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"استقالل السلطة ألقضابٌة



 السلطة استقالل مستلزمات من العدٌد الجدٌد الدستور تبنى لقد 

 منها آخر جانبا أهمل و بها الالبقة المكانة بوأها و القضابٌة

 التً الضمانات على للوقوف و .محضة سٌاسٌة العتبارات

 إبراز و تحلٌلها و استعراضها من البد الدستور بنص تحققت

 التطرق قبل فٌها الضعف جوانب عن والكشف  قوتها مواطن

.التنظٌمٌة القوانٌن خالل من تكرٌسها ٌتعٌن التً للضمانات

مستلزمات استقالل السلطة القضابٌة 
فً مستجدات الدستور 

:المداخلة الثانٌة تحت عنوان :الجلسة الصباحٌة األولى



* 1/107 ؟ االعتبار لهذا الدستوري اإلعالن قٌمة

* دستورٌة بمقتضٌات معززا ٌكن لم إن ٌكفً ال وحده الدستوري اإلعالن 

.واضحة

* إن ٌكفً ال واضحة دستورٌة بمقتضٌات تعزٌزه تم لو و الدستوري اإلعالن 

.العادي المشرع على مقتضٌاتها لفرض التنظٌمٌة القوانٌن إلى طرٌقه ٌجد لم

الضمانات التً تحققت بنص الدستور:أوال 

 :اغجبار الكضاء صلطة حكٌكٌة إلى جاهب الشلطجٌن الجشرًػٌة و الجوفٌذًة-1



* 2/107  الملكٌة بالضمانة االستقالل هذا الدستور عزز ،  

* غٌر بكٌفٌة القاضً على التأثٌر محاولة مجرد بل .القضاء فً التدخل جرم  

  .مشروعة

* علٌه المعروضة القضاٌا بخصوص للقاضً التعلٌمات أو األوامر إصدار منع.  

* استقالله ٌهدد ما بكل للقضاء األعلى المجلس إشعار القاضً على أوجب.  

* بصرف جسٌما مهنٌا خطأ التجرد و االستقالل بواجب القاضً إخالل اعتبر 

. 109  بها ٌتصف أن ٌمكن التً الجرمٌة الصفة عن النظر

الضمانات التً تحققت بنص الدستور

 :االغجراف للشلطة الكضائٌة باالصجكالل-2

:أوال 



* الضمانات جمٌع تطبٌق على بالسهر القضابٌة للسلطة األعلى المجلس انفراد 

 و التقاعد و الترقٌة و التعٌٌن و باالستقالل ٌتعلق ما السٌما و للقضاة   الممنوحة

.التأدٌب

  المثال سبٌل على ورد هنا التعداد.  

 و واإلعارة واالنتداب القضابٌة المسؤولٌة إسناد كذلك االختصاص ٌشمل 

..الخ القضابً التبادل و   االستٌداع

* بصورة العدالة منظومة و القضاء لوضعٌة المالبمة التوصٌات إصدار حق خوله  

.تلقابٌة

* الملك ذلك طلب كلما بالعدالة تتعلق مسألة كل بخصوص استشارٌة جهة منه جعل   

.البرلمان أو الحكومة أو

غلى للشلطة الكضائٌة و ثووع ثشكٌلجه-3
أ
 :ثوصٌع اخجطاضات المجلس اال

 :ثوصٌع اخجطاضاثه-اأ 

أوال 

الضمانات التً تحققت بنص الدستور :أوال 



* من المكون المختلط النظام القضابٌة للسلطة األعلى المجلس تشكٌلة فً اعتمد 

:فبات  ثالث

بصفاتهم معٌنٌن أعضاء خمسة من فبة:  

- النقض، لمحكمة األول الربٌس  

- بها، للملك العام الوكٌل

- بها، األولى الغرفة ربٌس  

- ،الوسٌط

 - اإلنسان لحقوق الوطنً المجلس ربٌس.

أوال 

113ثووع ثشكٌلجه-ب

الضمانات التً تحققت بنص الدستور :أوال 



منتخبٌن قضاة عشر من مكونة فبة:

- 6 درجة، أول محاكم قضاة ٌمثلون قضاة

 - 4 االستبناف محاكم قضاة ٌمثلون قضاة.

:أوال 

 ًفبة مكونة من خمس شخصٌات أحدهم ٌقترحه األمٌن العام للمجلس العلم

:مشهود لهم 

بالكفاءة -

و التجرد -  

و النزاهة -

المتمٌز فً سبٌل استقالل القضاء و سٌادة القانون العطاءو  -

و ذلك لضمان الشفافٌة و التجرد و الموضوعٌة  -

.  و استبعاد الفبوٌة

الضمانات التً تحققت بنص الدستور :أوال 



طرح على اللجنة الملكٌة لمراجعة الدستور ثالث سٌنارٌوهات بخصوص *•

:تركٌبة   المجلس األعلى للسلطة القضابٌة

،اختارت وحدة المجلس بتركٌبة ثالثٌة األبعاد 

 للبت بأعضابه جمٌعا فً جمٌع االختصاصات المسندة إلٌه

.دستورٌا

الضمانات التً تحققت بنص الدستور :أوال 



فً جمعٌات االنخراط فقطنص على حق القضاة فً  2/111الفصل  *

 النكرةاستعمل.

.النكرة عند النحاة اسم ٌدل على مسمى شابع فً جنس موجود أو مقدر -

.علٌها" ال"و قد ٌدل على معرفة تصٌر نكرة بإدخال  -

و النكرة تدل على العموم و الشمول كلما كانت نكرة غٌر مقصودة -

 دون التأسٌسحصر حق القضاة فً االنخراط.

 قلص الدستور إذن من الحق الثابت للقضاة فً تأسٌس الجمعٌات واالنخراط

(.الجمعٌة المغربٌة للدفاع عن استقالل القضاء نموذجا) فٌها كعامة المواطنٌن

الضمانات التً تقلصت فً الدستور الجدٌد:ثانٌا 

صٌس الجمػٌات غٌر المهوٌة-1
أ
حذف الدصجور الجدًد حق الكضاة في ثا



الضمانات التً تقلصت فً الدستور الجدٌد

* مخالف المنع هذا:  

- 29 و 12 الفصلٌن السٌما و للدستور.

- 20 المادة السٌما و اإلنسان لحقوق العالمً لإلعالن و.

- فً المعتمد (مونتلاير إعالن) العدالة الستقالل العالمً لإلعالن و  

.منه 10 المادة السٌما و 1983ٌونٌو 10

- القضابٌة السلطة استقالل بشأن األساسٌة للمبادئ كذلك مخالف و 

.8 مادته السٌما و

:ثانٌا 



:ثانً 

* فقط دورتٌن إلى السنة فً األقل على دورات أربع من خفضها :  

للقضاة اإلداري المسار على سلبا سٌؤثر مما.

استقاللهم على بالتبعٌة ٌؤثر و.

أن الحـال و:

* التنظٌمً القانون تخص مسألة األعلى المجلس دورات عدد.  

القضابٌـة للسلطة األعلى المجلس سٌر و تنظٌم عن ٌتحدث 4/116 الفصل  

.تنظٌمً قانون بواسطة

ًالسٌر و التنظٌم فً تدخل مسألة دوراته عدد أن إذن بدٌه.

غلى للشلطة الكضائٌة-2
أ
116للص الدصجور الجدًد من دورات المجلس اال

الضمانات التً تقلصت فً الدستور الجدٌد :ثانٌا 



* القانون بمقتضى إال ٌنقلون ال و األحكام قضاة ٌعزل ال.

العامة النٌابة قضاة دون األحكام قضاة على العزل ضد الحصانة قصر.

القضاء استقالل على تأثٌر ذلك فً و.

حكام و لضاة 108الفطل-1
أ
بكى غلى الجمٌٌز بٌن لضاة اال

أ
 .الوٌابة الػامة ا

مستلزمات استقالل السلطة القضابٌة التً أهملها الدستور:ثالثا 

بكى غلى ثبػٌة الوٌابة الػامة لجهة ما 110الفطل-2
أ
ا

* عن الصادرة القانونٌة الكتابٌة بالتعلٌمات العامة النٌابة أعضاء التزام على النص 

:لها ٌتبعون التً السلطة

 الكتابة شرط مفهوم    

 القانونٌة شرطالخاطا التأوٌل احتمال.



* القانونً النص تأوٌل فً الخالف عند العمل ما:

مستلزمات استقالل السلطة القضابٌة التً أهملها الدستور :ثالثا 

 االعتقال ؟

  المتابعة فً حالة سراح ؟

  الحفظ ؟

 ؟ العكس أو جنحة الجناٌة تكٌٌف  

 ؟ عدمه من التحقٌق على اإلحالة



* مخالف المنع هذا:

  - (29 و 12 الفصلٌن) للدستور

  - آنفا إلٌها المشار الدولٌة للمواثٌق و.

* بإنشاء للقضاة السماح برر الذي هو النقابٌة المنظمات فً االنخراط من المنع 

.المهنٌة الجمعٌات

 المصالح عن الدفاع فً النقابات بدور للقضاة المهنٌة الجمعٌات تقوم أن ٌنتظر 

 و االحتجاجٌة الوقفات و الغضب شارات بحمل ذلك و الصرفة المادٌة و  المهنٌة

..الخ العمل عن باإلضراب التهدٌد و العمل ظروف بتحسٌن   المطالبة

ًموع غلى الكضاة االهخراط في الموظمات الوكابٌة 3/111الفطل -3

مستلزمات استقالل السلطة القضابٌة التً أهملها الدستور :ثالثا 



 الجمعٌات لٌس و النقابات اختصاصات فً تدخل الممارسات هذه كل 

.العامة الحرٌات ظهٌر إطار فً  المنظمـة

 للقضاة العلٌا المصالح تشتٌت فً محالة ال سٌساهم المهنٌة الجمعٌات تعدد 

المطالب فً التضارب إحداث و

 كذلك الجزابر و المهنٌة النقابة بإنشاء للقضاة تعترف فرنسا.

ًموع غلى الكضاة االهخراط في الموظمات الوكابٌة 3/111الفطل -3

مستلزمات استقالل السلطة القضابٌة التً أهملها الدستور :ثالثا 



الضمانات التً ٌتعٌن تكرٌسها فً القوانٌن التنظٌمٌة:رابعا 

* القضاء لرجال األساسً النظام فً علٌها المنصوص الصالحٌات جمٌع تحوٌل 

.القضابٌة للسلطة األعلى المجلس إلى العدل وزٌر من

 
أ
صاصي للكضاة-(ا

أ
 :الكاهون الجوظٌمي الخاص بالوظام اال

غلى":2009غشت 20خطاب الطالحٌات ثخوًله حطرًاو  ...بإًالء المجلس االأ
 ...الالزمة لجدبٌر المشار المهوي للكضاة"  

 
غلى للشلطة الكضائٌة غلى ثطبٌق":من الدصجور  113الفطل  ًشهر المجلس االأ

...الضماهات الممووحة للكضاة"  

:غبر الكضائٌة الشلطة اصجكالل ثكرًس (1  



الضمانات التً ٌتعٌن تكرٌسها فً القوانٌن التنظٌمٌة

القضابٌٌن المنتدبٌن تعٌٌن.

أدارتهم إشارة رهن ٌوضعون أو قضاة تعٌٌنهم شروط فٌهم تتوفر ال الذٌن إعفاء 

وضع إذا التمرٌن فترة أثناء تقاضاها التً المرتبات رد من القضابً الملحق إعفاء 

   خطٌر لسبب أو البدنٌة قدرته عدم بسبب لعمله  حد

المناسبة العقوبات تحدٌد و مراحله بجمٌع التأدٌب.

نفعا علٌه ٌدر خاص نشاط بممارسة للقاضً الترخٌص.

زوجه ٌمارس الذي القاضً طرف من القضابٌة للسلطة األعلى المجلس إشعار 

 للحفاظ التدابٌر التخاذ مصالح، مقاولة على ٌتوفر الذي أو النفع علٌه ٌدر نشاطا

.كرامته و القضاء  استقالل على

:رابعا 



التفتٌش بواسطة تقدٌرها و القاصرٌن أبنابهم و أزواجهم و القضاة ثروة تتبع.

ًالمفتشٌن تقارٌر تلق.

مع بها ٌعمل التً المحكمة مقر خارج السكن فً استثنابٌة بصفة للقاضً اإلذن 

.السلبً القرار فً الطعن إمكانٌة

الترقٌة البحة حصر و تهًٌء.

مباشرة درجاتهم من أعلى بمهام المركزٌة باإلدارة العاملٌن القضاة تكلٌف.

العمل مصلحة اقتضته إذا ذلك على االعتراض أو الرخص تجزبة فً الحق.

بمهامه القٌام على قادر غٌر أصبح الذي للقاضً الصحٌة الحالة مراقبة.

الضمانات التً ٌتعٌن تكرٌسها فً القوانٌن التنظٌمٌة :رابعا 



الملحقٌن القضاة تنقٌط.

المعنً القاضً نشاط من للتحقق الالزمة األبحاث إجراء و االستٌداع قرار اتخاذ 

.االستٌداع حالة فً وضعه إلى أدت التً لألسباب موافق باألمر

االنتداب قرار اتخاذ.

المنسوبة األفعال على الشكاٌات بواسطة أو المفتشٌة عبر أو تلقابٌا الٌد وضع 

.المقرر تعٌٌن و للقاضً

أو القانون ٌعتبره خطأ ارتكب الذي أو جنابٌا المتابع القاضً توقٌف قرار اتخاذ    

 .جسٌما القضابٌة للسلطة األعلى المجلس أعضاء

الضمانات التً ٌتعٌن تكرٌسها فً القوانٌن التنظٌمٌة :رابعا 



المهام عن االنقطاع أو التقاعد على اإلحالة قرار اتخاذ.

المصلحة لضرورة التقاعد سن تمدٌد قرار اتخاذ.

شرفٌا قاضٌا العمل عن نهابٌا انقطع الذي القاضً تعٌٌن قرار اتخاذ.

علٌه ٌنوب من أو القضابٌة للسلطة األعلى للمجلس العام الكاتب تعٌٌن.  

الضمانات التً ٌتعٌن تكرٌسها فً القوانٌن التنظٌمٌة :رابعا 



.بها اإلخالل على القاضً ٌعاقب التً القٌم على ٌنصب أن ٌنبغً القسم *

:ثغٌٌر ضٌغة الكشم الذي ًؤدًه الكاضي(2

باالستقالل اإلخالل.

المهنً بالواجب اإلخالل.

بالشرف اإلخالل.

بالوقار اإلخالل.

بالكرامة اإلخالل.

  المهنً بالسر اإلخالل.

الضمانات التً ٌتعٌن تكرٌسها فً القوانٌن التنظٌمٌة :رابعا 



-ب غلى للشلطة الكضائٌة)
أ
:الكاهون الجوظٌمي الخاص بالمجلس اال

 المجلس صٌر و ثوظٌم -1

السابقة اإلخالالت على ٌعاقب ثم المهنً السر على ٌحافظ أن و اإلخالص و الوفاء.

 :ال معنى أن ٌؤدي القاضً الٌمٌن من أجل *  

* اإلداري االستقالل:

العدل، وزارة بناٌة خارج المقر

 المحاكم، بناٌات خارج المقر

الضمانات التً ٌتعٌن تكرٌسها فً القوانٌن التنظٌمٌة :رابعا 



الذاتً التسٌٌر:

- للمجلس، المالٌة و اإلدارٌة الهٌاكل تحدٌد  

- التدبٌر طرق تحدٌد.

- ممارسة كٌفٌة تحدٌد:  

 ،االختصاصات 

 االجتماعات، عقد و  

 التداول مسطرة و.

التزامات و حقوق و المجلس أعمال سٌر حسن لضبط داخلً نظام وضع 

.أعضابه

الضمانات التً ٌتعٌن تكرٌسها فً القوانٌن التنظٌمٌة :رابعا 



* المالً االستقالل:

خاصة مٌزانٌة على التوفر:

- التسٌٌر، نفقات لتغطٌة  

- التجهٌز نفقات لمواجهة و.

لقطاع المخصصة المٌزانٌة إطار فً مستقل حساب ضمن مٌزانٌته رصد 

.العدالة

بالصرف اآلمر هو المنتدب الربٌس.

الضمانات التً ٌتعٌن تكرٌسها فً القوانٌن التنظٌمٌة :رابعا 



 * الدابمٌن، غٌر لألعضاء بالنسبة العضوٌة مدة تحدٌد

* القضاة ممثلً انتخاب مواعٌد تحدٌد :

 : الكضاة ممثلي اهجخاب -(2

 آجاله، و الترشح شروط تحدٌد

 ًنشرها، و الترشٌحات تلق

االقتراع، تنظٌم

النتابج عن اإلعالن.

.االنتخابات فً الطعون مسطرة تحدٌد *

الضمانات التً ٌتعٌن تكرٌسها فً القوانٌن التنظٌمٌة :رابعا 



للمهنة، الولوج شروط *

:وضع المػاًٌر المجػلكة بجدبٌر الوضػٌة المهوة للكضاة(3

التعٌٌنات، *

الترقٌـة، *

القضابٌة، المسؤولٌة إسناد *

تمدٌده، و التقاعد على اإلحالة *

المهام، عن االنقطاع *

.االستٌداع *

الضمانات التً ٌتعٌن تكرٌسها فً القوانٌن التنظٌمٌة :رابعا 



:الشكاٌات تلقً *

المقرر تعٌٌن.

:التقارٌر تلقً *

بشأنها التداول.

المتابعة إثارة أو الشكاٌة حفظ *

المجلس، أمام المثول

العادلة، المحاكمة شروط ضمان

الدفاع حقوق ضمان.

:الفردٌة بالوضعٌات المتعلقة المقررات فً الطعن *

أجله و الطعن مسطرة تحدٌد.

دًب(4
أ
:ثحدًد ضوابط مشطرة الجا

الضمانات التً ٌتعٌن تكرٌسها فً القوانٌن التنظٌمٌة :رابعا 



.مفتشٌن قضاة مساعدة عن ٌتحدث الدستوري النص *

؟ منه ٌفهم هل *  

؟ الحرٌات و العدل لوزارة تابعا ٌبقى التفتٌش جهاز أن

؟ القضابٌة للسلطة األعلى للمجلس تابعا ٌصبح أم

.تابعا ٌكون ممن إال تكون ال المساعدة *

   للسلطة األعلى للمجلس خاضعا جهازا شكل إذا إال تتحقق ال التفتٌش فعالٌة * 

.تصرفه تحت القضابٌة

القضابً التفتٌش على تقتصر للمجلس التفتٌش جهاز تبعٌة.

و العدل وزارة احتفاظ تستتبع للمجلس القضابً التفتٌش جهاز تبعٌة 

.الوزارات كباقً القضابً غٌر التفتٌش بجهاز الحرٌات

دًبٌة -(5
أ
3/116االصجػاهة بكضاة مفجشٌن في المادة الجا

الضمانات التً ٌتعٌن تكرٌسها فً القوانٌن التنظٌمٌة :رابعا 



:الجنابً القانون مستوى على *

القضاء على المعروضة القضاٌا فً التدخل تجرٌم.  

علٌه التأثٌر أو الضغط أو للقاضً التعلٌمات أو األوامر إصدار تجرٌم.

:االستقالل بواجب اإلخالل مستوى على *

القاضً استقالل ٌهدد بما القضابٌة للسلطة األعلى المجلس إشعار عدم اعتبار 

.جسٌما خطأ

عن الصادرة القانونٌة و الكتابٌة بالتعلٌمات العامة النٌابة قضاة التزام عدم 

الحاتمً اللطٌف عبد                         .لها ٌتبعون التً السلطة

 :مشجلزمات اصجكالل الشلطة الكضائٌة ثشججبع حركٌة لاهوهٌة شاملة(6

الضمانات التً ٌتعٌن تكرٌسها فً القوانٌن التنظٌمٌة :رابعا 


