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 مالحظة أَولية :

                                                                                         
يوجد عدد كبير من المشاريع اإلصالحية تتناول , من ضمن ما تتناول ,                   

 المسائل المطروحة , في هذه الُمداخلة ,  

 ومن هذه المشاريع :                            

–

 

 على أمل أن يُصار إلى إقرار مشروع حديث وُمتكامل يؤِمن "إستقالل القضاء" ,

 سوف نكتفي , في هذه الُمداخلة المحدودة , 

 بشرح واقع الحال , من خالل إستعراض المواضيع التالية :

 

 أولا  : أنظمة النقل )والتشكيالت القضائية(

ا : أنظمة العزل  ثانيا

ا : أنظمة الترقيات    ثالثا

 



 أولا : أنظمة النقل )والتشكيالت القضائية(

                                                                              قانون القضاء العدلي
  (, املُعَدل 0091\10\01اتريخ  051رقم  اإلشرتاعي )المرسوم

 

 )10( "أنظمة النقل"

 )18( " التشكيالت القضائية : المادة 21 \\ المادة 5 

 

 

 )10( "أنظمة النقل

 )أ( نقل القاضي \ إنتداب القاضي

 ( رواتب وتعويضات القاضي الُمنتدبب)
 

 

 إنتداب القاضي  \نقل القاضي  )أ(
 (الُمعدَلة 84المادة )
  

 ،  خالفاً لكل نص عام أو خاص
                                                                                                                      

       بموافقته إلى مالك إحدى اإلدارات العامة أو المؤسسات العامة على اختالفها  نقل القاضييجوز 
 ,وذلك 

    ,                  ى اقتراح وزير العدل والوزير المختص بناء عل, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 
 ،  بعد موافقة مجلس القضاء األعلى

                                                                                                                     
,                              عامة أو المؤسسة العامة إلى مالك إحدى اإلدارات ال انتداب القاضيوال يجوز 

                                              .  ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب القاضي إلى مالكها
 . ويكون االنتداب لمدة محدودة أو غير محدودة

 

 رواتب وتعويضات القاضي الُمنتدب )ب(
                                                                      (الُمعدَلة 84المادة )
 



        يستمر القاضي المنتدب بتقاضي رواتبه وتعويضاته المستحقة بالنسبة لفئته ودرجته من موازنة 
 . وزارة العدل

 . يهاارة المنتدب لديتقاضى القاضي المنتدب التعويضات العائدة للوظيفة التي انتدب إليها من موازنة اإلد
 

 

 )18( التشكيالت القضائية : المادة 21 \\ المادة 5 

 )أ( العالقة بين درجة القاضي , وبين مركزه

)ب( مشروع الُمناقالت , واإللحاقات , واإلنتدابات 

 القضائية                            

 

 

                                               العالقة بين درجة القاضي وبين مركزه )أ(
   (الُمعدَلة 48المادة )

 
                                                                                                   اليجوز ان يعين  -

                     ,                                                                                   قاضيا منفردا
 . اال قاض من الدرجة الثانية فما فوق

 
                                                                                          ال يجوز ان يعين  -

,                                                                             لدى محكمة االستئناف مستشارا
,                                                             رئيس غرفة في احدى محاكم الدرجة االولىاو 
                                                     ,                                          قاضي تحقيقاو 
,                                                                                      محاميا عاما استئنافيااو 
         ,                                               معاونا لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريةاو 

 . اال قاض من الدرجة الرابعة فما فوق
 
                                                                                            ال يجوز ان يعين  -

    ,                                                                       رئيس غرفة لدى محكمة االستئاف
,                                                                         نائبا عاما لدى محكمة االستئنافاو 
,                                                                 مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكريةاو 
,                                                                                          لقاضي تحقيق اواو 

 . اال قاض من الدرجة السادسة فما فوق
 



                                                                                          ال يجوز ان يعين  -
,                                                                                 مييزمستشارا لدى محكمة الت

,                                                                          محاميا عاما لدى محكمة التمييزاو 
 . اال قاض من الدرجة الثامنة فما فوق

 
                                                                                             ال يجوز ان يعين  -

,                                                                              رئيس غرفة لدى محكمة التمييز
                                                   ,                      رئيسا اوال لدى محاكم االستئناف او 

 . اال قاض من الدرجة العاشرة فما فوق
 
                                                                                              ال يجوز ان يعين  -

                                                     ,                           رئيسا اوال لدى محكمة التمييز
,                                                                              نائبا عاما لدى محكمة التمييزاو 

 اال قاضي من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق .
 
لمدة سنة  الوكالةالخمس االولى من هذه المادة باال انه يجوز ان تسند الوظائف المبينة في الفقرات  -

,                                                                                       قابلة للتجديد مرة او اكثر 
                                                    , الى القاضي الذي ال تتوافر فيه الشروط المذكورة اعاله 

        ،  درجة واحدةعلى ان ال يزيد الفرق بين درجته والدرجة المؤهلة للوظيفة المسندة اليه عن 
 .  ويطبق فيما خال ذلك نظام الموظفين العام

                                                                                                                   
 . اقتراح وزير العدلبناء على  موافقة مجلس القضاء االعلىبعد  مرسوميجري التوكيل ب

 
 . / من هذا القانون5تطبق احكام الفقرة "ب" من المادة / حال الخالف وفي

 

 

                            واإلنتدابات القضائية, واإللحاقات , مشروع الُمناقالت  )ب(
 (الُمعدَلة 5المادة )
  

                                                        ,  مجلس القضاء األعلىباإلضافة إلى المقررات يتخذها 

,                                  واآلراء التي يبديها في الحاالت المنصوص عليها في القانون واألنظمة 
 : تناط به الصالحيات التالية

 
,                وضع مشروع المناقالت واإللحاقات واالنتدابات القضائية الفردية أو الجماعية  -أ 

 . وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه
 

 . موافقة وزير العدلال تصبح التشكيالت نافذة اال بعد  - ب

 



,                  في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء االعلى  حصول اختالفعند  -
 . تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلفة عليها

 
,                       ينظر مجلس القضاء االعلى مجددا في االمر للبت فيه  استمر الخالفاذا  -

 . «ن قراره في هذا الشأن نهائيا وملزماويكو, ويتخذ قراره باكثرية سبعة اعضاء 
 

 . مرسوم بناء على اقتراح وزير العدلب, تصدر التشكيالت القضائية وفقا للبنود السابقة  -

 
الذين تلحظ القوانين النافذة تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس , مع مراعاة احكام تعيين القضاة  -

 . ال يرقى وال ينقل اي من اعضاء مجلس القضاء االعلى طوال مدة واليته , الوزراء،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ا  : أنظمة العزل  ثانيا

قانون القضاء العدلي                                                                              
  (, املُعَدل 0091\10\01اتريخ  051رقم  اإلشرتاعي )المرسوم

 الفصل الرابع من المرسوم المذكور )المواد 28-01( : "في التأديب" 

 
                                                                                          الخطأ الُمعاقب عليه تأديبياً : اإلخالل بواجبات الوظيفة ... (10)

                                                                                            
 الرئيس \ النائب العام التمييزي \ رئيس مجلس القضاء األعلى:  صالحية (10)

                          النائب العام لدى محكمة اإلستئناف \ لمحكمة اإلستئناف األول

 

                                                            ف المجلس التأديبيتألي (10)
 

                                                                              التقرير (10)
 

                                                \ القرار \ لمحاكمةا \ إلجراءاتا (15)
   الهيئة القضائية العليا للتأديب \ الطعن بالقرار

 

                                                           نشر القرار النهائي ... (10)
 

                                                                                                                    التأديبية التي يُمكن الُحكم بها العقوبات (10)
 
                                    الرواتب والتعويضات \وقف القاضي عن العمل  (10)
 

 
 
 

                   ...اإلخالل بواجبات الوظيفة الخطأ الُمعاقب عليه تأديبياً :  (10)
                                                                          (484المادة )
 

,                                                                                    كل إخالل بواجبات الوظيفة 
ً وكل عمل يمس   . الشرف أو الكرامة أو األدب يؤلف خطأ يعاقب عليه تأديبيا



 
,                                                                يعتبر بنوع خاص إخالالً بواجبات الوظيفة 

,                                                                                       عن الجلسات  التخلف
,                                                                                        البت بالدعوى  تأخيرو
                                              ,      موعد معين إلفهام الحكم عند ختام المذاكرة عدم تحديد و
,                                                                                    بين المتقاضين  التمييزو

 . سر المذاكرةوإفشاء 
 
 

                                                                                            
 الرئيس \ النائب العام التمييزي \ رئيس مجلس القضاء األعلى:  صالحية (10)

                         النائب العام لدى محكمة اإلستئناف \ لمحكمة اإلستئناف األول
  (48)المادة 

 
,                                                                                خارجاً عن كل مالحقة تأديبية 

, األعلى أن يوجه عند االقتضاء مالحظة ألي قاض من القضاة العدليين  رئيس مجلس القضاءليمكن 
                ,                                 باستثناء قضاة الهيئة أو المجلس أو المحكمة التي يرأسها 

,                                                                                             كما يمكن لكل من 
,                                                                                       النائب العام التمييزي

,                                                                           االستئنافالرئيس األول لمحكمة و
,                                                                             النائب العام لدى محكمة االستئنافو

 . غرفة الرئيس األول يؤلفون أن يوجه مالحظة للقضاة التابعين لهم باستثناء قضاة الحكم الذين
 
 

                                                           المجلس التأديبيتأليف ( 10)
  الُمعدَلة( 45)المادة 

 
                                                                            المجلس التأديبي للقضاة من  يتالف

,                                                                  رئيس غرفة لدى محكمة التمييز رئيسا 
,                                                            وعضوية رئيسي غرفة لدى محكمة االستئناف 

ا له ان يعين بديال الي منهم عند الغياب ، كم يعينهم رئيس مجلس القضاء االعلى في بدء كل سنة قضائية
 . او التعذر

 
,                                 يقوم رئيس هيئة التفتيش القضائي او من يفوضه من اعضاء الهيئة 

 . لدى المجلس مفوض الحكومةبوظيفة 
 

 . مجلس هيئة التفتيش القضائي بناء على احالةينظر المجلس في تاديب القضاة 
 



المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات  الرد والتنحيعلى رئيس واعضاء المجلس اسباب تطبق 
 . المدنية

 . ينظر مجلس القضاء االعلى في طلب التنحي بمهلة ثالثة ايام على االكثر

 
 

                                                                             التقرير (10)
  الُمعدَلة(  48)المادة 

 
 . يكلف أحد عضوي المجلس بذلك,  تقريراً يضع الرئيس 

,                                                                              الالزمة  التحقيقات المقرريجري 
,                                                                                    ويستمع إلى صاحب العالقة 

,                                                                          ويتلقى إفادات الشهود بعد اليمين 
 . ويرفع تقريره إلى المجلس بال إبطاء

 

                                                \ القرار \ لمحاكمةا \ إلجراءاتا (15)
   الهيئة القضائية العليا للتأديب \ الطعن بالقرار

 الُمعدَلة( 48)المادة 
 

,                                                                  فورا صاحب العالقة لالطالع  الرئيسيدعو 
,                                                                                                    على الملف 

,                                                                                            وعلى تقرير المقرر 
 . وللحضور امام المجلس في الجلسة التي يعينها له

 
 .  صورة سريةبتجري في المحاكمة 

                                                                                                                     
 . حول االمور المؤاخذ عليها دفاعهويطلب الى صاحب العالقة تقديم , المقرر  تقريريتلى 

 
,                                              بمحام واحد او باحد القضاة  يستعينيحق لصاحب العالقة ان 

 . واذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط
 

 او يؤجله الى اليوم التالي على االكثر ., معلال في اليوم ذاته  قرارايصدر المجلس 
 

لة خمسة بمه, معني او من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي من قبل القاضي ال لطعنيقبل قرار المجلس ا
 . الهيئة القضائية العليا للتاديبعشر يوما من تاريخ صدوره امام 

 
 ,الهيئة القضائية العليا للتاديب  تتالف



,                                                           من رئيس مجلس القضاء االعلى او نائبه رئيسا 
                                   ،  ومن اربعة اعضاء يعينون من قبل المجلس في بداية كل سنة قضائية

 . كما يعين المجلس بديال الي منهم عند الغياب او التعذر
 

 . المعمول بها امام المجلس التاديبي ءات المحاكمةاجراتتبع لدى الهيئة القضائية العليا للتاديب 
 

,                بما فيها التمييز , قرار الهيئة القضائية العليا للتاديب اي طريق من طرق المراجعة ال يقبل 
 . بحد ذاته بمجرد ابالغه الى صاحب العالقة بالصورة االدارية نافذاويكون 

 
 . وزير العدليبلغ هذا القرار الى 

 

                                                          ... نشر القرار النهائي (10)
  (44)المادة 

 
,                                           ال يجوز نشر أو إعالن أية معاملة من معامالت المالحقة التأديبية 

 . العزلإذا تضمن عقوبة الصرف أو , ما عدا القرار النهائي 
 
 

                                         العقوبات التأديبية التي يُمكن الُحكم بها (10)
                                                                           (44المادة )
 

 : العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها هي
 التنبيه. - 0
 اللوم. - 0
 تأخير الترقية لمدة ال تجاوز السنتين. - 0
 إنزال الدرجة. - 0
 التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة ال تجاوز السنة. - 5
 الصرف من الخدمة. - 0
 العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد. - 0
 

,                                                                                       إنزال الدرجةوفي حال 
 , يحتفظ القاضي بمدة أقدميته للترقية 

                                                                                                                    
,                                        الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد العزل معوفي حال 

 . تعاد له المحسومات التقاعدية
 
 



                                 الرواتب والتعويضات \وقف القاضي عن العمل  (10)
  ( 48)المادة 

 
                 ،  هيئة التفتيش القضائي بناء على اقتراح مجلس,  يوقف عن العمللوزير العدل أن 

 . على المجلس التأديبي المحالالقاضي 
 
,                                                                        الموقوف عن العملالقاضي  تقاضىي

 . نصف رواتبه وتعويضاته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا : أنظمة الترقيات  ثالثا

 

 
 سنتين درجة ...# كل 

 # القيمة المالية للدرجة ...
 # العالقة بين الدرجة , وبين المركز ....

 

 الدرجة القدمية والدرجة اجلديدة( \ 0)اجلدول رقم  0009\00\15اتريخ  601قانون رقم ال

     الدرجة   الدرجة 
        الجديدة  القديمة

   
00  0    
05  0    
00  0    
00  0    
00  5    
00  0    
01  0    
9  0    
0  9    
0  01    
0  00    
5  00    
0  00    
0  00    
0  05    
0  00    

    00 0فوق القمة 
    00 0فوق القمة 
    09 0فوق القمة 
   01 0فوق القمة 
    00 5فوق القمة 
   00 0فوق القمة 

 

 



 

 

 بعد هذا العرض الموجز ,

على جميع األسئلة , التي لها عالقة بهذه  إنني على إستعداد لإلجابة

 الُمداخلة ,

, ولكن بالتأكيد   

موجب التحفُظ التقيُد بمع   

 

 

8102\10\08بكفيا في                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 


