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 بكفبا اسراي-بيت المستقبل

 

مؤسسة  شرق األوسط وشمال أفريقيا لدىبرنامج حكم القانون في منطقة ال عقد بيت المستقبل بالتعاون مع
الضغوطات التعّسفية التي يتعرض : ديناميات استقاللية القضاء"تحت عنوان  حلقة نقاش، "كونراد آديناور"

هذه المبادرة  تأتي". مقاربة مقارنة مع الواقعين اإلقليمي والدولي-إليها القضاء وكيفية حماية القضاة منها
 ،لة في عمل المؤسسات العامةالقانون واعتماد الشفافية والمساءإحالل سيادة  سعي بيت المستقبل إلى ضمن

القضاء، كونه الركيزة طرح بيت المستقبل موضوع مبدأ استقاللية من هنا . وصوالً إلى تحقيق الحكم الرشيد
ادل ونزيه األساسية لألنظمة القائمة على الفصل بين السلطات وحكم القانون والقلب النابض لنظام قضائي ع

رئيس محكمة التمييز  في الحلقةشارك . تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية وفّعال، والدافع األساس وراء
في  "برنامج حكم القانون"رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي جان فهد، مديرة  القاضي جان عيد ممثالً 
وزارة العدل القاضية ميسم النويري، الرئيس شلتر، المديرة العامة ل -آنيا شولر مؤسسة كونراد آديناور

الكويتي خالد محمد الكندري والقاضية التونسية  القاضي ،السابق لمجلس القضاء األعلى القاضي غالب غانم
 .والخبراء والمحامين األلماني مايكل سنوداسكي وعدد من القضاةأنوار مناصري والقاضي 

قضاء بوجود قضاة مستقلين وليس " أكد فيها وجوب االعتراف أوالً كلمة ب الحلقة لالجميّ افتتح الرئيس أمين 
سلطة ملحقة بالسلطة  ن السلطة القضائية هيأما يختلط علينا بفعل الممارسة  غالباً "وأضاف، . "مستقل

 منهالكل التي  سلطة مستقلة بين السلطات الثالث نها دستورياً أسلطة تابعة، في حين  أنها يأالتنفيذية، 
إن قيام . طار الصحيح لقيام سلطة دستورية قضائية مستقلةوضع اإللمن هنا الدعوة . هاصالحياتدورها و

دون تعزيز استقاللية  ةواستئصال الفساد غير ممكنر ق الحوكمة الصالحة، وتجفيف الهدالدولة وتحقي
تحديث القضاء : ربعة مسارات تجمعها تقنية واحدة عنوانهاأالقضائية وصالحياتها عبر تحقيق  المؤسسات

طالقه كسلطة تشكل ضمانا للحق وضمانة للمتقاضين ومانعة للفساد، وكاشفة عن الشفافية، إومكننة أعماله و
 .سيادتهاوحافظة لهيبة الدولة و

من شأن  .الجسم القضائي وفق نظام خاص قبل على بالكامل منانتخاب مجلس القضاء األ هو ولالمسار األ
ته، وضمان تحول القضاء من وظيفة القاضي عن السلطة التنفيذية التي عين هذه اآللية ضمان استقاللية

نتاجية والسلوك وليس لكفاءة واإلتشكيالت قضائية تراعي اإجراء ضمان لى سلطة مستقلة، كما إدارية إ
  .لى مراسيم سياسيةإضاء بثقافة مؤسساتية دونما حاجة المحسوبية، تعتمد على مناقالت يجريها مجلس الق



المسار الثالث . ن يكون القضاء صاحب الوالية الشاملة بما فيها القضاء االستثنائي والخاصأمسار الثاني ال
حقاقا للحق إبي لهيئة التفتيش القضائي، المسار الرابع تفعيل الدور الرقاو ،استقاللية موازنة السلطة القضائية

 ".توازي الالعدالة لعدالة البطيئة قدا" ، إذ أنلى عدالة فاعلةإ لحقوق المتقاضين ودفعاً  وصوناً 
 

من " هاء"من الدستور والفقرة  ۲۰من قانون القضاء العدلي والمادة  ٤٤للمادة  إنفاذاً " قائالً إنه وختم الجميل
والتي  قاضياً  ۳٥۲مقدمة الدستور التي تنص على استقاللية القضاء، تحضرني هنا العريضة التي وقعها 

لى جهاز أمني يحمي السلطة السياسية من المعارضة الشعبية إومنع تحويله  باستقاللية القضاء تتمسك
 ."ارفعوا يد السياسة عن القضاء :اختم بجملة مفيدةو الكالمكثر في ألن استرسل  .والحراك المدني 

 
ال يسع القاضي أن يكون في منتهى اإلخالص : "جاء فيهاكلمة  عيدجان القاضي  رئيس محكمة التمييز لقىأ

 ،في عمله ضد التدخالت محصناً وفي شخصه  ذا لم يكن مستقالً إعلى مكانته وحرمة القضاء  حافظاً وم
حق  بل هيله،  منحة او هدية او امتيازاً  تالقاضي ليس يةستقاللفا. ي جهة أتتأمن و ،سلبية كانت أمإيجابية 

التحفظ  واجب ملتزماً  ،يلالقانون دون ملما ينص عليه  يحكم وفقاً  لكيطن وواجب على القاضي، اللمو
هوية  تكن وفقا ألحكام القانون، اياً  تعملضمانة للمجتمع بأن العدالة يوفر من شأن ذلك أن . الحيادواجب و

ي أم ال لرغبات أئمة الذا كانت هذه العدالة مإ المتقاضين ومكانتهم وجنسيتهم وآرائهم، وبغض النظر عما
خذ في أ ،وخصوصاً في لبنان ،هنا اإلشارة إلى أن الرأي العاموتجدر . و حتى الرأي العامأسلطة عامة، 

 ".من مقومات ممارسة القضاء ياً أوز حن يأدون  ينصب نفسه قاضياً ونة األخيرة اآل

 
 الرابعةوفق ما تنص عليه المادة و .القاضي يةالستقالل كل حكم وكل قرار قضائي يشكل امتحاناً : "أضافو

ي مجلس القضاء أالقاضي،  يةة المولجة ضمان استقاللعلى عاتق السلطيقع  ،من قانون القضاء العدلي
في الوقت  والسهره، يتتأمين خط دفاع أول يوفر على القاضي عناء دفع االعتداءات على استقالل ،األعلى

ال يستهين في معالجة حاالت  المجلسالمفروض عليه، و يةستقاللعينه على التزام القاضي بموجب اإل
 ".زم وفق ما يوجبه القانوناإلنزالق بح

 
كما يعود له . اختيار القضاة، سواء عبر مباراة أو دونها إن مجلس القضاء األعلى هو المخول حالياً : "قالو

عن سلوك  حق زجر كل فعل يشكل خروجاً والواجب على القاضي اتباعها، حق تحديد القواعد األخالقية 
 استنبطت لألسف، التي ،تشاركه فيها السلطة التنفيذية قضائيةالتشكيالت الن صالحية أال إ .القاضي الشريف

ومن جهة أخرى، فإن مجلس . ضائيةقجراء التشكيالت والمناقالت الإفي ه مع تتساوىكي  عدة طرق
 له جازأالتي وخارج المهمة القضائية  على نشاطات القاضي األخرى القضاء األعلى ال يشرف قانوناً 

 ".القيام بها القانون

 
و ذات الصفة أة التنفيذية في اللجان القضائية السلط قبل لى تأثير تعيين القضاة منإالتطرق  ينبغي: "ابعوت



عطاء دروس إم قيامهم بأمهام خارجية،  لىإيفادهم إو أ ،م انتدابهم بصفة مستشارين لوزراءأالقضائية، 
ت الخارجية في عملهم وعلى على استقاللية هؤالء القضاة وعلى مناعتهم ضد التدخال ،حقوقية مأجورة

كما يقتضي البحث من جهة ثانية في تأثيرات هذه األمور على سائر القضاة . موجب التحفظ الملقى عليهم
صدار األحكام والقرارات إحقاق الحق وإالجهود التي يبذلونها في مجال حملون على المقارنة بين الذين قد يُ 

 لجهةى خرأإثارتهم انتفاء التوازن في مهام و ،ل السلطة التنفيذيةتلك التي يبذلها القضاة المعينون من قبو
لتقرب لى البحث عن كيفية اإبعضهم  قد تحمل المقارنات هذهو .ضاةقتوزيع اللجان والتعويضات فيما بين ال

ن يرافقه من خفض أض اآلخر شعور بالغبن مع ما يمكن و قد ينشأ عند البعأصحاب السلطة في التعيين أمن 
لى هؤالء الذين تمنعهم مناقبيتهم من أن يتأثروا بمثل هذه األمور، فإنهم يحملون إما بالنسبة أ .إلنتاجيةفي ا

 ".إزاحته عن كاهلهمبالظلم ينبغي  في داخلهم شعوراً 

 
ؤون القضاة عبر خوض معركة تعديل دارة شإاستقالليته في  تعزيز حاول مجلس القضاء األعلى" وأكد أن

قضائية من قبضة تحرير المناقالت والتشكيالت البهدف  ،من قانون القضاء العدلي امسةالخحكام المادة أ
لى الهيئة العامة للمجلس إإن نجحت في إيصال مشروع التعديل إال أن هذه المعركة، و .السلطة اإلجرائية

في  يوفر جهداً ونحن متأكدون أن مجلس القضاء األعلى الجديد لن . النيابي، لم تفلح في ترجمته عبر قانون
 ".لى عدالة أسمىإلتوق المواطن  القاضي تحقيقاً  يةلتطوير استقالل المضي قدماً 

 
عن  لتعرب بداية شلتر -آنيا شولر في مؤسسة كونراد آديناور "برنامج حكم القانون"مديرة وأخذت الكالم 

هو إن برنامج حكم القانون : "وقالت". هي ثمرة التعاون الدائم مع بيت المستقبلو" ،سرورها لعقد هذه الندوة
 تقوم على التعاون والتواصل لدعم مجموعة من الخبراء في في المؤسسة برامج إقليمية خمسةواحد من بين 

الهيكليات المعتمدة في القضاء ذات صلة "ن أ ضافتوأ". ةودولي ةقليميإو ةبقضايا ذات أهمية محلي البحث
ما أثبتته إحدى  ذابالنمو االقتصادي االجتماعي، وه يرتبط القضائي التطور إذ أن ،وثيقة بالتنمية في المجتمع

ر على خفض حاالت ؤثيلجسم القضائي والتطور االقتصادي ظهرت أن الترابط بين حالة اأالدراسات التي 
الموارد في عمال ملموسة وعلينا االستثمار ألى إل الوعود االستقالل القضائي يحوّ إن  .الشك في المجتمع

منع تطراف المتنازعة ووحي بالثقة لألتللقاضي  ةالذاتي يةاالستقالل"واعتبرت أن  ".ة لتأمين ذلكالبشري
ضوء عبر مستخلصة من  هدف حلقة النقاش هذه هو تبادل الخبرات في" ، مؤكدة أن"ثير على المحكمةأالت

 ".والقضاةجراءات التي اتخذتها لتحصين استقاللية القضاء وروبية وعبر عرض اإلأدول عربية و

 
الضمانات الدستورية في مواجهة  حول التي تمحورت ةفألقى الكلمة الرئيس ،كل سنوادسكيمايأما القاضي 

وتحدث بداية عن النموذج القضائي  .لمانيا الحديثةأمبرر على التعيينات القضائية في التأثير السياسي غير ال
، بسبب األعمال القمعية والوحشية ۱۹٤٥و ۱۹۳۳ السيء الذي أعطته ألمانيا في الفترة الممتدة بين عامي
القضاة إلى النظام الديكتاتوري طوعاً  انصاع بعضالتي قامت بها السلطات وشارك فيها القضاء، حيث 

قد بدا وإذا كان  ،وأوضح أن هذا النظام عمل على تفكيك الهيكليات الدستورية. وحرموا الناس من الحريات
ق ولى علّ وقال إنه في السنوات األ. ظاهرياً فقطكان هذا األمر فقد لم تمس، أن استقاللية القضاء  حينها



االشتراكيون بعض الحريات المدنية ودمجوا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ونقلوا السلطات المحلية إلى 
الذين نافذين في هذه المرحلة كان هناك بعض األشخاص ال. حزبهم وقضوا على فكرة الفصل بين السلطات

فرضت هذه الحركة محكمة الشعب وأعلتها على المحاكم . وكيف وأين يعينون يقررون من هم القضاة
بعد الحرب، كانت ألمانيا مفككة ولكنها تمكنت بفضل . العادية ووضعت على رأسها قضاة ينتمون إليها

 . إرشاد الدول الغربية من إقامة جمهورية حديثة

لمانيا تحول دون التدخل في دور أالهيكليات الدستورية في " إن قالانيا وعن حال القضاء راهناً في ألم
اة يعتمدون حكام وبواسطة القضاء، والقضلمحاكم تتواصل مع الشعب عبر األاف. القضاء وفي تعيين القضاة

السلطة القضاء هو "وأضاف أن . "ي موضوع سياسيأي االمتناع عن التعليق على أمبدأ التحفظ القضائي 
يقوم على إن النظام القضائي . نه يعتمد في عمله على السلطات األخرىعف بين السلطات الثالث ألضاأل

في وضعنا . خرىرة على الطعن باختيار السلطات األوالدستور منح القضاة القد ،نظام االستحقاق والحياد
وزير العدل من فرض  وهناك نظام محاسبة يمنع. ة وترفيعهمالقضانظام درجات يحكم فكرة تعيين ألمانيا 

، واذا لم يتوافقا يحدد القانون مجلس القضاء حق الفيتولولكن  لتعيينهقاضي اسم يحق له طرح : من يريد
تشكل لجنة من وتتدخل السلطة التشريعية  ،هذه اإلجراءات ذا فشلتإو. حة بينهماجراءات للمصالإ

وتابع أن  ".و المحكمة العلياألى المحاكم إ قضاة ويمكن لمقدمي الطعون رفعهاالبرلمانيين والمحامين وال
وإخضاعها للسلطة يدي السلطة التنفيذية الفكرة هنا هي في عدم وضع سلطة التعيينات القضائية بين أ

ولكن ال يمكن . ممثلو القضاء محصنون ضد التدخل السياسيالتشريعية أي لسلطة الناس، وبذلك يصبح 
لى إنسعى " :بالقول وختم. "ضروري بينهما التوافقف لطة التنفيذية،يتصرف بمعزل عن السن أ للقضاء ايضاً 
طار المحاسبة والتدخل إطار الدستور وتحديات في إالمقاربة تعالج تحديات معينة في وهذه  ،تطوير نظامنا

 ".في عمل القضاء

 

 التعينات والتشكيالت القضائية: الجلسة االولى

ء األعلى سابقاً ّول لمحكمة الّتمييز شرفاً، رئيس مجلس القضاعن التجربة اللبنانية، تحدث الرئيس األ
عبثاً تحاول إقناع األغلبية الساحقة من  " :وقال ،القاضي غالب غانم ،الدولة سابقاً  ورئيس مجلس شورى

ى به من ة قاضياً واحداً ُولَّي القضاء وفق األصول المحددة في القانون ونظراً لما يتحلثم اللبنانيين بأن
لقية تؤهله ليصبح فرداً من أفراد السلطة القضائية، حتى بتنا أمام مسلمة ال يقبل ت علمية واجتهادية وخصفا

الرأي العام دحضها، وهي أنك إذا انتميت إلى القضاء فهذا يعني أن ثمة من شد على يدك ومهد لك السبيل 
ال سباق شريف، وألمعية، ... باتوسلك المسالك المشروعة والالمشروعة ومكنك في النهاية من تذليل العق

 ".في الوصول حر وحق
 

 :وأوضح أنه سيتناول مسألة تأثير التعيينات والتشكيالت القضائية على استقاللية القضاء والقضاة من وجهين
 القضاء في ظل يةاستقاللل هو الوالية القضائية في القانون والواقع، والوجه الثاني هو مسألة الوجه األو

وأوضح أنه سيقارب الحالة اللبنانية في المسألتين من الناحية القانونية أوالً ومن الناحية . لقضائيةالوالية ا
 .  التطبيقية والواقعية ثانياً 



 
الرجوع  ثّمة مصادر ثالثة أساسية يصح"بالنسبة إلى الوالية القضائية في ظل النصوص القانونية، قال إنه 

: على آليتين هو قانون القضاء العدلي الذي نصل األو المصدر. ي لبنانإليها لتبيان كيفية تعيين القضاة ف
د وزير العدل بعد استطالع رأي مجلس القضاء األعلى عدد القضاة وما يليها حيث يحد ٥۹ى في المادة األول

بموجبها التي  ۷۷والثانية هي المادة . المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب إلى المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية
يمكن تعيين قضاة أصيلين عن طريق مباراة بين المحامين أو الموظفين الذين نالوا اإلجازة في الحقوق وفق 

والمصدر الثاني هو نظام مجلس شورى الدولة الذي وسعت مادته السادسة . شروط فصلتها تلك المادة
موظفو الفئة األولى الحائزون على  القضاة العدليون،(الدائرة التي يمكن عبرها تعيين القضاة األصيلين 

اإلجازة في الحقوق، حملة شهادة دكتوراه دولة في الحقوق الذين مارسوا التعليم العالي كأستاذ أصيل مدة 
وكّل ذلك وفق شروط خاصة ...) عشرة أعوام، المحامون المسّجلون في الجدول العام مّدة خمس عشرة سنة

ة ل في مادته السادسة كيفيالذي يفصثالث هو نظام ديوان المحاسبة والمصدر ال. لكّل فئة من هذه الفئات
مباراة للقضاة المتدرجين وفق ما سبق بيانه، أو تعيين المستشارين ومعاوني المدعي العام، عن طريق 

، هو رةخطو األشد والمصدر الرابع، وهو. للقضاة األصيلين وفق شروط ال محّل لتفصيلها في هذا المقام
ر بين فينة وفينة يمنح فيها مجلس النواب الحق للحكومة بتعيين قضاة أصيلين ضمن مهلة قوانين تصد

 ".محدودة ودون مباراة

مجلس القضاء األعلى، مكتب مجلس شورى (في ظل الواقع التطبيقي، قال إن الهيئات القضائية المختّصة 
ليات التعيين، معولة على مباريات نزيهة ثابرت على التقيد بما تمليه عليها آ) الدولة، مكتب ديوان المحاسبة

ومن خالل موقعي، أشهد أّن السياسة ومثيالِتها من القوى الخارجة عن العائلة . "الختيار القضاة المتدرجين
، على "القضائية لم تفلح في غزو أرض القضاء وفرض سطوتها على منظمي المباراة، مجالس ولجاناً 

عند  خصوصاً  قد تشوب هذه النزاهة بعض الشوائبع ذلك، وم. خلالرغم من محاوالت بعض الساسة التد
 . ة لصالح ذلك التوازنلمية والشخصيالتوازن الطائفي،  فيتم اإلخالل بمبدأ الكفاءة الع األخذ بمبدأ

ديمقراطية المباراة، ال طائفية  :وتحدث عن مزايا آلّية اختيار القضاة عبر معهد الدروس القضائية وهي
 .دم حصر المباراة في جنس من الجنسين كما كان يحصل سابقاً المباراة، ع

ا وعن مسألة استقاللية القضاء في ظل الوالية القضائية، قال إنه ال استقاللية حقيقية للقضاء إال إذا قدمن
التجاهل والتسلّط واالجتياح والنفعّية  ثقافات"الثقافة الديمقراطية والدستورية على كل ما عداها من 

ال استقاللية حقيقية للقضاء إال إذا تم تحقيق ما يحتاج اليه من ضمانات تعزز مهابته وتابع أنه . "باالةوالالم
وال استقاللية حقيقية للقضاء إال إذا أتقن القاضي تطبيق معادلة المسافة الثالثية . اوأماَن أفراده ،كسلطة
خارجة عن العائلة القضائية، بقاؤه على مسافة بقاؤه على مسافة من السياسة ومثيالتها من القوى ال: األبعاد

أن "من المتقاضين، وهذا هو الحياد، وبقاؤه على مسافة من ذاته ونوازعها، وهذه هي النزاهة، معتبراً 
 ".الحياد والنزاهة قلعتان من القالع التي تحصن استقاللية القاضي

 :ثالثة مخاطر تواجه القضاةوتطرق أخيراً إلى 

 . رضى متنفذ أو قادر في أي ميدان ونيل وة بموقعللحظ لى إحراق المراحل واالستبسالعي إأوالً، الس



والتغافل عن أن المهنة القضائية الرسولية هي مهنة يغلب فيها  خاءثانياً، الجنوح نحو االتصال بمجتمع الر
 ."حتى ال نقول الشقاء" ،العطاء والتضحية

القرار في القضاء عن ممارسة مسؤولياتها كاملة وترضخ  ثالثاً وهو الخطر األكبر، أن تستنكف مراكز
 . القضاء ت السياسة التي تحاول دائماً غزو أرضلنزوا

 ية القاضي والسلطة القضائية هياستقاللوقالت إن  نوار مناصريأوعن التجربة التونسية، تحدثت القاضية 
المخاض ومن  مرحلة تزال في لتونسية ماوأضافت أن التجربة ا. "ليهاة لدولة القانون التي نطمح إالمؤسس"

و ثالثة لم يعط سوى فصلين أ ۱۹٥۹عام دستور وأوضحت أن . لكي نفهمها في الزمان تجذيرهاالمهم 
سلطة ال إلى قضائي وليسالسلك ال ، كان القضاة موظفون ينتمون إلى ۱۹٦۹و ۱۹٦٥وبين عامي  ،للقضاء

رئيس الدولة، وقضاء برئاسة  مجلس قضاء أعلى  :التالي القضائية على الشكل المؤسساتوكانت . قضائيةلا
الحاكمة التركيبة وكانت آنذاك . وزير العدل تحت إشراف وقضاء عدلي ،ف رئيس الوزارءاشرمالي تحت إ

  .التعينات والوالياتبتحكم تهي التي 

استقاللية القضاء لتكريس ولى سلطة قضائية في خطوة أ معه صبح القضاءليتعديل الدستور  بعد الثورة، تم
وعن الوصول إلى منصب . على للقضاءضمن المجلس األ القضاء العدلي والمالي واإلداري وبات والقضاة،

ويتألف . االنتخاب والتعيين، علماً أن نسبة المنتخبين تفوق نسبة المعينين لالختيار، قاض تحدثت عن آليتين
. مناصفة بين الجنسينتسوده ساتذة جامعيين ووأ بية مختلطة من محامين ومحاسبينتركمجتمع القضاة من 

ض الدستور لجهة استقاللية وتناق طبققوانين قديمة ت: منزلتينتونس في منزلة بين  ، تقبعاليوم: "وتابعت
القاضي  وأضافت أن". القضاء، ودستور يمنع المس بالقضاء ويخول إليه مهمة تطبيق الحريات والحقوق

. ومن أبرز مهامه إرساء دولة القانون والمؤسسات ،يضاً أ اً بل دستوري اً ومالي اً ريداوإ اً عدلي اً قاضيليس فقط 
يمة يحاول بين مرحلة قد ،انتقاليةالحالية التي يمر بها القضاء في تونس هي مرحلة  مرحلةوأردفت أن ال

 في مستقالً  ن يجعل القاضيفي طور أمشهد  :ويمكن اختصار المشهد العام باآلتي"الفقه القضائي تعديلها، 
ينص في مجال تعيين القضاة، أن يرفع الرئيس الدستور  ، علماً أناوالت السلطة التنفيذية التدخلظل مح

 تدخل بها ال السلطة التنفيذية والتال ،لتعيين القضاة األعلى  المجلس قائمة حصرية بأسماء المرشحين إلى
 . "ةالتشريعي السلطة

، وثانيها ۱۹۸٥على للقضاء منذ العام ، أولها إحداث المعهد األقضاةتعيين الوتحدثت عن مداخل مختلفة ل
وعن برامج المعهد . المباريات وثالثها االنتداب المباشر لمستشارين في اإلدارة لهم أقدمية وذلك بعد مباريات

تدجين يتم ف على ثقافة احترام رئيس الدولة بحيث لألس"قالت إن وزراة العدل هي من تعدها ويقوم التكوين 
ي خوض أكدت وجود تدخل في تحديد من له أحقية ف ،بالنسبة إلى المباريات. "نعلى أنهم موظفو القضاة

 .مداخل الولوج الى القضاء بكل فروعهلتوحيد  جاريةوقالت إن المساعي  هذه المباريات وفي نتائجها،

يقضي أن نه عندما يقضي مهم أوآراء، ولكن ال اً فكارو مواطن تونسي ويحمل أالقاضي ه"وختمت بالقول إن 
منظمات المجتمع وي العام فالشأن القضائي تحول إلى شأن عام يتدخل فيه المواطن والرأ. لقانوناً لوفق

ل كامل وما نزال في مرحلة بشك الجديد لم نلمس تطبيق الدستور رض الواقع،على أ: "وأضافت. "المدني
 ". على ذلك كبر مثاالً إال أ علىضاء المجلس األالسياسي في انتخاب أعتوافق الغياب المخاض وما 



 

حديث  الكويت بلد صغير وهو وقال إن  خالد محمد الكندريوعن التجربة الكويتية تحدث القاضي 
قبل هذا . الفصل بين السلطات مبدأ على ٥۰الذي نص في المادة  ۱۹٦۱االستقالل وصدر دستوره عام 

لة الحديثة والمحاكم كما ونشأت الد ،الدستوروضع وبعد  القضائية الد يتولى السلطةلبمير االتاريخ، كان أ
وسندان إظهار الشفافية  يضعك بين مطرقة واجبالحديث عن الشؤون الوطنية إن : "وأضاف. نعرفها اليوم

على مجلس أ:  يحمل الكثير من التعقيدالنظام القضائي في الكويت ال وأوضح أن". بلدك بأحسن صورة
رئيس محكمة و نائب رئيس محكمة التمييز يضم بين أعضائهو رئيس محكمة التمييز يترأسه للقضاء

 .الكويتيين قضاةأقدم اثنين من الو رئيس المحكمة الكليةو وكيل محكمة االستئنافوالنائب العام و االستئناف
يختص : "صالحية هذا المجلس بالتالي ۱۹۹۰لعام  ۲۳رقم  ضاءمن قانون تنظيم الق ۱۷وتحدد المادة 

عضاء النيابة أفي كل ما يتعلق بتعيين القضاة و ،، بناء على طلب وزير العدلالنظرالمجلس األعلى للقضاء ب
  .صلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانونلعمل آخر غير عملهم األ انتدابهمالعامة وترقيتهم ونقلهم و

ما يراه في شأنها من تلقاء ، وله اقتراح العامةابة ن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيأوللمجلس 
   ."و بناء على طلب وزير العدلأنفسه 

القاضي الكويتي أن  مضيفاً ، العدل واعتبر أن الخطر على استقاللية هذا المجلس يأتي من وكيل وزارة
لسلطة التنفيذية، ون القضاء تابع لالمشكلة تكمن في ك. ماحكصدار األشؤون إي تدخل في مستقل وال يوجد أ

فهو ال يتمتع باستقالل مالي وصحيح أن القضاة يتمتعون بالحصانة وبمكانة مرموقة في المجتمع، إال أنهم 
ذا إة، فبل مصلحة دائم اً دائم اً وال عدو اً دائم اً السياسة ليست صديق" إلى هذا اعتبر أن .موظفون مجرد

 ."ذم القضاء ،واذا الحكام متطابقة مع مصلحة السياسة مدح القضاء صدرت أ

مسألة تعيين القضاة وترقيتهم، ونصت هذه المواد على  ۲۱و ۲۰و ۱۹وتناول قانون تنظيم القضاء بمواده 
 :التالي

يين من ينتمي جاز تع ،، فان لم يوجداً يكون كوتي، أن اً ن يكون مسلمأ ضاءيشترط فيمن يتولى الق: "۱۹المادة 
مر مخل أل او تأديبياً  هلية غير محكوم عليه قضائياً يكون كامل األ نأ. ةحدى الدول العربيإلى إبجنسيته 
و أجازة الحقوق إعلى  يكون حاصالً  أن .حسن السمعةويكون محمود السيرة  أن .ةو االمانأبالشرف 
  ."جازات العاليةو ما يعادلها من اإلأالشريعة 

ال القضاء الذين ال تقل درجتهم عن يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رج": ۲۰المادة 
ن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه أ، بشرط عضاء النيابة العامةأو من في درجته من أمستشار 

الستئناف، ، ورئيس محكمة ان تعيين نائب رئيس محكمة التمييزويكو. الدرجة مدة ال تقل عن عشر سنوات
كمة الكلية من رجال القضاء الذين ال تقل درجتهم عن مستشار ، ورئيس المحونائب رئيس محكمة االستئناف

يكون  ،حوالوفي جميع األ. و من في درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة ال تقل عن عشر سنواتأ
ة كمويعين وكالء مح. على للقضاءخذ رأي المجلس األأالتعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد 

تقل مدة خدمتهم  حكمة الكلية من رجال القضاء الذين الماالستئناف ونائب رئيس ال التمييز ووكالء محكمة
وذلك  ،منها عشر سنوات على األقل بدرجة مستشار أو من فى درجتة ،عن خمس وعشرين سنة متصلة



ويكون التعيين بمرسوم بناء على  ،خالل بترتيب األقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه فى القضاءإدون 
 ."وزير العدل بعد موافقة المجلس األعلى للقضاء عرض

أساس  ىومن حكمهم من أعضاء النيابة العامة عل ىن ترقية القضاة حتى الدرجة األولتكو": ۲۱المادة 
ال  ،حوالجميع األ يوف . الوظائف األخرى باالختيار ىتجرى الترقية إل ،األهلية، وفيما عدا ذلكواألقدمية 

وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين ال تقل درجة  الدرجة التالية مباشرة لىإ إالجوز الترقية ت
إحدى الحاالت  يالترقية ف يأو عضو النيابة العامة ف يالقاض يويجوز تخط. كفايته فيهما عن فوق المتوسط

من ) ۳٦،٦٥(ادتين وفقا للم يتنبيه كتاب هإذا وجه إلي -ب. من مجلس التأديب إذا وجه إليه اللوم -أ: التالية
إذا لم يجتز الدورات التدريبية وفقا للضوابط والشروط التى يضعها المجلس األعلى للقضاء  -ج. هذا القانون

 ."هذا الخصوص يف

وأوضح الكندري، أن خريجي كلية الحقوق أو كلية الشريعة يتقدمون إلى مباراة يقبل األوائل فيها في معهد 
ونوه بأن . موقع وكيل نيابية مدة خمس سنوات ويتدرجون بعدها في القضاءوفور تخرجهم يعينون ب. القضاة

ال يضم نساء إال أنه ثمة اليوم وكالء نيابة من النساء وعليه سيصبحون بعد الجسم القضائي في الكويت 
 .خمس سنوات قاضيات

ي تعود مهمة انتداب على إنشاء إدارتين للتفيش القضائ ۳۰أن قانون تنظيم القضاء ينص في مادته  إلىولفت 
ا إلى المجلس األعلى للقضاء، كما ينظر هذا المجلس في التقارير التي ترفعها بعد مهيا ورئيسمأعضائه

يشكل من يعود إلى مجلس تأديب  كما نوه بأن تأديب القضاة .إجراء التفتيش لتقدير كفاءة القضاة ويبت فيها
و أال يكون بينهم رئيس أ، على ري محكمة االستئنافثنين من مستشاثالثة من مستشاري محكمة التمييز وا

من  ۳٥إال أن المادة  .فالسلطة التنفيذية ال تتدخل في تشكيل هذا المجلس. على للقضاءعضاء المجلس األأ
راف فضفاضة ويمكن أن تؤدي ، وتبقى كلمة إش"حق اإلشراف على القضاء"القانون أعطت لوزير العدل 

 . ضاءاستقاللية الق إلى الحد من

سلطاتها المستقلة  منهاكل والية ل ۱٦اتحادية تضم دولة وأوضح أن ألمانيا  سنواسكيوأخذ المنصة القاضي 
قضاء  حكومة محلية في كل منها وزارة للعدل وتالياً  ۱٦يوجد  وعليه. الثالث من تنفيذية وتشريعية وقضائية

ر المحكمة الدستورية العليا هي التي تضمن على الصعيد الفيدرالي، تعتب: "وعن نظام المحاكم قال. مستقل
االلتزام بالقانون األساسي، وهناك محكمة العمل االتحادية والمحكمة االتحادية وهي أعلى درجة في نطاق 

ختصاص اعات بين الناس فهذه القضايا من اللنظام األلماني وال تهتم بمسائل فض النز القضاء القانوني طبقاً 
ون الجزائي التي تعالج في الدرجات السفلى كالمحاكم المحلية واإلقليمية والمحاكم القانون المدني والقان

المحكمة : لى أربعة مستوياتهناك أيضا المحاكم العادية وهي تمارس اختصاصاتها ع. اإلقليمية العليا
وهناك أيضا المحاكم اإلدارية . االبتدائية، ومحكمة الوالية، ومحكمة الوالية العليا والمحكمة االتحادية العليا

 ."وهي تختص بكل القضايا العامة المتعلقة بالقانون اإلداري

في الوالية على أن يكونوا من  بالنسبة إلى تعيين القضاة، قال إن معظم القضاة يعينون من قبل وزير العدل
يتم التعيين بعد مباراة ومن ثم يخضع الناجحون فيها إلى سنتين تدريب ليخضعوا بعدها . حملة شهادة الحقوق



قاض أصيل، فإذا جاء يكون التعيين لفترة تجريبية يخضع بعدها القاضي المتدرج إلى تقييم . لمباراة أخرى
 .  أما التعيين فهو بيد وزير العدل المحلي ،التقييم بيد القضاة إذاً . الحياةيجابيا يعين قاض مدى هذا التقييم إ

 

 : ومع فتح باب النقاش طرحت األسئلة التالية

إليه زمة ثقة في القضاء في لبنان والناس يخافون اليوم اللجوء يوجد أ: قاضي غانملى السؤال إ -
بانتظار قيام  لى القضاء اللبنانينعيد الثقة إ فكي. لى التحكيمضلون حل المشاكل حبيا أو اللجوء إيفو

 ليها؟الدولة التي نصبو إ

 ؟ "أال تعتقدون أنه علينا ان نبدأ بتعديل أصول المحاكمات: "غانم يسؤال إلى القاض -

لنظام السياسي ال أعتقد أن يوجد في التاريخ نظام قضائي سبق في تطوره ا: "سؤال إلى القاضي غانم -
وعليه، ال يمكن للقضاء اللبناني أن يقوم بنقلة نوعية إذا لم يتطور النظام اللبناني  .دواالجتماعي للبل

ور السياسي د جدلية ال يمكننا نفيها بين التطيوج. السياسي واالجتماعي ليكون الرافعة للقضاء
من الصعب وجود منظومة قضائية فعالة في ظل إطار سياسي . واالجتماعي والتطور القضائي

مة القضاء بشكل عام ليست ولدينا في لبنان قضاة فاعلون ولكن منظ. ي ومؤسساتي ضعيفواجتماع
اعتقد أنه علينا البحث في هذه اإلشكالية وكيفية معالجتها وهي ال تعالج بالقانون وحده وال بجرأة . فاعلة

أن عدم إلى هذا، هناك تقصير من جانب الجسم القضائي في تواصله مع اإلعالم، إذ . القاضي وحده
يجب أن نعلن عن . كملهسلبية التي تطال الجسم القضائي بأاظهار االيجابيات هو وراء تعميم الصورة ال

 ".التدابير المسلكية والتأديبية التي تتخذ بحق القضاة

ما هي الوسائل القانونية العملية المتوفرة للقاضي اللبناني لمواجهة التدخل : سؤال إلى القاضي غانم -
 دون اللجوء إلى سلطة سياسية أخرى معاكسة؟السياسي 

أال تعتقدون أن المشكلة في لبنان هي في التركيبة السياسية؟ نتحدث عن : "سؤال إلى القاضي غانم -
 ". فمن هم الفاسدون؟ ،الفساد وكل الطبقة السياسية تريد مكافحة الفساد

سياسية استثنائية ووضع أمني غير علينا طرح إشكالية البلدان التي تعاني من اضطرابات : "سؤال -
هل يمكن الكالم عن استقاللية القضاء أو إصالح القضاء في . مستقر ودور للميليشيات في ادارة البلد
 ". ؟ظل وجود عدم استقرار سياسي وأمني

علينا البدء بتحقيق مبدأ المسافة الذي  :يقتضي االنطالق من واقعنا": في معرض الرد قال القاضي غانم
من قانون  ٥تعديل المادة نتمنى على المجلس النيابي . ثت عنه، أي المسافة بين السلطة والقضاءتحد

إلى  .لتصبح صالحية تعيين القضاء مناطة بشكل كامل وحصري بمجلس القضاء األعلىلي القضاء العد
دعو الهيئات كما أ. يزول القضاءذا انعدمت الثقة أدعو القضاة إلى كسب ثقة الرأي العام ألنه إ هذا،

لسياسة؟؟ إذا لماذا يرضخ القاضي ل" :وسأل ."كملهاالقضائية إلى ممارسة واجباتها وصالحياتها على أ



بأال يدعوا السياسيين يتدخلون في  ولذلك أناشد القضاة ،ذا تدخل السياسي ال يوجد قضاءوإ يخاف القاض
لدينا قضاة جيدون ونشأتهم  .وفعالية أكبرملفاتهم، كما أناشدهم ببذل المزيد من الجهود لتحقيق انتاجية 

اليوم تأخرنا عن  .)۱۹٦۱(قدم المعاهد العربية في القانون ومعهد القضاء فيه من أجيدة ولبنان عريق 
نة القضائية دخلت في دستورها قواعد دستورية تتعلق بالحصا، إذ أنها أهذه البلدان ال سيما دستورياً 

هناك عامالن، األول هو ممارسة "ى التصدي للتدخل السياسي، بالنسبة إل. والصالحيات القضائية
إذا استثنينا قضية القضاة األربعة، لم نسمع يوماً أن قاض استشهد . القاضي صالحياته بموجب القوانين

إذا اعتبرنا أنه ال يوجد ضمانة للقاضي في هذه الظروف من التجاذب السياسي . بسبب حكم أصدره
العامل . لدولي، يبقى أن القوانين الموجودة تبيح للقاضي ممارسة صالحياته كاملةوالطائفي واإلقليمي وا

ن ي موقع القاضي، وعار على القاضي أن يكون المرء فة، ودونهما ال يمكن أأشجاعة والجرالثاني هو ال
أنا أيضاً متشائم من الوضع الراهن في لبنان لكن  ،ومع ذلك. يربط وجوده بوجود السلطة السياسية

من جهة أخرى، بالنسبة إلى عالقة القضاء باإلعالم، هناك نوافذ إعالمية عدة للتفاعل . تشاؤمي إيجابي
بالنسبة . على مصلحة القضاء والمتقاضين مع الرأي العام، إال أن التأديب هو عملية تبقى سرية حفاظاً 

زمنية للمقاضاة وقد أقر لجهة الحد من الفترة ال إلى تعديل أصول المحاكمات أوافقكم الرأي خصوصاً 
 ".إنشاؤها حتى تاريخه يتمالقانون إنشاء مجالس إدارية إال أنها لم 

ال نشكك في كفاءة  ،لى تونسبالنسبة إ. لة الثقة في القضاءأثارتني مسأ: "القاضية مناصري قالت-
نها الدستورية أل مكان المحكمة التي حلت اليوم  داريةحكام المحكمة اإلتكمن في أ المشكلة ، إنماالقاضي
، وحرية الرأي بها حكام يعرف الناسعبر إصدار أكون ثقة المواطن بالقضاء ت. وجودة بعدغير م

 ".وجرأة القاضي

 المسألة ترتبط ألن عن القضاء ونزاهته وا لي أن أشدد على حساسية الحديثاسمح" :الكندري القاضي
لكن التعميم خطير  ،هناك سلبيات. ي يهدم الدولةد أشكيك العام بالقضاء يهدم المعبالت إن. بالوطن والبلد

  ". وعلينا بحث الموضوع في غرف مغلقة ألن جعله قضية رأي عام يضر الوطن ككل جداً 

 

 نظمة الترقيات والمناقالت والعزلأ: الجلسة الثانية

ارني في عنوان ثأ" :وقالت ميسم نويرية منسقتها، مدير عام وزارة العدل القاضية افتتحت الجلسة الثاني
. نه باعتقادي ال يوجد تدخالت وضغوطات غير تعسفية وشرعيةحلقة الحديث عن تدخالت تعسفية ألال

بالمعنى  هل يوجد ترقيات لدى القضاة :اسمحوا لي طرح بعض األسئلة ،بالنسبة إلى موضوع الجلسة
ولى هم من الفئة األ ضاةالمتعارف عليه؟ هلى هو موظف أم أنه يتمتع بنظام خاص؟ في لبنان جميع الق

ا هناك تعدد في مجاالت عمل القضاة فهل االختالف بينهفماذا نقصد بالترقيات؟ . كل سنتين درجةيترفعون و
القانون واجب التطبيق ولكن كيف يطبق القانون؟ كيف تؤمن حماية  يعتبر ترقية ويميز قاض عن آخر؟

وأعطت الكالم ". صاحبة الصالحية بهذا المجال؟القاضي وماذا نفهم بهذه الحماية؟؟ ومن هي الهيئات 
 .روكز رزقللقاضي 



بمالحظة أولية جاء فيها أنه يوجد اليوم على الطاولة العديد من المشاريع  مداخلته رزقبدأ القاضي 
اإلصالحية التي تتناول جميع المسائل التي طرحت، على أمل أن يصار إلى إقرار مشروع حديث ومتكامل 

 . للقضاء

والتشكيالت القضائية قد حددت  إن أنظمة النقل: "ة النقل والعزل والترقيات قالمعرض حديثه عن أنظموفي 
صالحية أناط بمجلس القضاء األعلى  ٥فالبند أ من المادة  .العدلي القضاء قانونمن  ٤۸و ٤٤و ٥ وادفي الم

ماعية وعرضها على وزير العدل لحاقات واالنتدابات القضائية الفردية أو الجوضع مشروع المناقالت واإل"
، أما البند ب من المادة نفسها فقد ربط هذه التشكيالت بموافقة وزير العدل، وعند حصول "للموافقة عليه

اختالف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء األعلى، تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في 
ظر مجلس القضاء األعلى مجدداً في األمر للبت فيه، ويتخذ إذا استمر الخالف ين. النقاط المختلف عليها

القضاة "أن  ٤٤وجاء في المادة  .قراره بأكثرية سبعة أعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وملزماً 
أما ". مستقلون في اجراء وظائفهم وال يمكن نقلهم او فصلهم عن السلك القضائي إال وفقا الحكام هذا القانون

خالفاً لكل نص عام أو خاص، يجوز نقل القاضي بموافقته إلى مالك : "فقد نصت على اآلتي ٤۸ المادة
إحدى اإلدارات العامة أو المؤسسات العامة على اختالفها، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على 

داب القاضي إلى وال يجوز انت. اقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس القضاء األعلى
مالك إحدى اإلدارات العامة أو المؤسسات العامة ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب القاضي إلى 

 ".ويكون االنتداب لمدة محدودة أو غير محدودة. مالكها

 كل قاض يرشح نفسه لالنتخابات النيابية او البلدية ينفصل حكماً "أن  ٥۱بالنسبة إلى العزل، جاء في المادة 
أما العزل بسبب اإلخالل في تأدية  ."وظيفة قضائية أين يعين في ، وال يجوز بعد ذلك أعن سلك القضاء

كل إخالل بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو : "ما يلي ۸۳الواجب فقد جاء في المادة 
الوظيفة التخلف عن الجلسات يعتبر بنوع خاص إخالالً بواجبات . ب يؤلف خطأ يعاقب عليه تأديبياً ااآلد

وتأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد معين إلفهام الحكم عند ختام المذاكرة والتمييز بين المتقاضين 
أما الجهة المولجة مهمة التأديب فهي المجلس التأديبي للقضاء الذي يتألف من رئيس ". وإفشاء سر المذاكرة

رئيسي غرفة لدى محكمة االستئناف يعينهم رئيس مجلس القضاء  غرفة لدى محكمة التمييز رئيساً وعضوية
وينظر المجلس في . األعلى في بدء كل سنة قضائية، كما له أن يعين بديالً ألي منهم عند الغياب أو التعذر

أما العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها فهي . تأديب القضاة بناء على إحالة مجلس هيئة التفتيش القضائي
 :۸۹وفقاً للمادة 

 .التنبيه -۱
 اللوم -۲
 .مدة ال تجاوز السنتينتأخير الترقية  -۳
 .نزال الدرجةإ -٤
 .مدة ال تجاوز السنةالتوقيف عن العمل دون راتب  -٥
 .الصرف من الخدمة -٦

 



وفي حال إنزال الدرجة يحتفظ القاضي . العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أم معاش التقاعد -۷
تعاد له  ،ل العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعدوفي حا ،بمدة أقدميته للترقية

 .المحسومات التقاعدية
 

ال يجوز نشر إو إعالن أي معاملة من معامالت المالحقة "، ۸۸تجري المحاكمة بصورة سرية ووفقاً للمادة 
 ".التأديبية، ما عدا القرار النهائي إذا تضمن عقوبة الصرف أو العزل

 

للقاضي  المسار المهنيإن : "وقالت سة تحدثت القاضية مناصري عن الحالة التونسيةوعن موضوع الجل
التي وهناك الترقية  وال تقييم فيه،هناك التدرج التلقائي : على معايير علمية هي تحتويالقوانين و تحدده

و أكعقاب مقنع  االثنين قبل الثورة كانت السلطة التنفيذية تتدخل في الترقية والنقل وتستخدم. يدخل فيها التقييم
بالنسبة إلى التشكيالت والمناقالت فقد . يعد يجوز نقل القاضي دون موافقتهلم  ،بعد الثورة. مكافأة مقنعة
والمتعلق  ۲۰۱٦لعام  ۳٤من القانون األساسي  الفرع األول من القسم الثاني من الباب الثالث عولجت في

 :وجاء في هذا الباب. بالمجلس األعلى للقضاء

ليه بالنظر من تسمية وترقية مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إكل  ـ يبتّ  ٤٥الفصل 
، كما يبّت في مطالب رفع الحصانة ومطالب االستقالة واإللحاق واإلحالة على التقاعد المبّكر واإلحالة ونقل

س القضائي عند النظر في المسار يعتمد المجل .أحكام األنظمة األساسية للقضاةعلى عدم المباشرة وفق 
ويراعي لهذه الغاية . المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد واالستقاللية

المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها باألنظمة 
 .األساسية للقضاة

فيما يخصه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات  المجالس القضائية الثالثة كلٍّ  ـ تحّدد ٤٦الفصل  
 .الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات

شهر ـ يعلن المجلس األعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه  ٤۷الفصل 
 .للمجلس عند االقتضاء إجراء حركة استثنائية خالل السنة القضائية ويمكن ،من كل سنة تموز

وال . ةالقاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعّبر عنه كتاب ـ ال يمكن نقل ٤۸الفصل 
مراعاة لمصلحة العمل  القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي تحول هذه األحكام دون نقل

 :ة عنالناشئ
 

 .المحاكم في الشغور سدـ ضرورة 
 .حداث محاكم أو دوائر جديدةإلـ توفير اإلطار القضائي 

 .ـ تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بّين في حجم العمل
 

إالّ إذا عّبر  ،تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثالث سنوات جاوز مدة المباشرة في مركز النقلوال يجوز أن تت
 جميع القضاة أمام مقتضيات النقل يتساوى .نفسه المركزرغبة صريحة في البقاء بعن القاضي المعني 

 .لحسن سير القضاء
 



ال يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إال بموجب قرار : " ٥٤بالنسبة إلى العزل فقد جاء في الفصل 
الفرع الثاني من  وتناول ."معلل من المجلس األعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الفصل وجاء في  ،مسألة تأديب القضاة  ۲۰۱٦لعام  ۳٤القسم الثاني من الباب الثالث من القانون األساسي 
تصدر  .ال تكون جلسات المجلس القضائي المنتصب للتأديب قانونية إال بحضور أغلبية أعضائه" : ٦۲

تساوي  حالوفي . بية األعضاء الحاضرين وتكون معللةقرارات المجلس القضائي في المادة التأديبية بأغل
ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى  حالفي " :٦۳الفصل وفي  ."األصوات يرّجح صوت الرئيس

أحكام األنظمة األساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقّرر العقوبة المناسبة 
وإذا كانت األفعال المنسوبة  .م العقوبات الوارد باألنظمة األساسية المذكورةلألفعال المرتكبة من بين سلّ 

بإيقافه عن العمل  للقاضي تشّكل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معلالً 
من  صالحاً إلى النيابة العمومية التخاذ ما تراه  في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فوراً 

 . لتزم السرية في جلسات التأديبوتُ  ."إجراءات

) ۱(: التدرج الوظيفيب القضاة في الكويت هي رهن ترقياتإن " :وعن تجربة الكويت، قال القاضي الكندري
) ۳( ،ل نيابة جيموكي) ۲(معهد القضاء يتقاضى خاللها راتب، باحث قانوني مبتدئ يدرس مدة سنة في 

لهذا التدرج  نيةيالب المدةعدلت العام الماضي . ولىقاضي من الدرجة األ) ٤(ثم  بعدها وكيل نيابة ب
 رتبةلى الوعشر سنوات للوصول إ ، ۳إلى  ۱سنوات بين كل من الرتب  ثالث: بهدف التكويت يفيظالو
  .خيرةاأل

ضائي لتفتيش ق فقط، إضافة إلى الخضوع  مرور الزمن هوالمطلوب للترقية من درجة الى درجة إذاً 
 لدورة تدريبية بعدها يخضعواً يكون ناجح%) ۷۰(فإذا حصل على درجة معينة القاضي،  عماليستعرض أ

و تدخالت سياسية في واستطيع التأكيد أنه ال توجد أي عوامل خارجية أ" .قبل االنتقال إلى الدرجة األعلى
 ."هذا الموضوع

في مجلس القضاء ة المناصب الرئيس: س القضاءكيل مجلتكمن في مادة تش وهي مشكلةثمة تابع، ومع ذلك، 
بناء على عرض وزير العدل بعد ن المرسوم يتم تحت سلطة السلطة التنفيذية لجهة أولكن  اعطيت للقضاة

. ساسية يجب ان تبدأ بعرض من وزير العدلهذه المناصب القضائية األ. للقضاءعلى أخذ رأي المجلس األ
 نه قد يستخدم يوما ماً شاكل لكن وجود النص المعيب يعتبر خطراً، ألاآلن ملم نواجه حتى  ،في الواقع العملي

رفضت االستقالة . قالتهرئيس مجلس القضاء فقدم است شجاعةبذلك بالفعل وحل الموضوع  صلحوقد 
 النيابة العامةإال النقل من  ،بالنسبة إلى النقل فهذه الفكرة ال وجود لها. صدار المرسوم وعمدت السلطة إلى إ

 ".الى القضاء ومن يقدر ذلك هو النائب العام وليس الشخص المعني

ال عزل إالقاضي غير قابل لل: نها الضمانة الحقيقية لحماية القاضيأل جزئية العزل مهمة جداً إن : "وأضاف
وحتى هذه . تئنافمن االس وثالثة من التمييز إثنان: خمسة مستشارينمن ديب مؤلف من خالل مجلس تأ

وقد درجت العادة على استبدال العزل باالستقالة كي ال يظهر القضاء بصورة  .ي قاضيعزل أ اللحظة لم
عضاء النيابة أوالقضاة ": من القانون على التالي ۲۳وعن عدم قابلية عزل القضاة نصت المادة . سيئة

محاكمة التأديبية جراءات الإل ال وفقاً إغير قابلين للعزل  ،)ج(عدا من هم في درجة وكيل نيابة  ،العامة



ال بعد إعضاء النيابة العامة أنهاء عقود المتعاقدين من القضاة وإوال يجوز   المنصوص عليها في هذا القانون
 الإوال ينقل مستشارو محكمتي التمييز واالستئناف الى النيابة العامة   .على للقضاءموافقة المجلس األ

 . "برضاهم

 

يجري  للقضاة قائمة على تقييم دائمفي ألمانيا الترقيات "إن  سنواسكي التجربة األلمانية قال القاضي وعن
تقوم . وأنشطتهم خارج القضاءع المتاقضين على ضوء إنجازاتهم ومؤهالتهم وتعاملهم مربع سنوات كل أ

. معللة ومفصلة ى ضوء قواعد صارمة، وتكون نتائجهعل يتم بشكل فرديعدل بتحضير التقييم الذي وزارة ال
  ". ة على أن يكون معلالً بطلب الترقي أن يتقدموا لقضاةويمكن أيضاً ل

ي وفي حال وجود تتم ترقية القاض اذا تمت الموافقة عليه، وإتشكل لجان وتجتمع للنظر بالطلبات: "وأضاف
ثير السلطة التنفيذية على السلطة جهات متعددة يضمن عدم تأإن تدخل . خرىاللجوء إلى لجنة أخالف يتم 

 ."القضائية

له هذا الحق باستثناء الدستور يصون  إذ أن عن القاضي ال تحصل رغماً " بالنسبة إلى عمليات النقل قال إنها
ديبية تصدر عن محكمة قرارات تأ وللعزل أ اً وة جزائية ضد القاضي قد تكون سببرفع دعبعض الحاالت ك

 ."يتقرر بموجبها نقله

ي لمدى ه  ن واليتهمأ علماً  ،وصولهم الى سن التقاعد دلمان يتقاعدون عنالقضاة األ" قال إنف ،العزل إما عن
نائية في و حكم بالعزل من المحكمة الجي حال صدور حكم قضائي جنائي أصيل فيعزل القاضي األ. الحياة

 ".ديبيةضمن األعمال التأ يعزل بحكم قضائي ،عدا عن ذلك. كبرى ألمانيا بتهم

سلوك السوء ل ، كما يمكن اعتماد عقوبات أخرى مثل خفض الرتبة نتيجةالعزل هو تدبير معتمد"وتابع أن 
رح العزل تطلب الوزارة ذا طإف ة،ديبية مأطرة بشكل كبير وواضحإن اإلجراءات التأ. نادرة حاالت نهاكول

وبعدها  ،يمكن طلب تدخل المجلس الرئاسي ، وفي ختام جلسة االستماعاوالً  المعني لى القاضياالستماع إ
  . "بذلك وهو حكم ال يمكن الطعن به ر حكم من المحكمةإذ صدمرحلة التنفيذ  العزل يدخل

 

 :األسئلة التالية نقاشطرحت خالل جلسة ال

 ؟حوافز تخلق القاضي تحديد مدة واليةأال تعتقدون أن : سؤال -

أال تعتقدون أن التعيين في القضاء يجب أن يكون غير مباشر وتسلسلي كما هي الحال في الكويت؟ : سؤال -
  أال يضمن ذلك خضوع القاضي لعملية تقييم تكون نتائجها جسم قضائي صلب ومتين؟ 

محددة بست البقاء في المناصب القضائية  ،نه في الكويتض الرد على األسئلة قال الكندري إفي معر
 . سنوات غير قابلة للتجديد، ما عدا منصب رئيس مجلس القضاء

http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=98394�
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أما القاضية مناصري فقالت إن المهم يبقى في الرقابة القضائية على أعمال الترقية واالنتداب والمحاسبة 
 .  وعدم خضوع هذه العمليات للسلطة السياسية

عدم صدور في لبنان تعود إلى  ناصبهمطول مدة سنوات تولي القضاة م" القاضية نويري أوضحت أن
 ."وهذا ما ال يحصل تشكيالت التي يجب أن تصدر كل عام،ال

يدي تكمن في كون الترقيات بين أ في ألمانيا ضعفالونقطة  ،الشفافية هي مشكلة قال إن القاضي سنواسكي
 . شغور د وجوب ملئعنو في حاالت خاصة إال عند الطلب أما المجلس الرئاسي فهو ال يعقد ، أوزارة العدل

  

المداوالت، التسلسل الهرمي للمحاكم، حق القاضي بالخروج عن قرار  :الجلسة الرابعة
 األكثرية

سأتناول موضوع المداوالت : "وقالت رنا عاكوم ةالقاضي عن التجربة اللبنانية في هذا الموضوع تحدثت 
 . "حكام وصفات الحكم القضائي السليموإصدار األ

 :فهي صدار األحكامإل تبعةجراءات الماإلى بالنسبة إل

 دونها يبطل الحكموجراء المداولة ضروري إ -

 المداولة بين القضاة الذين حضروا المرافعات واختتمت المحاكمة بحضورهمتجري  -

 جماع األراء أو أكثريتهاتصدر بإ -

 المداوالت سرية -

 الحكم سفلون مخالفته في أيد لحكم األكثرية المخالفالقاضي  -

 عالن عنها واحترامهاأخرى يتم اإلالحكم يتم في الجلسة أو في النطق ب -

 .وتاريخ النطق يكون تاريخ الحكم المحكمة وينطق به رئيس المحكمة أو أحد القضاة ينطق بالحكم في مقر -

 سبابتحديد مهلة لتنفيذ الحكم مع بيان األ -

ويحق  .صيلينم القضاة المتدرجين والقضاة األعليها قسوينص  ،المذاكرةوأوضحت أن المداوالت سرية كما 
. "يتمتع بجرأة تجاه الرئيسأن ي ضغوط خارجية ووعليه رفض أ"للقاضي معارضة رأي األكثرية 

 .وأضافت أن معايير الحكم القضائي السليم هي النزاهة والفعالية والتجرد والشجاعة األدبية

بتدائية وتمييزية وليس على التقاضي على درجتين ا مبدأ لت إنقا ،بالنسبة إلى التسلسل الهرمي للمحاكم
استقرار  على وهدفها الحفاظ وليست محكمة واقع القانونالمحكمة التمييزية هي محكمة  ، إذ أنثالث

 .على قانونية األحكام التي يصدرها القاضيواالجتهاد 



م مما يشكله من ضغوط نفسية حق مضمون للقاضي على الرغ الخروج عن قرار األكثريةواعتبرت أن 
للخصم الذي خسر بناء على قرار يعطي ، كما النص القاضي بتدوين مخالفته بهدف حمايتهألزم قد و. عليه

السلطة القضائية، عت أن المجلس األعلى للقضاء هو رأس الهرم في وتاب .كثرية فرصة الستئناف الحكماأل
 .كثرية تدون أيضاً ألخالفة أحد أعضائه لومداوالته سرية أيضاً وم

من ضمانات الهيئات القضائية العليا له  هوفربشخصه ومن ثم بما ت وختمت بالقول إن استقاللية القاضي تبدأ
 . لحمايته

 ،ال تدون يحق للقاضي مخالفة ألكثرية إال أن هذه المخالفة في تونس: "عن التجربة التونسية قالت مناصري
جزءا  أصبحن القاضي خالفته للطعن في االستئناف يعني أستناد الى موأرى ان ذلك يحمي القاضي أكثر واال

 ."قاضين وهذا ال يجوزمن المحاكمة ومن العالقة بين المت

وقد ألغيت المحاكم االستثنائية بعد  صلي وقضاء استعجاليال بد من اإلشارة إلى وجود قضاء أ: "وأضافت
ليس قضاء إستثنائي، كما أصبحت النيابة الثورة والقضاء العسكري هو قضاء خاص على درجتين و

يقوم القضاء بفروعه كافة على مبدأ تأمين محاكمة عادلة . العمومية تمتع باستقاللية عن وزارة الداخلية
الثغرة في المحاكم التونسية هي في توزيع القضايا على المحاكم . للمتقاضين تقوم على شرعة حقوق اإلنسان

الهيئة  فيكل قاض على و ،سرية ، فهيالمداوالتفيما يتعلق ب.  االستنسابيةمن  والقضاء إذ نواجه نوعاً 
يكون عدد لى التصويت ودائما الحكمية أن يدرس الملف من أوله إلى آخره، وفي حال االختالف يلجأ إ

 تذهببعد جلسة مرافعة أخيرة واحدة . يمارس الضغطهناك قاض فيصل قد  كي ال يكونالقضاة بالزوج 
 ". وفي حال خالف أحد القضاة رأي األكثرية ال تدون المخالفة وال يمكن إفشاء مخالفته ى الحكملالقضية إ

 مع التجربتين اللبنانية والتونسية،  مشتركةالمن النقاط ثمة العديد " :قال القاضي الكندري الكويتعن تجربة 
محاكم الدرجة األولى وهي محاكم  لدينا. تبقى سرية ال تسرب إلى الخارج وإلى الزمالء القضاة المداوالتف

جزئية يحكم فيها قاض واحد وهناك محاكم كلية ومحاكم االستئناف وتتألف الهيئة الحكمية فيها من ثالثة 
. أما المحكمة الدستورية فتعود إليها مسألة البت في سالمة القوانين وفي الطعون االنتخابية. قضاة أو أكثر

 ".  م التصويت وال تدون المخالفةفي حال حصول خالف على الحكم، يت

صة بالتعليل القضائي مواد خا أي تضمنالقانون ال ي إن وعن التجربة األلمانية قال القاضي سنواسكي
 إلتئاممقرر وقبل  كل قضية يدرسها قاض. قضية معينة وهناك حق دستوري بعدم شطبوالمداوالت 

لمداوالت ولكل قاض صوت لى اموعة القضاة إعض االستماع تعود مجالقاضي القضية وب ، يعرضالمحكمة
ً  السرية يشكل إن انتهاك مبدأ. سريةبالمداوالت  وال يحق ألي قاض ان يرفض التصويت، وتجري  سببا

القضاة حتى الذين اعترضوا عليه وكل قرار  جميعيصدر الحكم بتوقيع من . بية للقاضيللمحاسبة التأدي
ل تعتمد معايير الحكم على االجتهاد واالنصوص، مضيفاً أنه يصدره القاضي ال يخضع إلشراف أي جهة ب

 .فقط في المحكمة الدستوريةيسمح باختالف اآلراء 

 

 



   يفة القضائيةاألنشطة خارج الوظ : الجلسة الرابعة

مثالً، بعض اللجان (ن هناك تكاليف حكمّية بسبب الوظيفة إ مروان عبودالقاضي  عن التجربة اللبنانية قال
ال اشكالية عليها، وهناك تكاليف اختيارية غير منصوص ) حكماً رئيس مجلس شورى الدولة حيث يكون
قد ...). مثل لجان االستمالك، لجان التحكيم، عضوية صندوق تعاضد القضاة(وتشكل اشكالية  عنها قانونياً 

مخالفة لمبدأ  أو ديوان المحاسبة وهي قرار مجلس الشورى أو وزير العدلتكون هذه التكاليف بناًء على 
كما أن السياسيين يحاولون الضغط .  م وبالتراتبيةاالمساواة بين القضاة ألنها تؤدي الى تفاوت بالدخل وبالتقد

 .لتعييناتا هذه على القضاة من خالل

لجان وفي بعض المجالس واإللحاق مسألة التعيين في ال يضاً أن في تونس أ القاضية مناصريدت بدورها، أك
على  وضعّية القاضي المالية تؤثر حتماً . ارات والوزارات ممكن أن تؤثر على حيادة القضاةدبإحدى اإل

 . حياده، لكن األهم هي أخالقه ووجود هيئة عليا للمراقبة

 ۲۷األنشطة خارج الوالية القضائية ممنوعة في الكويت، ال سيما في المادة  فقال إن، لقاضي الكندريا اأم
ر ئيمن قانون التنظيم القضا بداء رأي سياسي أو الترشح أو المشاركة في على القاضي إ، حيث يحظَّ

طبيعي واألول للقاضي هو المنصة فالمكان ال. البلديات ووظائف الشأن العام أو القيام بوظيفة تجارية
 .صدار األحكامإل

خارج الوالية كل نشاط . ي المانيا تشبه تلك التي في تونسأن المسألة ف القاضي سنوداسكيأخيرا، قال 
في المصالح أو الى التأثير القضائية يجب أن يوافق عليه رئيس المحكمة، وال يجب أن يؤدي الى تضارب 

 . ع على القاضي تولي منصب وزاري أو نيابيعلى حياد القاضي، كما أنه يمن

واالستشاري  القضائي األساسية هي الدور المزدوجمشكلة الأن  ق النائب السابق غسان مخيبر قائالً علَّ 
ولكن الى التأثير على  ،لهاء القضاة عن مهمتهم األساسيةتشاري ال يؤدي فقط الى إفالدور االس. للقضاة
 " أن يدلي بحكم ضده؟ كيف لقاض أعطى استشارة لوزير: "أضافو. حيادهم

قبل قد وجدية الى بيت المسترسال توصيات مكتوبة لمستقبل سام منسى باقتراح يقضي بإختم مدير بيت او
لى العمل ء وحماية القضاة من الضغوطات والتدخالت التعسفية، ليصار إلى تعزيز استقاللية القضاتؤدي إ

 .بها بطريقة فّعالة
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