استقالل القضاء
دراسة عن الواقع اليمني والخيارات المتاحة

للقاضي الدكتور
سلطان عمر الشجيفي

لبرنامج دعم الحوار الوطني
سبتمبر 3102
www.hiwar-watani.org

استقالل القضاء
أوالً :ماىو المقصود باستقالل القضاء
يقصد باستقالؿ القضاء بشكؿ عاـ ،عدـ جكاز التدخؿ كالتأثير مف قبؿ الغير عمى ما يصدر عنو
مف إجراءات كق اررات كأحكاـ.
كالتدخؿ كالتأثير أمر مرفكض سكاء كاف ماديان أك معنكيان ،سكاء تـ بشكؿ مباشر أك غير مباشر،
كبأية كسيمو مف الكسائؿ

(.)1

كىناؾ صكر عديده مف التدخؿ ،مثؿ تدخؿ السمطة التنفيذية اك السمطة التشريعية أك غيرىما مف
أشخاص القانكف العاـ كالخاص ،كما يدخؿ في نطاقو الرؤساء اإلداريكف لمقضاة كأطراؼ الدعكل،
كمبدأ استقالؿ القضاء ال يقتضي فقط منع الغير مف التدخؿ في شئكف القضاء ،بؿ يجب أيضان عمى
القضاة أنفسيـ عدـ االستجابة ،أك القبكؿ أك الخضكع ألم تدخؿ أك تأثير ،كيترتب عمى ذلؾ أف
القضاة كحرصان منيـ عمى استقالليـ ال يمكف أف يستجيبكا كيخضعكا إال لصكت القانكف كالضمير.

ثانياً :الوضع الراىن في اليمن والتجارب السابقة
عمى الرغـ مف أف دستكر الجميكرية اليمنية الصادر عاـ 9002ـ ،كفقان ألخر تعديالتو ،قد احتكل
فيما يتعمؽ بالسمطة القضائية ،عمى نصكصان كأحكامان إيجابيو تعزز مف استقالؿ السمطة القضائية،
كتحقؽ كلك بالحد األدنى مبدأ الفصؿ بيف السمطات ،ك مف تمؾ األحكاـ كالنصكص ما نصت عميو
المادة( )942مف الدستكر كالتي جاء فييا (القضاء سمطو مستقمو قضائيان كماليان كاداريان كالنيابة العامة
ىيئو مف ىيئاتو ،كتتكلى المحاكـ الفصؿ في جميع المنازعات كالجرائـ ،كالقضاة مستقمكف ،ال سمطاف
عمييـ في قضائيـ لغير القانكف ،كال يجكز ألية جية ،كبأية صكره التدخؿ في القضايا ،أك في شأف
((1) )9

دكتكر حاتـ أبكسمو ,مقاصد القضاء في اإلسالـ ,كتاب األمو جػ .

مف شؤف العدالة ،كيعتبر مثؿ ىذا التدخؿ ،جريمة يعاقب عمييا القانكف ،كال تسقط الدعكل فييا
بالتقادـ)
كما نصت عميو أيضان المادة( )959مف الدستكر نفسو عمى أف (القضاة كاعضاء النيابة غير قابميف
لمعزؿ إال في الحاالت كبالشركط التي يحددىا القانكف ،كال يجكز نقميـ مف السمؾ القضائي الى أم
كظائؼ غير قضائية ،إال برضاىـ ،كبمكافقة المجمس المختص بشؤكنيـ ،مالـ يكف ذلؾ عمى سبيؿ
التأديب ،كينظـ القانكف محاكمتيـ التأديبية)
غير أف تمؾ النصكص إضافة الى نصكص أخرل ،ظمت في الكاقع العممي حب انر عمى كرؽ ،ألف
السمطة التنفيذية حينيا لـ تكف جاده بإعطاء السمطة القضائية كامؿ استقالليا ،كلـ يكف تبنييا ،أم
السمطة التنفيذية ،لكضع تمؾ النصكص في الدستكر إال مف قبيؿ التكتيؾ المرحمي ،اليدؼ مف كراءه
تمرير التعديالت األخرل التي أجريت عمى الدستكر كالتي تجذر مف سمطة الحاكـ الفرد في الدكلة
كتزيد مف ىيمنتو عمى كؿ السمطات ،دكف رقيب أك حسيب ،كىك ما ظير جميان بعد إقرار ذلؾ
الدستكر عف طريؽ االستفتاء .فمقد تـ تنكيـ تمؾ النصكص الدستكرية المتعمقة باستقالؿ السمطة
القضائية ،ككقفت السمطة التنفيذية بكؿ قكتيا ،حائالن دكف تعديؿ أحكاـ كنصكص قانكف السمطة
القضائية رقـ ( )9لسنة ،9229رغـ عمميا أف نصكص ذلؾ القانكف تتعارض مع األحكاـ الدستكرية
الخاصة باستقالؿ القضاء ،باعتبار أف قانكف السمطة القضائية صدر قبؿ صدكر الدستكر .ككاف
البد مف تعديؿ أحكامو كنصكصو التي تتعارض مع الدستكر ،كمنيا تمؾ النصكص التي تعطي
السمطة التنفيذية ممثمو بكزير العدؿ سمطات ال حدكد ليا في الشأف القضائي،
كلـ تشفع تمؾ النصكص الدستكرية لمسمطة القضائية بعدـ التدخؿ في شؤكنيا كحماية استقالليا ،بؿ
استمر انتياؾ مبدأ استقالؿ القضاء رغـ أنؼ الدستكر ،كقد تمثمت صكر تمؾ االنتياكات باآلتي:

طبيعة اإلنتياك الذي يشكمو

النص

ىذا النص يعطى الحؽ لرئيس

السمطو التنفيذيو ،أف يطمب مف

القضاء إعادة النظر في حكـ

أصبح باتان .أم مؤيدان مف

المحكمو العميا ،كىك يشكؿ

إعتداء صارخان عمى إستقالؿ
ن

القضاء ،فالجيو التي تراقب

الحكـ القضائي ىك القضاء

نفسو ،فالدرجو األعمى تراقب

الدرجو األدنى ،كاليجكز أف

يعطى ىذا الحؽ ألم جيو

آخرل غير السمطو القضائيو

نفسيا.

الرقم
المسمسل
-9

أوالً /النصوص الدستورية
م86 :
يختص مجمس النكاب
بالفصؿ في صحة عضكية
أعضائو ،كيجب إحالة الطعف
الى المحكمة العميا خالؿ
خمسة عشر يكمان مف تاريخ
تسميمو لممجمس ،كتعرض
نتيجة التحقيؽ بالرأم الذم
انتيت إليو المحكمة عمى
مجمس النكاب لمفصؿ في
صحة الطعف ،خالؿ ستيف
يكمان مف تاريخ استالـ نتيجة
التحقيؽ مف المحكمة ،كال
تعتبر العضكية باطمو إال
بقرار يصدر مف مجمس
النكاب ،بأغمبية ثمثي أعضائو
المجمس ،كيجب اإلنتياء مف

طبيعة اال نتياك الذي يشكمو النص
كىذا النص يتعارض مع مبدأ الفصؿ
بيف السمطات ،كينتيؾ مبدأ استقالؿ
القضاء ،كيجعؿ مف المحكمة العميا
أعمى ىيئو قضائية في البالد تعمؿ
مستشاره لمجمس النكاب ،كيشكؿ إفتئات
مف مجمس النكاب عمى سمطة القضاء
الذم يممؾ كحده الفصؿ في الخصكمات
كالمنازعات بيف األفراد أيان كانكا كميما
كانت كظائفيـ

ثانياً /النصوص القانونية
/392( 1أ) من قانون المرافعات
والتنفيذ المدني.
لرئيس الجميكرية بعد مكافقة
مجمس القضاء أف يطمب مف
رئيس المحكمة العميا إعادة
النظر في أم حكـ بات يرل
أنو يشتمؿ عمى خطأ يضر
بالعدؿ مع تبييف كجو الخطاء

الفقرة األخيرة مف المادة ،تتعارض مع
مبدأ الفصؿ بيف السمطات كتنتيؾ مبدا
استقالؿ القضاء ،حيث أعطى النص
السمطة التشريعية مراقبة إجراءات
القضاء ،رغـ أف النظاـ القانكني لمجياز
القضائي يعطي لقضاة الحكـ مراقبة

 3المادة ( )1/111من قانون
المحاماة:
المحكمة العمياء كحدىا ىي
المختصة بنظر دعاكل إلغاء
ق اررات الجمعية العمكمية
لممحاميف.

ال يكجد أم مبرر قانكني لتمييز
الق اررات التي تصدر مف الييئة
اإلدارية لنقابة المحاميف عف
الق اررات اإلدارية األخرل ،فيذا
النص يحرـ المتضرر مف ذلؾ

إجراءات النيابة ،كالدرجة القضائية

الق ارر درجتيف مف درجات
التقاضي ىما االبتدائية

األعمى لمدرجة األدنى.

نص المادة السابؽ.

نفس المالحظات الكاردة عمى

مسكغ قانكني.

القضائي نفسو ،دكف أم مبرر أك

الق اررات أىميو أكبر مف الحكـ

كاالستئنافية ،كيعطي لتمؾ

ىذا النص ال يتفؽ كمبدأ دستكرم معمكـ
كىك أف الناس متساككف أماـ القانكف

م  68من قانون الجامعات.
تختص المحكمة العمياء

كيجب أف ال تتميز محاكمة أيان مف
األشخاص ميما كانت مكاقعيـ بإجراءات
خاصو كغير طبيعية ،كقد مكف ىذا
النص السمطة التنفيذية مف إصدار قانكف

 2بدعاكل إلغاء الق اررات الصادرة
عف مجمس الجامعة ،المتعمقة
بفصؿ أحد أعضاء ىيئة
التدريس في الجامعة.

خاص أسمتو قانكف محاكمة شاغمي
كظائؼ السمطة العميا .كقد اشترط ىذا

م  86من قانون اال نتخابات.
ىذه المادة تعطي دك اُر قضائيان

 9م63:

ال يجكز أف يتخذ نحك عضك

مجمس النكاب أم إجراء مف

إجراءات التحقيؽ ،أك التفتيش ،أك

القبض ،أك الحبس ،أك أم إجراء

جزائي ،إال بإذف مف مجمس النكاب،

ماعدا حالة التمبس ،كفي ىذه الحالة

يجب إخطار المجمس فك انر ،كعمى

المجمس أف يتأكد مف سالمة

اإلجراءات...إلخ المادة.

المادة ( )152فقره(ىـ)

تختص المحكمة العميا لمجميكرية

 3محاكمة رئيس الجميكرية كنائب

الرئيس كرئيس الكزراء كنكابو

كالكزراء كنكابيـ كفقان لمقانكف.

ثالثاً :استقالل القضاء في األنظمة السياسية المختمفة
أوالً :استقالل القضاء في الدول العربية،
باستثناء دكلة المغرب الذم يتشكؿ مجمس القضاء فييا مف تسعة عشر عضكان ،تسعو منيـ قضاه
ينتخبكف أربعو منيـ مف قضاة االستئناؼ كستو قضاه مف القضاة االبتدائييف ،إضافة الى خمس
شخصيات مف خارج القضاء يختارىـ الممؾ ،مشيكد ليـ بالكفاءة كالتجرد كالنزاىة ،باإلضافة الى
رئيس محكمة النقض كالنائب العاـ كرئيس الدائرة األكلى بالمحكمة العميا ,كأخي انر رئيس المجمس
الكطني لحقكؽ اإلنساف .فإف الدكؿ العربية الباقية كعمى الرغـ مف أف دساتيرىا كمنيا دساتير اليمف،
كالككيت ،كالسكداف ،كالسعكدية تنص عمى مبدأ استقالؿ القضاء ،إال أف الكاقع العممي الذم تنص
عميو التشريعات القانكنية بعد ذلؾ يؤكد أف مبدأ استقالؿ القضاء في جميع البمداف العربية شبو
غائب ،إف لـ يكف مغيبان تمامان كسمكؾ كممارسو .كالدليؿ عمى ذلؾ أف األجيزة المسؤكلة عف إدارة
الشأف القضائي في الدكؿ العربية أك ما تسمى بمجالس القضاء العربية جميع رؤسائيا كأعضائيا يتـ
تعيينيـ مف قبؿ رأس السمطة التنفيذية .ليس ذلؾ فحسب بؿ أف أغمب قكانيف السمطة القضائية في
الدكؿ العربية تجعؿ مف كزير العدؿ عضكان في مجمس القضاء المسؤكؿ عف إدارة أمكر السمطة
القضائية .كما أف بعض القكانيف ،كالقانكف السكرم مثالن ،يجعؿ رئيس الجميكرية رئيسان لمجمس
القضاء األعمى كينكب عنو في رئاسة المجمس كزير العدؿ .كما يعتبر مساعد كزير العدؿ عضكان في

المجمس بكظيفتو ،لذلؾ يمكننا القكؿ أف تجارب الدكؿ العربية في مسألة استقالؿ السمطة القضائية
تجارب غير مشجعو لالقتداء بيا.
قد يقكؿ قائؿ أف تعييف رئيس كأعضاء مجمس القضاء األعمى أك المحكمة العميا ،مف قبؿ السمطة
التنفيذية ليس عيبان ،فيناؾ كثير مف الدكؿ العريقة بالديمقراطية يتـ تعييف رأس السمطة القضائية فييا
مف قبؿ السمطة التنفيذية ،كىذا الكالـ كاف بداء في ظاىره صحيحان إال أنو ال يصمح أف يككف سائدان
في البمداف العربية كمنيا اليمف ،كذلؾ ألف مبدأ استقالؿ القضاء في دكؿ مثؿ بريطانيا كأمريكا
كفرنسا ،لـ يعد مبدأن دستكريان أك قانكنيان فحسب ،بؿ أف مبدأ استقالؿ القضاء في تمؾ البمداف أصبح
سمككان متجذ انر ينيجو الكافة حكامان كمحككميف ،كبمعنى آخر فأف مبدأ استقالؿ القضاء في تمؾ
البمداف يكفره سياؽ مجتمعي كسياسي حاضف لمعدالة مفيكمان كممارسو ،كثقافو سياسيو ديمقراطية
متمثمة قيـ العدالة ،ككاعيو مركزيو استمرارىا ،منبثو كمتكطنو في نسيج المجتمع ،كركح مؤسسات
الدكلة.
كألف الدكؿ العربية كمنيا اليمف ،تفتقر لتؾ الميزة المجتمعية ،فاف الكاجب لتحقيؽ مبدأ استقالؿ
القضاء تضيمف الدستكر كالقكانيف األخرل نصكصان تمنع تدخؿ السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في
اختصاصات السمطة القضائية كتكفر االستقاللية الكاممة لتمؾ السمطة.

ثانياً :استقالل القضاء في بعض الدول األخرى

(.)1

-9في النظاـ البريطاني كاألنجمكسكسكني
إف الضمانات التي يكفرىا النظاـ الدستكرم كالقانكني الستقالؿ القضاء في بريطانيا كثيره غير أننا
يمكف أف نستعرض أىميا كعمى النحك اآلتي-:

انظر الدكتكر عبداهلل أحمد الحالني ,اإلصالح القضائي لمسمطو القضائيو.

)(1

أ -إنشاء المحاكـ كتنظيـ اختصاصاتيا ال يككف إال بقانكف ،كالمشرع ال يتمتع بسمطو مطمقو في
بناء عمى مشكرة أك اقتراح
ذلؾ ،فالبرلماف ال يصدر القكانيف التي تمس تنظيـ المحاكـ إال ن
مف رجاؿ القانكف.

ب -مرتبات القضاة يصكت عمييا البرلماف سنكيان ،كىي سخية ،كينص النظاـ القضائي

اإلنجميزم الصادر سنػ9293ـػة ،أنو ليس في الحككمة اإلنجميزية كظيفو تعادؿ في مركزىا

ٍ
قاض في المحكمة العمياء ،كمرتباتيـ تعادؿ مرتب رئيس الكزراء .كالكزراء
كمرتبيا مركز
غالبان يرقكف الى منصب القضاة كليس العكس.

ج -يجرم قيد مرتبات القضاة في المكازنة العامة لمدكلة تحت بند (االعتماد الثابت) كمف ثـ فال
يخضع لممناقشة البرلمانية التقميدية ،كغالبان ما تزيد مرتبات القضاة بقرار يصدره قاضي

بناء
القضاة ،الذم يجمع بيف الصفتيف السياسية كالقضائية ،كىك الذم يتـ تعيينو بقرار ممكي ن
عمى استشاره أك تكجيو مف رئيس الحككمة ،كىك أيضان رئيس لمجمس المكردات .أما بالنسبة
لمقضاة السامكف كالمكجكدكف عمى رأس الجياز القضائي ،فيحصمكف عمى مرتبات تفكؽ

مرتب رئيس الكزراء ،كلدييـ حساب جارم مفتكح لفائدتيـ يمجؤكف إليو في حالة ضائقو ماليو

أك عمميو جراحيو أك ما شابو ذلؾ ،فضالن عف التغطية االجتماعية كالصحية كاالستفادة مف

النقؿ كالخدمات مجانان ،ككذا امتيازات عينيو متعددة.

د -ال يكجد ترقيو في النظاـ اإلنجميزم لمقضاة ،حيث يعتبر النظاـ اإلنجميزم أف ترقية القضاة
أحدل مبررات تدخؿ السمطة التنفيذية في شؤكف السمطة القضائية ،لذلؾ فقد خص النظاـ
اإلنجميزم كؿ طبقو مف طبقات القضاة بمرتب خاص ،كيتغير الى األعمى بمركر الكقت
كيرتفع بنفس النسبة.

ق -قضاة المحكمة العميا غير قابميف لمعزؿ كلك تعمؽ األمر بعجزىـ الجسماني ،مالـ يكف ذلؾ
بطمب مف البرلماف ،أما إذا كاف العزؿ بسبب غير العجز الجسماني فيتـ عبر البرلماف،

كمجمس العمكـ ،كبعد مكافقة الممكة .أم أف العزؿ يتطمب إصدار قانكف بذلؾ العزؿ.

ك -اختيار القضاة في بريطانيا يتـ بكاسطة السطمة التنفيذية ،حيث أف عممية التعييف تخضع
لشركط معينو يستمزـ تكافرىا فيمف يعيف قاضيان ،كلعؿ أىميا أف يتـ اختيارىـ مف بيف

المحاميف المبرزيف الذيف مارسكا المحاماة مده متصمة تتراكح ما بيف عشر سنكات بالنسبة
لقضاة المحاكـ الدنيا ،كخمسة عشر سنو بالنسبة لقضاة المحاكـ العميا.

 -3في النظام الفرنسي.
أ -تنص المادة ( )64مف الدستكر الفرنسي عمى أف القضاء سمطو مستقمو كرئيس الجميكرية
الضامف الستقالؿ القضاء.

ب -يتشكؿ مجمس القضاء في فرنسا مف اثنى عشر قاضيان ،ستو مف القضاة كستو مف

النيابة ،يتـ انتخابيـ جمعيان مف زمالئيـ كؿ أربع سنكات كفؽ إجراءات محدده كغير
قابمو لمتجديد .كيرأس مجمس القضاء رئيس الجميكرية ،ككزير العدؿ نائبان لمرئيس .كىذه
االزدكاجية بالنسبة لتشكيؿ مجمس القضاء الفرنسي تعكس اختالؼ النظاميف المذيف يخضعاف
ليما ٍ
كؿ مف قضاة الحكـ كقضاة النيابة كييدؼ الى تسييؿ انخراط القضاء في ىيكمة

الدكلة ،كمنحو استقالليو كاسعو عمى الصعيد الميني.
ج -يتألؼ مجمس القضاء الفرنسي مف اآلتي:

 ثالثة قضاه مف قضاة محكمة النقض الفرنسية ،عمى أف يككف مف بينيـ ككيؿ عاـ .كيتـاختيار القضاة مف رئيس الجميكرية ضمف الئحة يعدىا مكتب محكمة النقض تشتمؿ
عمى ثالثة أسماء لكؿ كظيفو.

 مستشاريف مف مجمس الدكلة ضمف الئحة تعدىا الجمعية العامة لمجمس الدكلة مككنومف ثالثة أسماء.

 شخصيتاف مف خارج السمؾ القضائي يختارىما رئيس الجميكرية لكفاءتيما ،كيسمحالقانكف الفرنسي بإضافة قضاه شرفييف في المجمس مف القضاة المتقاعديف.

د -اجتماع مجمس القضاء في حالة التأديب لمقضاة يككف بدكف رئيس الجميكرية ككزير العدؿ،
كلكف األمر يختمؼ باختالؼ الييئة التي تنظر في ىذه اإلخطاء ،فالييئة المختصة بقضاة

الحكـ ،تشكؿ محكمو حقيقيو بحيث تعتبر ق ارراتيا ممزمو لمجميع بمف فييا الحككمة ،أما

الييئة التي تنظر في أخطاء قضاة النيابة العامة فال تشكؿ محكمو بؿ جياز استشارم منكط
بو إصدار الرأم فيما يتعمؽ بكجكد ىذه األخطاء ،كيعتبر ىذا الجزاء المحدد مف قبميا مجرد

اقتراح ،ليذا فكزير العدؿ غير ممزـ بيذا الرأم ،إال أف قرار كزير العدؿ في ىذا االتجاه

خاضع لمطعف أماـ مجمس شكرل الدكلة بسبب تجاكز أك إساءه في استعماؿ السمطة ،كىذا

يعد ازدكاجيو في النظاـ التأديبي الفرنسي.

ه -القاضي الفرنسي غير قابؿ لمعزؿ كىذه الضمانة فقط لقضاة المحاكـ دكف أعضاء النيابة.
كقد قصد المشرع الفرنسي أف يتمتع قضاة الحكـ فقط بيذه الضمانات.

و -يتـ تعييف القضاة في فرنسا عبر طريقتيف:

األولى :عف طريؽ المسابقة عف طريؽ المركز الكطني لمدراسات القضائية.

الثانية :عف طريؽ التعييف المباشر كالجانبي كجميعيا بقرار مف رئيس الجميكرية بعد
عرض كزير العدؿ ،كمكافقة المجمس األعمى لمقضاء.

رابعاً :الخيارات المتاحة لتحقيق مبدأ استقالل القضاء في اليمن.
بادئ ذم بدء لضماف استقالؿ السمطة القضائية في أم بمد مف البمداف ال بد أف ينص دستكرىا عمى
الضمانات األتية-:
 -9أف القُضاة كحدىـ دكف غيرىـ يشتغمكف بتطبيؽ القانكف عمى المنازعات كالدعاكل بيف األفراد
ببعضيـ ،أك بيف األفراد كأجيزة السمطة كأنيـ دكف غيرىـ ىـ الذيف يقضكف بتجريـ أفعاؿ معينو-
كفقان لمقكانيف الجنائية -كيحكمكف بعقكبات معينو كفقان لتمؾ القكانيف ،كال يجكز لجية في الدكلة أيان
كانت أف تتدخؿ في أعماؿ القضاة أك أف تطمب تطبيقان معينان لنص معيف ،أك أف تفرض حكمان معينان
في قضيو معينو،
اضافو الى ما تقدـ فإنو ال يجكز لغير القضاة أف يحكمكا في الدعاكل ،أما إذا انتزعت بعض القضايا
ألىمية خاصو تقكـ في نظر السمطات ،كيعطى االختصاص بالفصؿ في تمؾ القضايا لغير جية
القضاء العادية ،فذلؾ أمر يتعارض مع مفيكـ استقالؿ القضاء تمامان ،كبالتالي فإف إنشاء أم قضاء
استثنائي كالنص عمى ذلؾ في الدستكر سكؼ يتنافى مع مبدأ استقالؿ القضاء،
 -9أف يككف أمر القضاء كمو بيد القضاة.
كمعنى ذلؾ أف يتكلى القضاة بأنفسيـ ككفقان لمقانكف ،جميع األمكر المتعمقة بكظيفتيـ ،ابتداء مف
التعييف ،كالتأديب ،كالنقؿ ،كالعزؿ ،ككفقان إلجراءات قانكنيو معينو ،يراعى فييا قدر مف التدقيؽ

الكاجب ،اضافو الى منح القاضي أكسع الضمانات لمدفاع عف نفسو ،كعدـ قابميتو لمعزؿ إال في
أحكاؿ معينو ينص عمييا القانكف بكضكح تاـ.
 -3عدـ قابمية القضاة لمعزؿ تحت أم ظرؼ مف الظركؼ.
كيجب أف ينص الدستكر اليمني القادـ عمى المبادئ األتية-:
أوالً :أف يتـ النص في الدستكر صراحو عمى أف القضاء سمطو مستقمو عف السمطتيف التشريعية
كالتنفيذية.
ثانياً :أف ينص الدستكر صراحو عمى إعطاء القضاة كحدىـ حؽ انتخاب مجمس القضاء الذم يدير
شؤكف كظيفتيـ ،كاف كاف البد مف تطعيـ ىذا المجمس بشخصيات مف خارج السمطة القضائية فالبد
أف تككف نسبة ىؤالء قميمو كأف يككف االختيار مخكؿ لرئيس الجميكرية فقط ،كيستحسف أف يككف
ىؤالء مف المحاميف كأساتذة الجامعات .اضافو الى الرئيس لمييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف .كأف يمثؿ
في المجمس كزير الدكلة لشؤكف العدؿ لكي يمثؿ حمقة كصؿ بيف السمطتيف القضائية كالتنفيذية دكف
أف يككف لو حؽ التصكيت بالق اررات المتعمقة بتأديب القضاة أك أف يككف عضكان في مجمس تأديبيـ.
كعمى أف يككف مدة ىذا المجمس أربع سنكات فقط ،يتـ انتخاب مجمس جديد بنياية تمؾ الفترة.
ثالثاً :يجب أف ينص الدستكر صراحو عمى أف إنشاء المحاكـ كتحديد اختصاصاتيا ال يككف إال
بقانكف ،كأف ىذا الحؽ أصيؿ لمسمطة التشريعية ال يجكز أف تفكض عنيا أم جية اخرل لمقياـ بو،
كذلؾ ظمانان لعدـ إنشاء محاكـ استثنائية تحت أم مسمى مف المسميات.
رابعاً :أف يتـ النص في الدستكر عمى إعطاء السمطة القضائية حؽ إبداء الرأم في جميع القكانيف
المتعمقة بالشأف القضائي قبؿ مناقشة تمؾ القكانيف كاقرارىا مف مجمس النكاب.
خامساً :إنشاء محكمو دستكريو مستقمو يبيف القانكف كيفية تشكيميا كاختصاصاتيا.
سادساً :إنشاء قضاء إدارم مستقؿ لضماف حماية مبدأ المشركعية يحدد القانكف كيفية إنشاء كتشكيؿ
محاكمو كاختصاصاتيا.

سابعاً :عدـ قابمية أعضاء المحكمة العميا لمعزؿ حتى كلك تعمؽ األمر بعجزىـ الجسماني ،مالـ يكف
ذلؾ بطمب مف البرلماف ،أما إذا كاف العزؿ بسبب غير العجز الجسماني ،فيتـ عبر البرلماف ،كبعد
مكافقة رئيس الجميكرية كأف يصدر قانكف بعزؿ القاضي بالمحكمة العميا.
ثامناً :كضع النيابة العامة في الدستكر القادـ.
ال يجكز أف يتمتع أعضاء النيابة العامة بنفس الحقكؽ كاالمتيازات التي يتمتع بيا قضاة الحكـ .إذ ال
يعقؿ أف يككف عضك النيابة العامة غير قابؿ لمعزؿ ،عممان بأف أعضاء النيابة ىـ بمثابة جياز ادعاء
كليس جياز حكـ ،كاذا كانت دكلة فرنسا نفسيا ،كىي الدكلة األكلى الذم لدييا قضاء مكحد ،تميز
في دستكرىا كتشريعاتيا بيف كظيفة قاضي الحكـ كأعضاء النيابة العامة ،سكاء مف حيث قابميتيـ
لمعزؿ ،أكمف حيث طريقة تشكيؿ المجمس الخاص بتأديبيـ كصالحية ذلؾ المجمس ،كمدل حجية
الق اررات التي يتخذىا .فإف مشرعنا الدستكرم يككف األكلى بكضع مثؿ تمؾ النصكص الدستكرية ،ألف
جياز النيابة في الحقيقة ككما أثبت الكاقع يككف أقرب لمسمطة التنفيذية ،كأجيزة التحقيؽ ،كأبعد عف
السمطة القضائية كقضاة الحكـ ،الذم يقكـ عمميـ عمى مبدأ الحياد الذم يفتقد إليو عضك النيابة في
عممو.

كأخي انر فإننا نختـ ىذه الكرقة بالتأكيد عمى ما قمناه سابقان مف أف الكصكؿ الى العدالة ال يتكقؼ حص انر
قضاء م ٍ
نطك عمى قدر كبير مف
عمى كجكد قانكف أك ترسانة مف القكانيف المكسكمة بالجاىزية ،أك
ن

التجرد كاالستقاللية ،بؿ يشترط إضافة الى ذلؾ ،تكافر سياؽ مجتمعي كسياسي حاضف لمعدالة
مفيكمان كممارسو ،أم أنو يقتضي ثقافو سياسيو ديمقراطية متمثمة قيمة العدالة ،ككاعيو مركزية
استمرارىا ،منبثو كمستكطنو في نسيج المجتمع ،كركح مؤسسات الدكلة.

واهلل من وراء القصد،،،

