صالح١بد اٌّجٍش األعٍٝ
ٌٍضٍطخ اٌمعبئ١خ
ف ٟظٛء اٌزجبزة اٌّمبزٔخ
ِصطف ٝاٌزساة
اٌسئ١ش األٚي ٌّحىّخ االصزئٕبف ثبٌداز اٌج١عبء

صؤزوز ف٘ ٟرٖ اٌّداخٍخ عٍى ٝاٌزجىبزة اٌّمبزٔىخ فىٟ
ثعط اٌىدٚي اٌعسث١ىخ ٚاألٚزث١ىخ ٚاألٔجٍٛصىضى١ٔٛخ اٌّزعٍمىخ
ثىىبألاٚاز ٚاٌصىىالح١بد إٌّٛمىىخ ثّجىىبٌش اٌضىىٍطخ اٌمعىىبئ١خ
ِمزص ى ىىسا عٍ ى ىى ٝاٌ ى ىىجعط ِ ى ىىٓ ٘ ى ىىرٖ اٌص ى ىىالح١بد ٔ ى ىىسا
ٌشضبعزٙب ٚرفص١الرٙب اٌّزعداح .

لذا فإننا سنتناول هذا الموضوع من خالل
ستة محاور :
•
•
•
•
•
•

المحور األول  :اختٌار القضاة
المحور الثانً :حصانة القضاة ضد العزل والنقل
المحور الثالث  :ترقٌة القضاة
المحور الرابع :خضوع القضاة للمسؤولٌة التأدٌبٌة
المحور الخامس :االستقالل المالً للقضاة
المحور السادس :تفتٌش القضاة

اٌّحٛز األٚي :اخز١بز اٌمعبح
سنتناول هذا الموضوع من ثالث زواٌا :
• الزاوٌة األولى  :اختٌار القضاة باالنتخاب
• الزاوٌة الثانٌة  :اختٌار القضاة بالتعٌٌن
• الزاوٌة الثالثة  :اختٌار القضاة بالتعٌٌن من قبل السلطة
التنفٌذٌة بالتشاور مع السلطة القضائٌة .

اٌزا٠ٚخ األ :ٌٝٚاخز١بز اٌمعبح ثبالٔزخبة
إن انتخاب القضاة فً هذه الحالة ،إما أن تتواله هٌئة الناخبٌن فً
صورة االقتراع العام المباشر ،وقد أخذ بهذا األسلوب:
 االتحاد السوفٌاتً سابقا -بالنسبة لقضاة المحاكم الشعبٌة سوٌسرا بالنسبة لقضاة المقاطعات كما أن هذا األسلوب متبع فً  36والٌة من الوالٌات المتحدةاألمٌركٌة ،وٌقتصر على قضاة الوالٌات دون قضاة المحاكم
الفٌدرالٌة ،حٌث تقوم األحزاب فً هذه الوالٌات بالترشٌح للمناصب
القضائٌة ،ثم ٌجري انتخاب القضاة بمعرفة الناخبٌن لمحاكم الوالٌات
المذكورة على أساس حزبً.

أو قد ٌعهد بانتخاب القضاة إلى المجلس النٌابً أي
تنفرد به السلطة التشرٌعٌة ،وقد أخذت بهذه الطرٌقة :
 سورٌا بالنسبة ألعضاء المحكمة العلٌا المنشأة بموجب دستور 1950و  1953حٌث كان اختٌار أعضائها بوساطة السلطة التشرٌعٌة من
بٌن قائمة تتضمن ضعف العدد ٌبعث بها إلى السلطة المذكورة رئٌس
الجمهورٌة فٌجري االنتخاب من بٌن األسماء الواردة فً هذه القائمة.
 ٌأخذ بهذه الطرٌقة أٌضا االتحاد السوفٌتً -سابقا -بالنسبة لقضاةالمحكمة العلٌا وقضاة المحاكم الخاصة ،حٌث تنص المادة ( )105من
الدستور السوفٌتً لسنة  1977على أن(( :تنتخب المحكمة العلٌا
لالتحاد السوفٌتً من قبل السوفٌت األعلى لالتحاد السوفٌتً لمدة
خمس سنوات ،وٌدخل فً المحكمة العلٌا لالتحاد السوفٌتً رؤساء
المحاكم العلٌا للجمهورٌات المتحدة بحكم وظٌفتهم)).

واختٌار القضاة عن طرٌق االنتخاب له مزاٌا
وعٌوب:
 مزاٌا اختٌار القضاة باالنتخابٌ :رى أنصار هذا األسلوبأنه:
• ٌحقق سلطة األمة فً اختٌار قضاتها ،فكما أنها تختار
أعضاء السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة فٌجب أن ٌكون لها
الدور نفسه فً اختٌار أعضاء السلطة القضائٌة.
• ٌكفل استقالل القضاة تجاه السلطة التنفٌذٌة.

-

عٌوب اختٌار القضاة باالنتخاب :

•

ٌؤدي إلى سوء اختٌار القضاة وضعف مستواهم ،إذ لٌس للناخبٌن القدرة على
التحقٌق من توافر شروط العلم والخبرة والكفاءة فً القضاة المنتخبٌن؛
إن عملٌة االنتخاب تصطبغ بطابع سٌاسً؛
ٌؤثر سلبا على مستوى أداء المنتخبٌن لعملهم القضائً ،ألنه قد ال ٌفوز القضاة
السابقون أنفسهم الذٌن اكتسبوا خالل مدة عملهم الممارسة والخبرة التً ٌفتقر إلٌها
الذٌن سٌفوزون بالمنصب ألول مرة؛
ٌظل القاضً متأثرا بالفكر السٌاسً لحزب معٌن ،وهو الحزب الذي رشحه أو
سانده فً اإلنتخابات ،وهذا ٌتنافى مع الحٌاد المطلوب للقاضً وٌدفعه إلى
االنحراف واالنحٌاز عن تطبٌق القانون؛
ٌجعل القضاة المنتخبٌن تابعٌن للسلطة التشرٌعٌة ،مما ٌؤثر حتما على استقاللهم .

•
•
•
•

 ِٓٚأجً ذٌه الح ذ اٌٍجٕخ اٌساثعخ ٌٍّؤرّس اٌدٌٟٚ
ٌسجبي اٌمبٔ ْٛاٌر ٞعمد فِ ٟدٕ٠خ ٔٛ١اٌ ٟٙصٕخ ،1959
أْ ٔ بَ أزخبة اٌمعبح ٕ٠ط ٞٛعٍ ٝأخطبز رٙدا
اصزمالي اٌمعبء .

اٌزا٠ٚخ اٌثبٔ١خ :اخز١بز اٌمعبح ثبٌزعٓ١١
ٌتم تعٌٌن القضاة فً بعض الدول بوساطة السلطة التنفٌذٌة،
 ِٓٚاٌّآخر عٍ٘ ٝرا األصٍٛة أٔٗ ٠ؤا ٞإٌ ٝخعٛع
اٌمعبح ٌٍضٍطخ اٌز ٟعٕ١زِّ ُٙب ٠ؤثس ف ٟاصزمالٌُٙ
• لذلك فإن تشرٌعات الدول المختلفة تضع ضوابط وضمانات
معٌنة تكفل معها عدم استغالل السلطة التنفٌذٌة لهذه الطرٌقة
بالتأثٌر على القضاة وتهدٌد استقاللهم.
• ٌتم ذلك عن طرٌق تقٌٌد سلطة الحكومة فً االختٌار والتعٌٌن
بوضع شروط معٌنة فً الدستور ،وفً القوانٌن المنظمة
للسلطة القضائٌة.

 القانون المصريٌ ،وجب أن ٌكون التعٌٌن فً وظائفالقضاء جمٌعها بمرسوم،
 الدستور السوري حرص على أن ٌكون تعٌٌن القضاةبالمرسوم الجمهوري.
ٌىٓ ال ٠خٍ ٛاألِس ِٓ ٚجٛا رضٍط ٌٍضٍطخ
اٌزٕف١ر٠خ عٍ ٝاٌضٍطخ اٌمعبئ١خ عٍٔ ٝحٙ٠ ٛدا اصزمالٌٙب،
ألٔٗ ِٓ اٌجد ٟٙ٠أْ رضزط١ع ٘رٖ اٌضٍطخ أْ رٌٟٛ
إٌّبصت اٌمعبئ١خ ألٔصبز٘بٚ ،رضزجعد خصِٙٛب.

• تأخذ بهذه الطرٌقة بلجٌكا حٌث ٌسمى الملك قضاة محكمة
التمٌٌز بناءا على قائمة ٌعدها مجلس الشٌوخ ،أما قضاة
محكمة االستئناف ورؤساء المحاكم االبتدائٌة ونوابهم فٌتم
تعٌٌنهم من قائمة ٌعدها المجلس البلدي ،وٌع ٌَن مباشرة باقً
القضاة.
• أما فً إنجلترا فتتولى السلطة التنفٌذٌة تعٌٌن القضاة.
وتختلف أداة التعٌٌن باختالف مستوى المحاكم .فهً إما
للملكة أو لرئٌس الوزراء أو لوزٌر العدل حسب األحوال.
• وهذا النظام ٌشكل المبدأ العام فً تعٌٌن القضاة فً النظام
القانونً العراقً.

اٌزا٠ٚخ اٌثبٌثخ  :اخز١بز اٌمعبح ثبٌزعِٓ ٓ١١
لجً اٌضٍطخ اٌزٕف١ر٠خ ثبٌزشبٚز ِع اٌضٍطخ
اٌمعبئ١خ

• من خالل هذا األسلوب فً تعٌٌن القضاة ،تتولى السلطة التنفٌذٌة أخذ
رأي جهة معٌنة أو مجلس أو هٌئة تتشكل من القضاة أو أغلبٌة
قضائٌة تكون هً المسؤولة عن إدارة شؤون القضاة من تعٌٌن ،أو
نقل ،أوندب ،أوإعارة ،أوعزل ،أوترقٌة.
• وتتكون هذه الهٌئة بموجب القانون ونطاق سلطتها ٌختلف من دولة
إلى أخرى ،فقد ٌكون رأي هذه الهٌئة فً بعض الدول رأٌا استشارٌا
فقط وقد ٌكون رأٌها ملزما فً دول أخرى حٌث تزداد سلطاتها كلما
زاد حرص المشرع على تأكٌد استقاللٌة القضاء وحماٌته .

إن هذه الطرٌقة تكفل استقالل القضاء من ناحتٌن:

 ٌتم تعٌٌن القضاة الذٌن ٌتمتعون بالمؤهالت القانونٌة ،والمهنٌةالالزمة ،وباالستقامة ،والنزاهة.،
 ٌضمن هذا األسلوب ،عدم خضوع القاضً بعد تعٌٌنهإلشراف وتدخل السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة فٌما ٌتعلق
بأدائه لوظٌفته القضائٌة وإبعاده عن التأثٌرات السٌاسٌة
والحزبٌة .

لجأت معظم التشرٌعات العربٌة إلى اتباع هذا األسلوب لممٌزاته المتعددة:
 فً المملكة العربٌة السعودٌة ٌعٌن أعضاء السلك القضائً بأمر ملكً بناءا على قرار من مجلسالقضاء األعلى ،وبذات الكٌفٌة ٌعٌن أعضاء دٌوان المظالم استنادا إلى المادة  17من دٌوان
المظالم بالمملكة العربٌة السعودٌة.
-

فً مصر ٌعٌن رئٌس الجمهورٌة القضاة بشرط موافقة مجلس القضاء األعلى ( المادة – 44
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 -فً األردن ٌعٌن القضاة بتنسٌب من وزٌر العدل ،وقرار من المجلس القضائً وإرادة ملكٌة (المادة

 13من قانون استقالل القضاء األردنً).
 فً سورٌا ٌتم تعٌٌن قضاة المحاكم والنٌابة بمرسوم ٌوقعه وزٌر العدل بناءا على قرار من مجلسالقضاء األعلى ( المادة  71من قانون السلطة القضائٌة السوري).

فً كندا نص دستور  1867المعدل بدستور  1982على
أن الحاكم العام ٌعٌن قضاة المحاكم العلٌا ،وأن قضاة كٌبٌك
ٌتم اختٌارهم من قبل هٌئة المحـــامٌن التابعة لهــــذا اإلقلٌـــم
( المادة  98من الدستور) ،وأن قضاة المحاكم العلٌا ٌظلون
فً مناصبهم ماداموا ٌقومون بعملهم بصفة مرضٌة وٌمكن
عزلهم من قبل الحاكم العام بناء على ملتمس من مجلس
الشٌوخ ( المادة  99من الدستور ).
بالنسبة لسن التقاعد فهو  75سنة بالنسبة لقضاة كندا
أما أجور ورواتب قضاة المحاكم العلٌا فٌتم تحدٌدها وأداؤها
من قبل البرلمان الكندي ( المادة  100من الدستور).

اٌّحٛز اٌثبٔ:ٟحصبٔخ اٌمعبح ظد اٌعزي ٚإٌمً
تعنً الحصانة القضائٌة :عدم جواز إبعاد القاضً عن
منصبه القضائً سواء أكانت بطرٌقة العزل ،أو اإلحالة إلى
التقاعد ،أو التوقٌف عن العمل ،أم النقل إلى وظٌفة أخرى،
إال فً األحوال التً ٌحددها القانون.
لذا فإننا سنتناول هذا المحور من زاوٌتٌن:
• اٌزا٠ٚخ األ :ٌٝٚعدَ لبثٍ١خ اٌمعبح ٌٍعزي
• اٌزا٠ٚخ اٌثبٔ١خ :عدَ لبثٍ١خ اٌمعبح ٌٍٕمً ٚإٌدة

اٌزا٠ٚخ األ :ٌٝٚعدَ لبثٍ١خ اٌمعبح ٌٍعزي
من المبادئ األساسٌة فً استقالل القاضً ،عدم تهدٌده فً رزقه،
واستقراره فً عمله .مما ٌقتضً تمتٌع القضاة بحصانة ضد العزل
تستهدف تثبٌتهم فً مراكزهم وجعلهم مطمئنٌن فً عملهم.
ولذلك ٌعد مبدأ عدم القابلٌة للعزل بالنسبة للقضاة ،أحد المظاهر
الجوهرٌة لمبدأ الفصل بٌن السلطات ،وٌمثل من الناحٌة العملٌة الدلٌل
على وجود سلطة قضائٌة مستقلة عن السلطة التنفٌذٌة.
ولكن لٌس معنى ذلك أن القاضً أصبح مالكا لوظٌفته ،أو أنه مهما
أساء أو أخطأ ،فسوف ٌكتب له االستمرار فً العمل ،بل ٌعنً ذلك
تأمٌنه ضد أي خطر قد ٌهدده ،أو ضغوط قد ٌتعرض لها.

أ  -اٌٛظع ف ٟثعط اٌدٚي اٌعسث١خ:
لقد ارتقى مبدأ عدم قابلٌة القضاة للعزل فً أغلب الدول العربٌة إلى مستوى
القاعدة الدستورٌة:
•
•
•

ِثال

نص الدستور المصري لعام  ( 1971المادة  ) 168على ما ٌلً:
((القضاة غٌر قابلٌن للعزل ،وٌنظم القانون مساءلتهم تأدٌبٌا)).
نص الدستور األردنً ( المادة  )98على ما ٌلً:
(( ٌعٌن قضاة المحاكم النظامٌة والشرعٌة ،وٌعزلون بإرادة ملكٌة وفق أحكام
القوانٌن)).
نص الدستور السوري فً مادته  136لسنة  1973على ما ٌلً:
(( ٌبٌن القانون شروط تعٌٌن القضاة وترفٌعهم ،ونقلهم ،وتأدٌبهم ،وعزلهم)).

• القاعدة

فً القانون العراقً هً أنه ال ٌجوز إحالة القاضً

إلى التقاعد قبل إكماله سن الثالثة والستٌن ،أو انتدابه ،أو نقله
إلى وظٌفة غٌر قضائٌة إال بناءا على طلبه أو موافقتــــه .
( المواد  59-49-42من قانون التنظٌم القضائً العراقً).
• أقرت المادتان األولى والثانٌة من نظام القضاء السعودي
الصادر بتارٌخ  1395هـ على استقالل القضاة وعدم قابلٌتهم
للعزل إال فً الحاالت المبٌنة به .

ة  -اٌٛظع ف ٟثعط اٌدٚي األجٕج١خ:
•

•
•

فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة :نص الدستور األمٌركً فً مادته
الثالثة على أن ٌحتفظ القضاة بوظائفهم طالما كان سلوكهم حسنا.
وأن لهم أجرا وافٌا ال ٌجوز أن ٌرد علٌه النقصان طٌلة فترة بقائهم
فً مناصبهم.
ٌختلف تعٌٌن القاضً حسبما كان اتحادٌا أو غٌر اتحادي:
ٌتم تعٌٌن القاضً االتحادي مدى الحٌاة بمعرفة رئٌس الجمهورٌة
بمشورة وتصدٌق من مجلس الشٌوخ ،وٌترك االختٌار للقاضً
االتحادي فً أمر استمراره فً العمل دون أن ٌقٌد بسن معٌنة .

 هناك أسلوب ثان ٌتعلق بالقضاة غٌر االتحادٌٌن ،الذٌن ٌتمتشغٌلهم لمناصبهم خالل إجراءات ذات طابع سٌاسً  ،وال

ٌتوقف هذا العزل على أسباب محددة ،وإنما ٌكفً أن ٌفقد
القاضً ثقة واعتبار الناخبٌن ،ولو لم ٌصدر منه خطأ معٌن

أو ٌفقد أهلٌته القضائٌة وٌعرف باسم اإلقالة السٌاسٌة
(( ،))Recallوهذا النظام متبع فً بعض الوالٌات المتحدة

األمرٌكٌة.

٠الحظ أْ رسن عزي اٌمعبح األِسو ٓ١١ث١د اٌىٔٛغسس
لد فزح اٌجبة أِبَ اٌضٍطخ اٌزشس٠ع١خ ٌى ٟرٕبي ِٓ
اصزمالي اٌمعبءٚٚ ،صٍ١خ ٌٍعغط عٍ ٝاٌضٍطخ اٌمعبئ١خ ٌزحس٠س
ص١بصزٙب ٚزغجبرٙبٌ ،رٌه فئْ اٌىث١س ِٓ اٌفمٙبء

األِ١سو٠ ٓ١١عزسظ ْٛعٍ ٝعزي اٌمعبح ثٙرٖ اٌطس٠مخ
ف ٟاٌٛال٠بد اٌّزحدح األِس٠ى١خ.

 أما فً إنجلترا ،فإن قضاة المحكمة العلٌا غٌر قابلٌنللعزل ألي سبب حتى لو تعلق األمر بالعجز الجسمانً

بسبب المرض أو العاهة التً تعوقهم عن أداء عملهم
إال إذا تم ذلك بناءا على طلب من مجلس البرلمان .

ٕ٘ٚبن ِالح خ جد٠سح ثبإلشبزح  :فّٕر أْ رمسز فٟ

أٔجٍزسا ِجدأ عدَ لبثٍ١خ اٌمعبح ٌٍعزي ألٚي ِسح ثّٛجت
لبٔ ْٛاٌزض٠ٛخ اٌصباز عبَ ٠ ٌُ 1701عزي إال لبضٍ ٚاحد

عبَ  ٛ٘ٚ 1830اٌمبظ ٟاال٠سٌٕدJonah (( ٞ
 ))Barringاٌر ٞار ُٙثبالصز١الء عٍ ٝأِٛاي عبئدح
ٌخص ِٗٛثطس٠مخ غ١س ِشسٚعخ.

 أما فً فرنسا فقد تقرر مبدأ عدم قابلٌة القضاة للعزل فًظل الجمهورٌة الفرنسٌة الخامسة ،حٌث نص دستور عام
 1958فً مادته  64على ما ٌلً:
((ٌضمن رئٌس الجمهورٌة استقالل الهٌئة القضائٌة بمساعدة
المجلس األعلى للقضاء ،وٌحدد نظام القضاة بقانون أساسً،
والقضاة غٌر قابلٌن للعزل)).
وبناءا علٌه صدر المرسوم  58لسنة ٌ 1958نص فً المادة 4
منه على أن (القضاة ال ٌعزلون)  ،وقد حدد المرسوم
المذكور أحوال عزل القضاة وإجراءاته حاصرا األحوال
الموجبة للعزل فً إخالل القاضً بواجباته إخالال جسٌما ،أو
ارتكابه لفعل من شأنه أن ٌفقده الثقة واالعتبار.

اٌزا٠ٚخ اٌثبٔ١خ :عدَ لبثٍ١خ اٌمعبح ٌٍٕمً ٚإٌدة
• إن ضمانة عدم العزل لٌست وحدها الكفٌلة لضمان اطمئنان
القضاة فً عملهم ،لذلك فإن معظم التشرٌعات تضع ضوابط
معٌنة لنقل القاضً أو ندبه أوإعارته .

ِثال

• وضع قانون التنظٌم القضائً العراقً رقم  160لسنة
 ،1979أسسا لنقل القضاة منها :عدم جواز نقل القاضً قبل
قضائه ثالث سنوات فً المكان المعٌن فٌه ،وعدم جواز بقائه
فً ذلك المكان المعٌن فٌه مدة تزٌد على خمس سنوات إال
بناء على تقرٌر من لجنة طبٌة رسمٌة ٌؤكد بأن حالته
الصحٌة تستدعً نقله إلى منطقة أخرى ،أو أن ظروف عمله
الوظٌفً فً تلك المنطقة أصبحت بشكل ال ٌمكن له معها
أداء عمله على الوجه األكمل ،أو أن بقاءه فً تلك المنطقة
ٌؤثر على حسن سٌر العدالة( ،المادة  51من القانون)...

• فً سورٌا نص قانون السلطة القضائٌة السوري الصادر بالمرسوم
التشرٌعً رقم  98فً  1961 – 11 – 15على أنه(( :ال ٌجوز
نقل القاضً أو ندبه إلى وظٌفة أدنى من فئته أو نقله إلى مكان آخر إال
بناءا على طلبه وموافقة مجلس القضاء األعلى)).

• فً المملكة العربٌة السعودٌة نصت المادة  3من نظام القضاء
السعودي الصادر عام  1395هـ على أنه(( :ال ٌنقل القضاة إلى
وظائف أخرى إال برضاهم ،أو بسبب ترقٌتهم .ووفق أحكام هذا
النظام)).
• فً مصر نجد أن قانون السلطة القضائٌة رقم  46لسنة  1972نص
فً المادة  52على أنه(( :ال ٌجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إال
فً األحوال وبالكٌفٌة المبٌنة فً هذا القانون)).

فٌما ٌتعلق بانتداب القضاة:

أجاز القضاء االتحادي بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة
•
( المادتان  26 –25من قانون السلطة القضائٌة رقم  3لسنة
 1983بأن ٌتم ندب القضاة للقٌام بأعمال قانونٌة للجهات
الحكومٌة أو الهٌئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات
التً تسهم الحكومة بنسبة فً رأسمالها ،وذلك بقرار من
وزٌر العدل بعد أخذ رأي المجلس األعلى للقضاء االتحادي،
وأٌضا بعد أخذ موافقة القاضً أو عضو النٌابة العامة
وموافقة النائب العام بالنسبة لعضو النٌابة .

• فً مصرٌ :جوز لوزٌر العدل عند الضرورة أن ٌنتدب
مؤقتا للعمل بمحكمة النقض أحد مستشاري محاكم االستئناف
على أن تتوافر فٌه شروط التعٌٌن فً وظٌفة مستشار لمحكمة
النقض لمدة  6أشهر ،قابلة للتجدٌد مرة واحدة ،وذلك بعد أخذ
موافقة الجمعٌة العامة للمحكمة التابع لها القاضً المعنً
والجمعٌة العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء
األعلى.

اٌّحٛز اٌثبٌث :رسل١خ اٌمعبح
• قد استقرت المواثٌق واإلعالنات الدولٌة على األخذ بمبدأ
الترقٌة ،حٌث جاء فً المبادئ األساسٌة الستقالل السلطة
القضائٌة الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع
الجرٌمة فً المادة  13ما ٌلً:
((ٕ٠جغ ٟأْ ٠ضزٕد ٔ بَ رسل١خ اٌمعبح ،ح١ثّب ٚجد ِثً
٘را إٌ بَ إٌ ٝاٌعٛاًِ اٌّٛظٛع١خ ٚال صّ١ب اٌىفبءح
ٚإٌزا٘خ ٚاٌخجسح)).

• ال ٌأخذ النظام اإلنجلٌزي بمبدأ الترقٌة ،ألن القاضً فً
برٌطانٌا ٌشغل درجة واحدة ال ٌرقى بعدها ،حتى ال ٌكون
لدٌه مطمع ٌرجوه من الحكومة .وحتى ٌتأكد االستقالل
الحقٌقً له.
• ما ٌعاب على هذا النظام فً نظر البعض ،أن إلغاء الترقٌة
ٌتنافى مع الطموح الطبٌعً لكل إنسان فً الوصول إلى
أحسن المراكز.

• إال أن العٌب فً الواقع لٌس فً نظام الترقٌة بحد ذاته ،وإنما
فً ترك هذا النظام بدون ضوابط وقواعد موضوعٌة .

ٚعٍِ ٝضز ٜٛاٌزشس٠عبد اٌعسث١خ ف ٟرحد٠د ِع١بز
اٌزسل١خ ،فّٕٙب ِب ٠ؤخر ثّع١بز األلدِ١خِٕٙٚ ،ب ِب ٠ؤخر
ثّع١بز اٌىفبءحِٕٙٚ ،ب ِب ٠جّع ث ٓ١اٌّع١بز.ٓ٠
•
•
•
•

فقانون السلطة القضائٌة السوري قد أخذ بقاعدة األقدمٌة أساسا للترقٌة
( المادة  97من قانون السلطة القضائٌة السوري لسنة . ) 1961
أما قانون استقالل القضاء األردنً فقد أخذ بقاعدة الكفاءة ( المادة 19
من القانون المذكور رقم  49لسنة . ) 1972
فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة تم األخذ بمعٌاري األقدمٌة
والكفاءة ،المادتان  22و  62من قانون السلطة القضائٌة رقم  3لسنة
 1983والمعدل بالقانون رقم  13لسنة 1986
وفً مصر فإن ترقٌة القضاة مرهونة بموافقة مجلس القضاء األعلى
وأساس الترقٌة هو التوفٌق بٌن األقدمٌة والكفاءة ( المادة  49من
قانون السلطة القضائٌة المصري).

اٌّحٛز اٌساثع :خعٛع اٌمعبح ٌٍّضؤ١ٌٚخ اٌزؤا٠ج١خ
إن المسؤولٌة التأدٌبٌة التً ٌخضع لها القضاة قد تنتهً
بعزلهم ،إال أن ما ٌتمتعون به من حصانة ،وما ٌجب أن
ٌلتزموا به فً حٌاتهم الخاصة من البعد عن الشبهات،
وتجنب أي عمل هو أمر ال ٌتعارض مع استقالل القضاء
وكرامته .
وفً المقابل فقد أوجبت معظم التشرٌعات المنظمة للسلطة
القضائٌة ،أن تضطلع بمهمة التأدٌب السلطة القضائٌة
ذاتها ،وأبعدت السلطة التنفٌذٌة عن هذا المجال ضمانا
لكرامة القاضً وحفاظا على استقاللٌته.

• فً فرنسا ٌ :ختص بتأدٌب القضاة المجلس األعلى للقضاء على أن
ٌرأسه فً هذه الحالة رئٌس محكمة النقض بدال عن رئٌس
الجمهورٌة ،بٌنما ٌرأس وزٌر العدل المجلس نٌابة عن هذا األخٌر
فً غٌر هذه األحوال.
• فً برٌطانٌاٌ :كون اإلجراء التأدٌبً الذي ٌتخذ ضد كبار القضاة
(المستشارٌن) عن الجرائم الجسٌمة أمام الهٌئة التشرٌعٌة نفسها فال
ٌجوز عزل أحد القضاة إال عن طرٌق رسالة من مجلس البرلمان.
• فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة ،ال ٌجوز توجٌه إجراء تأدٌبً ضد
أحد مستشاري المحكمة االتحادٌة العلٌا إال عن طرٌق إتباع اإلجراء
ذاته الذي ٌتبع مع رئٌس الجمهورٌة ومعاونٌه فً حالة اتهامه،
واستنادا إلى ذلك ٌتهم أحد المجلسٌن المستشار بارتكابه أفعال مشٌنة،
ثم ٌنعقد مجلس الشٌوخ كمحكمة تستمع إلى أدلة االتهام والدفاع .وال
ٌصدر حكم اإلدانة إال إذا بعد الحصول على ثلثً األصوات .

اٌّالحظ أْ إٌ بَ اٌزؤا٠ج ٟف ٟإٔجٍزسا ٚاٌٛال٠بد
اٌّزحدح األِس٠ى١خ ٠فزح اٌّجبي ٚاصعبً ٌزدخً اٌضٍطخ
اٌزشس٠ع١خ ف ٟشؤ ْٚاٌمعبحٚ ،اٌم١بَ ثؤعّبي ِٓ صُّ١
اخزصبص أعّبي اٌضٍطخ اٌمعبئ١خ ِٓٚ ،اٌّّىٓ أْ
رىٚ ْٛصٍ١خ ٌٍٕىب٠خ ثبٌمعبحِّ ،ب لد ّ٠ش ثبصزمالي
اٌمعبء ،ألٔٗ ٠خعع اٌمعبح ف ٟرؤا٠جٌ ُٙغ١س جٙخ اٌمعبء .

 فً ألمانٌا ،فإن ارتكاب القاضً أثناء أو خارج ممارستهلعمله أفعاال مخلة بالنظام الدستوري للدولة ،فإن المحكمة

الدستورٌة الفٌدرالٌة ٌمكنها بطلب من BUNDESTAG
وبأغلبٌة الثلثٌن أن تأمر بنقل القاضً للعمل فً مهام أخرى

أو أن تحٌله إلى التقاعد (.الفصل  98من القانون األساسً
للجمهورٌة األلمانٌة الفٌدرالٌة الصادر فً  23ماي 1949

المعدل بقانون . 2006/08/28

أما فً الدول العربٌة:
• فقانون استقالل القضاء باألردن لسنة  1972جعل صالحٌة إحالة القضاة إلى
التقاعد من اختصاص مجلس الوزراء ،إال أن المشرع األردنً استدرك هذا
الخطأ فقام بتعدٌل هذا القانون بقانون رقم  4لسنة  1977الذي أعاد للمجلس
القضائً سلطة إحالة القضاة إلى التقاعد بتنسٌب من وزٌر العدل.
• فً مصر تتم محاكمة القضاة تأدٌبٌا أمام مجلس تأدٌب خاص ٌشكل برئاسة
رئٌس محكمة النقض وعضوٌة أقدم ثالثة من رؤساء محكمة االستئناف وأقدم
ثالثة مستشاري محكمة النقض (المادة  98من قانون السلطة القضائٌة المصري
لعام .) 1972
• فً المملكة العربٌة السعودٌة تتم المحاكمة التأدٌبٌة أمام مجلس القضاء األعلى،
بوصفه مجلسا تأدٌبٌا (المواد من  )83 – 73من نظام القضاء السعودي ،وٌنعقد
المجلس فً هذه الحاالت بهٌئته العامة أي بأعضائه العشرة وبرئاسة رئٌس
المجلس .

اٌّحٛز اٌخبِش :االصزمالي اٌّبٌٌٍ ٟمعبح
من البدٌهً أن من واجب القاضً نحو الدولة والمجتمع أن ٌحسن أداء
رسالته فً تحقٌق العدالة ،وأن ٌحافظ على الحقوق والحرٌات .فطبٌعة وظٌفته
تلقً على عاتقه أعباء ومسؤولٌات ضخمة ،فضالا عن أن رسالة القضاء تتطلب

من القاضً أن ٌتصف باالستقامة ،والنزاهة ،وأن ٌنهج فً حٌاته النهج الذي
ٌحفظ للقضاء هٌبته وكرامته ومكانته .ومقابل هذه المهمة السامٌة التً ٌقوم
بها القضاة ،فإن هناك واجبا ا ٌقع على الدولة تجاه القاضً ،بأن تهٌئ له أسباب
الحٌاة الكرٌمة ،والمستوى المعاشً الالئق الذي ٌساعده على النهوض بواجبه
المقدس بثقة واطمئنان.

• لهذا السبب سارت معظم النظم القضائٌة فً العالم فً اتجاه تقرٌر
معاملة مالٌة خاصة لرجال السلطة القضائٌة تتناسب مع ما ٌملٌه
علٌهم أسلوب حٌاتهم وما تفرضه علٌهم مهامهم من تكالٌف وأعباء
كبٌرة ،وٌكون الئقا بمركزهم األدبً واالجتماعً ،حتى ال ٌكون
المساس بها مدخال إلى النٌل من استقالل القضاء.
• فً إطار منظمة األمم المتحدة ومن خالل لجنة حقوق اإلنسان
المتفرعة عن المجلس االقتصادي واالجتماعً ،أصدر المؤتمر
العالمً الستقالل العدالة الذي عقد فً مونتلاير بكندا عام ،1982
إعالنا عالمٌا عن استقالل القضاء .وقد أوصى هذا اإلعالن فً المادة
 21بما ٌلًٌ(( :جب أن تكون مرتبات القضاة ومعاشاتهم كافٌة
ومناسبة ألوضاعهم ولمسؤولٌات مناصبهم ،وأن ٌجري تعدٌلها
بانتظام وفقا الرتفاع األسعار)).

لذلك فأن معظم القوانٌن تنظم مرتبات القضاة ،وأن بعض الدساتٌر تحرص على
تأكٌد االستقرار فً مرتبات القضاة.
• فعلى سبٌل المثال نص دستور الفٌلٌبٌن صراحة فً الفصل  9من المادة  8على
أنه(( :ال ٌجوز إنقاص مرتبات القضاة خالل مباشرتهم لعملهم)).
• فً إنجلترا ٌتقاضى القضاة مرتبات سخٌة تكفل لهم معٌشة كرٌمة فً غاٌة السعة،
لكون وظائفهم أرقى الوظائف فً الدولة ،إذ لٌست فً الحكومة اإلنجلٌزٌة وظٌفة
تعادل فً مركزها ومرتبتها مركز قاض ،وقد نص قانون التسوٌة الصادر عام
 1701على ضرورة تحدٌد واستقرار رواتب القضاة ،وٌتم قٌدها فً الموازنة
العامة للدولة تحت بند االعتماد الثابت ،ومن ثم ال تخضع لرقابة البرلمان أو حتى
للمناقشات البرلمانٌة.
• فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة نجد أن دستورها قد نص فً الفصل 1من المادة
 )2على أن(( :قضاة المحكمة العلٌا والمحاكم الدنٌا ٌمارسون عملهم طالما قاموا
به على نحو مرض ،وأنهم ٌتقاضون لقاء ذلك مرتبات دورٌة ال ٌجوز إنقاصها
خالل مدة بقائهم فً مناصبهم)).

اٌّحٛز اٌضباس :رفز١ش اٌمعبح
• ٌخضع القضاة لنظام التفتٌش الدوري على أعمالهم ،وهو نظام ٌتصل
بحٌاة القاضً الوظٌفٌة من كل جوانبها سواء أكان ٌتعلق بكٌفٌة أدائه
لعمله ،أو بمدى احترامه لاللتزامات المفروضة علٌه ،والواجبات التً
ٌتعٌن علٌه مراعاتها .والغرض من هذا النظام التثبت من أهلٌة
القاضً لٌشغل مختلف الدرجات القضائٌة من خالل متابعة أعماله
وفحصها ،وتقدٌر مستواه العلمً والمهنً .

• وال ٌعد إخضاع القضاة للتفتٌش إخالال بمبدأ استقالل القاضً ،ألن
التفتٌش هو تبصٌر لهم باألخطاء وتجنٌبهم الوقوع فٌها مستقبال.

سنتناول نظام التفتٌش فً بعض الدول العربٌة
واألوربٌة وذلك على النحو التالً:
أ  -عٍِ ٝضز ٜٛثعط اٌدٚي اٌعسث١خ
•

فً العراق هناك نظام اإلشراف العدلً ،حٌث تشكلت فً
وزارة العدل هٌئة لإلشراف العدلً ترتبط بوزٌر العدل،
وٌكون مقرها فً بغداد ،وتتألف من رئٌس ونائبٌن للرئٌس
وعدد كاف من المشرفٌن العدلٌٌن ( ،المادة 3من قانون
اإلشراف العدلً رقم  124لسنة .)1979

•

نصت المادة  25من قانون اإلشراف العدلً ،على أهم وسائل اإلشراف
العدلً على أعمال المحاكم بما ٌأتً:

•

•
•

•

حضور المشرف العدلً ،جانبا من المرافعات ،للوقوف على أسلوب القاضً
فً إدارة الجلسة وعالنٌتها ،ومدى مراعاته للتسلسل فً رؤٌة الدعاوى وفق
الجدول المعلق ومدى استٌعابه لمواضٌع الدعاوى المعروضة علٌه والجهد
الذي ٌبذله خالل نظره فٌها.
الوقوف على مدى التزام القاضً بأحكام القانون فً تفهم األحكام والقرارات.
دراسة عدد من الملفات الصادرة فٌها أحكام قطعٌة وكذا الملفات التً مازالت
فً اإلجراءات ،وذلك للوقوف على نشاط القاضً الفقهً والقانونً ،وعما إذا
كانت األحكام التً أصدرها مشتملة على التعلٌل المقنع والجواب على الدفوع
التً أثارها الخصوم ،والمواد القانونٌة التً استند إلٌها وما إذا تضمنت مبادئ
على درجة من األهمٌة.
الوقوف على ما تم إنجازه من القضاٌا المسجلة خالل السنة إلى تارٌخ
اإلشراف  ،وسبب عدم إنجاز ما تبقى منها.

• فً مصر نص قانون السلطة القضائٌة رقم  64لسنة  1972فً
مادته  78على  :تشكٌل إدارة بوزارة العدل للتفتٌش القضائً على
أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم االبتدائٌة ،وتتكون من مدٌر ووكٌل
ٌختاران من مستشاري محكمة النقض أو محاكم االستئناف وعدد
كاف من المستشارٌن والرؤساء بالمحاكم االبتدائٌة ،وٌضع وزٌر
العدل الئحة للتفتٌش القضائً بموافقة مجلس القضاء األعلى.

• فً األردن جاء فً المادة  2من نظام التفتٌش القضائً على المحاكم
النظامٌة رقم  12لسنة  ،1994أن ٌتم تعٌٌن عدد من المفتشٌن لدى
وزارة العدل بقرار من المجلس القضائً من قضاة ال تقل درجة أي
منهم عن األولى ،للقٌام بالتفتٌش على أعمال قضاة محاكم االستئناف
باستثناء رؤسائهم ،وعلى أعمال مساعدي رؤساء النٌابة العامة
والنواب العامٌن ومساعدٌهم ،وعلى أعمال رؤساء محاكم الدرجة
األولى وقضاتها والمدٌرٌن العامٌن.

ٌالحظ عدد من المهتمٌن على نظام التفتٌش فً كل من
األردن والعراق ،تبعٌته المطلقة لوزارة العدل ،مما ٌشكل
فً نظرهم إخالال بمبدأ استقالل القضاء وحٌاده ،وتدخال فً
أعمال القضاء من قبل السلطة التنفٌذٌة ،ألن من المحتمل –
حسب نظرهم -أن تتأثر هذه الرقابة واإلشراف بتوجٌهات
من السلطة التنفٌذٌة ،وٌفتح الباب للتشكك فً قراراتها،
وأهدافها فً مواجهة القضاة ،ألنها وإن كانت تراقب أعمال
السلطة القضائٌة ومشروعٌتها وفقا ألحكام القانون ،إال أن أي
رقابة وإشراف على أعمال القضاء من خارجهٌ ،عد تدخال
فً شؤون القضاء من جانب سلطة أخرى غٌر قضائٌة ،لذلك
فإن استقالل القضاء ٌقتضً أن ٌتولى هذه المهمة المجلس
األعلى للسلطة القضائٌة ألنه هو الذي ٌقع على عاتقه رعاٌة
شؤون القضاة ،ومنها تقٌٌم أعمالهم ،وسلوكهم ،وكٌفٌة أدائهم
لعملهم الوظٌفً.

ة  -عٍِ ٝضز ٜٛثعط اٌدٚي األٚزث١خ:
•

•

فً هوالندا مثال  ،فإنه منذ سنة  2002انتبهت الدولة إلى
ضرورة الرفع من النجاعة القضائٌة ،وقد وضعت لهذا الغرض
سٌاسة قضائٌة تعتمد نظام تقٌٌم المحاكم والقضاة والنشاط المهنً
لرؤساء المحاكم باعتبارهم ممارسً اإلدارة القضائٌة وذلك تحت
رقابة مجلس القضاء ،وٌعتمد التقٌٌم على محادثة فردٌة مع المعنً
باألمر للوقوف على مدى احترامه للعهود المبرمة بٌن محكمته
ومجلس القضاء.
فً فرنسا تغٌر التفتٌش القضائً منذ سنة  2005حٌث أدخل ما
ٌسمى بمفهوم االفتحاص والتصدٌق على تقٌٌم المحاكم ،وأصبحت
الدولة تعطً االعتمادات المالٌة للمحاكم بقدرتها على تنفٌذ برامجها
( نظام لولف) .

اٌّالحظ ف ٟخزبَ ٘را اٌّحٛز األخ١س أْ اٌعد٠د ِٓ
اٌّٛاث١ك اٌد١ٌٚخ رٕبٌٚذ ِٛظٛع حمٛق اإلٔضبْ
ٚاٌّحبوّخ اٌعباٌخ ٚاصزمالي اٌمعبء ٚاصزمالي ٘١ئخ
اٌدفبعٚ ،اٚز إٌ١بثخ اٌعبِخ  ٌُٚ ...رزٕبٚي ِٛظٛع اٌزفز١ش
اٌمعبئِ ٟع أْ ٘را اٌّٛظٛع ال ٠مً أّ٘١خ عٓ ثبلٟ
اٌّٛاظ١ع األخسٌ ،ٜرا ٠زضبءي اٌعد٠د ِٓ اٌّٙزّٓ١
ثبٌشؤْ اٌمعبئِ ٟز٠ ٝضزط١ع إٌّز ُ اٌدٚ ٌٟٚظع
ِجباا عبٌّ١خ حٛي اٌزفز١ش اٌمعبئ ٟعٍ ٝغساز ِجباا
ِ١الٔ ٛحٛي اصزمالي اٌمعبء ٌضٕخ  .1985؟

شىسا عٍ ٝحضٓ اإلصغبء ٚاٌززجع

