط أو النائب فً البرلمان ال ٌإدي خدمات أكبر أو أشرف من تلك
التً ٌإدٌها القاضً حتى تكون وضعٌة القاضً المادٌة متدنٌة.
 القاعدة الفقهٌة ":إذا أردت أن تطاع فؤمر بما ٌستطاع" .

 ال ٌمكن تقٌٌد سلوك القاضً بجملة من الممنوعات و مطالبته بالتقٌد بالمبادئ
األخالقٌة السامٌة و القٌم و المثل العلٌا دون مقابل.
ٌجب إعفاء القاضً من منغصات الحٌاة الٌومٌة
لٌتفرغ لمهامه بكامل قواه العقلٌة و النفسٌة
 السكن،
 التنقل،
 تمدرس األوالد
 العطل

كلها منغصات ٌومٌة تمنع القاضً
من العطاء الجٌد

المحور الرابع

تؤدٌـب القضـاة



المسإولٌة القضائٌة تقوم على فكرة الخطؤ و تقاس بقٌاس موضوعً.



المسإولٌة التؤدٌبٌة متنوعة و ال حصر لها عكس المسإولٌة الجنائٌة التً
ٌحكمها مبدأ ال جرٌمة و ال عقوبة إال بنص.

 منها ما ٌتصل بسلوك القاضً.



و منها ما ٌتصل بحٌاته الخاصة.



و منها ما ٌتصل بنشاطه العام

 و منها ما ٌدخل فً عداد الجرائم.

أوال  :تؤدٌب القضاة فً المواثٌق الدولٌة
 )1 مبادئ بنغالور للسلوك القضائً تضمنت مجموعة من القٌم التً تحدد سلوك
القاضً:

االستقالل  -و الحٌاد  -و النزاهة  -و المساواة  -و الكفاءة  -و االجتهاد.



 )2المبدأ  14من المبادئ األساسٌة الستقالل القضاء نص على الحصانة ضد الدعاوى

المدنٌة عن األخطاء المهنٌة و حلول الدولة فً أداء التعوٌض

و مقتضى ذلك أنه ال ٌمكن مساءلته عن الخطؤ فً األحكام أو االجتهاد لكن ٌسؤل
عن تعمد مخالفة نص قانونً فً قضائه أو مبدأ من المبادئ القارة.



 )3المبدأ  20أوجب توضٌح األسباب الموجبة للعزل و اإلجراءات المناسبة له.
و تضمن كذلك ضرورة وضع تشرٌع ٌسمح بالطعن فً القرارات التؤدٌبٌة.

أوال  :تؤدٌب القضاة فً المواثٌق الدولٌة



 )4مبادئ التمٌز التوجٌهٌة الخاصة بالسلطات القضائٌة التابعة لدول الكومانوٌلت
حددت أسباب العزل فً حالتٌن :





عدم القدرة على أداء الواجبات القضائٌة،



و سوء السلوك الجسٌم

 )5مبادئ بٌكٌن نصت فقط على عدم صالح القاضً لٌكون قاضٌا كمبرر وحٌد
لعزله.

ثانٌا  :تؤدٌب القضاة فً القانون المغربً



* ظهٌر  1974/11/11من الفصل  58إلى  63لمعاقبة القاضً عن:



 إخالله بواجباته المهنٌة  -أو بالشرف  -أو بالوقار -أو بالكرامة.الحظوا صٌاغة الفصل 58

تناقض مع القسم



المبدأ أن القاضً ٌسؤل عن اإلخالل بمبادئ القسم الذي أداه.



الفصل  18من النظام األساسًٌ :إدي القاضً القسم على أن ٌقوم بمهامه :



 -بوفـاء -وإخالص -وأن ٌحافظ على سر المداوالت -وأن ٌسلك فً كل ذلك مسلك

القاضً النزٌه المخلص.



 القاضً ٌإدي الٌمٌن على أشٌاء و ٌعاقب على أشٌاء أخرى.

  الفصل  59حدد العقوبات التؤدٌبٌة و صنفها إلى صنفٌن :



مع إمكانٌة النقل

 )1عقوبات من الدرجة األولى :



اإلنذار،



و التوبٌخ،



و التؤخٌر فً الترقً من رتبة إلى رتبة لمدة ال تتجاوز سنتٌن،



الحذف من الئحة األهلٌة.

ٌصدرها وزٌر العدل بقرار بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء

 )2 عقوبات من الدرجة الثانٌة:

 +النقل دائما { 

التدحرج من الدرجة.

 اإلقصاء المإقت من العمل لمدة ال تتجاوز  6أشهر مع
الحرمان من المرتب دون التعوٌضات العائلٌة.

 اإلحالة على التقاعد التلقائً.



العزل مع حفظ الحق فً راتب التقاعد.

 العزل مع حفظ الحق فً التقاعد أو الحرمان منه.
تصدر عقوبات الدرجة الثانٌة بظهٌر بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء



وزٌر العدل هو الذي ٌتلقى الشكاٌات.



و هو الذي ٌعٌن المقرر.

 و هو الذي ٌقرر توقٌف القاضً خالل فترة المتابعة

أمام المجلس األعلى فً حالة

المتابعة الجنائٌة أو عند ارتكاب خطؤ خطٌر.

 و هو الذي ستعرض أمامه المتابعة.



و هو الذي سٌترأس المجلس التؤدٌبً.



و هو الذي سٌبث فً المتابعة التً أثارها.



و هو الذي سٌقرر فً العقوبة الواجب اتخاذها.



و هو الذي سٌسهر بعد ذلك على تنفٌذ العقوبة التً ساهم فً اتخاذها.

نظام ٌهدر مبدأ الحق فً المحاكمة العادلة
نظام ٌضرب فً الصمٌم استقالل القضاء



الدستور حسم فً تركٌبة المجلس األعلى للسلطة القضائٌة :




بإبعاد وزٌر العدل عنها.

 -و فً اختصاصاته:



بإٌالئه كافة ما ٌرتبط بالمسار المهنً للقضاة



العقوبة ٌجب أن تكون مناسبة للخطؤ.



و أن تصدر بؤغلبٌة أعضاء المجلس األعلى للسلطة القضائٌة:



بالتصوٌت السري بخصوص مبدأ اإلدانة فً الدور األول



بالتصوٌت السري بخصوص العقوبة فً الدور الثانً.





عقوبة العزل ٌنبغً أن ٌحدد القانون التنظٌمً األسباب المبررة له:



بعدم القدرة على القٌام بالمهام القضائٌة.



بعدم صالح القاضً للقضاء.

عقوبة العزل ٌنبغً أن تصدر بإجماع أعضاء المجلس األعلى للقضاء للسلطة
القضائٌة بدون استثناء.

مواطن الفساد لدى القضاة



 - )1سلطة النفس

(مرض نفسً ٌحتاج إلى المتابعة الطبٌة).



 - )2سلطة المال

(انحراف فً السلوك).



 - )3سلطة الجنس

(انعدام األخالق و غلبة الشهوة).



 - ) 4مختلف السلطات المعنوٌة

(ضعف فً الشخصٌة).



سلطة النفس أخطر من سلطة المال :



أبً الدرداء و مقاومة مٌوالته النفسٌة.



عمر بن الخطاب و عدم ضبط نفسه .القاضً الذي ال ٌستطٌع أن ٌقٌم مسافة
بٌن شخصه و صفته فً مجلس القضاء ٌشكل أكبر خطر على العدالة.

مواجهة مظاهر الفساد بدرجة التسامح صفر

 )1 على مستوى الوقاٌة





تقوٌة دور التفتٌش و تبنً فكرة التفتٌش عن بعد.



إحداث مسطرة لمراقبة األحكام الشاذة.

 تقرٌر المفتشٌة العامة فً سنة  2008أقر بؤن األحكام الصادرة ال تستند فً
أغلب األحٌان على أي أساس.



نشر جمٌع القرارات القضائٌة بدون استثناء لتحقٌق الشفافٌة و تطوٌر
البحث و االجتهاد القضائً.

 )2 على مستوى المواجهة
  إٌالء شكاٌات المتقاضٌن العناٌة الالزمة و إخضاعها للتحقٌق الدقٌق.



فرض التصرٌح بممتلكات القاضً و زوجته و أبناإه عند تعٌٌنه و بعد ثالثة أشهر
على تغٌٌر وضعٌته المادٌة و وضعٌة أسرته( .الفصل  16الحالً من النظام
األساسً).



 تتبع ثروة القاضً و ثروة زوجته و أبنائه عن قرب و تقدٌرها و مقارنتها
بالمصرح به من لدن المجلس األعلى للسلطة القضائٌة.



 البحث و التحري فً مصادر ثروة القاضً محط الشكاٌات أو الوشاٌات
باالرتشاء.

