
 
ECOSOC 2006/23 

   
  تدعيم املبادئ األساسية لسلوك اجلهاز القضائي                       

 إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
ميـثاق األمم املتحدة الذي يؤكّد، يف مجلة أمور،         إذ يسـتذكر     

تصـميم الـدول األعضاء على هتيئة أوضاع ميكن يف ظلها صون العدالة             
احترام حقوق اإلنسان   حتقـيقا للـتعاون الـدويل على تعزيز وتشجيع          

 وحرياته األساسية دون أي متييز،

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي ينص      وإذ يسـتذكر أيضا      
خصوصـا عـلى مبادئ املساواة أمام القانون وافتراض الرباءة واحلق يف            
حماكمـة عادلة وعلنية أمام حمكمة خمتصة مستقلة وحمايدة منشأة مبوجب           

 القانون،

ـ كذلـك   وإذ يسـتذكر      اص باحلقوق  ـد الـدويل اخل   ـالعه
االقتصـادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية         

اللذيـن يكفالن ممارسة تلك احلقوق، وأنّ العهد الدويل          )1(والسياسـية 
اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية يكفل كذلك احلق يف احملاكمة دون           

 تأخري ال مربر له،

 اليت تلزم   )2( اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،     ذكروإذ يسـت   
 منها، بأن تتخذ، وفقا للمبادئ األساسية       11الدول األطراف، يف املادة     

لنظمها القانونية ودون مساس باستقاللية القضاء، تدابري لتدعيم النـزاهة         
ودرء فـرص الفسـاد بني أعضاء اجلهاز القضائي، تشمل وضع قواعد            

  أعضاء اجلهاز القضائي،بشأن سلوك

بأن فساد أعضاء اجلهاز القضائي يقّوض حكم       قتـناعا مـنه     او 
 القانون ويزعزع ثقة الناس يف النظام القضائي،

بأن نزاهة اجلهاز القضائي واستقالليته وحياده      واقتناعا منه أيضا     
شـروط الزمـة أساسـية حلمايـة حقوق اإلنسان محاية فّعالة ولتنمية             

 االقتصاد،

 تشرين  29، املؤرخ   40/32قراري اجلمعية العامة    ذ يستذكر   وإ 
ديسمرب / كانون األول  13، املؤرخ   40/146، و 1985نوفمرب  /الـثاين 

                                                 
 ).21-د( ألف 2200 العامة قرار اجلمعية مرفق (1) 
 .58/4 العامة قرار اجلمعية مرفق (2) 



، اللذيـن أقـّرت فيهما اجلمعية العامة املبادئ األساسية بشأن           1985
اسـتقالل السلطة القضائية، اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع           

أغسطس إىل  / آب 26لة اجملرمني الذي عقد يف ميالنو من        اجلـرمية ومعام  
 )3(،1985سبتمرب / أيلول6

التوصيات اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة      وإذ يسـتذكر أيضا      
 29التاسـع ملـنع اجلـرمية ومعاملة اجملرمني، الذي عقد يف القاهرة من              

قضائية بشأن استقالل السلطة ال    )4(،1995مايو  / أيار 8أبريل إىل   /نيسان
وحـيادها وسـالمة أداء دوائـر النيابة العامة والدوائر القانونية يف جمال             

 العدالة اجلنائية،

أنّ املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل، التابع       وإذ يسـتذكر كذلك      
، جمموعة من كبار قضاة البلدان اليت تتبع        2000لألمانـة، دعا، يف عام      

نـزاهة القضاء يّتسق مع مبدأ     نظـام القـانون العام لكي تضع مفهوما ل        
اسـتقاللية القضاء وميكن أن يكون لـه تأثري إجيايب يف مستوى السلوك            

 القضائي وأن يرتقي مبستوى ثقة الناس يف سيادة القانون،

االجتماع الثاين للمجموعة القضائية املعنية بتدعيم      وإذ يسـتذكر     
ند، الذي سلّم فيه     يف بانغالور، اهل   2001نـزاهة القضاء، املعقود يف عام       

كـبار القضاة باحلاجة إىل معايري لنـزاهة القضاء مقبولة عامليا، ووضعوا           
 )5(نص مبادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي،

 أن اجملموعة القضائية املعنية بتدعيم نزاهة       وإذ يسـتذكر أيضـا     
القضـاء أجـرت فيما بعد مشاورات مستفيضة مع األجهزة القضائية ملا            

د عـلى مثـانني بلدا من مجيع النظم القانونية أّدت إىل تأييد مبادئ              يـزي 
بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي من قبل خمتلف املنتديات القضائية،          

 و 25ومنها اجتماع مائدة مستديرة لكبار القضاة ُعقد يف الهاي يومي           
، وحضره كبار قضاة البلدان اليت تتبع      2002نوفمرب  / تشـرين الثاين   26

 نظام القانون املدين كما حضره قضاة حمكمة العدل الدولية،

 2003/43قرار جلنة حقوق اإلنسان     وإذ يسـتذكر كذلـك       
بشـأن اسـتقالل وحـياد السلطة القضائية واحمللفني واخلرباء القضائيني           
واسـتقالل احملامني، الذي أحاطت اللجنة فيه علما مببادئ بانغالور بشأن           

                                                 
 26 السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، ميالنو، املتحدة األمم مؤمتر انظر (3) 
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ّجهت انتباه الدول األعضاء وأجهزة األمم      سـلوك اجلهـاز القضائي وو     
املتحدة ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية         

 إىل تلك املبادئ لكي تنظر فيها،

 بشأن نزاهة   2003/39قرار جلنة حقوق اإلنسان     وإذ يستذكر    
الـنظام القضـائي، الذي شّددت فيه اللجنة على نزاهة النظام القضائي            

وصـفها شـرطا أساسيا ال بد منه حلماية حقوق اإلنسان وكفالة عدم             ب
 التمييز يف إقامة العدل،

الدول األعضاء أن تشّجع أجهزهتا القضائية، مبا       يدعـو    -1 
يّتسـق مـع نظمها القانونية الداخلية، على أن تأخذ يف اعتبارها، لدى             

 ألعضاء  مـراجعة أو صـوغ القواعد املتعلقة بالسلوك املهين واألخالقي         
اجلهـاز القضائي، مبادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي، املرفقة          

 هبذا القرار؛

عـلى أن مبادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز        يؤكّـد    -2 
القضـائي متثّل تطويرا إضافيا وتكميال للمبادئ األساسية بشأن استقاللية          

/40 و 40/32ا  اجلهـاز القضائي، اليت أقّرهتا اجلمعية العامة يف قراريه        
 ؛146

بأمهـية اجملموعة القضائية املعنية بتدعيم نزاهة       يعـترف    -3 
القضـاء مـن أعمال حتت رعاية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات            
واجلـرمية، وكذلك سائر احملافل القضائية الدولية واإلقليمية اليت تسهم يف           

 حياده ونزاهته؛وضع وتعميم معايري وتدابري لتدعيم استقاللية القضاء و

إىل مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات        يطلـب    -4 
حدود املوارد املتاحة من خارج امليزانية، دون       يف  واجلـرمية أن يواصـل،      

 وال  )6(اسـتبعاد اسـتخدام املوارد املوجودة يف امليزانية العادية للمكتب،         
ذي تقوم  سـيما من خالل برناجمه العاملي ملكافحة الفساد، دعم العمل ال          

 به اجملموعة القضائية املعنية بتدعيم نزاهة القضاء؛

 عن تقديره للدول األعضاء اليت قّدمت إىل مكتب         يعرب -5 
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية تربعات لدعم العمل الذي تقوم          

 به اجملموعة القضائية املعنية بتدعيم نزاهة القضاء؛

قّدم إىل صندوق األمم املتحدة     الدول األعضاء أن ت    يدعو -6 
 االقتضاء، تربعات وافية ملساندة     حسبملـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية،       

اجملموعـة القضـائية املعنية بتدعيم نزاهة القضاء وأن تواصل، من خالل            
                                                 

 .زيادات تكميليةهذه العبارة ال تشكّل أساسا لزيادة يف امليزانية العادية أو لطلب  (6) 



الربنامج العاملي ملكافحة الفساد، تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان النامية          
ادات االنتقالية، بناء على طلبها، بغية تعزيز نزاهة        والـبلدان ذات االقتص   

 أجهزهتا القضائية وقدرهتا؛

 الدول األعضاء أن تقّدم إىل األمني العام        يدعـو أيضـا    -7 
آراءهـا بشأن مبادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي، وأن تقترح           

 تنقيحات هلا حسب االقتضاء؛

 باملخدرات   إىل مكتـب األمـم املتحدة املعين       يطلـب  -8 
حـدود املوارد املتاحة من خارج امليزانية، دون  يف  واجلـرمية أن يقـوم،      

 بعقد  )7(اسـتبعاد استخدام املوارد املوجودة يف امليزانية العادية للمكتب،        
اجـتماع لفـريق خـرباء حكومي دويل مفتوح العضوية، بالتعاون مع            

 من احملافل القضائية    اجملموعة القضائية املعنية بتدعيم نزاهة القضاء وغريها      
الدولـية واإلقليمية، وبإعداد دليل تقين ُيستخدم يف تقدمي املساعدة التقنية         
الرامية إىل تدعيم نزاهة القضاء وقدرته، وكذلك إعداد تعليق على مبادئ           
بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي، يأخذ بعني االعتبار ما أعربت عنه           

 رحته من تنقيحات؛الدول األعضاء من آراء وما اقت

 إىل األمـني العام أن يقّدم إىل جلنة منع اجلرمية           يطلـب  -9 
 .والعدالة اجلنائية يف دورهتا السادسة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  
   املرفق 

  مبادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي  
 اإلعـالن العـاملي حلقوق اإلنسان يعترف كقاعدة         حيـث إنّ   

باملبدأ القائل إن لكل شخص احلق، باملساواة التامة مع غريه، يف أساسـية   
حماكمـة عادلـة وعلنـية أمام حمكمة مستقلة وحمايدة للبت يف احلقوق             

 وااللتزامات ويف أي اهتام جنائي،

 )8( العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      وحيـث إنّ   
إنه، عند البت يف أي اهتام      يضمن حتقيق املساواة لكل الناس أمام احملاكم و       

جـنائي أو يف احلقـوق وااللتزامات يف أي قضية أمام احملاكم، حيق لكل          
شـخص أن حيصل بدون تأخري ال مربر لـه على حماكمة عادلة وعلنية             

 أمام حمكمة خمتصة ومستقلة وحمايدة منشأة مبقتضى القانون،
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رف هبا   املبادئ واحلقوق اجلوهرية السالفة الذكر معت      وحيث إنّ  
أيضـا أو تتجّسـد يف صـكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية ويف القوانني             

 الدستورية والتشريعية والعامة ويف االتفاقيات واألعراف القضائية،

 أمهية وجود سلطة قضائية خمتصة ومستقلة وحمايدة        وحيـث إنّ   
حلماية حقوق اإلنسان تتأكد من أن تنفيذ كافة احلقوق األخرى يعتمد،           

  املطاف، على إقامة العدل على الوجه السليم،يف هناية

 وجـود سلطة قضائية خمتصة ومستقلة وحمايدة ُيعّد         وحيـث إنّ   
كذلـك أمـرا جوهريا إذا أريد للمحاكم أن تقوم بدورها يف التمسك             

 باملبادئ الدستورية وسيادة القانون،

 ثقـة الناس يف النظام القضائي ويف السلطة املعنوية          وحيـث إنّ   
 القضـائية ونزاهـتها ُيعـد أمرا ذا أمهية قصوى يف أي جمتمع              للسـلطة 

 دميقراطي حديث،

 مـن الضروري أن يقوم القضاة، بصورة فردية أو          وحيـث إنّ   
مجاعـية، باحترام وإجالل املنصب القضائي باعتباره عهدة عمومية وأن          

 يسعوا جاهدين لتعزيز وإدامة الثقة يف النظام القضائي،

 األساسية لترويج وإدامة مستويات عليا يف  املسـؤولية  وحيث إنّ  
 سلوك اجلهاز القضائي تكمن يف السلطة القضائية يف كل بلد،

 )9(بادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية     امل وحيـث إنّ   
هتدف إىل كفالة استقالل السلطة القضائية وتعزيزها وهي موجهة بصفة          

 أساسية إىل الدول،

 وضع معايري للسلوك األخالقي لدى      يةُيقصـد باملـبادئ التال     
وهي ُمعدَّة خّصيصا لتزود القضاة باإلرشادات ولتوفر للسلطة        . القضـاة 

ويقصد هبا أيضا   . القضـائية إطـار عمل لتنظيم سلوك اجلهاز القضائي        
مسـاعدة أعضـاء السلطتني التنفيذية والتشريعية واحملامني والناس بصفة          

وتفترض هذه  . ئية بصورة أفضل  عامـة، عـلى فهم ودعم السلطة القضا       
املبادئ ضمنيا أن القضاة خيضعون للمساءلة عن سلوكهم أمام املؤسسات          
املناسـبة املنشـأة لصـيانة املعايري القضائية اليت تعد يف حد ذاهتا مستقلة          
وحمـايدة ويقصـد هبا أن تكمل قواعد القانون والسلوك احلالية امللزمة            

 .للقضاة ال أن خترج عنها
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 1القيمة 

 االستقاللية
  املبدأ  

اسـتقالل السلطة القضائية شرط مسبق لسيادة القانون وضمانة          
ولذلك يتعني على القاضي أن يدعم وُيجّسد       . جوهرية للمحاكمة العادلة  

 .استقالل السلطة القضائية على الصعيدين الفردي واملؤسسايت
  

  التطبيق  
ضائية بصورة مستقلة على    عـلى القاضـي أن ميارس مهامه الق        -1-1

أساس تقديره للحقائق ووفقا لفهم واع للقانون وعلى أساس التحرر من           
أي مؤثّـرات دخيلة أو إغراءات أو ضغوط أو هتديدات أو تدّخل مباشر             

 .أو غري مباشر من أي جهة أو ألي سبب

عـلى القاضي أن يكون مستقال فيما يتعلق باجملتمع بصفة عامة            -1-2
 .بأطراف أي نزاع يتعّين عليه البّت فيهوفيما يتعلق 

عـلى القاضي أن ال يكون متحّررا من العالقات غري املالئمة مع             -1-3
السـلطتني التنفيذية والتشريعية يف احلكومة ومن نفوذمها فحسب ولكن          
 .جيب أيضا أن يبدو متحّررا من كل ذلك من وجهة نظر املراقب املعقول

جباته القضائية، أن يكون مستقال عن      على القاضي، عند أداء وا     -1-4
زمالئـه يف جهـاز القضاء فيما يتعلق بالقرارات اليت يتعّين عليه اختاذها             

 .بصورة مستقلة

على القاضي أن يشّجع ويدعم الضمانات الالزمة ألداء واجباته          -1-5
القضـائية بغـية صـيانة وتعزيز االستقالل املؤسسي والعملي للسلطة           

 .القضائية

 القاضي أن ُيظهر ويشجع معايري عالية من السلوك القضائي          على -1-6
هبـدف تدعيم ثقة الناس يف السلطة القضائية، وهو أمر جوهري لصيانة            

 .استقالل السلطة القضائية
  



 2القيمة 
 احليـاد

  املبدأ  
. احلـياد جوهري ألداء واجبات املنصب القضائي بطريقة سليمة         

 ذاته فحسب ولكنه ينطبق أيضا على       وال ينطبق ذلك على القرار يف حد      
 .اإلجراءات اليت ُيتخذ القرار من خالهلا

  
  التطبيق  

على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية بدون حماباة أو حتّيز            -2-1
 .أو حتامل

عـلى القاضي أن يتأكّد من أن سلوكه، سواء داخل احملكمة أو             -2-2
واملهن القانونية واألطراف   خارجهـا، ُيحـافظ عـلى ثقة عامة الناس          

 .املتقاضية يف حياد القاضي والسلطة القضائية ويعّزز تلك الثقة

على القاضي أن يتصّرف، إىل احلد املعقول، حبيث يقلّل إىل أدىن            -2-3
 .حد من املناسبات اليت تستلزم تنحيته عن النظر يف قضايا أو البت فيها

عوى أمامه أو من املتوقع أن      على القاضي أن ميتنع، أثناء وجود د       -2-4
تعـرض علـيه، عن القيام، عن علم منه، بإبداء أي تعليق ميكن على حنو       
معقول أن يؤثّر يف نتيجة تلك الدعوى أو ميّس بعدالة اإلجراءات اجللّية،            
أو بـإبداء أي تعلـيق علين أو على حنو آخر قد يؤثّر على توفري حماكمة                

 .عادلة ألي شخص أو قضية

القاضي أن يتنحى عن املشاركة يف أي إجراءات قضائية ال          على   -2-5
يسـتطيع أن يتخذ فيها قرارا دون حتّيز أو يبدو فيها ملراقب معقول أنه ال               

وتشمل هذه اإلجراءات، على . يسـتطيع أن يـتخذ فيها قرارا دون حتّيز    
 :سبيل املثال ال احلصر، احلاالت التالية

امل فعلي جتاه أي طرف     إذا كان لدى القاضي حتّيز أو حت       )أ( 
أو كانـت لديه معرفة شخصية بالوقائع اإلثباتية املتنازع عليها فيما يتعلق        

 باإلجراءات القضائية؛ أو

إذا كـان القاضي قد عمل من قبل كمحام أو كشاهد            )ب( 
 أساسي يف املسألة موضوع النـزاع؛ أو

إذا كـان للقاضـي أو ألحـد أعضاء عائلته مصلحة            )ج( 
 يف نتائج املسألة موضوع النـزاع؛اقتصادية 



ويشـترط أن ال يقتضـي األمر تنحية القاضي يف حالة عدم التمكّن من              
تشـكيل حمكمة أخرى للنظر يف القضية أو إذا كان عدم اختاذ أي إجراء              
ميكـن، نظرا لوجود ظروف عاجلة، أن يؤّدي على حنو خطري إىل عدم             

 .إقامة العدل
  

 3القيمة 
 النـزاهة

  املبدأ  
 .النـزاهة أساسية ألداء مهام املنصب القضائي بطريقة سليمة 

  التطبيق  
عـلى القاضـي أن يكفل أن يكون سلوكه فوق الشبهات من             -3-1

 .وجهة نظر املراقب املعقول

جيـب أن يعيد سلوك القاضي وتصرفه تأكيد ثقة الناس يف نزاهة             -3-2
كن جيب أن يرى    فالعدالة جيب أال تقام فحسب ول     . السـلطة القضـائية   

 .أيضا أهنا تقام
  

 4القيمة 
 اللياقة

  املبدأ  
اللـياقة ومظهـر اللياقة أمران جوهريان يف ممارسة كافة أنشطة            
 .القاضي

  
  التطبيق  

على القاضي أن يتجّنب عدم اللياقة ومظاهر عدم اللياقة يف كافة            -4-1
 .أنشطته

عبية، جيب أن يتقّبل    نظـرا ألن القاضي يتعّرض دائما للرقابة الش        -4-2
القيود الشخصية اليت قد تبدو عبئا بالنسبة إىل املواطن العادي وينبغي أن            

وعلى وجه اخلصوص، جيب على     . يفعـل ذلك تلقائيا وعن طيب خاطر      
 .القاضي أن يتصّرف بشكل يتماشى مع هيبة املنصب القضائي

ن عـلى القاضـي، يف عالقاته الشخصية مع ممارسي مهنة القانو           -4-3
الذيـن ميارسون مهامهم بصورة منتظمة يف حمكمته، أن يتجّنب املواقف           



الـيت قـد تؤّدي على حنو معقول إىل إثارة الشبهات أو يبدو أهنا تّتسم               
 .باحملاباة أو التحّيز

عـلى القاضي أال يشترك يف الفصل يف قضية يكون فيها أي فرد              -4-4
ة أو مرتبطا بأية كيفية     مـن أفـراد عائلـته ممثّال ألحد األطراف املتنازع         

 .بالقضية

عـلى القاضـي أال يسـمح ألي من ممارسي مهنة القانون أن              -4-5
يستخدم مسكنه الستقبال موكلني ملمارس مهنة القانون ذلك أو ممارسني          

 .آخرين ملهنة القانون

حيق للقاضي، كأي مواطن آخر، حرية التعبري والعقيدة واالرتباط          -4-6
ن عليه دائما، عند ممارسته تلك احلقوق، أن        والـتجّمع، ولكـن يتعـيّ     

يتصـّرف بشـكل حيافظ فيه على هيبة املنصب القضائي وحياد السلطة            
 .القضائية واستقالهلا

عـلى القاضـي أن يكـون على علم مبصاحله املالية الشخصية             -4-7
واإلئتمانية وأن يبذل جهودا معقولة ليبقى على علم باملصاحل املالية ألفراد           

 .عائلته

عـلى القاضي أال يسمح لعالقاته العائلية أو االجتماعية أو غريها        -4-8
مـن العالقات أن تؤثّر على حنو غري مالئم يف سلوكه القضائي وحكمه             

 .كقاض

عـلى القاضـي أال يستعمل أو يستغلّ مكانة املنصب القضائي            -4-9
لتعزيز مصاحله الشخصية أو مصاحل أحد أفراد عائلته أو أي شخص آخر            

أال يعطي أو يسمح آلخرين بأن ُيعطوا االنطباع بأن أي شخص حيظى            و
مبكانـة خاصـة تؤثّـر عـلى القاضي تأثريا غري مالئم يف أداء واجباته               

 .القضائية

عـلى القاضي أال يستخدم أو يفشي املعلومات السّرية          -4-10
الـيت حيصـل علـيها بصـفته القضائية ألي غرض ال صلة له بواجباته      

 .القضائية

رهـنا بأداء القاضي لواجباته القضائية على حنو سليم،          -4-11
 :جيوز له

أن يكتـب وحياضـر ويعلّـم ويساهم يف أنشطة تتعلق       )أ( 
 بالقانون أو النظام القانوين أو إقامة العدل أو األمور املتصلة هبا؛ أو



أن حيضر جلسة حماكمة علنية أمام هيئة رمسية فيما يتعلق           )ب( 
ون أو النظام القانوين أو إقامة العدل أو األمور املتصلة          بأمور تتصل بالقان  

 هبا؛ أو

أن يعمـل عضـوا يف هيـئة رمسية أو يف جلنة أو هيئة               )ج( 
استشـارية حكومـية أخرى، إذا كانت تلك العضوية ال تتناقض مع ما             

 ُيتوّخى من القاضي من عدم حتّيز وحياد سياسي؛ أو

األنشطة ال تنتقص   ممارسة أنشطة أخرى إذا كانت تلك        )د( 
مـن هيـبة املنصـب القضائي أو تتدّخل بشكل آخر يف أداء واجباته               

 .القضائية

عـلى القاضـي أال ميـارس احملاماة أثناء شغله منصبه            -4-12
 .القضائي

جيوز للقاضي أن يشكل رابطات للقضاة أو ينضم إليها          -4-13
 .أو يشارك يف منظمات أخرى متثّل مصاحل القضاة

وز للقاضي أو ألفراد عائلته أن يطلبوا أو يقبلوا أي          ال جي  -4-14
هديـة أو هبة أو قرض أو ُحظوة فيما يتعلق بأي شيء فعله القاضي أو                

 .يتوقّع أن يفعله أو ُيحجم عن فعله يف أداء واجباته القضائية

عـلى القاضـي أال يسـمح ملوظفي احملكمة أو آخرين      -4-15
ع علمه بذلك، أن يطلبوا أو يقبلوا       خاضعني لنفوذه أو إدارته أو سلطته، م      

أي هدية أو هبة أو قرض أو ُحظوة فيما يتعلق بأي شيء فعله القاضي أو               
 .يتوقّع أن يفعله أو ُيحجم عن فعله يف أداء واجباته القضائية

جيـوز للقاضي أن حيصل على هدية رمزية أو مكافأة أو            -4-16
نا مبقتضيات القانون وبأي    مـيزة مالئمة للمناسبة اليت مت تقدميها فيها، ره        

مقتضيات قانونية ختتص باإلفشاء العام عنها، بشرط أال ُيتوّخى، على حنو           
معقول، أن القصد من تلك اهلدية أو املكافأة أو امليزة التأثري على القاضي             

 .يف أداء واجباته القضائية، أو يبدو على حنو آخر، أهنا مدعاة للتحّيز
  

 5القيمة 
 املساواة

  بدأامل  
كفالة املساواة يف املعاملة للجميع أمام احملاكم أمر ضروري ألداء           

 .مهام املنصب القضائي على النحو الواجب
 



  التطبيق  
عـلى القاضـي أن يكـون مدركا ومتفّهما للتنوع يف اجملتمع             -5-1

والفـروق الناشئة عن املصادر املختلفة واليت تشمل، على سبيل املثال ال            
واللـون واجلـنس والدين واألصل القومي والطبقة        احلصـر، العـرق     

االجتماعية والعجز والعمر والوضع الزوجي والتوّجهات اجلنسية واحلالة        
أسباب غري ذات   ("االجتماعـية واالقتصادية واألسباب األخرى املماثلة       

 ").صلة

عـلى القاضـي، أثناء أداء واجباته القضائية، أال ُيبدي حتّيزا أو             -5-2
اء بالكلمات أو بالسلوك، حنو أي شخص أو مجاعة بناء على           حتامال، سو 

 .أسباب غري ذات صلة

على القاضي أن ميارس واجباته القضائية مع إيالء االعتبار املالئم           -5-3
لكافـة األشـخاص سواء كانوا أطرافا أو شهودا أو حمامني أو موظفي             

ي أسباب  حمكمـة أو زمالء يف املهنة القضائية، بدون متييز على أساس أ           
 .غري ذات صلة وغري جوهرية بالنسبة ألداء تلك الواجبات على حنو سليم

عـلى القاضـي أال يسمح، عن معرفة منه، ملوظفي احملكمة أو             -5-4
آخـرين خاضـعني لنفوذه أو إدارته أو سيطرته أن ميّيزوا بني األشخاص             

 .لةاملعنيني يف أي مسألة ينظر فيها القاضي بناء على أي سبب غري ذي ص

عـلى القاضي أن يطالب احملامني يف الدعاوى القضائية املنظورة           -5-5
أمـام احملكمـة أن ميتنعوا عن التعبري، سواء بالكلمات أو بالسلوك، عن             
التحـّيز أو التحامل املبين على أسباب غري ذات صلة باستثناء ما له صلة   

 .قانونية بأمر يف الدعوى القضائية وقد يكون موضوع دفاع مشروع
  

 6القيمة 
 االختصاص واحلرص

  املبدأ  
االختصـاص واحلرص شرطان جوهريان يف أداء املهام القضائية          

 .على النحو الواجب
  

  التطبيق  
حتـتل الواجـبات القضائية اليت يقوم هبا القاضي مركز الصدارة            -6-1

 .بالنسبة لكافة األنشطة األخرى



واجباته القضائية اليت ال    عـلى القاضي أن يكّرس نشاطه املهين ل        -6-2
تشـمل أداء املهـام واملسؤوليات القضائية يف احملكمة واختاذ القرارات            
فحسـب بـل تشمل أيضا املهام األخرى املتصلة باملنصب القضائي أو            

 .بعمليات احملكمة

عـلى القاضي أن يتخذ خطوات معقولة لصيانة وتعزيز معارفه           -6-3
ألداء واجباته القضائية على حنو     ومهاراتـه وصـفاته الشخصية الالزمة       

سليم، وأن يستفيد لذلك الغرض من التدريب والتسهيالت األخرى اليت          
 .ينبغي توفريها للقضاة حتت الرقابة القضائية

عـلى القاضي أن يبقى على اطالع على التطّورات ذات الصلة            -6-4
اليت بالقـانون الدويل، مبا يف ذلك االتفاقيات الدولية والصكوك األخرى           

 .ُترسي معايري حقوق اإلنسان

عـلى القاضي أن يؤّدي كافة واجباته القضائية، مبا فيها إصدار            -6-5
 .القرارات املتحفّظة بكفاءة وإنصاف وبالسرعة املعقولة

عـلى القاضـي أن حيافظ على النظام واللياقة يف كافة القضايا             -6-6
اخللق يف عالقته   املعروضة على احملكمة وأن يكون صبورا ووقورا ودمث         

مـع األطـراف املتنازعة واحمللّفني والشهود واحملامني وغريهم ممن يتعامل           
وعلى القاضي أن يطالب املمثّلني القانونيني      . معهـم بصـفته الرمسـية     

وموظفـي احملكمـة واألشخاص اآلخرين اخلاضعني لنفوذه أو إدارته أو           
 .سيطرته بأن يتصّرفوا بنفس الكيفية

 أال يتصـّرف بطريقة تتعارض مع أداء واجباته         عـلى القاضـي    -6-7
 .القضائية بكل حرص

  
 التنفيذ

نظرا لطبيعة املنصب القضائي، جيب أن تعتمد السلطات القضائية          
الوطنـية تدابري فّعالة لتوفري اآلليات الالزمة لتنفيذ هذه املبادئ إن مل تكن            

 .هذه اآلليات موجودة بالفعل يف والياهتا القضائية
  

 عاريفالت

تكون للتعابري املستخدمة يف بيان املبادئ هذا املعاين التالية، ما مل            
 :يسمح السياق خبالف ذلك أو يقتضي خالف ذلك

يشمل املوظفني الشخصيني للقاضي، مبن     " موظفو احملكمة "تعبري   
 فيهم كتبة احملكمة؛



يعين أي شخص ميارس السلطة القضائية، أّيا       " القاضـي "تعـبري    
 يته؛كانت تسم

يشمل زوج القاضي وابنه وابنته وصهره      " عائلة القاضي "تعـبري    
وكّنـته وأي شخص آخر ذي صلة قرابة وثيقة به أو أي شخص يكون             

 صديقا لـه أو موظفا لديه ويعيش يف منـزله؛

يعين شريك القاضي يف حياته املنـزلية أو       " زوج القاضي "تعبري   
 .شخصية وثيقة بالقاضيأي شخص آخر من أي من اجلنسني له عالقة 

 
 


