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رأي استشاري تم إعداده بناء عىل إحالة من مجلس املستشارين مبوجب املادة  16من الظهري
الرشيف رقم  1.11.19الصادر يف  25ربيع األول ( 1432فاتح مارس  )2011بإحداث
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي

القـــــــانون التنظيمي املحدد
للنظـــــــام الأ�ســـــــا�سي
للق�ضـــــــاة

امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
القـــــــانون التنظيمي املحدد للنظـــــــام الأ�ســـــــا�سي للق�ضـــــــاة

بيان الأ�سباب
 .1طبقا للفقرة الثانية من املادة  25من الظهري ال�رشيف رقم � 1.11.19صادر يف  25من ربيع الأول 1423
(فاحت مار�س  )2011ب�إحداث املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،ف�إن املجل�س املذكور ي�ساهم يف "تعزيز
البناء الدميقراطي ،من خالل النهو�ض باحلوار املجتمعي التعددي ،و تطوير كافة الو�سائل و الآليات املنا�سبة
لذلك".
كما يقوم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،و طبقا للمادة  13من الظهري ال�رشيف املحدث
له ببحث و درا�سة "مالءمة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل مع املعاهدات الدولية املتعلقة
بحقوق الإن�سان و بالقانون الدويل الإن�ساين ،التي �صادقت عليها اململكة �أو ان�ضمت �إليها ،و كذا يف �ضوء
املالحظات اخلتامية ،والتو�صيات ال�صادرة عن �أجهزة املعاهدات الأممية اخلا�صة بالتقارير املقدمة لها من
لدن احلكومة"
وطبقا ملقت�ضيات املادة  24من الظهري ال�سالف الذكر ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان  ،يرفع �إىل النظر
ال�سامي جلاللة امللك" ،اقرتاحات و تقارير مو�ضوعاتية "،يف كل "ما ي�ساهم يف حماية حقوق الإن�سان و
الدفاع عنها على نحو �أف�ضل"
 .2وعيا منه بالأثر البنيوي لتو�سيع ال�ضمانات النظامية للق�ضاة على حماية حقوق املتقا�ضني وقواعد �سري
العدالة ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان الذي يواكب ،بعرو�ضه االقرتاحية ،م�سار �إنتاج القوانني
التنظيمية ،يويل �أهمية خا�صة وم�رشوعة مل�س�ألة النظام الأ�سا�سي للق�ضاة .وهو اهتمام يجد مربراته �أي�ضا يف
متطلبات "املقاربة املرتكزة على حقوق الإن�سان" وهي مقاربة متت الإ�شارة ب�شكل �رصيح يف بيان الأ�سباب
املوجبة للظهري املن�شئ للمجل�س.
.3اعتبارا لكون احلوار الوطني حول �إ�صالح العدالة ي�شكل فر�صة تاريخية لبناء ت�شاوري للمبادئ الأ�سا�سية
لل�سيا�سات العمومية املتعلقة ب�إ�صالح هذا القطاع اال�سرتاتيجي ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان،
بو�صفه م�ؤ�س�سة وطنية ممثلة يف الهي�أة العليا للحوار الوطني حول �إ�صالح منظومة العدالة ,يعتزم امل�ساهمة
يف النقا�ش العمومي املتعلق ب�إ�صالح منظومة العدالة  ،بتقدميه لهذه املذكرة املتعلقة بالقانون التنظيمي
املحدد للنظام الأ�سا�سي للق�ضاة .ويف هذا الإطار ،ويف �إطار اخت�صا�صاته ،قام املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان ب�إعداد و�إ�صدار عدد من املذكرات همت على التوايل املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية،املحكمة
الد�ستورية ،الدفع بعدم الد�ستورية ،وقانون الق�ضاء الع�سكري.
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� .4إن املقرتحات املت�ضمنة يف هذه املذكرة قد مت �إعدادها بناء على خمتلف املرجعيات املعيارية و الت�رصيحية
على امل�ستويني الوطني والدويل .كما قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بدرا�سة مقارنة لعدد من الن�صو�ص
القانونية املحددة للنظام الأ�سا�سي للق�ضاة يف عدد من البلدان الدميقراطية ،وذلك لتقريب املقرتحات املقدمة
يف �إطار هذه املذكرة من املمار�سات اجليدة ال�سارية املفعول يف هذه البلدان.
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 .5و هكذا ،فقد مت اعتبار املرجعيات املعيارية والت�رصيحية التالية يف �إعداد هذه املذكرة:
• الد�ستور وال�سيما الف�صول ( 1الفقرة الثانية)( 25 ،19 ،الفقرة الثانية)،107 ،86 ،57 ،56 ،35 ،
( ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108الفقرتان الثالثة واخلام�سة) 116، ،114 ،و  117منه؛
• املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،كما مت التعليق عليها من طرف جلنة
حقوق الإن�سان يف مالحظتها العامة رقم  32وخا�صة الفقرتني  19و 20من التعليق املذكور بالإ�ضافة
�إىل الفقرة  21من نف�س التعليق؛
• املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،كما �صادقت عليها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
قراريها  40/32بتاريخ  29نونرب  1985و  40/146بتاريخ  13دجنرب 1985؛
• املبادئ التوجيهية ب�ش�أن دور �أع�ضاء النيابة العامة ،كما اعتمدها م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية
ومعاملة املجرمني املعقود يف هافانا (كوبا) من  27غ�شت �إىل � 7سبتمرب 1990؛
• مبادئ بنغالور املنظمة لل�سلوك الق�ضائي ،والتي مت اعتمادها من طرف املجموعة الق�ضائية حول تقوية
نزاهة الق�ضاء بتاريخ  26نونرب 2002؛
• القرار رقم  67/1امل�صادق عليه من طرف اجلمعية العامة للأمم املتحدة بتاريخ � 24سبتمرب  ،2012يف
�إطار االجتماع عايل امل�ستوى حول دولة القانون ،وخا�صة الفقرات  11و  14منه؛
• القرار  A/C.3/67/L.34/Rev.1حول حقوق الإن�سان يف �إطار �إدارة العدالة ،امل�صادق عليه من
طرف اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  16نونرب 2012؛
• تو�صيات املقررة اخلا�صة حول ا�ستقالل الق�ضاة و املحامني ،غابرييال كناول خا�صة التو�صيات الواردة
يف الفقرات  75 ،70و 98؛
• معايري امل�س�ؤولية املهنية و�إعالن احلقوق والواجبات الأ�سا�سية لق�ضاة النيابة العامة واملتابعني امل�صادق
عليها من طرف اجلمعية الدولية لق�ضاة النيابة العامة واملتابعني بتاريخ � 23أبريل  1999وامل�صادق عليها من
طرف جلنة الوقاية من اجلرمية والعدالة اجلنائية للأمم املتحدة يف قرارها رقم  2 / 17بتاريخ � 18أبريل  2008؛
• التو�صيات الوجيهة لهي�أة الإن�صاف وامل�صاحلة خا�صة التو�صيات رقم  10 ، 9التي متت �صياغتها يف
�إطار املحور رقم  1املتعلق بدعم ال�ضمانات الد�ستورية حلماية حقوق الإن�سان ،وكذا التو�صيات 8، 7، 5
و  9وامل�صاغة يف �إطار املحور رقم  6املتعلق بت�أهيل العدالة ودعم ا�ستقالله؛
• امليثاق الأوربي حول نظام الق�ضاة كما �صادق عليه جمل�س �أوربا بتاريخ  10يوليوز 1998؛
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 .6واعتبارا لو�ضع ال�رشيك من �أجل الدميقراطية ،املمنوح للملكة املغربية من طرف اجلمعية الربملانية ملجل�س
�أوربا يف يونيو  ،2011ف�إن املجل�س قد اعتمد الوثائق املعيارية والت�رصيحية التي مت �إنتاجها من قبل خمتلف
هيئات جمل�س �أوربا يف جمال ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .وهكذا مت اعتبار الوثائق التالية:
• التو�صية  .Rec )2000( 19للجنة وزراء جمل�س �أوربا حول دور النيابة العامة يف نظام العدالة اجلنائية،
امل�صادق عليه يف  6غ�شت 2000؛
• التو�صية )CM/Rec. (2010للجنة وزراء جمل�س �أوربا واملعنونة "الق�ضاة  :ا�ستقاللية ،فعالية
وم�س�ؤوليات" ،امل�صادق عليها يف  17نونرب  2010؛
• التو�صية  )CM/Rec. (2012للجنة جمل�س �أوربا واملعنونة " دور النيابة العامة خارج نظام العدالة
اجلنائية" امل�صادق عليها يف � 19سبتمرب  2010؛
• �إعالن بوردو للمجل�س اال�ست�شاري للق�ضاة الأوربيني ( )CCJEو املجل�س اال�ست�شاري لق�ضاة النيابة
العامة الأوربيني ( )CCPEاملعنونة "الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة يف جمتمع دميقراطي" ،امل�صادق عليها
يف  20يناير 2010؛
• اخلطوط التوجيهية الأوربية حول �أخالقيات و �سلوكيات �أع�ضاء النيابة العامة (و امل�سماة اخلطوط
التوجيهية لبودابي�ست) امل�صادق عليها يف م�ؤمتر الوكالء العامني لأوربا بتاريخ  31ماي 2005؛
• تقرير جلنة البندقية حول "املعايري الأوربية املتعلقة با�ستقالل النظام الق�ضائي" ،امل�صادق عليه يف الدور
العامة  85للجنة املنعقدة من � 17إىل  18دي�سمرب 2010
� .7ضمن نف�س امل�سعى ،قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بدرا�سة مقارنة لعدد من الن�صو�ص القانونية
املحددة للأنظمة الأ�سا�سية للق�ضاة يف عدد من البلدان الدميقراطية املتقدمة ،و يف هذا الإطار متت درا�سة
الن�صو�ص التالية :
• الأمر رقم  58-1270بتاريخ  22دجنرب  1958مبثابة القانون التنظيمي املتعلق بالنظام الأ�سا�سي للق�ضاة،
كما وقع تغيريه و تتميمه (فرن�سا)؛
• القانون الق�ضائي بتاريخ � 19أبريل  ،1972كما وقع تغيريه و تتميمه (�أملانيا) ؛
• املدونة الق�ضائية بتاريخ � 10أكتوبر  ،1967خا�صة اجلزء الثاين منها ،كما وقع تغيريها و تتميمها
(بلجيكا)؛
• القانون التنظيمي رقم  6/1985بتاريخ فاحت يوليوز  1985حول ال�سلطة الق�ضائية (�إ�سبانيا)؛
• القانون التكميلي رقم  35بتاريخ  14مار�س  1979مبثابة القانون التنظيمي لل�سلطة الق�ضائية الوطنية
(الربازيل)؛
• القانون رقم  195بتاريخ  24مار�س  1958املتعلق ب�إحداث و تنظيم املجل�س الأعلى للق�ضاء ،كما وقع
تغيريه و تتميمه (�إيطاليا)؛
• قانون ت�أليف الق�ضاء و تنظيم النظام الق�ضائي ،بتاريخ � 18أبريل  ،1827كما وقع تغيريه و تتميمه
(هولندا)؛
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� .8إن مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان املتعلقة بالقانون التنظيمي املحدد للنظام الأ�سا�سي للق�ضاة،
ميكن تربيرها باحلجج التالية:
احلجة رقم � : 1إن اقرتاحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف جمال النظام الأ�سا�سي للق�ضاة ،ت�ستهدف
�إعمال املالحظات النهائية للجنة حقوق الإن�سان املوجهة �إىل املغرب بتاريخ  1دي�سمرب  2004على �إثر تقدمي
تقريره الدوري ،حيث �أو�صت اللجنة الدولة املغربية ب"اتخاذ التدابري ال�رضورية ل�ضمان ا�ستقالل و حياد
الق�ضاء طبقا للمادة  ،14الفقرة الأوىل من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية" .كما ت�ستهدف
مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أي�ضا �إعمال التو�صيات املوجهة �إىل اململكة املغربية يف �إطار
اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل ،وخا�صة التو�صية املتعلقة ب"اال�ستمرار يف �إعطاء الأولوية لإ�صالح العدالة،
طبقا ملبد�أ ف�صل ال�سلط" (التو�صية .)129.72
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و�ضمن نف�س املنحى ،ف�إن مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان املقدمة يف هذه املذكرة ت�ستلهم من
توجيهات املالحظة العامة رقم  32للجنة حقوق الإن�سان التي ذكرت يف الفقرة  19منها ب�أن �" :ضمان كفاءة،
ا�ستقاللية وحياد املحكمة باملعنى املن�صو�ص عليه يف الفقرة  1من املادة  ،14هو حق مطلق ال يقبل �أي ا�ستثناء .كما
�أن �ضمان اال�ستقاللية يتعلق �أ�سا�سا مب�سطرة تعيني الق�ضاة و امل�ؤهالت املطلوبة منهم ،و عدم قابليتهم للعزل �إىل غاية
بلوغهم ال�سن القانوين للتقاعد �أو انتهاء مدة انتدابهم عند االقت�ضاء .بالإ�ضافة �إىل ال�رشوط املتعلقة بالرتقية و النقل
و تعليق و �إنهاء املهام و كذا اال�ستقاللية الفعلية للق�ضاء عن �أي تدخل �سيا�سي من ال�سلطتني التنفيذية �أو الت�رشيعية.
كما ينبغي على الدول �أن تتخذ تدابري ت�ضمن ب�شكل �رصيح ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية و حماية الق�ضاة من �أي �شكل
من �أ�شكال التدخل ال�سيا�سي يف قراراتهم و ذلك بن�ص الد�ستور و عرب و�ضع قوانني حتدد م�ساطر وا�ضحة و معايري
مو�ضوعية فيما يتعلق بتعيني و تعوي�ض و مدة انتداب و ترقي و تعليق مهام و عزل الق�ضاة و كذا الإجراءات الت�أديبية
التي ميكن �أن تطبق عليهم .و �إن و�ضعية ال تتميز بالف�صل الوا�ضح بني مهام ووظائف ال�سلطتني الق�ضائية و التنفيذية
و �أن ت�سمح لهذه الأخرية مبراقبة �أو توجيه ال�سلطة الق�ضائية ،هي و�ضعية متعار�ضة مع مبد�أ املحكمة امل�ستقلة .ومن
ال�رضوري حماية الق�ضاة من تعار�ض امل�صالح و من �أعمال التهديد �أو الرتهيب .ومن �أجل احلفاظ على ا�ستقاللية
الق�ضاة ،ف�إن نظامهم الأ�سا�سي مبا يف ذلك مدة انتدابهم  ،وا�ستقاللهم و �أمنهم و تعوي�ضاتهم املالءمة ,و �رشوط
�أدائهم ملهامهم و معا�شاتهم و �سن تقاعدهم يجب �أن ي�ضمن بالقانون".
�أما فيما يتعلق باملجال الت�أديبي اخلا�ص بالق�ضاة ،ف�إن الفقرة  20من املالحظة العامة املذكورة ت�شري �إىل �أنه" ال
ميكن عزل الق�ضاة �إال لدواعي ج�سيمة ،كاخلط أ� و عدم الكفاءة ،طبقا مل�ساطر عادلة ت�ضمن املو�ضوعية و عدم
التحيز ،و �أن تكون هذه امل�ساطر حمددة يف الد�ستور �أو القانون .و �إن عزل قا�ض من طرف ال�سلطة التنفيذية،
ب�سبب انتهاء املهمة التي انتدب من �أجلها ،دون �أن يتم �إخباره بالدواعي الدقيقة لهذه القرار و دون �أن يكون
له حق الطعن فيه ،ليتعار�ض مع مبد�أ ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .و ينطبق نف�س ال�شيء عندما تقوم ال�سلطة
التنفيذية مثال بعزل الق�ضاة املحتمل تورطهم يف الف�ساد دون احرتام �أية م�سطرة قانونية".
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القـــــــانون التنظيمي املحدد للنظـــــــام الأ�ســـــــا�سي للق�ضـــــــاة
وبتمييزها بني الأبعاد امل�ؤ�س�ساتية وال�شخ�صية لعدم التحيز ،ف�إن الفقرة رقم  21من املالحظة العامة رقم 32
حددت التوجهات الإ�سرتاتيجية الأ�سا�سية يف جمال تدبري امل�سار املهني للق�ضاة ،وكذا التوجهات املتعلقة
ببع�ض اجلوانب الهامة مثل الت�رصيح بتنازع امل�صالح .حيث ت�شري الفقرة �إىل �أن "هناك جانبان ل�رشط احليادية.
�أوال ،يجب �أال يت�أثر حكم الق�ضاة بنزعاتهم ال�شخ�صية �أو حتاملهم� ،أو �أن تكون لديهم مفاهيم م�سبقة عن
ق�ضية حمددة معرو�ضة �أمامهم� ،أو �أن يت�رصفوا بطريقة ت�ؤدي على نحو غري الئق �إىل تعزيز م�صالح �أحد
الطرفني على ح�ساب الطرف الآخر .و ثانيا ،يجب �أي�ضا �أن تبدو الهيئة الق�ضائية حمايدة يف عني املراقب
النزيه .فعلى �سبيل املثال ،ال ميكن �أن تعد حماكمة ما نزيهة �إذا ت�أثرت �إىل حد كبري مب�شاركة قا�ض كان ينبغي
�إعالن عدم �أهليته مبوجب القوانني املحلية".
احلجة رقم � : 2إن مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان املتعلقة ب�رشوط الولوج �إىل مباراة امللحقني
الق�ضائيني ،ت�ستهدف تنويع وتو�سيع م�سالك الولوج �إىل الق�ضاء ،يف �إطار تدبري توقعي للمهن والكفاءات
املرتبطة مبهنة القا�ضي .كما �أن املقرتحات ت�ستهدف تقوية موقع املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية يف م�سار
تعيني و تكوين الق�ضاة.
احلجة رقم � : 3إن املقرتحات املتعلقة بحقوق الق�ضاة وواجباتهم ت�ستهدف دعم ال�ضمانات النظامية املتوفرة
يف الإطار القانوين احلايل �رشيطة تال�ؤمها مع الإطار الد�ستوري اجلديد .ويف نف�س الإطار ،يقدم املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان مقرتحات ت�ستهدف �إعمال املقت�ضيات الد�ستورية اجلديدة املتعلقة بحقوق
وواجبات الق�ضاة ،ال �سيما تلك املن�صو�ص عليها يف الف�صول  111،109و  36من الد�ستور .
احلجة رقم � : 4إن مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اخلا�صة بالقواعد املتعلقة بتدبري امل�سار املهني
للق�ضاة ،همت بالأ�سا�س بع�ض اجلوانب الإ�سرتاتيجية ذات االرتباط املبا�رش با�ستقالل الق�ضاة ،كمختلف
�أعمال التعيني ،و تدقيق مدى عدم قابلية ق�ضاة الأحكام للعزل والنقل �إال مبقت�ضى القانون و معايري الرتقي
وو�ضعيات الق�ضاة و نظامهم الت�أديبي .كما ينبغي التذكري من الناحية املنهجية �أن مقرتحات املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان املتعلقة بهذا اجلانب ،ينبغي اعتبارها يف تكامل مع املقرتحات املقدمة يف مذكرة املجل�س
حول القانون التنظيمي ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .
احلجة رقم � : 5إن بع�ض املقرتحات املتعلقة بالو�ضع القانوين للنيابة العامة يف التنظيم الق�ضائي تهم يف �آن واحد
النظام الأ�سا�سي للق�ضاة وقانون امل�سطرة اجلنائية .ولهذه الغاية ،و�أخذا بعني االعتبار مو�ضوع هذه املذكرة،
فقد اختار املجل�س تقدمي مقرتحاته يف �شكل مداخل مو�ضوعاتية.

11

امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
القـــــــانون التنظيمي املحدد للنظـــــــام الأ�ســـــــا�سي للق�ضـــــــاة
 .9املقرتحات املتعلقة بتوظيف الق�ضاة
قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يف هذا ال�صدد بدرا�سة مقارنة للت�رشيع املنظم لتوظيف الق�ضاة يف عدد
من البلدان.
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وهكذا ،فعلى �سبيل املثال ،تنظم املدر�سة الوطنية للق�ضاء يف فرن�سا �سنويا ثالث مباريات :
• مباراة خارجية موجهة للحائزين على دبلوم يعادل مدة تكوين لأربع �سنوات على الأقل بعد احل�صول
على الباكالوريا والبالغني على الأكرث � 31سنة؛
• مباراة داخلية خم�ص�صة للموظفني� ،أعوان الدولة� ،أو جماعة ترابية �أو م�ؤ�س�سة عمومية �أو يف الوظيفة
العمومية اال�ست�شفائية ،الذين يثبتون مزاولتهم لأربع �سنوات من اخلدمة و البالغني � 48سنة على الأكرث؛
• مباراة خم�ص�صة مبقت�ضى القانون التنظيمي رقم  2001-539بتاريخ  25يونيو  2001املتعلق بالنظام
الأ�سا�سي للق�ضاة واملجل�س الأعلى للق�ضاء للمر�شحني املثبتني مزاولتهم لن�شاط مهني يف املجال اخلا�ص �أو
انتداب انتخابي واحد �أو عدة انتدابات انتخابية كع�ضو جماعة منتخبة جلماعة ترابية �أو لوظيفة ق�ضائية غري
مهنية ملدة � 8سنوات والبالغني � 40سنة على الأكرث.
وين�ص الف�صل  18-1من النظام الأ�سا�سي الفرن�سي للق�ضاة على طريق للتعيني املبا�رش بالن�سبة للأ�شخا�ص
الذين �أثبتوا مزاولة � 4سنوات يف املجال القانوين ،االقت�صادي �أو االجتماعي م�ؤهلة ملمار�سة الوظائف
الق�ضائية� ،رشط �أن يكونوا حائزين على �شهادة امليرتيز يف احلقوق و�أن يتوفروا على باقي ال�رشوط املطلوبة
للرت�شيح ملباراة امل�ستمعني الق�ضائيني.
كما �أن نف�س الف�صل امل�شار �إليه �أعاله ين�ص على �إمكانية �أخرى للتعيني املبا�رش ،بالن�سبة للحائزين على
الدكتوراه يف القانون �أو ما يعادلها م�شفوعة بدبلوم للدرا�سات العليا وكذا الأ�شخا�ص الذين مار�سوا وظيفة
التدري�س والبحث يف العلوم القانونية يف م�ؤ�س�سة عمومية للتعليم العايل ملدة ثالث �سنوات بعد احل�صول على
الإجازة يف احلقوق م�شفوعة بدبلوم للدرا�سات العليا يف تخ�ص�ص قانوين.
�أما يف �أملانيا ،ف�إن الولوج �إىل �سلك الق�ضاء م�رشوط باحل�صول على "�شهادة الأهلية لوظيفة الق�ضاء" و التي
يتم احل�صول عليها بعد تكوين م�شرتك بني خمتلف املهن القانونية والق�ضائية (ق�ضاة� ،أع�ضاء النيابة العامة،
املحامون ،امل�ست�شارون القانونيون للمقاوالت) .ومدة هذا التكوين هي � 6سنوات موزعة بني تكوين نظري
ملدة �أربع �سنوات يتم �إجرا�ؤه داخل كلية للحقوق و تكوين عملي ل�سنتني على �شكل تداريب� .إن هذه
اخلطاطة تطبق على امل�ستوى الفيدرايل ،غري �أن غالبية الواليات (الالندر) ت�ضيف ف�صال تا�سعا �إىل التكوين
النظري ،وهكذا تكون املدة الإجمالية للتكوين هي �ست �سنوات ون�صف يف املجموع.
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ويف نف�س الإطار ،وطبقا للق�سم اخلام�س من القانون الأملاين لل�سلطة الق�ضائية (القانون الق�ضائي)  ،ف�إن
الولوج �إىل الق�ضاء و�إن حافظ على �رشط النجاح يف اختبارات احل�صول على �شهادة الأهلية لوظيفة الق�ضاء،
كما �أن الأ�ساتذة اجلامعيني الر�سميني املتخ�ص�صني يف القانون ،ميكنهم �أن يلجوا الق�ضاء ،طبقا للمادة  7من
القانون املذكور.
�أما يف بلجيكا ،ف�إن قانوين  18يوليوز  1991و � 7أبريل  2005املتعلق بتعديل املدونة الق�ضائية ،قد ن�صا على
ثالث طرق لتوظيف الق�ضاة.
• مباراة القبول يف التدريب الق�ضائي ،املنظمة �سنويا .حيث يجب على املرت�شحني �أن يكونوا حا�صلني
على الإجازة يف احلقوق ،و�أن يثبتوا ممار�ستهم ملدة �سنة على الأقل لوظيفة قانونية كن�شاط مهني �أ�سا�سي؛
• مباراة الأهلية املهنية؛ املفتوحة يف وجه احلا�صلني على �إجازة يف القانون ،والذين يثبتون توفرهم على
جتربة مهنية ملدة � 12سنة يف الوظائف املتعلقة ب�إدارة العدالة؛
• االختبار ال�شفوي للتقييم ،املفتوح �أمام املحامني الذين مار�سوا هذه املهنة ب�شكل رئي�سي ملدة � 21سنة
على الأقل ،وكذا املحامني الذين زاولوا املهنة ملدة � 15سنة م�شفوعة بخم�س �سنوات من املمار�سة يف مهنة
قانونية �أخرى .كما �أن اجتياز االختبار ال�شفوي للتقييم يعفي من اجتياز اختبار الأهلية املهنية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن عدد الق�ضاة املوظفني عن طريق االختبار ال�شفوي للتقييم واختبار الأهلية املهنية ال ميكن
�أن يتجاوز  12%من العدد الإجمايل للق�ضاة يف دائرة نفوذ حمكمة اال�ستئناف املعنية .كما �أن احلد الأدنى
لل�سن للتعيني كقا�ض هو � 35سنة.
تت�ضمن التجربة الإ�سبانية ،خ�صائ�ص مماثلة للتجارب امل�شار �إليها .ذلك �أن القانونني التنظيميني رقم
 6/1985بتاريخ فاحت يوليوز و رقم  19/2003بتاريخ  23دي�سمرب  2003حول ال�سلطة الق�ضائية ،يكر�سان
مبد أ� املباراة كطريق وحيد للولوج �إىل مهنة الق�ضاء وذلك كيفما كان امل�سار املهني للمر�شحني.
غري �أن القانونني مييزان بني فئتني من املر�شحني املحتملني
• املر�شحون احلا�صلون على �إجازة يف القانون و البالغني �أقل من � 70سنة؛
• القانونيون املتوفرون على �أكرث من ع�رش �سنوات من التجربة املهنية.
تتمثل �إحدى خ�صائ�ص النظام الإ�سباين لتوظيف الق�ضاة ،يف الدور املركزي الذي يلعبه املجل�س الأعلى
لل�سلطة الق�ضائية يف انتقاء و تكوين الق�ضاة طبقا للقانون التنظيمي  16/1994بتاريخ  8نونرب .1994
�أما يف �إيطاليا ،ف�إن مبد أ� املباراة كطريق وحيد للولوج �إىل الق�ضاء ،قد مت تكري�سه بالف�صل  106من الد�ستور.
وين�ص نظام التوظيف على منطني من املباريات.
• مباراة خم�ص�صة للحا�صلني على �شهادة امليرتيز يف القانون ودبلوم من مدر�سة متخ�ص�صة يف تكوين مهنيي
القانون (وهي مدار�س مرتبطة تنظيميا بكليات احلقوق) .وينبغي �أن �أال يقل �سن املرت�شجني عن � 21سنة و
�أال يزيد عن � 40سنة يف تاريخ تنظيم املباراة؛
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• مباراة ثانية خم�ص�صة للمحامني البالغني �أقل من � 45سنة واملتوفرين على خم�س �سنوات على الأقل
من التجربة .غري �أن املنا�صب املتبارى ب�ش�أنها يف �إطار يف املباراة الثانية ،ال ينبغي �أن تتجاوز  10%من
املنا�صب املخ�ص�صة للمباراة الأوىل.
�أما القانون رقم  303بتاريخ  5غ�شت  1998فين�ص على نظام خا�ص لتعيني بع�ض فئات مهنيي القانون
مبحكمة النق�ض  .حيث �إن الأ�ساتذة اجلامعيني احلائزين على كرا�سي القانون ،و املحامون املتوفرون على
� 15سنة من املمار�سة املهنية و امل�سجلني يف لوائح خا�صة للمحاكم العليا ميكن ا�ستدعا�ؤهم ل�شغل منا�صب
امل�ست�شارين مبحكمة النق�ض ح�سب اال�ستحقاق ،و باقرتاح من املجل�س الأعلى للق�ضاء ،و ذلك طبقا للف�صل
 106من الد�ستور .كما �أن القانون رقم  303ين�ص على �أن ق�ضاة حمكمة النق�ض املعينني يف �إطار هذه
امل�سطرة ال ينبغي �أن يتجاوز  10%من العدد الإجمايل للمنا�صب.
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�أما يف هولندا ،ف�إن قانون � 18أبريل  1827حول تنظيم العدالة ين�ص على م�سارين للولوج �إىل الق�ضاء .امل�سار
الأول خم�ص�صة للحا�صلني على امليرتيز يف القانون ،واملتوفرين على جتربة مهنية تقل عن � 6سنوات و الذين
ميكنهم �أن ي�صريوا م�ستمعي العدالة� .أما امل�سار الثاين فمخ�ص�صة للقانونيني احلا�صلني على امليرتيز يف القانون
و املتوفرين عل جتربة ال تقل عن �ست �سنوات .و ميكن ملر�شحي هذه الفئة �أن يقدموا تر�شيحهم �رشط �أال يقل
�سنهم عن � 30سنة و ال يزيد عن � 50سنة.
كما يتميز النظام الهولندي بخا�صيتني  :دورية عمليات التوظيف التي تتم يف كل ف�صل ،و�إدخال االختبارات
الب�سيكوتقنية يف م�سار انتقاء املر�شحني وت�ستهدف هذه االختبارات بالأ�سا�س تقييم بع�ض املهارات املرتبطة
بال�شخ�صية واملهارات الفكرية والقدرة على التحليل.
وتت�سم التجربة الربتغالية بتنظيم �سن الولوج �إىل مباراة الق�ضاء .فالقانون رقم  16.98بتاريخ � 8أبريل 1998
املتعلق ببنية و�سري مركز الدرا�سات الق�ضائية ين�ص على فئتني من املر�شحني.
• الأ�شخا�ص احلا�صلون على �إجازة يف احلقوق �رشط ان�رصام �سنتني على الأقل بعد احل�صول عليها ،وهي
قاعدة مت و�ضعها لتفادي ولوج الطلبة مبا�رشة من اجلامعة �إىل مركز الدرا�سات الق�ضائية؛
• امل�ست�شارون املتوفرون على ثالث �سنوات من الأقدمية ويخ�ص�ص لهم ثلث املقاعد للولوج �إىل
مركز الدرا�سات الق�ضائية .ويعفى ه�ؤالء امل�ست�شارون من االختربات الكتابية ،غري �أنهم يجتازون نف�س
االختبارات ال�شفوية التي جتتازها الفئة الأوىل من املر�شحني غري املتوفرين على التجربة املهنية و يتم ترتيبهم
مع نف�س الفئة.

امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
القـــــــانون التنظيمي املحدد للنظـــــــام الأ�ســـــــا�سي للق�ضـــــــاة
وتتمثل خ�صو�صية التجربة الإجنليزية وجتربة بالد الغال ،يف كونها �أعادت منذ �صدور قانون �سنة 2005
حول �إ�صالح امل�ؤ�س�سات ،تنظيم اختبارات توظيف الق�ضاة ،مع �إعطاء دور مركزي للجنة الق�ضائية امل�ستقلة
امل�سماة بلجنة التعيني الق�ضائي يف م�سار انتقاء الق�ضاة .وجتري املباراة يف �صورة مقابالت ،درا�سة حاالت،
اختبارات نظرية كتابية و لعب الأدوار.
�إن حتليل التجارب املقارنة يف جمال توظيف الق�ضاة ميكن من ا�ستخال�ص اجتاهات التطور التالية:
• تنوع طرق الولوج �إىل الق�ضاء مع تف�ضيل وا�ضح لطريق الولوج عرب مباراة و نزوع وا�ضح نحو رفع
ال�رشوط املطلوبة للولوج �إىل مهنة القا�ضي؛
• نزوع نحو ا�شرتاط تكوين تكميلي للتكوين الأ�سا�سي مبا يف ذلك بالن�سبة للمر�شحني الذين �أثبتوا توفرهم
على جتربة مهنية يف املهن املرتبطة بالعدالة؛
• توجه نحو و�ضع ممرات بني خمتلف املهن القانونية .وهذه املمرات متكن من الت�صديق –بف�ضل تكوينات
متوجة باختبارات -على التجارب املكت�سبة يف بع�ض املهن الأكادميية والقانونية.
انطالقا من هذه التجارب ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ا�ستبدال الت�سمية احلالية (امللحقني
الق�ضائيني) بت�سمية جديدة كت�سمية "الق�ضاة املتدربني" ترتجم ب�صفة �أو�ضح فكرة وحدة اجل�سم الق�ضائي
و الو�ضع الد�ستوري اجلديد لل�سلطة الق�ضائية امل�ستقلة .كما �أن الت�سمية اجلديدة املقرتحة ينبغي �أن تعك�س
الدورة املركزي الذي �سيلعبه املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية يف ال�سهر على تطبيق ال�ضمانات املمنوحة
للق�ضاة.
و�ضمن نف�س املنحى ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �شكال جديدا ل�رشوط الولوج �إىل املهنة
الق�ضائية ،و ذلك بوا�سطة ثالث مباريات �سنوية مفتوحة لثالث فئات من املر�شحني و املر�شحات ح�سب
املحددات التالية:
 )1مباراة �أوىل للق�ضاة املتدربني ،مفتوحة للأ�شخا�ص املتوفرين على ال�رشوط التالية
• التوفر على اجلن�سية املغربية مع مراعاة قيود الأهلية امل�شار �إليها يف قانون اجلن�سية املغربية؛
• التمتع باحلقوق الوطنية؛
• التوفر على القدرة البدنية و النف�سية املطلوبة ملمار�سة الوظيفة ،علما �أن االختبارات الب�سيكوتقنية �سيتم
�إجرا�ؤها خالل املباراة؛
• بلوغ �سن � 24سنة �شم�سية كاملة؛
• احل�صول على ما�سرت يف العلوم القانونية ،م�شفوعا بتدريب ملدة �سنة لدى حمام� ،أو ب�إحدى دور امل�ساعدة
القانونية (انظر التدابري املواكبة امل�شار �إليها يف النقطة  13من هذه املذكرة)؛ �أو بلجنة جهوية للمجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان� ،أو مبندوبية جهوية للو�سيط� ،أو مبندوبية ترابية لهي�أة املنا�صفة و مكافحة كل �أ�شكال
التمييز.
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�إن هذه املقرتحات ت�ستعيد ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املقاطع  1،2و  3من الف�صل  4من الظهري ال�رشيف
مبثابة قانون رقم  1.74.467بتاريخ � 26شوال  11( 1394نونرب  )1974املكون للنظام الأ�سا�سي لرجال
الق�ضاء كما وقع تغيريه و تتميمه .غري �أن املجل�س الوطني يقرتح �إدخال ثالث تغيريات على م�ستوى �رشوط
الولوج مباراة الق�ضاة املتدربني:.
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• �إلغاء �رشط املروءة و ال�سلوك احل�سن ،بالنظر �إىل كونها ت�ستلزم ا�ست�صدار �شهادة ح�سن ال�سرية من طرف
م�صالح الأمن الوطني علما �أن الإدارة مو�ضوعة حتت ت�رصف احلكومة التي متار�س ال�سلطة التنفيذية مبقت�ضى
الف�صل  89من الد�ستور؛
• االكتفاء بال�سجل العديل ،و هذا االقرتاح يرتكز على حتليل لالجتهاد الق�ضائي الد�ستوري املقارن ،الذي
�أو�ضح الغاية من ا�شرتاط ال�سلوك احل�سن للولوج �إىل مهنة الق�ضاء ،ففي قرار للمجل�س الد�ستوري الفرن�سي
رقم  2012-278بتاريخ � 5أكتوبر � ،2012أكد �أن الغاية من هذا اال�شرتاط هي "متكني ال�سلطة الإدارية من
الت�أكد �أن املرت�شحني يتوفرون على ال�ضمانات الأ�سا�سية ملمار�سة وظائف الق�ضاة ،و ب�شكل خا�ص احرتام
الواجبات املرتبطة بو�ضعهم املهني"؛
• �إ�ضافة �رشط القدرة النف�سية ،املطلوبة ك�رشط يف عدد من الأنظمة املقارنة (�إ�سبانيا�،إيطاليا ،اليونان).
ومن �أجل �ضمان اجلودة البيداغوجية للتداريب ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن تتوج هذه
التداريب بتقييم نهائي يف �صيغة تقرير يقدم �أمام جلنة .و يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أي�ضا �أن
تكون مدة تكوين هذه الفئة ثالث �سنوات ،منها � 18شهرا باملحاكم.
 )2مباراة ثانية للق�ضاة املتدربني مفتوحة للمحامني الذين زاولوا مهنة املحاماة ملدة (ن) �سنوات على
الأقل و الأ�ساتذة الباحثني يف العلوم القانونية الذين زاولوا مهام التدري�س و البحث ملدة (ن) �سنوات على
الأقل� .إن هذا املقرتح ي�ستهدف تقلي�ص الآجال امل�رشوطة حاليا بالن�سبة لهاتني الفئتني من املهنيني .و لكنها
ت�ضع باملقابل �رشطي املباراة و التكوين التكميلي .و يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان فتح هذه املباراة
الثانية ملهنيي املهن املالية و البنكية و املحا�سبية املتوفرين على م�ستوى يعادل �أو يفوق الباكالوريا زائد خم�س
�سنوات من التكوين و الذين يثبتون توفرهم على جتربة مهنية ال تقل عن � 8سنوات .ويف نف�س الإطار ،يقرتح
�أن ت�ستفيد هذه الفئة تكوين تكميلي للتحول املهني يف �شكل تدريب ملدة � 6أ�شهر ب�إحدى املحاكم.
 )3مباراة ثالثة للق�ضاة املتدربني ،مفتوحة للموظفني املنتمني �إىل درجة مرتبة يف �سلم الأجور رقم  ،11ب�رشط
�أن يكونوا قد ق�ضوا ما ال يقل عن ع�رش �سنوات يف اخلدمة العامة الفعلية و �أن يكونوا حا�صلني على الإجازة
يف احلقوق .و هنا ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف�ضل �أن يت�ضمن القانون التنظيمي املحددة للنظام
الأ�سا�سي للق�ضاة مقت�ضى ميكن هذه الفئة من الولوج عرب املباراة �إىل جميع املحاكم العادية و الإدارية� .أما فيما
يتعلق مبدة التكوين التكميلي املقرتحة لهذه الفئة ،فيمكن �أن تكون �سنة منها � 6أ�شهر ب�إحدى املحاكم.
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ويف نف�س الإطار ،ي�شجع املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان على و�ضع برامج للتبادل مع املدار�س و املعاهد
العليا للق�ضاء على امل�ستوى الدويل من �أجل تو�سيع عر�ض التداريب باخلارج لفائدة الق�ضاة.
�أما فيما يتعلق بتوزيع املنا�صب املالية بني خمتلف فئات املباريات املقرتحة ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان يقرتح تخ�صي�ص �أغلبية املنا�صب املالية املحدثة �إىل املباراة الأوىل ،بالنظر للطابع التكميلي للفئتني
الأخريني من املباريات .و �إن هذا املقرتح يعك�س توجها مالحظا يف عدد من البلدان التي يرتكز نظامها
للتوظيف على مفهوم "امل�سار املهني الق�ضائي" (فرن�سا� ،إ�سبانيا� ،إيطاليا على �سبيل املثال).
�إن التجربة الفرن�سية ت�ؤكد هذا التوجه .فتحليل تطور املنا�صب املالية املخ�ص�صة للق�ضاة ملباراة الولوج �إىل
املدر�سة الوطنية للق�ضاء ،و كذلك عدد املنا�صب املخ�ص�صة للتعيينات بناء على ال�شهادات منذ � 1992أبرز �أن
عدد املنا�صب املخ�ص�صة للفئة الأوىل تراوح بني  100من�صب يف  1994و  270يف �سنة  . 2013يف حني
�أن عدد املنا�صب املخ�ص�صة للتعيينات بناء على ال�شهادات تراوح بني �صفر يف  1994و  50يف �سنة . 2008
�إن هذه االختيارات املوازنية ،تف�رس �إىل حد كبري توزيع �أفواج املدر�سة الوطنية للق�ضاء ح�سب م�صادر
التوظيف.
و على �سبيل املثال ،ف�إن تقرير هذه امل�ؤ�س�سة ل�سنة  ،2011يذكر بالن�سب التالية:
• املباراة الأوىل اخلارجية  % 63.04 :؛
• املباراة الثانية الداخلية 10.14% :؛
• املباراة الثالثة الداخلية % 2.9 :؛
• التوظيف بناء على ال�شهادة .% 23.91 :
�أما يف �إ�سبانيا ،ف�إن ن�سبة املنا�صب املخ�ص�صة ل"التوظيف الأفقي" لأ�ساتذة القانون و املحامني ال تتجاوز
. 25%
و من جهة �أخرى ،ف�إنه يف �إطار �إعمال الأهداف املن�صو�ص عليها يف الف�صل  34من الد�ستور ،يقرتح
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان تخ�صي�ص  7%من املنا�صب املالية يف كل الفئات املقرتحة للأ�شخا�ص يف
و�ضعية �إعاقة.
ومن �أجل تكري�س موقع املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية يف جمال ال�سهر على تطبيق ال�ضمانات املمنوحة
للق�ضاة� ،سيما فيما يتعلق بالتوظيف ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن تتخذ بقرار للرئي�س املنتدب
للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،بناء على مداولة اجلمعية العامة للمجل�س و على �أ�سا�س مقت�ضيات
القانون التنظيمي املحدد للنظام الأ�سا�سي للق�ضاة بع�ض املقت�ضيات التي تعود حاليا للمجال التنظيمي .يتعلق
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الأمر بالأ�سا�س بال�رشوط التكميلية للم�شاركة يف مباراة الق�ضاة املتدربني ،برنامج االختبارات ،تنقيطها،
و كذا الإجراءات املتعلقة بامتحان نهاية تكوين الق�ضاة املتدربني .و هي املجاالت املنظمة حاليا باملر�سوم
رقم � 2.05.178صادر يف  22من ربيع الأول � 21( 1427أبريل  )2006بتحديد �رشوط امل�شاركة يف
مباراة املحلقني الق�ضائيني و برنامج االختبارات و تنقيطها و كذا الإجراءات املتعلقة بامتحان نهاية امللحقني
الق�ضائيني املذكورين.
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ومن منظور تقوية �ضمانات ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن يتم
اتخاذ القرارات التالية املتعلقة بتدبري املباراة من طرف الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية:
علما �أن قرارات التعيني هذه تتخذ حاليا من طرف وزير العدل و احلريات ،طبقا للمر�سوم امل�شار �إليه يف
الفقرة ال�سابقة.
• تعيني رئي�س و �أع�ضاء جلنة مباراة الق�ضاة املتدربني؛
• تعيني نائب رئي�س و نواب �أع�ضاء جلنة مباراة الق�ضاة املتدربني؛
• تعيني املمتحنني املتخ�ص�صني امل�ضافني �إىل اللجنة؛
• تعيني رئي�س و �أع�ضاء جلنة احلرا�سة و نائب الرئي�س و نواب الأع�ضاء؛
• تعيني رئي�س و �أع�ضاء جلنة امتحان نهاية تكوين الق�ضاة املتدربني.
و�ضمن نف�س املنطق ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أي�ضا مراجعة ت�أليف جلنة املباراة وامتحان
نهاية التكوين وجلنة احلرا�سة ،من �أجل �أن يتم حذف ع�ضوية ممثلي وزارة العدل واحلريات منها .علما� ،أنه
يف �إطار التنظيم احلايل ،ف�إن جلنة مباراة امللحقني الق�ضائيني ت�ضم يف ع�ضويتها مدير ال�ش�ؤون املدنية بوزارة
العدل ,و جلنة احلرا�سة ت�ضم يف ع�ضويتها رئي�س ق�سم الق�ضاة ،ورئي�س م�صلحة تدبري الو�ضعيات الإدارية
للق�ضاة ،ورئي�س م�صلحة حركة الق�ضاة� .أما جلنة امتحان نهاية تكوين الق�ضاة املتدربني فت�ضم يف ع�ضويتها
مدير بوزارة العدل واحلريات.
�إن هذا املقرتح ي�ستلهم من التو�صية رقم  R (94) 12للجنة وزراء جمل�س �أوربا �إىل الدول الأع�ضاء حول
ا�ستقاللية و فعالية و دور الق�ضاة� .إذ تن�ص التو�صية على �أن "ال�سلطة املخت�صة يف انتقاء و تدبري امل�سار املهني
للق�ضاة ،ينبغي �أن تكون م�ستقلة عن احلكومة و الإدارة .و ل�ضمان ا�ستقاللها ،ينبغي اتخاذ مقت�ضيات لل�سهر
على �سبيل املثال ،على �أن يتم تعيني الأع�ضاء من طرف ال�سلطة الق�ضائية ،و �أن تقرر هذه ال�سلطة بنف�سها يف
قواعدها امل�سطرية".
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القـــــــانون التنظيمي املحدد للنظـــــــام الأ�ســـــــا�سي للق�ضـــــــاة
�أما فيما يتعلق بالنظام الت�أديبي للق�ضاة املتدربني ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح �أن يتم تدبري
هذا النظام من طرف املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية .و يرتتب عن هذا االقرتاح �أن الق�ضاة املتدربني
ي�ستفيدون من نف�س ال�ضمانات التي ي�ستفيد منها نظرا�ؤهم املر�سمون .غري �أنه يقرتح �أن ترتكب اللجنة
الت�أديبية املخت�صة يف الق�ضاة املتدربني ،على قاعدة ت�ساوي الأع�ضاء من ثالث �أع�ضاء ميثلون املجل�س الأعلى
لل�سلطة الق�ضائية ،و من مدير املعهد العايل للق�ضاء و من �أ�ستاذ باملعهد و من ممثل عن الق�ضاة املتدربني.
و�أخريا ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح �إدراج االختبارات الب�سيكوتقنية �ضمن يف برنامج مباراة
الق�ضاة املتدربني.
وعلى �سبيل املقارنة ،ف�إن مباراة توظيف الق�ضاة يف هولندا ،تت�ضمن اجتياز اختبارات ب�سيكوتقنية و
اختبارات ال�شخ�صية تهدف �إىل تقييم امليزات ال�شخ�صية و حوافز املر�شحني.
�أما يف الربتغال ،ف�إن القانون رقم  2-2008بتاريخ  14يناير  2008املنظم لتوظيف وتكوين الق�ضاة وكذا
هيكلة و�سري مركز الدرا�سات الق�ضائية ،ين�ص يف مادته  14على "االختبارات الب�سيكولوجية لالنتقاء" �ضمن
مناهج االنتقاء.
ويف فرن�سا ،ف�إن وزارة امليزانية واحل�سابات العمومية والوظيفة العمومية و �إ�صالح الدولة ن�رشت يف 2010
دليال علميا للمباريات الإدارية موجه ال�ستعمال ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء جلان املباريات .و يهم هذا الدليل جميع
املباريات ،مبا فيها مباراة م�ستمعي الق�ضاء .و قد ن�ص هذا الدليل على االختبارات الب�سيكوتقنية �ضمن
�أمناط تقييم املر�شحني .وهذه االختبارات جتمع ح�سب الدليل املذكور "عددا من االختبارات كاختبارات
الذاكرة وال�شخ�صية واملالحظة" .ومتكن هذه االختبارات من قيا�س املهارات املنطقية ،اللفظية ،و احل�سابية
ل�شخ�ص،و كذا قدراته املنطقية و الفكرية.
 .10املقرتحات املتعلقة ببع�ض حقوق الق�ضاة وواجباتهم
الحظ املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن عددا من املقت�ضيات ذات العالقة بحقوق الق�ضاة وواجباتهم،
و املن�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي لرجال الق�ضاء ،ميكن نقلها �إىل القانون التنظيمي املن�صو�ص عليه يف
الف�صل  112من الد�ستور (و هو مو�ضوع هذه املذكرة) .و هكذا ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
اكتفى باقرتاح بع�ض العنا�رص الهادفة �إىل تقوية ال�ضمانات النظامية للق�ضاة.
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امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
القـــــــانون التنظيمي املحدد للنظـــــــام الأ�ســـــــا�سي للق�ضـــــــاة
و يف هذا الإطار  ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن يكر�س القانون التنظيمي املحدد للنظام
الأ�سا�سي للق�ضاة ،مقت�ضيات الف�صل  111من الد�ستور .و لتتميم الداللة العامة ملقت�ضيات الفقرة الثانية من
الف�صل  111املذكور ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح �أن يحدد القانون التنظيمي اجلمعيات
املهنية تبعا ملو�ضوع قانونها الأ�سا�سي الذي يجب �أن ين�صب على الدفاع عن احلقوق الأ�سا�سية و امل�صالح
املهنية للق�ضاة ،و ملرفق العدالة،و النهو�ض بالتكوين املهني للق�ضاة ،و ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية.
�إن هذا التعريف املقرتح للجمعيات املهنية للق�ضاة ،تبعا ملو�ضوع قانونها الأ�سا�سي ،هو نتاج قراءة توليفية
للنقطة  1.7من امليثاق الأوربي حول نظام الق�ضاة .و كذا النظام العاملي للقا�ضي امل�صادق عليه يف تايوان
بتاريخ  17نونرب  1999من طرف االحتاد الدويل للق�ضاة.
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ذلك �أن امليثاق الأوربي حول نظام الق�ضاة ين�ص على �أن "املنظمات املهنية امل�ؤ�س�سة من قبل الق�ضاة و
التي ميكنهم االنخراط فيها بكل حرية ت�ساهم بالأ�سا�س يف الدفاع عن حقوق الق�ضاة املخولة لهم مبقت�ضى
�أنظمتهم الأ�سا�سية ،و خا�صة لدى ال�سلطات و الهيئات التي تتدخل يف القرارات التي تهم الق�ضاة".
�أما املادة  12من النظام العاملي للقا�ضي فين�ص على "حق ت�أ�سي�س اجلمعيات املهنية للق�ضاة ،يتعني االعرتاف به،
لتمكني الق�ضاة من ا�ست�شارتهم على اخل�صو�ص يف حتديد القواعد املتعلقة بنظامهم الأ�سا�سي و الأخالقيات
املهنية �أو جماالت �أخرى ذات �صلة ,و كذا و�سائل العدالة ،و لتمكينهم من ت�أمني الدفاع عن م�صاحلهم
امل�رشوعة".
كما يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أي�ضا ،نقل مقت�ضيات الف�صل  13من النظام الأ�سا�سي احلايل
لرجال الق�ضاء �إىل القانون التنظيمي املرتقب ،و على �سبيل التذكري ف�إن هذا الف�صل ين�ص على �أنه " يحافظ
الق�ضاة يف جميع الأحوال على �صفات الوقار و الكرامة التي تتطلبها مهامهم .مينع على الهي�أة الق�ضائية كل
ن�شاط �سيا�سي و كذا كل موقف يكت�سي �صبغة �سيا�سية .مينع عليها �أي�ضا كل عمل من �ش�أنه �إيقاف �أو عرقلة
ت�سيري املحاكم".
و �ضمن نف�س الإطار يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان دعم هذه املقت�ضيات ،ب�صيغة ت�ستهدف �إلزام
القا�ضي باالمتناع عن �إعالن عالقات �أو نهج �سلوك عمومي من �ش�أنه �أن يولد �شكا حول ا�ستقالله و جترده.
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القـــــــانون التنظيمي املحدد للنظـــــــام الأ�ســـــــا�سي للق�ضـــــــاة
و يف �إطار نف�س امل�سعى ،و �ضمن منطق تكري�س ف�صل ال�سلطات  ،يقرتح املجل�س �أن يتلقى �أي�ضا الرئي�س
املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية :
• الت�رصيح مبمار�سة ن�شاط خا�ص و هادف للربح من طرف زوج قا�ض؛
• الت�رصيح من طرف قا�ض �أو زوجه بامتالك م�صالح يف مقاولة من �ش�أنها �أن مت�س بوظيفته.
ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�رضورة مراجعة النظام احلايل للت�رصيح باملمتلكات املن�صو�ص
عليه يف القانون  53.06الذي ين�سخ و يعو�ض �أحكام الف�صل  16من الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم
 1.74.467بتاريخ � 26شوال  11( 1394نونرب  )1974املكون للنظام الأ�سا�سي لرجال الق�ضاء .و يتعني
القيام بهذه املراجعة على �ضوء املقطع الأول من الفقرة  4من الف�صل  147من الد�ستور .و�إن نف�س امل�سعى
يقرتح اتباعه لتكري�س اخت�صا�ص املجل�س الأعلى للح�سابات بتتبع تطور ثروة الق�ضاة و �أع�ضاء عائلتهم.
غري �أنه يف هذا املجال ،يعترب دعم الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،و كذا دور الق�ضاة
املفت�شني املن�صو�ص عليهم يف الف�صل  116من الد�ستور� ،ضمانا للفعالية ،من منظور املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان.
و�ضمن نف�س املنظور ،ف�إن �إعمال مقت�ضيات الف�صل  36و الفقرة الأخرية من الف�صل  109من الد�ستور
يقت�ضي و�ضع �آلية للوقاية من تنازع امل�صالح يف القانون التنظيمي مو�ضوع هذه املذكرة.
و�أخريا ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يرى �أن من ال�رضوري �أن يكر�س القانون التنظيمي م�سطرة
لإعمال ال�ضمانة اجلديدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثانية من الف�صل  109من الد�ستور من �أجل متكني
القا�ضي كلما اعترب �أن ا�ستقالله مهدد� ،أن يحيل الأمر على املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية.
 .11املقرتحات املتعلقة بالقواعد اخلا�صة بتدبري امل�سار املهني للق�ضاة
فيما يتعلق بهذا اجلانب املرتبط ب�شكل وثيق با�ستقالل الق�ضاة ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح
�أن يكر�س القانون التنظيمي قاعدة عامة مبقت�ضاها يتم اتخاذ كل الأعمال املتعلقة بتدبري امل�سار املهني للق�ضاة
من طرف املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،و ذلك طبقا للف�صول  113و  57من الد�ستور ،و مع اعتبار
قرار املجل�س الد�ستوري رقم  854-12بتاريخ  3يونيو .2012
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القـــــــانون التنظيمي املحدد للنظـــــــام الأ�ســـــــا�سي للق�ضـــــــاة
و على �أ�سا�س هذه القاعدة املعيارية ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ما يلي :
 )1ت�شكيل جديد لأعمال التعيني
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ت�شكيل جديد لأعمال التعيني و القواعد التي يقرتح التن�صي�ص عليها
يف القانون التنظيمي مو�ضوع هذه املذكرة كما يلي
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العمل

القاعدة املقرتحة

تعيني الق�ضاة من بني الق�ضاة املتدربني

قرار املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية واملوافقة
بظهري (الف�صل )57
قرار املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية (بناء على
اقرتاح ال�سلطة احلكومية املكلفة بالدفاع الوطني)
واملوافقة بظهري (الف�صل)57
قرار الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة
الق�ضائية بناء على ر�أي اللجنة املعنية باملجل�س
واقرتاح وزير العدل واحلريات.
م�سطرة م�شابهة للإحلاق
قرار الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة
الق�ضائية بناء على ر�أي اللجنة املعنية

تعيني ال�ضباط املتوفرة فيهم ال�رشوط القانونية ب�أن
ي�شاركوا يف �أعمال املحكمة الع�سكرية ب�صفتهم
ق�ضاة
تعيني الق�ضاة بالإدارة املركزية لوزارة العدل
واحلريات (بالن�سبة للمنا�صب الأقل من من�صب
مدير مركزي)
انتداب الق�ضاة
التعيني يف خمتلف امل�س�ؤوليات الق�ضائية

طلب داخلي للرت�شيحات ،فح�ص التعيينات من طرف جلنة

للتعيينات باملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية  ،قرار املجل�س

الأعلى لل�سلطة الق�ضائية و املوافقة بظهري (الف�صل )57

التعيني يف من�صب الرئي�س الأول ملحكمة النق�ض
التعيني يف من�صب الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�ض

تعيني مبا�رش من طرف امللك (بظهري)
تعيني مبا�رش من طرف امللك (بظهري)

الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بال�رضيبة امل�شار �إليها يف

للتعيينات باملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية  ،قرار املجل�س

التعيينات يف الهيئات الأخرى

طلب داخلي للرت�شيحات ،فح�ص التعيينات من طرف جلنة

التعيني يف اللجان املحلية لتقدير ال�رضيبة و يف اللجنة
املادتني  225و  226من املدونة العامة لل�رضائب

الإحلاق لدى منظمات دولية �أو هيئات ق�ضائية
�أجنبية

طلب داخلي للرت�شيحات ،فح�ص التعيينات من طرف جلنة

الأعلى لل�سلطة الق�ضائية و املوافقة بظهري (الف�صل )57

للتعيينات باملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية  ،قرار املجل�س

الأعلى لل�سلطة الق�ضائية و املوافقة بظهري (الف�صل )57

طلب داخلي للرت�شيحات ،فح�ص التعيينات من
طرف جلنة للتعيينات باملجل�س الأعلى لل�سلطة
الق�ضائية  ،قرار املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية.

امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
القـــــــانون التنظيمي املحدد للنظـــــــام الأ�ســـــــا�سي للق�ضـــــــاة
ويف نف�س االجتاه ،وبهدف دعم �ضمانات ا�ستقالل الق�ضاة ،يقرتح �أن ين�ص القانون التنظيمي على مدد
حمددة ملمار�سة خمتلف امل�س�ؤوليات الق�ضائية ،مع التن�صي�ص على مبد أ� ممار�سة هذه امل�س�ؤوليات مرة واحدة
غري قابلة للتجديد .و على �سبيل املثال ،ين�ص الف�صل  38-1من النظام الأ�سا�سي الفرن�سي للق�ضاة على �أنه "
ال ميكن لأي قا�ض �أن ميار�س مهام الوكيل العام لدى نف�س حمكمة اال�ستئناف �أكرث من �سبع �سنوات".
 )2تكري�س مبد�أ عدم قابلية ق�ضاة الأحكام للعزل و النقل
فيما يتعلق بعدم قابلية ق�ضاة الأحكام للعزل و النقل �إال مبقت�ضى القانون ،و امل�ضمونة مبقت�ضى الف�صل 108
من الد�ستور  ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح �أن يكر�س القانون التنظيمي مو�ضوع هذه املذكرة
هذا املبد�أ  ،مع التن�صي�ص على �أن ق�ضاة الأحكام ال ميكنهم �أن يعينوا يف منا�صب جديدة دون موافقتهم ،و
لو تعلق الأمر برتقية .و �إن هذا املقرتح ي�ستهدف �إعمال ال�ضمانات املن�صو�ص عليها يف الف�صل  108من
الد�ستور.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ال�صيغة املقرتحة من طرف املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان متالئمة مع الفقرة 12
من املبادئ الأ�سا�سية املتعلقة با�ستقالل الق�ضاء .حيث ين�ص هذا املبد أ� على �أن "الق�ضاة �سواء كانوا معينني �أو
منتخبني غري قابلني للعزل و النقل �إال �إذا بلغوا حد ال�سن الإلزامي للتقاعد �أو عند نهاية مدة مهامهم".
وعلى �سبيل املثال ،ففي النظام الد�ستوري الفرن�سي ،ف�إن املقت�ضى الذي ي�ضمن عدم قابلية ق�ضاة الأحكام
للعزل و النقل (الف�صل  64من الد�ستور) ،يجد ترجمته يف القانون التنظيمي املتعلق بالنظام الأ�سا�سي
للق�ضاة (الأمر رقم  58-1270بتاريخ  22دي�سمرب  1958مبثابة القانون التنظيمي املتعلق بالنظام الأ�سا�سي
للق�ضاء ،ال�صيغة املجمعة و املحينة بتاريخ  15فرباير  )2012و الذي يعيد التكري�س يف مادته الرابعة املبد أ�
الد�ستوري لعدم قابلية ق�ضاة الأحكام للنقل و العزل �إال مبقت�ضى القانون ،مع التحديد ب�أن ق�ضاة الأحكام ال
ميكنهم �أن يتلقوا تعيينا يف مهمة جديدة �إال مبوافقتهم  ،حتى لو تعلق الأمر برتقية.
وما دام الأمر يتعلق بعمل يندرج يف �إطار تدبري امل�سار املهني للق�ضاة ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
�أن تتخذ كل قرارات تعيني �أو التكليف مبهام لق�ضاة الأحكام وق�ضاة النيابة العامة من طرف املجل�س الأعلى
لل�سلطة الق�ضائية ،و يتعني على هذه القرارات �أن تكون معللة و قابلة للطعن ب�سبب ال�شطط يف ا�ستعمال
ال�سلطة� ،أمام �أعلى هي�أة ق�ضائية �إدارية باململكة .و يجد هذا املقرتح تربيره يف �رضورة �أن ميتع القانون
التنظيمي املحدد للنظام الأ�سا�سي للق�ضاة ،ق�ضاة الأحكام و ق�ضاة النيابة العامة ،بنف�س ال�ضمانات النظامية.
و على �سبيل املقارنة� ،إن اجتهاد املحكمة الأوربية حلقوق الإن�سان كر�س منذ �سنوات الثمانينات مبد�أ عدم
قابلية الق�ضاة للعزل و النقل ك�إحدى ال�ضمانات الأ�سا�سية ال�ستقالل الق�ضاء .ففي قرارها كامبل و فيل �ضد
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اململكة املتحدة� ،أكدت املحكمة على �أنه "ب�صفة عامة ،ينبغي اعتبار عدم قابلية الق�ضاة للعزل و النقل خالل
مهامهم  ،ك�إحدى نتائج ا�ستقاللهم...غري �أن غياب التكري�س ال�رصيح لهذا احلق ال يعني يف ذاته غياب
اال�ستقاللية� ،إذا كان يتم االعرتاف بهذا احلق يف الواقع و �إذا توفرت �رشوط �رضورية �أخرى"
�أما بلدان �أخرى فقد اختارت نهج التكري�س الد�ستوري لعدم قابلية جميع الق�ضاة للعزل والنقل .وهي حالة
�إيطاليا التي ين�ص الف�صل  107من د�ستورها على �أن "الق�ضاة ال يعزلون والينقلون ،وال ميكن حرمانهم �أو
توقيفهم عن مهامهم وال �إعادة تعيينهم يف مقرات �أو وظائف �أخرى� ،إال على �إثر قرار للمجل�س الأعلى
للق�ضاء ،م�صادق عليه و معلل و مع �ضمانات الدفاع املن�صو�ص عليها يف قواعد التنظيم الق�ضائي ،و �إما
مبوافقة املعنيني" و �أن " الق�ضاة ال يتميزون عن بع�ضهم �إال من حيث تنوع وظائفهم" .كما ين�ص هذا الف�صل
�أي�ضا على �أن "النيابة العامة تتمتع بنف�س ال�ضمانات املمنوحة لها مبقت�ضى قواعد التنظيم الق�ضائي".
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ج) اقرتاح عنا�رص �شبكة جديدة للرتقي
يف ما يتعلق برتقية و تقييم �أداء الق�ضاة ،ف�إن ال�شبكة املقرتحة التالية تندرج يف �إطار التكامل مع املقرتحات
املقدمة من طرف املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف مذكرته حول املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية (انظر
امللحق).
وهكذا ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،أن ين�ص القانون التنظيمي على عنا�رص �شبكة للرتقي ميكن
�صياغتها على �أ�سا�س املحددات التالية:
• الأقدمية
• عنا�رص التقييم املقرتحة يف مذكرة املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بخ�صو�ص املجل�س الأعلى لل�سلطة
الق�ضائية (مبا يف ذلك التقييم الذاتي ،وتقارير التقييم بالن�سبة لق�ضاة النيابة العامة وامل�شار �إليها يف الف�صل
 116من الد�ستور)؛
• التكوين امل�ستمر املتوج ب�شهادة �أو دبلوم �أو �شهادة م�شاركة؛
• تكوين مهنيي العدالة (مبا يف ذلك عمل الق�ضاة ك�أ�ساتذة عر�ضيني بكليات احلقوق)
• املن�شورات العلمية والبيداغوجية
�أما فيما يتعلق بالرتقي يف الدرجة ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بقرتح �أال يتم �إال اعتبار الأن�شطة
املنجزة من طرف القا�ضي خالل مدة ال�سنوات املطلوبة للرتقي.
�إن هذا التوزيع املقرتح للمحددات �أعاله ،يجد تربيره يف متطلبني :تثبيت املكانة املعتادة ملعيار الأقدمية مع
ت�سهيل االنتقال نحو نظام للتقييم مبني على الأداء وعلى اال�ستثمار يف �أن�شطة التكوين والبحث املرتبطة
باملهن الق�ضائية .علما �أن عددا من التجارب املقارنة نحت هذا املنحى.
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فمن منظور مقارن ف�إن النظام الإيطايل للرتقي يرتكز على توليفة من معيار الأقدمية املن�صو�ص عليه يف
القوانني رقم  570بتاريخ  25يوليوز  1966و رقم  831بتاريخ  20دي�سمرب  1973و رقم  97بتاريخ
� 2أبريل  1979مع معايري �أخرى لتقييم الأداء  .كما �أن �إحدى خ�صو�صيات م�سطرة تقييم �أداء الق�ضاة
الإيطاليني تتمثل يف �أنها ال ترتكز فقط على التقارير املنجزة من طرف ر�ؤ�ساء املحاكم ،و لكن �أي�ضا على �آراء
"املجال�س الق�ضائية" و هي �أجهزة جماعية حتدث لدى خمتلف حماكم اال�ستئناف و تت�ألف من ق�ضاة ،و ممثلي
هيئة املحامني والأ�ساتذة اجلامعيني.
وبغ�ض النظر عن تنوع �أنظمة التقييم يف كل والية ،ف�إن النظام الأملاين للتقييم يدمج معيار الأقدمية من خالل
املدة الطويلة ن�سبيا لآجال الرتقية (كل � 4أو خم�س �سنوات)  ،مع متحور تقييم الأداء حول الكفاءات املهنية،
ال�شخ�صية ،االجتماعية و القدرات القيادية .
�إن خيارا مماثال مت اعتماده من يف النظام الإ�سباين للتقييم املرتكز على تقييم الأداء ,و الأقدمية و اال�ستثمار يف
خمتلف الأن�شطة الأكادميية املرتبطة باملهن الق�ضائية .
ويف م�سعى مماثل ،ف�إن �شبكة ترقي الق�ضاة يف ليتوانيا متنح  % 15للأقدمية 40% ،لتقييم الأداء املهني،
% 20لتقييم اخل�صائ�ص ال�شخ�صية (مبا فيها احرتام الأخالقيات الق�ضائية) 10% ،للدبلومات و ال�شهادات
املح�صل عليها 5% ،للقدرات اللغوية و  10%للحوافز.
د) املقرتحات املتعلقة بو�ضعيات الق�ضاة
الحظ املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن �أغلب املقت�ضيات التي تنظم حاليا احلاالت التي يوجد فيها الق�ضاة
 ،ميكن نقلها �إىل القانون التنظيمي مو�ضوع هذه املذكرة� ،رشط �إعادة �صياغتها على �ضوء االخت�صا�صات
اجلديدة املوكولة �إىل املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية .وهكذا ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،الذي
يو�صي ب�أن يتم اتخاذ كل القرارات املتعلقة باحلاالت التي يوجد فيها الق�ضاة من طرف املجل�س الأعلى
لل�سلطة الق�ضائية ،يكتفي بتقدمي بع�ض املقرتحات التكميلية تتعلق باحلاالت التي يوجد فيها الق�ضاة.
و يف هذا الإطار يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن ين�ص القانون التنظيمي املحدد للنظام الأ�سا�سي
للق�ضاة على �إمكانية ا�ستفادة الق�ضاة املوجودين يف حالة القيام مبهامهم من رخ�صة للقيام مبهام البحث
العلمي �أو التكوين امل�ستمر املهني ملدة يقرتح �أال تتجاوز � 6أ�شهر لكل فرتة من �ست �سنوات من القيام باملهام.
�أما فيما يتعلق بحد �سن الق�ضاة ،فيقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان حتديها يف � 65سنة ،مع �إمكانية
للتمديد مرة واحدة ملدة �سنتني ،بطلب من املعني بالأمر و موافقة املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية.
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ه) املقرتحات املتعلقة بت�أديب الق�ضاة
يف هذا ال�صدد ،يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مبقرتحاته املتعلقة بامل�سطرة الت�أديبية ،والتي مت تقدميها
يف مذكرته بخ�صو�ص املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية (انظر امللحق رقم  .)1و يعترب املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان �أن من املمكن ت�صور نظام ت�أديبي مبني على القواعد التالية التي يقرتح ت�ضمنها يف القانون
التنظيمي املحدد للنظام الأ�سا�سي للق�ضاة.
• مبد أ� ممار�سة ال�سلطة الت�أديبية �إزاء ق�ضاة الأحكام و ق�ضاة النيابة العامة ب�شكل ح�رصي من اخت�صا�صات
املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية .و يرتتب عن ذلك �أن جميع الأعمال املخول اتخاذها حاليا �إىل وزير
العدل و احلريات يف املادة الت�أديبية ينبغي نقلها �إىل الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية؛
• �إن كل العقوبات الت�أديبية تتخذ بقرار للرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،بناء على قرار
املجل�س املجتمع كهي�أة ت�أديبية ،و م�ساعدا من قبل الق�ضاة املفت�شني ذوي اخلربة امل�شار �إليهم يف الف�صل
 116من الد�ستور؛
• حتديد الأخطاء الت�أديبية على قاعدة الإخالل املحتمل للقا�ضي بواجباته املهنية �أو بال�رشف �أو بالوقار �أو
بالكرامة.
• اعتبار خط�أ ت�أديبي كل خرق خطري و متعمد من طرف قا�ضي لقاعدة قانونية م�سطرية تعترب �ضمانة
�أ�سا�سية حلقوق الأطراف،و املعاين يف قرار ق�ضائي نهائي .
• نقل املقت�ضيات املتعلقة بال�ضمانات الت�أديبية املن�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي احلايل للق�ضاة �إىل
القانون التنظيمي اجلديد.
• ت�أكيد القانون التنظيمي لل�ضمانة الد�ستورية املتمثلة يف قابلية الطعن ب�سبب ال�شطط يف ا�ستعمال ال�سلطة
�أمام �أعلى هيئة ق�ضائية باململكة ،يف قرارات املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية يف املادة الت�أديبية
 .12املقرتحات املتعلقة بو�ضع النيابة العامة يف التنظيم الق�ضائي
وعيا منه ب�أن كل مقرتح يتعلق بالو�ضع القانوين للنيابة العامة � ،سين�صب بال�رضورة على عدد من الن�صو�ص
القانونية ،فقد اختار املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان تقدمي مقرتحاته حول و�ضع النيابة العامة يف التنظيم
الق�ضائي ،من خالل املداخل املو�ضوعاتية التالية.
�إن منظور املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بخ�صو�ص الو�ضع القانوين املقرتح للنيابة العامة يرتكز على
العنا�رص التالية:
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النقطة الأوىل � :أجر�أة ا�ستقالل ق�ضاة النيابة العامة �إزاء ال�سلطة التنفيذية
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن تن�ص �إحدى مقت�ضيات القانون التنظيمي املحدد للنظام الأ�سا�سي
للق�ضاة �أن يو�ضع ق�ضاة النيابة العامة حتت �سلطة الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�ض و مراقبة و ت�سيري
ر�ؤ�سائهم الأعلني.
و�ضمن نف�س املنطق يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن يتم تعديل املادة  51من قانون امل�سطرة
اجلنائية من �أجل التن�صي�ص على مبد�أين  :ا�ستقالل النيابة العامة يف القيام مبهام الأبحاث واملتابعة  ،ومتكني
وزير العدل من �أن يبلغ �إىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�ض ما ي�صل �إىل علمه من خمالفات القانون
اجلنائي ،لكن دون �أن تكون لوزير العدل و احلريات �إمكانية �إ�صدار �أمر كتابي مبتابعة مرتكبيها و ال تكليف
من يقوم بذلك.
�إن هذا املقرتح يندرج يف �إطار منطق معايري امل�س�ؤولية املهنية و�إعالن احلقوق والواجبات الأ�سا�سية لق�ضاة
النيابة العامة واملتابعني امل�صادق عليها من طرف اجلمعية الدولية لق�ضاة النيابة العامة واملتابعني بتاريخ 23
�أبريل  1999وامل�صادق عليها من طرف جلنة الوقاية من اجلرمية والعدالة اجلنائية للأمم املتحدة يف قرارها رقم
 2 / 17بتاريخ � 18أبريل  .2008حيث تن�ص الفقرة  2.2من هذه املعايري على �أنه "�إذا كان ملمثلي ال�سلطة
التي ال تنتمي �إىل جمال املتابعة لها حق �إعطاء توجيهات عامة �أو خا�صة �إىل ق�ضاة النيابة العامة �أو املتابعني
ف�إن هذه التوجيهات يتعني �أن تكون �شفافة مطابقة ل�سلطة قانونية ومن�سجمة مع اخلطوط التوجيهية القائمة
بطريقة حتمي واقع ومتثل ا�ستقالل قا�ضي النيابة العامة واملتابع".
النقطة الثانية� :رشوط �إعمال ال�سيا�سة اجلنائية للحكومة من خالل عمل النيابة العامة
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن تن�ص املادة  51من قانون امل�سطرة اجلنائية على �إ�رشاف وزير العدل
و احلريات على تنفيذ ال�سيا�سة اجلنائية التي حتددها احلكومة.
كما ميكن لل�صيغة املعدلة للمادة  51من قانون امل�سطرة اجلنائية �أن تنيط بوزير العدل مهمة ال�سهر على
ان�سجام تطبيق ال�سيا�سة اجلنائية ،و ذلك عرب �إ�صدار دوريات عامة تت�ضمن توجهات احلكومة بخ�صو�ص
ال�سيا�سة اجلنائية  .و توجه هذه الدوريات �إىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�ض.
النقطة الثالثة  :الكيفيات املحتملة لتقوية مراقبة عمل النيابة العامة ،يف �إطار ربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة
�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �إذ يذكر باملقت�ضيات الأ�سا�سية للنظام القانوين احلايل ملراقبة عمل ق�ضاة
النيابة العامة (املقطع الثاين من الفقرة الأوىل من الف�صل  56من الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم 1.74.467
بتاريخ � 26شوال  11( 1394نونرب  )1974يكون النظام الأ�سا�سي لرجال الق�ضاء و كذا املواد � 36إىل 51
من قانون امل�سطرة اجلنائية) ،ف�إن املجل�س يعترب �أن من املمكن تقوية نظام مراقبة عمل ق�ضاة النيابة العامة من
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خالل ثالثة مداخل :عمل التفتي�ش الق�ضائي الذي �أو�صى املجل�س يف مذكرته بخ�صو�ص القانون التنظيمي
للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية �أن يكون من اخت�صا�ص هذا املجل�س ،تقييم عمل ق�ضاة النيابة العامة
ح�سب ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الفقرة الرابعة من الف�صل  116من الد�ستور ،و كذا و�ضع م�سطرة
�إعمال ال�ضمانة املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثانية من الف�صل  109من الد�ستور.
�إن هذا االقرتاح يتما�شى مع تو�صية املقررة اخلا�صة حول ا�ستقالل الق�ضاة و املحامني بخ�صو�ص الأنظمة
التي يكون فيها جهاز النيابة العامة تراتبيا  ،حيث تو�صي بدعم �أجهزة التفتي�ش الق�ضائي للحد من �أنواع
ال�شطط املحتملة.
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النقطة الرابعة :الكيفيات املحتملة لو�ضع �آليات التن�سيق بني الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�ض ووزير العدل
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن يت�ضمن القانون التنظيمي للنظام الأ�سا�سي للق�ضاة �آلية متكن
من التن�سيق بني الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�ض ووزير العدل و ميكن لهذه الآلية �أن تتخذ �شكل
اجتماعات دورية �أو �شكل م�ؤمتر �سنوي لل�سيا�سة اجلنائية .و �ضمن نف�س الإطار  ،يقرتح املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان �أن يقوم الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�ض بن�رش تقرير �سنوي حول حالة �إعمال
ال�سيا�سة اجلنائية من طرف ق�ضاة النيابة العامة .على �أن يرفع هذا التقرير �إىل جاللة امللك و �أن يقدم �إىل
الرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية و �إىل وزير العدل و احلريات.
ويذكر املجل�س الوطني �أن مقرتحاته املتعلقة بو�ضع النيابة العامة يف التنظيم الق�ضائي ترتكز على تو�صيات
املقررة اخلا�صة حول ا�ستقالل الق�ضاة واملحامني .ال�سيدة كابرييال كناول.
لقد انطلقت املقررة اخلا�صة من فر�ضية �أ�سا�سية تعرتف " ب�ضيق الهام�ش املوجود بني امل�س�ؤولية ال�رضورية
لوكالء النيابة العام يف ممار�سة وظائفهم و كذا ال�رضورة الآمرة يف �أن يعملوا بطريقة م�ستقلة و مبن�أى عن كل
تخوف�،ضغط ،تهديدات �أو حماباة" .كما �أن املقررة اخلا�صة الحظت �أي�ضا ،بعد قيامها بدرا�سة مقارنة،
اجتاها عاما نحو نيابة عامة �أكرث ا�ستقالال ،من زاوية عالقتها بباقي ال�سلط ،خا�صة ال�سلطة التنفيذية.
كما �أكدت املقررة اخلا�صة �أي�ضا على �أهمية تقوية ال�ضمانات النظامية لق�ضاة النيابة العامة من خالل و�ضع
" �إطار دائم ملعاجلة الق�ضايا الت�أديبية الداخلية و ال�شكايات املوجهة �ضد ق�ضاة النيابة العامة ،و الذين يجب
يف كل الأحوال �أن يتمتعوا بحق الطعن –مبا يف ذلك �أمام هي�أة ق�ضائية -يف القرارات التي تتعلق مب�سارهم
املهني  ،مبا فيها القرارات الناجتة عن م�ساطر ت�أديبية".
وفيما يخ�ص العالقات الرتاتبية داخل جهاز النيابة العامة ،فقد �أكدت املقررة اخلا�صة �أنه "يف خمتلف البلدان
التي يكون جهاز النيابة العامة فيها تراتبيا ،ف�إنه من املمكن �إعطاء توجيهات ب�ش�أن ق�ضية معينة ،من طرف
الوكيل العام �أو رئي�س النيابة العامة � ،أو با�سمه �إىل ق�ضاة نيابة عامة �أدنى درجة ،مبا يف ذلك التوجيهات
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املتعلقة مبالءمة املتابعة �أو التخلي عنها ،يف ق�ضية معينة �أو نقل الق�ضية �إىل قا�ضي نيابة عامة �آخر .غري �أنه �إذا
كان داعي هذا التوجيه �سيا�سيا ف�إن الأمر يتعلق ب�شطط يف ا�ستعمال ال�سلطة" .كما ت�شري املقررة اخلا�صة �أي�ضا
�إىل �أنه "لي�س من امل�ستح�سن �أن تعطى �أجهزة خارجية توجيهات لق�ضاة النيابة العامة يف ق�ضية معينة و �أن
هذه التوجيهات يتعني �أن تكون م�سجلة ب�صفة ر�سمية و حمدودة ب�شكل �صارم من �أجل تفادي �أي تدخل
�أو �ضغط".
كما �أعادت املقررة اخلا�صة الت�أكيد على القاعدة العامة التي مبقت�ضاها " ينبغي على ق�ضاة النيابة العامة،
وجهاز النيابة العامة� ،أن يكونا م�ستقلني ،كيفما كانت بنياتهما امل�ؤ�س�ساتية .ويتعني على الدول �أن متكن
ق�ضاة النيابة العامة من ممار�سة �أن�شطتهم الوظيفية بطريقة م�ستقلة ،مو�ضوعية و غري متحيزة".
 .13التدابري املواكبة
ا�ستكماال ملقرتحاته الواردة �أعاله ،يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،أن التدابري املواكبة التالية �سيكون
لها وقع �إيجابي على �إعادة �صياغة النظام الأ�سا�سي للق�ضاة.
� )1إن�شاء دور امل�ساعدة القانونية
�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان الذي يقرتح �إجراء تدريب ك�رشط قبلي للم�شاركة يف مباراة الق�ضاة
املتدربني (الفئة الأوىل) ،يو�صي ب�إن�شاء ،بوا�سطة قانون ،دورا للم�ساعدة القانونية على امل�ستوى الرتابي.
وميكن هيكلة اخت�صا�صات هذه الدور حول املهام التالية:
• الإعالم و التوجيه يف جمال الولوج �إىل العدالة؛
• الإر�شاد القانوين (مع احرتام االخت�صا�صات املخولة للمحامني)؛
• النهو�ض بالو�سائل البديلة حلل املنازعات؛
• امل�ساعدة على ا�ستكمال كل م�سعى ميكن من ممار�سة حق (مع احرتام االخت�صا�صات املخولة ملختلف
مهنيي العدالة)؛
• م�ساعدة املتقا�ضني على حترير بع�ض الوثائق و املرا�سالت القانونية (مع احرتام االخت�صا�صات املخولة
ملختلف مهنيي العدالة).
كما يدعو املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان خمتلف الفاعلني املعنيني �إىل درا�سة جدوى هذا احلل املقرتح يف
�إطار �إعادة نظر �شاملة يف نظام امل�ساعدة الق�ضائية و القانونية.
و يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�أن هذا املقرتح يندرج يف �إطار �إعمال القرار  67/1حول حقوق
الإن�سان يف �إطار �إدارة العدالة ،امل�صادق عليه من طرف اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  16نونرب .2012
ذلك �أن الفقرة  11من القرار ت�ؤكد �أهمية "التملك الوطني" للأعمال املتعلقة بدولة القانون و تقوية العدالة.
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كما �أن نف�س الفقرة ت�ؤ�رش على �أهمية الولوج �إىل العدالة و تقوية قدرتها اجلوابية  ،بهدف حماية احلقوق و
بناء الثقة و النهو�ض بالتما�سك االجتماعي و االزدهار االقت�صادي .و �ضمن نف�س املنحى ،ف�إن الفقرة 14
تعيد ت�أكيد احلق يف الولوج �إىل العدالة للجميع مبا فيها الأ�شخا�ص املنتمني �إىل جمموعات ه�شة و كذا التزام
الأطراف باتخاذ كل التدابري ال�رضورية لت�أمني ولوج �شفاف  ،فعلي و غري متييزي �إىل العدالة .
 )2تعديل املعايري البيداغوجية الوطنية يف م�سلك العلوم القانونية
من �أجل تقوية البعد العملي يف التكوين القانوين ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،تعديل املعايري
البيداغوجية الوطنية يف م�سلك العلوم القانونية ،من �أجل الرفع على م�ستوى الإجازة ،من حجم ال�ساعات
الإجمايل املخ�ص�ص مل�رشوع نهاية الدرو�س ،امل�شاريع املهنية و التداريب .و يف نف�س الإطار ،ف�إن املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح على م�ستوى املا�سرت الرفع من حجم ال�ساعات الإجمايل املخ�ص�ص لتداريب
اال�ستئنا�س بالبحث و التداريب الإلزامية يف الو�سط املهني.
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�إن تقوية البعد العملي للتكوين القانوين ،مع حجم �ساعات مالئم� ،سيمكن من �إدخال تقنيات بيداغوجية
مبتكرة كاملقاربة الإكلينيكية القانونية ،و تقنيات التحري و البحث الق�ضائي.
ج) �إحداث جمل�س للدولة
يو�صي جمل�س الدولة خمتلف الفاعلني املعنيني بدرا�سة جدوى �إحداث جمل�س للدولة  ،على قاعدة ا�ستثمار
الف�صل  114من الد�ستور .و يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مب�ضمون اخلطاب امللكي ل  15دي�سمرب
 1999الذي فتح �أفق �إن�شاء " جمل�س للدولة يتوج الهرم الق�ضائي الإداري ببالدنا"
ويف الو�ضع احلايل لتفكري املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان حول هذه امل�س�ألة ،ف�إنه ميكن هيكلة �أهم
اخت�صا�صات جمل�س الدولة حول املحاور التالية:
• �أعلى هي�أة للق�ضاء الإداري؛
• اال�ست�شارة القانونية لدى احلكومة و الربملان؛
• الفح�ص امل�سبق لقابلية التلقي ال�شكلي و املادي للملتم�سات يف جمال الت�رشيع؛
• فح�ص القبول ال�شكلي للدفوع بعدم الد�ستورية املثارة �أمام املحاكم الإدارية.
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ملحق  :تذكري مبقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان املتعلقة مبعايري تدبري امل�سار املهني
للق�ضاة
 .1يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن يكر�س القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية مبد�أ تقييم �أداء الق�ضاة
مع التن�صي�ص على �أن التقييم ال يجب �أن ي�ؤدي ب�أي �شكل �إىل امل�س با�ستقالل و جترد القا�ضي املعني.
ونظرا الهتمام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باقرتاح �ضمانات متينة �ضد �أي �شكل من امل�س با�ستقالل الق�ضاة ،خالل
العملية التقييمية ،ف�إنه يقرتح �أن ين�صب التقييم بالأ�سا�س على معايري قابلة للتكميم والقيا�س املو�ضوعي .وميثل هذا اخليار �إيجابية
مزدوجة ،فهو من جهة يحافظ على ا�ستقالل الق�ضاة ،يف نف�س الوقت الذي ي�سهل فيه بناء م�ؤ�رشات قابلة للقيا�س ،وهو �رشط
منهجي �رضوري لتح�سني جودة اخلدمات املقدمة للمتقا�ضني.
وهكذا ميكن تكري�س عدد من معايري التقييم ،كمبادئ يف القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،على �أن يتم
تف�صيلها يف القانون التنظيمي املحدد النظام الأ�سا�سي للق�ضاة .و هكذا ميكن للتقييم �أن يتمحور �أ�سا�سا حول جمموعة من
القدرات الأ�سا�سية املرتبطة مبمار�سة مهمة الق�ضاة.
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 .iقدرة تدبري تيارات خروج الق�ضايا املحكومة مقابل تيار الق�ضايا امل�سجلة و الرائجة
 .iiقدرة �إ�صدار الأحكام يف �أجل معقول
 .iiiقدرة التنظيم
 .ivمعرفة القانون يف جانبيه املو�ضوعي و امل�سطري
 .vاملعاجلة املن�صفة و املت�ساوية للق�ضايا
 .viالتوا�صل
 .viiتدبري اجلل�سة
 .viiiتدبري و�سائل الإثبات
 .ixاتخاذ القرار
 .xتدبري الباقي بدون حكم
 .xiجودة تعليل الأحكام
وهذه املعايري ميكن �أن تربط مبعيار الأقدمية الذي يحتفظ ب�أهميته.
وميكن لبع�ض مقت�ضيات الف�صل  23من النظام الأ�سا�سي للق�ضاة �أن تنقل �إىل القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة
الق�ضائية .يتعلق الأمر ب�شكل خا�ص مببد�أ ترقية الق�ضاة درجة ورتبة .وتتم ب�صفة م�ستمرة من درجة �إىل �أخرى ومن رتبة �إىل
�أخرى .و يندرج �ضمن نف�س املنطق مبد�أ عدم �إمكانية ترقية �أي قا�ض �إىل الدرجة الأعلى �ضمن حدود املنا�صب ال�شاغرة �إن مل
يكن م�سجال بالئحة الأهلية .و كذا مبد�أ �أن يعترب عند و�ضع لوائح الأهلية ال�شهادات اجلامعية التي يتوفـر عليها املعنيون بالأمر
مع كفاءتهم وا�ستعدادهم ملزاولة املهام املوازية للـدرجة العليا.
و يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يف نف�س ال�سياق� ،إن�شاء جلنة للرتقي يف �إطار املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية تت�ألف
ح�رصا من الق�ضاة الأع�ضاء يف املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية .
و لتقوية ال�ضمانات النظامية للق�ضاة ،يقرتح �أن متنح للقا�ضي الذي يعترب �أن تقييم ن�شاطه مل يكن من�صفا �إمكانية �إحالة طلب على
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جلنة الرتقية .و بعد �أن تقوم اللجنة باال�ستماع �إىل مالحظات القا�ضي مقدم الطلب و كذا ال�سلطة التي قامت بالتقييم ،ت�صدر
جلن التقييم ر�أيا معلال يو�ضع يف ملف املعني بالأمر .و يف نف�س الإطار يقرتح �أن متنح للق�ضاة �إمكانية التقييم الذاتي لأدائهم يف
�إطار م�سعى متكامل للتقييم.
�أما فيما يتعلق ق�ضاة النيابة العامة ،فيقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن يكر�س القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى لل�سلطة
الق�ضائية مبد أ� مراعاة املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،يف الق�ضايا التي تهم ق�ضاة النيابة العامة ،تقارير التقييم املقدمة من قبل
ال�سلطة التي يتبعون لها.
و يف املادة الت�أديبية ،من املنا�سب ،يف منظور املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،أن يكر�س القانون التنظيمي للمجل�س الأعلى
لل�سلطة الق�ضائية ثالث مقت�ضيات د�ستورية  :مبد�أ م�ساعدة املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،يف املادة الت�أديبية ،من طرف ق�ضاة
مفت�شني من ذوي اخلربة ،مبد�أ اعتبار كل �إخالل من القا�ضي بواجب اال�ستقالل و التجرد خط�أ مهنيا ج�سيما ،ب�رصف النظر عن
املتابعات الق�ضائية املحتملة ،و كذا مبد�أ �إمكانية الطعن ب�سبب ال�شطط يف ا�ستعمال ال�سلطة يف املقررات املتعلقة بالو�ضعيات
الفردية ال�صادرة عن املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية  .وذلك �أمام �أعلى هي�أة ق�ضائية �إدارية باململكة.
�أما فيما يتعلق بالظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم  1.74.467بتاريخ � 26شوال  11( 1394نونرب  )1974املكون للنظام الأ�سا�سي
لرجال الق�ضاء ،ف�إن مقت�ضيات الباب اخلام�س املتعلق بامل�سطرة الت�أديبية للق�ضاة يبدو �أنها تقدم ب�شكل �إجمايل ال�ضمانات الت�أديبية
ال�رضورية للق�ضاة .و هكذا يقرتح �أن تنقل مقت�ضيات الف�صول ،59،61،62و  63من النظام الأ�سا�سي لرجال الق�ضاء ،مع �إعادة
�صياغة الف�صل  58للتن�صي�ص على مقت�ضيات الفقرة الثالثة من الف�صل  109من الد�ستور .و يف نف�س الإطار ،يقرتح �أن تخول
للرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية �سلطة �إ�صدار القرارات الت�أديبية املتخذة يف حق الق�ضاة على �إثر م�سطرة
ت�أديبية متخذة من طرف املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية املنعقد كهي�أة ت�أديبية.
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