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بناء على املواد 13 و24 و25 من الظهري ال�رشيف رقم 1.11.19 ال�صادر يف 25 ربيع الأول 1423 )فاحت 
مار�س 2011( املحدث للمجل�س الوطني حلقوق الإن�صان؛

وبناء على املذكرة التي اأعدها املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان ب�صاأن م�رشوع القانون التنظيمي املتعلق بالنظام 
الأ�صا�صي للق�صاة والتي مت اعتمادها يف الدورة العادية اخلام�صة للمجل�س املنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2013؛

وبعد درا�صة م�صودة م�رشوع القانون التنظيمي املذكور اأعاله يف �صيغتها ال�صادرة يف 25 دجنرب 2013؛
املتعلق  التنظيمي  القانون  مب�رشوع  املتعلقة  التكميلية  املذكرة  هذه  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يقدم 

بالنظام الأ�صا�صي للق�صاة.

وتتعلق هذه املذكرة التكميلية بالنقاط التالية:

كيفيات تبليغ توجهات ال�سيا�سة اجلنائية من طرف وزير العدل )املادة 5 من م�رشوع القانون التنظيمي(

5 من م�صودة م�رشوع القانون التنظيمي املتعلق بالنظام الأ�صا�صي للق�صاة ا�صتقاللية ق�صاة  تكر�س املادة   .1
وت�صيري  مراقبة  النق�س وحتت  لدى حمكمة  للملك  العام  الوكيل  �صلطة  ت�صعهم حتت  بحيث  العامة،  النيابة 
روؤ�صائهم، مع تكليف وزير العدل بتبليغ مقت�صيات ال�صيا�صة اجلنائية، كتابة، اإىل الوكيل العام للملك لدى 

حمكمة النق�س.

2. واإذ يالحظ املجل�س اأن �صياغة هذه املادة تن�صجم عموما مع تو�صياته الواردة يف مذكرته* ب�صاأن النظام 

الأ�صا�صي للق�صاة، فاإنه يقرتح اأن حتدد هذه املادة الآلية القانونية لتبليغ هذه املقت�صيات. ويف هذا ال�صدد، 
منا�صري  اجلنائية من خالل  ال�صيا�صة  تبليغ توجهات  ين�س على   5 املادة  اإىل  باإ�صافة مقت�صى  املجل�س  يو�صي 
عامة يوجهها وزير العدل اإىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�س. ويوؤكد املجل�س كذلك على اأهمية 
التن�صي�س �رشاحة على �رشورة احرتام مبداأ تراتبية القواعد القانونية املن�صو�س عليه يف الف�صل 6 من الد�صتور.

لل�صيا�صة اجلنائية، وت�صرت�صد  التوجيهية  املبادئ  اإىل احلد من خماطر »�صخ�صنة«  املقرتحة  ال�صيغة  تهدف   .3
اجلنائية  ال�صيا�صة  جمال  يف  للفاعلني  واملتقا�صمة  املوؤ�ص�صاتية  امل�صوؤولية  خيار  تبنت  التي  املقارنة  بالتجارب 

والدعوى العمومية.

الوزراء  ال�صادرة عن جلنة   )2000(  19 رقم  بالتو�صية  الإن�صان كذلك  الوطني حلقوق  املجل�س  يذكر   .4
الفقرتان  ل�صيما  اجلنائية1،  العدالة  نظام  العامة يف  النيابة  دور  اأوروبا حول  الأع�صاء يف جمل�س  الدول  اإىل 
13)ج( و14 اللتان توؤكدان على التوايل اأنه يتعني »اأن تكون التعليمات ذات الطبيعة العامة التي ت�صدرها 
احلكومة مكتوبة واأن تقوم بن�رشها بالكيفية املنا�صبة« واأنه »يف البلدان التي تكون فيها النيابة العامة م�صتقلة 

1 - اعتمدتها لجنة الوزراء يف 6 أكتوبر 2000 يف االجتامع 724 ملندويب الوزراء. 
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عن احلكومة، يجب على الدولة اأن تتخذ جميع التدابري الالزمة ل�صمان اإدراج ن�س يف القانون يحدد طبيعة 
ونطاق ا�صتقالل النيابة العامة«. وحول نف�س الإ�صكالية القانونية، اأكدت اللجنة الوطنية ال�صت�صارية حلقوق 
الإن�صان بفرن�صا، يف راأيها ال�صادر يف 27 يونيو 2013 ب�صاأن م�رشوع القانون املتعلق باخت�صا�صات وزير 
تعار�س »�صلطة  اأنها ل  العمومية2،  الدعوى  اجلنائية ومبا�رشة  ال�صيا�صة  العامة يف جمال  النيابة  العدل وق�صاة 
ال�صلطة  تقييد  اإىل  توؤدي  اأن  ينبغي  ال�صلطة ل  اأن هذه  اإل  اجلنائية.  ال�صيا�صة  وتن�صيق  العدل يف حتديد  وزير 
التقديرية للنيابة العامة، يف خرق ملبادئ مالءمة املتابعة وتفريد العقاب«. وعلى اأ�صا�س هذا املوقف املبدئي، 
اأو�صت اللجنة الوطنية الفرن�صية »بحذف عبارة التعليمات العامة لل�صيا�صة اجلنائية وتغيريها بعبارة من�صور 
هذه  تدقيق  اجلمهورية  ووكالء  العامون  الوكالء  �صيتوىل  وبالتايل،  اجلنائية«.  لل�صيا�صة  العامة  التوجهات 

التوجهات وتكييفها واإعمالها، اأخذا يف العتبار ال�صياق اخلا�س بدائرتهم الق�صائية«.

مقرتحات تتعلق ببع�ض قرارات التعيني

5. بعد ا�صتقراء املواد من 9 اإىل 13 من م�صودة م�رشوع القانون التنظيمي املتعلق بالنظام الأ�صا�صي للق�صاة، 
يالحظ املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن بع�س قرارات التعيني التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتنفيذ الف�صلني 

107 و113 من الد�صتور ل تدخل �صمن اخت�صا�س املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية.

باملحكمة  ال�صف كق�صاة  ال�صباط و�صباط  تعيني  بقرارات  املتعلقة  املجل�س مبقرتحاته  يذكر  ولأجل ذلك، 
الع�صكرية3 وكذا التعيني يف اللجان املحلية لتقدير ال�رشيبة واللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رشيبة 
)املواد 225 و226 من املدونة العامة لل�رشائب(. ويف نف�س ال�صياق، يعيد التاأكيد على تو�صيته باإ�صناد �صلطة 
بال�صباط و�صباط  يتعلق  الق�صائية. وفيما  لل�صلطة  الأعلى  املجل�س  اإىل  اأعاله  املذكورة  الوظائف  التعيني يف 
ال�صف الق�صاة باملحكمة الع�صكرية، فاإن املجل�س يو�صي بتقريب معايري انتقاء هذه الفئة من الق�صاة من تلك 
املطبقة على نظرائهم املدنيني. كما يقرتح املجل�س اأي�صا اأن ي�صتفيدوا من تكوين تكميلي ملدة 6 اأ�صهر باملعهد 
العايل للق�صاء. وي�صري املجل�س اأي�صا اإىل اأن تنفيذ هذه التو�صيات يتطلب اإدراج فقرتني اإ�صافيتني يف املادة 13 
من م�رشوع القانون التنظيمي ومالءمة املادتني II( 225(-اأ و226 )I( من املدونة العامة لل�رشائب واملادة 
21 من الظهري ال�رشيف رقم 1.56.270 ال�صادر يف 6 ربيع الثاين 1376 )10 نونرب 1956( املعترب مبثابة 

قانون الق�صاء الع�صكري )كما وقع تغيريه وتتميمه( مع املادة 13 امل�صار اإليها اأعاله.

2 - اللجنة الوطنية االستشارية لحقوق اإلنسان: رأي بشأن استقالل القضاء، تم اعتامده يف الجمعية العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 ونرُش يف الجريدة الرسمية رقم 0176 يف 31 يوليوز 2013، صفحة 

النص رقم 102.

3 - يتامىش هذا االقرتاح مع التوصيات التي قدمها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف مذكرته بشأن الظهري الرشيف رقم 1.56.270 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاين 1376 )10 نونرب 1956( املعترب 

مبثابة قانون القضاء العسكري، كام وقع تغيريه وتتميمه.
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مقرتحات تتعلق بتوظيف الق�ساة

النظام  ب�صاأن  قدمه يف مذكرته  الذي  املقرتح  التاأكيد على  املجل�س  يعيد  الق�صاة،  بتوظيف  يتعلق  ما  يف   .6

القانونية.  العلوم  يف  املا�صرت  �صهادة  حاملي  اأمام  املتدربني  الق�صاة  مباراة  بفتح  وذلك  للق�صاة،  الأ�صا�صي 
وت�صمل هذه ال�صيغة الفرعني الرئي�صيني للعلوم القانونية التي يتم تدري�صها يف املناهج اجلامعية الوطنية، وهما 
القانون اخلا�س والقانون العام4. ويوؤكد املجل�س كذلك اأن التجارب املقارنة الواردة يف مذكرته ت�صري يف 

نف�س اجتاه هذه املقرتح، ل�صيما التجربة الأملانية والبلجيكية والإ�صبانية والإيطالية والهولندية والربتغالية.

ولهذه الأ�صباب، يو�صي املجل�س بتعديل الفقرة 6 من املادة 16 من م�صودة م�رشوع القانون التنظيمي عرب 
حذف ال�رشط الوارد بني قو�صني )القانون اخلا�س(.

مواد  اإحدى  تدري�س  �رشط  اإلغاء  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يقرتح  احلجة،  نف�س  على  وا�صتنادا   .7

القانون اخلا�س، املن�صو�س عليه من املادة 28 من م�صودة امل�رشوع، مع اإبقاء ال�رشط العام املتمثل يف تدري�س 
مادة من مواد العلوم القانونية.

مقرتحات تخ�ض كيفيات اإعداد الن�سو�ض التنظيمية املن�سو�ض عليها يف املواد 18 و33 و41 و84 
و85 و86 و87 من م�سودة م�رشوع القانون التنظيمي

8. يذكر املجل�س بالفقرة 11 من املبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية5 التي تن�س على اأنه يتعني 
اأن »ي�صمن القانون للق�صاة ح�صولهم على اأجر مالئم وكذا معا�صهم التقاعدي«.

اإىل الدول الأع�صاء يف  12 )2010( ال�صادرة عن جلنة الوزراء  التو�صية رقم  ال�صياق نف�صه، تقرتح  يف   .9

جمل�س اأوروبا ب�صاأن ا�صتقاللية الق�صاة وفعاليتهم وم�صوؤولياتهم6، يف فقرتيها 53 و54، اأن يتم حتديد القواعد 
وم�صوؤولياتهم  مهامهم  مع  متنا�صبة  رواتبهم  تكون  واأن  القانون،  مبوجب  الق�صاة  اأجور  ملنظومة  الرئي�صية 
مقت�صيات  باعتماد  تو�صي  كما  قراراتهم.  على  التاأثري  اإىل  يهدف  اأي �صغط  عن  مناأى  وكافية جلعلهم يف 

قانونية حتمي الق�صاة من اأي خف�س لأجورهم.

4 - بالنسبة للقانون العام، يتوفر حاملو شهادة املاسرت يف القانون اإلداري واملالية العمومية والقانون الدستوري والقانون الدويل العام، وفقا للمعايري الرتبوية الوطنية، عىل الرشوط الرضورية 

للتقدم ملباراة القضاة املتدربني.

5 - اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني الذي انعقد يف ميالنو من 26 غشت إىل 6 شتنرب 1985، وأقرتها الجمعية العامة يف قراريها 40/32 يف 29 نونرب 1985 

و40/146 يف 13 دجنرب 1985.

6 - أقرتها لجنة الوزراء يف 17 نونرب 2010 خالل االجتامع 1098 ملندويب الوزراء. 
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10. ي�صري حتليل الفقرتني امل�صار اإليهما اأعاله اإىل اأن التو�صية تربط م�صاألة اأجور الق�صاة با�صتقاللهم. وهذا 

ما يوؤكده الراأي رقم 10 )2007( املوجه من املجل�س ال�صت�صاري للق�صاة الأوروبيني اإىل جلنة وزراء جمل�س 
التي  منه   87 الفقرة  الراأي يف  ويو�صي هذا  املجتمع7.  للق�صاء يف خدمة  العليا  املجال�س  ب�صاأن دور  اأوروبا 
حتدد اخلطوط العري�صة لالخت�صا�صات ال�صت�صارية للمجال�س العليا للق�صاء يف بلدان جمل�س اأوروبا، اأن »اأي 
م�رشوع  اأي  عامة  وب�صفة  امل�صطرة  وقانون  العدالة  وت�صيري  للق�صاة  الأ�صا�صي  بالنظام  يتعلق  قانون  م�رشوع 
قانون قد يكون له تاأثري على ال�صلطة الق�صائية ول�صيما على ا�صتقالل الق�صاء، يتعني اأن يعر�س وجوبا على 

املجل�س الأعلى للق�صاء لإبداء راأيه ب�صاأنه قبل تقدميه للربملان من اأجل امل�صادقة عليه«.

11 . ووفق نف�س املقاربة املقارنة، يو�صي امليثاق الأوروبي للنظام الأ�صا�صي للق�صاة8 يف مبدئه 8.1 باإ�رشاك 

الق�صاة »من خالل ممثليهم وجمعياتهم املهنية يف القرارات املتعلقة بتدبري املحاكم وحتديد و�صائلها وتوزيع 
هذه الأخرية على امل�صتويني الوطني واملحلي. كما تتعني ا�صت�صارتهم، وفق نف�س الكيفيات، حول التغيريات 
املقرتح اإدخالها على نظامهم الأ�صا�صي وكذا حول حتديد �رشوط اأجرتهم وحمايتهم الجتماعية«. اإن قراءة 
هذا املبداأ على �صوء الف�صلني 113 و111 من الد�صتور متكن من ت�صليط ال�صوء على دور املجل�س الأعلى 

لل�صلطة الق�صائية كف�صاء للت�صاور حول الإطار الت�رشيعي والتنظيمي املتعلق بالو�صعية املادية للق�صاة.

يف  للق�صاة  املمنوحة  والتعوي�صات  الأجور  حتديد  باأن  منه  ووعيا  الذكر  ال�صالفة  الأ�صباب  اأجل  ومن   .12

بتعديل  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  يو�صي  التنظيمي،  املجال  يدخل �صمن  الوطني  القانوين  ال�صياق 
املواد 18 و41 و84 و85 و86 و87 من م�صودة م�رشوع القانون التنظيمي لتمكني املجل�س الأعلى لل�صلطة 

الق�صائية من اإبداء راأيه يف م�صاريع املرا�صيم املتعلقة بالأجور والتعوي�صات املمنوحة للق�صاة.

13. ويرى املجل�س اأن املنطق نف�صه ينطبق على املر�صوم املحدد لن�صق الرتقي يف الرتبة، امل�صار اإليه يف املادة 

33 من م�صودة امل�رشوع.

مقرتحات تخ�ض بع�ض القرارات املتعلقة بتدبري مباريات توظيف الق�ساة

التنظيمي، يذكر املجل�س مبقرتحاته املت�صمنة يف  القانون  17 و29 من م�صودة م�رشوع  ب�صاأن املادتني   .14

مذكرته حول النظام الأ�صا�صي للق�صاة.

راأي  يف  ينبغي،  والتي  الق�صاة  توظيف  مباراة  بتدبري  ال�صلة  ذات  القرارات  ببع�س  الأول  القرتاح  ويتعلق 
املجل�س، اأن ت�صند اإىل الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، بناء على مداولة املجل�س. وت�صمل 

هذه القرارات ما يلي:

7 - اعتمده املجلس االستشاري للقضاة األوروبيني يف اجتامعه الثامن )سرتاسبورغ يف 23-21 نونرب 2007(.   

8 - امليثاق األورويب للنظام األسايس للقضاة، سرتاسبورغ يف 10-8 يوليوز 1998.  
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1. تعيني رئي�س واأع�صاء جلنة مباراة الق�صاة املتدربني؛ 
2. تعيني نائب رئي�س اللجنة ونواب اأع�صائها؛ 

3. تعيني املمتحنني امللحقني باللجنة؛
4. تعيني جلنة احلرا�صة؛

العدل  املعينني حاليا من طرف وزير  املتدربني،  الق�صاة  5.تعيني رئي�س واأع�صاء جلنة امتحان نهاية تكوين 
واحلريات مبوجب املر�صوم رقم 2.05.178. 

احلرا�صة،  التكوين وجلنة  نهاية  وامتحان  املباراة  تاأليف جلنتي  النظر يف  باإعادة  الثاين  القرتاح  ويتعلق   .15

من اأجل حذف ع�صوية ممثلي وزارة العدل واحلريات منها، علما اأن جلنتي املباراة وامتحان نهاية التكوين 
ت�صمان يف ع�صويتهما حاليا مدير ال�صوؤون املدنية بوزارة العدل فيما ت�صم جلنة احلرا�صة رئي�س ق�صم الق�صاة 

ورئي�س م�صلحة تدبري الو�صعيات الإدارية للق�صاة ورئي�س م�صلحة حركة الق�صاة.

16. وانطالقا من هذه العتبارات، يقرتح املجل�س تعديل املادتني 17 و29 من م�صودة امل�رشوع من اأجل 

التن�صي�س �رشاحة على تعيني اأع�صاء اللجنتني وجلنة احلرا�صة بقرار ي�صدره الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى 
لل�صلطة الق�صائية.

اقرتاح يتعلق مبالءمة املادة 83 من م�سودة م�رشوع القانون التنظيمي مع ال�سمانات الأ�سا�سية املمنوحة 
للموظفني العموميني

17. من اأجل مالءمة م�رشوع القانون التنظيمي مع ال�صمانات امل�صرتكة املن�صو�س عليها يف النظام الأ�صا�صي 

العام للوظيفة العمومية، يقرتح املجل�س اإدراج �صيغة يف املادة 83 من امل�صودة تكون مماثلة للفقرة الأخرية 
اأنه ل يجوز اأن تدرج يف هذا  من الف�صل 20 من النظام الأ�صا�صي العام للوظيفة العمومية التي تن�س على 
امللف اأية اإ�صارة لنزعات �صاحبه ال�صيا�صية والفل�صفية والدينية، مع مراعاة اأي �صياغة مقرتحة للفقرة الأخرية 

من الف�صل 111 من الد�صتور. 

18. يف نف�س ال�صياق، يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان باملبداأ الأ�صا�صي 17 لالأمم املتحدة ب�صاأن ا�صتقالل 

ال�صلطة الق�صائية الذي ين�س على اأن »ينظر يف التهمة املوجهة اأو ال�صكوى املرفوعة �صد قا�س ب�صفته الق�صائية 
واملهنية وذلك على نحو م�صتعجل وعادل مبوجب اإجراءات مالئمة. وللقا�صي احلق يف احل�صول على حماكمة 
عادلة. ويكون فح�س املو�صوع يف مرحلته الأوىل �رشيا، ما مل يطلب القا�صي خالف ذلك«. اإن اإعمال هذا 
املبداأ يتطلب، يف راأي املجل�س، اإ�صافة مقت�صى اإىل املادة 83 من م�صودة م�رشوع القانون التنظيمي ين�س على اأنه 

ل تدرج مبلف القا�صي اإل ال�صكايات التي اأ�صفرت عن اتخاذ قرارات تاأديبية نهائية.
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اقرتاح يتعلق باجلمعيات املهنية للق�ساة )املواد من 90 اإىل 96(

19. ي�صجل املجل�س بارتياح التطور الإيجابي للنظام القانوين للجمعيات املهنية للق�صاة عرب ال�صيغ املتتالية 

من   92 للمادة  اجلديدة   ال�صياغة  اأن  خا�صة  ب�صفة  املجل�س  ويالحظ  التنظيمي.  القانون  م�رشوع  مل�صودة 
امل�صودة ت�صمح للجمعيات املهنية مبمار�صة اأن�صطتها على الفور وفقا لالأهداف املن�صو�س عليها يف نظامها 
الأ�صا�صي، وذلك مبا�رشة بعد اإيداع ت�رشيح تاأ�صي�صها، مما ي�صكل يف نظر املجل�س �صمانة قوية حلق تاأ�صي�س 
الالزم  الق�صاة  لعدد  الأدنى  اأن احلد  بارتياح  املجل�س  ي�صجل  ال�صياق،  نف�س  للق�صاة. ويف  جمعيات مهنية 
 1.58.376 رقم  ال�رشيف  الظهري  من  الأوىل  املادة  يف  عليه  من�صو�س  هو  ملا  مطابق  مهنية  جمعية  لإن�صاء 
ال�صادر يف 3 جمادى الأوىل 1378 )15 نونرب 1958( املنظم للحق يف تاأ�صي�س اجلمعيات، والذي حدد 

يف �صخ�صني.

 111 الف�صل  تنفيذ  اإطار  يف  تندرج  التي  اخليارات،  هذه  اأن  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يعترب   .20

املبداأ  الق�صائية9 وكذا  ال�صلطة  ا�صتقالل  التا�صع لالأمم املتحدة ب�صاأن  املبداأ الأ�صا�صي  الد�صتور، تتوافق مع  من 
التوجيهي التا�صع لالأمم املتحدة املتعلق بدور ق�صاة النيابة العامة10. ويالحظ املجل�س اأي�صا اأن اأحكام املواد من 
90 اإىل 96 من م�صودة م�رشوع القانون التنظيمي ت�صرت�صد اإىل حد كبري باملادة 401 من القانون التنظيمي 
اإحدى  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يعتربها  التي  الق�صائية  لل�صلطة  الأعلى  باملجل�س  املتعلق  الإ�صباين 

املمار�صات اجليدة يف جمال احلق يف تكوين اجلمعيات املهنية للق�صاة.

 94 املادة  اإىل  مقت�صى  باإ�صافة  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يو�صي  اخليارات،  لهذه  وا�صتكمال   .21

الأعلى  للمجل�س  املهنية على �صفة خماطب  اجلمعية  املرتبطة بح�صول  احلقوق  يحدد  امل�رشوع  م�صودة  من 
لل�صلطة الق�صائية، ل�صيما من حيث اإمكانية م�صاركة هذه اجلمعيات يف امل�صاورات التي �صيجريها املجل�س 
الأعلى لل�صلطة الق�صائية، وذلك دون ا�صتثناء اجلمعيات املهنية الأقل متثيلية من امل�صارات الت�صاورية. كما 
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بتقلي�س ن�صبة 10 باملائة املن�صو�س عليها يف املادة 94 من م�صودة 
م�رشوع القانون لكت�صاب �صفة خماطب املجل�س اإىل 5 باملائة دون ا�صرتاط اأي �رشط يخ�س النت�صار الرتابي 
للمنخرطني. وجتد هذه التو�صية تربيرها يف حجم اجل�صم الق�صائي حاليا. كما يذكر املجل�س الوطني حلقوق 
الإن�صان، على �صبيل القيا�س ل غري، باجتهاد جلنة احلرية النقابية للمجل�س الإداري للمكتب الدويل للعمل 
وخا�صة الفقرة 356 من جمموعته املن�صورة يف 2006 والتي ت�صري اإىل اأن »حتديد ن�صبة مائوية يف القانون 
املفاو�صة  لغايات  )خا�صة  متثيلية  الأكرث  للمنظمات  المتيازات  بع�س  وتخويل  املنظمات  لتمثيلية  كعتبة 
اجلماعية( ل تطرح اأية �صعوبة مادام الأمر يتعلق مبعايري مو�صوعية، دقيقة ومو�صوعة ب�صكل م�صبق، من اأجل 

تفادي كل احتمال للتحيز اأو ال�صطط«11  
9 - »تكون للقضاة الحرية يف تكوين جمعيات للقضاة أو غريها من املنظامت لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم املهني وحامية استقاللهم القضايئ، وىف االنضامم إليها«. 

10 - املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن دور أعضاء النيابة العامة، اعتمدها مؤمتر األمم ملتحدة الثامن ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني املنعقد يف هافانا )كوبا( من 27 غشت إىل 7 شتنرب 1990.

»9. ألعضاء النيابة العامة حرية تشكيل الرابطات املهنية أو غريها من املنظامت التي متثل مصالحهم وتعزز تدريبهم املهني وتحمى مركزهم، واالنضامم إليها.«

11 - الحرية النقابية: مجموعة قرارات ومبادئ لجنة الحرية النقابية للمجلس اإلداري للمكتب الدويل للعمل، جنيف، املكتب الدويل للعمل، الطبعة الخامسة املنقحة، 2006 )ص 80(.  
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اقرتاح يتعلق بالأخطاء التاأديبية املن�سو�ض عليها يف املادة 111 من م�رشوع القانون التنظيمي

22. يف مذكرته حول القانون التنظيمي املتعلق بالنظام الأ�صا�صي للق�صاة، اقرتح املجل�س اعتبار خطاأ تاأديبي 

قيام القا�صي بخرق لقاعدة قانونية م�صطرية ت�صكل �صمانة اأ�صا�صية حلقوق الأطراف ومت اإثباته بقرار ق�صائي 
نهائي12. ويعيد املجل�س التاأكيد على اقرتاحه مع التو�صية بالتن�صي�س على هذا اخلطاأ، الذي ي�صكل انتهاكا 

اأ�صا�صيا للحق يف حماكمة عادلة، يف املادة 111 من م�صودة م�رشوع القانون.

23. ومن �صمن احلجج التي تدعم القرتاح الوارد اأعاله ي�صري املجل�س يف الأخري اإىل القرار الذي اأ�صدرته 

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان يف 19 ماي 2009 ب�صاأن الدعوى التي رفعها كوليكوف�صكي �صد الدولة 
البولونية، حيث اعتربت اأن عدم قيام املحكمة باإبالغ املتهمني بتوفرهم على اأجل جديد للتقدم بالطعن اأمام 
حمكمة النق�س، بعد رف�س املحامني املعينني يف اإطار امل�صاعدة الق�صائية موؤازرتهم، ي�صكل انتهاكا للمادة 6 

من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�صان املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة.

24. يعترب املجل�س اأي�صا اأن املقت�صى الوارد يف املادة 111 من م�صودة م�رشوع القانون التنظيمي، والذي ين�س 

على اإمكانية التوقيف القا�صي حال عن مزاولة مهامه يف حالة ارتكابه خطاأ ج�صيما، هو مقت�صى غري متالئم 
مع املبداأين 19 و20 من املبادئ الأ�صا�صية املتعلقة با�صتقالل الق�صاء13. ويتقرح املجل�س اأي�صا، كبديل عن هذا 
اأن يبلغوا املجل�س الأعلى لل�صلطة  الإجراء، م�صطرة متكن امل�صوؤولني الق�صائيني، يف حال ال�صتعجال، من 
الق�صائية بالأفعال التي قد تكون بحكم طبيعتها قابلة للتكييف كخطاأ ج�صيم مع مراعاة قاعدة التنا�صب. 
ويف هذه احلالة، يبت املجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، يف اأجل ق�صري، مع تخويل القا�صي املعني جميع 
اإىل غاية اتخاذ قرار  اإمكانية اتخاذ قرار التوقيف املوؤقت، ل�صالح املرفق الق�صائي  التاأديبية، مع  ال�صمانات 

تاأديبي نهائي.       

12 - عىل سبيل املقارنة، أكد املجلس الدستوري الفرنيس يف قراره رقم 2010-611 الصادر يف 19 يوليوز 2010 أن مقتىض مامثال يف القانون التنظيمي املتعلق بتطبيق الفصل 65 من الدستور جاء 

مطابقا للمتطلبات الدستورية.

13 - - املعتمدة خالل املؤمتر السابع لألمم املتحدة للوقاية من الجرمية ومعاملة املجرمني الذي انعقد مبيالنو من 26 غشت إىل 6 سبتمرب 1985 والتي صدقت عليها الجمعية العامة يف قراريها 

40/32 بتاريخ 29 نونرب 1985 و40/146 بتاريخ 13 ديسمرب 1985.







القـــــــانون التنظيمي املحدد
للنظـــــــام الأ�ضـــــــا�ضي للق�ضـــــــاة 
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مذكرة تكميلية


