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 .األمانة العامة لألمم المتحدة
 

ماينطوي ، وال في طريقة عرض مادته، ات المستخدمة في هذا المنشورليس في التسمي

لألمم المتحدة فيما يتعلق بالمركز ن لألمانة العامة اعلى اإلعراب عن أي رأي ك

لسلطات القائمة فيها أو فيما ألقاليم أو المدن أو المناطق أو االقانوني ألي من البلدان أو ا

  .يتعلق بتعيين حدودها أو تخومها
 
 .م يحرر هذا المنشور رسمياٌل
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  تقدمة

يعرِب مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن امتنانه لفريق القضاة 

المعني بتدعيم نزاهة القضاء لما قام به من عمل في إطار إعداد مشروع التعليق على 

مبادئ بنغالور، وللعمل الذي قام به الذين شاركوا في اجتماع فريق الخبراء الحكومي 

عضوية والمعني بتعزيز المبادئ األساسية لسلوك الجهاز القضائي الدولي المفتوح ال

  .في مكتب األمم المتحدة في فيينا ٢٠٠٧مارس /آذار ٢و ١الذي عقد يومي 

  

 Deutsche(ويتوجه المكتب بالشكر الخاص أيضا إلى الوكالة األلمانية للتعاون التقني 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (كفَّلت بتمويل كل من التي ت

أعمال البحث وعملية صياغة هذا التعليق، وإلى حكومتي السويد والنرويج لما قدمتاه 

 .من دعم لالجتماع الذي عقده فريق الخبراء اآلنف الذكر

  

الى فريق خبراء األمم المتحدة الذى أعد هذه الوثيقة بمقر  يتوجه المكتب بالشكركما 

حاتم / أوليفر ستولب ، القاضى/ تيورت جيلمان ، السيدس/ السيد :المكتب بفيينا وهم

  .هنانو جهيدة/ الكسندرا مارتنز ، السيدة /فؤاد ، السيدة
 

وأخيرا يعرب المكتب عن شكره الخاص لألشخاص اللذين ساهموا في ترجمة النسخة 

، والسيد أسامة البيومي اهللارزق  ميرياممن مصر؛ المترجمة السيدة : العربية وهم

عة قواعد اللغة، والقاضي خالد محي الدين أحمد من المعهد الدولي للدراسات لمراج

لمراجعة المضمون من الناحية القانونية وتدقيق ) ISISC(العليا في العلوم الجنائية 

  . النسخة؛ ومن األردن، البروفيسور عمر الشيخ للتدقيق النهائي للنسخة



 



 

  

  نُبذة حول مراحل صياغة المسودة  

   

  خلفية

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات "وبدعوة من ، ٢٠٠٠في شهر أبريل من عام 

تمهيدي لمجموعة  اجتماع عقد، "البرنامج العالمي لمكافحة الفساد" ، وفي إطار"والجريمة

مؤتمر األمم المتحدة "من رؤساء المحاكم العليا وكبار القضاة في فيينا، باالشتراك مع 

هو مناقشة المشكلة التي  كان هدف االجتماع". مة ومعاملة المجرمينالعاشر لمنع الجري

في عدة دول بمختلف القارات والتي تتمثل في فقدان الشعوب الثقة في  ظهرت جلياً

. حابية على أقل تقديرلالنطباع المأخوذ عنها بأنها فاسدة أو منتيجةً أنظمتهم القضائية 

 خالل خدمات األجهزة القضائية واستطالعاتوقد ظهرت الدالئل على تلك المشكلة من 

تم  تحقيق مكونة من قبل الحكومات حيثُجان الجماهير حولها، وكذلك من خالل ِلآراء 

. طرح عدة حلول، وإجراء بعض التجارب اإلصالحية، لكن المشكلة ال تزال قائمة

قد كان لف شكلة من وجهة نظر جديدة،حاولة لحل المبمثابة م ولذلك كان هذا االجتماع

عي القضاة للمساهمة في إعادة النظام األول من نوعه تحت رعاية األمم المتحدة حيث د

لمبدأ  كمالًلجهازهم، ولتطوير مفهوم خاص بالمسئولية القضائية من شأنه أن يكون م

وفي . النظام القضائي ككُلفي  العامةاستقالل القضاء، ومن ثَم رفع مستوى ثقة 

لوجود فوارق في التراث القضائي بالعالم، تقرر قصر العمل  وإدراكاًالمرحلة األولى، 

بالد بآسيا  ةسعفجاء اختيار المشاركين األوائل من ت. على النظام القضائي للقانون العام

 تتقاسمولكنها  ،وأفريقيا ودول المحيط الهادئ، وهي بالد تُطبق عدد متنوع من القوانين

  .تراث قضائي واحد

  

  زاهة القضائية مجموعة الن

قعأو مجموعة النزاهة (أول اجتماع للمجموعة القضائية لدعم النزاهة القضائية  د

 ١٥بمكتب األمم المتحدة بفيينا في ) القضائية، كما سيطلق على هذا الكيان فيما بعد



 

رئيس المحكمة العليا الطيفار رحمان من حضر االجتماع . ٢٠٠٠أبريل  ١٦و

  بنجالدش،

كمة العليا باسكار راو من والية كارنتاكا من الهند، والقاضى جوفيند ورئيس المح

ورئيس المحكمة العليا أوايس ممثال عن رئيس محكمة الدولة،  باهدور شرستا من نيبال

من نيجيريا، ووكيل نائب الرئيس النجا من المحكمة التشريعية فى جنوب إفريقيا، 

أودوكي . ج.، وقاضي المحكمة العليا بورئيس المحكمة العليا نيااللى من تانزانيا

رئيس مجلس إدارة لجنة الخدمات القضائية بأوغندا تحت رئاسة القاضي كريستوفر 

قاضٍ  وشغل مايكل كيربي. جريجوري ويرامانتري، نائب رئيس محكمة العدل الدولية

اص المحكمة العليا بأستراليا دور المقرر، وحضر داتو بارام كوماراسوامي، المقرر الخ

إرنست . المحكمة العليا دقاضٍ  باألمم المتحدة عن استقالل القضاة والمحامين؛ أما

ماركل، نائب رئيس االتحاد الدولي للقضاة، والدكتور جيوسيبي دي جينارو فقد شاركا 

  .كمراقبين

  

، اتفقت المجموعة أوالً. قرارين" مجموعة النزاهة القضائية"في هذا االجتماع، اتخذت 

فعال في دعم  دأ المسئولية يتطلب أن يكون للسلطة القضائية المحلية دورعلى أن مب

نزاهة القضاء وذلك بتفعيل مثل هذه اإلصالحات التنظيمية بما يتناسب مع صالحياتها 

لحة إليجاد تقرير عالمي متفق عليه ، اعترفت المجموعة بالحاجة المثانياً. وقدراتها

احترامها يجِب  وافقها مع مبدأ استقالل القضاء ـبشأن المعايير القضائية التي ـ بت

القضائية دون تدخل أي من السلطتين السلطة  من قبل الوطنيوالعمل بها على المستوى 

وقد أشار القضاة المشاركون إلى أنه بإقرار وتطبيق . التنفيذية أوالتشريعية للحكومة

ائية فإن ذلك من شأنه دفعها القضالسلطة  معايير مناسبة للسلوك القضائي بين أعضاء

عليه، فقد  وبناء. والمحافظة عليهابقوة وبخطوات واسعة نحو اكتساب ثقة المجمتع 

طالبوا بتحليل قوانين السلوك القضائي التي تم تطبيقها في بعض الواليات القضائية، 

ياويكراما، نيهال جا. ، د"مجموعة النزاهة القضائية"وأن يتم إعداد تقرير بواسطة منَسق 

واالعتبارات ) ب(يتكرر حدوثها في تلك القوانين؛  االعتبارات الجوهرية التي) أ: (بشأن



 

ح أو ال حتملة أو اإلضافية التي تظهر في بعضها ـ وليس كلها ـ والتي قد تصلُالم

  . ح للتطبيق في بعض البالدتصلُ

  

  مصادر 

مع التوجيهات المذكورة أعاله،  أثناء تحضير مسودة قوانين السلوك القضائي بما يتوافق

الدولية الموجودة بالفعل، والتي تتضمن باألخص  والمعاييرتم الرجوع لعدد من القوانين 

  :ما يلي

  

  القوانين المحلية
 لنقابةمجموعة قواعد السلوك القضائى التى تبناها مجلس المندوبين التابع   .أ 

  . م١٩٧٢المحامين األمريكية، أغسطس 

تقالل القضائى التى أصدرها رؤساء المحاكم العليا إعالن مبادئ االس  .ب 

  . م١٩٩٧بالواليات والمقاطعات االسترالية، إبريل 

العليا فى بنجالدش والتى حددها مجموعة قواعد الممارسة لقضاة المحكمة   .ج 

من ) أ)(٤(٩٦وفقاً ألحكام المادة السلطة  األعلى فى ممارسة مجلس القضاء

  . م٢٠٠٠ية، مايو دستور جمهورية بنجالدش الشعب

المبادئ األخالقية للقضاة، التى تم إعدادها بالتعاون مع مؤتمر القضاة الكندى   .د 

  . م١٩٩٨وتصديقها من قبل مجلس القضاء الكندى، 

  . م١٩٧٦مجموعة إيداهو للسلوك القضائى،   .ه 

إعادة ترسيخ قيم الحياة القضائية التى تبناها مؤتمر رؤساء المحاكم العليا فى   .و 

  .م١٩٩٩الهند، 

  .مجموعة قواعد أيوا للسلوك القضائى  .ز 

مجموعة قواعد السلوك القضائى للموظفين القضائيين فى كينيا، يوليو   .ح 

 .م١٩٩٩
مجموعة قواعد األخالقيات للقضاة فى ماليزيا التى رسمها يانج ديبرتوان    .ط 

أجونج بناء على توصيات رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة االستئناف 



 

حاكم العليا، في ممارسة الصالحيات المخولة لهم بموجب وكبار قضاة الم

 .م١٩٩٤من الدستور الفيدرالى لماليزيا، ) أ ٣(١٢٥المادة 
  

  .مجموعة قواعد الممارسة للقضاة فى ناميبيا  .ي 

القواعد التى تحكم السلوك القضائى، والية نيويورك، الواليات المتحدة   .ك 

  .األمريكية

  .ضائيين فى جمهورية نيجيريا الفيدراليةمجموعة قواعد السلوك للموظفين الق  .ل 

مجموعة قواعد السلوك المرعية من قضاة المحكمة الكبرى والمحاكم العليا فى   .م 

  .باكستان

  .م١٩٨٩مجموعة قواعد السلوك القضائى فى الفلبين، سبتمبر   .ن 

المحامين  نقابةالقواعد المقررة لألخالقيات القضائية فى الفلبين، التى اقترحتها   .س 

ة، واعتمدها قضاة المحاكم االبتدائية فى مانيال، وتبناها القضاة تحت الفلبيني

اإلشراف اإلدارى للمحكمة العليا، ومنهم قضاة البلدية وقضاة المدينة لتكون 

  .بمثابة مبادئ التوجيه واإلرشاد للقضاة

القضائية فى جزر سولومون، نوفمبر السلطة  مبادئ استقالل: بيان ياندينا  .ع 

  .م٢٠٠٠

هات لقضاة جنوب إفريقيا التى أصدرها كبير قضاة المحكمة العليا التوجي  .ف 

ورئيس المحكمة التشريعية ورؤساء المحاكم العليا ومحكمة االستئناف العمالية 

  .م٢٠٠٠ومحكمة دعاوى األراضى، مارس 

مجوعة قواعد الممارسة للموظفين القضائيين فى تانزانيا التى تبناها مؤتمر   .ص 

  .م١٩٨٤ القضاة والماجيسترات،

  .مجموعة قواعد تكساس للسلوك القضائى  .ق 

والموظفين القضائيين  وأعضاء اإلدعاء العاممجموعة قواعد السلوك للقضاة   .ر 

اآلخرين فى أوغندا التى تبناها قضاة مجلس القضاء األعلى والمحكمة العليا، 

  .م١٩٨٩يوليو

  .ةمجموعة قواعد السلوك للمؤتمر القضائى بالواليات المتحدة األمريكي  .ش 



 

المبادئ المقررة للسلوك القضائى لكومنويلث فيرجينيا التى تبنتها ودعمتها   .ت 

  . م١٩٩٨المحكمة العليا فى فيرجينيا، 

مجموعة قواعد السلوك القضائى التى تبنتها المحكمة العليا فى والية   .ث 

  .م١٩٩٥واشنطون، الواليات المتحدة األمريكية، أكتوبر 

 .م١٩٩٩لتى سنها برلمان زامبيا، ديسمبر ا) قواعد السلوك(القانون القضائى   .خ 
 

 األدوات المحلية والدولية

التى أعدتها ") مبادئ سيراكوزا("القضائية السلطة  مشروع مبادئ استقاللية  .ذ 

الدولية  واللجنة، العقوباتقانون الجمعية الدولية للجنة خبراء منعقدة تحت 

 . م١٩٨١للقضاة ومركز استقالل القضاة والمحامين، 
األدنى لمقاييس االستقالل القضائى التى تبنتها رابطة المحامين الدولية،  الحد  .ض 

 . م١٩٨٢
القضائية المصدقة من قبل السلطة  المبادئ األساسية لألمم المتحدة عن استقالل  .غ 

 .م١٩٨٥الجمعية العمومية لألمم المتحدة، 
لسيد من إعداد ا") إعالن سينغفى("مشروع اإلعالن العالمى الستقالل القضاء   .ظ 

السلطة  سينغفى، المقرر الخاص لألمم المتحدة عن دراسة عن استقالل. ف.ل

 . م١٩٨٩القضائية، 
القضائية فى منطقة لوازيا التى تبناها السلطة  بيان بكين لمبادئ استقالل  .أ أ 

 .م١٩٩٧المؤتمر السادس لكبار قضاة المحاكم العليا، أغسطس 
سات الجيدة التى تحكم إرشادات ال تيمر هاوس للكمنويلث عن الممار  .ب ب 

العالقات بين اللجان التنفيذية والبرلمانية والسلطة القضائية فى الترويج لحسن 

اإلدارة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان للتأكد من تنفيذ مبادئ هرارى بطريقة 

 .م١٩٩٨فعالة، 
 .م١٩٩٨الدستور األوروبى عن القانون للقضاة، مجلس أوروبا، يوليو   .ج ج 
لمنع واستئصال الفساد والتأكد من نزاهة النظام القضائى، التى  إطار السياسة  .د د 

فبراير  تبنتها مجموعة خبراء انعقدت بمركز استقالل القضاة والمحامين،

  . م٢٠٠٠



 

 
  

  مسودة بانجلور لقانون السلوك القضائي

في بانجلور بالهند في الفترة " مجموعة النزاهة القضائية"عقد االجتماع الثاني لـ

بالمملكة  (DFID)التنمية الدولية وقد قامت دائرة . ٢٠٠١فبراير  ٢٦لى إ ٢٤ من

بتسهيل إجراءات عقد االجتماع الذي استضافته المحكمة العليا وحكومة  المتحدة

المفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم مكتب  دعمه كماوالية كارناتاكا بالهند، 

راسة المسودة الموضوعة أمامها، في هذا االجتماع، شرعت المجموعة بد. المتحدة

ومن ثَم تعريف القيم األساسية، وصياغة المبادئ المتعلقة بها، والموافقة على 

بيد أن المجموعة ). مسودة بانجلور(مسودة بانجلور لقانون السلوك القضائي 

عام، القانون الطبِق بالد تُ ينتمون إلىعلى يد قضاة مسودة التم صياغة  أنه الحظت

تراث قضائي مختلف حتى يصدق الالزم فحصها من قبل قضاة لهم  فمن ومنثم

  .للسلوك القضائي كمدونة دوليةوتُعطَى صفة رسمية عليها 

   

حضر هذا االجتماع كل من رئيس المحكمة العليا ماينور ريزا شودهوري من 

حكمة ريدي من والية كارناتاكا بالهند، ورئيس الم. ف.بنجالدش، وكبير القُضاة ب

أووايس . ل. محكمة العليا مالعليا كيشاف براساد أوبادهياي من نيبال، ورئيس ال

يجيريا، ونائب كبير القُضاة بيوس النجا من جنوب أفريقيا، ورئيس المحكمة من ن

ساماتا من تانزانيا، . أ. سيلفا من سري النكا، وكبير القُضاة ب. ن. العليا س

المحكمة  قاضي وكانت كلير لورو دوب. ن أوغنداأودوكي م. ج. وكبير القُضاة ب

وقد ترأس . العليا في كندا، ورئيس اللجنة الدولية للقانونيين ضيفة شرف االجتماع

المحكمة العليا كيربي فقد كان المقرر  قاضي االجتماع القاضي ويرامانتري، أما

اص باألمم كذلك، شارك كل من السيد داتو بارام كوماراسوامي، المقرر الخ. له

. ن. ضاة والمحامين، وقاضي المحكمة العليا بالمتحدة بشأن استقالل القُ

بهاجواتي، رئيس مجلس إدارة لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة، حيث شاركا 

عن المفوض السامي لحقوق اإلنسان  شاركة األخير كممثلن، وقد جاءت مكمراقبي

  . باألمم المتحدة



 

  

  إجراءات التشاور

على مدى واسع فيما بين " مسودة بانجلور"ألشهر العشرين التالية، تم نشر في ا

قة للقانون طبِلبالد المالمنتمين لبالد المطبِقة للقانون العام وهؤالء المنتمين للالقضاة 

وقد تم عرضها ومناقشتها في العديد من االجتماعات والمؤتمرات القضائية . المدني

محاكم عليا وقُ شاركة رؤساءالتي شهدت مدولة من  ٧٥بار من أكثر من ضاة ك

بادرة من مكاتب اتحاد المحامين وبم. نظامي القانون العام والقانون المدني

إلى اللغات الوطنية في " مسودة بانجلور"األمريكيين بوسط وشرق أوروبا، تُرجمت 

يا، ثم كل من بلغاريا والبوسنة والهرسك ورومانيا وسلوفاكيا وصربيا وكروات

على يد قضاة وجمعيات قضاة ومحاكم دستورية وعليا في بلدان المنطقة  تروجع

  .الفرعية، بما فيها كوسوفو

" مسودة بانجلور"بستراسبورج، روجعت  د، وخالل اجتماع عق٢٠٠٢وفي يونيو 

،  (CCJE-GT)"حزب العمل بالمجلس االستشاري للقضاة األوروبيين"من قبل 

. ش طويل وصريح ينطلق من وجهة نظر نظام القانون المدنيوذلك في إطار نقا

وقد تضمن المشاركون بهذا االجتماع السيد جيرهارد رايسنر، نائب رئيس مجلس 

إدارة اتحاد القضاة النمساوي، والقاضي روبرت فريمر بالمحكمة العليا بجمهورية 

لقاضي أوتو التشيك، وآلن الكابارا رئيس محكمة االستئناف بباريس بفرنسا، وا

مولمان بالمحكمة اإلدارية الفدرالية بألمانيا، ورافائيلو ساباتو الماجيسترات من 

إيطاليا، والقاضي فيرجيليجوس بمحكمة االستئناف بليتوانيا، والمستشار األول 

كلود ويوينيوس بمحكمة االستئناف بلوكسومبورج، والقاضي المستشار -جون

ف بالبرتغال، وقاضي المحكمة العليا دوسان أورالندو أفونسو بمحكمة االستئنا

أوجريزك بالمحكمة الكبرى بسلوفانيا، وجوهان هيرشفيلد رئيس محكمة استئناف 

وقد كان ). رئيس(سفيا بالسويد، وقاضي المحكمة العليا اللورد مانس من بريطانيا 

على المسودة  (CCJE-GT)"المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين"لمالحظات 

بشأن المعايير  ١ضافة إلى بعض اآلراء األخرى للمجلس ـ خاصة الرأي رقم باإل

  . القضائية ـ أبلغ األثر في تطور شكل مسودة بانجلورالسلطة  الخاصة باستقاللية



 

  

المجلس االستشاري آراء  روجعت مسودة بانجلور مرة ثانية في ضوء مسودة

كم السلوك المهني للقضاة، للقضاة األوروبيين بشأن المبادئ والقواعد التي تح

حايد؛ وبالرجوع وغير الم الالئقوخاصة فيما يتعلق باألخالقيات، وبالسلوك غير 

إلى قوانين أكثر حداثة للسلوك القضائي والتي تتضمن دليل السلوك القضائي 

، وقواعد السلوك ٢٠٠٢الصادر عن مجلس رؤساء المحاكم بأستراليا في يونيو 

ضاة جمهورية الصين لبلطيق، وقانون األخالقيات القضائية لقُالمثالية لقضاة دول ا

  . ضاة المقدونيينالشعبية، وقانون األخالقيات القضائية التحاد القُ

  

  مبادئ بانجلور للسلوك القضائي

وفي مرحلة الحقة، عرضت النسخة المراجعة من مسودة بانجلور خالل اجتماع 

قادمين من دول مطبِقة للقانون المدني، ) يهمأو ممثل(مائدة مستديرة لرؤساء محاكم 

قوقد عاالجتماع بالغرفة اليابانية بقصر السالم في الهاي، بهولندا ـ المقر  د

 دائرة حيثُ تولت ٢٠٠٢نوفمبر  ٢٦و ٢٥ية ـ في الرئيسي لمحكمة العدل الدول

حدة المعني مكتب األمم المت"من  بدعمٍ التحضير لالجتماعالتنمية الدولية ببريطانيا 

بفيينا، ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان بجنيف؛ وقد " بالمخدرات والجريمة

  .في الهاي، هولندا" كارنيجي"ساهم في تنظيمه مدير عام مؤسسة 

  

لخاص ترأس االجتماع القاضي ويرامانتري، نائب الرئيس السابق والقاضي ا

قاضي فالديمير دي فريتاس من بين المشاركين، ال وكان. بمحكمة العدل الدولية

بمحكمة االستئناف الفدرالية بالبرازيل، وإيفا بروزوفا رئيسة المحكمة العليا 

بجمهورية التشيك، ومحمد فتحي نجيب رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر 

، )عادل عمر شريف القاضي بالمحكمة الدستورية العليا. يرافقه مساعده د(

يه بمحكمة النقض بفرنسا، والرئيس جينارو دافيد والمستشار كريستين شان

جونجورا بيمنتل بمحكمة العدل العليا بالمكسيك، وماريو مانجازي رئيس المحكمة 

  العليا فى موزمبيق، وبيم هاك رئيس المحكمة العليا في هولندا، وقاضي المحكمة 



 

رئيس المحكمة العليا  العليا تروند دولفا بالمحكمة العليا بالنرويج، وهيالريو دافيديه

كذلك شارك في إحدى ). بونو. يرافقه مساعده المستشار ريناتو س(بالفليبين 

القاضي ريمون رانجيفا : الجلسات القضاة التاليين بمحكمة العدل الدولية

أوجست فاليشهاور القاضي كارل ، و)النمسا(، والقاضي جيزا هيرشيغ )مدغشقر(

، والقاضي روزالين هيجينز )سييراليون(وروما ك. ، والقاضي عبدول ج)ألمانيا(

، والقاضي نبيل العربي )البرازيل(، والقاضي فرنسيسكو ريزك )بريطانيا(

كما كان ). الواليات المتحدة األمريكية(، والقاضي الخاص توماس فرانك )مصر(

 السيد داتو بارام كوماراسوامي، المقرر الخاص الستقاللية القضاة والمحامين باألمم

  . المتحدة من بين الحضور

  

 المشتركين باالجتماعقضاة الكان هناك اتفاق كبير بشأن القيم الجوهرية فيما بين 

كان هناك بعض  ومع ذِلك، والمنتمين لكُلٍ من القانون العام والقانون المدني

  :سبيل المثال فعلى. أن تأتي عليهيجِب  االختالف حول الشكل والترتيب الذي

  

بهذا (على االستقاللية والحيادية والنزاهة يجِب  عما إذا كان طُرِح سؤال .١

التي وضعتها مسودة (أال تأتي قبل اللياقة وآداب المجتمع ) الترتيب

 . والمساواة) بانجلور في المرتبة األولى
 
ُمدونة عبر بعض قضاة القانون المدني عن قلقهم بشأن استخدام كلمة  .٢

التي ") قانون السلوك القضائي"في تعبير " ونقان"المقابل اإلنجليزي لكلمة (

أداة قانونية : لمشتغلين بالقانون في أوروبا القاريةتعني عادة بالنسبة ل

، خاصة وأن معايير السلوك المهني تختلف عن القواعد )كاملة وشاملة

 .التشريعية والتأديبية
 

 :تم التشكك في البيان التمهيدي بمسودة بانجلور الذي ينص على أن .٣

المصدر الحقيقي لسلطة القضاء هو القبول الشعبي للسلطة المعنوية "

  " المصدر الحقيقي"وكان الرأي المقابل هو أن ". القضائيةالسلطة  ونزاهة



 

القضاء تعتمد كليا على قبول سلطة  هو الدستور؛ وأن المبالغة الشديدة بأن

 ." الرأي العام قد يمثل خطورة في بعض الظروف
 
  

  :تطبيق القيم والمبادئ، قام قضاة نظام القانون المدنيفيما يخص 

  

) كما طالبت مسودة بانجلور(بالتساؤل عن أسباب التزام القضاة بواجب عام  .١

من شأنه أن يجعلهم ملمين بمصالح عائالتهم المالية بصرف النظر عن أي 

 . خطر قد يحيق بحياديتهم الفعلية أو الظاهرة
 
ـ معرض لفقد األهلية ـ في المشاركة في اضٍ ق باالعتراض على أن يستمر .٢

على النزاع  إن وافقت أطراف التنحي عنهااإلجراءات القانونية بدال من 

 ).األمر الذي رأى قضاة القانون العام جوازه(استمرارها / استمراره 
 
مسودة بانجلور لمواقف شديدة  معالجةاتساع ومالئمة مدى بالتساؤل حول  .٣

اج من أو إقامة عالقة شخصية وطيدة مع محامٍ، واقترح العموم مثل الزو

عالقة، بل القضاة أن يكون التركيز في مثل هذه الحاالت ليس على منع ال

ما إذا كان للطرف في حالة على احتياج القاضي للتنحي عن نظر الدعوى 

 . عالقة بالدعوىاآلخر أية 

  

باألنشطة غير القانونية  بالتساؤل عما إذا كان من الحكمة أن يكون هناك قائمة .٤

جمع التبرعات : ، ولم يوافقوا الرأي القائل بأن منع أنشطة مثل"المجازة"

لصالح مؤسسة خيرية، أوتقديم الخدمات كمنفذ، أومدير، أو أمين، أو وصي، 

أو أي موضع ثقة آخر، أو قبول وظيفة بلجنة استجواب، أو إدالء الشهادة 

  . له بشكل عام كمعيار دوليقبويجِب  كشاهد سلوك ـ هو أمر

  



 

ففي إحدى البالد األوروبية، . لكن االختالف األساسي وقع فيما يخص النشاط السياسي

وفي بعض الدول األوروبية األخرى، . ضاة على أساس انتمائهم الحزبييتم انتخاب القُ

للقضاة الحق في االشتراك في أنشطة سياسية وفي أن ينتخبوا كأعضاء بالمجالس 

تُعلَّق في هذه  لكن صفتهم القضائية(أو بالبرلمان ) ضاةقُك بقاِئهِمحتى مع (لية المح

اتفاق في الوقت الحاضر جاء رأي قضاة القانون المدني أنه ليس هناك  ولذلك). الحالة

عليهم اإلحجام عن األنشطة يجِب  دولي عام يفيد بأن القضاة لهم الحق في االشتراك، أو

رية توازنها الخاص فيما بين ح إيجادن يرجع األمر لكل دولة في فاقترحوا أ. السياسية

القضاة في الرأي والتعبير عن القضايا ذات المضمون االجتماعي، وبين متطلبات 

نه حتى وإن لم تُمنع عضوية األحزاب السياسية أو اتفقوا على إلكنهم . الحيادية

على القضاة يجِب  فإنه المشاركة في جدال شعبي حول القضايا العظمى بالمجتمع،

  . اإلحجام عن األنشطة السياسية التي من شأنها تهديد استقالليتهم أو مظهر الحيادية

  

والقيم الجوهرية التي تم . في هذا االجتماع مبادئ بانجلور للسلوك القضائي ولدت

اب االستقاللية، والحيادية، والنزاهة، واللياقة وآد: االعتراف بها في هذه الوثيقة هي

رة واالالموهذه القيم تَتْبعها مبادئ تتعلق بها وبيانات . جتهادجتمع، والمساواة، والمقد

  .مفصلة حول تطبيقها

  

  لجنة حقوق اإلنسان

بالتقرير المقَدم للدورة التاسعة والخمسين للجنة  مبادئ بانجلور للسلوك القضائيُألحقت 

ن قبل المقرِر الخاص الستقالل ، م٢٠٠٣حقوق اإلنسان باألمم المتحدة في أبريل 

أبريل  ٢٩وفي . القضاة والمحامين باألمم المتحدة، السيد داتو بارام كماراسوامي

، َأقرت اللجنة باإلجماع مبادئ بانجلور للسلوك القضائي، ورفعت تلك المبادئ ٢٠٠٣

 تم المتحدة المعنية، والمؤسسات بين الحكومالعناية الدول األعضاء، وأجهزة األم"

  ١". وغير الحكومية للنظر فيها
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لياندرو . ، وفي تقريره للدورة الستين للجنة حقوق اإلنسان، أشار د٢٠٠٤وفي أبريل 

  : ديسبوي، المقرِر الخاص الجديد الستقالل القضاة والمحامين باألمم المتحدة، أن

عبرت كثيرا عن قلقها بشأن تكرار واتساع ظاهرة الفساد  اللجنة  
القضائية في أنحاء العالم، األمر الذي يتعدى الفساد االقتصادي ة السلط داخل

المتمثل في شكل اختالسات مالية أو رشاوي مقدمة للسلطة القضائية من قبل 
وقد يطول الفساد ). نشاط قد يشجعه بالفعل انخفاض مرتبات القضاة(البرلمان 

أو قد ) ة، نظام الرشوةالشفافي انعدام  (القضائية السلطة  أيضا الجهاز اإلداري
السلطة  يتخذ شكل مشاركة محابية بالمحاكمات واألحكام كنتيجة لتسييس

. ةالقضائية، أو االنتماءات الحزبية للقضاة أو كافة أنواع المناصرة القضائي
من المفترض أن يكون القضاة  أنهوهذا األمر خطير بشكل خاص حيث 

ا محل ثقة، ومؤسسة حيادية يمكن أخالقية، وأن يكونوسلطة  ورجال القضاء
  . للمجتمع بأكمله الرجوع إليها عند اغتصاب حقوقه

وبالنظر لما هو أبعد من األفعال نفسها، فإن حقيقة أن الشعوب في   
 إن: بعض الدول تميل للنظر للسلطة القضائية كسلطة فاسدة يعد أمر جلل

للتنمية كما أنه يشجع ر للديموقراطية ودمأمر ملعدالة الثقة في ا انعدام 
. وهنا تكتسب قوانين األخالقيات القضائية أهمية عظمى. استمرارية الفساد

أال يجِب  فكما يؤكد قانون المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، فإن القضاة
يحققوا شرط الحيادية فحسب بل أن ينظر إليهم كمحايدين؛ فما يهم هنا هو 

تبعثها في نفوس هؤالء الذين يمثلون أمامها  على المحاكم أنيجِب  الثقة التي
أن يدرك مدى أهمية نشر وتطبيق  ولذا يمكن للمرء. مجتمع ديموقراطي في

ها على تأسيس عملهم ور للسلوك القضائي التي حرص واضعومبادئ بانجل
، والذي )القانون العام والقانون المدني(على التراثين القانونيين األساسيين 

  . بجلستها التاسعة والخمسين سجلته اللجنة
  

متاحة، وأنه من المفضل أن تكون  مبادئ بانجلورأوصى المقرر الخاص بأن تكون 

  . باللغات المحلية، وفي كل كليات الحقوق واالتحادات المهنية للقضاة والمحامين
 



 

  تعليق على مبادئ بانجلور للسلوك القضائي

، أشارت مجموعة النزاهة ٢٠٠٥توبر في اجتماعها الرابع الذي عقد بفيينا في أك

عات للقضاة والمحامين والمشرعين القضائية إلى أنه ظهرت بوضوح في عدة اجتما

مبادئ لتطبيق  تنفيذيكذلك، الحاجة إلى كتابة تعليق أو مذكرة توضيحية في شكل دليل 
مكن وقد اتفقت المجموعة على أن مثل هذا التعليق أو الدليل من شأنه أن ي. بانجلور

الثقافية ليس فقط الصياغة والمشاورة -هم القضاة وأساتذة األخالقيات القضائية من فَ

بل سيوفر أيضا  -مهاد خلف القيم والمبادئ التي تضوالفكر الموجو ،لمبادئ بانجلور

مواقف ومشكالت قد تظهر أو لمعالجة  لعملية تطبيق تلك القيم والمبادئأوسع  إدراكاً

ه، قررت المجموعة أنه في مرحلة أولى، سيقوم المنسق بتحضير وبناء علي. تطرأ

  .مسودة للدليل لتُعرض فيما بعد على المجموعة للنظر فيها والموافقة عليها

  

  لجنة مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية

، أوصت الجلسة الخامسة عشرة للجنة مكافحة الجريمة والعدالة ٢٠٠٦وفي أبريل 

ه حكومات مصر وفرنسا وألمانيا بفيينا بقرار شارك في دعمالجنائية التي عقدت 

، أوصت "دعم المبادئ األساسية للسلوك القضائي"يجيريا والفلبين، يحمل عنوان ون

  :الجلسة بأن يقوم المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة بعدة نقاط من بينها

المحلية، إلى تشجيع  دعوة الدول األعضاء، بما يتوافق مع أنظمتها القانونية .١

التي ُألحقت (سلطاتها القضائية بمراعاة مبادئ بانجلور للسلوك القضائي 

عند مراجعة أو تطوير قوانين لها تتعلق بالسلوك المهني واألخالقي ) بالقرار

 القضائية؛ السلطة  ألعضاء

التأكيد على أن مبادئ بانجلور للسلوك القضائي هي بمثابة خطوة مطَورة  .٢

لة للمبادئ األساسية الستقالل القضاء؛ومكَم 

وعة النزاهة القضائية تحت ماالعتراف بأهمية العمل الذي قامت به مج .٣

، (UNODC)" مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة"رعاية 

  باإلضافة إلى عدد من المنتديات القضائية الدولية واإلقليمية التي تساهم في 



 

االستقاللية والحيادية والنزاهة ر ومقاييس من شأنها دعم تطوير ونشر معايي

 القضائية؛

 ،"مجموعة النزاهة القضائية"بمواصلة دعم عمل  UNODCمطالبة الـ .٤

التعبير عن التقدير لجهود الدول األعضاء التي تبرعت بمساهماتها  .٥

 ؛"مجموعة النزاهة القضائية"في دعم عمل  UNODCللـ

صندوق مكافحة "بالمساهمات، كما يتَفَق، لـ دعوة الدول األعضاء للتبرع .٦

مجموعة النزاهة "بهدف دعم عمل " الجريمة والعدالة الجنائية باألمم المتحدة

البرنامج العالمي لمكافحة "، ولمواصلة تقديم المساعدة الفنية ـ عبر "القضائية

ـ للدول النامية والدول ذات االقتصاد المرحلي، بحسب الطلب، " الفساد

 لدعم نزاهة وقدرة سلطاتها القضائية؛ وذلك

دعوة الدول األعضاء إلى تقديم وجهات نظرهم بشأن مبادئ بانجلور للسلوك  .٧

 القضائي لألمين العام، وباقتراح المراجعات بحسب الحاجة؛

بدعوة مجموعة مفتوحة من الخبراء الحكوميين، UNODC مطالبة الـ .٨

دد من المنتديات القضائية وع" مجموعة النزاهة القضائية"بالمشاركة مع 

مبادئ بانجلور للسلوك "الدولية واإلقليمية األخرى، لصياغة تعليق على 

، وذلك باألخذ في االعتبار وجهات النظر والمراجعات المقترحة "القضائي

 من قبل الدول األعضاء؛ 

، "لجنة مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية"مطالبة األمين العام برفع تقرير لـ .٩

 .جلستها السادسة عشرة، عن تطبيق هذا القرار في

  

  المجلس االقتصادي واالجتماعي

القرار المذكور " المجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة"، أقر ٢٠٠٦في يوليو 

  ٢.أعاله بدون تصويت
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  "الحكوميين-مجموعة الخبراء بين"اجتماع 

  

ـ " دئ بانجلور للسلوك القضائيمسودة التعليق على مبا"، تم تقديم ٢٠٠٦في مارس 

ـ الجتماع " مجموعة النزاهة القضائية"نيهال جاياويكراما، منسق . التي حضرتها د

" الحكوميين المفتوحة-مجموعة الخبراء بين"و" جماعة النزاهة القضائية"مشترك بين 

ترأس هذا االجتماع كل من القاضي ويرامانتري ورئيس . UNODCبدعوة من الـ

جماعة "وكان بين الحضور أعضاء آخرين من . يوس النجا من جنوب أفريقياالمحكمة ب

أودوكي من أوغندا، ورئيس المحكمة . ج. منهم رئيس المحكمة ب" النزاهة القضائية

عادل عمر شريف من مصر، . ساماتا من تانزانيا، ونائب رئيس المحكمة د. أ. ب

كيربي بالمحكمة . د. ا المستشار مأم. يجيرياأوايس من ن. ل. المحكمة السابق مورئيس 

  .العليا بأستراليا، الذي لم يتمكن من الحضور فقد قَدم ورقة مكتوبة بمالحظاته

  

كما حضر اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي القضاةُ والموظفون الحكوميون 

يلينا ه ة نوره حشاني من الجزائر؛ القاضيالقاضي: والخبراء التالية أسماؤهم وألقابهم

هايتون دي نوالسكو من المحكمة العليا باألرجنتين؛ القضاة ناظم تاغييف ورؤوف 

غولييف وغولميرزا كافادوف من أذربيجان؛ أوكتافيو ليستر من الجمهورية الدومينيكية؛ 

ة الدستورية العليا بمصر؛ القاضيان محمد علي سيف وإلهام نجيب نوار من المحكم

كريستين شانيه من  لمقاطعة بهلسنكي بفنلندا؛ القاضية اريتا كيسكي من محكم القاضي

 بألمانيا؛ القاضيمحكمة النقض بفرنسا؛ القاضي هانسيورغ شيرير من محكمة المقاطعة 

أورسوال فيزيكينيي من المحكمة العليا بهنغاريا؛ البروفيسور بولوس أفندي لوتولونج من 

رية إيران اإلسالمية؛ كاسبارس إندونيسيا؛ القاضي محمد علي شاهيداريبور من جمهو

بركيس من التفيا؛ مفتاح محمد كازيت وعبد الحكيم الفيتوري الحمروني وناجي عبد 

السالم برقان وأحمد الحالم من الجماهيرية العربية الليبية؛ القاضي عبد اللطيف 

خديجة وزاني تهامي من  الستئناف بالدار البيضاء والقاضيالشرقاوي من محكمة ا

ة العليا وبثينة بن موسى من المغرب؛ القاضي كولينـز باركر من المحكمة المحكم



 

دينيس دي العليا بناميبيا؛ القاضي رام كومار براساد شاه من المحكمة العليا بنيبال؛ 

  تيموتي أديبوجو أوييبو وفيلومينا شينوي أوفاندو وحديزة يونغ من هولندا؛ القاضي

ر شاه من باكستان؛ وإكسيومارا بولغين دي ابراهيم سعيد من نيجيريا؛ سيد حيد 

ويلسون من بنما؛ هيونغ ون بيه من جمهورية كوريا؛ يوري بريكوب من مولدوفا؛ 

كريستي دانيليه من رومانيا؛ يوفان كوسيك من صربيا؛ إغناثيو سانتشو غاراغايو من 

افية من صغوناسيكيرا من سري النكا؛ بشار  إسبانيا؛ سوهادا غامالت ونيشان

وامبالي من جمهورية تنـزانيا المتحدة؛ . ك. لجمهورية العربية السورية؛ فرديناند لا

  .هنري هادولي من أوغندا؛ كيفين دريسكول من الواليات المتحدة األمريكية

  

أولغا رودا وسيمون كونتي من المبادرة : أما المشاركون اآلخرون، فكانوا كالتالي

تي استحدثتها رابطة المحامين األمريكية؛ لورد الرامية إلى تعزيز سيادة القانون ال

؛ ديدو )مجلس أوروبا(جوناثان مانسي من المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين 

برابنفارتر من الوكالة األلمانية للتعاون -غاينتس وجوهانا بياتي فيسلوخ وغيورغ هوبر

؛ )Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit(التقني 

البروفيسور جيوسيبي دي فيديريكو وفرانشسكو كونتيني من معهد البحوث المعني 

بالنظم القضائية؛ جيوفاني باسكوا والقاضي خالد أحمد من المعهد الدولي للدراسات 

العليا في العلوم الجنائية؛ أركان السبالني من برنامج األمم المتحدة للتنمية؛ كيت فولتس 

ر ستولب وفيل ماتشيزا وألكسندرا سوزا مارتينس وأوغونايا وستيوارت غيلمان وأوليف

  .غريس إيزيكويم من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

  

وقد تم االتفاق . وقد تم فحص المسودة بالتفصيل بحيث تم دراسة كل فقرة بها على حدة

ي تم الموافقة عليه والتعليق التال. على العديد من التعديالت، كما حذفت بعض الجمل

م ، على أمل وتوقُع بأنه سيساه"مجموعة النزاهة القضائية"وإجازة طبعه ونشره من قبل 

  ".لسلوك القضائيمبادئ بانجلور ل"في فهم أفضل لـ
 
 
 



 

 المراجع

ومن هذه المصادر . ُأعد هذا التعليق باالستناد إلى مصادر عديدة واالسترشاد بها

  طنية لقواعد سلوك القضاة وتعليقاتٌ عليها وأحكام وقرارات صكوك دولية ومدوناتٌ و

قضائية صادرة عن محاكم دولية وإقليمية ووطنية وآراء للجان استشارية معنية 

  .باألخالق القضائية ونصوص قانونية ذات حجية

  

وكلما استعين بآراء وتعليقات . وكلما وردت اقتباسات، أشير إلى مصادرها في الحواشي

سياق وطني أو إقليمي وعدلت لكي يصبح لها طابع عام يناسب استخدامها  ُأخذت من

غير أن كل المصادر التي . في كل النظم القضائية، لم يذكر المصدر األصلي في النص

أحيل إليها مرجعيا مدرجةٌ في الباب الثالث أعاله وفي ثبت المراجع المختارة، وهي 

  .ال تقدر بثمنمدعاة للثناء لما قدمته من مساهمة 

  

المجلس القضائي الكندي، : وال بد من اإلشارة بوجه خاص إلى هذه المصادر الثالثة

؛ مجلس أوروبا، آراء المجلس االستشاري للقضاة )١٩٩٨(مبادئ أخالقية بشأن القضاة 

؛ منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة التابعة للصين، دليل )٢٠٠٦- ٢٠٠١(األوروبيين 

  ).٢٠٠٤(القضائي سلوك الجهاز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 تمهيد

 
  

لكل  حيث إن اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان يعترف كقاعدة أساسية بالمبدأ القائل بأن

 إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة

وأية تهمة جنائية توجه  نزيهة نظراً عادالً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماتهمستقلة 

 .إليه

  

  تعليق
  

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
من اإلعالن العالمي لحقوق ) تم تصحيح رقم البند: مالحظة( ١٠تنص المادة  .١

 ١٠، الذي أعلنته الجمعية العمومية لألمم المتحدة في UDHRاإلنسان 

 : ، على أن١٩٤٨ديسمبر 

امة مع اآلخرين، في أن تنظر لكل إنسان الحق، على قدم المساواة الت
نزيهة نظراً عادالً علنياً للفصل في حقوقه مستقلة  قضيته أمام محكمة

  .والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه
 

اتفاق "تم إقرار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان باإلجماع، وهو بمثابة  .٢

األمم الحقوق التي تعهدت الدول األعضاء في ميثاق على تلك " مشترك

ول من نوعه بشأن حقوق فهو البيان الواضح واأل. باحترامها وتطبيقها المتحدة

لم يكن القصد األساسي . على المستوى الدوليطبق أن تُيجِب  ياإلنسان الت

 ؛ فهو إعالن وليس معاهدة،في ذاته  أداة قانونية ملزِمة من اإلعالن أن يكون

حقوق اإلنسان والحريات "بير لكنه ينظر إليه كوسيلة قانونية لشرح تع

أنه ب عتراف قضائياًتم اال ١٩٧١ عام والواقع أنه بداية من. بالميثاق" األساسية

  أن اإلقرارات الواردة باإلعالن ليست ملزِمة كمعاهدة دولية  من غمرعلى ال"



 

رفلزِفهي مأو... للقانون العام سواء ألنها تمثل تقنيناً... مة للدول على أساس الع 

ألنها اكتسبت قوة العرف من خالل مل م٣."عاملة القانونمارسة عامة تُعام 
 

                                                 
بالنسبة ) جنوب غرب أفريقيا(ناميبيا  النتائج القانونية المترتبة على الوجود المستمر لجنوب أفريقيا في  

، ١٩٧١، تقارير محكمة العدل الدولية )١٩٧٠( ٢٧٦للدول األعضاء على الرغم من قرار مجلس األمن  
. ٧٦رأي منفصل لنائب الرئيس أمون في  3  



 

  

يضمن ضرورة تحقيق  المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق حيث إن 

المساواة لكل الناس أمام المحاكم، وأنه عند تقرير أي اتهام جنائي أو ما يختص 

، يحق لكل شخص أن يحصل دون توانٍ أو بالحقوق وااللتزامات فى دعوى بالمحاكم

محايدة مستقلة  تأخير غير مستوجب على محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة

  .يحددها القانون

  

  تعليق
  

 المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق 

بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ) ١(١٤المادة  عليه تنصمن بين ما  .٣

 :والسياسية أن

ومن حق كل فرد، لدى الفصل فى أية تهمة  ،سواء أمام القضاء الناس جميعاً"

جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أية دعوى مدنية، أن تكون 

حيادية، مستقلة  قضيته محل نظر منصف وعلنى من قبل محكمة مختصة

 ".منشأة بحكم القانون

باإلجماع من قبل نية والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق المد إقرارتم  .٤

، وبدأ العمل بموجبه ١٩٦٦ديسمبر  ١٦الجمعية العمومية لألمم المتحدة في 

الخامس  التصديق أشهر من إيداع مستند ٣، أي بعد ١٩٧٦مارس  ٢٣في 

 ،دولة إما بالتصديق عليه ١٥٦ قامت، ٢٠٠٦مايو  ٨في  نهحيث إ. والثالثين

بول أحكامه كواجبات ملزِمة تحت مظلة القانون ومن ثَم ق ،االنضمام إليهأو 

 . الدولي
 

 التزامات الدول

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةعند تصديق أي دولة على  .٥

احترام االلتزام األول هو . امات داخليةالتز ثالثةيلقي على عاتقها بفإن ذلك 

  هايضاأر المتواجدين على لكل األفراد الحقوق المعترف بها في العهد وضمان



 

العرق واللون،  بسببدون تمييز من أي نوع، "ائية والخاضعين لسلطتها القض

أو  والجنس، واللغة، والديانة، والرأي السياسي أو غيره، واألصل القومي

وااللتزام الثاني هو اتخاذ الخطوات ". آخر عاملأي  وأ االجتماعي، والملكية

الخاص العهد الدولي ءات الدستورية للدولة وأحكام راالالزمة بما يتوافق مع اإلج

لتطبيق مثل هذه اإلجراءات القانونية، حسب الضرورة،  بالحقوق المدنية والسياسية

ي إنسان تم وااللتزام الثالث هو ضمان حصول أ. لتفعيل تلك الحقوق والحرياتو

ب جاء على ، بالرغم من أن االغتصافعالٍ حقوقه أو حرياته على تعويضٍ انتهاك

يد أشخاص يتصرفون من منطلق صالحية رسمية؛ وضمان حصول أي إنسان 

لطات قضائية يطالب بمثل هذا التعويض على حقوقه الوارد ذكرها بواسطة س

مؤهلة أو إدارية أو قانونية، أو بواسطة النظام القانوني؛ وتطوير إمكانيات 

لك التعويضات عند منحهاراجعة القضائية؛ وضمان دعم السلطات المؤهلة لتالم . 
 
 

  وضع القانون الدولي 
٦. وضع القانون الدولي داخل نظام قانوني محلي عادة ما يحده القانون الوطنيد .

ن ثَم، تُطبق قوانين موحيث تُتبع . ختلفة في الواليات القضائية المختلفةوم

ن في القانون الدولي والقانون المحلي بشكل متزام ، يعمل"مونيست"نظرية 

وحيث . نفس الموضوع، وفي حالة وجود تعارض، يسود القانون الدولي

تُستخدم النظرية الزوجية، ينظر إلى القانونين الدولي والمحلي كنظامين 

شئون ذات موضوعات مختلفة، وكالهما مستقل  نقانونيين منفصلين، ينظما

يس له أي تأثير على الوطني ل/ تماًما عن اآلخر، مع مرعاة أن القانون المحلي

أحد . القانون الدولي إال في حالة إدماج القانون الدولي في التشريعات الوطنية

معاهدة هو بمثابة عمل تنفيذي، بينما / أسباب هذه النظرية هو أن عقد اتفاقية 

ها تغيير في القانون الداخلي الفعلي عإتمام االلتزامات التعاقدية ـ إن كان يستتبِ

فضل فيها ولكن، في العديد من تلك الدول التي ي. تشريعي ـ يتطلب عمل

  احترام واالعتراف بحقوق اإلنسان استخدام النظرية الزوجية، يتم أيضاً



 

مؤكدة وواضحة التأثير األساسية التي تعتبر ملزِمة بشكل عام، أو على أقل تقدير 

 .الوطنيالقانون  في



 

 
عترفٌ بها أيضاً، وتنعكس في وثائق حقوق حيث إن المبادئ الجوهرية سالفة الذكر م

اإلنسان اإلقليمية، وفي القوانين الدستورية والتشريعية والعرفية المحلية، وفي 

  .االتفاقيات واألعراف القضائية والتشريعية

  

  تعليق
  

  الميثاق األوروبي لحقوق اإلنسان
ات لميثاق األوروبي لحماية حقوق اإلنسان والحريا"من ) ١(٦تنص المادة  .٧

 :ـ من بين ما ورد بها ـ على أن" ١٩٥٠الجوهرية 

عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام ، لكل شخص
جنائي موجه إليه ـ الحق في مرافعة علنية عادلة خالل مدة معقولة 

  .غير منحازة مشكلة طبقاً للقانونمستقلة  أمام محكمة
 الميثاق األمريكي لحقوق اإلنسان

ـ من بين ما " ١٩٦٩ميثاق األمريكي لحقوق اإلنسان "بالـ) ١(٨لمادة تنص ا .٨

 :ورد بها ـ على أن

كل إنسان له الحق في أن تُنظر دعواه بالضمانات الالزمة وخالل 
محايدة، سبق إقرارها مستقلة  مدة زمنية معقولة في محكمة مؤهلة

تُوجه إليه، قانونيا، إلقامة الحجة على أية اتهامات ذات طبيعة جنائية 
أو للفصل في حقوقه والتزاماته ذات الطبيعة المدنية أو المهنية أو 

  .الضرائبية أو غيرها

  

  الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
" ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب "من ) ١(٧تنص المادة  .٩

 :على أن

   :ويشمل هذا الحق ،حق التقاضى مكفول للجميع
  .حق محاكمته خالل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدةد).أ ( 



 

  
  :على أن ٢٦في الوقت الذي تؤكد فيه المادة 

هذا الميثاق ضمان استقالل  فييتعين على الدول األطراف 
  ...المحاكم



 

  

لحماية حقوق اإلنسان  محايدةمستقلة  قضائية مختصةسلطة  حيث إن أهمية وجود

كافة الحقوق األخرى يعتمد في النهاية على اإلدارة  إنفاذ تتأكد بحقيقة هامة، وهى أن

  .للعدالةالسليمة 

  

يعد أمراً جوهرياً بنفس  محايدةومستقلة  قضائية مختصةسلطة  حيث إن وجود

المبادئ الدستورية ودعم حماية األهمية حتى تستطيع المحاكم أن تلعب دورها في 

  .سيادة القانون

  

  تعليق
  

  الدستورية
 :ح مفهوم الدستورية في ضوء اآلتيتم شر .١٠

 
 الحكوميةالسلطة  تتعلق فكرة الدستورية باالقتراح القائل بأن تطبيق

أن يجِب  النظام الذي تُحددالقوانين التي  تلك. حده بالقوانينيجِب 
والتي تحد من محتواها  ،تتبعه اإلجراءات القانونية والتنفيذية

لدرجة أن هذه  فعليلى واقع إ تتحول هنا الدستورية. المسموح به
السياسية، السلطة  القوانين تكبح التحكيم التقديري ويحترمها قادة

ولدرجة أنه في إطار المناطق المحرمة التي ال يسمح للسلطة 
  ٤.واسعة من التمتع بالحرية الفرديةبتجاوزها يوجد مساحة 

  

 حكم القانون

القضائية بدعم حكم القانون كما ة السلط تم التعبير عن عالقة استقاللية وحيادية .١١

  : يلي
 

                                                 
. ١٠٦. ، ص١٩٦٤، لندن، ستيفنز، الكومينويلث الجديد ودساتيرهدي سميث، . أ. س  4  



 

السبب وراء أهمية استقالل القضاء هو أن المجتمع الحر يظل 
الذي يلزم الحكام الحكم  ...موجودا طالما أنه محكوم بحكم القانون

والمحكومين، مطبقا بحيادية ومعامال بمساواة كل الذين يلجأون 
ورغم الغموض الذي . اتهلتعويضاته أو الذين يحرمون من تعويض

قد يحيط بمفهومه، ورغم إمكانية عدم وضوح الفكرة، إال أن قلوب 
وهذا التطلع يعتمد في . كل الرجال والنساء تطوق لحكم القانون

وللقيام بتلك . إتمامه على كفاءة و حيادية تطبيق القضاة للقانون
ليهم المسئولية، فمن الالزم أن يكون القضاة مستقلين وأن ينظر إ

لقد تعودنا على فكرة أن استقالل القضاء تشمل . على أنهم كذلك
لكن القرارات الحديثة ... االستقالل عن أوامر الحكومة التنفيذية

أال تكون محملة يجِب  شديدة التنوع واألهمية لدرجة أن االستقاللية
إن استقالل . في اتخاذ القرارالتحيز  بأي تأثير من شأنه اإلفضاء إلى

كومة التنفيذية جوهري في هذا الصدد، لكنه لم يعد االستقالل الح
  ٥.الوحيد الذي يتعلق به األمر

  

  السلطة القضائية المستقلة المحايدة
   :القضائية المستقلة المحايدة أوسع اآلنالسلطة  يعد مفهوم .١٢

 
استقالل : أي ذكر الستقالل القضاء البد أن يتبعه طرح للسؤال التالي

استقالل عن : اإلجابة األكثر بداهة هي بالطبععن أي شيء؟ و
وأنا أرى أنه من غير المعقول أال يكون القضاة ـ بأي . الحكومة

حال من األحوال ـ مستقلين عن الحكومة أثناء قيامهم بدورهم في 
أن يكونوا مستقلين عن المشرِع في يجِب  لكنهم أيضا. اتخاذ القرار

  القضاة أن يذعنوا للتعبير عن علىيجِب  ال. لقوانينواضع اصفته 

                                                 
    

 ٢، المؤتمر األسترالي للقضاء، "استقالل القضاء"د برينان، رئيس المحكمة العليا بأستراليا، سير جيرار    
.، كانبيرا، ١٩٩٦نوفمبر  www.hcourt.gov.au  5  



 

اآلراء البرلمانية، أو الفصل في قضايا بهدف كسب تأييد البرلمان أو تفادي الرقابة 
 عليهم أيضا ضمان أن حياديتهم ال يهددها أي روابط أخرى، سواءيجِب  .البرلمانية

  ٦.كانت مهنية أو تجارية أو شخصية أو غيرها

                                                 
، المحاضرة السنوية "ءاستقالل القضا"لورد بينجھام أوف كورنھيل، رئيس المحكمة العليا بإنجلترا،     

.، ١٩٩٦لمجلس الدراسات القضائية  www.jsboard.co.uk  6  



 

ائي وفي النفوذ المعنوي للسلطة القضائية حيث إن ثقة الناس في النظام القض

  .واستقامتها يعد أمراً ذا أهمية قصوى في المجتمع الديمقراطي الحديث

  

  تعليق
 

  القضائيةالسلطة  في الناسثقة 
في استقالل المحاكم، ونزاهة قضاتها، وفي حيادية وكفاءة  الناسإن ثقة  .١٣

ألمر الذي أشار إليه أحد إجراءاتها هي التي تدعم النظام القضائي بالدول، ا

 :القضاة قائال
 

ترتكز بالمقام ... التي ال تخضع للمال أو القوة... سلطة المحكمة
مثل هذا . األول على استمرارية ثقة الشعب في قانونها األخالقي

 ة، عن أيوظاهرياً تغذيته بانفصال المحمكة التام، فعلياًيجِب  الشعور
إقحام نفسها في صراع القوى ارتباطات سياسية، وباالمتناع عن 

  ٧.السياسية

                                                 
، ١٨٦الواليات المتحدة  ٣٦٩) ١٩٦٢(، المحكمة العليا بالواليات المتحدة، كار بيكر ضدقضية  
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، باحترام وتشريف المنصب وجماعياً حيث إنه من الضروري أن يقوم القضاة، فردياً

القضائي كموضع ثقة لعامة الناس، وأن يسعوا إلى تعزيز ودوام الثقة في النظام 

  .القضائي

  

  تعيلق
  المسئولية الجماعية

ليس معايير السلوك فحسب، بل  علمها/ البد أن يراعي القاضي في عمله  .١٤

فمجرد موقف . في تأسيس وترسيخ ودعم تلك المعايير المساهمة الجماعية

 . واحد لسوء سلوك قضائي يمكنه إلحاق ضرر دائم بالسلطة المعنوية للمحكمة
 

 المنصب القضائي

المالحظات التالية وجهت ذات يوم من قبل أحد رؤساء المحاكم لقضاة حديثي  .١٥

 :بمحكمتهالتعيين 
 

دور القاضي هو خدمة المجتمع في إطار الدور المحوري إلدارة 
ومنصبكم يتيح لكم تلك الفرصة، وذلك يعد . العدالة طبقا للقانون

وال شك أن . ومنصبكم يتطلب منكم الخدمة، وذلك يعد واجباً. امتيازا
من األسباب األخرى، شخصية ومهنية، لقبول العمل،  هناك عدداً

/ في القيام بواجباته  ضي لن ينجح ولن يشعر بالرضان القالك
واجباتها إن لم يكن هناك إدراك مقدمة ستمر ألهمية الخدمة الم

تعتمد الحرية والسالم والنظام والحكم الجيد ـ وهي . جتمعللم
أساسيات المجتمع التي نُقدسها ـ في أفضل صورها على األداء 

 يثق المجتمع في نزاهة وكفاءةفقط، عندما . األمين للواجب القضائي
وطالما أنتم . كم القانونلح القضائية، يكون المجتمع خاضعاًالسلطة 

. بأهمية منصبكم عالياً أن يكون لديكم إدراكاًيجِب  ،تعرِفون ذِلك
فعندما يفقد العمل عنصر الجدة والحيوية، وعندما يصير حمل 

  كام المتحفظة، ، وعندما تطغى األح"سيسيفوس"الدعوى مثل أعباء 



 

يكمن الدافع الوحيد لالستمرار قُدما في إدراك أن ما أنت مدعو 
  . لعمله أساسي بالنسبة للمجتمع الذي تعيش فيه

لقد انضممتم أو ستنضمون للصفوة ـ صفوة للخدمة، وليس ... 
 لرضا يتكم بها يمكن أن تكون مصدراًللرفعة االجتماعية ـ وعضو
تنهمر عليكم المزايا؛ وستعملون  لن. شخصي عظيم ولفخر كبير

أكثر وأطول من أصدقائكم الذين يعملون خارج مجال القضاء؛ كل 
كلمة قضائية تتفوهون بها وكل فعل وبعض األقوال واألفعال 

ستكون عرضة للنقد العام، والتقدير العام للسلطة  األخرى أيضاً
، لكن. القضائية قد يكون عرضة لهجمات غير مبررة وغير مسببة

في نهاية األمر، فإنكم تشاركون زمالئي ـ الذين تقدرونهم كل 
التقدير ـ إحساسا بخدمة المجتمع يتمثل عبر تطبيق العدالة وفقا 

فلتكن قلوبكم طيبة وشريفة، وسيكون كل شيء على ما .. للقانون
  " ٨.يرام

                                                 
ا بأستراليا، يناقش برنامج التوجيه القضائي المحلي، وولونجونج، ير جيرارد برينان، رئيس المحكمة العليس 
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ائي حيث إن المسئولية األساسية للترويج والحفاظ على أعلى مستويات السلوك القض

  .القضائية في كل بلدالسلطة  تكمن في

  

  تعليق
  

  للسلوك القضائي مدونةصياغة 
أو ما يشابهه من تعبير عن - للسلوكأي قانون صياغة كون من المفضل أن ت .١٦

فهذا األمر من شأنه . القضائية نفسهاالسلطة  بواسطة -القضائيةالسلطة  مبادئ

فعلى سبيل المثال، يقوم . االتساق مع مبدأ استقالل القضاء وفصل القوى

، في الكثير من البالد، بضبط السلوك المتوقع من ينوالمنفذ ينالمشرع

 وقد يكون من المناسب أن تقوم. أعضائهم وبتحديد االلتزامات األخالقية

أو أهملت في  القضائيةالسلطة  فإن فشلت. القضائية بنفس الشيءالسلطة 

للسلوك القضائي المتوقع منهم،  الدنيايير تباع أعضائها للمعامسئولية ضمان ا

فقد يؤدي ذلك إلى أن يدفع الرأي العام والضغط السياسي فرعي الحكومة 

وعند حدوث ذلك، يكون مبدأ استقالل القضاء الذي تُقوم . اآلخرين للتدخل

 . القضائية عرضة للضعف بدرجة خطيرةالسلطة  وتُدعم على أساسه



 

  

تمت صياغتها بحيث  استقالل القضاءاسية لألمم المتحدة بشأن المبادئ األسحيث إن 

، وهي موجهة بصفة أساسية إلى البلدان استقالل القضاءتضمن وتروج لمبدأ 

 .المختلفة
 

  تعليق
  

  المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن استقالل القضاء
 

مؤتمر "تم إقرار المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن استقالل القضاء في  .١٧

 ١٩٨٥في سبتمبر  "األمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

من قبل الجمعية العمومية لألمم المتحدة في نوفمبر " التصديق عليه"بميالنو، و

الجمعية العمومية بالمبادئ ودعت " رحبت"وفي الشهر التالي، ٩ .١٩٨٥

في إطار التشريع والممارسة عتبار احترامها وأخذها في اال"الحكومات إلى 

تم صياغتها لمساعدة الدول األعضاء "والمبادئ األساسية التي  ١٠".المحليين

 :القضائية هي كالتاليالسلطة  في مهمتهم في ضمان وترويج مبدأ استقالل

  

  استقالل القضاء
القضائية وسيحفظها الدستور وقوانين السلطة  ستضمن الحكومة استقالل .١

جب كافة الحكومات وكل المؤسسات األخرى احترام ومراعاة إنه وا. الدولة

  .القضائيةالسلطة  والعمل بموجب استقالل

القضائية في القضايا المطروحة أمامها بحيادية، على أساس السلطة  ستَبت .٢

حقائق وبما يتوافق مع القانون، بال أي قيود، أو مؤثرات غير الئقة، أو 

تدخالت، مباشرة أو غير مباشرة، من أي دوافع، أوضغوط، أو تهديدات أو 

  .طرف أو ألي سبب
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٣. لطة القضائية الحق في ممارسة سطاتها في كل األمور ذات سيكون للس

مطلقة في تقرير ما إذا كان أمر ما سلطة  الطبيعة القضائية، وسيكون لها

مطروح أمامها يدخل في إطار اختصاصها بحسب ما ينص عليه القانون من 

 . عدمه

ناسب أو غير مصرح به في مسار اإلجراءات ث أي تدخل غير ميحد لن .٤

راجعة، القانونية، ولن تكون القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم محل م

وذلك دون اإلخالل بالسلطات المتخصصة في إعادة النظر أوتخفيف أو إبدال 

 .القضائية طبقا للقانونالسلطة  أحكام موقَعة من قبل

الحق في النظر في دعواه أمام المحاكم وباإلجراءات المتعارف  لكل إنسان .٥

والمحاكم التي ال تطبق اإلجراءات القانونية الرسمية لن يحق لها . عليها

 .القضائية الخاصة بالمحاكم العادية أو المحاكم القضائيةالسلطة  انتزاع

الة تطبيق القضائية يمنحها الحق ويتطلب منها ضمان عدالسلطة  مبدأ استقالل .٦

 .اإلجراءات القضائية واحترام حقوق األطراف المعنية

القضائية السلطة  ستلتزم كل الدول األعضاء بتوفير المصادر المناسبة لتمكين .٧

 .من ممارسة اختصاصاتها بما يتناسب مع أصول المهنة

  
 

 حرية التعبير واالنتماء

القضائية مثلهم لطة الس لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فإن ألعضاء وفقاً .٨

مثل سائر المواطنين الحق في حرية التعبير، والعقيدة، واالنتماء بشرط أنه 

لشرف المهنة ولحيادية  بممارسة مثل هذه الحقوق سيكون سلوك القضاة حافظاً

 . القضائيةالسلطة  واستقاللية

ضاة الحق في تشكيل أو االنضمام التحادات قضاة وأية منظمات أخرى للقُ .٩

 . عبير عن اتجاهاتهم ولتطوير تدريبهم المهني ولحماية استقاللهم القضائيللت
 



 

 
 المؤهالت واالختيار والتدريب

مشهود  أن يكونوا أفراداًيجِب  لمنصب قضائي األشخاص الذين سيختارون  .١٠

ناسب أو مؤهالت لهم بالنزاهة والمقدرة، وأن يكونوا حاصلين على تدريب م

يلة تُتبع لالختيار القضائي الحماية من التوظيف وستضمن أية وس. قانونية

 ضاة، لن يكون هناك مجالختيار القُوفي ا. القضائي لدوافع غير مناسبة

الضطهاد شخص على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الديانة أو الرأي 

السياسي أو غيره، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو 

لزِم بأن يكون المرشح لمنصب قضائي وذلك ما عدا الشرط المالوضع، 

 . بالدولة المعنية، وهو األمر الذي لن يعد اضطهاداً مواطناً

سيضمن القانون للقضاة الضوابط المناسبة لكل ما يخصهم من شروط تعيين،  .١١

 . واستقاللية، وأمن، ومكافآت مناسبة، وظروف عمل، ومعاشات وسن التقاعد

اة سواء المعينين أو المنتخبين والية مضمونة حتى سن التقاعد سيكون للقض .١٢

 .اإللزامي أو انتهاء عقد تعيينهم في حالة وجوده

ستكون ترقية القضاة ـ حيث يطبق مثل هذا النظام ـ على أساس عوامل  .١٣

 .والنزاهة والخبرةالمقدرة  وباألخص على أساس ،موضوعية

 . داخلي يتبع اإلدارة القضائية توكيل القضايا لقضاة المحكمة هو أمر .١٤
 

  سرية المهنة والحصانة
القضائية بسرية المهنة فيما يخص مداوالتها والمعلومات السلطة  ستتعهد .١٥

السرية التي تحصل عليها أثناء ممارستها لمهامها التي تخرج عن إطار 

اإلجراءات العامة، ولن يجبر القضاة على اإلدالء بشهادتهم في مثل هذه 

 .راألمو

سيتمتع القضاة بالحصانة الشخصية من القضايا المدنية الخاصة بأضرار مالية  .١٦

أو أفعال غير الئقة أو تقصير في ممارسة المهام القضائية، وذلك دون 

اإلخالل بأي إجراء تأديبي أو أي حق في االستئناف أو في التعويض من قبل 

 . الدولة طبقا للقانون المحلي



 

  
 

 قالةالتأديب والوقف واإل

صالحياتها / فيما يخص صالحياته  أي اتهام أو شكوى موجهة ضد قاضٍ .١٧

. وبإنصاف وباتخاذ اإلجراء المناسب القضائية والمهنية سيتم النظر فيها فوراً

وسيتم فحص األمر في . وسيكون للقاضي الحق في المثول لمحاكمة عادلة

 . كسرية تامة في مرحلته األولية إال إذا طلب القاضي عكس ذل

ارتكاب األهلية أو  ة للوقف أو اإلقالة فقط في حالة انعدامسيتعرض القضا .١٨

 . سلوك من شأنه جعلهم غير أكفاء ألداء واجباتهم

سيتم تقرير كافة اإلجراءات التأديبية والخاصة بالوقف أو اإلقالة طبقا لمعايير  .١٩

 .المعمول بهاالسلوك القضائي 

. راجعة مستقلةة بالوقف أو اإلقالة لميجب عرض القرارات التأديبية أو الخاص .٢٠

وهذا المبدأ قابل لعدم التطبيق فيما يخص قرارات كل من المحكمة العليا 

 .والسلطة التشريعية في القضايا الجنائية أو اإلجراءات المشابهة



 

وهي . الهدف من المبادئ التالية هو إرساء معايير خاصة بالسلوك األخالقي للقضاة

ون وسيلة إرشاد للقضاة ولتوفر للسلطة القضائية إطار عام لضبط مصممة بحيث تك

التنفيذية والسلطة السلطة  ساعدة أعضاءهو م والهدف منها أيضاً. السلوك القضائي

التشريعية، والملطة حامين والشعب بصفة عامة، وذلك لمزيد من الفهم والدعم للس

ة مسئولون عن سلوكهم أمام أن القضا قدماًوتلك المبادئ تفترض م. القضائية

المؤسسات المقامة للحفاظ على المعايير القضائية، وتلك المعايير ذاتها تتصف 

باالستقاللية والحيادية، وتهدف إلى تكميل وليس االنتقاص من أحكام القانون وقواعد 

  . السلوك القائمة الملزِمة للقاضي

  

  تعليق
  

  قيم أساسية وعالمية
مبادئ الذي سيرد ذكره والمبني على ست قيم أساسية إن الهدف من بيان ال .١٨

وعالمية، وبيانات تطبيق تلك المبادئ هو تقديم اإلرشاد للقضاة وتوفير إطار 

عام للسلطة القضائية لضبط السلوك القضائي سواء عن طريق قانون محلي 

وقد تم تصميم بيانات تطبيق كل مبدأ بحيث ال تكون . للسلوك أو أي نظام آخر

ضعيفة اإلرشادية، أو شديدة الخصوصية  فتُصبِحطبيعة شديدة العمومية ذات 

ومن ثم غير منطبقة على العديد من األمور المتنوعة التي يقابلها القاضي في 

بيد أن تلك المبادئ تحتاج إلى عملية تكييف لتتناسب مع . حياته اليومية

 . الظروف الخاصة بكل والية قضائية على حدة
 

  قانوني يتطلب إجراء تأديبي ليس كل إخالل
ليس  هفي الوقت الذي صممت فيه مبادئ السلوك القضائي إللزام القضاة، فإن .١٩

. ضرورةالهدف منها أن يؤدي كل اتهام بأي إخالل بها إلى إجراء تأديبي بال

في الخضوع للمبادئ سينظر إليه كسوء  فليس كل قصور صادر عن قاضٍ

كان اإلجراء التأديبي ـ أو لم يكن ـ أ ءوسوا. كسلوك غير مشروع سلوك أو

  دة عوامل مثل مدى خطورة القصور، ووجود فإن ذلك يتوقف على ع مناسباً



 

نموذج للنشاط غير الالئق من عدمه، ومدى تأثير النشاط غير الالئق على اآلخرين 

 . وعلى النظام القضائي ككل
 

 القضائيةالسلطة  فهم دور

ية في الحكومات الديموقراطية ـ وتحديدا فيما القضائالسلطة  إن فهم دور .٢٠

يخص فهم أن واجب القضاة هو تطبيق القانون بشكل عادل وغير متحيز دون 

اعتبار للضغوط االجتماعية أو السياسية المحتَملة ـ يتفاوت بشكل كبير فيما 

ومن ثم فإن درجات الثقة في أنشطة المحاكم تتفاوت هي . بين الدول المختلفة

السلطة  بة عن أن واجباتولهذا فإن توافر المعلومات المناس. ىاألخر

وعن دورها من شأنه المساهمة في زيادة فهم صفة المحاكم كحجر  القضائية

. أساس لألنظمة الدستورية الديموقراطية، باإلضافة إلى فهم حدود نشاطها

ذية، يساعدة أعضاء السلطتين التشريعية والتنفوالهدف من هذه المبادئ هو م

لطبيعة  أفضلٍ على فهمٍ والعامةالنزاع  طرافباإلضافة إلى المحامين، وأ

المنصب القضائي، والمعايير العالية للسلوك المتطلب من القضاة داخل 

عليهم التقيد يجِب  حددات التيوخارج المحاكم على حد سواء، والشروط والم

 .بها أثناء أداء مهامهم
 

 ضرورة معايير السلوك

 رح ضرورة تحديد معايير للسلوك الالئق للمنصب القضائي على لسانِتم ش  .٢١

 :التالية العباراتباستخدام  قاضٍ

ضاة هو أن يتوافق سلوكهم مع معايير ال شك أن المتوقع من القُ
فهل نتكلم عن مجرد . عينة داخل وخارج المحاكم على حد سواءم

لشخصي، أم توقعات للياقة إرادية يطبقها القاضي على المستوى ا
أن تحترمه مجموعة يجِب  عين للسلوكهي توقعات بأن معيار م

لحها وللصالح العام؟ بما أن هذا السؤال هو سؤال مهنية خاصة لصا
.جوهري، فمن الضرورة بمكان إبداء بعض المالحظات األولية



 

  
من  اًختارم اًونضم جزء. شكل مجموعة خاصة في المجتمعنحن نُ

واسعة سلطة  بعد يوم، لممارسة إلينا الثقة، يوماًوتُوكل . مهنة نبيلة
وثروات  حياةلها تأثير شديد على السلطة  وممارسة تلك. المدى

ال يمكن للمواطنين أال يطمئنوا إلى أن . هؤالء الذين يمثلون أمامنا
ولن يرضوا . على حكمنا مصيرهم ومصير ثرواتهم قد يتوقف يوماً

ص مشكوك في ذمته أومقدرته أو لشخالسلطة  بأن تؤول مثل هذه
ق نظام القانون كما طبِجتمع يفمن الضروري لم. معاييره الشخصية

فه، أن يكون هناك معايير للسلوك، داخل وخارج المحاكم على نعرِ
١١.فاظ على الثقة في تلك التوقعاتحد سواء، من شأنها الح  
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  :القيمة األولى
  االستقاللية

  
  :المبدأ

  
كم القانون، ومبدأ جوهري يضمن توفير قاللية القضائية مطلب أساسي لحاالست

ولذلك، على القاضي أن يدعم ويجسد االستقاللية القضائية على . محاكمة عادلة

 .الصعيدين الفردي والمؤسسي
  

  تعليق
  

  ما من امتياز من شأنه االرتباط بالمنصب القضائي بل ترتبط به المسئولية
بل هو . ما على قاضٍ اًمقصور اًأو حق ليس امتيازاًاالستقالل القضائي  .٢٢

في خصومة الحكم  تمكينها من/ لتمكينه  مسئولية مفروضة على كل قاضٍ

، دون ضغط المطروحة في الدعوى بذمة وحيادية على أساس القانون واألدلة

إن جوهر مبدأ استقالل . أو تأثير خارجي أو احتمال تدخل من أي شخص

القاضي التامة في سماع القضايا التي تُعرض على المحكمة رية القضاء هو ح

مجموعة  والفصل فيها؛ وما من طرف خارجي ـ سواء كان حكومة، أو

لتدخل آخر ـ سيسمح له بالتدخل أو محاولة ا ضاغطة أو فرد أو حتى قاضٍ

 ١٢. ما في متابعة دعوى والبت فيها في األسلوب الذي يتبعه قاضٍ

  

 مؤسساتاألفراد وال استقالل

االستقالل القضائي يرجع إلى استقالل كل من األفراد والمؤسسات المطلوبة  .٢٣

  ولذلك فإن االستقالل القضائي هو عبارة عن الحالة الذهنية . التخاذ القرار
                                                 

، ١٨٨ حتى ١٨٠) دستور( .س. ر. ل) 1987(، المحكمة العليا بكندا، بوريجار ضد. قضية رأنظر  
.ج.لديكسون ي 12  



 

والواقع أن . في آن واحداإلجراءات المؤسسية العملية ومجموعة من  للقاضي

 اإلجراءاتقاضي نفسه، أما مجموعة الحالة الذهنية للقاضي تتعلق باستقاللية ال

القضائية والجهات األخرى، وباألخص السلطة  فتتعلق بتحديد طبيعة العالقات بين

والعالقة . وفعلياً الفروع الحكومية األخرى، بحيث يتم ضمان االستقاللية ظاهرياً

بين هذين المظهرين الستقالل القضاء هي أن القاضي يمكنه امتالك تلك الحالة 

عن الفروع الحكومية األخرى مستقلة  هنية، لكن إن لم تكن المحكمة التي يرأسهاالذ

 ١٣. ستقلالقول بأن القاضي م حينئذفيما هو أساسي لوظائفها، فال يمكن 
 

 تمييز االستقاللية عن الحيادية

ضهما، لكنهما ـ رغم االرتباط ببع شديدا" الحيادية"و" االستقاللية" إن مبدأي .٢٤

تعود إلى الحالة الذهنية أو سلوك " االستقاللية"فـ. ن ومختلفانذلك ـ منفصال

تشير " حايدم"كلمة . ى معينةالمحكمة تجاه األمور أو األطراف المتعلقة بدعو

فتعكس أو تجسد " مستقل"أما كلمة . التحيز، الفعلي أو الملموس انعدام  إلى 

ال تعني فقط مجرد حالة وعليه، فإنها . القيمة الدستورية التقليدية لالستقاللية

نها تعني ة الفعلية للوظائف القضائية، بل إمارسذهنية أو أداء معين في الم

وضع أو عالقة باآلخرين، وباألخص عالقة بالفرع التنفيذي للحكومة ترتكز 

 . على شروط أو ضمانات موضوعية
 

 قضاة غير مدينين بالفضل للحكومة الحالية

الخاصة باالستقالل القضائي ال يخلق أو يصون  إن إقرار البيانات الدستورية .٢٥

أن يعترف به يجِب  استقالل القضاءحيثُ  أن  تلقائياً القضائيةالسلطة  استقالل

والسلطة القضائية، على وجه . فروع الحكومة الثالثةقبل وأن يحترم من 

  .أن تعترف بأن القضاة ليسوا مدينين بالفضل للحكومة الحاليةيجِب  التحديد،

إنهم ال يدينون بالوالء . إنهم يرون الحكومات تأتي وتذهب مع الريح
... للوزارات، وال حتى بالوالء المؤقت الذي يدين به المواطنون

فالقضاة هم أيضا كاألسود تحت العرش، ولكن هذا العرش ال يشغله 
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في نظرهم رئيس الوزراء، بل يشغله القانون ومفهومهم عن الصالح 
وفي ذلك . القانون ولهذا المفهوم هم يدينون بالوالءفلهذا . العالم

  ١٤."تكمن قوتهم وضعفهم، وقيمتهم وما يهددهم
  ١٥: أثناء الحرب العالمية الثانية وكما الحظ قاضٍ  

. في هذه الدولة، ووسط ضجيج األسلحة، ال تلتزم القوانين الصمت
. فهي قد تتغير، ولكنها تتحدث بنفس اللغة في الحرب كما في السلم

فقد كانت دائما أحد أعمدة ومبادئ الحرية التي نحارب اآلن من أجل 
سلطتها الحديثة بحيث ال يضع القضاة أشخاصا في االعتبار وأن 

التنفيذية، السلطة  يقفوا بين الفرد وأية محاولة النتهاك حريته على يد
  .منتبهين لضمان أن يكون ألي فعل إجباري تبرير قانوني

  
  القضائيشروط االستقالل 

من عدمه عن فروع " مستقلة"القضائية السلطة  حتى يتم تحديد ما إذا كانت .٢٦

الحكومة األخرى، يوضع عادة في االعتبار ـ من بين أشياء أخرى ـ أسلوب 

تعيين أعضائها، وشروط تعيينهم، وشروط أدائهم الوظيفي، ووجود ضمانات 

تعطي مظهرا  ضد الضغوط الخارجية، والسؤال عما إذا كانت المحكمة

شروط تُعتبر الحد األدنى الستقالل القضاء،  ةوهناك ثالث ١٦.استقالليا أم ال

 :وهي
 

بمعنى ممارسة ـ سواء لمدى الحياة، أو حتى سن : ضمان الممارسة  .أ 

التشريعية، أو السلطة  لمسمى ـ في مأمن من تدخُ التقاعد، أو ألجلٍ

.أخرى، سواء بأسلوب خياري أو تعسفيسلطة  أي
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بمعنى الحق في الراتب والمعاش الذي يقره القانون، : لضمان الماليا  .ب 

التنفيذية بأسلوب السلطة  والذي ال يخضع ألي تدخل تعسفي من قبل

ولكن في إطار هذا . من شأنه التأثير على االستقالل القضائي

المطلب، يمكن للحكومات االحتفاظ بحق تصميم نظم خاصة 

وبناء عليه، يمكن لعدد . لفة من المحاكمللمكافآت تُالئم نوعيات مخت

متنوع من األنظمة تحقيق مطلب الضمان المالي على اعتبار أن 

 . جوهر الشرط لم يتم المساس به
 
بمعنى االستقالل فيما يتعلق باألمور اإلدارية : االستقالل المؤسسي  .ج 

ال يجوز لقوة . التي ترتبط بشكل مباشر بممارسة الوظائف القضائية

التدخل في أمور ترتبط مباشرة أو تمس من قريب وظيفة خارجية 

. أو جلسات المحكمة أو قوائم المحكمة ١٧الحكم، مثل تكليف القضاة،

بالضرورة وجود بعض العالقات المؤسسية بين يجِب  ورغم أنه

أن تتعارض يجِب  السلطتين القضائية والتنفيذية، فإن تلك العالقات ال

دعم في دعاوى األفراد، أو في الحكم  القضائية فيالسلطة  مع حرية

 ١٨.القانون وقيم الدستور

  

                                                 
      
، أقرت المحكمة العليا بسايلون أن القانون ٣١٣. ر. ل. ن ٦٤) ١٩٦٢( لياناجضد ذي كوين في قضية     

الذي يمنح وزارة العدل ُسلطة ترشيح قضاة  للحكم في دعوى معينة يتعارض مع منح الدستور للقضاء حق 
.ممارسة الُسلطة القضائية  17  
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  تطبيق

  
على أساس تقييم مستقلة  على القاضي أن يمارس مهامه القضائية بصورة   ١- ١

القاضي للحقائق وبموجب الفهم الواعي للقانون، ودون أي مؤثرات دخيلة 

اشر من أي أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخل مباشر أو غير مب

 .جهة أو ألي سبب
 

  تعليق
 
  كمالحمن غير المؤثرات الخارجية أن تُيجِب  ال

 رضةًالقضائية إذا بدا أن اتخاذ القرار القضائي عالسلطة  تتضاءل الثقة في  .٢٧

ومن الضروري لالستقالل القضائي وللحفاظ . لمؤثرات خارجية غير الئقة

 التنفيذية أوالسلطة  يعطي أي منعلى ثقة الشعوب في النظام القضائي أال 

التشريعية أو القاضي انطباعا بأن قرارات القاضي عرضة لمثل هذه السلطة 

. والمؤثرات التي قد يتعرض لها القاضي لها تنويعات ال نهائية. المؤثرات

فهمها له، وعلى أساس / وواجب القاضي هو تطبيق القانون حسب فهمه 

دون خوف أو تحيز ودون اعتبار لما قد يلقاه القرار تقييمها للحقائق، / تقييمه 

فعلى سبيل المثال، جاء رد رئيس المحكمة . المحتوم من قبول أو رفض

الدستورية لجنوب أفريقيا على إذعان بأن مجتمع جنوب أفريقيا لم ينظر إلى 

عقوبة الموت لقضايا القتل العنيفة كعقوبة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة، كما 

  ١٩:ييل

المسألة المعروضة أمامنا ليست ما تعتبره غالبية مواطني  لكن
جنوب أفريقيا فيما يمثل عقوبة مناسبة، بل ما إذا كان الدستور يسمح 

قد يكون للرأي العام بعض األثر على المسألة، لكنه في حد . بها
ذاته، ليس بديال للواجب المخول إلى المحاكم لتفسير الدستور ولدعم 

                                                 
.، لشاسكالسون ب.أ. س) ٣( ١٩٩٥، المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا، ماكوانيانضد . سقضية   19  



 

إن كان للرأى العام أن يكون مقرِرا، . ن خوف أو تحيزأحكامه دو
ال يمكن للمحكمة السماح ... فلن يكون هناك حاجة لحكم دستوري

لنفسها باالنحراف عن واجبها بالعمل كمحكِّم دستوري مستقل، بأن 
  . الجماهير دد اختياراتها بحيث تحظى تلك برضاتح

  
  التأييد أو النقض الشعبيأال تأخذ في االعتبار يجِب  أفعال القاضي

قد تثير دعوى الرأي العام وقد يصاحبها تغطية إعالمية كبيرة، فيجد القاضي   .٢٨

لكن . بقوة اًعينم اًوأحيانا يؤيد اإلعالم اتجاه". في مهب الريح"نفسها / نفسه 

على القاضي أن يكون محصنا ضد يجِب  أثناء ممارسته لوظيفته القضائية،

أال يضع القاضي أي اعتبار لما إذا كان يجِب  .اإلعالميةمثل هذه المؤثرات 

الماثلين أمام المحكمة يحظون، أو ال، النزاع  تطبيق القانون، أو كان أطراف

بشعبية لدى الجماهير أو اإلعالم أو مسئولي الحكومة أو أصدقاء القاضي 

بية أن يتأرجح قرار القاضي بناء على مصالح حزيجِب  ال. أنفسهم أو عائلته

فاالستقالل القضائي يشتمل على االستقالل . أو مطالب شعبية أو خوف أو نقد

  . عن كافة أشكال المؤثرات الخارجية

  

  رفضهاالحكم يجِب  أية محاولة للتأثير على
وداخل قاعة  أن تتم أية محاولة للتأثير على المحكمة إال عالنيةًيجِب  ال .٢٩

 وقد يتعرض القاضي أحياناً. مأو محامييهالنزاع  محكمة وعلى يد أطراف

قراراتها / لمحاوالت أشخاص آخرين من خارج المحكمة للتأثير على قراراته 

أو  اًأو سياسي اًوسواء كان المصدر وزاري. أمام المحكمة معروضةفي أمور 

رفضها يجِب  أو غيره، فإن كل تلك المحاوالت اًأو عائلي اًأو صحفي اًرسمي

ددات الستقالل القضاء شكل محاوالت ذكية للتأثير وقد تأخذ تلك المه. بحزم

 على القاضي اتباعه في التعاطي مع دعوى ما أويجِب  على األسلوب الذي

باشر، باشر أو غير موأي تدخل خارجي من هذا القبيل، م. بطريقة ماالتحيز 

وفي بعض الحاالت، وباألخص إن تكررت . هرفضيجِب  للتأثير على القاضي



 

على القاضي اإلبالغ عن يجِب  رغم الرفض المتواصل، المحاوالت

على القاضي السماح للعالقات العائلية يجِب  وال. المحاوالت للجهات المعنية

 . أو االجتماعية أو السياسية بالتأثير على أي قرار قضائي
 

  تحديد ما يمثل تأثير غير مناسب
زن مناسب بين ـ ولتحقيق توا. قد يصعب تحديد ما يمثل تأثير غير مناسب  .٣٠

على سبيل المثال ـ الحاجة إلى حماية االجراءات القضائية من االنحراف 

والضغط، سواء من مصادر سياسية أو صحفية أو غيرها، وفوائد الحوار 

المفتوح حول األمور التي تهم الرأي العام في الحياة العامة وفي الصحافة 

أن يجِب  شخصية عامة والأنها / على القاضي قبول فكرة أنه يجِب  الحرة،

للتغيير، فانتقاد شاغلي المناصب العامة أمر دارج  أو قابالً اًيكون موقفه ضعيف

على القضاة يجِب  وفي إطار حدود يعينها القانون، ال. في الدول الديموقراطية

  . أن يتوقعوا الحصانة من انتقاد قراراتهم وأسبابهم ومجريات قضاياهم



 

  

فيما يتعلق بالمجتمع بصفة عامة وفيما يتعلق مستقالً  يكونعلى القاضي أن    ٢- ١

 .المطروح أمام القاضي للحكم فيهالنزاع  بأطراف
 

  تعليق
  

  االنعزال التام ليس ممكنا وال مفيدا
عن المجتمع؟ لقد وصفت مستقالً  إلى أي درجة يتوقع من القاضي أن يكون .٣١

آخر أن  وقد كتب قاضٍ ٢٠".شيء شبيه بالرهبنة"مهنة القاضي ذات مرة كـ

 ٢١."رئيس المحكمة يدخل فيما يشبه الدير ويعهد بنفسه إلى عمله القضائي"

مثل هذه المحددات يمكن اعتبارها شديدة التطلب اليوم، رغم أن النظام 

ففي  ٢٢".ترهبن في الكثير من قيمه"المفروض على القاضي غالبا ما يتسم بالـ

اظ على شكل حياة وسلوك أشد صرامة الوقت الذي يطالب فيه القاضي بالحف

منها / وتحفظ مما يتبعه سائر الناس، فمن غير المعقول أن نتوقع منه 

االنسحاب من الحياة العامة كلها إلى حياة خاصة مكَرسة ومتمركزة حول 

الذي يعيش فيه فانعزال القاضي التام عن المجتمع . البيت واألسرة واألصدقاء

 .ليس ممكنا وال مفيدا
 

  االتصال بالمجتمع ضروري
 رضةًالقاضي في بيته بعد انتهاء ساعات اليوم، فإنه سيكون ع يمكُثإن لم   .٣٢

كنتيجة الحتكاكه آراء  للقوى المشكلة للرأي العام، وقد يصل به األمر لتكوين

فة الرأي العام ضرورية والواقع أن معرِ. باألصدقاء والزمالء والصحافة
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لحقيقي ليست مجرد إثراء للقاضي حيثُ فمعرفة العالم ا. للتطبيق السليم للعدالة

يحيا ويتنفس ويفكر ويشارك "طبيعة القانون الحديث تتطلب من القاضي أن أن 

. واليوم، تتعدى وظائف القاضي حدود حسم النزاع ٢٣".هذا العالمآراء  في

وبشكل متزايد، يطلب من القاضي تناول أمور واسعة تتعلق بالقيم االجتماعية 

، وأن يقوم بذلك كبيرٍ جدالٍ وحقوق اإلنسان، والبت في أمور أخالقية تقع محُل

في مجتمعات متزايدتعددة االتجاهات بشكل م .توقع منه والقاضي المنعزل ال ي

العمل بكفاءة لن تعود أية فائدة على النمو الشخصي للقاضي وال إذ  وفعالية

ال سبب عن المجتمع الذي يخدمه، ولذا ب نعزالًالرأي العام إن بقي القاضي م

ويدعو . تطلب المعايير القانونية باستمرار تطبيق اختبار الشخص المعتدل

البحث القضائي عن الحقيقة ـ وهو جزء هام من عمل القاضي ـ إلى تقييم 

على القاضي ـ في يجِب  ولهذا،. األدلة في ضوء التفكير المنطقي والخبرة

ر القاضي الخاص ـ أن يبقى متصال بالمجتمع عن الحدود المتوافقة مع دو

 .قرب
 

 الصراع األخالقي
 ٢٤:تم شرح هذا الصراع األخالقي بمنتهى اإليجاز فيما يلي  .٣٣

متعمقين هل يمكن التوقع من رجال القضاء أن يكونوا، من ناحية، 
فات مثل اللباقة والتواضع ص اكتسبواأو أن يكونوا قد  بـدرجة عالية

ساسية والتفكير المنطقي ورجاحة العقل دون أن واإلصرار والح
يكونوا، من ناحية أخرى، متحفظين، ومكبوحين، ومبرمجين، 

قيام ومقيدين، ومفتقدين لروح الفكاهة، ومتغطرسين؟ من المؤكد أن 
ييحمل  المواطن المثالي والمواطن العادي القاضي المتتالي بدور

هياتبين ط فالسلوك الذي . الدور المزدوجستحيلة لهذا كل الصفات الم
. اًورسمي اًقد يصفه الناس بالمدنية والذوق قد يراه البعض خشن
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 ناس بالسلوك المهين، والدال على انعداموبالعكس، ما قد يتهمه ال
شير إلى أن ن ألنه يللمنصب القضائي، قد يؤيده اآلخرو االحترام

م اإلغراق في رجال القضاء يتمتعون بروح الفكاهة والقدرة على عد
  .الجدية

  

شاركة الم"بكثير حين نصح القضاة بـ هلعصرِ ولعل أوليفر وندل هولمز كان سابقاً

الحياة وأحداث عصرهم بدال من المخاطرة بأن يحكم عليهم بأنهم لم يعيشوا بشغف في 

  ".قط

  

  مثال للتطبيق الجيد
عام، يجب أن يكون أسلوب تجاوب القاضي مع متطلبات المجتمع، بشكل  .٣٤

في اإلرشادات التالية التي أوصت بها لجنة استشارية للسلوك القضائي،  تمثالًم

في محكمة كثيرا ما يتعرض قضاتها لالتصال بأعضاء مجموعات ذات 

 ٢٥:اهتمامات خاصة أثناء اجتماعات غرف المشورة
  .ليس القاضي ملزما باالستجابة لطلب باجتماع خاص .١

الغرض من االجتماع قبل أن يقرر  ينصح القاضي بشدة بالسؤال عن .٢

 .الموافقة على الطلب
أن يحضره أعضاء من يجِب  يمكن للقاضي تقرير ما إذا كان االجتماع .٣

ما يتعلق االجتماع المطلوب بأمور خاصة  فعادةً. االدعاء العام والدفاع

تحت أمهات ضد القيادة : "مثل ممثلي حركة. (بالفرع الجنائي بالمحكمة

 "). المخدرة تأثير المواد
حتى ال  يجب أن يكون طلب المجموعة ذات االهتمام الخاص مكتوباً .٤

يكون هناك مجال لاللتباس، ويجب أن يؤكد القاضي على إقامة االجتماع 

 . والقواعد األساسية للنقاش كتابة
 ،بشأن قضايا خاصة مع أطراف خارجية للحديثيجب احترام المنع التام  .٥
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 . طالب االجتماع قبل بداية االجتماعويجب توضيح هذا األمر ل
 كاتبأن يحضره يجِب  يمكن للقاضي تقرير ما إذا كان االجتماع .٦

فقد يؤدي ذلك إلى تجنب أي سوء فهم مستقبلي حول ما دار . محكمةال

وقد يحمي أيضا القاضي من التعرض للحرج إذا أسيئ . أثناء االجتماع

 .كالمها/ االستشهاد بكالمه 
  

  مع أساسيةثقة المجت
عند . ية التامة من جهة القاضيالحياد سبقاًفترض ماالستقالل القضائي ي  .٣٥

أي صلة،  بعيداً عنعلى القاضي أن يكون يجِب  فصل بين أطراف النزاع،ال

ـ في  ذو تأثيرٍأو ميل أو تحيز من شأنه التأثير ـ أو قد ينظر إليه على أنه 

وفي هذا الصدد، تعد االستقاللية  .باستقالليةالحكم  مقدرته أو مقدرتها على

أن يكون  ق لهما من شخص يح"للمبدأ األساسي القائل بأن  القضائية شرحاً

ولهذا المبدأ أيضا داللة تتعدى التأثير على أحزاب ." في دعواه الخاصة قاضياً

 أن يكون قادرا على الثقة فييجِب  معينة في أي نزاع بما أن المجتمع ككل

 . يةالقضائالسلطة 
 



 

  

بعيداً عن االتصاالت غير المالئمة بفرعي الحكومة  يجب على القاضي أال يكون ٣- ١

تحرراً من كل ذلك بل وأن يبدو م ،التنفيذيي والتشريعي وعن تأثيرهما فحسب

من وجهة نظر المعتدلراقب الم. 
  

  تعليق
  
  لطات أو الوظائفالس بين فصلال

 وهر استقالل القضاء، وهي تقول بأنجهي السلطات بين فصل العد نظرية تُ  .٣٦

القضائية التي تعد أحد ثالثة أضالع أساسية ومتساوية في األهمية السلطة 

ستقل عن أن تقوم بوظائفها بشكل ميجِب  راطية حديثةداخل حكومة ديموق

أن يجِب  األفرع الثالثة للحكومةوالعالقة بين . السلطتين التشريعية والتنفيذية

عترف بالدور وياآلخر، بأن يحترم كل منها ترام المتبادل، وذِلك تقوم على االح

القضائية لها دور السلطة  أمر ضروري ألنبالطبع هذا . الخاص باآلخرين

تضمن مسئولية الحكومة  هامة بالنسبة للفرعين اآلخرين فهي ووظائف

عن  التشريعية فإنها مسئولةالسلطة  وفيما يخص. واإلدارة التامة عن أفعالهما

ضمان تفعيل القوانين الموضوعة كما ينبغي، كما أنها مسئولة إلى حد كبير 

ومع المعاهدات اإلقليمية والدولية الوطني، عن ضمان تطابقها مع الدستور 

وألداء دورها على . ، حيث يصلح ذلكالوطنيمن القانون  زءاًل جمثالتي تُ

وتام الحرية لحكمها  قيدأكمل وجه في هذا الصدد، ولضمان تطبيق غير م

رر من أي اتصاالت القضائية أن تتحالسلطة  علىيجِب  القانوني المستقل،

فهكذا تكون  ع الحكومة األخرى،فرو غير مناسبة، وأية مؤثرات من قبل

  . للحيادية االستقاللية ضماناً
 
 
 
  



 

  اإلدراك الشعبي الستقالل القضاء
ستقلة، وأن يتضمن ة على أنها مالقضائيالسلطة  من المهم أن ينظر إلى. ٣٧

 ما إذا كانت محكمةوهو إدراك ل. لنظرة وذلك اإلدراكاختبار االستقاللية تلك ا

ما تحظى بالشروط الموضوعية األساسية أو بضمانات االستقالل القضائي، 

وهو ليس إدراك لكيفية آدائها الفعلي لوظائفها، بصرف النظر عما إذا كانت 

في الطعن في  شخص روط أوالضمانات، فإذا رغبحظى بمثل هذه الشت

استقاللية محكمة ما، فيجب عليه أن يثبت قصور فعلي في االستقاللية، على 

وفي المقابل، فإن . للطعن ماًحاس الرغم من أنه إذا ثَبت ذلك فإنه سيكون أمراً

إذا  االختبار الذي يجرى لهذا الغرض هو نفس االختبار الذي يجرى لتحديد ما

تخذ القرار معتدل  والسؤال هنا هو عما إذا كان. اًتحيزكان مراقب المالم

المحكمة ") قد ينظر إلى"أو في بعض الواليات القضائية (سينظر إلى 

ع أو عالقة تقوم على . ستقلةباعتبارها مفرغم أن استقالل القضاء هو وض

يتَّخذ  اًنية أو موقفشروط موضوعية أو ضمانات، باإلضافة إلى كونه حالة ذه

في إطار التطبيق الفعلي للوظائف القضائية، فإن اختبار االستقاللية يتحدد على 

  . أساس اإلدراك المعتدل الستقالل المحكمة من عدمه

  

  ..."المؤثرات من قبل.../ االتصاالت غير الالئقة مع"بعض األمثلة على 
" مؤثرات من قبل/ ئقة معت غير الاتصاال"األمثلة التالية هي أمثلة لـ. ٣٨

ها المحاكم أو اللجان االستشارية دحدالفرعين التنفيذي والتشريعي للحكومة كما تُ

وفي كل حالة تتوقف . تاحة كمجموعة من اإلرشاداتوهي م. ألخالقيات القضاء

النتيجة على مجمل ظروف ومالبسات الحالة المختبرة وفقا للنظرة التي قد ينظر 

  :لتلك الظروفب المعتدل المراق بها

  

 موكل له أمرٍالمشَرع بباهتمام  إياه خبراًم عندما يكتب مشَرع لقاضٍ  .أ 

بالحصول على نتيجة عاجلة في دعوى طالق وحضانة، يمكن  وعادلة

للقاضي أال يرد على الطلب إال بأن يعلم المشرع، أو من األفضل أن يجعل 



 

يابة عن القاضي، أن مبادئ السلوك القضائي شخصا آخر يعلم المشرع بالن

. تُحرم على القاضي استقبال أو النظر في أو الرد على اتصال من هذا القبيل

عن وضع الدعوى أو التاريخ المشَرع والتحريم يشتمل على الرد على سؤال 

بأن  الذي قد يتخذ فيه قرار بشأنها، ألن مثل هذا التصرف يعطي انطباعاً

ومن ثَم  ،ع قادر على التأثير على القاضي لإلسراع باتخاذ القرارالمشرِ

 ٢٦.على آخر خصمٍ تفضيل
 
جازة طويلة ـ وظيفة بدوام كامل القاضي ـ أثناء فترة أ َلبِما إذا قفي حالة   .ب 

لة باتخاذ القرار في إحدى السلتطين التشريعية أو ص عالٍ له في منصبٍ

، فإن )ر تتعلق بإصالح إدارة القضاءكمستشار خاص بشأن أمو(التنفيذية 

والتحرك فيما بين المناصب العليا . ذلك ال يتوافق مع مبدأ استقالل القضاء

بالسلطتين التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية يشجع فكرة اختالط 

وهذا االختالط . الوظائف نفسها التي يسعى مبدأ فصل السلطات إلى تجنبها

وجهة نظر القاضي، ووجهات نظر المسئولين الذين من شأنه التأثير على 

وحتى إذا لم يحدث ذلك، . ستقل للقاضيبشأن الدور الم يعمل معهم القاضي

الستقالل المحاكم  الناسثل هذا المنصب سيؤثر بشكل سلبي على نظرة فإن م

مثل هذا المنصب يختلف بين قاضٍ . عن فرعي الحكومة التنفيذي والتشريعي

، وبين خدمته فيهما التنفيذي أو التشريعي قبل أن يصبح قاضياً يخدم بالفرع

في تلك الحاالت، تمثل إجراءات التعيين . بعد تركه للمنصب القضائي

واالستقالة حدا فاصال للتمييز بالنسبة للقاضي، ولمراقبي النظام القضائي، 

 ٢٧.بين الخدمة في فرع ما والخدمة في فرع آخر
 

على القاضي البقاء يجِب  ،طاًشنَ لقاضي سياسياًزوجة ا/ عندما يكون زوج  .ج 

معائلتها حتى يضمن أال يعتقد /بالقدر الكافي عن سلوك أفراد عائلته الًنفص

ن مكوفي الوقت الذي ي. ما سياسياً الرأي العام أن القاضي يدعم مرشحاً
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/ هرافقتعات سياسية، ليس من حق القاضي مالزوجة حضور تجم/ للزوج

راموإن أصر . أن تُعقد مثل هذه التجمعات في بيت القاضييجِب  وال. هافقت

على يجِب  الزوجة على إقامة مثل هذه التجمعات في بيت القاضي،/ الزوج

القاضي اتخاذ كافة االحتياطات المعتدلة لعزل نفسه /ها عن تلك نفس

من  أىٍات لتفادي أن تتم رؤيته من قبل التجمعات، بما في ذلك اتخاذ خطو

الحاضرين أثناء التجمعات، األمر الذي قد يستلزم ترك المكان أثناء انعقاد 

أن تُجرى يجِب  الزوجة/شاركات سياسية يقوم بها الزوجأية م. التجمعات

تحت اسم الزوج ومن أرصدة الزوج المنفصلة وليس ـ على سبيل المثال ـ 

ن مثل هذه ويجب اإلشارة إلى أ. من حساب مصرفي مشترك مع القاضي

ومن جهة  ٢٨.األنشطة ال تُحسن المظهر العام للمحاكم أو إلدرة العدالة

زوجته حفلة / أخرى، في مثل هذه الحالة، يكون حضور القاضي مع زوجه

رفة، مثل افتتاح البرلمان أوحفل استقبال لرئيس والية زائر، قد ال رسمية ص

 . عد غير الئقة حسب الظروفتُ
 

/ عن نشاطه لتوصية بمنح، جائزة تقديرية لقاضٍبمنح، أو اقيام وزير العدل   .د 

منح التقدير للقاضي عن . لمبدأ استقالل القضاء نشاطها القضائي، يعد خرقاً

لطة  بلعمله القضائي من قالسالتنفيذية دون ملطة  علية من قبلشاركة فالس

ئية، يهدد القضائية، في وقت يكون فيه القاضي ال يزال يؤدي وظائفه القضا

 أخرى، حصول القاضي على تكريمٍ ومن ناحية ٢٩.القضائيةالسلطة  استقالل

د ال عن حكومة اليوم، قمستقلة  مدني من قبل، أو بتوصية من جهاز له صفة

 .يعتبر غير الئق حسب الظروف
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له عالقة  اضٍلق) بمعنى مكافأة خاصة" (امتياز"التشريعية لـالسلطة  دفع  .ه 

  ٣٠.ة ال يتوافق مع مبدأ استقالل القضاءبإدارة العدال
 

عندما يطرح أثناء اإلجراءات القانونية لدعوى معروضة أمام المحكمة سؤال   .و 

له عالقة بتفسير معاهدة دولية، وتصرح المحكمة بأن تفسير المعاهدات يقع 

خارج نطاق وظائفها القضائية فتطلب رأي وزير الشئون الخارجية، وتَشرع 

عليه، تكون المحكمة بهذا التصرف قد اعتمدت على ممثل  بناءالحكم  في

وتَدخُّل . مهاللسلطة التنفيذية للحصول على حل لمشكلة قانونية معروضة أما

عارضة من قبل للم لٍقابِ نتيجة اإلجراءات القانونية، وغيرالوزير الذي يعد 

كاملة  مستقلة أن الدعوى لم تُسمع من قبل محكمة بمعنىأطراف النزاع، 

  ٣١.الوالية القضائية
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عن زمالئه مستقالً  يجب على القاضي عند أداء واجباته القضائية أن يكون  ٤- ١

ستقلةبالقضاء فيما يتعلق بالقرارات التي يلتزم القاضي باتخاذها بصورة م. 
  

  تعليق
  

  قضاة اآلخرينعن المستقالً  يجب على القاضي أن يكون
توجب درجة من االستقالل تتعلق بضمير تسالحكم  إن عملية إصدار. ٣٩

السلطة  ولهذا فإن استقالل القضاء يتطلب ليس فقط استقالل ٣٢.القاضي وحده

أن  تطلب أيضاًة ـ عن فروع الحكومة األخرى، بل يالقضائية ـ كمؤسس

بمعنى آخر، ال يتوقف استقالل . ستقلين عن بعضهم البعضيكون القضاة م

ؤثرات الخارجية غير الالئقة فحسب، بل أيضاًر من المالقضاء على التحر 

التحرر من التأثير الذي قد يصدر في بعض المواقف عن تصرفات أو مواقف 

زميل " كرف يقتبِس"فيد أن من الم أنه وقد يرى القاضي أحياناً. القضاة اآلخرين

لكن، اتخاذ القرار القضائي هو مسئولية القاضي . له على أساس افتراضي

  ).خاصة(يجلس في محكمة استئناف  هذا األمر يشمل كل قاضٍفسه، ون

  

رج الوظيفي بالسلطة القضائية ليس له وزنالتد  
٤٠ .وظائفها معاملة الموظف العادي/ لوظائفه عامل القاضي أثناء أدائهال ي .

ضميرها الذي / هي خادم للقانون، ومسئول فقط أمام القانون وضميره/فهو

عن أي نظام  وإنه لبديهي، بعيداً. يراجعه باستمرار يحتَم على القاضي أن

لالستئناف، أال يتخذ القاضي أي قرار بشأن دعوى بناء على أمر أو تعليمات 

فأي تدرج وظيفي . القضائيةالسلطة  طرف ثالث من داخل أو من خارج

بأي حال يجِب  بالسلطة القضائية، أو أي اختالف في الدرجة أو المنصب، ال

                                                 
  

، االجتماع السادس لرؤساء "دور المحكمة العليا في ضمان تفسير موحد للقانون"روجير بيروت،     
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رية، وبدون ل أن يتعارض مع حق القاضي في النطق بحكمه بحمن األحوا

  .أو مؤثرات خارجية ر باعتباراتالتأثُ

  

  للقرار الذي توصل إليهبتقديم أي تقارير عن األسباب الجوهرية  ليس القاضي مطالباً
إن إلزام القاضي بتقديم تقرير ألي شخص ـ خاصة إن كان شخص قد . ٤١

. تخذه القاضي ـ ال يتوافق مع مبدأ استقالل القضاءا فعلٍ أو قرارٍتضرر من 

تاحة، ليس القاضي فبخالف األسباب القضائية أو أية اجراءات قانونية أخرى م

وال حتى قرارهنطوي عليها تقرير عن األسباب الجوهرية التي يبتقديم  لزماًم ،

وإن حدث أن جاء قرار غير مناسب . ألعضاء آخرين بالسلطة القضائية

، قد يختلف األمر، لكن في مثل هذه جزائياً خرقاً جة يتضح معها جلياًلدر

طلب من القاضي ستبعدة للالحالة المغاية لن ي"ُأو  ، بل الرد على اتهامٍتقرير

  . للقانون تحرٍ رسمي يجرى طبقاً

  

  " االنتاجية"الدراسة الالزمة للدعوى لها تتقدم الصدارة على 
ظمة التفتيشية للمحاكم ـ في البالد التي تطبق هذه أن تَشغل األنيجِب  ال. ٤٢

األنظمة ـ نفسها باألسباب الجوهرية التي تنطوي عليها الدعوى وال صحة 

قرارات أن تدفع القاضي ـ بهدف العمل بفعالية ـ إلى تفضيل يجِب  عينة، والم

 روسٍمد دورها، أال وهو التوصل إلى قرارٍ/ اإلنتاجية على األداء الالئق لدوره

في كل دعوى بما يتوافق مع القانون واألسباب الجوهرية للدعوى بعناية .  



 

  

ألداء واجباته بهدف صيانة وتعزيز  ضماناتويعزِز يعتمد على القاضي أن  ٥- ١

 .االستقالل المؤسسي والعملي للسلطة القضائية

  
  تعليق
  

يجب محاوالت إضعاف استقالل القضاءقاومة م  
/ اضي الحذر من أية محاوالت لتقويض استقالله أن يتوخى القيجِب  .٤٣

فيه مراعاة عدم تهميش يجِب  وفي الوقت الذي. استقاللها المؤسسي أو العملي

استقالل القضاء عن طريق اإلشارة إليه بدون تمييز في مواجهة كل تغيير 

على القاضي يجِب  القضائية،السلطة  مقترح للترتيبات المؤسسية المؤثرة في

  .استقاللها/ يدافع بقوة عن استقالله أن يكون

  

  يجب تشجيع الوعي الشعبي باستقالل القضاء
ون بهذه المبادئ ململيسوا ضي إدراك حقيقة أن الجميع على القايجِب  .٤٤

وبهذا تصبح توعية الشعب بما يتعلق . وبتأثيرها على المسئوليات القضائية

ة بالنسبة لكل من الحكومة بالسلطة القضائية واستقالل القضاء وظيفة هام

ومؤسساتها والسلطة القضائية نفسها، ذلك ألن سوء الفهم يمكنه إضعاف ثقة 

وقد ال يحصل الرأى العام على فكرة كاملة متوازنة . الشعب في سلطته القضائية

عن مبدأ استقالل القضاء عبر وسائل اإلعالم ـ التي قد تُعرِضه بشكل خاطئ 

يره الرأي قراراتهم أو من الجدل الذي قد يث راجعةمن معلى أنه حماية للقضاة 

على القاضي ـ بهدف حماية الصالح العالم ـ أن يستغل يجِب  ولهذا. العام بشأنها

  .على فهم القيمة األساسية الستقالل القضاء العامةالفرص المناسبة لمساعدة 

    



 

  

دف تدعيم ثقة على القاضي أن يظهر ويشجع معايير عالية للسلوك القضائي به ٦- ١

 .القضائية، األمر الذي يعد جوهريا لصيانة االستقالل القضائيالسلطة  الناس في
  

  تعليق
  

  العامةالمعايير العالية للسلوك القضائي ضرورية لإلبقاء على ثقة 
في نزاهة  العامةقبول الشعب ودعمه لقرارات المحكمة يتوقف على ثقة . ٤٥

 وقف على التزام القاضي بسلوك عالٍره يتوهذا األمر بدو. واستقالل القضاء

على اتباع المعايير ع شجِعلى القاضي أن ييجِب  ولهذا. المعايير بالمحكمة

  .لسلوك القضائي كأحد العناصر الضامنة والمؤكدة الستقالل القضاءالرفيعة 

  

  الحد األدنى من المتطلبات الالزمة لمحاكمة عادلة
لمحاكمة اضمانات راعاة الحد األدنى من م معايير السلوك القضائيتتطلب . ٤٦

على القاضي االعتراف بأن أي طرف بالنزاع له يجِب  فعلى سبيل المثال،. عادلةال

  ٣٣:الحق في

 واف بطبيعة وهدف اإلجراءات القانونية؛ إشعارٍ  .أ 

 لتحضير الدعوى؛ كافية الحصول على فرصة  .ب 

لمضادة، سواء كتابة أو جج والبراهين اجج وبراهين، والرد على الحتقديم ح  .ج 

 شفاهة أو بكال الطريقتين؛ 

أو أي شخص آخر مؤهل لذلك من  محاموالتمثيل بواسطة أ /التشاور مع   .د 

 اختيارها أثناء كافة مراحل الدعوى؛/ اختياره

ترجم فوري أثناء كافة مراحل الدعوى، إذا كان ال يستطيع فهم أو مب االستعانة  .ه 

 ؛اكمةالتي تتم بها المحتحدث اللغة 
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مبني فقط على القرار سوى الالتزاماتها / التزاماتهحقها أو / ر على حقهأال يؤث  .و 

 ؛في المحاكمةالنزاع  أطراف مطروحة أمامأدلة 

النزاع  أطراف يتم إخطاروأن  ،دون تأخير غير ضروري إصدار القرارات  .ز 

 ؛اوبأسباب صدوره ا كاملةًهبِ

في عرض قراراتها أمام محكمة  ستئنافالستئناف أو طلب إذن المحكمة لالا  .ح 

 .ستئناف النهائيةلى، وذلك فيما عدا حالة محكمة االقضائية أع

  

  للقانون أن يكون طبقاًيجِب  التجريد من الحرية
 ريته إال في حدود وطبقاًعلى القاضي أن يحرم شخص من حيجِب  ال .٤٧

إلجراءات يجِب  وبناء عليه، ال. قرها القانونيرمان إصدار أمر قضائي بح

وبالمثل، . شخص من حريته دون تبرير موضوعي لضروريته ومعقوليته

فإن األمر بالحجز بسوء نية، أو إلهمال في التطبيق الصحيح للقانون 

ل لإلحالة دون تبرير موضوعي لألدلة في وقابِالمناسب، هو إجراء تعس

  . المطروحة

  

  

  حقوق المتهمين
لحقوق المدنية والسياسية تُفسر ص بامن العهد الدولي الخا 14(1) المادة .٤٨

ومن  ،سواء أمام القضاء الناس جميعاً" الحق في محاكمة عادلة، وتُقر بأن 

حق كل فرد، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه 

والتزاماته فى أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلنى 

 ".ة، منشأة بحكم القانونمن قبل محكمة مختصة مستقلة حيادي

   

 تحتويمبدأ المحاكمة العادلة، بفيما يتعلق باإلجراءات الجنائية الخاصة  .٤٩

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  ١٥و (7)إلى 14(2)  المادتان

البند عالوة على تلك المذكورة في  ،المحددة التاليةعلى التطبيقات والسياسية 



 

اإلجراءات الجنائية بما فيها كافة مراحل بق في وهي تُط. العهدمن  (1)١٤

، وكافة مراحل التحفُظيةجراءات واإل -التمهيدية ـ إن وجدتاإلجراءات 

انات قليلة ال تكون مراعاتها كافية في كل عد ضملكن تلك تُ. الدعوى نفسها

 .الحاالت لضمان محاكمة عادلة

ن يثبت عليه إلى أ من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً  .أ 

 .الجرم قانوناً

تهمة وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة ال أن يتم إعالمه سريعاً   .ب 

 الموجهة إليه وأسبابها،

كفيه إلعداد دفاعه عطى من الوقت ومن التسهيالت ما يأن ي  .ج 

 يختاره بنفسه، ولالتصال بمحامٍ

 يحاكم دون تأخير ال مبرر له،أن   .د 

عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام وأن يدافع  أن يحاكم حضورياً  .ه 

من اختياره، وأن يخطر بحقه فى وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له 

، كلما كانت مصلحة العدالة من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكماً

على ذلك إذا كان  تقتضى ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجراً

 ئل الكافية لدفع هذا األجر،ال يملك الوسا

يناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على  أن  .و 

حالة الموافقة على استدعاء شهود النفى بذات الشروط المطبقة فى 

 ،شهود االتهام

إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة المستخدمة  مترجمب أن يزود مجاناً  .ز 

 المحكمة،فى 

 ،نبعلى االعتراف بذكره على الشهادة ضد نفسه أو أال ي  .ح 

راعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية فى حالة األحداث، ي  .ط 

 .ورة العمل على إعادة تأهيلهملضر



 

للقانون، إلى محكمة  لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً  .ي 

أعلى كيما تعيد النظر فى قرار إدانته وفى العقاب الذى حكم به 

  .عليه
 

تصلة بالعقوباتحقوق م  
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  ١٥و 14(7)و ٧و  6(5)رقم  المواد .٥٠

 :تقر بالحقوق التالية لألشخاص المدانينالمدنية والسياسية 
طبقة وقت الحق في عدم التعرض لعقوبة أشد من تلك التي كانت م  .أ 

  .وقوع الجريمة

الحق في عدم التعرض لعقوبة ثانية عن نفس الجريمة الذي سبق   .ب 

 . إدانته بها أو تبرئته منها
 .الحق في عدم التعرض لعقوبة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة  .ج 
وفي تلك البالد التي لم تلغ بعد عقوبة اإلعدام، الحق في عدم   .د 

سنة، وأال تطبق  ١٨التعرض لعقوبة اإلعدام إن كان الشخص تحت 

تلك العقوبة إال على الجرائم الخطيرة فقط، وإن كان القانون المطبق 

 . كاب الجريمةينص عليها في وقت ارت



 

  

  :قيمة الثانيةال

  الحيادية

  

  :المبدأ
الحيادية أمر جوهري ألداء واجبات المنصب القضائي بطريقة سليمة، وينطبق ذلك 

ليس على القرار في حد ذاته فحسب ولكن أيضاً على اإلجراءات التي يتخذ من خاللها 

 .القرار
  

  تعليق
  

سبق ضروري للحياديةاالستقاللية هي شرط م  
. تميزتان عن بعضهما البعضنفصلتان ومالستقاللية والحيادية هما قيمتان ما .٥١

هتصلتان ببعضلكنهما منتسبتين للمنصب القضائي ما باعتبارهما صفتين م

الضروري وسبق فاالستقاللية هي الشرط الم. ما األخرىمنه لٍكُ مدعتُ

ن يمكن أ فالقاضي. وهي مطلب أساسي للوصول إلى الحيادية. للحيادية

، لكن )وفقا للدعاوى التي يتناولها( كونه غير حيادي رغممستقالً  يكون

على أساس (القاضي غير المستقل ال يمكنه بطبيعة الحال أن يكون محايدا 

 ٣٤).مؤسسي
 

 إدراك مفهوم الحيادية
فة الجوهرية وهي الص ،الحيادية هي القيمة األساسية المطلوبة من القاضي .٥٢

فإن  وكمفهوم طبيعي، واقعٍ ويجب أن تتوافر الحيادية كأمرٍ. يةلطة القضائللس

 ن شأن هذا األمر ترك احساس بالضيقكمفهوم طبيعي، فمالتحيز  تم تَقَبل

وإدراك مفهوم الحيادية يتم . والظلم، ومن ثَم تدمير الثقة في النظام القضائي

                                                 
ويست، كندا،  محكمة األقاليم العليا بنورث ،.)ت. و. ن(مة اإلقليمية المحك قانون : إشارة إلىظر أن    
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قياسه بمقياس المراقب المياًواإلدراك لحقيقة أن قاض. لعتد حايداًما ليس م 

يحددة طُث بعالح، أو عبر سلوك إدراك لحالة من تضارب المص: ق، منهار

القات وأنشطة القاضي خارج من خالل ع صة القضاء، أوالقاضي فوق من

 . المحكمة
 

ُتطلبات الحياديةم  
يجِب  :أوالً. شرحت المحكمة األوروبية أن هناك مظهرين لمتطلبات الحيادية .٥٣

أن يجِب  حايدة بشكل موضوعي، بمعنى أنه الكمة أن تكون معلى المح

ويجب أن تُفترض . يكون ألي عضو بالمحكمة أية تحامل أو تحيز شخصي

على المحكمة أن تكون يجِب  :ثانياً. العكس الحيادية الشخصية إال إذا ثَبتُ

ر ضمانات أن توفيجِب  من وجهة نظر موضوعية؛ بمعنى أنها حيادية دائماً

 الختبار،وفي إطار هذا ا ٣٥.فية الستبعاد أي شك شرعي في هذا الشأنكا

عن سلوك القاضي الشخصي  ـ بعيداًكانت هناك حقاِئق تحديد ما إذا يجِب 

وفي هذا الصدد، حتى المظاهر . ـ من شأنها إثارة الشكوك حول حياديته

يجِب  والرهان هنا هو على الثقة التي. يمكن أن يكون لها درجة من األهمية

جتمعات ديموقراطية ـ للشعوب، بما أن توحي بها المحاكم ـ القائمة داخل م

فيهم من أفراد تَّهمينم .عليه، فإن أي قاضٍ تدور من حوله مخاوف  وبناء

التنحى عن نظر عليه يجِب  الحيادية، مبنية على أسباب شرعية، انعدام  من 

 ٣٦.القضية
  

 القبض على متهم
ان هناك سبب شرعي ـ في دعوى جنائية ـ للخوف من لتقرير ما إذا ك  .٥٤

ولكن ليس  هاماً ، فإن وجهة نظر المتهم تُعد أمراًحايداًما ليس م أن قاضياً

فما يحسم األمر هو ما إذا كان من الممكن تبرير هذا الخوف بشكل . حاسما

  . الذي يمثل المجتمعالمراقب المعتدل  موضوعي أمام
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  تطبيق
  

  .لحاباة، أوتحيز أو تحامضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية دون معلى القا ١- ٢

  

  تعليق
  

  اإلحساس بالتحيز يضعف من ثقة الشعب
٥٥. لطة  تحيز، ستتضاءل ثقة الشعب فيإذا تبين أن القاضي مالقضائيةالس .

ب كافة األنشطة التي توحي بأن قرارات على القاضي تجنُيجِب  ولهذا

مل خارجية مثل عالقة القاضي الشخصية بحزب أو القاضي قد تتأثر بعوا

 . بمصالح معينة
 

 التخوف من التحيز
الحيادية ال تتعلق باإلحساس فحسب بل تتعلق بشكل أساسي بالغياب الفعلي  .٥٦

للتحيوهذا المظهر المزدوج يتم استشعاره من خالل . سبقةز واألحكام الم

أن تُطبق فحسب بل أن يتضح  يجِب بأن العدالة ال الكلمات التي تتردد كثيراً

المراقب  واالختبار الذي يتَّبع عادة هو ما إذا كان ٣٧.للناس تطبيقها جلياً

 انعدام ـ بتفحصه لألمر بشكل واقعي وعملي ـ سيتخوف من المعتدل 

من مسألة التخوف من وجود تحيز يجب دائماً تقييم و. الحيادية لدى القاضي

 .لعتدب المراقنظر الموجهة 
 

 " لز أو التحامالتحي"المقصود بـ 
أحد تجاه أو قابلية عريفهما بأنهما ميل أو انحراف تم تالتحامل  أوالتحيز   .٥٧

 القضائيةوهما يظهران أثناء تطبيق اإلجراءات . األطراف أو لنتيجة معينة

                                                 
، ٢٥٩حتى  ٢٥٦. ب.ك 1) 1924(رؤساء محاكم ساسيكس، طرف خارجي ماكارثي   ضد. رقضية      

.٥٠٢حتى  ٤٨٨. ر.ل.س ٢٠١) ٢٠٠٠(  جونسون  –جونسون ؛ .ج.للورد ھوارت س 37  



 

و دعوى ما بطريقة ال تتيح للذهن في شكل قابلية للتقرير بشأن موضوع أ

هو وضع أو حالة ذهنية، أو التحيز  .لالقتناعلية الطبيعية القاب القضائي

 وجعل القاضي غيرالحكم  موقف أو وجهة نظر، من شأنها تحريف أو تلوين

ال  لكن ٣٨.حايد في دعوى معينةوظائفها بشكل م/ على أداء وظائفه قادرٍ

فعلى سبيل المثال، . نفسهالتحيز  يمكن القول بذلك بدون النظر في موضوع

إذا مال القاضي إلى دعم بعض حقوق اإلنسان األساسية، فلن يتيح ذلك 

الفرصة إلثارة شعور معتدل بتحيز يمنعه القانون ـ إال إذا كان القانون 

 .ينص بوضوح ومشروعية على مجرى آخر
 
 لأو التحامالتحيز  مظاهر
الصفات  إطالق: اآلتي ومن بين أمثلته. أو جسدياً شفوياً إماالتحيز  قد يظهر  .٥٨

طة، والقولبةباوالسحأومحاوالت االستهزاء المبنية على ب، واأللقاب الم ،

أساس اآلراء المقولبة، أو قد يكون لها عالقة بالجنس أو الثقافة أو العرق، 

والتهديد، والتخويف أو التصرفات العدوانية، أو التلميح إلى عالقة بين 

السمات الشخصية غير المتصلة  العرق أو الجنسية بالجريمة، واإلشارة إلى

غة الجسد، أو المظهر قد يظهران أيضا في لُالتحامل  ز أووالتحي. بالموضوع

والسلوك الجسدي قد يشير إلى عدم . أو السلوك داخل أو خارج المحكمة

 . تصديق الشاهد، ومن ثَم التأثير بشكل غير الئق على هيئة المحلفين
  

 للتحيز أو التحامل يعد مظهراً على جرائم الجلسات ةعاقبالم كثرة/  سوء استخدام
ث ـ يمكِّن حدوجود القانون الذي يعاقب على جرائم الجلسات ـ عندما ت .٥٩

. والنظام العام القاضي من السيطرة على قاعة المحكمة والحفاظ على األدب

يجِب  جزاءات ذات طبيعة وأثر جنائيين، فإنه ايتبعه جرائم الجلساتوألن 

فقط، وفي اإلطار  قانونية ذات شرعية كحل أخير، وألسبابٍ االلجوء إليه

                                                 
     
، المحكمة العليا .س –. في ر. ، ذكره كوري ج.)ل.ك( ٢١٣٣رقم . ج.أ) 1989(بيرترام  ضد . رقضية      

.١٠٦، فقرة   ٤٨٤. ر. س. س 3) 1997(بكندا،  38  



 

استخدامها بحرص وحذر يجِب  السلطة هذه. الضيق للشروط اإلجرائية

 يعد القانون الذي يعاقب على جرائم الجلساتسوء استخدام شديدين حيث أن 

/ رباطة جأشه ث ذلك عندما يفقد القاضيوقد يحد. من مظاهر التحيز مظهراً

خاص من أحد  واالنتقام بشكلٍ تصفية حساب شخصي،جأشها ويحاول 

شخصي  القاضي في صراعٍ تورطَقد  أو شاهد أو من محامٍالنزاع  أطراف

 . معه
 

ما قد ال يزاًمثل تحي الًأو تحام 
القيم الشخصية التي يتبعها القاضي وفسلفته أو معتقداته حول القانون قد ال  .٦٠

وحقيقة أن القاضي له رأي عام في أمر قانوني أو اجتماعي . زاًحيل تمثتُ

متصل مفقفيجب  ٣٩.د القاضي أهليته لرئاسة المحكمةباشرة بالدعوى ال ي

وقد قيل . ز، وهو شيء غير مقبوليتمييز الرأي، وهو شيء مقبول، عن التح

ن اعتباره يمك) أو لوحة بيضاء" (تابوال رازا"ثبوت أن عقل القاضي مثل "ن إ

كذلك، فإن األحكام  ٤٠.زعلى التحي على عدم األهلية، وليس دليالً دليالً

ج قدمة أثناء سير اإلجراءات، ال تندرِالقضائية أو التعليق على األدلة الم

د يأخذ تحت الممنوعات إال إذا اتضح أن القاضي ذو ذهنية معغلقة وأنه لم ي

   ٤١.كل األدلة في االعتبار

                                                 
، وانظر أيضاً قاضية ليرد ضد تاتوم، ١٠٥حتى  ٥.٠١شامان وآخرين، األخالق والسلوك القضائية، س   ٣٩

  ٨٢٤الواليات الًمتحدة،  ٤٠٩) ١٩٧٢(
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سلوكها سواء داخل المحكمة أو خارجها / القاضي أن يتأكد من أن سلوكه على  ٢- ٢

يظ على ويعزز ثقة عامة الناس والمهن القانونية والخصوم في نزاهة القاضي حاف

  .والنظام القضائي

  

  تعليق
  

  يجب على القاضي الحفاظ على توازن دقيق
٦١. وأال يساء  ،يةلزم بضمان سريان اإلجراءات القضائية بنظام وفعالالقاضي م

ب من ناسولتحقيق هذه الغاية، البد من تطبيق معيار م. المحكمة إلى عمل

، في الوقت الذي يتوقع منه تنفيذ دقيقاً حقق القاضي توازناًويجب أن ي. الحزم

. الحيادية انعدامبل ب المعتدالمراق اإلجراء بفعالية، وتفادي ترك انطباع لدى

ـ ل ب المعتدالمراق لشك المعتدل ـ من وجهة نظرأي فعل قد يتيح مجاال ل

وأينما وردت . تفاديهيجِب  الحيادية في أداء الوظائف القضائية انعدام في 

الماثلين أمام النزاع  مثل هذه االنطباعات، فإنها تؤثر ليس على أطراف

 .القضائية بشكل عامالسلطة  المحكمة فحسب، بل على ثقة عامة الناس في
 

  تفاديه داخل المحكمةيجِب الذي  وكسلال
لذا يجنح البعض لإلشارة  ،تكون عاليةعادةً ما النزاع  إن توقعات أطراف .٦٢

يجِب  ولهذا.  يكون القرار في صالحهمبرر عندما البشكل غير مالتحيز  إلى

بذل كل جهد ممكن لضمان تفادي أو الحد من األسباب غير المثل بررة لم

على القاضي االنتباه لتفادي أي سلوك قد يتم اعتباره جِب ي .هذه االعتبارات

زاًتحي الًأوتحام .فتوبيخ المحامين غير المالحظات غير برر، والقذف والم

سبقة والشهود، والتصريحات الدالة على أحكام مالنزاع  الالئقة عن أطراف

سرِوالسلوك المف والميهاددمر مظهر الحيادية ويجب تفال، قد تُتملم.



 

 
 حاكمةستمر في مسار المل الميجب تفادي التدخُ

لكن عندما يتدخل . للقاضي الحق في طرح أسئلة كوسيلة لتوضيح األمور .٦٣

القاضي باستمرار فيعلى مجرى دعوى مدنية أو على دور  ن معنوياًهيم

استجوابها /جوابهتج اسويستخدم نتاِئ ،اإلدعاء العام في دعوى جنائية

 حامياًح القاضي مصبِكم الدعوى، يلنهاية معينة في ح الشخصي للوصول

األطرافواحد، وال يحصل  في آنٍ وقاضياً داًوشاه على ملةحاكمة عاد . 
 

 يجب تفادي االتصاالت بأطراف خارج النزاع
 مبدأ الحيادية يمنع االتصاالت الخاصة بين القاضي وأي من أطراف النزاع .٦٤

وإن تلقت المحكمة . نيين، أو الشهود أو المحلفين، أو ممثليهم القانوبشكلٍ عام

عليها ضمان إخطار األطراف األخرى يجِب  مثل هذه االتصاالت الخاصة،

 . بكل ما حدث وبسرعة، وأن يسجل ذلك بالمحكمة أيضا
 
 تفاديه خارج المحكمةيجِب  سلوك

أو سلوك  أي حديث، تفادي تَعمد يجب على القاضي، خارج المحكمة أيضاً .٦٥

ها أو مصالحه تاعالق/ فكل شيء، من عالقاته. د يثير شك في حياديتهق

قد تقلل من " مزاح برئ"العملية إلى المالحظات التي قد يعتبرها القاضي 

أن يجِب  كل األنشطة والعالقات الحزبية السياسية. اإلحساس بحيادية القاضي

اسية، أو فأنشطة القاضي الحزبية السي. تتوقف مع تولي المنصب القضائي

دالة خارج المحكمة بشأن أمور تُتصريحاته الممثل صراعات حزبية شعبية ،

وقد تُفضي إلى التباس األمر على الرأي العام . ل من مظهر حياديتهقلقد تُ

والفرعين التنفيذي  ،القضائية من ناحيةالسلطة  حول طبيعة العالقات بين

أخرى والتشريعي من ناحية .لتصريحات الحزبية، بطبيعة طة وافاألنش

الحال، تورط القاضي في اختيار وتفضيل علني لجانب من الصراع على 

واإلحساس بالتحيز سيزداد قوة إذا أثارت أنشطة القاضي . ب اآلخرالجان

وباختصار . ب تفاديهما يصع أو اتهامات، وهو األمر الذي غالباً/انتقادات و



 

ميزات المفإن القاضي الذي يستغل مب القضائي للدخول في حلبة نص

عرِاألحزاب السياسية، يلطة  قة الشعب في حياديةض ثالقضائية للخطرالس .

وهناك بعض االستثناءات، وتلك تتضمن تعليقات يدلي بها القاضي في 

أو  قانونية مواقف مناسبة للدفاع عن المؤسسة القضائية أو لشرح أمورٍ

قرارات للمجتمع أو لمجم معينةوعة من المستمعين، أو للدفاع  متخصصة

لكن، حتى في مثل هذه . كم القانونعن حقوق اإلنسان األساسية أو ح

ستطاع لتفادي الوقوع في على القاضي توخي الحذر بقدر الميجِب  المواقف،

ل ب المعتدالمراق شرك الصراعات المعاصرة التي قد تُعتبر من وجهة نظر

ل الناس، بصرف النظر عن وجهات النظر م كُي يخدفالقاض. حزبية سياسية

قة فاظ على ثحاولة الحعلى القاضي ميجِب  ولذا. السياسية أو االجتماعية

 . نةمكل الناس إلى أقصى الحدود الموإيمان كُ
  

  

  

  

  

  

  



 

  

٣- ٢ سلوكها، بالقدر العملي المعقول، / طاً في سلوكه نضبِعلى القاضي أن يكون م

نظر لمناسبات التي تستلزم الضرورة فيها تجريد القاضي من أهليته فى في الحد من ا

  .أو اتخاذ القرارات الدعوى

  

  تعليق
  

  التنحي عن نظر القضايار ايجب تفادي تكر
األمور التي ا يعيق القاضي عن البت في كافة م هناكيكون  أاليجِب  .٦٦

فاظ زاع، والحولكن، من أجل حماية حقوق أطراف الن. تُعرض أمام المحكمة

ناسبات يكون فيها سحب القضائية، قد تَرِد مالسلطة  على ثقة الشعب في نزاهة

في ازدراء  لتنحياتكرار ومن ناحية أخرى، قد يتسبب . األهلية ضروري

ض زمالء القاضي ، وقد يعرالشعب لمنصة القضاء وللقاضي شخصياً

بالغ لضغوطأيٍ من أطراف الدعوىأن ب وقد يعطي ذلك انطباعاً. فيها اًم 

بِت في دعواه، وهذا أمر غير  وأانتقاء  يمكنهياختيار القاضي الذي س

عالقاتها الشخصية / ولذا، فمن الضروري أن ينظم القاضي عالقاته . ستحبم

  . والعملية بحيث يحد من احتماالت تضاربها مع التزاماته القضائية

  

  تضارب المصالح
مصلحة القاضي  تتداخلرب المصالح عندما تزيد احتماالت تضا. ٦٧

. بحياديةالحكم  في همع واجب) إليها/ أو مصلحة المقربين إليه (الشخصية 

فحيادية القضاء تتعلق بالحيادية في الواقع والحيادية من وجهة نظر المب راق

المأن يتضمن اختبار تضارب المصالح يجِب  وفي األمور القضائية،. لعتد

من ناحية، الحكم  واجب حياديةون مصلحة القاضي الشخصية التضارب بي

من وجود تضارب المراقب المعتدل  إلى جانب الظروف التي قد يتخوف فيها

فعلى سبيل المثال، فإنه بالرغم من أن أفراد أسرة القاضي . من ناحية أخرى



 

على القاضي االعتراف بأن مثل يجِب  لهم الحق في مزاولة أنشطة سياسية،

ذه األنشطة ألفراد أسرة مقربين قد تؤثر ـ حتى وإن كان ذلك على سبيل ه

  . على اإلحساس الشعبي بحيادية القاضي أحياناً الخطأ ـ سلبياً

  

  واجب الحد من تضارب المصالح الناجم عن نشاط مالي
المالية  أنشطتها/ على القاضي أال يسمح ألنشطته يجِب  وبالمثل،. ٦٨

 هورغم أن. التي تُعرض أمام المحكمةت في القضايا بالتعارض مع واجب الب

على القاضي الحد يجِب  لن يمكن تفادي بعض حاالت سحب األهلية، إالأنه

من حاالت تضارب المصالح غير الضرورية، والتي قد تنجم عن احتفاظ 

القاضي بمصالح مالية مع كيانات أخرى تظهر بانتظام في المحاكم، وذلك 

ر ملكية بِعتُفعلى سبيل المثال، عادة ما ا. الحمن تلك المصتجردها / بتجرده 

أو أقل من أسهم مؤسسة عامة مصلحة ضئيلة األهمية في نظر % ١نسبة 

. في دعوى تتعلق بتلك المؤسسة ن، ال تستدعي سحب األهلية من قاضٍالقانو

على عدة اعتبارات قد يستدعي أي الحكم  لكن كثيرا ما يشتمل رد القاضي عن

وقد يكون للسهم المملوك للقاضي أهمية كبرى بالنسبة له . ا سحب األهليةمنه

الضئيلة في نظر القانون، إذا نُظر ) هامشية(ـ بصرف النظر عن قيمته الـ

. إليها في ضوء حجم المؤسسة ـ لدرجة يصرح معها بِرد القاضي عن الحكم

بر امتالك األسهم على القاضي إدراك أن الرأي العام قد يعتيجِب  وبالمثل،

على القاضي يجِب  ولكن بالطبع، ال. كمصلحة مستوجبة لسحب األهلية

الحكم  استخدام ملكيته ألسهم ضئيلة األهمية في نظر القانون كوسيلة لتفادي

كم، رد القاضي عن الح في تكرارملكية األسهم  وإذا ما تسببت. في الدعاوى

 ٤٢.ذه األسهمتتجرد القاضي من مثل ه/  يتخلصفيجب أن 
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  واجب تقييد أنشطة أفراد األسرة
معامالت العلى القاضي أال يشجع أفراد أسرته على االشتراك في يجِب  .٦٩

لَّة للوضع القضائي للقاضي من وجهة نظر متَغسوهذا . عتدلةالتي قد تبدو م

األمر ضروري لتفادي خلق انطباع استغاللي للمنصب أو للمحسوبية وللحد 

  . االت سحب األهليةمن احتم



 

٤–٢ رجح أن تؤثر في نتيجة على القاضي أن يمتنع عن إبداء أي تعليقات من الم

 أثناء نظر -مع علمه بذلك-إلجراءات بتحقيق العدالة الجلية في اوى أو تضر الدع

على القاضي أال يجِب  كما. أن تُنظر أمامهوقُع الدعوى أمامه، أو إذا كان من المتَ

ليقات علناً أو بخالف ذلك قد تؤثر على تحقيق محاكمة عادلة ألي شخص يبدي أية تع

  .أو في أي موضوع

  

  تعليق
  

  ؟"في حوزة المحكمة"متى تكون الدعوى 
. االستئئناف اتحتى إتمام إجراء في حوزة المحكمةتكون الدعوى . ٧٠

أمام القاضي في أي وقت يوجد فيه سبب لالعتقاد  ما ويمكن اعتبار أن دعوى

عند التحقيق في جريمة لم يوجه فيها اتهام  ؛ فمثالًقد اُقيمت بالفعلالدعوى  بأن

التشكيك  جه إليه اتهام بعد، أو عندبعد، أو عندما يتم القبض على شخص لم يو

معة شخص ويكون هناك تهديد بإجراءات التشهير لكنها ال تكون قد في س

  . بدأت بعد

  

  مثال لتصريح غير مالئم
٧١ .كم  علن القضاة أنهم قد اتفقوا علىعندما يبعقوبة السجن على كل الح

الجناة المدانين في جريمة معينة، ولكن يترك طول مدة العقوبة لتقدير القاضي 

الفردي بناء على الحقائق والقانون المنطبق على ذلك الجريمة، دون التمييز 

ادة ـ تبعا بين جريمة أولى وجريمة تالية، قد يتيح ذلك للمدعى عليه ع

 اًثابت اًأنها أعلن رأي/ للظروف ـ سحب األهلية من القاضي على أساس أنه 

د يخلق اإلعالن وق. عن العقوبة المالئمة للجريمة التي ُأتُهِم بها المدعى عليه

يوحي بأن القضاة قد انحرف حكمهم تحت تأثير شكوى أو  غير الئق انطباعاً



 

باح عن ذلك أيضا تعليق علني غير موقد يعتبر . خوف من نقد الرأي العام

   ٤٣.المعلَّقة اإلجراءات

  
  باحةمالتصريحات ال

هذا المنع ال يمتد للتصريحات العالنية الصادرة أثناء قيام القاضي . ٧٢

بواجباته القضائية، وال لشرح إجراءات المحكمة، أو لعرض أكاديمي يقَدم 

التي  اإلجراءاتن التعليق على وال يمنع القاضي م. ألغراض تعليمية قانونية

بالنسبة بصفة شخصية، ولكن النزاع  يكون فيها القاضي أحد أطراف

أحد الدعاوى التي يكون فيها القاضي راجعة القضائية في إلجراءات الم

  .ال يجوز للقاضي التعليق خارج سجل الدعوىفبصفة رسمية، النزاع  أطراف

  

  

ل/  لالتراساعمع أطراف النز التواص  
إذا حدث بعد انتهاء الدعوى أن استقبل القاضي رسائل أو أي شكل آخر . ٧٣

زاع  أحد أطرافبل من االتصال من قالنبخيبة أمل أو غيرهم، ينتقدون  صاباًم

مع  نقاش تراسليفيه قرار أو قرارات زمالئه، ال يجوز للقاضي الدخول في 

  . أصحاب مثل هذه االتصاالت

  

  نقد اإلعالم
وسائل اإلعالم وحقٌ وظيفة جمع ونقل المعلومات للرأي العام هي  إن. ٧٤

ق على تطبيق العدالة، بما في ذلك كافة مراحل يتعللها، كما هو الحال في ال

 كمالحصدور وبعد  ،وأثناء سيرها ،من عرضها أمام المحكمة التداعي إبتداءاً

ينطلق فقط من أن يجِب  هذا المبدأ. ، دون انتهاك افتراض البراءةالنهائي

 إذا". بالحقوق المدنية والسياسية الخاصالعهد الدولي "الظروف الواردة بـ 

يجِب  ثار من قبل أفراد من الشعب،كان هناك نقد إعالمي لتقرير أو نقد م
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على القاضي االمتناع عن الرد على مثل هذا النقد بالكتابة للصحافة أو بتعليق 

على يجِب كما  .لوس على منصة القضاءعرضي على مثل هذا النقد أثناء الج

القاضي التحدالتي اتخذ  القضاياأسبابها ألحكام / نطلق أسبابه ث فقط من م

وبشكل عام، فإنه ال يليق بالقاضي الدفاع عن األسباب القضائية . بشأنها قراراً

  . عالنية

  
  أخبار اإلعالم الكاذبة

 ت المحكمة أو عن حكمٍأخطأ اإلعالم في نقل معلومات عن إجراءا إذا. ٧٥

إصدار بيان  لكاتب المحكمة، ورأى القاضي وجوب تصحيح الخطأ، فيمكن ما

  . صحفي للتصريح بالوضع الفعلي أو اتخاذ خطوات لعمل التصحيح المناسب

  

  العالقة باإلعالم
-٢على الرغم من أن موضوع العالقة باإلعالم لم يذكر تحديدا بالفقرة . ٧٦

  : حتملة للقلقمظاهر م ةويمكن تحديد ثالث. هام، إال أنه موضوع ٤

) داخل أو خارج المحكمة(المظهر األول هو استخدام اإلعالم ) أ

للترويج لصورة القاضي ولعمله في نظر الرأي العام، أو على 

العكس، الحتمال قلق القاضي من رد فعل محتمل لإلعالم تجاه قرار 

تأثر باإلعالم في أي من نفسها بال/ وأن يسمح القاضي لنفسه. معين

، إن لم ١- ١هذين االتجاهين من شأنه ـ في الغالب ـ خرق الفقرة 

  .٢- ٢، و١-٢، و٢-٣، و١-٣، و١- ٤يخل أيضا بالفقرات 

في . المظهر الثاني هو مسألة االتصال باإلعالم خارج المحكمة) ب

معظم الواليات القضائية، يكتسب اإلعالم المعلومات من سجالت 

لوسائل اإلعالم، ومن  تي عادة ما تكون متاحةحاكم الووثائق الم

خاصة في (وفي بعض الدول . الطبيعة العالنية إلجراءات المحاكم

بكل ، يوجد نظام )سريةتلك البالد التي تكون فيها ملفات المحاكم 

خبار اإلعالم باألوضاع الحالية بإ عينيفوض بموجبِه قاضٍ ممحكمة 



 

ما عدا توفير تلك النوعية من المعلومات، وفي. قضيةالمتعلقة بأي 

/ يعد أي تعليق لقاضٍ خارج المحكمة عن دعوى معروضة أمامه

  .أمامها أو أمام قضاة آخرين، غير الئق

المظهر الثالث يخص التعليق على قرار صادر عن القاضي ) ج

وعادة . نفسه أو عن قاضٍ آخر ـ حتى وإن جاء في مقال أكاديمي

به فقط إذا كان التعليق عن نقطة قانونية  اًمر مسموحما يكون هذا األ

في دعوى بحتة تهم الرأي العام، تم تقريرها أو أخذها في االعتبار 

يبدو أن االتفاقيات بشأن مناقشة قرارات قديمة في إطار  لكن. معينة

فالقضاة سيتبنون . أكاديمي بحت قد تتعرض لشيء من التغيير

الموضوع، ولن يمكن التوصل وجهات نظر مختلفة بخصوص هذا 

أن يتوخى القاضي الحذر يجِب  وبشكل عام،. لقواعد مطلقة بشأنه

سابقة، خاصة  بعدم الدخول في جداالت غير ضرورية حول قرارات

في الحاالت التي قد ينظر فيها للجدال على أنه محاولة إلضافة 

كم القاضي المنشورأسباب لتلك التي ذكرت بح .  



 

  

نحي عن المشاركة في أية دعاوى قضائية ال يستطيع فيها تضي أن يعلى القا ٥–٢

أن القاضي ال  - لعتدب المراقللم - أو تلك التي قد يبدو فيها محايداً أن يتخذ قراراً 

في األمر حايداًيستطيع اتخاذ قراراً م .  

  
  قتعلي
  

المراقب الملعتد  
أن " قد يرى... طلعل ومدعتدل، عاشخص م"إلى  بانجلورأشارت مسودة . ٧٧

قد "والصيغة الحالية ـ . حايد في األمرالقاضي غير قادر على اتخاذ قرار م

يبدو للملب راقعتدعلى  في هولندا الهايـ تم االتفاق عليها باجتماع " الم

  . على األمور في ذات الوقت اًطلعوم عادالً" لعتدب المراقالم"أساس أن يكون 

  

  "شخص أن يكون قاضيا في دعوته الخاصةال يجوز ل"
دعواها / في دعواه المبدأ األساسي هو أن الفرد ال يمكن أن يكون قاضياً. ٧٨

الشبه  حالتان شديدتان طورته المحاكم، يندرج تحتههذا المبدأ، كما . الخاصة

هِببعضما البعض، ولكنهالحالة األولى يمكن تطبيقها حرفيا. تماثلتينما ليستا م :

تعلقة بالفعل في النزاع، أو لديه مصلحة اقتصادية م إذا كان القاضي طرفاً

بالفعل كقاضٍ في دعواه  هي جالساً/ بنتيجة النزاع، ففي هذه الحالة يكون هو 

جرد حقيقة أن القاضي طرف وفي هذه الحالة، تكون م. دعواها الشخصية/ 

فية لسحب أهلية القاضيتعلقة بنتيجته كابالنزاع أو لديه مصلحة اقتصادية م .

بالدعوى، وليس لديه مصلحة  واألمر الثاني هو عندما ال يكون القاضي طرفاً

تعلقة بنتيجتها، لكن بطريقة ما قد يثير سلوك القاضي أو تصرفه اقتصادية م

على سبيل النزاع  ؛ ألنه صديق ألحد أطرافحايداًأنها ليس م/ الشك في أنه 

بالمعنى الصريح للمبدأ القائل بعدم جواز أن  ت تطبيقاًوتلك الحالة ليس. المثال

نفسها لن يستفيد / دعواها، بما أن القاضي نفسه/ في دعواه  يكون الفرد قاضياً



 

منها في الغالب، لكنه سيمنح استفادة لشخص آخر بفشله فاظ على في الح

   ٤٤.حياديته

  

  موافقة أطراف ليست ذات عالقة باستمرار القاضي من عدمه
تشعر / موافقة األطراف لن تبرر استمرار القاضي على موقف يشعر . ٧٩

فهناك مصلحة أخرى متعلقة بمثل . ناسبفيه بأن سحب األهلية هو المسلك الم

إال أنه . هذه القرارات، أال وهي مصلحة الشعب في تجلي حيادية إدارة العدالة

تنازل رسمي عن أي التقدم ب الحق فيالنزاع  في معظم البالد يكون ألطراف

سليم ـ  بشكلٍ علناًومثل هذا التنازل ـ إن كان م. موضوع يتعلق بالحيادية

  . سيزيل المعارضة على األساس المعلن الحتمال سحب األهلية

  

  المعلومات الكشف عنعلى القاضي يجِب  متى
وأن بسجل الدعوى، الموجودة المعلومات  الكشف عنعلى القاضي يجِب  .٨٠

أي شكوك الحالة األولى، إذا كان لديه . يتنفي حال لتقديم أسبابِهِمراف األط يدعو

الحالة الثانية، إذا ما . أهليتهسحب ل أسباب جدلية قد تدعوبالفعل فيما إذا كان هناك 

طلب هنا يجب مالحظة أن . نظر الدعوىطرأ موضوع غير متوقع قبيل أو أثناء 

قة موافيجب أن يفهم منه أنه يرغب في ال  تقديم األسباب والمستنداتالقاضي 

ناك كان ه في الكشف عن حقيقة ما إذا ساعدتهماألطراف أو محامييهم، ولكن 

 "نظرية الضرورة"ما إذا كانت ، وعأهليتهسحب ل بالفعل أسباب جدلية قد تدعو

أن يجِب  ناك أساس حقيقي للشك،كان ه وإذا تبين أن. الظروف الحالية تنطبِق على

.ة الحال بأن يتنحى القاضي عن نظر القضيةيحسم هذا الشك بطبيع
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عتدل من التحيزالتخوف الم  
وقد . زعتدل من التحيلسحب األهلية هو التخوف الم المعيار المقبول عادةً. ٨١

كم تم تطبيق صيغ مختلفة لتحديد ما إذا كان هناك تخوف من وجود تحيز أو ح

أمر وارد "ز وللتحي" احتمال كبير"يغ بين وقد تراوحت تلك الص. مسبق

 التخوف من". شك في محله"، و"احتمال مبني على أساس قوي"، و"بالفعل

عتدلين، وعادلين عن أشخاص م اً، وصادرأن يكون معقوالًيجِب التحيز 

هتمين بطلعين على األمور، ومومن ثم الحصول على  ،الرد على السؤالوم

عما قد يستنتجه مثل هذا "الختبار هنا يكون بالسؤال وا. المعلومات المطلوبة

في  الشخص لدى النظر لألمر بواقعية، وبشكل عملي، وبعد التفكير ملياً

فهل سيرى مثل هذا الشخص أن القاضي في الغالب ـ سواء بوعي  األمر،

م٤٥أو بدون وعي ـ لن يحكم بالعدل؟ نه والمراقب المل لسلوك القاضي عتد

، وأن يقوم على أساس أن يكون االختبار موضوعياً -هدف التشديدب-يفترض 

فقط على أساس تقييم  القضائية، وأال يكون مبنياًالسلطة  في الناسالحاجة لثقة 

  . ضاة آخرين إلمكانيات أو أداء زميل لهمقُ

  

 أن تحديد ما إذا كان القاضي سيكون ٤٦المحكمة العليا بكندا الحظت. ٨٢

وبالطبع فإنه . لنظر في دعوى هو أمر نادر الحدوث في الواقعا عند تحامالًم

لكن معظم . نتيجته الحتمية سحب األهلية من القاضيستكون أينما حدث ذلك ف

باعتراف من كافة األطراف المعنية بأنه ليس  غالباً أسباب سحب األهلية تبدأ

                                                 
 3) 2000(، ٤٥١. ب. ك) 2000(بايفيلد بروبرتيز  ضد المحدودة ) المملكة المتحدة(لوكابيل أنظرقضية      
؛ قضية ٧٠٠. ر.ل.و ١ )2001() ٢رقم (البضائع المتعلقة بھا  بشأن األدوية وشرائح؛ ٤٨٢. س. ر. ل

؛ ٤١. ر. ل. س ١٨١) ١٩٩٤(ذي كوين  ضد ويب ؛ قضية ٣٥٧. س.أ 2) ٢٠٠٠( ماجيل ضد بورتر 
. ر.ل.د ٨٩ )1992() بي الخدمات العامةمجلس مندو(نيوفاوندالند  ضدنيوفاوندالند تيليفون كومباني قضية 

، طرف بوو ستريت ماجيستراتس ضد. ر؛  قضية ٦٤٦. س.أ) 1993(  جوف ضد. ر؛ قضية ٢٨٩) الرابع(
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 وأحياناً. زالتحيمن  عتدلالتفكير في التخوف الم ، وتنتقل إلىفعلياً هناك تحيزاً

لمجرد أن أحد األطراف ـ في الوقت  يتم التعبير عن هذا األمر بشكل رسمي

/ ولهذا يكتفي  ،ذلك في وجود تحيز فعلي ـ ال يمكنه إثبات الذي يشك فيه

وبما أن  .اإلثباتفي َ أسهل عدالذي يالتحيز  التخوف من باإلعراب عنتكتفي 

عتدل من الم فهم المقصود بالتخوفلبعض ما بهِن بعضيرتبطن مياالقتراح

سحب األهلية ليس محل جدل على أن  ساعد على فهم معنىفإن ذلك ي ،التحيز

 ثالثةقد يعني " تحيز فعلي"والقول بأنه ليس هناك . وجود تحيز فعلي أساس

 عتدل منألن التخوف الم ،وقوع تحيز فعلي يضرورمن ال أنه ليس: أشياء

إرادي يمكن حدوثه حتى وإن الالالتحيز  وأن ؛له بديالًه يمكن اعتبارالتحيز 

الفعلي مسألة ال التحيز  وجود أو غياب بحسن نية؛ وأن كان القاضي يتصرف

   .عالقة لها بالموضوع

، عندما يقول األطراف أنه ليس هناك تحيز فعلي من ناحية القاضي، أوالً. ٨٣

. ة ال يتطلب منهم إثبات ذلكقصدهم أن المعيار الحالي لسحب األهلي قد يكون

للتحيز  بديلك" التخوف المعتدل من التحيز"يمكن النظر إلى  وفي هذا اإلطار،

قد يكون من عدم الحكمة أو الواقعية طلب دليل من  الفعلي، على اعتبار أنه

المستحيل تحديد بدقة الحالة الذهنية للقاضي،  وبالطبع فإنه من. هذا النوع

القاضي بشأن المؤثرات الخارجية على  استجواب يشجع خاصة ألن القانون ال

الذين يمارسون النزاع  أطراف حالته الذهنية؛ وألن سياسة القانون هي حماية

 بإثبات أن مثل هذا ضغطا أقل في إظهار خطر حقيقي للتحيز دون مطالبتهم

 .موجود بالفعلالتحيز 

فعلي من ناحية القاضي، نه ليس هناك تحيز إ، عندما يقول األطراف ثانياً. ٨٤

 تحيزاًأن القاضي يتصرف بحسن نية، وأنه ليس م يعني أنهم يتقبلون فكرة قد

والقاضي قد يقول  اًإرادي ال اًقد يكون ـ تصرف هو ـ أوالتحيز  .عن عمد

مصالحها بالتأثير / يسمح لمصالحه وال ،بالفعل أنها ليس متحيزاً/  بصدق أنه

  .إرادياً ال أنها مع ذلك يسمح به /ذهنها، رغم أنه/ على ذهنه



 

  

 ن، قد يكونوفعلياً أن هناك تحيزاًعن األطراف يتنازل ، عندما وأخيراً. ٨٥

البحث عن تحيز فعلي هو ببساطة مسألة ال عالقة لها  يقترحون أن

ليس المهم فقط "بأنه  ةالقائلحكمة إلى ال يركنون في ذلك موه. بالموضوع

وبمعنى آخر، في الدعاوى ". فيه ال شك جليٍ بشكلٍتطبيق العدالة، بل تطبيقها 

طرحه ليس عما يجِب  بشأن سحب األهلية، السؤال الذي ثار فيها جدلُُالتي ي

القاضي، ولكن عما إذا  إرادي من ناحية تحيز إرادي أو ال بالفعل إذا حدث

وفي هذا . قد يتخوف من حدوثه األمورعلى طلع المالمراقب المعتدل  كان

 عن غياب األدلة، أو بديالً ليسالتحيز  عتدل منطار، فإن التخوف الماإل
الجلي  إرادي، ولكنه التعبير الالالتحيز  للتقرير باحتمالوسيلة استداللية 

كبر الصالح العام األبالعدالة، وبالتحديد  صورة بشأنعن قلق أكبر والواضح 

  .نزاهة إدارة العدالة ثقة فيالذي يحتم وجود 

  

للمعيار الموضوعي للتخوف المعتدل من  ةبررات الثالثالم تلك من بين. ٨٦

 للنظام القضائي، ألنه بالنسبة إلحاحاًالمبرر األخير هو األكثر  التحيز، فإن

في الحاالت التي ال يكون فيها   ، وحتىتُطبق أن العدالة قد ال احتمال عشجِي

ه مع ذلك لكن ،تماماً ايداًمح أن القاضي قد يكونرى شك في تطبيقها، فإنه ي

. طلب سحب أهلية القاضيتز، وتمن التحي عتدالًم تخلق تخوفاً ظروفيخضع ل

 سحب األهليةيظل معيار ، كالمال اظل هذ ولكن، حتى عند فهم المبدأ في
حتى وإن نُظر إليه بموضوعية من وجهة الة القاضي الذهنية حعلى  متوقفاً

نظر المراقب المف. لعتدالمراقب الممطلوب منه تخيل حالة القاضي ل عتد

ر ذكتي تُن الفكرة الإاإلطار، فوفي هذا . الذهنية في ظل الظروف المتاحة

معيار عن  فصلهاال يمكن " أن يشاهد تطبيقهايجِب  العدالة " نباستمرار بأ

.المعتدل من التحيز التخوف



 

  

  ب رده من قبل أحد الخصومإبداء طلأن يشعر القاضي بالحساسية عند يجِب  ال 
نظر عن  هرد طلب أو اعتبار بالحساسية أال يشعر على القاضييجِب . ٨٧

/ حكمه سيتأثر ف القاضي على هذا النحو،رصفإن تَ. شخصية مسألة الدعوى

المتنازعة ستكون  لألطراف استيائه ن أعلن القاضي عنوإحكمها بالمشاعر، 

يكون القاضي  عتدلم شك يثار نفحي. قدم بالطلبتزيادة شك الم النتيجة غالباً

هم ومن الم .عن الحكم هرد تقدم بطلبالم بانطباعات في المقام األول مهتماً

 عد مبدءاًالعدالة، األمر الذي ي شاهد الناس تطبيقأن يضمن القاضي أن ي أيضاً

 ر الدعوىمسا يغير لذا فعلى القاضي أن. للقانون والسياسة العامة أساسياً
 بالمحاكمة لكل المعنيين ِلهوعد تهالذهني وحيادي هنفتاحا يتضحبحيث 

رده عن  المطلوبعلى القاضي يجِب و. طلبالوبنتيجتها، خاصة المتقدم ب

أن المطلوب منه ـ خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع  أن يدرك نظر الدعوى

  ٤٧.لجليةا الحيادية ـ هوالرد طلب 

  

   لسحب األهلية  أساساً ال يعد تجاهات حزبيةاالنتساب السابق ال
األخذ في االعتبار المسئوليات يجِب  ما، عند تقييم حيادية قاضٍ. ٨٨

ربما كانت تخص القاضي أثناء مرحلة من النشاط العملي  والمصالح التي

هنة ضاة من مفي تلك البالد التي ينتقى فيها القُ. القضائية سابقة لتعيينه بالسلطة

 عبرت/ عبر  منصباً َلغز أن يكون القاضي قد شَالجاِئ اة الخاصة، منالمحام
نظر معينة أو اتخذ مواقف ألحزاب أو مصالح  من خالله عالنية عن وجهات

عالقة بالحياة السياسية فيما  لها / ومن المؤكد حدوث ذلك إن كان له. معينة

أو خاصة بأي  سياسية والتجارب السابقة خارج القانون، سواء إن كانت. سبق

 للمؤهالت عززةم لعتدب المراقالم نشاط آخر، يمكن اعتبارها من وجهة نظر
ع قَوتَالم وقبول أن /االعتراف بـيجِب  لكن .من اعتبارها معيقة القضائية بدالً

 عندما جانباًالسياسية واالهتمامات الحزبية  ترك االنتماءاتهو من القاضي 
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 .ةالقضائي بأداء الواجبات القضائية باستقاللية وحيادي دم أو التعهسالقَ يردد
 العادلويجب أن يكون هذا األمر أحد االعتبارات التي يزنها الشخص المعتدل 

والمطلع في تقرير ما إذا كان هناك تخوف م٤٨.ل من التحيزعتد  

  أسباب غير مقبولة 

 نه أوالقومي أو جنسه أو س مثل دين القاضي، أو إثنيته أو أصلهأال ييجِب  دة،عا. ٨٩
 هناك ال يمكن، عادة، أن يكونكما . مركزه أو إمكانياته أو ميوله الجنسية اعتراضاً

 على خلفيته االجتماعية أو التعليمية أو العملية؛ أو عضوية القاضي لكيان مبنياً اعتراضاً
ٍولكن،  .جيةأحاديث ال منه قضائية سابقة أو اجتماعي أو رياضي أو خيري؛ أو قرارت

 قد وقعتعلى أن الدعوى و ،تلك المالحظات العامة تتوقف على ظروف دعوى معينة

  .القاضي للتقرير بشأنه بين يدي

  أخرى لسحب األهلية مقبولةالصداقة، والعداء وأسس 
إذا كان هناك ) أ(التحيز  من معتدالً للظروف، قد يحدث تخوفاً تبعاً. ٩٠

اضي وأي فرد من الشعب له عالقة بالدعوى؛ صداقة شخصية أو عداء بين الق

عالقة وطيدة بأي من أفراد الشعب له عالقة  إذا كان القاضي له) ب(

بالدعوى، خاصة إن كان لمصداقية هذا الشخص تأثير ذو شأن على نتيجة 

ما  إذا ـ في حالة يكون فيها على القاضي تحديد مصداقية فرد) ج(الدعوى؛ 

هذا الشخص في دعوى سابقة بأسلوب شديد يثير  ـ قام القاضي برفض دليل

ح في فتلتعامل مع دليل هذا الشخص بعقل متالشك في قدرة القاضي على ا

إذا كان القاضي قد عبر عن وجهات نظر ـ خاصة أثناء ) د(ناسبة الحقة؛ م

ثير سماع الدعوى ـ في أي مسألة بأسلوب عنيف وغير متوازن لدرجة تُ

في األمر بذهن قضائي الحكم  ة القاضي علىدرشكوك معقولة في قُ

                                                 
   

، مجلس بريفي بشأن االستئناف بمحكمة االستئناف بجامايكا، وزارة المالية ضد بانتون أنظر قضية      
) ١٩٩٨(العليا بأستراليا، المحكمة  ضد كومينويلث أستراليا،كارتينييري ؛ قضية ١٣٢. س.ر.ل 5) 2001(
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حقيقي للشك في  إذا وجد ـ ألي سبب آخر ـ أساس) هـ(موضوعي؛ أو 

و الميول الخارجية، التحامل  ل االعتبارات وأسبابدرة القاضي على تجاهقُ

وفي أمور . درة القاضي على الوصول إلى حكم موضوعي على األموروقُ

أخرى مضعف االعيلة، ماثتراض مع مرور الوقت بين الحدث الذي يثير 

   ٤٩.والدعوى التي يحدث فيها االعتراضالتحيز  من اًتخوف

  

  عروض العمل التالية للعمل القضائي قد تؤدي إلى سحب األهلية من القاضي
، قد تُثار بسبب فرص عمل مماثالً األمور الشبيهة، التي تتطلب تناوالً. ٩١

ومثل هذه الفرص . ناء اعتالئه لمنصة القضاءعرض على القاضي أثالحقة تُ

قد تأتي من شركات قانونية أو أصحاب عمل مستقبليين، من القطاع العام أو 

وفي ذلك خطر من أن تبدو مصلحة القاضي الشخصية وواجبه . الحكومة

متعارضين من وجهة نظر شخص مويمكن . طلع على األمورعتدل وعادل وم

سلوك القضاة روض في ضوء ذلك، خاصة أن للقاضي دراسة مثل هذه الع

القضائية التي تركها السلطة  طباع الشعب عن خدماتالسابقين يؤثر على ان

  . القاضي بتركه لمقعد الحكم

                                                 
، محكمة االستئناف بإنجلترا، بايفيلد بروبرتيز المحدودة ضدالمحدودة ) المملكة المتحدة(لوكابيل قضية  
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  :مثل هذه اإلجراءات تتضمن ـ وال تقتصر على ـ األمثلة التالية

  

ته الشخصية إذا كان القاضى متحيزا أو متحامالً فعلياً لطرف ما أو لمعرف ١-٥- ٢

  بحقائق استداللية محل نزاع تتعلق بالدعوى القضائية، 

  

  تعليق
  

  التحيز الفعلي
إلى أحد أطراف النزاع،  ، وموجهاًأن يكون شخصياًيجِب  الفعليالتحيز  .٩٢

كي تُسحب األهلية ول. سواء بصفته الفردية أو باعتباره ممثال لطبقة اجتماعية

يتوافر دليل موضوعي على أن القاضي ال  أنيجِب التحيز  سببمن القاضي ب

م بكافة لل، المعتدب المراقفهل سيشك الم. بحيادية نظر القضيةيستطيع 

  في حيادية القاضي؟ الظروف

  

  المعرفة الشخصية بحقائق محل نزاع
تكليف القاضي هذه القاعدة تنطبق على المعلومات المكتسبة قبل . ٩٣

كتسبة من مصدر غير قضائي أو عبر بحث لمبالدعوى، باإلضافة للمعرفة ا

وينطبق أيضا عندما تُكتسب مثل . شخصي يجريه القاضي أثناء سير الدعوى

مثل (ه لغرض غير متصل بالنزاع المعلومات عبر بحث مستقل تم إجراؤهذه 

وال يلفت إليه االنتباه عند حدوث مناسبة تستدعي ذلك،  ٥٠،)إعداد كتاب

إن كان مصدر  شرطاًالحكم  ليس رد القاضي عن. إلذعان األطراف المعنية

المعرفة جلسات أخرى سبق للقاضي رئاستها بنفس الدعوى، أو أنه عرف بها 

في دعوى أطراف لهم عالقة بالدعوى الحالية، أو ألن أحد الحكم  عبر

ولكن، عادة، مثل . األطراف قد مثُل من قبل أمام القاضي في دعوى أخرى
                                                 

 3) 2004(، )غرفة االستئناف(، المحكمة الخاصة لسييرا ليون سيساي العام ضدأنظر دعوى اإلدعاء   
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إال إذا النزاع  أن توضع بسجل المحكمة إلذعان أطرافيجِب  هذه المعرفة

، أو من النوعية التي سبق مناقشتها كانت المعلومات بديهية، أو معروفة جيداً

وتوجد حدود واضحة لما قد يندرج تحت . أو التي تعتبر معلومات عامة

، أثناء ال يمكن التوقع من القاضي، مثالً. المطالب المعقولة في هذا الصدد

عالقة بالدعوى أو كل  اع دعوى، أن يقوم بسرد كل بند يعرفه بالقانون لهسم

تطبيقه هو ما يجِب  والمعيار الذي. كممعلومة عامة قد يكون لها عالقة بالح

  . لعتدب المراقالممن وجهة نظر  يمكن اعتباره معقوالً

  



 

  

الدعوى  إذا كان القاضي قد عمل من قبل كمحامٍ أو كشاهد أساسى في ٢-٥- ٢

  موضوع النزاع، 

   

  تعليق
  

  المحامي غير مسئول عن أعضاء آخرين بغرف المشورة
، يعفيه اضي العمل في المجال الخاص كمحامٍعندما يكون سبق للق. ٩٤

ستقل يزاول المحاماة بغرف المشورة وضعها السابق كصاحب عمل م/ وضعه

عضاء آخرين من مسئوليته عن ـ وعادة أي معلومات مفصلة عن ـ شئون أ

  .بنفس الغرف
   

 محامون مسئولون عن تصرفات شركائهم المهنية

 يزاول المهنة في مؤسسة أو مكتب محاماة مسئوالً كون أي محامٍقد ي. ٩٥

تجاه عمالء  هي ملزماً/ ولذا، قد يكون هو. أمام القانون عن تصرفات شركائه

 يعرف أي تعمل معهم بصفة شخصية وال/ الشركة كشريك حتى وإن لم يعمل

على القاضي الذي سبق له العمل يجِب  وبناء عليه، فال. شيء من شئونهم

السابقة لهما ينظُر أي دعوى كان القاضي أو شركته بمثل هذه الشركات أن 

على األقل لمدة  بها بأي شكل من األشكال قبل توليه القضاءعالقة مباشرة 

ل لمعرفة ضمنية قد زمنية يكون من المعقول بعدها اعتبار أن أي احتما

  .استنفذ

  

  عمل سابق بالحكومة أو بمكتب استشارات قانونية
 ةحكومي في دائرةبسبب عمل القاضي السابق التحيز  في تقييم احتماالت. ٩٦

األخذ في االعتبار نوعية الخدمات يجِب  أو بمكتب استشارات قانونية،



 

أو االستشاري أو الرقابي  أو المكتب المعني، والدور اإلداري بالدائرةالقانونية 

  .الذي لعبه القاضي سابقاً

   

  شاهد أساسي في موضوع نزاع
على شهادته  بناء إصدار حكمسبب هذا القانون هو أن القاضي ال يمكنه . ٩٧

حرجاًالخاصة وال يجوز وضعه في موقف قد يثير الحرج أو قد يعتبر م .  

   



 

  

له مصلحة اقتصادية بنتيجة الدعوى إذا كان القاضي أو أحد أفراد أسرته  ٣-٥- ٢

  النزاع  موضوع

  

 تعليق
  

  في سحب أهلية القاضي" المصلحة االقتصادية"عندما تتسبب 

أو أحد أفراد (دعوى يكون فيها  نظر أي عنالقاضي  يتنحىعادة ما . ٩٨

وقد يحدث ذلك، . في موقف مكسب أو خسارة مالية بسبب نتيجتها) أسرته

أن نتيجة الدعوى  وأأحد األطراف،  لدىضي أسهم فعلية عندما يكون للقا مثالً

قد تؤثر بالفعل أو قد تبدو مؤثرة على مصلحة القاضي من وجهة نظر 

المراقب الملَنة طرفاً. لعتدعبالنزاع ويمتلك القاضي  وعندما تكون شركة م

د ال يتعرض القاضي لسحب أهليته قف من إجمالي أسهمها نسبياً صغيراً جزءاً

ولكنها قد . ا أن نتيجة الدعوى لن تؤثر في الغالب على مصلحة القاضيالمط

. بحياة واستمرارية الشركة نفسها في مثل هذه الدعوىالنزاع  تتغير إذا تعلق

  . للظروف، يمكن اعتبار النتيجة مؤثرة بشكل فعلي على مصلحة القاضي فتبعاً

   

  "مصلحة اقتصادية"ما ال يعتبر 

. ص القاضيممتلكات أو مصالح قد تخُ لحة االقتصاديةال تشمل المص. ٩٩

 ستثمارالا صناديقفي ال تتأثر قيمة ممتلكات القاضي ، وعلى سبيل المثال

دخارية الااألوعية في مؤسسات مالية، أو ها يشارِك فيقد  العامة التي

، إال إذا كانت الحكوميةسندات الئتمانية، أو إلتحادات االمشتركة، أو اال

وال . قيمة هذه الممتلكات أو المصالحمن الممكن أن تؤثر في  راءاتاإلج

له تعامالت عادية مع  يشترط سحب األهلية من القاضي عندما يكون عميالً

مصرف أو شركة تأمين أو ما شابه قد تكون طرفا بالدعوى، دون وجود أية 



 

 وواقع أنه يمكن امتالك. نزاعات أو معامالت معلقة تخص القاضي معها

زوجة / سندات من قبل أي منظمة تعليمية أو خيرية أو مدنية يعمل بها زوج 

ابنته كمدير، أو موظف، أو مستشارى، أو / والدته أو ابنه / القاضي أو والده 

أي نوع آخر من األعمال، ال يعطي للقاضي ـ تبعا للظرف ـ مصلحة 

تتعلق باحتمال وبالمثل، ففي الدعاوى التي . اقتصادية في مثل هذه المنظمات

وبعيدة عند وقت اتخاذ القرار، قد يتوقع المرء  ،وجود مصالح مالية ظرفية

ولكن، قد يجدر توخي الحذر في . فضي االختبار إلى سحب األهليةعادة أال ي

مثل هذه الدعاوى بأن يلفت القاضي نظر األطراف إلى أي ظروف من هذا 

ة بحيث يكون األطراف منعقدوأن يدون ذلك بسجل الدعوى في محكمة  ،القبيل

 أكثر شكاً ما يكون المحلفون وأحياناً. ن فحسب على دراية بهاوليس المحامو

  . نمالء القاضي المحترفويكون عليه ز مما قد ثقةً وأقُل



 

  

بافتراض عدم اشتراط سحب أهلية القاضي في حالة عدم التمكن من تشكيل هيئة 

لوجود ظروف عاجلة، قد يؤدي الفشل في  محكمة أخرى للنظر في الدعوى، أو نظراً

  .اتخاذ اإلجراء المناسب إلى تقصير خطير في تطبيق العدالة

  

  تعليق
  

  شريعة الضرورة
من المبدأ  الظروف الخارجة عن المألوف قد تتطلب العمل انطالقاً. ١٠٠

ب أهليته طلوب سحالضرورة تُمكن القاضي الم ونظرية. السابق طرحه أعاله

قرير بشأن دعوى قد تكون نتيجتها غير عادلة إن لم يحدث من سماع والت

آخر غير مسحوب األهلية أيضا،  قد يحدث ذلك عندما ال يتوافر قاضٍو. ذلك

أو عندما يؤدي تأجيل جلسة أو محاكمة فاشلة إلى مشقة كبيرة، أو عندما 

يؤدي عدم حضور القاضي إلى عدم دستورية سماع المحكمة للدعوى 

ولكنها . مثل هذه الحاالت، ستكون بالطبع نادرة وخاصة ٥١.اوتقريرها بشأنه

قليلة العدد المكلفة بوظائف دستورية  النهائية المحاكمقد تظهر من وقت آلخر ب

  .واستئنافية هامة ال يمكن تفويض قضاة آخرين بها
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  :القيمة الثالثة

  النزاهة

  

  :المبدأ
  .ضائي بطريقة سليمةجوهري ألداء مهام المنصب الق النزاهة شييء

  

  تعليق
  

  "النزاهة"مفهوم 
صدق ومكونات النزاهة هي ال. النزاهة هي صفة االستقامة والصالح. ١٠١

على القاضي دائما ـ ليس فقط أثناء أداء يجِب  .واألخالقيات القضائية

يناسب المنصب القضائي،  واجباته القضائية ـ التصرف بشرف وبأسلوب

 سلوكاً وفاضالً والخديعة والكذب، وأن يكون طيباًاالحتيال  وأن يبتعد عن

السلطة  وفي. فالنزاهة مطلقة. وال توجد درجات محددة من النزاهة. عاًاوطب

  .القضائية، تعد النزاهة أكبر من كونها فضيلة؛ فهي ضرورة

  

  معايير المجتمع مدى ارتباط
، عامة بكلمات في الوقت الذي يعد فيه التعبير عن مبدأ النزاهة سهالً. ١٠٢

إن . أدق وربما من عدم الحكمة محاولة تحديده بشكلٍ فإنه من الصعب جداً

كبير على معايير المجتمع  تأثير السلوك على إدراك المجتمع يتوقف بشكلٍ

ويتطلب ذلك التفكير في الشكل الذي . للمكان والزمان التي قد تتغير وفقاً

عتدلين وعادلين بالمجتمع م سينظر به لسلوك معين من وجهة نظر أفراد

طلعين، وفيما إذا كانت نظرتهم ستؤدي إلى احترام أقل للقاضي أو للسلطة وم

إلى تقليل االحترام في نظر مثل هؤالء  ماأدى سلوك  ل، فإذاالقضائية ككُ

  . هذا السلوكمثل األشخاص، فيجب تفادي 



 

  

  

  :تطبيق
  

نظر بهات من وجهة الشُ توىعلى القاضى أن يتأكد من أن سلوكه فوق مس ١- ٣

  .المراقب المعتدل

  

  تعليق

  

  المعايير العالية مطلوبة في كل من الحياة الخاصة والحياة العامة
فاظ على معايير عالية في الحياة العادية والحياة على القاضي الحيجِب  .١٠٣

ة والسبب في ذلك يكمن في المدى الواسع لالختبارات اإلنساني. العامة أيضاً

فإن أدان القاضي عالنية ما يفعله . التي قد يستدعى القاضي للنطق بالحكم فيها

 /وسيؤدي ذلك . تفعله في حياته الخاصة، سينظر إلى القاضي على أنه مراء

 ال محالة إلى ضياع الثقة في القاضي المعني، األمر الذي قد يؤثر على

  .القضائية بشكل عامالسلطة 

  

  احترامها ـ بطبيعة الحال ـ في الحياة الخاصةب يجِ معايير المجتمع

على القاضي خرق معايير المجتمع المقبولة والمجمع عليها، يجِب  ال. ١٠٤

أو االشتراك في أنشطة تؤدي بوضوح إلى الضرر بسمعة المحاكم أو النظام 

على القاضي التفكير يجِب  وفي محاولة منه لتحقيق التوازن السليم،. القانوني

طلع من عتدل وعادل ومإذا كان السلوك المقترح ـ من وجهة نظر فرد مفيما 

لة، أو أنه قد يقلل من نزاهتها للمساء/ ـ سيعرض نزاهته  أفراد المجتمع

.تفادي السلوك المقترحيجِب  فإذا حدث ذلك،. لها كقاضٍ/ احترام الناس له 



 

  

  معايير غير موحدة بكافة المجتمعات

ثقافي والتطور الدائم للقيم األخالقية، فإن المعايير في ضوء التنوع ال. ١٠٥

لكن هذا المبدأ  ٥٢.نطبقة على حياة القاضي الشخصية ال يمكن تحديدها بدقةالم

تعريفه بشكل واسع بحيث يمثل رقابة أو عقوبة بالنسبة للقاضي يجِب  ال

النخراطه في أسلوب حياة غير تقليدي أو النخراطه في اهتمامات أو أنشطة 

والحكم في مثل هذه األمور له عالقة مباشرة . قد تسيء لشرائح من المجتمع

وإلى اآلن، ال يمكن تحديد سوى عدد قليل من . بالمجتمع والزمن المعنيين

  . التطبيقات العالمية في مثل هذه األمور

  

  اختبار بديل
ن سؤاله ليس إذا ما كان تصرف معييجِب  تؤيد بعض اآلرء أن السؤال الذي. ١٠٦

لبعض األديان أو المعتقدات األخالقية، أو إذا ما كان التصرف  أخالقي أم ال طبقاً

 هوائيو إجراء تعسفيالتي قد تؤدي إلى (أم غير مقبول بالنسبة لمعايير المجتمع  مقبوالً

ف ينعكس على أن يكون عما إذا كان التصريجِب  ، بل)صادر عن أخالقيات ضعيفة

العدل، : ، وهيإليهالقاضي على أداء العمل المخول  درةالمكونات األساسية لقُ

                                                 
على سبيل المثال، في الفليبين، حالة القاضي . ھذا األمر واضح بشكل خاص فيما يتعلق بالنشاط الجنسي   

له من الذي كان يتباھى بعالقة غير            شرعية مما تسبب في فشله في تجسيد النزاھة، ومن ثم عز
-٥٣- ٢- ٩٧. م. بالفليبين، أ فرديناند ماركوس، المحكمة         الُعلياشكوى ضد القاضي (الُسلطة القضائية 

قامته عالقة جنسية بامرأة    إلقاٍض  في الواليات المتحدة، في فلريدا، تم تأنيب. )٢٠٠١يوليو  ٦، .س.ج.ر
. فلوريدا( ١١٧٥ثاني . سو ٣٣٦ص قاضي، بشأن تحقيق يخ(زوجته، داخل سيارة في حالة انتظار  ليست
إلقامته عالقة مع قاٍض  في كونيتيكت، تأديب). ٥٣، القضائي، مذكور في أميراسينج،    السلوك )١٩٧٦

، )١٩٩٧( ٨٦٥ثاني . أ ٦٩٠كونيتيكت،  ٢٤٠فالناجان،  بشأن (كاتِبة بالمحكمة امرأة متزوجة تعمل 
في سينسيناتي، تم تأديب قاٍض متزوج لكن منفصل عن . )٥٣، السلوك القضائيمذكور في أميراسينج، 

في ثالث رحالت خارج البالد، رغم أنھما لم يسكنا أبدا ) التي تزوجھا بعد ذلك(زوجته الصطحابه صديقته 
 ٤٧٧ثاني . إ.ن ٢٩١، ٢١٤أوھايو ثاني . ش ٣٢ھاتزلر،  – ي سينسيناتينقابة محامي(بنفس الغرفة 

لكن ). ٥٣، السلوك القضائي  ، مذكور في أميراسينج،)١٩٧٣(   ٩٦٧حدة الواليات المت ٤١١؛ )١٩٧٢(
في بينسيلفينيا، أيضا بالواليات المتحدة، أدبت المحكمة العليا قاضيا أقام عالقة جنسية خارج الزواج تضمنت 

   ٤٨٣بشأن داليساندرو، (رحالت تتعدى اليوم الواحد ورحلة إلى الخارج في إجازة نھاية األسبوع 
بعض ). ٥٣، السلوك القضائي، مذكور في أميراسينج، )١٩٧٩( ٧٤٣ثاني . أ ٣٩٧، ٤٣١نسيلفينيا بي

القاضي العامة بل تراھا تتعلق فقط   ت متعارضة مع واجباتاألمثلة السابقة قد ال تعتبرھا بعض المجتمعا
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واالستقاللية واحترام عامة الناس؛ باإلضافة إلى انعكاس تصرفه على وجهة نظر الناس 

 ةستكم في هذا األمر، تم اقتراح وبناء عليه، فإنه للح. في مدى أهليته للقيام بعمله

  :عوامل لألخذ في االعتبار

، وباألخص إذا سري كان قد تم بشكل علني أوسواء إن  ،طبيعة التصرف. ١

  ما كان يتعارض مع قانون معمول به؛

  على اعتباره حق شخصي؛ المدى الذي يعد فيه السلوك مكفوالً. ٢

  حرص وحيطة القاضي؛درجة . ٣

بشكل خاص بالنسبة لألطراف المعنية عن قرب  ياًإذا ما كان السلوك مؤذ. ٤

  جهة نظر المراقب المعتدل؛لآلخرين من و أو أنه يعد مهينا

ه نأفراد بالمجتمع الذي ينم عأو  المجتمعدرجة احترام أو عدم احترام . ٥

  السلوك؛ 

  . مدى إشارة السلوك لوجود تحيز، أو تحامل أو تأثير غير الئق. ٦  

وقد دار جدال عن أن استخدام تلك العوامل وما شابهها قد يساعد في تحقيق توازن بين 

  ٥٣.وحقوق القاضي توقعات المجتمع

  

  السلوك داخل المحكمة
بقة، ال يحق للقاضي عادة أن يغير طَقضائية مة أعراف ألي في المحكمة، ووفقاً. ١٠٧

، والصيغ خطاءأخرى، فإن تصحيح األ ومن ناحية. قرار تم إصداره شفاهةجوهر 

 التي كانت محذوفة وقت صدور ستشهاداتوإضافة اال اإلعرابالضعيفة، والنحو أو 

 للمحلفين ال ةالملخص سخةفإن النُوبالمثل، . القرار أو األسباب الشفهية للحكم تُعد مقبولة

القاضي  ل بشكل صحيح ما قالهسجِتُال  سخةت النُبأي شكل إال إذا كان اتغييرهيجِب 

قاضي بعلن بمحكمة استئناف أو االتصال بشكل غير موال يحق للقاضي . بالفعل

يجب على القاضي التفكير و. ئناف تنتظر قرار هذا القاضياستئناف بشأن دعوى است

احترام مبادئ  التأكد منعليه يجِب  ، كماكاتبفيما إذا كان من الالئق تعيين قريب له ك

.التعيين المناسبة قبل إعطاء أية أفضلية ألحد أقربائه في التعيين

                                                 
.٣٥٣- ٣٣٥. ، صالسلوك واألخالقيات القضائيةوألفيني، أنظر شامان، لوبيت   53  



 

  

  مطلوب لقانونلالشديد حترام اال
سمعة المنصب القضائي، وتشجيع لقانون إلى اإلساءة للالقاضي قد يؤدي انتهاك . ١٠٨

هذه لكن . القضائية نفسهاالسلطة  عدم احترام القانون، وإضعاف ثقة الناس في نزاهة

 مبادئيسئ لبألمانيا النازية قد ال  فقاضٍ. ال يمكن قولها في المطلق القاعدة أيضاً

. بشأن التمييز العرقي" مبرجنور"ن قانول بعدم االلتزام بالتطبيق الحرفيالقضائية السلطة 

. طبقة لسياسة التمييز العنصريالمبجنوب أفريقيا  بالمثل، يكون األمر بالنسبة لقاضٍو

قوانين تتعارض  تطبيقلطبيعة المنصب القضائي، إلى  ، قد يضطر القاضي، تبعاًأحياناًو

ثل هذا الموقف، قد وإذا واجه القاضي م. مع حقوق اإلنسان األساسية والكرامة اإلنسانية

حتم الواجب على القاضي تقديم استقالته من المنصب القضائي بدال من المجازفة ي

 إنها ال/ م القانون، ولذلك فإنه لزم بتدعيفالقاضي م. القانون طبيقبواجبه القضائي في ت

 انتهاكاًفما قد يراه البعض   ي موقف يتعارض مع احترام القانون،أن يضع نفسه فيجِب 

 ثيراًومإلى تشويه سمعة القاضي،  مادة جذب لإلعالم، مؤدياً قد يكون ،نسبياً ضئيالً

  . لتساؤالت حول نزاهة القاضي والسلطة القضائيةل

  

  

  

  



 

  

القضائية، إذ السلطة  نزاهةأن يؤكد سلوك وأداء القاضي ثقة الناس في يجِب  ٢- ٣

  .تتحقق ناسأن تتحقق فحسب، بل أن يراها اليجِب  الإن العدالة 

  

  تعليق

  

  سلوك القاضي الشخصي يؤثر على النظام القضائي ككل
أعضائها فحسب، بل جتهاد مقدرة واالقضائية ليس على السلطة  تأسس الثقة فيت. ١٠٩

 قاضياً"فيجب على القاضي ليس أن يكون . أيضا على نزاهتهم واستقامتهم األخالقية

رغم أن اآلراء حول ما قد تعنيه تلك الكلمات قد  ،"حسناً إنساناً" فحسب، بل أيضاً" حسناً

 مقسي ما يعتبر المجتمع أن القاضي ال دةًوعا .تتفاوت بين شرائح المجتمع المختلفة

سس الديموقراطية فحسب، بل كم القانون وُأوالحق التي بني عليها حالعدالة قيم بخدمة 

ت الشخصية والسلوك والصورة التي وبناء عليه، فإن الصفا. أيضاً تعهد بتجسيدهايأنه 

ن ثَم على ثقة ل، وميعكسها القاضي تؤثر على مثيالتها الخاصة بالنظام القضائي ككُ

يفوق بكثير ما يتطلبونه من  اًيتطلب الناس من القاضي سلوكو. الناس الموضوعة فيها

ا المجتمع ككل؛ للسلوك أعلى بكثير مما يتبعه اًخوتهم المواطنين، فيتطلبون منه معاييرإ

كما لو كان العمل القضائي الذي يتمثل . به مثاليهو سلوك ش ،في الواقعفما يطلبونه، 

كم اآلخرين في أن يبقى القاضي بمنأى عن ح على اآلخرين قد فرض شرطاًالحكم  في

  . الدور والمنصب القضائيين، بأي شكل من األشكال تمس،أمور قد 

  

  دالةيجب أن يرى الناس تطبيق الع
ألن المظاهر تُعد بنفس درجة أهمية الواقع فيما يتعلق بأداء الوظائف القضائية، . ١١٠

 أن يكون القاضي أميناًيجِب  فال. فيجب على القاضي أن يكون فوق مستوى الشبهات

 صدر قراراًي ليس أنوواجب القاضي . فحسب، بل أن يبدو كذلك في نظر اآلخرين

بطريقة تخلو من أية شبهات تتعلق بعدالته  أيضاًأن يصدره فحسب، بل  حايداًوم عادالً

القاضي على درجة فيه أن يكونيجِب  ولهذا، في الوقت الذي. نزاهته أووحياديته 



 

ويطبق القانون بكفاءة، فإنه من األهمية بمكان  يترجمعالية من احتراف القانون بحيث 

لمحكمة إلى الثقة في حيادية أن يتصرف القاضي بشكل يدفع األطراف الماثلين أمام ا

  . القاضي

  



 



 

  

  :القيمة الرابعة

  اللياقة وآداب المجتمع

  

  :المبدأ

  .أمران جوهريان في ممارسة كافة أنشطة القاضي ياقة همامظهر اللاللياقة و

  

  تعليق

  
  كيف سيبدو ذلك في نظر الناس؟

، أمران أساسيان إن اللياقة ومظهر اللياقة، سواء في الحياة المهنية أو الشخصية. ١١١

ما يظنه الناس أنه فما يهم ليس ما يفعله القاضي أو ما ال يفعله، بل . في حياة القاضي

وعلى انفراد مع أحد  فعلى سبيل المثال، القاضي الذي يتحدث مطوالً. فعل أو لم يفعل

 ،حادثةلهذا الطرف، حتى وإن كانت الم حابياًفي دعوى معلقة سيبدو مالنزاع  أطراف

 اًعالي اًبما أن الناس يتوقعون سلوكو. ليس لها عالقة بالدعوى بالمرة ،ي الحقيقةف

ساوره الشك بشأن عيلها، حين ي/ من طرف القاضي، فيجب عليه  رفيعة معاييرو

كيف  : "حضور مناسبة أو قبول هدية، مهما كانت صغيرة، أن يسأل نفسه هذا السؤال

  "سيبدو ذلك في نظر الناس؟
  



 

  

  :تطبيق

  

على القاضي أن يتجنب عدم اللياقة ومظهر عدم اللياقة في كافة أنشطته  ١- ٤

 . القضائية
  

  تعليق

  اختبار عدم اللياقة
 سلوك القاضي يشتمل على قدرته على اختبار عدم اللياقة يبحث عما إذا كان. ١١٢

 القيام بمسئولياته القضائية بنزاهة وحيادية واستقاللية وكفاءة، أو أنه أقرب إلى خلق

على القيام بمسئولياته  قدرة القاضي هناك ما يعيق بأنالمراقب المعتدل  انطباع في ذهن

من فعلى سبيل المثال، معاملة مسئول بالدولة بشكل مختلف عن أي فرد آخر . القضائية

دي أن لدى المراقب العا في مكان متميز، يخلق انطباعاً اًقعدم ـ ـ مثالً الشعب بمنحه

ومن . لمحكمة وإجراءات اتخاذ القرار بهاا ة لالقتراب منخاصه وسيلة هذا المسئول ل

فيتم إجالسهم بمقاعد  ،ما يقوم أطفال المدارس بزيارة المحاكم أخرى، كثيراً ناحية

 ،لكن األطفال ليسوا في مركز قوة. يجلسون على منصة القضاء نفسها متميزة، وأحياناً

خاصة عندما يتم شرح أن تواجدهم  ،ل غير الئقعطون انطباعا بالتأثير بشكولهذا ال ي

  .  بالمحكمة هو ألسباب تعليمية

  

  اتصاالت غير الئقة
دي أية اتصاالت من شأنها إثارة الشكوك اعلى القاضي توخي الحذر في تفيجِب  .١١٣

 فعلى سبيل المثال،. في وجود عالقة خاصة مع شخص قد يميل القاضي لمنحه امتيازاً

تفادي قبول ركوب السيارة مع رجال بوليس أو محامين، بشكل عام  على القاضييجِب 

النزاع  عليه تفادي الجلوس بجوار أحد أطرافيجِب  ،ركوب المواصالت العامة وعند

  . أو أحد الشهود



 

  

 يتعرض دائماً للفحص والتدقيق من عامة الناس، فيجـب  ينظراً ألن القاض ٢- ٤

، ويجـب  يلمواطن العادل النسبةب عبئاً تمثلأن يقبل قيود شخصية قد  عليه

 يعلى القاضيجِب  وعلى وجه الخصوص،. تامة أن يفعل ذلك بحرية وبإرادة

 .نصب القضائيالم تليق برفعةأن يتصرف بطريقة 
  

  تعليق

  

  أنشتطها/ يجب على القاضي قبول القيود المفروضة على أنشتطه 
 الناس وتعليقاتهم، ولهذارضة لرقابة ع باستمرار على القاضي أن يتوقع أن يكون. ١١٤

 أنشتطها ـ حتى األنشطة التي قد ال تثير / عليه أن يتقبل وجود قيود على أنشتطه يجِب 

 تمثل عبئاًقد  ن بالمجتمع أو حتى بمهنة القضاء ـ  أي اعتراض إن قام بها أفراد آخرو

ينطبـق  و. بملء اختياره وإرادتهعليه أن يفعل ذلك يجِب  لمواطن العادي، كمابالنسبة ل

ومطابقة سلوك القاضـي  . ذلك على كل من السلوك المهني والسلوك الشخصي للقاضي

  . المعيار األساسي للحكم بلياقتهبللقانون، رغم أهميتها، ليست 

  

  شرط الحياة المثالية
عـن منصـة    بعيداًحتى عندما يكون يشترط على القاضي أن يعيش حياة مثالية . ١١٥

ن يتصرف وسط الناس في ضـوء الحساسـية وضـبط    يجب على القاضي أو. القضاء

ن يحط من شأ التصرف بحماقة أو طيشالنفس المطلوبين بالمنصب القضائي، ذلك ألن 

  . رفعة المنصب القضائي إجراءات العدالة وال يتوافق مع

  

  ...زيارة الحانات العامة ألخ
علـى   امحظـور في الظروف المعاصرة، وعلى األقل في معظم البالد، لـيس  . ١١٦

التحلـي  عليـه  يجِب  وما شابهها من األماكن، لكنأو البارات أ الحاناتالقاضي زيارة 

،ويجب على القاضي التفكير في االنطباع الذي سـتعطيه . باللياقة في مثل هذه األماكن



 

ـ   بالمجتمع، وذلك في ضوء  ـ مثالً  لعتدب المراقلملمثل هذه الزيارات  ،في الغالب

مزار، واألشخاص الذين يترددون عليه عادة، وأي شك في مدى توافـق  سمعة المكان ال

  . إدارة المكان مع القانون

  
قامرةالم  

من االشتراك من وقت آلخر في لعب القمار على اعتبـار   ليس القاضي ممنوعاً. ١١٧

يجِب  لكنهوحدث كنشاط ترفيهي، أن ذلك يفي  الًأن يتحلي باللياقة عند القيام بذلك، حام

ور أن يـز  خطيـراً  فليس أمراً. جتمع لمثل هذا النشاطبالم لعتدب المراقالم نظرة ههنذ

ر إلى الخارج، أو أن يشارك ، أو كازينو أثناء رحلة سفللخيل القاضي ـ مرة ـ سباقاً  

باستمرار لكن األمر يختلف بشدة عندما يرى الناس . ه أو عائلته في لعب الورقأصدقاء

  .دائم، أو ندممر قام، أو يتحول إلى مخيلت بشبابيك سباقات الالقاضي يضع رهانا

  

  التردد على النوادي
على القاضي توخي الحذر فيما يتعلق بزيارة النوادي أو األمـاكن االجتماعيـة   . ١١٨

أو تُقام أفراد بالبوليس توخي الحذر لدى حضور مناسبات يقيمها يجِب  فمثال،. األخرى

ـ مالتي تَ جمارك والضرائبأو أقسام المناهضة للفساد  هيئات، أو لواحد منهم ل ـ أو  ثُ

ففي الوقت الذي ال يوجد فيه اعتـراض علـى   . أمام المحاكم ها ـ بكثرة يمثل أعضاء

بوليس، فإنه مـن غيـر المفضـل أن    ال مكان يرتاده رجالقبول القاضي لدعوة عشاء ب

وفـي معظـم   . أو األماكن بمثل هذه النوادي يتردد القاضي بكثرة أو أن يصبح عضواً

مهنـة  المجتمعات، يعد من الطبيعي بالنسبة للقضاة حضور مناسبات ينظمها أعضـاء  

 . واالختالط بالمحامين في إطار اجتماعي القضاء



 

  

عالقاته الشخصية مع أعضاء المهنة القضائية اآلخـرين   ي، فيعلى القاض ٣- ٤

ـ   يالذين يمارسون أعمالهم بصفة منتظمة ف أن يتجنـب   ،يمحكمـة القاض

قد تثير الشبهات على نحو معقـول أو تبـدو وكأنهـا تتسـم      يالمواقف الت

 .بالتحيز أو عدم الحياد
  

  تعليق

  أعضاء مهنة القضاءاتصاالت اجتماعية مع 
تمتـد   القضائية وممارسي القـانون السلطة  ين أعضاءاالتصاالت االجتماعية ب. ١١٩

سن التصرف أن يتوخى القاضي الحـذر  ح من ولكن ،مالئماً جذورها بعيدا وتُعد أمراً

العالم الواقعي، فإننا في بما أن القضاة ال يعيشون في أبراج عاجية بل و. للظروف وفقاً

بمجـرد تـوليهم    بمن يعملون بمهنة القضاءكل روابطهم  منهم قطعال يمكن أن نتوقع 

القضاة أنفسهم كما أنه ليس من المفيد لإلجراءات القضائية أن يعزل . المنصب القضائي

قد يضم أصدقاء المدرسة، وشركاء العمل السابقين، أو زمـالء  الذي عن باقي المجتمع 

والواقع أن حضور القاضي لمناسبات اجتماعية مع محامين قـد يكـون   . بمهنة القضاء

يسـاعد علـى   ي، فتبادل اآلراء الذي تيتحه مثل هذه المناسبات بشكل غير رسم. مفيداً

القضائية والمحامين، وتخفيف الشعور باالنعزال عن الـزمالء  السلطة  تقليل التوتر بين

مـن حسـن   يظل لكن، . السابقين الذي يختبره القاضي بمجرد توليه المنصب القضائي

  .التصرف أن يتوخى القاضي الحرص

  

  بمحامين فردية عالقات اجتماعية
 محفوفمته أمر عالقة اجتماعية بمحام يظهر بانتظام في محك للقاضيأن يكون . ١٢٠

أن يتخـوف  يجِب  ، الفمن ناحية .اإلجراءاتعدم انتظام سير المخاطر ويترتب عليه ب

ومـن ناحيـة   . خارج مجال القضـاء عالقات  القاضي من إقامة عالقات اجتماعية أو

ل صـديق أو شـريك   ثُمالمحاباة عندما يوالتحيز  ، تتجلى بوضوح مشكلة مظهرأخرى

/لديـه   كان إذا عماالحكم  الوحيد القادر على والقاضي هو .القاضي في المحكمة أمام



 

والحد الفاصل . بذلك أو أنه يعطي انطباعاً قة شخصية أو شديدة القربى بمحامٍلديها عال

واالختبار الذي يقـام  . على القاضي اتخاذه بنفسهيجِب  قرار يتوقف على ك األمرفي ذل

المسـئوليات    جتماعية تتعارض مـع أداء  ت العالقة االهو عما إذا كان ،في هذه الحالة

العالقة االجتماعية، سيرى بشـكل   الملم بطبيعة لعتدب المراقالم القضائية، وإذا ما كان

الحد مـن خطـر   بالقاضي يهتم ويجب أن .  للشك في تطبيق العدالة موضوعي مجاالً

ي أو دعوى تعرضه خارج المجال القضائي لمعلومات تخص دعوى يستمع إليها القاض

تفـادي  فلذلك على القاضي التصـرف بحكمـة و   .قد يكون للقاضي عالقة بها فيما بعد

في ظروف قد تخلق شك معقول في وجود عالقة شخصية مقربة بـين   االتصال بمحامٍ

ـ ميإجراءات دعـوى   فيه تُعلق القاضي والمحامي في الوقت الذي تتم فيه أو ل فيهـا  ثُ

  . أمام القاضيالمحامي 

  
  حامٍم ة اجتماعية بجارٍعالق

١٢١ .يظهر بانتظام في المحكمة التي  اًحاميعندما يكون جار القاضي في السكن م

يجلس القاضي على منصتها، فليس على القاضي االمتناع التام عن كل مظاهر االتصال 

. مام القاضي في دعوى قائمةأاالجتماعي بالمحامي، إال ربما في حالة ظهور المحامي 

لظروف، يسمح بدرجة من االنخراط في االجتماعيات، بفرض أن القاضي ال وحسب ا

أو في خلق انطباع  ،تنحيه عن نظر القضيةيتسبب في خلق مواقف متكررة تستدعي 

   .حياديتها قد تهتز بأي شكل من األشكال/ بأن حياديته  المراقب المعتدل لدى

  

  تجمعات الخاصة بالمحامينالالمشاركة في بعض 
ل كوكتيل كبير حضور حفلقد ال يكون هناك اعتراض منطقي بالنسبة للقاضي . ١٢٢

ففي مثل هذه . نجازاتهم المهنيةرقيتهم حديثاً احتفاالً بإتن تم يقيمه، مثال، محامو

برغم إمكانية حضور محامين يظهرون بمحكمة القاضي، فإنه من الممكن والمناسبات، 

. منظورة أمامهي الوقت الذي تكون فيه الدعوى تفادي االتصال االجتماعي المباشر ف

تفادي الحديث بشأن الدعوى، ويمكن إخبار يجِب  وإذا وقع اتصال من هذا النوع بالفعل،

.رصة ممكنةلظروف، بوقوع هذا االتصال، في أقرب فُل سائر أطراف الدعوى، وفقاً



 

جتماعي سيخلق أو واالعتبار األهم في مثل هذا الموقف هو ما إذا كان هذا النشاط اال

يساهم في خلق انطباع بأن المحامي على عالقة خاصة بالقاضي، وأن تلك العالقة س

آراء  من ناحية القاضي لقبول أو االعتماد على خاصٍ الخاصة تنطوي على ميلٍ

 . المحامي وتصورات

  
  اجتماعية عادية ضيافة
تماعيات مع المحامين وتبادل االج. نيستضيفه محاموعادة ما يسمح للقاضي أن . ١٢٣

. بها أمر جدير بالتشجيع بسبب الفوائد التي تنتج عن المناقشات غير الرسمية التي تدور

قد يظهر أمام القاضي، وال يمكن  للقاضي الحصول على هدية من محامٍ ولكن ال يمكن

تتعدى فيها الضيافة حدود  استشارات قانونيةله حضور مناسبة اجتماعية تقيمها شركة 

هو الشكل الذي قد تبدو  المتبع في ذلك والمعيار. يافة االجتماعية العادية المتواضعةالض

لقاءات الذي قد ال يتهاون يتسامح بشأن  لعتدب المراقالم عليه المناسبة من وجهة نظر

  . مثلما قد يتهاونون هم أنفسهمرجال القانون 

  

  شركة استشارات قانونيةفي ضيافة 
يمه شركة استشارات قانونية يتوقف قا كان القاضي سيحضر حفل تُقرار ما إذإن . ١٢٤

قرر ولي. على شخصية القائم بالدعوة ومن سيحضر الحفل، باإلضافة إلى طبيعة الحفل

/ عليه الرد على هذا السؤال في ضوء معرفته يجِب  القاضي إن كان سيحضر أم ال،

للظروف، قد يكون من  ووفقاً. ابقةالمحلية وللمناسبات الس واألعراف معرفتها للتقاليد

ويجب . قامن ونوعية الحفل الممدعويالضروري سؤال صاحب الدعوة عن أسماء ال

بالمناسبات التي تقيمها شركة معينة كنوع من التسويق لنفسها  ،خاص بشكلٍ ،االهتمام

فرق واضح بين المناسبات  وهناك أيضاً .رتقبينمأو لخدماتها لعمالء فعليين أو 

ما يدعى فيها القضاة للحديث عن أمور  التي كثيراً(ركاء المهنة ترفيهية التي يقيمها شُال

يجب على ف. وتلك التي تُقيمها شركات معينة لالستشارات القانونية) تهم الرأي العام

ؤثر على مظهر القاضي التأكد من أن وجوده في حفل لشركة استشارات قانونية لن ي

  .حياديته



 

  أو مكاتب سابقة شركاتزيارات ل
ح ألن يقوم أي الزيارات االجتماعية تصلُتحديد المناسب ل مراعاة التقديريجِب  .١٢٥

أن يزور القاضي  ، قد يعد الئقاًفمثالً. شركات االستشارات القانونية السابقةبها القاضي ل

عيد ، مثل حفل سنوي أو حفل شركات قديمة إذا كان ذلك لحضور مناسبة تُقام فيها

. ته للمنصب القضائيعضاء كمستشار أول أو ترقيد أو احتفال بتعيين أحد األميال

 تكررة بشكلٍن يقوم القاضي بزيارات مللظروف، قد ال يكون من الالئق أ ولكن، وفقاً

ها/  لشركتهبالغ فيه مالقديمة بهدف االختالط االجتماعي مع الزمالء القدامى شرِكت .

تفادي التقرب بشدة عليه يجِب  عام  دعٍالعمل كمله  وبالمثل فإن القاضي الذي سبق

عمالءها فيما / دامى ولرجال البوليس الذين كانوا عمالءه القُالعامين  دعينمه اللزمالئ

  . ال يعتبر من الحكمة اإليحاء بالصداقة قدحتى . مضى

  

  عالقات اجتماعية بأطراف النزاع
يدة القُرب مع أيٍ من األطراف تنمية عالقات شدعلى القاضي تفادي يجِب  .١٢٦

وظفيهم، وموظفي البلديات، ـ مثل وزراء الحكومة أو م كثيري الظهور بالمحاكم

ـ كثيري الظهور بأي محكمة يجلس فيها القاضي، ، والدفاع العام المقاطعات ومحاميي

أو احتياج غالب لسحب أهلية التحيز  سبب في خلق مظهرتإذا كانت هذه العالقات ست

للقاضي األخذ في االعتبار مدى تكرار ظهور  األفضلعند اتخاذ القرار، من و. االحق

ة ومدى التفاعل االجتماعي أمامها، وطبيع/ المسئول الحكومي أو المحامي أمامه 

 وثقافة المجتمع القانوني الذي يرأس فيه القاضي المحكمة، وحساسية أو جداليةللقاضي، 

  .توقَعمالأو  الماثلالنزاع 

  

  سرية جماعاتعضوية 
١٢٧ .ن محامو هاأعضاء من بين ةسري جماعةلقاضٍ  ستحب أن ينتميمن غير الم

بعض امتيازات  ح إلى أنملَيأمامها بالمحكمة، على أساس أن ذلك قد / يظهرون أمامه 

.قد تُمنح لهؤالء المحامين بصفة خاصة تحت شعار األخوة



 

  

فرد من أفراد عائلتـه   ين فيها أقضية يكو نظر يأال يشترك ف يعلى القاض ٤- ٤

 .ممثالً ألحد األطراف المتنازعة أو مرتبطاً بأية كيفية بالقضية
  

  تعليق

  

  إجبارياً التنحي عن نظر الدعوى يكون عندما
شترك فيها أي فرد من أفراد ي قضيةنظر عن  التنحيعادة ما يطلب من القاضي  .١٢٨

 ههر فيها كمحام أو مستشار قانونيأو يظ) خطيبها/ بما فيهم خطيبته(عائلت.  

  

  لشركة استشارات قانونية عندما يكون أحد أطراف العائلة تابعاً
 المصـروفات أعضاء شركة االستشارات القانونية األربـاح أو   عادة ما يتقاسم. ١٢٩

ويكون لديهم دافع الكتساب العمالء، األمر الذي يتسنى القيام بـه مـن    ،أو بآخر بشكلٍ

شـركة  يعمـل ب  حقيقة إن محامٍ فـي قضـية   ولكن. في كسب دعاواهمخالل نجاحهم 

نظر عن  هتنحيطلب تتأحد أفراد عائلة القاضي قد ال  يعمل بها أيضاً ،استشارات قانونية

 في حياديتهعتدل شك م تنحي القاضي إذا كان هناكيجِب  ،معينة ظروف وفي. القضية

قـد تتـأثر    ركة االستشارات القانونيـة مصلحة مشتركة مع ش له هأن أحد أقاربأو في 

على القاضي وضعها في االعتبـار  يجِب  كذلك، من بين العوامل التي. بنتيجة الدعوى

  :اآلتي

  ؛إذا لم يتنح عن نظر الدعوى الرأي العام ه أماممظهر) أ(  

إذا لم يتنح عـن   المحامين والقضاة اآلخرين وأفراد الشعب ه أماممظهر) ب(  

  ؛ نظر الدعوى

  ؛ ولطلبات رد المحكمة ةاإلداري األعباء) ج(  

حجم المصالح المالية والمهنية وغيرها الخاصة بقريب القاضي المعني ) د(  

.باألمر



 

  

  عندما يكون أعضاء العائلة موظفين بالحكومة
قتصـادية  أي دوافع ا موأنه ليس له ،جوراًرغم أن محاميي الحكومة يتقاضون أ  .١٣٠

ة الدعاوى الجنائية والمدنية، فإن الرغبة في تحقيق نجـاح  جيأو مكاسب تتعلق عادة بنت

ولهذا، فحتى وإن لم يشغل قريب القاضـي منصـبا   . عد دافعا يؤخذ في االعتبارمهني تُ

 التنحتوخي الحذر ويجب يجِب  ، فإنهدافع العامالمالعام أو  دعالمبمكتب  اًأو إداري اًعالي

ألن أعضاء هـذا   نظرا: هو األول. تب لسببينالخاصة بهذا المك نظر كافة القضاياعن 

في قريب القاضي  ذلك قد يورطالمكتب يمكنهم تداول معلومات عن دعاوى معلقة، فإن 

لقريـب  أو قد يؤثر على دعاوى أخرى تأتي من هذا المكتب، حتى وإن لم يكن  األمر،

هو  ر القضيةنظعن  والسبب الثاني للتفكير في التنحي .مباشرة رقابية مسئولية القاضي

واالختبـار  . معتدلال من قبل المراقبللشك فيها  قابلةًعادة ما تكون أن حيادية القاضي 

فيما إذا كان القاضي المراقب المعتدل  عمله هنا هو السؤال عما إذا قد يشكيجِب  الذي

  بشكل إرادي أو ال إرادي للمكتب الذي يعمل به قريبه؟  محتيزاً

  

  مواعدة محامي
١٣١. يجِـب   ،في شكل عالقة مواعدة مع محامٍ عياًاجتما رتبطاًعندما يكون القاضي م

على القاضي عادة عدم الجلوس في دعاوي تتعلق بالمحامي، إال إذا كان مظهر القاضي 

ب طالَالقاضي غير م ولكن. لة بمحضر الدعوىسجأو أن طبيعة العالقة م ،تماماً رسمياً

ـ    في قضايا ت بالتنحي عن نظر الدعوىعادة  ي تعلق بالمحـامين زمـالء المحـامي الت

  . تواعده بنفس الشركة أو المكتب/  هايواعد

  
  اًواحد اًومحامي اًواحد قاضياً التي تضم دوائرال

واحـد علـى   قـاضٍ   في تلك الدوائر القضائية أو المقاطعات التي يجلس فيهـا . ١٣٢

حدث أن كان هـذا المحـامي    أودفاع واحد، إذا والتي يوجد بها محامي إدعاء ،المنصة

اإللزامـي مـن   ابن أو ابنة أو أحد أقارب القاضي المقربين، قد يؤدي سحب األهليـة  

  علىفقط ليس  مشقةوقد يمثل هذا . ه من كافة الدعاوى الجنائيةالقاضي إلى سحب أهليت



 

، بـل  للجلوس محل القاضي مسحوب األهلية طلبوناآلخرين بالمنطقة الذين قد يضاة القُ

األمر الذي ح من الصعب إجراء محاكمة سريعة ـ  صبِوقد ي. أيضاً دعى عليهمالمى عل

دعاوى بديل في كافة القاضٍ  ن البحث عنـ إن كان يتعي  للمدعى عليهم يعد حقا مكفوالً

طلق، فـإن  م بشكلط شترغير م اًمرأوفي الوقت الذي يعد فيه سحب األهلية . الجنائية

  . ستطاعاديها بقدر المتفيجِب  مثل هذه المواقف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

القضائية أن يسـتخدم   ةعضو من أعضاء المهن يأال يسمح أل يعلى القاض ٥-٤

 .ة القضائية اآلخرينأعضاء المهنأي من الستقبال الموكلين أو  همسكن

  

  تعليق

  استخدام مسكن أو هاتف القاضي
 موكلينلقاضي لمقابلة باستخدام مسكن ا غير الالئق أن يسمح القاضي لمحامٍمن  .١٣٣

زوجة القاضي / عندما يكون زوج . ممارسات المحامي القانونيةأو محامين لهم عالقة ب

على القاضي أال يتشارك في خط هاتف منزلي لـه  يجِب  ، اًأو أحد أفراد عائلته محامي

ن ذلك قد يؤدي إلى االعتقاد بـأن القاضـي   بممارسات المحامي القانونية حيث إعالقة 

مـن  اتصـاالت  وبأن هناك خطر لتأثره الفعلي أو الظـاهري ب يمارس القانون،  أيضاً

   .أطراف ليس لها عالقة بالنزاع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

ريـة التعبيـر والعقيـدة واالرتبـاط     ح -مواطن آخر يكأ - ييحق للقاض ٦- ٤

والتجمع، ولكن عند ممارستتلك الحقوق، عليه دائماً  هراعاة سلوكه لرفعةم 

 .القضائيةالسلطة  يةواستقاللحيادية ي والقضائ نصبالم
  

  تعليق

  

  يحق للقاضي االستمتاع بحقوق سائر المواطنين
ي القاضي لمنصبه ال يجعله يتنازل عن حقوقـه فـي حريـة التعبيـر،     ِلوإن تَ. ١٣٤

يتمتع بها سائر أفراد المجتمع، وال يجعله يتخلى عن  االرتباط والتجمع التيوواالنضمام 

ولكن البد مـن  . أو يتوقف عن االهتمام بالقضايا السياسية ،ياسية سابقةأية معتقدات س

ولتحديـد  . القضائيةالسلطة  بعض القيود للحفاظ على ثقة المجتمع في حيادية واستقاللية

يجِـب   الدرجة المناسبة لمشاركة القاضي في جدال الرأي العام، هناك أمران أساسـيان 

مـن وجهـة    ستضعف،شاركة القاضي ما كانت ماألول هو إذا . وضعهما في االعتبار

والثاني هو إذا كانت مثـل هـذه   . حياديتها/ الثقة في حياديته  ، لعتدب المراقالمنظر 

رفعـة المنصـب    لهجوم سياسي أو ستتعارض مع داعٍ المشاركة ستعرض القاضي بال

  . اركةعلى القاضي تفادي مثل هذه المشيجِب  في أي حالة من الحالتين. القضائي

  

  أنشطة غير متوافقة
مع بعض األنشطة السياسية، مثل عضوية البرلمان  تتعارضالقاضي  إن واجِبات. ١٣٥

  .أو المجلس المحلي الوطني

  

  لرأي العامالمساِئل الخالفية لعلى القاضي التورط في يجِب  ال
ـ  نفسها بال داعٍ/ لقاضي توريط نفسهعلى ايجِب  ال. ١٣٦ . امفي صراعات الرأي الع

علـى تنـاول    هـو أن يكـون قـادراً    قاضياً فجوهر أن يكون المرء. والسبب واضح

وال يقل في . المشكالت المتنوعة التي تدور حولها النزاعات بشكل موضوعي وقضائي



 

 ،لتحيـز اوعـدم   ،للموضوعية ذلك أهمية أن يكون القاضي في نظر الرأي العام مثاالً

 تلـك كلهـا  وفي تناوله لألمـور،   والعدل ،العقلي واالنفتاح ،والحيادية وعدم التحامل،

واشـترك   ،دخل القاضي في المجال السياسي إذا.  لقاضيالسمة المميزة لتمثل  صفات

ل في جداالت ه في موضـوعات مثيـرة   آرائلرأي العام، سواء بالتعبير عن وحوارات

ومة عالنية، للجدل، أو بالدخول في نزاعات مع شخصيات عامة بالمجتمع، وانتقاد الحك

فلن يرى الناس أن القاضي يتصرف بشكل قضائي لدى جلوسه بالمحكمة وحكمه فـي  

 ؛عالنيـة  هآرائر القاضي فيها عن بعسبق أن النزاعات التي تتعلق بالموضوعات التي 

عندما تكون الشخصيات العامة أو أقسام الحكومة التي سبق بل قد يحدث أكثر من ذلك، 

 هـي صـاحب  / نية أطراف بالنزاع أو شهود في دعاوى يكون هوللقاضي انتقادها عال

  . فيهاالحكم 

  

  انتقاد القاضي من قبل اآلخرين
١٣٧ .لطة  عبر أفراد المجتمع أوقد يلطة  التشريعية أوالسالتنفيذية بشكل علني عما الس

حكمها، وينبغي / بل القاضي في حكمه ن قوجهة نظرهم قصور أو خطأ مقد يشكل من 

وفـي  . االصمت السياسي المتفق عليهقاعدة ل استناداً أال يرد عليهم يالقاضي المعنعلى 

بالتعـدي علـى   قوانين لها عالقة لنتقاد الموجه للقاضي االالوقت الذي يخضع فيه حق 

ر الحديث عنها اليوم ـ بالمقارنة بالماضي ـ لكبـت أو    يند قوانينفإن تلك ال المحكمة،

ومـن   ،فمن األفضـل ولذللك، . د للسلطة القضائية أو لقاض بعينهقعقاب التعبير المنت

الحإجراءات الذي قد تسببهاإلعالم  سخط إثارةمن  ل أي هجوم فضائحي بدالًكمة تجاه 

: فضيلة منغلقة على نفسـها العدالة ليست "وكما هو مالحظ، فإن . التعدي على المحكمة

رجـال عـاديين   ن مذلك  حتى وإن صدر، واالحترام نقدفيجب السماح لها بالتعرض لل

  ٥٤."عالنية

  

  القضائيةالسلطة  يمكن للقاضي التحدث عن أمور تهم
عي عن أمـر يثيـر  دة يمكن للقاضي فيها الحديث بشكل طبييوجد ظروف محد. ١٣٨
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السـلطة   يتعلق األمر مباشرة بسير العمل بالمحاكم، أو باستقالل سياسي، مثل أن ٌلجد

إلدارة  ، أو بالمظـاهر الجوهريـة  )ا القضائيةيشمل األجور والمزايالذي قد (القضائية 

علـى  يجِب  تعلق بهذه األمور،ولكن، حتى فيما ي. العدالة، أو نزاهة القاضي الشخصية

حـول  ه بآرائالء اإلد فيه للقاضي ففي الوقت الذي يجوز. شديد القاضي التصرف بحذرٍ

" يحاول التأثير علـى "ظر للقاضي على أنه ن، فال يمكن أن يعالنية هذه األمور للحكومة

مواقف معينة رضت تحكم بها إذا ع/ أو أنه يشير إلى الطريقة التي قد يحكم  ،الحكومة

تعليقاتها العامة قـد  / على القاضي التذكر دائما أن تعليقاته يجِب  كذلك،. على المحكمة

لطة  راءنظر إليها على أنها انعكاسا آليلذا القضائية، السب أحيانا علـى القاضـي   يصع

القضائية بصفة عامـة،  السلطة  رأييؤخذ هذا الرأي على دون أن ما التعبير عن رأي 

  . صرفشخصي  رأي أنهفي حين 

  

  يمكن للقاضي المشاركة في نقاش حول القانون
يمكن للقاضي االشتراك في نقاش حول القانون ألغراض تعليميـة أو لإلشـارة   . ١٣٩

وفي بعض المواقف الخاصة، يكون تعليق القاضي على مشـروع  .  في القانون لضعف

آراء  أو ،قانون مفيد ومناسب، بفرض أن القاضي يتجنب اإلدالء بتفسيرات غير رسمية

أن يكون التعليق القضائي علـى القـوانين   يجِب  وعادة،. مثيرة للجدل بشأن الدستورية

بالتطبيقات العملية أو بعيـوب   اًطرتبِالمقترحة أو أي سؤال آخر عن سياسة الحكومة م

وبشكل . أن يتفادى التطرق ألمور مثيرة للجدل السياسييجِب  كما ؛في صياغة القانون

جزء من جهد جماعي أو على اعتبارها م مثل هذه التعليقات القضائية دقَأن تُيجِب  عام،

مؤسسي ملطة  بلن قفرديقاضٍ  القضائية، وليس كجهدالس.  

  

  لقاضي بواجب أخالقي في الحديثعندما يشعر ا
قد تطرأ مناسبات في حياة القاضي يجد فيها القاضي نفسه كإنسان عنده ضـمير  . ١٤٠

فعلى سبيل المثال، فيمـا  . وأخالقيات ومشاعر وقيم، بأنه من واجبه األخالقي أن يتكلم

لـى  ع، أو يحمل الفتة، أو يوقع تجمعيتعلق بممارسة حرية التعبير، قد ينضم القاضي ل

ة أو االسـتقالل أو تمويـل الهيئـات   أو يساند ترشيد الطاقرضة للحرب، اععريضة م



 

لكن . فكل هذه األمثلة هي تعبير عن االهتمام بالمجتمع المحلي والعالمي. المحاربة للفقر

إن ظهر أي من هذه األمور بمحكمة القاضي، وإن كانت حيادية القاضي عرضة للشك 

ـ فـي   عن النظربنفسها / بنفسه  ن يتنحىأعلى القاضي يجِب  المعتدل، إجـراءات   ةأي

  . لقي بالشك في حيادية القاضي ونزاهته القضائيةشاركة التي تُالمالحقة  من خالل 



 

وأن يبـذل   ،أن يحيط نفسه علماً بالمصالح الشخصية والمالية االئتمانية يعلى القاض

 .يلة القاضالمصالح المالية ألفراد عائب اإللمام يجهوداً معقولة ف
  

  تعليق

  واجب اإللمام بالمصالح المالية
ة، أن القاضـي  اتخذته القاضي في دعوى أمام المحكم/ ه إذا تبين إثر قرار اتخذ. ١٤١

هائتمانية، أو أي شخص آخر على عالقة أو أحد أفراد عائلت من شـأنه االسـتفادة   بِه ،

ولهـذا،  . حي عن نظر الـدعوى أمامه سوى خيار التن فإن القاضي ال يبقى منه، المالية

مصـالحها الشخصـية و   / بمصالحه  على علمٍ فمن الضروري أن يكون القاضي دائماً

تشـمل   "االئتمانيـة "و. عائلتهـا / وكذلك بمصالح عائلتـه   ئتمانية،المالية اال همصالحب

  .وصيوال العالقات مثل المنفذ والمدير واألمين

  

  المصالح المالية
، حتى وإن كانت صغيرة، فوائدتعني ملكية مصلحة قانونية أو " المصالح المالية" .١٤٢

، أو مشارك آخر نشط في أمور مؤسسة أو منظمة، فيمـا  بمستشارأو عالقة بمدير، أو 

  :عدا

 فـي السـندات  " مصـلحة ماليـة  "سندات ال تعد مار مشترك له ملكية صندوق استث) أ(

  الخاصة بتلك المنظمة؛

مصـلحة  "ال يعـد  دينية أو خيرية أو أخوية أو مدنية  مكتب في منظمة تعليمية أو) ب(

  الخاصة بتلك المنظمة؛ في السندات"  مالية

لحامل بوليصة تأمين في شركة تـأمين مشـتركة، أو المـودع     ملكيةمصلحة الال) ج(

مماثلة، هـي حـاالت    ملكيةبحساب توفير مشترك إلحدى المؤسسات، أو أي مصلحة 

إذا كان لنتيجة الـدعوى تـأثير   داخل المنظمة فقط " ليةمصلحة ما"يعتبر فيها أن هناك 

  ملموس على قيمة هذه المصلحة؛

فقط إذا كـان لنتيجـة    مستخرجبالنسبة لل" مصلحة مالية"حكومية تعد  سنداتملكية ) د(

  .سنداتال تأثير ملموس على قيمة هذهالدعوى 



 

  

لعائلـة   أال يسمح للعالقات االجتماعية أو العالقـات األخـرى   يعلى القاض ٧- ٤

 .هكموح يالقاض هسلوك يأو أقاربه أن تؤثر على نحو غير مالئم ف يالقاض
  

  تعليق

  

ض للمؤثرات غير الالئقةواجب تفادي التعر  
وفي مجال العمـل   ،ه ومعارفه في المجتمععائلة القاضي وأصدقاءمن شأن إن  .١٤٣

أمـور ذات اهتمـام   تتعامل معهم بشكل منتظم، ويتواصل معهم بشـأن  / الذين يتعامل 

وحون بالتأثير علـى  يعليه بشكل غير مالئم، أو  ثروان يؤأمشترك، ويضع فيهم ثقته، 

وقد يسعون لعمل ذلك لحسابهم الخاص أو . مهامها القضائية/ ه لمهامه القاضي في أدائ

 بشـكل خـاص   القاضي هتموسي. ومستشاريهمالنزاع  أليٍ من أطراف للتأثير كوسطاء

إراديـا  -سلوكها القضائي أو حكمه متأثرا حتى ولو ال/  هال يكون سلوكوخي الحذر أبت

  . بهذه العالقات

  

  واجب تفادي السعي للمصالح الشخصية
تستفيد مـن المنصـب   / يكون القاضي في موقف استغالل للسلطة عندما يستفيد . ١٤٤

طة ويجب على القاضي تفادي كافة األنش. شخصية لرد اعتباراتالقضائي لمكاسب أو 

بما أن مثـل   بالمحاباة،التي توحي بأن قرارات القاضي متأثرة بمصالحه الشخصية أو 

  . القضائيةالسلطة  هذا االستخدام السيء للسلطة ينتهك بشدة ثقة الشعب في



 

  

لتعزيز مصـالحه   يصب القضائأال يستعمل أو يستغل هيبة المن يعلى القاض ٨- ٤

 يشخص آخر، وأال ينقل القاض يالشخصية أو مصالح أحد أفراد عائلته أو أ

شخص يحظى بمكانة خاصة له نفوذ  يأو يسمح لآلخرين بنقل انطباع بأن أ

 .أداء واجباته القضائية يعلى نحو غير مالئم على القاضى ف
  

  واجب التمييز بين االستغالل الالئق وغير الالئق للمنصب القضائي
ريد جدا، ويعاملـه النـاس   ينظر أفراد المجتمع عادة للقاضي على أنه شخص ف. ١٤٥

علـى  يجِـب   ولهـذا . والمديح خضوعداخل وخارج المحاكم أيضا بدرجة عالية من ال

فمن غيـر  . المنصب القضائي ستخدام الالئق وغير الالئق لهيبةالقاضي التمييز بين اال

منصبها للحصول على مكسـب  / الالئق أن يستغل القاضي أو يحاول استغالل منصبه 

فعلى سبيل المثال، ال يجوز للقاضي اسـتخدام  . مميزة من أي نوع شخصي أو معاملة

عملهـا  / للحصول على مزايا في تسـيير عملـه    اسم المحكمةالخطابات التي تحمل 

أو ما قد يعطـي انطباعـا    ـ  وال يجوز للقاضي استخدام منصبه في محاولة. الخاص

ف القاضـي  وقفإذا ُأ. ةمنطقيا بالمحاولة ـ لإلفالت من مصاعب قانونية أو بيروقراطي 

منصبها القضـائي لضـابط   / خرقه قواعد المرور، ال يجوز للقاضي التلويح بمنصبه ل

بشأن " ي شيءعما إذا كان يمكن عمل أ"للسؤال  مدع عاموإذا اتصل القاضي ب. المرور

محكمة لخرقه قواعد المرور، فـإن ذلـك   كاتب لـ مثال ـ  ها  مخالفة مرور تم إعطاؤ

الستخدام المنصب القضائي في فعلية حتى وإن لم تحدث محاولة لياقة باليعطي انطباعا 

  .  التأثير على نتيجة الموقف

  

  إلخفاء المنصب القضائي ليس هناك داعٍ
مـن   توخي الحـذر عليه يجِب  لكن. ال يحتاج القاضي إلخفاء منصبه القضائي. ١٤٦

على أي شـكل مـن   نطباع بأن المنصب القضائي يتم استخدامه للحصول إعطاء أي ا

فعلى سبيل المثال، إذا تم القبض علـى ابنـه أو ابنتـه، قـد     . عاملة الخاصةمأشكال ال

يكون له الحق في ردسيتعرض القاضي لنفس المشاعر األبوية التي يمر بها أي أب، و



 

لكـن إن اتصـل   . الفعل تجاه أي شعور بالظلم تجاه أسلوب المعاملة الذي اتبع مع ابنه

إلـى منصـبه    شيراًاشر أو غير مباشر بمسئولين بالسلطة التنفيذية، مالقاضي بشكل مب

بتأديب الضابط الذي قام بعملية القبض، يصبح من الصـعب تمييـز    باًطاِلالقضائي، وم

ففي الوقت الذي يكون فيه للقاضي الحـق  . الخط الفاصل بين شخصيتي األب والقاضي

 أيضا الحق ويكون لهة البنه أو ابنته، ـ مثله مثل أي أب ـ في مد يد المساعدة األبوي 

الحق فـي الشـروع فـي أي     لهفي اتخاذ إجراء قانوني لحماية مصالح ابنه، ال يكون 

سلوك غير متاح ألي أب آخر ال يملك قضائياً باًمنص .  

  
  أدوات الكتابة الخاصة بالمحكمةاستخدام 

عـد سـوء اسـتخدام    شكل يب أدوات الكتابة الخاصة بالمحكمةال يجوز استخدام . ١٤٧

هـو أن يسـتخدمها    أدوات كتابة المحكمةفبشكل عام، الغرض من . للمنصب القاضي

استخدامها ويجب توخي الحذر عند  ،لقاضي لكتابة األمور التي تتعلق بمنصبه القضائيا

فعلى سبيل المثال، وتبعا للظـروف، قـد ال يكـون هنـاك     . للكتابة بشأن أمور خاصة

ر مناسبة اجتماعية باستخدام هـذه األدوات؛  ة رسالة شكر إثر حضواعتراض على كتاب

في الظروف التي قد توحي بأن القاضـي  حية أخرى، ليس من الالئق استخدامها ومن نا

يسعى للفت االنتباه لحقيقة توليه منصب قضائي بهدف التأثير على المرسل إليـه عنـد   

  . تقع محل نزاع وليصة تأمينة عن ببة مستحقَمطالَبتتعلق ـ مثال ـ كتابة شكوى 

  

  خطابات التزكية
توخي الحـذر  يجِب  خطاب تزكية، لكن ةليس هناك مانع أن يقوم القاضي بكتاب. ١٤٨

، فقد يطلب شخص ما خطاب تزكية ليس ألنه على صلة قوية بالقاضي. عند القيام بذلك

يجِـب   ال ،وفيما يتعلق بخطابات التزكيـة . فادة من منصبه القضائيتسلكن لمجرد اال

بالشخص الطالب للخطاب  قد تعرفالقاضي  أدوات كتابة المحكمة إال إذا كاناستخدام 

  :اتباع اإلرشادات التاليةيجِب  وبشكل عام. من خالل العمل القضائي

  .تعرفه/ ال يجوز للقاضي كتابة خطاب تزكية لشخص ال يعرفه . ١  

ن الطبيعي كتابته فيم يمكن للقاضي كتابة خطاب تزكية إن كان خطاباً. ٢  



 

  بمعنى أن (سياق العمل 

ويجب أن ).  له عالقة بتاريخ عملهـ مثال ـ   اًطلب موظف بالمحكمة خطابي

ينص الخطاب على مصدر ومدى معرفة القاضي الشخصية بهذا الموظـف،  

كتب من أجلهـا  ل مباشرة للشخص أو المنظمة التي تُرسه ويوجأن ييجِب  كما

يسـعى   مساعد قـانوني الة الموظف التابع للقاضي، مثل وفي ح. المعلومات

إلـى مـن يهمـه    "لفرصة عمل أخرى، يمكن توفير خطاب تزكية عام يوجه 

  ".األمر

لقاضي بشكل شخصـي  يمكن للقاضي كتابة خطاب تزكية لشخص يعرفه ا. ٣

ريب أو صديق مقرب، وذلك إن كان من الطبيعي فـي أي  ، مثل قاًوليس مهني

منها تزكيته على أساس عالقتهما الشخصية/ ب منه طلظرف آخر أن ي .  

  

  اإلدالء بشهادة حول سلوك طرف في النزاع
هيبة المنصب القضائي  تؤثر فيبشهادة حول سلوك طرف ما القاضي  إدالءإن . ١٤٩

كـذلك،   .وقد يساء فهمها على أنها شهادة رسمية ،في الدعوى التي يشهد فيها القاضي

بشهادته، قد يتعرض المحامي الذي يظهر بانتظام أمـام القاضـي   عندما يدلي القاضي 

ولهذا، من المفضل أال يتطوع القاضي لإلدالء بشـهادته  . للحرج عند استجوابه للقاضي

د ععلى القاضي الموافقة فقط إذا كان رفضه سـي يجِب  لب منه ذلك،وإن طُ. بالمحكمة

ء موظفة آخـر بالقضـا  / لموظف نا للشخص الذي يسعى لشهادته؛ كأن يكون ظلما بي

مـا يتعلـق   القاضـي في  عفـي يولكن ذلـك ال  . هالحق في الحصول على شهادة زمالئ

  .باالستجابة تكليف إلزامي بالحضور إلى المحكمة

  

نقابـة   مـوظفي باختياره ـ   بمحضـ   االتصالأو بالكتابة لـ القاضي  قيامإن . ١٥٠

 شـهادة و في الواقع، بمثابـة إدالء ب ، هبخصوص إجراء تأديبي يتعلق بمحامٍالمحامين 

ومن ثَم استغالل لهيبة المنصب القضائي في دعم مصالح طرف في نزاع،  سلوكحول 

ح قضائي بدون طلب شَرعن م بالنيابةوبالمثل، فإن االتصال بلجنة . المحامي الشخصية

طـرف فـي نـزاع    سلوكحول بشهادة لإلدالء  هو أمر مساوٍ ،رسمي من تلك اللجنة



 

  . والستغالل هيبة المنصب القضائي في تسهيل مصالح شخص آخر

  المشاركة في إصدارات
سواء إن تطرأ اعتبارات خاصة عندما يكتب القاضي أو يشارك في إصدار ما، . ١٥١

ال يجوز للقاضي السماح ألي شخص له عالقة باإلصدار ف. عالقة بالقانون أم ال كان له

على يجِب  قود الخاصة بكتابة القاضي في اإلصدار،وفي الع. باستغالل منصبه القضائي

القاضي االحتفاظ بسلطة كافية على الوسائل الترويجيـة لتفـادي اسـتغالل منصـبه     

  .القضائي

  

  الظهور ببرامج اإلذاعة والتلفزيون التجارية
ظهور القاضي في برنامج تجاري بشبكات اإلذاعة أو التلفزيون قد يعتبر تسهيال  .١٥٢

توخي الحذر عند اإلقـدام  يجِب  ولهذا. الشبكات المالية أو لمصالح مموليها لمصالح تلك

 بشأن معلوماتهم يحصلون علىومن ناحية أخرى، فإن العديد من المواطنين . على ذلك

ولهذا، وتبعا للظروف، فإن . األحداث والعالقات االجتماعية والقانون عبر هذه الشبكات

يجِـب   لكن هناك عدة عوامـل . قانون قد تكون الئقةالمشاركة في برنامج له عالقة بال

: البـرامج  هـذه مراعاتها عند تحديد ما إذا كان يجدر بالقاضي المشاركة أم ال في مثل 

ـ وموضوع البرنامج، وجمهور البرنامج، و، البرنامجمدى تكرار الظهور ب ا إذا كـان  م

د من الالئق الحـديث  عفعلى سبيل المثال، وتبعا للظروف، ي. من عدمه اًالبرنامج تجاري

القضائية في الحكومة أو عالقة المحاكم بتعلـيم المجتمـع ومراكـز    السلطة  عن دور

  . العالج

  

  القضاة السابقون
" رئيس محكمة عليا"أو " قاضٍ"بق اإلشارة لمنصبه السابق كـيمكن للقاضي السا .١٥٣

خبرة القاضي بما أن المعلومة تشير إلى  وساطة أو تحكيمخدمات  عنفي إعالن 

" السابق"أو " المتقاعد"من المفضل أن يقترن المنصب بكلمة مثل  ولكن. حققمالسابقة ك

وال يجوز للقضاة . أنها لم يعد يمارس المهنة بالجلوس على المنصة/ لإلشارة إلى أنه 

أثناء شغلهم للمنصبقاضٍ  األلقاب التبجيلية التي كانت تقترن بلقبالسابقين استخدام 



 

  . عالن عن خدماتهمفي اإل

يحصل  يالمعلومات السرية الت يأال يستخدم أو يفش يقاضجب على الي ٩- ٤

منصبه  يف يغرض آخر ال يتعلق بواجبات القاضي عليها بصفة منصبه، أل

 .يالقضائ
  

  تعليق

  

نقلها يجِب  سرية للحصول على مكاسب شخصية والاستخدام المعلومات اليجِب  ال 
  لآلخرين
ة المهام القضائية، يمكن للقاضي الحصول على معلومات تجارية أو أثناء ممارس. ١٥٤

فال يجوز للقاضي اإلفصاح عن تلك المعلومات أو . غيرها ليست متاحة لعامة الشعب

  .استغاللها لتحقيق مكاسب شخصية أو ألي سبب ليس له عالقة بواجباته القضائية

  

  حظرجوهر ال
 قرارغير الالئق ألدلة غير مصرح بها، مثل  باالستخدام يتعلق أساساً حظرهذا ال. ١٥٥

  .في نزاع تجاري واسع المدى سري



 

  

    :  يشرط أداء واجباته القضائية على نحو سليم، يجوز للقاضب ١٠- ٤
       

أنشطة تتعلق بالقانون  يأن يكتب ويحاضر ويعلم ويساهم ف ١- ١١- ٤

  . أو األمور المتصلة بهاالعدالة وإدارة  يوالنظام القانون

  

  قتعلي

  

شاركة في تعليم المجتمعالم  
١٥٦. يعنه من المساهمة في تحسين القانون والنظام كِّد القاضي في موضع فريد يم

خذ ْأوقد تَ. القانوني وإدارة العدالة، داخل وخارج واليته القضائية على حد سواء

وبفرض . أو مشاركة في أنشطة غير قضائيةمساهماته شكل حديث أو كتابة أو تعليم 

القضائية، ومدى اتساع الوقت المخصص  هاللتزاماتالقاضي  أداء ينتقص منأن هذا ال 

  .لذلك، فإنه يتم تشجيع القاضي عادة لالشتراك في مثل هذه األنشطة

  

  تدريس القانون المشاركة في 
المحاضرات، يمكن للقاضي المساهمة في تعليم القانون والتدريب المهني بإلقاء  .١٥٧

وعمل  لسات االستماع التدريبية للطلبة،المؤتمرات والندوات، وتقييم جوالمشاركة في 

. حررويمكن أيضا للقاضي المساهمة في األدب القانوني كمؤلف أو كم. االختبارات

يجِب  وقيام القاضي بمثل هذه األنشطة المهنية هو في صالح عامة الشعب وهو أمر

ى القاضي، عند الضرورة، توضيح عليجِب  ولكن،. تشجيع القاضي على اإلقدام عليه

ليس المقصود به التعبير عن رأي  ،أن أي تعليق يصدر عنه أثناء منتدى تعليمي

وأن  حدد أثناء إجراءات المحاكم، خاصةًوال هو التزام بموقف قانوني م ،استشاري

و ال يعطون المشورة في أمور قانونية غير معروضة آراء  القضاة ال يعبرون عن

، وإتمام الشفوية المرافعاتفإلى أن يتم تقديم األدلة، وسماع . أمام المحكمة بشكل مناسب

والحجج  والمرافعاتعمليات البحث ـ عند الضرورة ـ ال يمكن للقاضي تقييم األدلة 

أنيجِب  ،تعويض ماديوقبل قبول أي . بحيادية، وتكوين رأي قضائي نهائي المتضادة



 

أن تتعدى قيمة أجر أي مدرس آخر ال يعمل جِب ي القاضي بأن قيمة أجره ال قنَعي

لكافة االلتزامات  اأجره مطابقيكون بالقضاء نظير نفس المسئوليات التعيليمة، وأن 

  . إضافية أتعابالدستورية والقانونية التي تحكم الحصول على 



 

جلسة عامة أمام هيئة رسمية فيما يتعلق بأمور تتصل  يل فأن يمثُ ٢- ١١- ٤

  . أو األمور المتصلة بها العدالةأو إدارة  يالنظام القانونبالقانون أو 

  

  تعليق

  
  كقاضٍ ةيرسم هيئةالظهور أمام 

طار العام بأن اإلفي  ةرسمي هيئةيمكن للقاضي الظهور أو تقديم األدلة أمام  .١٥٨

نظر له على أساس أن خبرة القاضي القضائية تسمح له بذلكاألمر سي.  

  

  عاديكمواطن  ةرسمي هيئةالظهور أمام 
 أوراق رفعأو جهة رسمية/ ديم األدلة أمام كيانيمكن للقاضي الظهور أو تق .١٥٩

 كردونترح بتعديل مقعليها، مثل / لجهات حكومية بشأن أمور لها تأثير خاص عليه 

ة بتوفير مقترحات لها عالقممتلكات القاضي العقارية، أو  ؤثر علىقد ي منطقة ما

على القاضي توخي الحذر بعدم استغالل هيبة يجِب  ولكن. الخدمات الصحية المحلية

المنصب القضائي في تسهيل قضايا ومطالب عامة ال يملك القاض فيها أية صالحيات 

  . قضائية خاصة



 

آخر أو لجنة أو  يتكليف حكوم يهيئة رسمية أو ف يأن يعمل كعضو ف ٣- ١١- ٤

المتوقعة وحياده  يالقاض نزاهةهيئة استشارية، إذا كانت تلك العضوية ال تتناقض مع 

    أوكقاضٍ،  يالسياس

  

  تعليق

  

  تحقيقعضوية لجنة 
القضائية في السلطة  معة التي تتمتع بهاللس نظراً ،ضاةما يطلب من القُ كثيراً .١٦٠

لطة  للتحقيقات التي تجريهامنح المجتمع والثقل الذي يتحقيقاتب أن يقومواالقضائية، الس 

هتمام ـ الرأي باهتمام ـ أو يتوقع منها إثارة ا ول أمور تحظىرأي وعمل تقارير ح

وعند التفكير في مثل هذه . القضائيةالسلطة  العام ولكنها تقع خارج نطاق مهام

من  على القاضي التفكير بعمق فيما سيترتب على قبوله لمثل هذه المهاميجِب  الطلبات،

وتعرضوا  ،عامة في صراعات تورطواة ضالة لقُهناك أمث .تأثير على استقالله القضائي

فيجب على القضاة . التي قبلوا العمل بها التحقيقللنقد واإلحراج إثر نشر تقارير لجان 

وأي شروط أخرى مثل الوقت المخصص للعمل والمصادر  ،دراسة شروط العمل بدقة

القاضي ما ال يكون  وعادةً. بحيث يتمكنوا من تقييم مدى توافقها مع المنصب القضائي

ة قومية في إال في حالة وجود موضوع يمثل أهمي تحقيقالمشاركة في لجنة ب لزماًم

وفي بعض  .استثناءوقبوله العمل في هذه الحالة يكون بمثابة  فترة تشهد أزمة قومية؛

تابعة للسلطة  شاركة في لجان تحقيقاة من الممنع القض، يدستورية الدول، وألسبابٍ

لموضوع  ى قبوله، وذلك وفقاًمح لهم بذلك فإنهم ال يشجعون علإن سوحتى  ٥٥التنفيذية،

  . وإجراءات ترشيح القاضي المعنيالتحقيق 

  

المصلحة العامة والقومية تتطلب  بأن قويةقد تقدم فيه حجج في الوقت الذي  .١٦١

متكامل وواضح بشأن موضوع يؤثر على الشعب بشكل حيوي، وأن المهمة لن  تحقيق

سمارِوكم ته الطويلة كقاضٍيمتلك بفضل خبرقاضٍ  كمل وجه إال على يدتنفذ على أ
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صداقية الشهود، فمن الضروري أخذ ما يلي األدلة وتقييم م فحصدرة على للقانون القُ

  :في االعتبار

من أفراد  قليلٍ همة ال يتسنى إال لعددوهي م. همة الشرعية للقاضي هي الحكمالم) أ(

 ـ حين للقيام بها في أي وقتاوعدد األشخاص المؤهلين والمت المجتمع القيام بها،

. ةهو بالضرورة محدود للغاي ـ علبالف قضائياً بخالف األشخاص الذين يشغلون منصباً

ومن ناحية أخرى، هناك عدد رة  من الرجال والنساء أصحاب كافوالخبرة المقد

  و ٥٦القضائية للقيام بالمهمة؛السلطة  والكفاءة للعمل باللجان بدون الحاجة لطلب

وهو . عادة ما يندرج تحت النطاق التنفيذي وليس القضائي تحقيقعمل لجنة ال) ب(

ها تخذ على أساسعمل يقوم على تحري وتأكيد المعلومات والحقائق التنفيذية التي ي

 إجراءات بالمحاكم لها طبيعة ومثل هذا اإلجراءات قد تشمل أيضاً. اإلجراءات المالئمة

ومن ناحية أخرى، قد . مدنية أو جنائية ضد أفراد قد قامت اللجنة بالتحري عن سلوكهم

رح يثير جدل ما مثل بناء مطار أو طريق سريع، أو التحري عن تهتم التحريات بمقتَ

تحطم طائرة، أو إصالح بعض القوانين أو السياسات، أو االحتياجات القانونية لبعض 

ثل كافة اإلجراءات التنفيذية، فإن إجراءات ونتائج لجنة وم. ..، إلخالجماعات الخاصة

  . قد تكون عرضة ـ وكثيرا ما يحدث ذلك ـ لجدل الرأي العامتحقيق ال

  

تابعين أعلن المجلس القضائي الكندي موقفه من تعيين قضاة ، ١٩٩٨وفي  .١٦٢

خطوات ذي أقره المجلس الوقد تضمن اإلجراء ال ٥٧.التحقيقبلجان  للحكومة الفدرالية

  :التالية

رفع أوال لرئيس أن ييجِب  تحقيقأي طلب بتعيين القاضي في لجنة ) ١(  

المحكمة العليا؛

                                                 
 

) ١٩٧٨(، "تعيين القضاة بلجان التحقيق واألنشطة غير القضائية األخرى"ماكئينيرني، سير موراي      
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 ،تحقيقالعمل المقترحة للوصالحيات رفق بالطلب شروط أن ييجِب  )٢(  

  إشارة للحدباإلضافة إلى 

  لجنة؛جد ـ إلتمام عمل الاألقصى ـ إن والزمني    

مة العليا ـ بالتشاور مع القاضي المعني ـ على رئيس المحكيجِب  )٣(  

  التفكير فيما إذا كان تغيب

  ؛عمل المحكمة سيعطلالقاضي    

على رئيس المحكمة والقاضي التفكير فيما إذا كان قبول العمل يجِب  )٤(  

  عملسيعيق  تحقيقبلجنة ال

 وفي هذا الصدد، يجدر بهما التفكير فيما. القاضي المستقبلي كعضو بالمحكمة   

  :يلي

 م أنهمشورة بشأن سياسات عامة ألتحقيق هل يستلزم موضوع ا) أ(

  يتعلق بأمور لها طابع حزبي باألساس؟

هل يستلزم الموضوع تحري سلوك هيئات تابعة للحكومة ) ب(    

  ؟تحقيقالمكلفة للجنة ال

هي باألساس عبارة عن تحري عما إذا تحقيق هل طبيعة ال) ج(    

  ة أوارتكب أفراد بعينهم جريم

  خطأ مدني؟     

  الشخص المكلف باختيار مستشار اللجنة وأفرادها؟ هو ن م)  د(    

هل القاضي بعلمه وخبرته الخاصة مطلوب بشكل أساسي ) ه(    

  ؟ أم قد يكون هناك تحقيقلل

  ؟تحقيقآخر مناسب بنفس الدرجة للقاضٍ  قاضي متقاعد أو

القانون، فهل في مجال  اشخصا مدرب تحقيقإذا تطلبت لجنة ال) و(    

ة بتوفيرتكون المحكمة ملزم  

     على أداء المهمة  اًقادر قاضي للجنة أم أن محامي كبير قد يكون

  بنفس الكفاءة؟



 

  

لس القضائي الكندي أال في غياب ظروف خارجة عن المألوف، يكون موقف المج

إلى أن يكون  قالتحقيالعمل بلجنة  على بل الحكومة الفدراليةن قم تم تعيينه يوافق قاضٍ

كر رئيس المحكمة العليا والقاضي قد حظيا بفرصة كافية للتفكير في كل ما ذُمن كل 

وأن يصال إلى اقتناع بأن قبول العمل باللجنة لن يعيق العمل بالمحكمة أو  ،أعاله

  .مستقبل القاضي في العمل القضائي

  

أي منصب آخر له بأو توخي الحذر بشأن قبول العمل بلجنة حكومية،  عادةًيجِب  .١٦٣

بحقائق أو سياسات في أمور بعيدة عن تحسين القانون، أو النظام القانوني، أو عالقة 

تحت أي ال يجوز للقاضي . إدارة العدالة، إال إذا كان عمل القاضي يتطلبه القانون

ه القاضي الحكومية ستتعارض مع أدائ ظرف، قبول مثل هذا العمل إن كانت واجبات

السلطة  قضائية، أو ستضعف ثقة الناس في نزاهة أوحيادية أو استقالليةلواجباته ال

، فقد يجد طويلة جداكذلك، إذا ظل القاضي بعيدا عن واجباته االعتيادية لمدد . القضائية

للعمل نظرتها ونمط تفكيره / أقلمة نظرته تجد أن مهمة العودة للحياة الطبيعية و/ 

  .طالقالقضائي ليس باألمر الهين على اإل

  

  في أنشطة حكومية االشتراك
 في نفس الوقت ـ االشتراك لهمهامه القضائية، ال يجوز القاضي لأثناء ممارسة . ١٦٤

مكن للقاضي، بعد ، يبذلك ولكن، إذا كان النظام يسمح. في أنشطة تنفيذية أو تشريعية ـ

مثل قسم ( مهامها القضائية، ممارسة مهام بقسم إداري بأحد الوزارات/ ترك مهامه 

 اًويكون األمر أكثر حساسية عندما يصبح القاضي موظف). مدني أو جنائي بوزارة العدل

في  اًاعتبار هذا األمر الئق فيه مكنففي الوقت الذي لن ي. بالمكتب الخاص بأحد الوزراء

قة طبِفي بعض الواليات القضائية الم بلد يطبق القانون العادي، يكون الموقف مختلفاً

قبل أن يبدأ القاضي عمله بمكتب وزير خاص وفي مثل هذه الظروف، . ون المدنيللقان

الجهاز كل من على رأي  الحصول أوالًعليه يجِب  في بلد يطبق القانون المدني،

د السلوك القضائي فيوزمالء القضاء لضمان االلتزام بقواعالمسئول عن تعيين القضاة 



 

ص من على القاضي التخليجِب  سلطة القضائية،وقبل العودة لل. كافة الحاالت الفردية

  .ومهامه التنفيذية والتشريعية أوالًارتباطها / كافة ارتباطاته 

  

  تمثيل البلد
، في مناسبات احتفالية أو خالل مقاطعتهواليته، أوأويمكن للقاضي تمثيل بلده، . ١٦٥

  . أنشطة قومية أو إقليمية أو تاريخية أو تربوية أو ثقافية

  

  



 

 رفعةأنشطة أخرى إذا كانت تلك األنشطة ال تنتقص من  ياالشتغال ف ٤- ١١- ٤

  . أداء واجباته القضائية تعارض معأو ت يالمنصب القضائ

  

  تعليق

  

  المشاركة في أنشطة غير قضائية
١٦٦ .عن  الًنعزِيمكن للقاضي االشتراك في أنشطة غير قضائية حتى ال يصير م

تب أو يحاضر أو يدرس أو يخطب في موضوعات ولهذا يمكن للقاضي أن يك. المجتمع

غير قانونية، وأن ينخرط في الفنون والرياضة وأي نشاط اجتماعي أو ترفيهي آخر، إذا 

المنصب القضائي أو تتعارض مع أداء القاضي  رفعةمن  كانت األنشطة ال تنتقص

وسيع آفاقه يتيح للقاضي الفرصة لت ،والواقع أن العمل في مجال آخر . لمهامه القضائية

ويمنح القاضي دراية بمشاكل المجتمع مما يضيف إلى رصيده المعرفي الذي  ،آفاقها/ 

تحقيق توازن معقول بين يجِب  ولكن. اجباته القانونيةوحصل عليه من خالل ممارسته ل

نظر إليهم كمستقلين وكمحايدين في حاجتهم ألن يو ،درجة انخراط القضاة في المجتمع

دائما طرح سؤال ما إذا كان في إطار يجِب  وفي التحليل النهائي،. أداء واجباتهم

اجتماعي خاص وفي نظر المراقب المل، سيعتبر اشتراك القاضي في نشاط معين عتد

بذلك انطباعاً الستقالليته أو حياديته أو معطياً داًمهد .  

  

  عضوية بمنظمة غير ربحية
١٦٧ .صوله على عضوية منظمات غير ربحية شاركة في المجتمع بحيمكن للقاضي الم

المؤسسات الخيرية، ومجالس الجامعات والمدارس، : ومن أمثلة تلك المنظمات. متنوعة

، ومجالس المستشفيات، والنوادي االجتماعية، والمنظمات الرياضية، هيئات دينيةو

قرير أخذ األمور التالية في االعتبار عند تيجِب  ولكن. المنظمات الثقافية والفنيةو

  :المشاركة في مثل هذه المنظمات

قد ال يليق بالقاضي االشترك في منظمة إن كانت أهدافها سياسية أو إذا  )  أ(  

كان من المتوقع أن 



 

  

تعرض أنشطتها القاضي النتقاد الناس، أو إذا كانت المنظمة تتورط بانتظام أو 

  بكثرة في نزاعات؛

ع تلك المنظمات الكثير من وقته ستقطن يضمن أال تَأعلى القاضي يجِب  )ب(  

  وقتها؛/ 

لكن ذلك ال يمنع القاضي من . قانونيال يجوز للقاضي العمل كمستشار ) ج(  

   ،وجهة نظرالتعبير عن 

كمجرد عضو بالمنظمة المعنية، في أمر قد يترتب عليه بعض األمور 

لة معاملتها معاميجِب  راء التوضيح أن مثل هذه اآليجِب  ة؛ ولكنالقانوني

أن يجِب  أي مشورة قانونية تحتاج إليها المنظمةأن و .االستشارات القانونية

  خالل شخص مختص؛ ؛منيتم الحصول عليها 

  )d(  اسمه  استغاللفي عدم التورط أو على القاضي توخي الحذر يجِب /

  اسمها في أي نشاط خاص 

  بجمع التبرعات؛ 

  )e ( أعضاء جدد لالنضمام تشجيع ال يجوز للقاضي المشاركة بشخصه في

  تشجيعه  إذا كانللمنظمة 

بمثابة آلية لجمع  إكراهي أوالمراقب المعتدل  عتبر من وجهة نظريس

  . التبرعات

  

ال يجوز للقاضي الحصول على عضوية أي منظمة تمارس التمييز على أساس . ١٦٨

العرق أو الجنس أو األصل القومي أو أي سبب آخر يتعارض مع حقوق اإلنسان 

والسؤال عما . الجوهرية، ألن مثل هذه العضوية قد تثير الشكوك حول حيادية القاضي

 على التمييز أم ال هو عادة سؤال بشكل مؤسف إذا كانت ممارسات منظمة معينة تقوم

 التمييز إذا قامت برفض منح عضويتهابن منظمة تقوم وبشكل عام، يقال إ. شديد التعقيد

ى أساس العرق، أو الدين، أو الجنس، أو األصل لبعض األفراد عل بشكل تعسفي

بمنظمة اًولكن، يمكن للقاضي أن يصبح عضو. القومي، أو اإلثنية، أو الميل الجنسي



 

. بين أعضائها شتركاًم اهتماماً الدينية أو اإلثنية أو الثقافية التي تمثُلمكرسة لحفظ القيم 

القاضي عنه أنه يمارس التمييز،  تماع بنادي يعرفجوبالمثل، ال يجوز للقاضي تنظيم ا

  . وال يجوز للقاضي زيارة هذا النادي بانتظام

  

  أنشطة مالية
شئونها / للقاضي نفس حقوق المواطن العادي فيما يتعلق بخصوصية شئونه . ١٦٩

األداء الالئق بواجبات القاضيب اإلخاللحددات من شأنها المالية، فيما عدا أي م .

االنخراط في أنشطة ارة استثمارات، بما في ذلك العقارات، ويمكن للقاضي ملكية وإدو

 ك، لكن ال يجوز له العمل كموظف، أو مدير، أو شرينظير حصوله على أتعاب أخرى

من قبل أفراد عائلة القاضيدار نشط، أو مستشار بأي عمل بخالف العمل الخاص والم .

لعائلة، إال أنه يفضل ورغم أنه عادة ما يسمح للقاضي بالمشاركة في عمل خاص با

تفاديه إذا كان سيستقطع الكثير من وقت القاضي، أو سينطوي على سوء استخدام للهيبة 

ولكن، ال يليق بالقاضي العمل . القضائية، أو إذا أخذ عمل العائلة األولوية على المحكمة

وهذا األمر ينطبق على كل من . في مجلس إدارة شركة تجارية ذات أهداف ربحية

تنفيذية، وسواء كان ذلك –كات العامة والخاصة، سواء كانت إدارتها تنفيذية أو غيرالشر

  . نظير أجر أو ال

  

  باتحاد مالكعضوية 
بمبنى يخص مالك أو اتحاد مالك، يمكن له  عقارعندما يمتلك القاضي أو يشغل . ١٧٠

 ولكن. نونيةقا اتلها العمل بلجنة إدارة المبنى ولكنه ال يجوز له إعطاء أية استشار/ 

من التعبير عن وجهة نظره، كمجرد عضو باالتحاد المعني، في  ذلك ال يمنع القاضي

 راء الالتوضيح أن مثل هذه اآل عليهيجِب  مسألة قد يترتب عليها أمور قانونية؛ لكن

يجِب  فأي استشارة قانونية يحتاجها االتحاد ،معاملتها معاملة االستشارة القانونيةيجِب 

أن المسألة قد تكون أو تثير جدال، تبين ذا وإ. ص مختصمن خالل شخيها الحصول عل

فمثل . ر في التعبير عن آراءه بشأن أمور خالفيةفمن المفضل أن يتوخى القاضي الحذ

.ةيراء قد يسبب تداولها حرجا للقاضي والمحكمة المعنهذه اآل



 

  

  بصفة ائتمانيةالعمل 
وصي أو أي منفذ أو مدير أو أمين أو وفقا للظروف، يمكن للقاضي العمل ك. ١٧١

ب إذا من أفراد العائلة أو صديق مقر أو شخصصندوق عقار أو صفة ائتمانية أخرى ل

 ؛ وذلك بفرض أن القاضي لنمهامه القضائيةللم يتعارض هذا العمل مع األداء الالئق 

نفس تقع على القاضي  بصفة ائتمانية،وأثناء العمل . يتقاضى أجرا نظير هذا العمل

  . المطبقة على األنشطة المالية الخاصة بحياة القاضي الشخصية محدداتال

  

  

  

  



 

  

 .يأال يمارس المحاماة أثناء شغله منصبه القضائ يلى القاضع ١١- ٤
  

  تعليق

  "ممارسة القانون"معنى 
محكمة والذي ليس ه خارج الالعمل الذي يتم أداؤ تشمل أيضاً انونممارسة القإن . ١٧٢

وهو يتضمن  إعطـاء استشـارات   . المحاكمالتي تتم في جراءات إلله صلة مباشرة با

 حضير وتنفيذ أدوات قانونية تغطـي مجـاالً  ونية في موضوعات شتى ومتنوعة، وتقان

وإذا قضـى القاضـي   . وغيرها من الشئون أخـرى  من األعمال وعالقات الثقة اًواسع

كمستشار خاص بأحد منصبه القضائي في وظيفة ذات دوام كامل دتها سنة من أجازة م

، قد يعتبر ذلـك أن القاضـي   تتعلق بالمحاكم وبإدارة العدالة فروع الحكومة بشأن أمور

تبعا للتقاليد المحلية  مدى الحظروتتباين وجهات النظر حول ". ممارسة القانون"يعمل بـ

سمح للقضاة ، حتى بالمحـاكم  وفي بعض البالد التي تطبق القانون المدني، ي. المختلفة

 ،وأحيانا، يسمح للقاضي الذي يوشك على التقاعد. وسطاءأو  محكمينلنهائية، بالعمل كا

 محكم دولي بهيئةفي البالد المطبقة للقانون العام بالمشاركة ـ نظير أجر ـ في العمل ك  

  . لحكومة أجنبية ةتابع

  

  وسيط أو محكمالعمل ك
ـ  . ١٧٣ انون العـام ـ ال يجـوز    عادة ـ على األقل في الواليات القضائية المطبقة للق

ية بصـفة شخصـية إال إذا تـم    ئأو أداء أية مهام قضا وسيط أو محكمللقاضي العمل ك

القضائية ستتعرض السلطة  عتقد أن الثقة في نزاهةوعادة ما ي. بذلك التصريح له قانونياً

من منصبه القضائي عبر تقديم خدمات خاصة لحل  للضعف إذا ما استفاد القاضي مالياً

وحتى إن قدم القاضي تلك الخدمات . خارج نطاق عمله القضائيمادي النزاعات مقابل 

  . ه الخدمات مع األداء الالئق للمهام القضائيةذبدون مقابل مادي، قد تتعارض مثل ه
 
 
  



 

  استشارات قانونية ألفراد العائلة
لـة أو  في حالـة أفـراد العائ   ولكن. ضي إعطاء استشارات قانونية يجوز للقاال .١٧٤

المقربين، يمكن للقاضي تقديم نصيحة شخصية بشكل ودي وغير رسمي وبال  ءاألصدقا

وأن يتم الحصـول   ،معاملتها كمستشار قانوني/ املته قابل، بشرط توضيح أال يتم معم

ختصعلى االستشارة القانونية، إن كان هناك ضرورة لها، بشكل من خالل شخص م .  

  

  حماية مصالح القاضي الشخصية
حقوقها ومصالحه، بما في ذلـك مـن رفـع    / للقاضي الحق في حماية حقوقه  .١٧٥

. التورط في نزاع شخصي توخي الحذر منعلى القاضي يجِب  ولكن. دعاوى بالمحاكم

منصبها / فالقاضي كطرف نزاع، يتعرض لخطر الظهور بمظهر المستفيد من منصبه 

  . ه بالقضاءالئتعريض مصداقيته للشك من قبل زمالقضائي، ومن ثم 



 

  

منظمات  يأن يشكل أو ينضم إلى اتحادات القضاة أو يشارك ف ييجوز للقاض ١٢- ٤

  . أخرى تمثل مصالح القضاة

  

  تعليق

  

  عمالعضوية اتحاد 
أو اتحاد  عمالمن بين حقوق االنتماء المكفولة، يمكن للقاضي االنضمام التحاد . ١٧٦

ة أو تشـكيل ـ مـع قضـاة     الغرض منه تسهيل وحماية ظروف وأجور القضا ،مهني

علـى   محدداتال وقيود بعض الولكن، قد توضع . من هذا النوع عمالآخرين ـ اتحاد  

  . للطابع العام والدستوري لعمل القاضي القيام بإضرابات، نظراً

  

  



 

  

هـدايا أو   يأن يطلبوا أو يقبلـوا أ  يأو أفراد عائلة القاض ييجوز للقاض ال ١٣- ٤

ـ  يبأمكافأة أو قرض أو معروف يتعلق  أو متوقـع أن   يشىء يفعله القاض

 .ييحجم عن فعله فيما يتعلق بأداء واجبات منصبه القضائأن يفعله أو 
  

خاضـعين لنفـوذ   المحكمة أو غيرهم من ال يأال يسمح لموظف يلى القاضع ١٤- ٤

هدية  يأو تعليماته أو سلطته، مع علمه بذلك، أن يسألوا أو يقبلوا أ يالقاض

أو متوقع أن  يشىء يفعله القاض ييتعلق بأ أو مكافأة أو قرض أو معروف

 .ييحجم عن فعله فيما يتعلق بأداء واجبات منصبه القضائأن يفعله أو 
  

  تعليق

  

قدمة ألحد أفراد عائلـة  أو قرض أو خدمة م مكافأةقد يكون القصد من هدية أو  .١٧٧

يعطي القاضي أو أي شخص آخر يسكن ببيت القاضي، هو التأثير على القاضي، أو قد 

األخالقيـة   بـالقيود على القاضي إخبار أفراد عائلتـه  يجِب  وبناء عليه،. بذلك انطباعاً

ولكـن، ال  . وعدم تشجيع أفراد العائلة على خرقها ،المطبقة على القاضي في هذا الشأن

أن يعرف، وال أن يتحكم في كل األنشطة  من القاضيالمراقب المعتدل  يمكن أن يتوقع

   . كافة أفراد العائلة المقيمين ببيتهالمالية وأعمال 

  

وتنطبق نفس االعتبارات على موظفي المحكمة وغيرهم ممن هم عرضة للوقوع  .١٧٨

  .تحت نفوذ القاضي أو قيادته أو سلطته

  

  ما يمكن قبوله
  :ال يشمل لحظروهذا ا .١٧٩

مناسبات الضيافة االجتماعية المعتادة داخـل مجتمـع القاضـي، والمقامـة       .أ 

مقتصرة على تقديم أطعمـة ومشـروبات  ال عالقة لها بالعمل، والألغراض 



 

 متواضعة؛
مثـل الـدروع    التقـديم الهدف الوحيد منها هـو   ويةنأغراض ذات قيمة مع  .ب 

 وبطاقات المعايدة؛ والميدالياتوالشهادات 
غيرها من المؤسسات المالية بالشروط العادية المتوفرة، قروض من بنوك أو   .ج 

 وامل االعتيادية، بصرف النظر عن الوضع القضائي؛والقائمة على أساس الع
فرص ومزايا، تشمل أسعار خاصة وتخفيضات تجارية متوفرة على أسـاس    .د 

 عوامل ليس لها عالقة بالوضع القضائي؛
مكافآت وجوائز تمنح بشكل عشوائي للمتسابقين بسـحوبات أو مسـابقات أو     .ه 

أساس عوامل ليس  المفتوحة لعامة الشعب، وتوزع علىغيرها من المناسبات 

 لها عالقة بالوضع القضائي؛
تمنح بنفس الشروط وعلى أساس نفس المواصفات وفرص زمالة منح دراسية   .و 

 المطبقة على أي متقدم ال يعمل بالقضاء؛
المبالغ المستحقة عن رحلة سفر، بما فيهـا ثمـن   تنازالت عن  أو تعويضات  .ز 

قاربـه، إثـر حضـور    االنتقاالت، واإلقامة، والوجبات الخاصة بالقاضي وأ

القاضي لمناسبة أو نشاط مكرس لتحسين القانون، أو النظام القانوني أو إدارة 

 العدالة؛
  .تعويض معقول عن أنشطة غير قضائية مشروعة ومصرح بها  .ح 

  

  اجتماعية ضيافة
ومحاولة غيـر  " افة اجتماعية عاديةيض"يصعب أحيانا تمييز الخط الفاصل بين  .١٨٠

واإلطار العام الذي تدور فيه الـدعوة مهـم بالنسـبة    . القاضي حظوة لدىالئقة لكسب 

لعملية التمييز، وال يمكن عادة تحديد ما إذا كان من الالئق للقاضي حضـور المناسـبة   

 بياًويجب طرح سؤال عما إذا كان قبول الدعوة سـيؤثر سـل  . على عامل واحد استناداً

قانون، أو حياديته، أو كرامتـه، أو  على استقاللية أو نزاهة القاضي أو واجب احترام ال

ومـن  . إنجازه للمهام القضائية بكفاءة، أو أنه سيعطيه مظهر اإلخالل بأي ممـا سـبق  

  هل صاحب الدعوة االجتماعية صديق قديم : طرحها، ما يلييجِب  األسئلة األخرى التي



 

كبير أم  أم أحد المعارف الجدد؟ هل للداعي سمعة غير طيبة بالمجتمع؟ هل الدعوة لعدد

محدود؟ هل الدعوة مفاجئة أم سابقة الترتيب؟ هل ألي من الحاضرين دعوى معلقة أمام 

القاضي؟ هل سيحصل القاضي على ميزة غير متاحة لآلخرين من شأنها إثارة الشـك  

  أو النقد؟ قولالمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 
 أخذاً في االعتبار حكم القانون، وأية اشتراطات قانونية بشأن الكشـف عـن   ١٥- ٤

ة أو ميـزة  افـأ أن يحصل على هدية رمزية أو مك ييجوز للقاضالممتلكات، 

تلـك الهديـة أو   نية أال تكون  بفرضتم تقديمها فيها  يمالئمة للمناسبة الت

 يعلى القاض التأثير  -المراقب المعتدل من وجهة نظر  –المكافأة أو الميزة 

  .حيز، أو أنها تدعو للتيأداء واجبات منصبه القضائ يف
  

  تعليق

  

  ال يجوز قبول الهدايا ذات القيم المبالغ فيها 
إن الهدية الباهظة القيمة التي تقدم للقاضي أو ألحد أفراد عائلته الساكنين ببيتـه،  . ١٨١

وقد تؤدي إلى سـحب   ،تثير التساؤالت حول حيادية القاضي ونزاهة المنصب القضائي

ولهذا، ال يجوز قبول مثـل  . ذا اإلجراءطلب عادة مثل هتأهلية القاضي في ظروف ال ت

. بمنتهـى األدب  ،م هديـة قديقتراح بتاالأو  ،ويمكن للقاضي رفض الهدية. هذه الهدايا

دم مثل هذه الهدايا بشكل تلقائي بدون األخذ في االعتبار القواعد واألعـراف  قَوأحيانا تُ

راء القاضـي  بعد إج ،شتراك في نادي صحياالوقد يكون عرض ب. التي تحكم القاضي

بنيـة   اًي يسمح فيها القانون بذلك، صادرفي األماكن التـ ح جنسية  نْلمراسم زواج أو م

على القاضي رفض العرض شارحا أن قبوله قد يعد بمثابة الحصول يجِب  لكن ،سليمة

ومن ناحية أخرى، فإن تقديم زجاجة ويسكي . على أجر أو مكافأة نظير أداء واجب عام

  . للقواعد خرقاًعادة عد للقاضي ال ي ةموسيقى المفضلأو اسطوانتين لل

  

   

  مكافآةقبول 
إلقاء خطبـة بفـرض أن   نظير أو أجر  المكافآتمن قبول  ليس القاضي ممنوعاً. ١٨٢

ـ يجِب  لكن. مع المهمة المؤداة ومتناسباألجر معقول  د مـن عـدم   على القاضي التأكُ

 الًأن يبدو القاضي مسـتغ يجِب  فال. التسبب في أي خالفات بشأن الترتيب المتفق عليه

وال يجوز للقاضـي قضـاء  . ايا شخصيةمزلحصول على منصبها القضائي ل/ لمنصبه 



 

عن واجبات المحكمة إللقاء خطـب أو كتابـة موضـوعات بهـدف      وقت طويل بعيداً

بشأن تأثير غير أال يثير مصدر دفع األجر التساؤالت يجِب  كذلك،. الحصول على أجر

  . أمامها كقاضٍ/ ي أمور تعرض أمامه حول قدرة القاضي واستعداده المحايد ف، أو الئق

  



 

  

  :القيمة الخامسة

  المســــاواة

  

  :المبدأ

ألداء واجبات  يجميع أمام المحاكم أمر ضرورمعاملة ال يالحرص على المساواة ف

 .ستوجبم على نحوٍ يالمنصب القضائ
  

  تعليق

  

  معايير دولية
التمييز ضد  تحظري اإللمام باألدوات الدولية والمحلية التي على القاضيجِب  .١٨٣

كافة أشكال التمييز  علىالشرائح الضعيفة بالمجتمع، مثل المعاهدة الدولية بشأن القضاء 

كافة أشكال التمييز ضد النساء على ، والمعاهدة الدولية بشأن القضاء ١٩٦٥العرقي 

اد والتمييز على أساس الدين أو كافة أشكال االضطهعلى ، وإعالن القضاء ١٩٧٩

، وإعالن حقوق األشخاص المنتمين ألقليات قومية أو إثنية أو دينية أو ١٩٨١المعتقد 

من العهد ) ١( ١٤ المادةعلى القاضي االعتراف بأن يجِب  وبالمثل. ١٩٩٢لغوية 

متساوون أمام  جميعاً الناس"ضمن أن الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ت

في االعتراف بحق ) ١( ١٤ المادةتفق مع من العهد أيضاً ت) ١( ٢ المادةوأن ". محاكمال

دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو كل فرد في محاكمة عادلة ب

معتقد آخر، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو  ياللغة أو الدين أو السياسة أو أ

وضع "أو " (ظروف أخرى"التعبير و. روف أخرىاإلمكانيات، أو الوضع أو أية ظ

، والميل الجنسي، والوضع فساد النسبتم استخدامه ليشمل، على سبيل المثال، ") آخر

ولهذا، من واجب القاضي أداء المهام .  باإليدزمرض ، واإلعاقة، والاالقتصادي

ادي أي تحيز وذلك بتفالقضائية باالحترام الواجب لمبدأ المعاملة المتساوية لألطراف، 



 

أو أي تمييز، واإلبقاء على التوازن بين األطراف وضمان أن يحصل الجميع على 

  . لدعواهم استماع عادل

  

  راء المقولبةاآليجب على القاضي تفادي 
 والمساواة وفقاً. عاملة العادلة والمتساوية صفة أساسية للعدالةعتبرت الماُلطالما  .١٨٤

فحسب، بل هي سمة من سمات األداء القضائي لها عالقة  للقانون ليست جوهرية للعدالة

والقاضي الذي يتوصل ـ على سبيل المثال ـ إلى نتيجة . وطيدة بالحيادية القضائية

 الظاهريةالفعلية أو ض بذلك حياديته عري راء المقولبةاآلفخ في صحيحة ولكنه يقع 

. أو تحامل وهمأو  مقولبةآراء  ال يجوز للقاضي التأثر بمواقف مبنية علىو. للضرر

على القاضي بذل كل جهده للتعرف وللبرهنة على قدرته على تمييز يجِب  ولهذا

  . وتصحيح مثل هذه المواقف

  

  التمييز الجنسي
تاح بالتساوي للرجال ضمان أن دخول المحكمة مفي  يلعب القاضي دوراً .١٨٥

ف، والمحامين، وموظفي وهذا الواجب ينطبق على عالقات القاضي باألطرا. والنساء

يحدث وقد ال . المحكمة، باإلضافة إلى عالقة موظفي المحكمة والمحامين باآلخرين

يمكن  لكنكثيرا بالمحاكم اليوم، بشكل علني تحيز جنسي من قبل القضاة تجاه المحامين 

من التحرش الجنسي؛  اًاعتبار بعض أساليب الكالم أو الحركات أو أي سلوك آخر نوع

عند توجيه الحديث إلى المحامين من  متعاليةيل المثال، استخدام بعض األلفاظ الفعلى سب

أو التعليق على مظهر المحامي ") يا صغيرتي"، "يا عزيزتي"، "يا حلوتي("النساء 

هذه ("أو تهكم القاضي . تبع عادة عند الحديث مع رجلالخارجي أو ملبسه بأسلوب ال ي

من كفاءة النساء كمحامين  طيحبشكل ") مرأةيد اعلى  اكان يجدر تحضيره فعةاالمر

والمعاملة الفظة تجاه . بالحد من اعتدادهن بأنفسهن أو بالتقليل من ثقتهن في مهارتهن

قد تؤثر بشكل مباشر على حقوقهن القانونية ") تلك المرأة الغبية("المتنازعين من النساء 

موظفي المحكمة أو المحامين أو وعادة ما يعتبر التحرش الجنسي ب. أو ظاهرياً فعلياً

  . غير قانوني وغير أخالقي أيضاً االمتنازعين أو الزمالء سلوك



 

  

   :التطبيق

  

المجتمع والفروق  يمدى التنوع فب إدراكأن يكون على علم و يعلى القاض ١- ٥

الجـنس   -ال تقتصر علـى و -تشمل  يلناشئة عن المصادر المختلفة والتا

والطوائـف االجتماعيـة والعجـز والعمـر      يوالنوع والدين واألصل العرق

قتصـادية  حالة االجتماعيـة واال والوضع االجتماعى والتوجهات الجنسية وال

 "). ال عالقة لها بالدعوى ياألسباب الت("واألسباب األخرى المماثلة 
  

  تعليق

  

  واجب االستجابة للتنوع الثقافي
ثقافي والعرقي والـديني  يعترف بالتنوع ال وأيتعرف على  أالمن واجب القاضي  .١٨٦

ويجـب علـى   . من األشكال بأي شكلٍ تحامالًوم اًتحيزأال يكون مللمجتمع فحسب، بل 

القاضي أن يحاول بكل الطرق الممكنة أن يظل مبالمواقف والقيم المتغيرة بالمجتمع  ماًل

ر وأن يظهر بمظه التي ستساعد القاضي في أن يكون محايداً) وهي أمور متاحة عادة(

سن تلك الجهود مظهر حيادية القاضي، ال حولكن، من الضروري مراعاة أن تُ. الحيادية

  . أن تقلل منه



 

  

أو تحـامالً،   تحيزا يأال يبد يأثناء أداء واجبات منصبه القضائ يعلى القاض ٢- ٥

شخص أو جماعةً بناء على أسباب ال  يسواء بالكلمات، أو بالسلوك، نحو أ

  . عالقة لها بالدعوى

  

  ليقتع

  

  واجب االمتناع عن إلقاء تعليقات مهينة
ـ ألي م عطـي سلوكها ي/ على القاضي أن يجاهد لضمان أن سلوكه يجِب  .١٨٧ ب راق

معلى القاضي تفادي التعليقـات أو  يجِب  .للثقة في حيادية القاضي منطقية اًل أسبابعتد

اسـية أو قلـة   التعبيرات أو الحركات أو التصرفات التي قد تفسر على أنها عـدم حس 

واألمثلة على ذلك تشمل تعليقات ليس لها عالقة بالموضوع أو . احترام تجاه أي شخص

، أو أي سـلوك  مقولبةآراء  تعليقات مهينة على أساس عرقي أو ثقافي أو جنسي أو أي

يوحي بأن األشخاص الماثلين أمام المحكمة لن يحصلوا على التقدير المنصف واالحترام 

بشأن األصول اإلثنية بما فيها أصل القاضي نفسـه،   مهينةت القاضي الوتعليقا. الواجب

ويجب على القاضي أن يحرص بشكل خاص علـى أال  . فظة وغير محترمةتعد أيضا 

 تعليقاتها نبرة عنصرية، وأال تكون جارحة لبعض أقليات المجتمع ولو/ يكون لتعليقاته 

  . حتى عن غير قصد

    

  د إلقاء المالحظات القضائية يجب توخي الحذر واللياقة عن
أن يلقي القاضي بتعليقات غير الئقة أو مهينة بشـأن المتنـازعين، أو   يجِب  ال .١٨٨

السـجناء   علىالقضاة  هافي انهالوقد حدثت مواقف . المحامين أو األطراف أو الشهود

وفي الوقت الذي يمكـن فيـه   . ظات المهينة عند النطق بالحكم عليهممن المالح بوابلٍ

المجتمـع تجـاه جريمـة     غضب وثورةللقاضي، حسب األعراف المحلية، التعبير عن 

. توخي الحذر وضبط النفس واللياقة دائما عند إلقاء المالحظات القضـائية يجِب  بشعة،

تطلب تنفيـذ إجـراء قـانوني   تفالحكم على متهم تمت إدانته بجريمة هو مسئولية ثقيلة 



 

للقاضي إلطالق العنان التفعاالته الشخصية التي  وهو ليس فرصة. عن المجتمع بالنيابة

  . تجنح إلى الحط من القيم الجوهرية للمنصب القضائي

  

  



 

  

التقدير المالئـم   يمع توخ يأن يمارس واجبات منصبه القضائ يعلى القاض ٣- ٥

 يلكافة األشخاص سواء كانوا أطرافـاً أو شـهوداً أو محـامين أو مـوظف    

أسـباب ال  على أسـاس  ضائية، دون تمييز المهنة الق يالمحكمة أو زمالء ف

 .ال تتصل بتنفيذ تلك الواجبات على نحو سليموعالقة لها بالدعوى، 
  

  تعليق

  

  يجب معاملة مستخدمي المحكمة باحترام
لمحاكمة عادلة فـي   اًناسبم اًإنها مسئولية القاضي أن يضبط اإليقاع ويخلق مناخ .١٨٩

غير متساو أو فيه تمييز، سواء  محكمة بشكلٍومعاملة مستخدمي ال. محكمتها/ محكمته 

فكل من يظهرون بالمحكمة من ممارسـي  . ، هو أمر غير مقبولأو ظاهرياً أكان فعلياً

لهم الحق في المعاملة بشكل يحترم إنسـانيتهم وحقـوق    ،قانون أو متنازعين أو شهود

ي ويجب على القاضي ضمان حماية كل األشخاص مـن وقـوع أ  . اإلنسان الجوهرية

  . تحامل على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو أي سبب آخر



 

  

على القاضي أال يسمح لموظفي المحكمة أو أي شخص آخر من الخاضـعين   ٤- ٥

لنفوذ أو تعليمات أو سيطرة القاضي أن يميزوا بين األشخاص المعنيين فـي  

 . أسس ال عالقة لها بالدعوى ةقضايا منظورة أمام القاضي بناء على أي
  

  ليقتع

  

  المحددةواجب التأكد من امتثال موظفي المحكمة للمعايير 
 بـر االحتكاك األول ألي فرد من أفراد الشعب بالنظام القضـائي ع  تمعادة ما ي. ١٩٠

طاقتها علـى أن  / أن يؤكد القاضي بكل طاقته  ولهذا فمن المهم جداً. موظفي المحكمة

مـع المعـايير السـالف     توافقاًيكون سلوك موظفي المحكمة، تحت إشرافه ورقابته، م

يجِـب   خاص، وبشكلٍ. خارج نطاق الشبهات أن يكون دائماًيجِب  وهذا السلوك. ذكرها

على موظفي المحكمة االمتناع عن أية ألفاظ تفتقر إلى الحساسية فيما يتعلق بـالجنس،  

ـ    أو رفعاً أو إهانة أو تهديداً وأي تصرف يمكن اعتباره انتهاكاً ن للكلفـة أو غيـره م

  . تتعلق بأي نوع من المحظوراتالتي التصرفات غير الالئقة 

  



 

  

على القاضي أن يطلب من المحامين في الدعاوى القضائية المنظورة أمـام   ٥- ٥

 أوالتحيـز   المحكمة أن يمتنعوا عن التعبير سواء بالكلمات أو بالسلوك عن

ط قانونـاً  باستثناء ما يرتب ،ال عالقة لها بالدعوىأسس المبني على التحامل 

 .دفاع قانونييعتبر  قدوما بأمر في الدعوى القضائية، 
  

  تعليق

  

واجب منع المحامين عن أي سلوك يأو غيـره مـن    اًأو جنسـي  اًعنصـري  اًتمييز عد

  التصرفات غير الالئقة

يصدر عن المحـامين داخـل   ي تعليق القاضي النظر بوضوح أل لفتأن ييجِب  .١٩١

قـد   وعندما يكون ذلك التعليق ليس له عالقة بالدعوى أ  يالمحكمة أو في وجود القاض

الحكـم   ينطبـق ذات و. عدم اللياقةأو  اإلهانةيتصف بالتمييز الجنسي أو العنصري أو 

يمكن اعتباره بشكل معقول أنه موافقة ضمنية علـى   تراخٍأي حديث أو إشارة أو على 

في الحاالت  شهادة مقبولةئم أو دفاع مال ال يتطلب أن يتم استبعادو. مثل هذه التعليقات

منظـورة   ، أمـور التي يكون فيها التمييز الجنسي أو العنصري أو ما شابه من العوامل

 عـادلٍ  ومن واجبات القاضي العامـة االسـتماع بشـكلٍ   . ع نزاعضأمام المحكمة كمو

والتصـرف  هيمنته على اإلجراءات  ، عند الضرورة، تأكيدللدعاوى، ولكن عليه أيضاً

وتتوقـف درجـة   . والنظام داخل المحكمة دبم للحفاظ على مناخ من المساواة واألبحز

ولكـن  . ، يكون التوجيه المهذب كافياًوأحياناً. على ظروف المحاكمة" الحزم المناسب"

 إنـذار السلوك المهين والمتعمد يتطلب إجراء أشد، مثل توجيه حاد من قبل القاضي، أو

المحامي سلوكه السـيئ بعـد    و إذا كررر الجلسة، مسجل بمحض إنذارعلى انفراد، أو 

بالنسبة لجـرائم   في حدود ما يسمح به القانون المعاقبةيمكن البدء في إجراءات  تحذيره

  . الجلسات

  

  



 



 

  :القيمة السادسة

رة واالجتهادالمقد 
  

  :المبدأ

رة واالجتهاد هي شروط جوهرية ألداء واجبات المنصب القضائي على النحو المقد

 .لمستوجبا
  

  تعليق

  

  المقدرة
على أدء القاضي لواجباته القضائية معرفة القانون، والمهارة، المقدرة  تتطلب. ١٩٢

 مجاالً ة بما ال يدعحواضرة القاضي المهنية ويجب أن تكون مقد. والتحضير االجتهادو

الخطر  القضائية للضعف أوالمقدرة  وقد تتعرض. واجباتها/ ه لواجباته للشك عند أدائ

أخرى قد تؤثر على  ل أو موادوعندما يقع القاضي تحت تأثير المخدرات أو الكح

المقدرة  عفيرجع ضأقل من الحاالت، قد  وفي عدد. اته الذهنية أو الجسديةدرقُ

أو منح برة المناسبة، أو لمشاكل في شخصيته أو مزاجه، القضائية الفتقار القاضي للخ

ه أدائأو ظهور عدم مناسبته من خالل  ،لممارستهناسب المنصب لشخص غير م

قدرة أو عجز يكون حلهما  وفي بعض الحاالت، قد يرجع لعدم. للمنصب القضائي

  . ـ هو العزل الدستوري من المنصب اًجذري الوحيد ـ حالً

  

  االجتهاد
هي  سريعٍ ، واتخاذ إجراء بشكلٍحايدم ، والتقرير بشكلٍصاف إن التفكير بذهنٍ .١٩٣

ل حايد والعادويشمل االجتهاد أيضا السعي للتطبيق الم. كلها مظاهر لالجتهاد القضائي

وقد يعتمد مظهر االجتهاد في أداء . عدم كفاءة سير اإلجراءاتللقانون، وتجنب 

، بما فيها توفرالمواردمة ى مدى ثقل أعباء العمل، ومدى مالءالواجبات القضائية عل



 

الفنية، وزمن البحث، والمداوالت، والكتابة، والمهام  مساعدة الموظفين والمساعدة

  .القضائية األخرى بخالف الجلوس بالمحكمة

  

  تأثير الراحة واالسترخاء والحياة األسرية 

فيجب أن يحصل . عائلتها/ االعتراف بمسئولية القاضي تجاه عائلته يجِب  .١٩٤

القاضي على وقت وبفرص معقولة  ،والذهنية يسمح له بالحفاظ على صحته البدنية كاف

واآلن صار هناك . لتطوير مهاراته ومعلوماته الضرورية ألداءه مهامه القضائية بكفاءة

يتم توفير مراكز لالستشارة ، وأحياناً. بضغوط المنصب القضائي زايدتاعتراف م

ضاة وفي الماضي، كان القُ. والعالج للقضاة الذين يعانون من الضغوط العصبية

. مثل هذه االعتبارات تقليل من أهميةالتجاهل أو لقانون يجنحون إلى ا وممارسو

الشهيرة النهيارات عصبية أصابت بعض التجريبية والحاالت أدت البحوث ا، وحديثاً

   ٥٨.لفت انتباه الرأي العام لمثل هذه األمور إلى القضاة

  

  :التطبيق

الصدارة قبل  كزإن واجبات المنصب القضائي التي يقوم بها القاضي تحتل مر ١- ٦

 .كافة األنشطة األخرى
  

  تعليق

  

  ة للقاضيب أن تكون للمحكمة األولوية بالنسبيج
إن واجب القاضي األساسي هو أداء الوظيفة القضائية، وأهم عناصرها االستماع  .١٩٥

وإذا طلبت الحكومة من القاضي القيام . عليهاللدعاوى وتحديد وتطبيق القوانين المالئمة 

ة همتبعدها عن عمل المحاكم المعتاد، ال يجوز للقاضي قبول مثل هذه الم/ بمهمة تبعده 

  ه اآلخرين بالقضاء للتأكد من أن قبول مهمةن التشاور مع رئيس المحكمة وزمالئدو

 ،لن تتداخل بشكل غير مستوجب مع كفاءة العمل بالمحكمة تخصصهتخرج عن نطاق 

                                                 
.٧٩١حتى  ٧٧٤الجريدة القانونية األسترالية  ٧١) ١٩٩٧(، "الضغط القضائي ـ تحديث"كيربي، . د.م  58  



 

ويجب علـى القاضـي   . مة اآلخرينغير مستوجب على أعضاء المحك عبئاً مثُلولن تُ

مقاومة أي إغراء بتكريس اهتمام زائد ألنشطة غير قضائية من شأنها تقليل قدرته على 

وبالطبع يتعاظم خطر االهتمام الزائد بمثل هـذه األنشـطة، إذا   . أداء المنصب القضائي

أن المراقـب المعتـدل    وفي مثل هذه الحاالت، قد يشـك . هاهناك أجر نظير أدائكان 

فالسـلطة القضـائية   . دخلها/ ل المهمة غير القضائية بهدف تحسين دخله بِالقاضي قد قَ

هي مؤسسة الهدف منها خدمة المجتمع، وهي ليست مجرد قطاع من قطاعات السـوق  

  . المتنافسة اقتصادياً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 الواجبات منصبه القضـائي التـي   لنشاطه المهني  كرسعلى القاضي أن ي ٢- ٦
 اتخـاذ القـرارات  و الواجبات والمسئوليات القضائية في المحكمة تشمل أداء
المهام األخرى المتصلة بالمنصـب القضـائي أو عمليـات     بل أيضاً فحسب،
 . المحكمة

  

  تعليق

  

رة المهنية ضرورة بالنسبة إلدارة القضاءالمقد  
 إصـدار الحكـم  ، إدارة الدعاوى إلى جانب بقدر اإلمكان، على كل قاضٍيجِب  .١٩٦

، وحفظ السجالت، لدعاوىفي االسريع  البتوذلك يشمل إدارة الدعاوى، بما فيها . فيها

وإن لم يجتهد القاضي في مراقبـة  . واإلدارة المالية، واإلشراف على موظفي المحكمة

. الدعاوى، فستؤدي عدم فعاليته إلى زيادة المصاريف وإضعاف إدارة العدالة البت فيو

لحفاظ على الكفاءة المهنية في إدارة القضـاء، وتسـهيل أداء   على القاضي ايجِب  ولهذا

  . المسئوليات اإلدراية على موظفي المحكمة

  

  اختفاء سجالت المحكمة
ختفاء اعلى القاضي اتخاذ كافة الخطوات المعقولة والضرورية لتفادي يجِب  .١٩٧

سجالت وتلك الخطوات قد تشمل رقمنة . سجالت المحكمة أو صعوبة االضطالع عليها

على القاضي تأسيس نظم للتحري عن ضياع أو اختفاء ملفات  ويجب أيضاً. المحكمة

ستقل على القاضي التأكد من إجراء تحري ميجِب  وعند الشك في نية مبيتة،. المحكمة

من جهة المحكمة  اًخطير اًتقصير بشأن الملفات المفقودة، األمر الذي يعتبر دائماً

على القاضي، بقدر اإلمكان، اتخاذ إجراءات يجِب  ملفات،وفي حالة فقدان . المعنية

.سجل وتفادي تكرار مثل هذا الفقدإلعادة بناء ال



 

  

  غير رسمية مطالبات مادية

غير  طالبات ماديةالمرفوعة من عدة واليات قضائية بشأن م اريرفيما يخص التق. ١٩٨

استدعاء ملفات، أو موظفون بالمحكمة، ألغراض مثل  رسمية يطلبها بوضوح أو ضمنياً

أو استخراج نسخة من األدلة، تكليفات الحضور،  خدمةاستخراج تكليفات بالحضور، أو 

أو الحصول على كفالة، أو الحصول على نسخة موثقة من الحكـم، أو اإلسـراع فـي    

تواريخ مالئمة، أو العثور على ملفات  عاوى، أو تأجيل الدعاوى، أو تحديدالد إجراءات

  :على القاضي التفكير فيما يلييجِب  مفقودة،

شخاص تعليق مالحظات داخل مبنى المحكمة أو في األماكن التي قد يراها األ  .أ 

إجراءات سـرية لتلقـي    وجودوتشير إلى  ،مماثلة المعنيون، تمنع أية مطالب

 الشكاوى بخصوص مثل هذه الممارسات؛
الئمـة  المحكمة ولجان للمستخدمين وتطبيـق نظـم م  مراقبة تعيين موظفين لل  .ب 

 للرقابة لمحاربة مثل هذه المطالبات غير الرسمية؛ 
 إدراج الرقمنة على سجالت المحكمة بما فيها جدول االستماع بالمحكمة؛  .ج 
حضير دعوى لالستماع؛ تلتحديد مدد زمنية ثابتة للخطوات القانونية المطلوبة   .د 

 و
  .االستجابة السريعة والفعالة لشكاوى الناس من قبل المحكمة  .ه 



 

 
معرفـة   لتحسين والحفـاظ علـى  قاضي أن يتخذ الخطوات المعقولة على ال ٣- ٦

ه الشخصية الالزمة ألداء واجباته القضائية علـى  مزاياالقاضي ومهاراته و

يجِب  ذلك من التدريب والتسهيالت األخرى التيمستفيدا في نحو مستوجب، 

 . توفيرها للقضاة تحت الرقابة القضائية
  

  تعليق

  

  قاضٍ  لكل التدريب ر منيجب الحصول على قٍد
يفـرض عليـه    ولكنه أيضاً ،القضائية  يمنح القاضي حقوقاًالسلطة  إن استقالل. ١٩٩

وهذا يعني . واجبات أخالقية، وتلك تتضمن واجب أداء العمل القضائي بمهنية واجتهاد

أن القاضي البد له من الحفاظ والحصول على قدرات مهنية معينة، وتطويرها بشـكل  

ومـن  . حصول عليهال ،كما يحق له ،على القاضييجِب  ل التدريب الذيمنتظم من خال

، إن لم يكن من األساسي، أن يحصل القاضي فور توليه لمنصـبه علـى   المفضل جداً

علـى   اًتكون قادر/ العملية، بحيث يكون  تدريب مفصل وعميق ومالئم لخبرة القاضي

بة ال تشمل المظاهر واإلجراءات والمعرفة المطلو .أداء واجباته القضائية بشكل مرضٍ

  . القانونية فحسب، بل تمتد أيضا للتأثير الفعلي للقانون والمحاكم على واقع الحياة

  

يمكن لثقة المواطنين في النظام القضائي أن تقوى إذا كان للقاضي معرفة عميقة . ٢٠٠

باإلضـافة  ومتنوعة تتخطى حدود المجال الفني للقانون لمناطق تشغل اهتمام المجتمع، 

لما قد يكون للقاضي من مهارات للمحاكم يسمح لـه بـإدراة الـدعاوى     وفهمٍ شخصية

وباختصار، فإن التـدريب  . وحساس الئق والتعامل مع كافة األشخاص المعنيين بشكلٍ

، ولحماية القضـاة  ةمطلب أساسي لألداء الموضوعي والمحايد والكفء للمهام القضائي

فور توليه المنصـب   ولهذا، يحصل القاضي المعاصر عادةً. من المؤثرات غير الالئقة

واختالف األديـان،  ة على أمور مثل الحساسية تجاه الجنس والعرق والثقافعلى تدريب 

وفي الماضي، كـان يسـود   . والميل الجنسي، واإلصابة باإليدز، والعجز، وما إلى ذلك

ـ  الل ممارسـته اليوميـة  انطباع بأن القاضي البد وأنه اضطلع على هذه األمور من خ



 

أن يتم ذلـك  و ،ولكن، أثبتت الخبرة ضرورة القيام بمثل هذه التدريبات. لمهنة المحاماة

تحديدا عبر السماح ألفراد ينتمون لشرائح معينة أو أقليات بالحديث مباشرة مع القضـاة  

بحيث يمكنهم االستماع والحصول على مواد تساعدهم في التعامل مع هذه األمور حين 

  . ظهر أمامهم فيما بعد أثناء ممارستهم للقضاءت

  

فيما يختص بالتدريب، فإن القاضي الذي تم اختياره من بـين أفضـل وأكثـر    و. ٢٠١

مثله مثل القاضي الذي تم تعيينه فـي بدايـة    المحامين خبرة، يحتاج إلى التدريب تماماً

 العاديوقد يكون المحامي  ،سيئاً قد يكون المحامي الجيد قاضياً". حياتها المهنية/ حياته 

داخل المحكمة أكبر بكثير من مجـرد أن   سلوكوالالحكم  وقد تكون نوعية. جيداً قاضياً

   ٥٩.يتم دراستها بالقانون

  

  محتوى مناهج التدريب القضائي
ـ   . ٢٠٢ إن أداء الواجبات القضائية هو بمثابة مهنة جديدة لكل مـن المـوظفين الجد د

كثيـرة،   وضـوعات خاص من التناول لمهو يتعلق بأسلوب امين ذوي الخبرة، ووالمح

خاصة فيما يتعلق بأخالقيات القضاة المهنية، وإجراءات المحكمة، والعالقـات بكافـة   

لمستويات الخبرة المهنية لدى المـوظفين   تبعاًو. األشخاص المعنيين بإجراءات المحاكم

الجمليـة تنـاول القضـاة    تعليمات فنية تخـص ع أال يقتصر التدريب على يجِب  ،دد

للدعاوى، بل أن تضع في االعتبار الحاجة إلى وعي اجتماعي وفهم واسع لموضوعات 

أخرى، من المهم أخذ السمات  ومن ناحية. متنوعة تعكس مدى تركيب الحياة بالمجتمع

طبيق البرامج التدريبية بشكل الخاصة ألساليب التوظيف في االعتبار بحيث يتم تحديد وت

محامي صاحب الخبرة يحتاج فقط إلى تدريب فيما يخص األمـور المطلوبـة   فال. الئق

، الشـهادة هي لديه معرفة كاملة بإجراءات المحكمة، وقـانون  / فهو . بالمهنة الجديدة

ولكن، من الممكن أال يكون هـذا  . األعراف االعتيادية، واألمور المتوقعة من القاضي

دز، أو قد فكر من قبل في احتياجات مثـل  باإلي اًمصاب اًالشخص قد قابل من قبل شخص

  ومن هذا المنطلق، قد يكون االستمرار في التعليم. هذا المريض القانونية وغيرها
                                                 

، محاضرة ليون الدنر لعام "تغيُر ليس تحلُل: القضائيتحليل التعيين "، .س.فسير روبرت ميجاني     
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ر مـن الواليـات   يوعلى الرغم من حداثة عهد الكث. القضائي بمثابة وسيلة لفتح األعين

ة قد أظهرت، أن القضائية ـ المطبقة للقانون العام ـ بالتدريب القضائي، إال أن التجرب  

القضائية نفسها يكون عادة مفيـدا للغايـة بالنسـبة    السلطة  إجراء التدريب تحت رقابة

  .للقضاة الجدد ويضع حجر األساس لحياة قضائية ناجحة

  
  القضائيةالسلطة  تدريب عملي لكافة مستويات

عمله أن يحصل عليها القاضي في بداية يجِب  إلى جانب المعرفة األساسية التي. ٢٠٣

عملها القضائي، يلتزم القاضي عند توليه المنصب باالستمرار مدى الحياة في الدراسة / 

بسبب التغييرات المسـتمرة فـي القـانون     ال غنى عنه فالتدريب صار أمراً. والتعليم

ـ في الكثير من البالد ـ علـى مسـئوليات      اضيوالتكنولوجيا واحتماالت حصول الق

م البرامج العمليـة فرصـة   قدأن تُيجِب  ولهذا. اًجديد اًا منصبتوليه/ جديدة عند توليه 

التدريب في حالة تغيير المهنة، مثل االنتقال بين المحاكم أو الدعاوى الجنائية والمدنية، 

منصب مثل تولي أو ) حداثاألسرة أو األمثل محكمة (والية قضائية متخصصة  توليو

ن يقترن التـدريب المتواصـل بكافـة    ومن المفضل أ. رئاسة غرفة مشورة أو محكمة

أن يـتم تمثيـل مختلـف    يجِـب   وكلما أمكن ذلك،. مستويات العمل بالسلطة القضائية

. راء فيمـا بيـنهم  يبة، بحيث تتاح الفرصة لتبـادل اآل المستويات بنفس الجلسات التدر

ويساعد ذلك على الحد من الميل إلى الفصل الزائد بين المستويات، وعلى إبقـاء كافـة   

المستويات على دراية بمشاكل ومشاغل المستويات األخرى، ويـروج لتنـاول خدمـة    

  .القضائيةالسلطة  متكامل بكافة أقساممتسق والقضاء بشكل 

  

  السلطة القضائية مسئولة عن التدريب القضائي
في الوقت الذي يتوجب فيه على الدولة تـوفير المـوارد الضـرورية وتحمـل     . ٢٠٤

القضـائية أن  السـلطة   علىيجِب  لمجتمع الدولي إذا احتاج األمر،التكاليف، بمساعدة ا

. أو أن تكون هي نفسها مسئولة عن تنظيم واإلشراف على التـدريب  كبيراً تلعب دوراً

ويجب أن يعهد بهذه المسئوليات، في كل دولة، ليس لوزارة العدالة أو أية جهة تشريعية 

مثل لجنـة الخـدمات  مستقلة  ألية جهة أخرىأو تنفيذية، بل للسلطة القضائية نفسها أو 



 

فـي تشـجيع وتسـهيل     قيمـاً  ويمكن التحادات القضاة أيضا أن تلعب دوراً. القضائية

وفي ضوء تعقيدات الحياة العصـرية،  . التدريبات التي تقام للقضاة فور توليهم المنصب

الضـرورة  ال يمكن اآلن االعتماد على أن الجلوس بالمحكمة تقريبا كل يوم سيحضر ب

القاضي لمواجهة كافة المشاكل التي تعرض أمامه وأن تزوده بأفضل الطرق للتعامـل  

وقد أثبتت التغيرات التكنولوجية في أنظمة المعلومات حتى ألكبر القضاة خبـرة  . معها

  . حاجتهم إلعادة التدريب والتأهيل، األمر الذي يجدر بهم قبوله واالعتراف به

  

  التوظيفيةالسلطة  التأديبية أوالسلطة  لتدريبية عناالسلطة  ن تختلفيجب أ
مسـئولة  السلطة  لضمان الفصل الالئق بين األدوار، من المفضل أال تكون نفس. ٢٠٥

ويجب أال يكون المسئولون عـن التـدريب،   . عن تدريب وتأديب القضاة في آن واحد

تحـت   ـ  بالتدريبأن يعهد ويجب . مباشر عن تعيين أو ترقية القضاة لمسئولين بشك

لهيئة خاصة ذاتية اإلدراة تملـك   ـمستقلة   القضائية أو أي هيئة أخرىالسلطة  إشراف

تحديد برامج التدريب وضـمان   علىقدر بالتشاور مع القضاة ومن ثم تَ ،ميزانية خاصة

. يعملـون بكافـة األنظمـة   ومن المهم أن يتم التدريب على يد قضاة وخبراء . تطبيقها

المدربين من بين األكفاء بالمهنة وانتقائهم بعناية على يد الهيئة المسـئولة   ويجب اختيار

عن التدريب، مع األخذ في االعتبار معرفتهم بالموضوعات المقـررة باإلضـافة إلـى    

  . مهارتهم التعليمية



 

  

المختلفـة فـي القـانون    على القاضي أن يحيط نفسه علماً بشأن التطورات  ٤- ٦

األخرى التي تحدد معايير حقوق  ات الدولية واألدواتالدولي بما فيها االتفاقي

  . اإلنسان

  

  تعليق

  

  عالقة القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
٢٠٦. للمجتمعات واللجوء المتزايد للقانون الدولي فيما يتعلق  تناميفي إطار التدويل الم

ه ليس بعالقة الفرد والدولة، فمن الضروري أن يمارس القاضي السلطات المخولة إلي

إلى الحد األقصى الذي يسمح به القانون  فقط بما يتوافق مع القانون المحلي، ولكن أيضاً

المحلي بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها في المجتمعات الديموقراطية 

ية شروط ينص عليها القانون المحلي، وبصرف النظر عن الخضوع ألوبشرط . الحديثة

قاضي، ال يجوز للقاضي أن يتجاهل أو يدعي عدم علمه بالقانون طبيعة واجبات ال

القانون الدولي  من اًمتفرعكان سواء أالدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

، أو المعاهدات الدولية المطبقة، أو االتفاقيات اإلقليمية بشأن حقوق اإلنسان، االعتيادي

ل أن تكون فضزء األساسي من التزامات القاضي، يوللترويج لهذا الج. عند انطباقها

المتاحة  األولية والعمليةدراسة قانون حقوق اإلنسان متضمنة في برامج التدريب 

عمل القاضي اليومي، بال قترنة باإلشارة إلى تطبيقات القانونموأن تكون للقضاة الجدد، 

  . بأقصى الحدود التي يسمح بها القانون المحلي



 

  

إصـدار   بمـا فيهـا  ضي أن يقوم بكافة واجبات منصبه القضـائي  على القا ٥- ٦

 .وبالسرعة المعقولة عدالةالقرارات بكفاءة و
  

  تعليق

  واجب تناول األمور بسرعة معقولة
 اًاحترام رظهِأن ي ،الة وسرعةعلى القاضي في تناوله لألمور بفاعلية وعديجِب  .٢٠٧

لحقوق األطراف عند االستماع إليها، اًستوجبم سم األمـور دون التسـبب فـي    وأن يح

تابعة الـدعاوى  راقبة ومعلى القاضي ميجِب  .تكاليف إضافية أو تأخير غير ضروري

بحيث يقلل أو يوالتكاليف غيـر   ،والتأخير الذي يمكن تفاديه تسويفية،مارسات الزيل الم

ـ   .الضروروية  ن الويجب على القاضي تشجيع والسعي إلى تسهيل تسوية النـزاع، لك

حل نزاعهم عن طريق  عن حقهم في لمضطرون للتنازأن يشعر األطراف أنهم يجِب 

ال يتعارض مع واجـب إنجـاز عمـل     وصبرٍ وواجب سماع الدعاوى بعدلٍ. المحكمة

يمكن للقاضي أن يعمل بفعالية وبمهنية أن يتحلى في نفـس الوقـت   و. المحكمة بسرعة

    . تأنيبالصبر وال

  

  دواجب احترام المواعي
إن اإلنجاز السريع لعمل المحكمة يتطلب أن يحترم القاضي مواعيـد حضـور    .٢٠٨

، وأن يصر على قرير بشأن األمور المعروضة أمامهفي الت اًوأن يكون سريع ،المحكمة

 وعـدم . ن مع القاضي إلى النهايـة و المحكمة والمتنازعون والمحاموأن يتعاون موظف

انطبـاع سـيء عـن    م في التأخير وفي إعطاء اهسانتظام مواعيد القاضي أو غيابه ي

على القضاة احترام المواعيد في الواليات القضائية التـي يـتم   يجِب  ومن ثم،. المحاكم

 تنعقد فيها الجلسات في مواعيد ثابتة، كذلك التيأو  ،فيها تحديد مواعيد انعقاد الجلسات

.المحكمـة  لألعمـال التـي تـتم خـارج     عليهم التأكد مـن التنفيـذ السـريع   يجِب 



 

  واجب إصدار القرارات بدون تأخير

ممكن مع األخـذ   وقتأسرع في قراراتها / على القاضي إصدار قراراته يجِب  .٢٠٩

في االعتبار مدى أهمية الموضوع وأي ظروف خاصة أخرى، باإلضافة إلـى طـول   

خـاص  ويجب عليه االهتمام بشـكل  . لعملوتعقيد الدعوى وما إلى ذلك من التزامات ا

  .ذ بدون تأخير غير ضرورير أسباب القرار المتخَبنش

  
  أهمية الشفافية

يجب على القاضي إرساء آليات للشفافية للسماح للمحامين والمتنازعين بمعرفـة  .٢١٠

ويجب على المحاكم نفسها تطبيـق بروتوكـوالت معروفـة    . وضع إجراءات المحكمة

السـؤال  عبرها المحاكم  هم أمامالذين يمثلون أنفسللعامة يمكن للمحامين أو للمتنازعين 

مثل هذه البروتوكوالت مـن  . عن القرارات التي تبدو لهم متأخرة بشكل غير مستوجب

شأنها السماح بتقديم الشكاوي للسلطات المالئمة داخل المحكمة في الحاالت التي يتأخر 

  . فيها القرار بشكل غير معقول أو ناتج عن تحامل شديد تجاه أحد األطراف



 

  

حافظ على النظام واللياقة فـي كافـة جلسـات القضـايا     القاضي أن ي على ٦- ٦

 يكون صبوراً ووقوراً ودمـث الخلـق تجـاه    المنظورة أمام المحكمة، وأن

يتعامـل   غيرهم ممـن األطراف المتنازعة والمحلفين والشهود والمحامين و

وعلى القاضي أن يطالب الممثلين القانونيين . معهم القاضي بصفته الرسمية

الخاضعين لنفوذ وتوجيه أو سيطرة القاضي  غيرهم منموظفي المحكمة وو

 .أن يتصرفوا بنفس الكيفية
  

  تعليق

  دور القاضي
  ٦٠:كبير بتلخيص دور القاضي فيما يليقاضٍ  قام .٢١١

عنـد   وتوجيه أسئلة للشـهود لألدلة،  إلصغاءهو ا... دور القاضي
لتأكـد مـن أن   واضا، وجود ضرورة لتوضيح أمر ما تم تجاهله أو تركه غام

المحامين يتصرفون بشكل الئق ويحترمون القواعد التـي أرسـاها القـانون،    
راء والتعليقات التي ال عالقة لها بالـدعوى وعـدم تشـجيع    لتخلص من اآلاو

ن وفهمـه  ة للنقاط التي يشير إليها المحاموالسليممن متابعته  والتأكد ؛التكرار
فإذا ذهب القاضي إلى أبعد . أين تقع الحقيقة :في النهاية والتقريرللقصد منها؛ 

ويلبس رداء المحامي، وهذا التغييـر   هكذا من ذلك، فإنه سيخلع صفة القاضي
  . تلك هي معاييرنا... ال يليق به

  
  بالمحكمة لياقةواجب الحفاظ على النظام وال

المحكمة  ر الالزمة لضمان تنفيذ عملضحيشير إلى درجة االنتظام والتَ" النظام" .٢١٢

 جديـة االنتباه والشير إلى مناخ ت" اللياقة"و. بما يتوافق مع القواعد التي تحكم اإلجراءات

أن القضية المطروحة أمـام المحكمـة   حساس باإلنقل إلى المشاركين والجمهور الذي ي

وجهات نظر ومعايير مختلفة  فيمـا  وقد يكون للقضاة. تحصل على تقدير جاد وعادل
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ن والمتنازعين الماثلين تصرف أو أسلوب كالم أو طريقة لبس المحامييخص مدى لياقة 

آخر نـوع مـن   قاضٍ  راهقد ي اللياقة،عن  واضحاً انحرافاًقاضٍ  وما قد يعتبره. أمامهم

كـذلك،  . باالنحرافبالدعوى أو   مضر، أو أمر ال عالقة له نهائياًالغير حب الظهور 

ومن ثم، قد ال يكون هناك مفـر  . غيرها المزيد من الرسمية عن القضايابعض  تتطلب

". لياقـة ال"و" النظـام "من أن تظهر المحاكم، في أي وقت، عبر البالد، مدى واسعا من 

ومن غير المفضل، كما أنه غير ممكن بأي شك من األشكال، اقتراح معيار موحد لمـا  

لـة لتحقيـق   ولكن، ما يلزم هو أن يتخذ القاضي خطوات معقو". اللياقة"و" نظامال" هيمثل

ن بالمحكمة لتنفيذ عمل المحكمة بشـكل  يالضروري لعدالةوالحفاظ على مستوى النظام وا

هـذا  ن والجمهور الثقـة فـي   ي، وأن يمنح المحامين والمتنازعبوضوح وعادل منتظم

   . االنتظام وتلك العدالة

  

تبع تجاه المتنازعينالسلوك الم  
الـذي يـراه   الوحيد الشيء  يته ألنهسلوك القاضي أساسي للحفاظ على حياد نإ .٢١٣

بـالتحيز أو   غير الالئق اإلجراء القضائي بنقله انطباعاًيضعف السلوك وقد . ناآلخرو

حقه في االستماع، كمـا  لإلخالل بزع المتنالقاضي لويؤدي عدم احترام . عدم االكتراث

نـازع عـن   مدى رضا المتاللياقة على  انعدام  ويؤثر أيضاً. المحكمة وقاريهدد هيبة و

  . عن المحاكم بصفة عامة سيئاً مما يعطي انطباعاً تناول الدعوى

  

  السلوك المتبع تجاه المحامين
فبصرف النظـر عـن نـوع    . الئقعلى القاضي التحكم في غضبه بشكل يجِب  .٢١٤

وحتى إن استفزه سلوك . أن يكون رد القاضي عليه ذا طبيعة قضائيةيجِب  از،االستفز

دون على القاضي اتخاذ خطوات مناسبة للسيطرة على المحكمـة  ب يجِ المحامي الفظ،

ه الئق في بعض األوقات أن يتم إجراؤفقد يكون من ال لزم التوبيخ،وإذا  .السعي لإلنتقام

 مقاطعةفال يليق أبدا بالقاضي . ى المنظورة أمام المحكمةواستماع الدعجلسة  عن بعيدا

ومـن  . حجتهأو  هبسلوكة إليه أو االستهزاء المحامي بشكل متكرر بال مبرر، أو اإلساء

ال مقاطعة إلسـاءة موجهـة إلجـراءات   باالستماع ب ناحية أخرى، ليس القاضي ملزماً



 

أو  ءة موجهة للقاضي أو أي محـامٍ القانون، أو إسا ليس لها سند منجة حالمحاكم، أو 

  . طرف أو شاهد آخر

  

  واللياقة هي سمات أساسية والوقارالصبر 
واحترام  ،على القاضي دائما التصرف بلياقةيجِب  ي المحاكم وغرف المشورة،ف .٢١٥

/ ثلون أمامه ملزم من يويجب على القاضي أيضا أن ي. كل من يكون لديهم مصالح بها

أمامها، وكل موظفي المحكمة وغيرهم ممن يخضعون لتوجيه وسلطة القاضي، بلياقـة  

لعداءات الشخصية، وال يجوز له التمييـز  ويجب على القاضي أن يسمو فوق ا. مماثلة

وأيـة مالحظـات غيـر مبـررة     . فيما بين المحامين الذين يظهرون أمامه بالمحكمة

الشهود، أو النكات القاسية،  ومتنازعين أالموجهة لل للمستشارين، أو المالحظات المهينة

نظام إضعاف  امن شأنه ، هي أمورأو السخرية، أو التصرف بعصبية من قبل القاضي

عليه تأكيد أن الحيادية، ومظهر الحياديـة،  يجِب  فعند تدخل القاضي،. المحكمة ووقارو

  . مداخلتهال يتأثران سلبيا بأسلوب 



 

  

على القاضي أال يتصرف بطريقة منافية ألداء واجبات منصبه القضائي بكـل   ٧- ٦

 .جد واجتهاد
  

  تعليق

  

  التوزيع العادل والمتساوي للعمل بالمحكمة
وز للقاضي المسئول عن توزيع الدعاوى التأثر برغبات أي طرف بالنزاع ال يج .٢١٦

بالقرعة فيمكن توزيع الدعاوى، مثال، بعمل سحب . أو أي شخص معني بنتائج الدعوى

كذلك، يملك . تطبيق نظام للتوزيع اآللي حسب الترتيب األبجدي أو أي نظام مشابه أو

ما يتعلق بتوزيع العمل القضائي وأن للقاضي رئيس المحكمة التشاور مع الزمالء في

وعند الضرورة، يمكن إجراء ترتيبات للتعرف على . يؤدي تلك المهمة بنزاهة وعدالة

أن يكون يجِب  االحتياجات الخاصة والمواقف الفردية التي يتعرض لها القضاة، ولكن

كمية ـ بقدر اإلمكان ـ من حيث ال اًتخصيص وتوزيع العمل لكل فرد بالمحكمة متساوي

  . والنوعية ومعروفا لكافة القضاة

  

  انسحاب القاضي من الدعوى
مثل مرض خطير نسحاب من القضية بدون أسباب شرعية، ال يجوز للقاضي اال .٢١٧

الخاصة بها إجراءات االنسحاب واألسباب  ويجب أن تطابق تلك. أو تضارب مصالح

ة بأي مصلحة أو موقف ما ينص عليه القانون أو قواعد المحكمة، وأال تكون متأثر

خارجية أخرى، بل أن تضمن أداء المهام القضائية سلطة  خاص بالسلطة التنفيذية أو أي

  . الدولية لحقوق اإلنسانللقانون والمعايير طبقا 

  

  أو محامي آخرقاضٍ  سلوك غير مهني من قبل
تمال على القاضي اتخاذ إجراء مالئم عند علمه بأدلة موثوق بها على احيجِب  .٢١٨

وقد يشمل اإلجراء المالئم اتصال مباشر. أو محامٍ بسلوك غير سوي آخر قاضٍ قيام



 

ذا لزم األمر، وبرفع إ، أو إجراء آخر انتهاكابالقاضي أو المحامي المتهم بارتكاب 

  . تقرير بالخرق للسلطات المعنية

  
  سوء استغالل موظفي المحكمة

نشآت المحكمة يعد سوء استخدام للسلطة إن االستخدام غير الالئق لموظفي أو م .٢١٩

أمر موظفي المحكمة  وال يجوز. ين والمنشآت في موقف صعبالقضائية يضع الموظف

  . تتعدى الحدود المسموح بهاغير الئقة أو مبالغ فيها  ،بأداء خدمات شخصية للقاضي

  

  



 

  

  التنفيــذ

ة الوطنية إجراءات أن تتبنى السلطات القضائييجِب  نظراً لطبيعة المنصب القضائي،

فعالة لتزويد القضاة باآلليات الالزمة لتنفيذ هذه المبادئ إن لم تكن هذه اآلليات 

  .والياتهم القضائيةموجودة بالفعل داخل نطاق 

  

  تعليق

  

مجموعة النزاهة القضائية اآلن على تحضير بيان باإلجراءات الالزمة تعمل  .٢٢٠

وكما هو الحال بالنسبة للمبادئ نفسها، فإن تلك . يةلور القضائانجللتنفيذ الفعال لمبادئ ب

طرح بوصفها إرشادات ولكنها ستُ. قضائية محليةسلطة  اإلجراءات غير ملزمة ألي

  . عالمات توجيهو



 

  

  التعريفــات

  

ذلك، يكون  غيرفي هذا البيان الخاص للمبادئ، ما لم يسمح أو يتطلب سياق النص 

  : لية المخصصة لكل منهاللكلمات المستخدمة المعاني التا

  

  .المحكمة قلم كُتابويشمل الموظفين الشخصيين للقاضي ومنهم " موظفو المحكمة"

  

  .القضائية مهما كانت تسميتهالسلطة  ويعني أي شخص يمارس" القاضي"

  

صهرته وأي قريب /ابنته وصهره /زوجة القاضي وابنه  /وتشمل زوج " عائلة القاضي"

لدى القاضي صديقاً للقاضي أو موظفاً  يقة به قد يكونأو شخص آخر على صلة وث

  .يعيش في بيت القاضي

  

وتعني شريك حياة القاضي أو أي شخص آخر من أي من " زوجة القاضي /زوج "

  . الجنسين على عالقة شخصية وثيقة بالقاضي

  

  تعليق

  

أي  فقط على" يعيش في بيت القاضي"، ينطبق تعبير "عائلة القاضي"في تعريف . ٢٢١

، وليس على "شخص آخر على صلة وثيقة به أو صديقا للقاضي أو موظفا لدى القاضي"

  . صهرته/ ابنته، أو صهره / زوج أو زوجة القاضي أو ابنه 



 

  

  ملحق

  

  الموروثات الثقافية والدينية

  

نظر للقاضي بوصفه الما كان يطمنذ األزمة األولى، وبكل الموروثات الثقافية والدينية، 

 األشخاصيختلف بها عن مكانة معنوية عالية، يمتلك مميزات خاصة شخص ذي 

طلب منه اتباع أسلوب من ن، ويع لقيود صارمة ال يخضع لها اآلخرو، ويخضالعاديين

  .الحياة والسلوك أكثر صرامة وتحفظ من سائر أفراد المجتمع

  

  الشرق األوسط القديم

تحتمس الثالث أصدر التعليمات  ذكر التاريخ أن الملكي. م. ق ١٥٠٠في حوالي عام 

  ٦١):رخمير(التالية لقاضي قضاة مصر 

  

عد ت الحظ أنها. داخلهايحدث انتبه لكل ما  ؛القضاةقاضٍ  قاعةل انتبه"

القاضي ليس شخصا يتحدى المسئولين ف، راقب.... دعما لألرض كلها؛ 

  . يسعى للتآخي مع كل البشر والمستشارين وال هو شخص

نفسك، ولتفعل كل شيء طبقا للقانون؛ ولتفعل لتحرص على منصبك ب

من مصلحة المسئول أن يفعل األشياء طبقا للقانون، ... كل شيء طبقا للحق

   ...قاله مقدم العريضةوأن يفعل كل ما 

بقه على طَهذا هو التعليم الذي ستُ. اإلله يمقتهأمر  عدم الحياديةإن 

لى من ال تعرفه، على من الجميع، وستطبقه على من تعرفه مثلما ستطبقه ع

ا المسئول الذي يفعل هذ... تماما مثل من هو بعيد عنك... هو قريب منك

.سيرتقي ويزدهر بقوة في المكان

                                                 
دار نشر جامعة شيكاجو، ) األسرة الثامنة عشرة( ٢، مجلد سجالت مصر القديمةبريستيد، . ھـ. ج     

، باتروورثس، ملبورن، دعوة إلى القانونويرامانتري، . ج.، مذكورة في س٢٧٠- ٢٦٨. ، ص١٩٠٦
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ال تغضب على إنسان بدون حق، بل اغضب على ما يستحق 

  ."الغضب عليه

  

  القانون الهندي

منذ حوالي عام (انو الهندي هي قوانين مبالقانون  ايمكن فهمه مجموعة قوانينإن أقدم 

.) م. ق ٤٠٠حوالي عام (و في تعليقاته بشأن قوانين مانو، كتب نارادا .). م. ق ١٥٠٠

  ٦٢:بشأن محاكم العدل ما يليـ  وهو من كبار القضاة الهنودـ 

١. يجب أن يم أعضاء المحكمة الملكية بالقانون المقدس وبقواعد ل

  .عداءألصدقاء واألوالحيادية المتبعة تجاه ا صدقالحرص والنبل وال

٢. لك هو المنبع الرئيسي للعدالةإن العدالة تعتمد عليهم، والم. 
نتزع محكمة العدل، فال يتتعرض العدالة للظلم وتدخل إلى عندما  .٣

أعضاء المحكمة السهم من الجرح، فسيحوا به هم أنفسهمجر. 
حاجة سواء لدخول المجمع القضائي، أو  عن وجودبصرف النظر  .٤

عادل، فإن اإلنسان الذي يبقى صامتا أو يتفوه برأي  إلصدار رأي

 .مناف للعدالة يعد مذنبا
أعضاء المحكمة الذين ـ بعد دخولهم المحكمة ـ يجلسون صامتين  .٥

 .أو متأملين، وال يتكلمون عندما تسنح الفرصة، يعدوا جميعهم كذبة
يذهب إلى الجاني، وربع يذهب إلى الشاهد، وربع يذهب  ظلمربع ال .٦

 . ل أعضاء المحكمة، وربع يذهب للملكلك
 

 ،"شهواني"وللتشديد على الحاجة لسوك شخصي فاضل، اشترط مانو أال يكون القاضي 

شخص يدمن الملذات "إذا قام إنزاله من قبل  بما أن العقاب ال يمكن أن يكون عادالً

   ٦٣".الحسية

                                                 
 

كتب القانون (، ٣٣، مجلد ١٩٦٥، موتيالل بانارسيداس، )طبعة(، ماكس مولر كتب الشرق المقدسة      
.٢٤٥- ٢٤٤. ، مذكورة في ويرامانتري، دعوة إلى القانون، ص٤٠-٣٧، ١٦، ٥، ٣، ٢. ص) الصغيرة   62  



 

  

يشير أرثاساسترا مة، وهندي قديم بشأن مبادئ القانون والحكوخبير وكاوتيليا هو أفضل 

  ٦٤:القضائية قائالالسلطة  إلى.) م. ق ٢٩١-٣٢٦حوالي (

  

أو طرد أو إسكات أي شخص  إرهابعندما يقوم القاضي بتهديد أو "

. األولية  بالغرامةفسيتم عقابه أوالمن المتنازعين بال مبرر في المحكمة،  

وإذا سب أو أساء إلى أي واحد منهم، سيوإذ. ف العقابضاعسأل منا لم ي 

ئلة التي سألها هو سؤاله، أو تجاهل األسيجِب  أل من السؤاله، أو سيجِب 

ر له أي من البيانات السابقة، فَّوذكَّره أو أي أحد أو  بنفسه، أو إذا أخبر

  .عقوبة متوسطةفسيعاقب 

، أو يحقق في ظروف عندما ال يحقق القاضي في ظروف ضرورية

غير ضروري في أداء واجبه، أو يؤجل  غير ضرورية، أو يتأخر بشكل

لتعبهم من شدة التأخير، أو ، أو يدفع األطراف لترك المحكمة للنكايةالعمل 

يتجنب أو يتسبب في تجنب بيانات تؤدي إلى حسم الدعوى، أو يساعد الشهود 

معطيا إياهم بعض المفاتيح، أو يواصل قضايا تم حسمها أو البت فيها بالفعل، 

   ".لعقوباتافسيعاقب بأشد 

  

  فة البوذيةالفلس

في كل مظاهر سلوك حق والعدل الالحاجة إلى .) م. ق ٥٠٠حوالي (علم بوذا الناس 

، صحيحةوهذا يشمل الرؤية ال. بالبوذية" النبيلثنايا الثمانية طريق ال"اإلنسان ـ 

والحيوية الصحيحة، والجهود ، صحيح، والفعل الصحيحة، والكالم الصحيحواألفكار ال

صحيح، والتركيز الصحيح، والتي تمثل في مجملها قانونا للسلوك  وعيلواحيحة، الص

                                                                                                                
ماكس مولر، موتيالل بانارسيداس، ديلھي، . ف مجلد، طبعة ٥٠، كتب الشرق المقدسة، "قوانين مانو"   

، السلوك واألخالقيات القضائيةأميراسينج، . ب. ر. ،  ُمشار إليھا في أ٢٦.٣٠-٧، ٢٥الطبعة الثالثة، مجلد 
. ٥٠. ، ص٢٠٠٢سير النكا، فيشفا ليكھا بابليشيرز،   63  

 
، مذكورة ٢٥٥-٢٥٤. ، ص١٩٦٧، ميسور للطباعة والنشر، )ترجمة(شاماساستري . ر األرثازاسترا،   

. ٢٤٥. ، صدعوة إلى القانونفي ويرامانتري،   64  



 

ا تعني اتباع هذه األوجه، وكل منه والعدالة بالنسبة للبوذي. اإلنسانأنشطة يغطي كافة 

وهذا المفهوم للسلوك الصحيح . نال تحليال فلسفيا دقيقا على مر قرون من الفكر البوذي

طَي٦٥.ة وأنظمتها القانونيةق بالحكومات البوذيب   

  

ليس فوق  هو، ولهذا فاألول بين أقرانهالحقيقي للقانون، هو منفذ والملك الذي يعد ال

  ٦٦:وقواعد السلوك المطبقة على الملك تشمل المبادئ التالية. القانون

  

 أن يكون لديه اشتهاء أو تعلق بالمال واألمالك؛يجِب  ال •
اجباته، وأن يكون وباة عند أداء من أي خوف أو محا يايجب أن يكون خال •

 ع الناس؛دعليه أن يخيجِب  صادقا في نواياه، وال
 ؛يجب أن يكون مزاجه معتدالً •
أن ينخرط في حياة مرفهة، ويجب أن يجِب  واليجب أن تكون حياته بسيطة،  •

 يتحلى بصفة ضبط النفس؛
 يجب عليه تحمل كل الناس وليس الضيق بهم؛ •
والمصاعب واإلهانات دون أن يفقد  المشقاتل على تحم ايجب أن يكون قادر •

 أعصابه؛
  

يولي اهتماما متساويا لطرفي "أن ) آخرقاضٍ  أو أي(يتوقع من الملك عندما يقوم نزاع، 

على مدار و". صحيحاجج كل جانب ويتخذ قراره وفقا لما يراه يسمع ح"، وأن "النزاع

، "ظلملل المؤدية األربعةطرق ال"يتفادى يحذر وع من القاضي أن التحقيق، يكون المتوقَ

٦٧."، والكراهية، والخوف، والجهللالتحام: وهي

                                                 
.٢٣. ، صدعوة إلى القانونويرامانتري،     65  
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وقر أهمية أن تسود العدالة الطبيعية هي أمر جلي في الحوار التالي بين بوذا وتلميذه الم

  ٦٨:أوبالي

  
 تهم إذاإتمامه في وجود راهب ميجِب  يصح قانوناً القيام بعملٍسيدي، هل : س
  ٦٩؟ سيدي، هل هذا اإلجراء صحيح قانونا؟غائباً الراهب ذِلك كان

  
، متهمال راهبالفي وجود إتمامه يجِب  جراء كانطالما أن اإليا أوبالي، : ج

قانوناً اًصحيح فإنه بذلك ال يكون إجراءقانوناً اًصحيح اًتأديبي ، وال إجراء ،
  .فيه اًوبذلك يكون األمر مبالغ

  
اتخاذه من خالل استجواب يجِب  كان إذا جراءلغى اإليا سيدي، هل ي: س
  ؟هاستجواب في حالة عدممتهم الراهب ال

  
 راهبال حال استجوابإتمامه يجِب  جراء كانطالما أن اإليا أوبالي، : ج

 اًصحيح اًتأديبي ، وال إجراءقانوناً اًصحيح ، فإنه بذلك ال يكون إجراءالمتهم
  .اً فيه، وبذلك يكون األمر مبالغقانوناً

  

  :المحلفينالمبادئ تنطبق على  ونفس

  

فالحكيم هو من يتحرى . عجلةال يكون الشخص على حق ألنه يحكم ب"  

يرشد اآلخرين بصبر، وبحكم صحيح وعادل، والشخص الحكيم الذي . الصواب والخطأ

  ".للقانون بحق حارسايسمى 

                                                 
ماھافاجا أو القسم األعظم : ٤، مجلد )بيتاكا-فينايا( ، كتاب السلوك ظ)ترجمة(ھورنر . ب. إ    
، مذكورة في نيھال جاياويكراما، التطبيق ٤٦٨- ٤٦٦. ، ص١٩٦٢، لوزاك آند كو ليميتيد، لندن،         ٩

واإلقليمي والمحلي، دار  نشر جامعة كامبريدج،  ن الدوليفلسفة القانو: القضائي لقانون حقوق اإلنسان
.٨- ٧. ، ص٢٠٠٢كامبريدج،    68  
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.) م ٦٠٤(ي تايششوتوكو األمير ،  اليابان حاكمالبوذية، قام  وفي تطبيقه لمبادئ الفلسفة

   :، تشمل اآلتياًمبدأ أساسي بصياغة سبعة عشر

ومن شكاوى الناس، يصلك . تعامل بحيادية مع الدعاوى المعروضة أمامك"
فلو في يوم من األيام يوجد هذا الكم، فكم سيكون هناك . ألفا منها في يوم واحد

عاوى ن الدوام؟ إذا كان الشخص الذي يقرر بشأخالل عدد متواصل من األع
يجعل المكسب همه الوحيد، ويسمع الدعاوى بهدف الحصول على رشاوي، 
ستكون دعاوى الرجل الغني مثل حجر يلقى به في الماء، بينما شكاوى الفقير 

ماذا لن يعرف الفقير . وتحت هذه الظروف. على الحجرمثل الماء الملقى 
  ٧٠".الرئيسخلل بواجب  فهذا أيضا موضع ؟يفعل بنفسه

  

  

  الروماني القانون

  ٧١:التالية وصيةال.) م. ق ٤٥٠(ثنتا عشرة تحتوي األلواح اال

  

القاضي  هأن يأخذيجِب  غروب الشمس سيكون الحد األقصى للزمن الذي"
  ." إلصدار قراره

  

  القانون الصيني

 ٧٢:ما يليهسون تزو، الحكيم الصيني القدير والماجيسرات المحترم كتب 
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هي الخط  لذي توزن به المقترحات؛ واالستقامةميزان االعادلة هي ال ةالذهني"
تطبيقها؛ وأينما لم توجد يجِب  أينما وجدت القوانين،. الذي تقاس به المقترحات

ـ فهذا هو أفضل أسلوب  مناظرةوال هِمةالتصرف بروح اليجِب  قوانين،
إظهار المحاباة والمشاعر الحزبية واالفتقار إلى مبادئ و. لسماع المقترحات

من الممكن أن يكون هناك قوانين . هو أسوأ شيء يمكنك عملههذا  ثابتة ـ
  ."جيدة و أن تعم الفوضى ـ مع ذلك ـ في الدولة

  

اقتراح مدخل ب.) م.ق ٢٨٠حوالي (وفي المقابل، قام هان فاي تزو أمير بالعائلة المالكة 

  ٧٣:قانونية أكثر

  
رغم أن النجار الماهر قادر على تمييز الخط المستقيم "

خدام عينه وحدها،  فإنه سيأخذ مقاساته دائما بالمسطرة؛ ورغم باست
أن الرجل الذي يمتلك حكمة كبيرة قادر على تناول القضايا بفطنته 

دائما لقانون الملوك السابقين الطبيعية وحدها، فإنه سينظر 
سترشاد؛ حدد المستوى، وستزول المطبات والحفر؛ وازن األثقال، لال

ل والخفة؛ أخرج آنية القياس، فيمكن حينئذ فيمكن حينئذ ضبط الثق
على الفرد يجِب  وعلى نفس المنوال،. تصحيح فروق الكميات

 استخدام القوانين لحكم الدولة، وللبت في كافة األمور على أساس
  ".القوانين وحدها

  
العالية تماما مثلما ال يعطي القانون استثناءات لذوي المكانة 

القانون  أقرهفما . لجزء ملتو بالخشبللخضوع  فادنال ينحني خط ال
عندما . ال يمكن للرجل الحكيم مناقشته وال للرجل الشجاع تحديه
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األعلى الهروب؛ وعندما يلزم  رئيسلل يلزم عقاب األخطاء، ال يمكن
ولذا، فلتصحيح . العمل الحسن، ال يجوز تجاهل أقل فالحمكافأة 

دة النظام، وكشف ، وإلعاالرعايا مساوئلتطهير أخطاء الرؤساء، و
الخطأ، ومراقبة التجاوزات، والتخلص من الشر، وتوحيد معايير 

  ."وجد شيء يضاهي القانونالبشر، ال ي
  

  القانون األفريقي

أن العديد من الحضارات واألنظمة القانونية قد ازدهرت في  ٧٤يذكر"
أفريقيا ـ ومنها ما عاصر اإلغريق والرومان ومنها ما عاصر العصور 

ومن بين عدد كبير من المذاهب القانونية ساد االعتدال . ية الوسطىاألوروب
ـ هو ثنائي الشخصية " باروتسي"وفقا لـ الرجل المعتدل. في السلوك

المعتدل ذو المكانة االجتماعية  صاحب المنصب"الشخص المعتدل بشكل عام و
م شغل منصب مستشار بأنه لتهم شخص يوعلى سبيل المثال، عندما ي".الخاصة

يتصرف وفقا لهيبة منصبه، يسأل القضاة أنفسهم ما إذا كان الشخص المعني 
وللمجتمع . قد تصرف في ظل الظروف مثلما كان المستشار المعتدل ليتصرف

صبر الوقار والراءه الخاصة حول التصرف المتوقع من مثل هذا الشخص ـ آ
دا وال يسمع نح المشتكي مقعفالمستشار الذي ال يم. لياقة تجاه المشتكيالو

وبهذا الشكل، كافة معايير  ".باروتسي"في نظر " مستشارا معتدال"واه، ليس لشك
 تناوالً تتيحالمجتمع، التي ال تعد في ذاتها أمورا قانونية، في إجراء الحكم، 

يسمح بإعادة النظر في المعايير القديمة للرد على ظروف الحياة  اًمرن
والذي أضيف له  ،للقانون العام ليمنح مبدأ الشخص المعتدو .المعاصرة
لم  القانون العاملقانون األفريقي القديم بينما امرونة طالما حظي بها  مؤخرا،

.االعتدالينجح حتى اآلن في التطبيق الكامل لمبدأ 
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  القانون اليهودي

اليهودي الرائع موسى مايمونيديس  عالمبيد ال ٧٥من توراة ميشنه، مقطتفما يلي هو 

)١٢٠٥- ١١٣٥(:  

  
 ولهذا. أية محكمة يهودية كفء تكون حاضرة فيإن الروح اإللهية  .١

في ( مرتدين أثوابهم القضاة على الجلوس  بالمحكمة علىيجِب 
في حالة من الخوف والرهبة وفي حالة ذهنية ) فضفاضةأثواب 
باستهزاء، أو ، أو طيشمن التصرف بن وهم ممنوعو. جادة

زوا تفكيرهم في أمور أن يركيجِب  تافه،االشتراك في حديث 
 .التوراة والحكمة

 
) أخالقيا(غير الئق  اً، الذي يعين شخص...أو الملك السنهدريم .٢

معرفته بالتوراة غير كافية لتأهيله  اًبمنصب القاضي، أو شخص
ويمتلك صفات  اًللمنصب، حتى وإن كان الشخص الثاني محبوب

ب يكون ين أي شخص من هذا القبيل بالمنصيقوم بتعيرائعة ـ من 
ويعلمنا ." لن تحترم أشخاصا في الحكم: "، ألنه قيلتصرفه سيئا
  .تعيين القضاةسلطة  موجه لمن يمتلك هذا التحذيرالتراث أن 

  
ال تقل، هذا وذاك رجل جذاب، سأجعل منه قاضيا؛ : "اتالحاخامقال 
منه قاضيا؛ هذا وذاك قريبي،  لعج، سأذا وذاك رجل ذو مكانةه

إذا فعلت ." هذا وذاك لغوي، سأجعل منه قاضيا سأجعل منه قاضيا؛
المذنب ويدين البرئ، ليس ألنه خبيث، بل ألن العلم  سيبرئذلك فإنه 
  ."ينقصه
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. نال منصبه بدفع المال في المقابلقاضٍ  ممنوع الوقوف أمام .٣

ونحتقره، وأن ننظر لثوب القضاء  نتجاهلهيسألوننا أن  حاخاماتال
 .باحتقارالذي يلبسه 

  

  سيحيةالم

  

قد  شخصتحدث عن أناس يحقرون من شأن ي  ٢:١٤الكتاب المقدس في سفر الخروج 

  :المستقيم حاد عن الطريق

  ..."من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟"
  

إذن، ال عذر لك أيها اإلنسان الذي يدين " :تقول ٢:١والرسالة إلى أهل رومية 
ألنك أنت الذي تدين تفعل : فسكفإنك بما تدين غيرك، تدين ن. اآلخرين، كائنا من كنت

  ."تلك األمور نفسها

  
إذن، كل ما تريدون أن يعاملكم الناس " ):٧:١٢متى (، قال المسيح وفي موعظة الجبل

  ."هذه خالصة تعليم الشريعة واألنبياء: به، فعاملوهم أنتم أيضا

  

سفر الالويين ، كما في ة المدنيةليم العهد القديم بشأن العدالاتعتلخص واآليات التالية 

احكم لقريبك . ال تظلموا في القضاء، وال تتحيزوا لمسكين وال تحابوا عظيما"  :١٩:١٥
  ."بالعدل

  
  

استمعوا إلى الخصومات الناشبة بين ..." :آليات التاليةنجد ا، ١٧-١٦: ١وبسفر التثنية 

تحابوا في ال . إخوتكم واقضوا بالعدل بين اإلسرائيلي وأخيه أو بين اإلسرائيلي والنزيل

بما أن كل الناس  ..."ال تهابوا إنسانا. ستمعون للكبيرالقضاء واستمعوا للصغير كما ت

  الذين ليس في إمكانهم التأثير ـ بشكل غير الئق ـ على القاضي يفضلون أن تتم 



 

عليهم يجِب  هذا األساس، فإن هذا المعيار هو المعيار الوحيد الذيى محاكمتهم عل

  .على اآلخرينتطبيقه عند حكمهم 

  

  الشريعة اإلسالمية

أن تتوفر للقاضي حتى يتمكن يجِب  المسلمون حددوا العديد من المؤهالت التي الفقهاء

  ٧٦:من أداء واجباته بالشكل الالئق، وهي تشمل اآلتي

  
يعيل الشخص الذي ال  .ن قاضياًعيال يمكن لشخص غير بالغ أن ي :النضج .١

 يجب على القاضي أال يملك عقالًو خرين،على اآلسلطة  ال يجوز منحه نفسه
ال يشترط أن يكون  . البصيرة نافذ فحسب، بل أن يكون أيضاً سليماً وجسماً

 .مر يزيد من هيبة ووقار القاضيعالقاضي كبيرا في السن، لكن ال

   
مر أو علإن الشخص الذي ال تكون أحكامه سليمة بفعل تقدمه في ا: السالمة .٢

أن يكون عقله يجِب  وليكون الشخص مؤهال. كقاضأن يعمل يجِب  مرضه ال
 اًأن يكون ذكييجِب  .بما فيه الكفاية حتى يكون مسئوال قانونا عن أفعاله اًسليم
أن يكون غائب العقل أو يجِب  ال. على التمييز والفصل بين األشياء اًوقادر
 .مهمالً

 
 .أن يتمتع القاضي بحرية كاملةيجِب  :الحرية .٣
 
ضحة، وأن يكون أن يكون القاضي أمينا، وأن تبدو نزاهته وا يجِب :االستقامة .٤

، وأن يتجنب األنشطة المثيرة للشكوك، خاليا من التصرفات المشينة والفاسقة
معايير المجتمع، وأن يكون مثال أعلى للسلوك الحسن في شئونه  حترموأن ي

 . الدينية والحياتية
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لى القاضي أن يكون قادرا على عيجِب  :المستقلالقضائي  التفكيرالقدرة على  .٥

 المنظرة ويجب أن يكون قادرا على. القانون من مصادره استخالص
  .ةالقضائي

 
السماع وأن يكون القاضي قادرا على الرؤية يجِب  :إدراك حسي متكامل .٦

. فالشخص األصم ال يستطيع سماع اآلخرين عندما يتكلمون. والكالم
والشخص الكفيف ال يستطيع تمييز المدعى عليه بالنظر، وال ي من المدع

. ضده الشخص المعترف بحق شخص آخر، وال الشاهد من المشهود له أو
ي التولغة اإلشارة  ،كالم ال يستطيع النطق بالحكموالشخص غير القادر على ال

  . يستخدمها لن تكون مفهومة لغالبية الناس
  
  

ة للناس، وال يعطي فرصة للتأكد من أن تصرفات القاضي وسلوكه مقبول مقبول بالنسب
   ٧٧:للناس في الشك في نزاهة أو حيادية القاضي، يقول المشرعون اإلسالميون أن

  
عل ذلك، فال يمكن ضمان عدم وإن فَ. القاضي غير مسموح له بالعمل الخاص .١

يطالبونه في المقابل سبل أشخاص حصوله على معاملة أو خدمات خاصة من ق
 .ةبمعاملتهم بشكل خاص في المحكم

  
وكافة أشكال المزايا التي قد يحصل عليها . ال يجوز للقاضي قبول الهدايا .٢

 .معاملتها معاملة الهدايايجِب  .القاضي من شخص آخر داخل واليته القضائية

  
أن يجِب  وال. اجتماعي غير مقبول نشاط ال يجوز للقاضي المشاركة في أي  .٣

هم، األمر الذي قد يهدد وذلك يحميه من التأثر ب. يختلط بكثرة مع اآلخرين
أن يبقى القاضي بعيدا عن التجمعات العامة التي يليق يجِب  كذلك، ال. حياديته
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أو إضحاك اآلخرين، سواء كان إلقاء النكات ويجب أن يتفادى . به حضورها
عليه الحفاظ على يجِب  وعند الحديث،. في صحبتهم أو كانوا في صحبته
ويجب أن يخلو . الية من األخطاء أو العيوبأعلى معايير الحديث الممكنة، الخ

 .أو الغطرسةكالمه أيضا من السخرية من اآلخرين 

  
 اًفهو ليس مكان. واالحترام رزانةالمحكمة هي مكان يسوده الجدية، وال .٤

وذلك ينطبق . والسلوكيات السيئة مطولةللتصرفات المستهترة، واألحاديث ال
وعند . خر حاضر بالمحكمةأيضا على المتنازعين والشهود وأي شخص آ

أن يكون الئق المظهر، وأن يكون في كامل يجِب  وس القاضي بمقعده،جل
االستعداد لسماع القضية التي ستعرض أمامه، وأن يضع في االعتبار كل 

أن يكون القاضي في حالة غضب، ويجب أن يجِب  ال. األدلة التي ستقدم له
. الحزن الشديد، أو القلق الزائد، أو الفرح أو الشديديكون خاليا من العطش 

فكل هذه . للغاية اًأو أن يكون متعب إلى الراحةأن يكون في حاجة يجِب  وال
األشياء يمكنها تهديد حالته الذهنية وقدرته على التقييم المناسب لشهادة 

 . المتنازعين

  
أن يتكلم في أضيق ويجب . ال يجوز للقاضي التجول بنظره والسرحان .٥

يقتصر كالمه على األسئلة واإلجابات التي لها عالقة الحدود، وأن 
 .أن يرفع صوته إال عند ضرورة توبيخ شخص وقحيجِب  وال. عبالموضو

. ، لكن دون أن يبدو غاضباويجب أن يظل تعبير وجهه جادا طول الوقت
أو يتكلم عن  يطلق النكاتأن يجِب  وال. ويجب أن يجلس بشكل هادئ ووقور

  .بالدعوى المنظورةأمور ال عالقة لها 

  
يجب أن يظهر القاضي بمظهر يفرض احترام اآلخرين، وأن يظهر ذلك حتى  .٦

 .في طريقه ملبسه واعتنائه بنفسه



 

  
مكان، سواء إن كانوا بقدر اإل مل القاضي المتنازعين بشكلٍ متساوٍيجب أن يعا .٧

وذلك يشمل . ، أو الخليفة وأحد رعاياه، أو شخص مسلم وآخر ملحدأب وابنه
لطريقة التي ينظر بها إليهم، والتي يوجه لهم بها الكالم، والتي يتعامل بها ا

أن يبدي يجِب  وال. أن يبتسم لشخص ويعبس في وجه اآلخريجِب  ال. معهم
أن يوجه الحديث لشخص بلغة ال يجِب  وال. اهتماما بشخص أكثر من اآلخر

 . النزاع ادرا على الحديث بلغة يفهمها طرفايفهمها اآلخر إذا كان ق

  
. يجوز للقاضي فقط استخدام األدلة المعترف بها قانونا داخل محكمة القضاء .٨

 .على أساس معرفته الشخصيةالحكم  جوز له إصداروال ي

  
فالهدف األساسي من تعيين . يجب أن يكون القاضي سريعا في إصدار حكمه .٩

حكم ال وكلما ُأعطيَ.القاضي هو حل نزاعات الناس ووضع حد لصراعاتهم
 . المالئم سريعا، كلما حصل الناس على حقوقهم بشكل أسرع

  
وللحفاظ على مظهر االستقالل القضائي، ال تسمح الشريعة اإلسالمية للسلطة السياسية 

وقد يكون هدف تهدئة قطاع . ذلكالصالح العام ب لَّطَمن منصبه إال إذا تَقاضٍ  بإقالة
. الته لتعيين شخص آخر أكثر أهلية للمنصبكبير من الشعب سببا شرعيا لإلقالة، أو إق

  ٧٨.قائما ، يظل منصبهإذا عزل القاضي بدون سبب شرعي
  

ويحظر . واجبات منصبه القضائيعلى يجب على القاضي أن يصب كامل اهتمامه 
عليه الكسب من خالل التجارة، ويجب عليه الحفاظ على أعلى معايير الوقار واللياقة 

أن يحصل القاضي على راتب من الخزانة يجِب  ولهذا،. ناسفي تعامالته الدائمة بال
العامة يتناسب مع مستوى معيشته حتى ال يضطر لكسب المال بأسلوب ال يليق بشخص 

  ٧٩.في مكانته
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سيكون  العامة إقصاءإذا رأى القاضي أن ولكن، . فتح محاكم االستماع للعامةيجب أن تُ

 إقصاءبذلك، وحتى إن تطلب األمر أن  في صالح األشخاص المعنيين، يمكنه القيام
ويسمح بذلك في حاالت . موظفي المحكمة، فال يبقى أمامه سوى المتنازعين أنفسهم

الدعاوى التي يفضل فيها الحفاظ على سرية الموضوع، مثل التصرفات الفضائحية بين 
للضحك  منطقية التي قد تدفع العامة-ويسمح به أيضا في الدعاوى الال. الرجال والنساء
  ٨٠.أثناء المحاكمة

  
العدالة بين الناس على أساس العرق، أو المكانة، أو اللون، ميز وفي القرآن الكريم، ال تُ

أن يعاملوا بالتساوي يجِب  فكل البشر هم عبيد اهللا عز وجل، ولذا. أو الوضع أو الدين
 فقيهبقلم ال" آداب القاضي"وكتاب  ٨١.أمام المحاكم، وأن يساءلوا جميعهم عن أعمالهم

هو دليل تم تصميمه لتمكين القضاة من يباني الخساف، العظيم أبو بكر أحمد ابن الش
وهذا . سلمالنبي محمد صلى اهللا عليه وأتى بِها  التي شريعةالإدراة العدالة على أساس 
  ٨٢:القواعد التالية للقضاة على ، من بين ما ورد به،القانون األخالقي يشتمل

    
  :قواعد إيجابية

  
  .، وأن يكون صبورا بالمحكمةواسعة يجب أن يمتلك شخصية قيادية ومعرفة .١
 .يجب أن يضمن لكل فرد سهولة الدخول إلى المحكمة .٢

أو أجوف عندما يتبين له عدم  للمحكمة الغٍ اسابق اقرار أن يعتبرأن يجب  .٣
 .دعوىة صح
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القانون األخالقي واإلجراءات المنظمة بالمحاكم األولى للشريعة اإلسالمية، "سورتي، . إ. محمد إبراھيم ھـ 
في طبعات محمد عبد الحليم، وعادل عمر شريف، وكيت " باإلشارة إلى أدب القاضي          للخساف

 ١٦٦- ١٤٩. ، ص٢٠٠٣تيد، لندن ونيويورك، توريس آند كو ليمي. ب.دانيالز، العدالة الجنائية في اإلسالم، إ
.١٥٣- ١٥١حتى   81  
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في طبعات محمد عبد الحليم، وعادل عمر شريف، وكيت " باإلشارة إلى أدب القاضي          للخساف
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  ٨٢ .١٦٣حتى 



 

 .الناس الذين عين قاضيا عليهم تقاليد وأعراف يجب أن يعرف .٤

 .قب عن كثب يوم بيوم شئون موظفي محكمتهيجب أن يرا .٥

 .المدينة وعدلوأصحاب الفضيلة والثقة، ، الفقهاءيجب أن يكون على عالقة ب .٦

عليه يجِب  كن له حضور المآتم وزيارة المرضى، لكن أثناء قيامه بذلك المي .٧
 .مناقشة شئون المتنازعين القضائية

إذا أمكن : "سان السرخسيووفقا لما جاء على ل. يمكنه حضور المآدب العامة .٨
ولكن ". عامة"إقامة المأدبة دون حضور القاضي، فحينئذ يمكن اعتبار المأدبة 

، أي "خاصة"نها ال مفر منه، فحينئذ  يقاُل إ ،إن كان حضور القاضي بمأدبة
 ."نها رتبت خصيصا للقاضيإ

  
  :قواعد سلبية الصيغة

  
ذلك . ر ضغط عاطفيوهو غاضب، وال تحت تأثيالحكم  ال يجوز للقاضي .١

ذهنيا أو عاطفيا، يعيق ذلك قدرته على  ايقألنه عندما يكون القاضي متضا
  .التفكير والحكم

ال يجوز للقاضي التقرير بشأن دعوى عندما يغالبه النعاس، أو عندما يشعر  .٢
 . بالتعب أو بالبهجة الزائدة

 .ال يجوز للقاضي إصدار حكم عند شعوره بالجوع أو بالتخمة .٣

 .ز للقاضي قبول أية رشوةال يجو .٤

 .ال يجوز للقاضي الضحك من المتنازعين أو السخرية منهم .٥

ضعاف نفسه بالصيام غير اإللزامي عند التقرير بشأن ال يجوز للقاضي إ .٦
 .القضايا

ال يجوز للقاضي نسب كالم على لسان الضحية، أو اقتراح أجوبة، وال  .٧
 .اإلشارة إلى أي من المتنازعين

السماح ألي متنازع بدخول بيته، لكن يمكن لألشخاص غير ال يجوز للقاضي  .٨
  .المعنيين بالدعاوى زيارة القاضي لتحيته أو ألي سبب آخر



 

 
النزاع  ال يجوز للقاضي دعوة أحد المتنازعين ببيته، لكن يمكنه دعوة طرفي .٩

 .معا

عليه سؤال أولي يجِب  لقاضي االستمرار في الجهل بأمر ما، بلال يجوز ل .١٠
 .المعرفة

 .ال يجوز للقاضي أن يكون نهما للمال، وال عبدا لرغباته .١١

 .أن يخاف القاضي من أحديجِب  ال .١٢

أو أن يكره  ،اًيمدح أحد أنيجِب  و ال، عزلمن الن يخاف القاضي أيجِب  ال .١٣
 .االنتقادات

ذين ال يجوز للقاضي قبول الهدايا، لكن يمكنه قبول الهدايا من أقاربه ما عدا ال .١٤
ويمكنه أيضا قبول الهدايا من األشخاص الذين هادوه . ر حكميكونون في انتظا

 .قبل تعيينه قاضيا، لكن إن زودوا قيمة الهدية بعد تعيينه فال يجوز له قبولها

يجِب  ال يجوز للقاضي أن يحيد عن الحق خوفا من غضب أي شخص، وال .١٥
وبهذا الشكل سيحافظ على هيبته، ولن يعرض نفسه . أن يسير بالشارع وحده

 .محاوالت التقرب غير الالئقة من قبل أصحاب المصالحل

 .ال يجوز للقاضي أخذ مشاعر المتنازعين في االعتبار .١٦
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