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 مجموعةال تصدير

 السلطة القضائية هذه الشرعية.بعيتها من الدستور. وتعزز ثقة المواطنين تستمد السلطة القضائية شر

هة لمجموعة من القواعد األخالقية  ،لذلك وضعت العديد من البلدان منذ نحو عشرين سنة  لقضاة.الموج 

 

تقريرا في عام اللجنة ووضعت القضاء. آداب مهنة  فيتفكير معنية بالفي فرنسا لجنة وأنشأ وزير العدل 

مبادئ أخالقية مجموعة إعداد ،على وجه الخصوصفيه، قترح ت ،0223
1
. 

ومن ضمنها ، مقترحات، يتضمن عدة 0226يونيو/حزيران  6في وأودعت لجنة تحقيق برلمانية تقريرا 

في النظام األساسي للقضاة ’خالقيمدونة السلوك األ‘قترح "إدراج م
2

 ." 

 ،تهمومسؤولي هموتدريبالقضاة األساسي المتعلق بتوظيف الجمعية الوطنية لمشروع القانون دراسة وعند 

 مجموعةإعداد مهمة  المجلس األعلى للقضاء، وهو هيئة دستورية مستقلة،يسند إلى اب تعديال اعتمد النو  

-2007من القانون األساسي رقم  01المادة هو . وأصبح هذا التعديل القضاة ونشرهاألخالقية للتزامات الا

فبراير/شباط  5من القانون األساسي المؤرخ في  02، المتمم للمادة 0222مارس/آذار  5المؤرخ في  287

0991. 

األخالقي الوطنية السلوك أن مرجعية  تبي ن له في إثرها ،مقارنةبهذه المهمة الجديدة  وأجرى المجلس المكل ف

يف بالمؤسسة واالتصال التعر كما تؤدي وظيفة، للسلوك انظمم المؤسسة القضائية، دورفيما يخص ا، تؤدي

 للقاضي. ةعامرسم صورة  من خاللمحليا، في الصكوك القانونية الدولية الحياة تبعث . فهي مع الجمهور

تنزع إلى إشراك الجمهور والهيئات القضائية في مختلف مراحل إعداد  مبتكرةعمل منهجية المجلس د د  حو

 .مجموعةال

والقضاة وقواعد السلوك أجرى المجلس دراسة بشأن الفرنسيين، عليهو
3
من خالل ، 0221في مايو/أيار  ،

سلوكهم األخالقي، في يوليو/تموز وهم تنشطتناولت أ القضاةكما أجريت مشاورة مع  .الرأيمؤسسة الستطالع 

0221
4
. 

، ت وعمليات تبادل بين القضاةامناقشجرى وأالعديد من الشخصيات إلى المجلس األعلى للقضاء واستمع أيضا 

هذه األعمال، التي أنجزها مراسلو ملخصات ئرة اختصاص كل محكمة من محاكم االستئناف. وأتاحت في دا

 .عمليات تفكير المجلسالمجلس، إثراء 

هو . وهذا التوجه قواعد السلوكوليس مدونة  األخالقيالسلوك التزامات  مجموعة وضعالبرلمان في رغب و

هذه القواعد في  وال تفصيل، تهاماهي  ة بتغيرمقواعد الن المضموعدم تجميد المتمثل في  خيارالعن  تعبير"

 0951 عام منذالراسخ تصور المحافظة على الالرغبة في من ثم  فهو يمثل قائمة شاملة ستبقى حتما ناقصة. 

مرتبطة ببعض القيم األساسية السامية )االستقالل والحياد("العامة المبادئ اللنص يتضمن 
5
. 

لممارسة وضع مرجعيات لقضاة إلى لخالقي قواعد السلوك األلقيم األساسية، تسعى وبصرف النظر عن هذه ا

 تحقيق توازن المجتمع.ل هي أساسيةمزاولتها بقدر ما في الدقة  شديدة ،وظيفة

د هذا الفلتقدير القاضي، لقاضي يجوز ترك أمر السلوك المهني لال و الذي يخضع للمتطلبات  سلوكالقانون يحد 

 .مجموعةاله في هذالمبي نة  يفتهوظاألخالقية ل

بنية وفق ، ةملموسبصورة األخالقي القضائي قواعد السلوك الحاالت المرتبطة ب مجموعةتناول التو

 االلتزامات أو الحاالت التي يجري تناولها بصور مختلفة.نفس التعليقات تخص . وقد مواضيعية

هذه لمحتوى ة مراجعمليات عالمجلس األعلى للقضاء ب قيام يؤدي تغير المجتمع في المستقبل إلىال بد من أن و
                                                   

1
 .06، الصفحة 0223الثاني نوفمبر/تشرين  02التقرير الذي ُسل م إلى حارس األختام في  
2
 .61، المقترح رقم 3005تقرير الجمعية الوطنية رقم  
3
أشخاص تمثل الفرنسيين. باإلمكان االطالع على التقرير في  0221ف من (، عينة تتألIFOPشمل هذا االستطالع، الذي أجرته مؤسسة إيفوب ) 

 .0222تقرير أنشطة المجلس األعلى للقضاء لعام 
4
 .0221يمكن االطالع على نتائج االستطالع في النسخة التجميعية لتقرير أنشطة المجلس األعلى للقضاء لعام  
5
 .0222يناير/كانون الثاني  01، المؤرخ في 026تقرير لجنة القوانين التابعة لمجلس الشيوخ رقم  
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مجموعةال
6
. 

                                                   
6
 يوليو/تموز هذا االختصاص الجديد للمجلس اختصاصا دائما. 03جعل اإلصالح الدستوري المؤرخ في  
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 الديباجة

 

األشخاص الذين يعيشون في إن إقامة العدل وظيفة أساسية في دولة القانون. فالقضاة يتصرفون في حرية 

أي عها قد يتوقالتي  متطلباتومصالحهم المادية. ويفسر هذا الدور السامي ال هموأمن هموشرفأقاليم الجمهورية 

 مالئمة. المادية المالية والبشرية والمكانيات وضع اإلكما يتطلب  ،شخص من القضاة

خالقي للقضاة لقواعد السلوك األإحداث مرجعيات في من المبادئ والتعليقات والتوصيات التالية وتتمثل الغاية 

قواعد السلوك فهم يتيح لها ية لمساندتهم وإرشادهم وإعداد إطار للمؤسسة القضائتم تصميمها الفرنسيين. وقد 

إلى تنوير ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذا  وهي ترمي أيضاأفضل. األخالقي الخاصة بها فهما 

في أثناء نشاط القضاة  الذي ينطوي عليه تعقيدالب همتعريفتحسين قصد ب ،المساعدين القضائيين والجمهور

 هم. ممارستهم لمهام  

أن يكون القاضي  القضائية، شرعيته من القانون الذي يفترض فيإلى السلطة ينتمي لذي ايستمد القاضي، 

مفروضان على السلطتين األخريين. وقد يؤدي تجاهل هذين المتطلبين ن المبدأين يإذ إن هذمستقال ومحايدا، 

 إلى المساس بثقة الجمهور.

ارسة األفراد لحقوقهم األساسية. وهو ملزم أكثر ممالمسائل الخاصة بيثبت القاضي بنزاهته أنه جدير بالبت في 

 االستقامة واألمانة. نتهاجبامن غيره 

، الذي يثريه باستمرار، وحرصه بالنصوص والمبادئ السارية بفضل إلمامهتفوق القانون  القاضي كما يؤكد

 الدائم على عدم الكف عن حماية الحريات الفردية التي يعتبر حارسها. 

إيالء األشخاص الذين يبت في قضاياهم والذين يحيطون على القاضي فيجب الشعب الفرنسي. يقام العدل باسم 

سمعة المؤسسة القضائية عن طريق التقيد بواجب صون دون المساس أبدا بكرامة أي كان، مع من ، به العناية

 التحفظ. 

إلى الذين ينتمون  النيابة العامةأعضاء و قضاة المحاكمبه  سترشدي مدونة تأديبية، بل دليل مجموعةاله هذ تليس

المستقل والمحايد  العمل تعزيز ثقة الجمهور في سير هذه المجموعة . ومن شأن نشرفي فرنسا نفس الهيئة

 لجهاز القضائي الفرنسي.ل
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 االستقالل - ألف

 

 

مساواة الجميع يضمن وعلى حد سواء، والمتقاضين ن يلمواطنلحق دستوري هو إن استقالل السلطة القضائية  1-ألف

 محايد.القضاء االنتفاع بالأمام القانون عن طريق 

 الشرط األول إلقامة محاكمة عادلة.  القضاء استقالليمثل و

 ق على الصعيدين الوظيفي والشخصي.مضمون على الصعيد المؤسسي ومطب  حق وهو 

 المستوى المؤسسيعلى 

 المبادئ

وطبقا  ،ضمان لقضائهم وتصرفهم وفق القانونيمثل الأنه بية إلدراكهم استقالل السلطة القضائعن يدافع القضاة  1-ألف

بمنأى عن أي تأثير أو ضغط و ،وبناء على العناصر التي نوقشت أمامهم دون غيرها ،اإلجراءات الساريةألصول 

 امتياز شخصي.  الحصول على عقوبة أو األمل فيلل من التعرض خشيةالدون بو ،خارجي

 ومبدأ عدم ترقيتهم دون رضاهم ضمانة أساسية الستقالل القضاة.  قضاة المحاكمل ل عدم قابلية عزوتمث

يجب  ،ومهارةوسلوك  يةذهنهو حالة  ةمستقلبصورة الحكم إال أن ، قانوناأن استقالل القضاة مضمون مع  3-ألف

 وإثرائها وتعميقها طيلة مدة ممارسة وظيفة القضاء. اتلقينه

 التعليقات والتوصيات

عالقة غير  إقامة أيةفظ القضاة على استقاللهم تجاه السلطتين التنفيذية والتشريعية، عن طريق االمتناع عن يحا 4-أ

 . بهمتأثر الالسلطتين وهاتين مع ممثلي الئقة 

 في عيون المواطنين والمتقاضين بمظهر من يحترم هذه المبادئ. يظهر القضاة يجب أن  5-أ

 الومع مختلف الشخصيات المحلية،  أكثر مما ينبغيعالقات وثيقة إقامة القضاة من التنقل الجغرافي حماية يتيح  6-أ

 االقتصادية ووسائل اإلعالم. والجهات الجمعيات الشريكة والمؤسسات المساعدين القضائيين وما سي  

ي حقيقة أي اشتباه لدى الجمهور فوقوع تشريفي ألنفسهم، تجنبا لوسام ال يجوز للقضاة العاملين طلب أي  7-أ

 استقاللهم. 

 ال يجوز مالحقة القضاة أو إصدار عقوبات تأديبية في حقهم بسب قراراتهم القضائية. 8-أ

 ةالوظيفممارسة في 

 المبادئ

 

 . ةمستقل صورةيشرف القضاة على اإلجراءات ويديرون المناقشات ويصدرون أحكامهم ب 9-ألف

  

في قراراتهم  التأثيرترمي إلى محاولة  ويرفضون أيةمبدئيا هم ينأون بأنفسمهامهم،  ما يمارس القضاةعند 11-ألف

 السبل اإلجرائية والقانونية.نطاق ، خارج ةمباشرة أو غير مباشربصورة 

 التعليقات والتوصيات

دون بتطبيق قواعد القانون، وفقا لعناصر اإلجراءات،  عليهحارس الحريات الفردية، يجب باعتبار القاضي  11-أ

أو وسائط اإلعالم أو الرأي  محاكمال ءالسلطة التنفيذية أو النواب التشريعيين أو رؤساغاظة من إخشية لاالستسالم ل

 .ئهمإرضااالستسالم للرغبة في  أوالعام، 
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يجب على القاضي، فور استشعاره إمكانية تعرضه لتأثير أو ضغوط، أيا كان مصدرها، اللجوء إلى الحكم وفق  11-أ

 أجازت اإلجراءات ذلك. مبدأ تعدد القضاة، متى

وكذا قناعاته السياسية والفلسفية  المحتملة الثقافية واالجتماعيةأفكاره النمطية يجب على القاضي إدراك تأثير  13-أ

 فهمه للوقائع التي تعرض عليه وتأوليه لقواعد القانون. في والدينية، 

. وال تراعى في هذه إبدالهفي تعيينه أو  القاضي سببحكم افي ال يجوز على اإلطالق أن تكون الرغبة في التأثير  14-أ

 . األمور الضرورية للخدمة أصوالالحالة إال 

ال هذه األهداف  أن علىا للقضاة، يوالفصل في القضايا في آجال معقولة متطلبا شرعالجاري إدارة العمل تمثل 15-أ

لمتقاضين، التي إلى اواالستماع القرارات نوعية  من االمتثال للقواعد اإلجرائية والقانونية ومن الحرص علىتعفيهم 

 تضمن إقامة عدل مستقل.

في ، عن أي التزام من شأنه التأثير محليا عامةال سياساتالفيها تُرسم شارك في هيئات ي ماالقاضي، عند متنعي 16-أ

 حرية حكمه واستقالله القضائي.

 رغمذلك عالنية، على ال ونريظهقالل بعضهم عن البعض وعلى است أعضاء النيابة العامةو قضاة المحاكم حافظي 17-أ

 نفس الهيئة وممارسة مهامهم في نفس المكان.إلى انتمائهم  من

المالحظات الشفهية التي  ،قضاة المحاكمعلى غرار حراس الحريات الفردية ، وهم أعضاء النيابة العامةيقدم  18-أ

 الحقتها.في القضايا التي تلقوا تعليمات بمة، يعتبرونها مناسبة إلقامة العدل خالل الجلسة بحري

 الصادرة عنفي قضية من القضايا، تسجيل التعليمات بالمالحقة  أعضاء النيابة العامةمن عضو عندما يطلب  19-أ

من قانون اإلجراءات الجنائية،  36و 32القضية، وفق المادتين إلى ملف وزير العدل أو النائب العام كتابيا وإضافتها 

 .الهرميةخيانة لألمانة أو إخالال بمبدأ التبعية يمثل ك ال فذل

 المقاربة الشخصية

 المبادئ

يجب عليهم االمتناع عن الجهر ومع ذلك المواطنين، الحق في احترام حياتهم الخاصة. مثل جميع للقضاة،  11-ألف

 . ممارسة مهامهمفي استقاللهم بشأن شكوكا تثير سلوك علني قد اعتماد بعالقات أو 

 التعليقات والتوصيات

 ،سياسي أو نقابة مهنية أو جمعيةإلى حزب المواطنين في االنضمام لجميع يتمتع القاضي بالحقوق المضمونة  11-أ

 الديانة التي يختارها. اعتناق و

اسية أو الفلسفية الدعوة السيأنواع ها، عن جميع يلإالتي ينتمي للوالية القضائية الدائرة اإلقليمية  ، فيالقاضي متنعي 11-أ

 أو الدينية التي من شأنها المساس بسمعة استقالل السلطة القضائية. 

 تقيد حرية تفكيره أو عمله وتمس باستقالله.من شأنها أن الخضوع اللتزامات أو ضغوط عن القاضي  يمتنع 13-أ
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 الحياد -باء

 

والحريات  اإلنسانمن اتفاقية حماية حقوق  6يمثل حياد القاضي، وهو حق مضمون للمتقاضين بموجب المادة  1-باء

أحد المبادئ مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، الذي يمثل  القاضي لكي يصبحاألساسية، واجبا مطلقا مفروضا على 

 . ، فعلياالمؤسسة للجمهورية الفرنسية

 لعدالة. عنصر أساسي من عناصر ثقة الجمهور في اهو الحياد، على غرار االستقالل،  1-باء

ا كان 3-باء ة يحالصمن شروط بل أيضا  ،فحسب في حد ذاتهالقرار  الحيةصمن شروط ليس  اواجب الحياد شرط لم 

 ، فهو يفرض تنفيذ مبادئ مؤسسية ووظيفية وشخصية.إلى اتخاذ قرارهالعملية التي قادت القاضي 

 المستوى المؤسسيعلى 

 المبادئ

قواعد تطبيق إلى تعيين القضاة وتنصيبهم طرائق  استناد ونهافلؤيالذين ضاء محكمة واألعالمبدأ حياد يقتضي  4-باء

 تقوم على الكفاءات المهنية. ةوشفاف ةموضوعي

 عدا االستثناءات القانونية، علنية.  تكون المناقشات القضائية، ما 5-باء

 التعليقات والتوصيات

 تطبيقا صارما.المتعلقة بحاالت التعارض المهني  القواعد تطبيق محكمةيؤلفون اليفرض حياد القضاة الذين  6-ب

في القرار التنظيمي وقانون التنظيم القضائي  ةرداوالالمقتضيات الحالية لهمت منها استُ المبادئ التي تسري  7-ب

 التعارض المهني، على جميع الحاالت المطروحة. فيما يخص وقانوني اإلجراءات المدنية والجنائية، 

، عند عودته إلى الذي مارس مسؤوليات خارج الهيئة القضائية على أن ال يكون حياده محل شكالقاضي  يحرص 8-ب

 . ممارسة نشاط قضائي

اعتماد  ستبعد أيتوتشغيل للقضاة والمحاكم ظروف عمل  إمكانيات مادية ومالية وبشرية توفروضع يتطلب الحياد  9-ب

 ئية.ستثنااال حتى في األوضاععلى أشخاص عامين أو خاصين، 

 .بحياد يساهم التنقل الوظيفي والجغرافي في ممارسة وظيفة القاضي 11-ب

التكيف، إلى الخلط بين األدوار في يجب أن ال يؤدي التنقل الوظيفي، الذي يجب أن ترافقه أنشطة للمساعدة  11-ب

 .أعضاء النيابة العامةو قضاة المحاكمالمؤسسية ل

 ةالوظيف مارسةمفي 

 المبادئ

ينطوي جلي لألفكار المسبقة فحسب، بل الغياب الينطوي الحياد، عند ممارسة الوظائف القضائية، على ال  11-اءب

قادرا على ، أن يكون آراؤهكانت مهما القاضي، من الحياد ويتطلب . المنحاز فعالموقف انعدام العلى  اوأساس أيضا

 االعتبار. في النظر التي نوقشت أمامه وأخذها وجهات تلقي جميع 

 .هذا الطابعوفرض احترام الطابع الحضوري للمناقشات يعبر القاضي عن حياده باحترامه  13-اءب

 التعليقات والتوصيات

 موضوعية.تتسم بالعتمد مواقف ي، النظر عن كل فكرة مسبقة ونشاطه المهنيالقاضي، عند ممارسته  يصرف 14-ب

 إلى حين صدور الحكم. أية قناعة عن ، سلوكهمبأقوالهم أو  ،التعبير قضاة المحاكمال يجوز ل 15-ب

سيما قرب قاعات الجلسات،  الو، في إطار أنشطتهم القضائية، أعضاء النيابة العامةو قضاة المحاكم يحرص 16-ب

 ناهيك عن، ة أكثر مما ينبغيقيوثة عالقعدم الظهور أمام العامة في على الحفاظ على سمعة الحياد التي يتحلون بها، و

 .كافة أطراف الدعوىوالقضية في فرقاء الالتحفظ تجاه مستشاري نفس  بدونيوؤ. تواطالة عالق



[ 

 

 4 

 

 يخاطب رئيس الجلسة وممثل النيابة العامة جميع أطراف الدعوى بنفس الموضوعية.  17-ب

 ، مما يعززفي خالل الجلسات المتعددة القضاة ائي في الجلسة فورا بعد المرافعةزجبالقرار اليجب تجنب النطق  18-ب

التي تضمن حقيقة إجراء وحدها هي ين أعضاء هيئة الحكم بفكرة عدم جدوى المناقشات والمداولة. فالمناقشة الحرة 

 دراسة الحجج التي تقدم بها أطراف القضية. المداولة و

واجه متقاض تخص الجنح  فيللنظر تخصصة، في جلسة ميجب تجنب مشاركة قاض، يمارس عادة مهام  19-ب

 في نزاع سابق. معه  القاضي صعوبات

التي من شأنها إضعاف سمعة الحياد و اشخصيالقضاة بالحقائق التي تخصه أعضاء هيئة  سائرالقاضي  يخبر 11-ب

 األطراف.جميع التي يجب أن يتحلى بها إزاء 

 المقاربة الشخصية

 المبدأ

كانت مهما جوز له اتخاذ أي التزام يإال أنه ال ، ينمواطنلجميع ال المعترف بهاالحقوق  جميعلقاضي لأن مع  11-اءب

لقيود  القاضي ضيعريترتب عليه تطبيعته )سواء أكان سياسيا أم فلسفيا أم دينيا أم في جمعية أو نقابة أم تجاريا، إلخ( 

 تحليل. الو تفكيرته في الق حرييضيتأخرى خارج قيود قانون الجمهورية الفرنسية و

 التعليقات والتوصيات

بصفته مواطنا ة لحقوقه يفيما يتعلق بالتزاماته الخاصة، على التوفيق بين الممارسة الشرع القاضي، يحرص 11-ب

 واعتدال.باحتراز  آرائه علناوالواجبات المرتبطة بمهامه القضائية. ويتصرف القاضي أو يعبر عن 

في اختصاصه ال مجوالقاضي من عدم وجود تداخل بين التزاماته الخاصة في جمعية أو عدة جمعيات  يتأكد 13-ب

 . التنحيالمحكمة التي يعمل فيها. وإن كان األمر خالف ذلك، يجب عليه 

مرتبطة بحياته المهنية، من شأنها المساس بحياده أحداث منحت له بمناسبة إذا سيما  الوال يقبل القاضي أية هبة،  14-ب

 أو الشك فيه. 

 قديم المشورة القانونية. ، تالضيقة مقربيه دائرةإطار يتفادى القاضي، خارج  15-ب
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 النزاهة -جيم 

 

 شرف منصبه.  امتثاال لما يقتضيهنزيها  أن يكون القاضي على 1-جيم

مهمته بممارسة خالل ممارسته لمهنته وفي حياته الشخصية، بخصال النزاهة التي تجعله جديرا في القاضي،  يتحلى

 وتضفي الشرعية على سلطته وتضمن الثقة في العدالة. 

 مبادئال

 . ، من خالل سلوكه المهني والشخصيثقة الجمهور في القضاء بريرتالقاضي في  يساهم 1-جيم

 . عبر تحفظه وحذره وكتمانه القاضي حرصه على سمعة العدالة يثبت 3-جيم

 باالستقامة واألمانة. يفرض مبدأ النزاهة على جميع القضاة االلتزام 4-جيم

 

 االستقامة

 المبادئ

 الشخصية. ستقامة الممارسة المهنية والسلوك في المجتمع والحياةتحكم اال 5-جيم

االمتثال للمقتضيات القانونية الخاصة بالقضاة االستقامة  قتضي. وتيقصد باستقامة القاضي متطلب الصدق العام 6-جيم

 والتنظيم القضائي. وضعهم القانونيو

 يتصرف القاضي بلباقة. 7-جيم

 التعليقات والتوصيات

 مؤسسيستوى الالمعلى 

 يمارس القاضي وظائفه في إطار مؤسسي يحميه من كل ما قد يمس نزاهته. 8-ج

 

 ئيسلك القضاالب االلتحاق

 

فيما عن تقديم شهادات مجاملة  يمتنع، ئيسلك القضاالب في إجراءات االلتحاق إلى المشاركة القاضيما يُدعى عند 9-ج

 تقييم جدارة المرشحين. يخص

 

 دبيرهاتالمحاكم و إدارة

 

مهامهم، بالمعايير والممارسات الجيدة السارية المتعلقة باستخدام المال العام  ةزاولم في أثناءالقضاة،  يتقيد 11-ج

وفق اإلمكانيات  ،وجهأمثل على  لمحاكم التي يعملون فيهاشؤون ا ويسيرونالعدالة العامة.  دائرةاإلدارة الصارمة لبو

 إلداري والمالي المخصص لمهمة عدالة الدولة.في اإلطار ا تحت تصرفهمالموضوعة 

موازنتها.  تدبيرو إدارتهاو يتولون شؤونها،ختصاص التي االيضطلع رؤساء المحاكم بتنظيم مرافق دائرة  11-ج

 قضاة المحاكموالبحث عن حلول مشتركة بين  نسيقهذه المهمة، المشتركة في إطار ثنائية السلطة، الت قتضيوت

 . عامةأعضاء النيابة الو

 متوازن لألقسام. التوزيع السيما عن طريق  الوحسن سيرها،  على ونحرصيو المحاكمرؤساء المحاكم  يفع ل
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 الحوار.  ينشئونجميع القضاة ول المعلوماترؤساء المحاكم  يوفر

لمؤسسية مع تجنب إهدارها األغراضها وفقا الموارد الموضوعة تحت تصرفه  استخدامكل قاض على  يحرص 11-ج

 حصري أو االستيالء عليها تعسفيا.الأو استخدامها 

األقسام التي تدير أموال المتقاضين أو  في مراقبةسيما  الوالمخولة له قانونيا، عمليات الرقابة يمارس القاضي  13-ج

 . ُمصادرةلاألقسام المكلفة باالحتفاظ بالممتلكات الموضوعة بين يدي العدالة، مثل األغراض ا

 ةالوظيف مارسةمفي 

 يكرس القاضي معظم وقته المهني لمهامه القضائية.  14-ج

نفتاح على الخارج وتعزز اإللمام بالمؤسسة االتتيح بعد األنشطة المرخص بمزاولتها خارج اإلطار القضائي  15-ج

فق مع كرامة واجة العليا وأن تتإلعفاءات فردية يمنحها رؤساء محاكم الدر أن تخضع األنشطة وعلى هذهالقضائية. 

 تضارب في المصالح. ينجم عنهااألنشطة التي قد  حظرتوال يجوز ممارستها على حساب الوظيفة.  ه،واستقاللالقاضي 

الحد من يترتب عليها أن ال  . علىدون الحصول على إذن مسبقباألعمال العلمية أو األدبية أو الفنية  تنفيذ يجوز 16-ج

 للقاضي.النشاط المهني 

ماديين أو معنويين لمساعدتهم في مهامهم.  اأشخاص وننعي  ي مانفس النزاهة عندالقضاة  أن يبديلمتقاضين لحق ي 17-ج

 تبعية القاضي. بمن شأن االختيار الدائم لنفس الخبراء أو الوكالء إثارة الشك و

 السلطة القضائية من صونضي على القا حرصيوالمجاملة والمفاضلة والتدخل.  نواعالنزاهة كل أ ستثنيت 18-ج

وقورة، بامتناعه عن منح أي امتياز المحايدة والمستقلة والعدالة السمعة  نتأثير أو ضغوط. كما يدافع عأي  الوقوع تحت

 .مهما كانت أو ترتيب أو أفضلية

أحد  أوة يشارك هو فيها على القاضي عدم البت في قضي واالحتراز الضرورييفرض احترام النصوص  19-ج

رده، في كل أن يتم دون انتظار بعن التدخل،  يمتنعفي هذه الحالة، و. ةغير مباشر صورةمباشرة أو ب المقربين منه

 القضايا التي تتسم بهذا الطابع أو التي تخص طرفا تربطه بالقاضي عالقة صداقة أو قرب أو عداوة.

االمتناع عن الفصل في بخصوص  مليه عليه ضميرهتباع ما ياحرية لقاضي لالسارية  القانونية النصوص تترك 11-ج

 تبرير ذلك. إرغامه علىدون بقضية من القضايا، 

الدعوات التي قد تضعه في مواقف حرجة قبول تمثيل العدالة في تظاهرات خارجية، إلى القاضي المدعو  يتجنب 11-ج

 نزاهته. من حيث

 المقاربة الشخصية

، في حياته الخاصة. ويفرض عليه ذلك توخي التعقل لصارمة التي تشمل اللباقةملزما باالستقامة ا لقاضيبقى اي 11-ج

، واختيار عالقاته، وطريقة التصرف في أنشطته الخاصة وعند مشاركته في تظاهرات االجتماعيةفي حياته  حترازواال

 عامة.

وله على معاملة حصوله أو إمكانية حص لفكرة المصداقية، في أي ظرف من الظروف،القاضي ال يعطي  13-ج

 تفضيلية.

حد ا لصالحه أو لصالح أمأو امتياز أيا كانت طبيعته عطيةال يجوز للقاضي استغالل صفته للحصول على  14-ج

 . المقربين منه أو معارفه

. كما يجب توخي الحيطة عند تقديم شهادات تزكية أو شهادات قد تضع يحظر تقديم الخطابات والتوصيات 15-ج

 أنه ملزم بالتضامن المهني. ال يشعر القاضي بو. حرج عت أمامه دعوى في وضعاضي الذي رفالق

 

 األمانة

 المبادئ

 مع الحرص على كرامة األشخاص.و، اوفاء باليمين التي أداهيمارس القاضي مهامه بأمانة  16-يمج

الستقالل القضائي تجاه رؤساء المحاكم وزمالئه. ويمارس هذا الواجب مع احترام ا انيالقاضي أم يكون 17-يمج

 .لجميعل
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النصوص سندها إليه على المستوى اإلجرائي، يفرض االلتزام باألمانة على القاضي ممارسة السلطات التي ت 18-يمج

ومبدأ حقوق  وجاهية المحكمةسيما احترام مبدأ  الودون تجاوزها. كما ينفذ بأمانة المبادئ األساسية لإلجراءات، من 

 على العناصر التي نوقشت حضوريا مع االمتناع عن اتخاذ أية مواقف مسبقة. راراتهقالدفاع. ويؤسس القاضي 

 التعليقات والتوصيات

 المستوى المؤسسيعلى 

 التنظيميةالقواعد  فياألمانة 

، التي تحدد العالقات بين القضاة داخل المحاكم ،لقواعد التنظيمية المتعلقة بالتنظيم القضائياالقاضي بأمانة  يطب ق 19-ج

 برؤساء المحاكم واحترام اختصاصات وصالحيات القضاة.المنوطة مع احترام المهام والمسؤوليات 

عند إقامته  يتخذهااإلجراءات القانونية التي القاضي  عل لمن إعالن حقوق اإلنسان والمواطن، ي 05وفقا للمادة  31-ج

 للعدل.

التي قد تؤثر  –أو التخويف أو التهديد  حاالت التدخل ماوال سي – وضاعيبلغ القضاة رؤساء المحاكم بجميع األ 31-ج

 ممارستهم المهنية وسير المحاكم واستقالل السلطة القضائية. في

 له بالحماية التي قد تقدمها مسدون المن ، باطمئنانهم مرؤساء المحاكم للقضاة الذين اتهموا ظلما ممارسة مها يضمن

 الدولة.

رؤسائهم من مزاولة اختصاصاتهم، عن طريق إبالغهم بالتحقيقات المفتوحة وبالتقدم  امةأعضاء النيابة العن ك  يم   31-ج

 . بأمانة المحرز فيها

كاملة المراجعة لمناسبة لالتقييم  مثلتقييم القضاة، وفق القواعد التنظيمية. ويرؤساء المحاكم بواجب  يضطلع 33-ج

 للممارسة المهنية للقاضي المعني باألمر.

 ءاتاإلجراا يخص فيماألمانة 

احترام القوانين والمبادئ األساسية لإلجراءات المدنية والجنائية التي تحدد  ءاتاإلجرافيما يخص يقصد باألمانة  34-ج

 . هموواجباتالقضاة سلطات 

 ةالوظيف ممارسةفي 

 التنظيميةفي القواعد األمانة 

 والمناوبات.  ،المفروضة عليه القيودو ،لعملمن اسند إليه القسط المُ مسؤولية  ، بأمانة،القاضي تحملي 35-ج

 احترام هذا االلتزام. علىرؤساء المحاكم  حرصي

عن  خلونتوال ي ؛واجباتهم واختصاصاتهمضمن احترام تتسم العالقات التي تربط بين القضاة باألمانة  36-ج

 القانون.سندها إليهم المسؤوليات التي ي

هيئة واحدة وقربهم الوظيفي إلى مواقف إلى على أن ال يؤدي انتماؤهم  امةأعضاء النيابة العو قضاة المحاكميحرص 

 تعطي، للمتقاضي، انطباعا بالخلط بين مهمتي المالحقة والحكم المختلفتين.  من شأنها أنوتصرفات 

 فيما يخص اإلجراءاتاألمانة 

تنفيذ  ما يخصيزاولها، اللتزاماته في حسب المهام التيبيمارس القاضي اختصاصاته بكفاءة مع االمتثال بأمانة،  37-ج

 . قراراتجل الؤاإلجراءات أو ت تطيلالقاضي وسائل تعسفية  وال يستعمل. قراراتاإلجراءات وعقد الجلسات وإعداد ال

دون تعسف وبهدوء بسلطته ويمارس القاضي حترام اإلجراءات. الضامن اليمثل القاضي، لجميع األطراف،  38-ج

عن  أعضاء النيابة العامةو قضاة المحاكم ويمتنعوحقوق األطراف.  احترام مبدأ وجاهة المحكمة تمام اإلجراءات معإل

 غيرهم من أم مفتعلة، مع طرف من األطراف أو مع الخبراء أو المحامين أو نواع التواطؤ، سواء أكانت حقيقيةكل أ

 مساعدي القضاء.

 : مثالعلى سبيل ال وعليه يلتزم القاضي بما يلي،
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 لطلبات األطراف؛ ةب مواقف الرفض أو القبول المنهجيتجن -

 ؛ منها رالمبر  سوى حاالت عدم قبول اإل -

الذي سيصدر، على أن تنفذ  قرارال إفادة من شأنهمباإلجراءات المفيدة للتحقيق إلى مهنيين أكفاء  إسناد القيام -

 ة؛في أجل معقول وبتكلفة مناسب يقاضالاإلجراءات المذكورة تحت مراقبة 

 فيها بلباقة وسلطة هادئة وحياد؛ المشاركةأو في الجلسات المناقشات إقامة  -

 المحامين؛ وأالمدني  ُمد عي بالحقال وأالدفاع أو االدعاء مساواة، سواء ب جميع األطراف التعامل مع -

ر القاضي يظهر -  حكمه.لتأسيس تبقى ضرورية أنه لم يتخذ موقفا مسبقا وأن تفسيرات األطراف  المقر 

 الرسمية في اإلجراءات التي يفصل فيها. شبهعلى القاضي رفض المعلومات  وجاهة المحكمةيفرض احترام  39-ج

تطبيق الاألدلة بصرامة ودقة إلصدار حكم يقوم على  درس. ويقرارهالقاضي بحرية تفكير تامة إلعداد  حتفظي 41-ج

 في تعليل الحكم.  ،ع األحواليمي جف ،ذلكقدم تقريرا عن ويمنصفة لتفسيرات األطراف. المراعاة المين للقانون واأل

التحقيقات ومراقبة نشاط ضباط  في إدارة وال سيماالنيابة العامة، في جميع أنشطته المهنية،  عضويحرص  41-ج

 الكشف عن الحقيقة. الشرطة القضائية، على السعي، بصورة موضوعية، إلى إيجاد عناصر اإلثبات التي من شأنها
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 االلتزام بالقانون -دال 

 

 

 المبدأ

 

 بأمانة. اويطبقهعلى القاضي.  يةالقانونالقاعدة سري ت 1-دال

 القاضي ملزم بواجب الكفاءة والعناية، باعتباره حارس الحريات الفردية.

 المستوى المؤسسيعلى 

 ا المعايير الدولية. ومن ضمنهفي فرنسا،  ةالقانون الساري بقواعد االلتزام يقصد بااللتزام بالقانون 1-د

التزام القاضي ، الذي يكفل المساواة أمام القانون، األساس الذي يقوم عليه تعسف القضاةالحماية من حق في اليمثل  3-د

 االكتفاء بتصوره لإلنصاف.  لقاضيالظروف. وال يجوز ل في جميع ،األولويةتطبيق القانون  يالءبإ

ظ. وال يجوز للقاضي الحكم وفق اعتبارات خارجة عن القانون، أو إحالة مسؤولية دون تحفب يةالقانون القاعدةطبق تُ  4-د

 (. أو غيرهمجهات أخر )الخبراء إلى إصدار الحكم 

ال يستخدم فبناء على الدستور،  يحل محل المشرع.يجوز له أن أن القاضي مكلف بتأويل القانون، إال أنه ال  مع 5-د

قواعد القانون السارية. كما ال يجوز  جيزهسلطته القضائية إال في حدود ما ت الحريات الفردية، رسحاالقاضي وهو 

 للقاضي رفض تطبيق القانون باسم تصور للعدالة قائم على قناعات شخصية.

 ةالوظيففي ممارسة 

 المبدأ

 الحريات الفردية. رسحاهو القاضي  6-دال

الحرية الفردية، احترام هذا المبدأ وفق الشروط  رسةا حاالسلطة القضائية، باعتباره تولىإن هذه المهمة دستورية: "ت

 من الدستور(. 66المنصوص عليها في القانون" )المادة 

 التعليقات والتوصيات

على حد سواء، في حدود صالحيات  أعضاء النيابة العامةو قضاة المحاكمواجب االلتزام بالقانون دائم ويخضع له  7-د

 كل منهم. 

إحدى يجري المساس ب ماكاملة حينالصارمة والبة ارقالضمان لعلى واجبات محددة، بالقانون  االلتزامينطوي  8-د

وتدابير الحماية  ،واالستشفاء اإلجباري ،في مجاالت التوقيف من أجل التحقيق، والحجز وال سيمافردية،  اتحريال

 اصا للسلطة القضائية. اختصفيها منح المشرع في جميع الحاالت التي يالقانونية وكذلك، بصفة عامة، 

 . معمول بهاال يةالقانون القاعدةالقاضي مع زمالئه تجربته وإلمامه ب يتقاسم 9-د

االجتهادات  ما استجد منو)التشريعات الجديدة،  المفيدة للقضاةالمعلومات  على نشررؤساء القضاة  يحرص 11-د

 (.وغيرها، التعميماتالقضائية، و

 .كافة القضائيين ممارسة اختصاصاتهم القانونيةلمساعدين لالقضاة  يتيح 11-د

القاضي، عند تعامله مع جهات التحقيق، جميع االختصاصات المخولة له قانونيا، دون التخلي عن أي  يمارس 11-د

 سلطات أخرى. صالحل وال سيمامنها، 

شريعية والتنظيمية التي تنظم يجب على القاضي، وفق طبيعة تعيينه ونشاطه، اإللمام بصورة تامة بالمقتضيات الت 13-د

، والمؤسسات اومحافظي المحافظات أو األقاليم واألقسام التابعة له ،عالقاته المهنية مع المنتخبين الوطنيين أو اإلقليميين

 العامة. 



[ 

 

 10 

 

 ال يجوز للقاضي التخلي عن أي من االمتيازات المخولة له قانونيا.  14-د

 قصد تحقيق أفضل جودة للخدمة العامة. ب طرفلطات المحلية اختصاصات كل تحترم العالقات التي تربط القاضي بالس

في الفردي عمال بقاعدة الفصل بين السلطات المنصوص عليها  نواع التدخلعلى القاضي أن يرفض كل أ 15-د

 .الدستور

كسب ثقة الة واإلعالم المعلومات المفيدة لعمل العد ط، أن يقدم لوسائهذا الغرضيجوز للقاضي، المؤهل ل 16-د

 شخصه.بالوقوع تحت تأثير الصحافة والسعي إلى جذب االهتمام عن ، وهو يمارس مهامه، الجمهور. ويمتنع

أنه ال يجوز للقاضي تجاهل الرأي العام، إال  معتتمثل مهمة القاضي في تطبيق القانون باسم الشعب الفرنسي. و 17-د

 يقية كانت أم مفترضة.حقأإرضاء لتطلعاته  الأنه ال يتصرف تحت ضغطه و

 المبدأ

 .ةالمهني بالمحافظة على كفاءتهالقاضي  عتنيي 18-الد

 التعليقات والتوصيات

من القاضي بذل الحفاظ على مستوى الكفاءة  فترضالقاضي بالتزام التدريب المستمر المفروض عليه. وي فيي 19-د

عند ممارسة خصوصا  قدرا أكبر من األهميةتزام هذا االليكتسي مجهود دائم، لتحديث معارفه ومراجعة ممارسته. و

 يبقى هذا االلتزام متطلبا أساسيا. مع ذلك مهام متعددة. و

ر مهامه، أنشطة التدريب، الفردية والجماعية، التي تمكنه من عند تغي   وال سيماالقاضي، طيلة مدة خدمته،  يتابع 11-د

 على قدرته المهنية.  ةظفحامال

وسائل ب القضاة انتفاعاحتياجات الخدمة، مع مراعاة هم، ول تاحةجميع الوسائل الممن خالل ، ضاةرؤساء الق يس ري 11-د

 والمهام والتعيينات وعند تقييم القضاة.  واجباتفي االعتبار عند توزيع الهذا الواجب أخذ  معالتدريب، 

 المبدأ

 بعناية وفي أجل معقول.  ؤدي القاضي عملهي 11-دال

 اتالتعليقات والتوصي

 دون إهمال أي منها.بيفصل القاضي في جميع القضايا المرفوعة إليه،  13-د

 منطوق الحكم. واالتهام  اتعند تحرير قرار وال سيمادون تأخير، بيفصل القاضي في القضايا  14-د

 ن.ما كانت الشوائب أو التناقضات أو الثغرات التي قد تعتري القانومهيحكم القاضي في األجل المقرر،  15-د

يجنب الدولة خطر رفع  وهو ،لضمان ثقة المتقاضي ااحترام القاضي لواجب العناية المفروض عليه شرط يمثل 16-د

 دعوى تعويض ضدها. 
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 االهتمام بالغير -هاء 

رينالمتقاضين والبلباقة مع القاضي  يتعامل 1-هاء والمساعدين القضائيين وشركاء المؤسسة القضائية، باعتماد  متضر 

 اإلصغاء للغير.بر يحترم كرامة األشخاص وعسلوك 

 

 الكرامة

 كرامة الشخص

 المبدأ

عن استعمال عبارات أو تعليقات غير الئقة أو متعجرفة أو مهينة أو محتقرة، سواء فيما يكتب أو القاضي  يمتنع 1-هاء

 .ينطق

 التعليقات والتوصيات

 المستوى المؤسسيعلى 

أن يسلك مسلك "القاضي ب يمين الذي أقسمهالالغير وفرض احترامها من  واجب القاضي باحترام كرامة شؤين 3-ـه

 .الوقور األمين"

 ةالوظيففي ممارسة 

تتحول الجلسة أن بالقاضي وال يسمح لجلسات. اسير حسن ل ا، ضمانقانونعلنية النقاشات، عندما يقتضيها ال تعتبر 4-ـه

 األساسية.  دبجمهور لقواعد األاحترام األطراف والمحامين والالقاضي يفرض و. إلى فوضى

، الذين أعضاء النيابة العامةوالقضائية، اإلجراءات أو يديرون المناقشات قومون ب، الذين يقضاة المحاكم يؤدي 5-هـ

 حترم كرامة األشخاص.تسلطة هذه المهام ب يمارسون الدعوى العمومية أو يتدخلون في القضايا المدنية،

تتخذ  لكيهذه األقوال  ،الجلسةفي أثناء  على أقوال تمييزية و/أو يُعاقب عليها جنائيا الذي يشهد القاضي يسجل 6-هـ

 ها.شأنفي جميع التدابير الالزمة 

 

 احترام الغير

 المبدأ

وال جميع من يتعامل معهم، القاضي إال إن احترم  قبوال هذه السلطة القيمنصبا سلطويا وال تُ  القاضييمارس  7-هاء

 وظفين الواقعين تحت سلطته. القضاة والم سيما

 التعليقات والتوصيات

 المستوى المؤسسيعلى 

حضورهم يمثل عليها. و يننظامي ينيعتبرون شاهد تيال وأقواله القاضي عمليشهد موظفو قلم المحكمة بصحة  8-هـ

 .بحد ذاته لقاضيلألشخاص الذين يمثلون أمام المحكمة ول مصدر اطمئنان

 األلفة غير الالئقة.مظاهر أو  تبدادسالل ، وال يفسح مجاالمتبادلهو وظفين االحترام بين القضاة والم

 قلم المحكمة.ب المرتبطة قيودالو عملهمراعاة احتياجات مع يكيف القاضي حضوره داخل المحكمة 
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 ةالوظيففي ممارسة 

في اآلجال المعينة لها،  قراراتهالقاضي  فيصدريمثل احترام القاضي اللتزاماته أولى مراحل احترام الغير:  9-هـ

دةالمواعيد الميفي بويحترم أوقات الجلسات و  . حد 

قضاء. ويحرص صفو الاحترام اآلخرين، وال سيما القضاة والمحامين والمتقاضين، في الجلسات شرطا ل يمثل 11-هـ

حرية وبدون بلجلسة مع ضمان حصول كل طرف على إمكانية التعبير عن نفسه في ا نظامال فرضعلى رئيس الجلسة 

 . عموماالشرح بواجب  ملزمرئيس الجلسة يحين دوره. و أي ضغط أو محاولة تخويف جماعية عندما

ولكل قاض صوت واحد وعليه التقيد بقرار األغلبية.  ؛الجلسات المتعددة القضاةفي  ةيدير رئيس الجلسة المداول 11-هـ

البحث عن أية مسؤولية فردية، ال يسمح بأي تجاوز  ظرويحالذي تتيحه سرية المداولة  مبدأ عدم الكشف عن الهويةإن 

 من قبل القاضي. للسلطة

 

 الغيرصغاء إلى اإل

 المبدأ

 إمكانية التعرض للنقد. بالقبول المسبق  مع ذاتحقيقية على مراجعة الالقدرة اليتطلب االهتمام بالغير االنفتاح و 11-هاء

 التعليقات والتوصيات

 المستوى المؤسسيعلى 

جزءا من التي يجب رعايتها وتمثل إحدى الخصال التي يجب أن تتوفر في القاضي، وهو االهتمام بالغير  13-هـ

 . القاضي ي يتلقاهذال بالتدري

جميع المسائل بشأن لنقاش المؤسسي االتي يدور فيها  ماكناألهي الجمعيات العامة واللجان المصغرة  اجتماعات 14-هـ

 مع مراعاة شرط واحد هو التهذيب ،عضائهاأل التامة تعبيرالحرية  تيحهي ت. وكمةإدارة المحفيما يخص المهمة 

ها عمل يجب مناقشة القضايا المرتبطة بتنظيم المحاكم وسيرو. لمشاركين اآلخرينوالحرص باستمرار على اإلصغاء ل

 الفردي لكل مشاركفكير تالقصد إثراء ب ،وفق الشروط المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي ماكنهذه األ في

 . إلى أبعد حد ممكن لمحاكمسين سير عمل اتحو

 ةالوظيف في ممارسة

 . أو حالتهم ما كانت ثقافتهم أو وضعهممه ،يتعامل معهم الذينالقاضي على استخدام لغة يفهمها كل  يحرص 15-هـ

النيابة  ومرافعةالئه )تالوة التقرير، أثناء مداخالت زمفي  نهج اإلصغاءالجلسة والمداولة، في القاضي،  يعتمد 16-هـ

أي تجنب يو ايقظ ويبقى القاضي( أو مرافعات المحامين أو إفادات األطراف. وغيرهااآلراء خالل المداولة، والعامة، 

اختيار طريقة الدفاع التي تروق  سلطة هادئة على الدوام. يجوز لألطراف ولمستشاريهم ويظهرصبر، النفاذ تعبير عن 

 دون تحيز. على احترام األشخاص ووقار النقاش القضائي  حرصااللتزام المفروض على القاضي بال دودفي حلهم 

، سواء مشاعر التعاطف ، فال يجوز له إظهار مشاعره الخاصةفي جميع الظروف القاضي بالحياد سم سلوكيت 17-هـ

 ها. األشخاص المشاركين في القضايا التي يعالجتجاه أو النفور، 

 وإنسانية. حصافةتصرف ب، ويجيدوالمتبادل الصغاء إلمالئمة لالظروف الر يتوفبالقاضي  تمسكي 18-هـ

 ، ويحافظمسبق رأي اعتماد أيمتنع عن يخالل اإلجراءات الطويلة والمعقدة، ويبقى القاضي يقظا باستمرار في  19-هـ

 متأخرة. الفادات حتى في حاالت اإل ،سلوك اإلصغاء بعناية على

اء ألطراف ومستشاريهمل المعترف بها حقوقال االنتقاص منعدم على القاضي ص يحر 11-هـ نزع الوسائل  من جر 

 الجديدة. تالمعلومات واالتصاال تإلجراءات واستخدام تكنولوجياا نعالمادية 
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 الكتمان والتحفظ -واو 

 

 سلوكه الشخصي.  من خالل على صون سمعة العدالة،القاضي، بصفته عضوا في المؤسسة القضائية،  يحرص 1-واو

 بسمعة العدالة المحايدة الالزمة لكسب ثقة الجمهور.  يمس لكي ال، ةعلنيال في تصريحاته، اضي االعتدالالق يبدي 1-واو

 المبادئ

إبداء أي نوع من عليهم  ويحظرها، صيغتأو  على القضاة إظهار أي عداء حيال مبدأ حكومة الجمهورية حظر"ي 3-واو

من  02من المادة  0عليهم"، الفقرة مهامهم تنافى مع التحفظ الذي تفرضه التي ت السياسي ذات الطابع رالتعبي أنواع

 النظام األساسي للقضاة. 

 األخالقي قواعد السلوكباالمتثال ل املزمى ويبق، مواطنينجميع القانونا لعترف بها الحقوق الممارس القاضي ي 4-واو

 .المفروضة عليه

 اإلطار النقابي.هذا نقابة، عن نفسه بحرية في إلى ضي، الذي يجوز له االنتماء القا عب ري 5-واو

 التعليقات والتوصيات

 المستوى المؤسسيعلى 

هو ذات  أعضاء النيابة العامةو قضاة المحاكممفروض على الإن واجب التحفظ، المنصوص عليه نظاميا،  6-و

عضاء النيابة أل جيزانمن قانون اإلجراءات الجنائية ت 33ة والمادة من النظام األساسي للقضا 5المادة  مع أن. والواجب

مس بكرامة مهنة تال  بعباراتالتعبير عن موقف شخصي خالل الجلسات، إال أنه يجب اإلدالء بهذا الموقف  العامة

 القاضي. 

داخل  حتى، الئه القضائيةزم قرارات وال ينتقد. هاتعليلبيان األسباب لكفي يإذ  قراراته، القاضي على ال يعق ب 7-و

 طرق الطعن. ضمن الممارسة العادية ل التي يندرج تحليلهاالمحكمة، 

فهو ال يفشي المعلومات التي اطلع عليها،  ؛اإلجراءات التي ترفع أمامهوالقضائية  القاضي سرية المناقشات حترمي 8-و

عن خرق طرف ثالث لهذه السرية،  يةمسؤولالالقاضي  تحملاسمه أو على سبيل التندر. وال يبدون الكشف عن حتى 

فرض على القاضي اتخاذ تدابير ت المعروفة بيد أن هذه المخاطر ة المنشودة منه.غايالهذا الخرق أو  طريقةما كانت مه

، وتفرض عليه واجب (وغيرهاالوثائق التي لم تعد مفيدة،  وإتالفالحاسوب، طفاء إواالحتياط المادية )إغالق مكتبه، 

 . محتمل ر عند معاينته ألي خللاإلنذا

 طفي وسائ وال سيما ،يتهم قاض بغير حقعندما المؤسسة القضائية  ن فيمسؤوليالال يمنع االلتزام بالتحفظ تدخل  9-و

 اإلعالم. 

صرف حظر بتاتا تتوفر لدى العدالة والمحاكم وسائل اتصال مؤسسية وسبل تعبير منظمة يجب استعمالها. وي 11-و

 قصد الترويج لألشخاص.بفه اهدأؤسسي عن االتصال الم

 ةالوظيف في ممارسة

القضايا التي قد ترفع أمامه. وال يتواصل  بشأنواعتدال،  احترازب حتىرأيه،  التعبير عنالقاضي  يتجنب 11-و

ات من قانون اإلجراء 00. غير أنه، عمال بالمادة توالهاالدعاوى التي ي بشأنالقاضي، فرديا، مع الصحافة مباشرة 

أي دامت ال تنطوي على  ، ماعلنا النيابة العامة نشر عناصر موضوعية لدعوى من الدعاوى عضوالجنائية، يجوز ل

هة تقدير بشأن  . حقيقة االتهامات الموج 

، بصفتهم يحظر عليهمالنصوص القانونية. كما ال  إعدادفي  ضاةمشاركة الق معااللتزام بالتحفظ  تناقضال ي 11-و

 ان القانون، تحليل النصوص بحرية. مهنيين في ميد

 .قانونيا ؤسسةتجمعات القضاة الملعلى القاضي اتخاذ مواقف جماعية علنية االلتزام بالتحفظ  يحظرال 
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 المقاربة الشخصية

  ات القاضي.هما مع التزاماتتوافق التزامتأو تجمع ال  إلى أي هيئة االنتماء يضاال يجوز للق 13-و

القاضي مع  تجنبي ؛األساسي للقضاة نظامشح لالنتخابات في حدود ما تسمح به مقتضيات اليجوز للقاضي التر 14-و

 ه في دائرة اختصاص المحكمة. امممارسته لمه فيذلك التعبير علنا عن االلتزامات السياسية التي من شأنها التأثير سلبا 

توخي أقصى ، للجمهورمفتوحة العالم إلمهما كانت واسطة ا، بصفته الرسمية آرائهر القاضي عن يعبيقتضي ت 05-و

. وينطبق نفس األمر على نشر القضاة مصداقيتهالمساس بسمعة المؤسسة القضائية وا درجات االحتراز، بغية عدم

 شخصية. المهنية ال مذكراتهمل
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 خاتمةال

 

هذه  قرار نشر ، بطلب من البرلمان الذي اتخذ0202و 0222 الممتدة بين عاميفي الفترة  مجموعةال ههذ زتأنج

 . الوثيقة علنا

العلني أن يتجاوز االطالع على هذه المجموعة القضاة الذين أثروها كثيرا من خالل  النشرويترتب على متطلب 

مساهماتهم، ليشمل القائمين على مؤسسات الجمهورية، والمتقاضين، وعموما، مواطنينا وجميع األشخاص المقيمين في 

 بين الجمهور والعدالة.  الضروريةالثقة  أواصرتعزيز  في همللقضاة سيسا لوك األخالقيالس. إن نشر مبادئ إقليمنا

وتعديلها المجلس األعلى للقضاء مراجعتها وسيتعين على ، للقضاة جامدة األخالقيالسلوك وال يجوز أن تكون التزامات 

 المجلس العامة.  هيئةمن اختصاصات  األخالقي، إذ أصبحت قواعد السلوك في المستقبلوإكمالها 

 اتموضوعال فيما يخص أحدالمناهج التعليمية  تطويروسيوفر هذا النص للمعهد الوطني للقضاء عناصر مفيدة ل

 لتدريب القضاة. ةساسياأل

 األخالقية. لتطوير اليقظة كما سيوفر النص لرؤساء محاكم الدرجة األولى والدرجة العليا مراجع 

 .معرفة أفضل وظيفة القضاء ومتطلباتها خصائص من معرفةكل قاض  تمكنوسي
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 أعضاء المجلس األعلى للقضاء

 

 0226 حزيران/يونيو 1الجريدة الرسمية المؤرخة في 

 الرئيس

 رئيس الجمهورية. 

 

 نائب الرئيس

 ، وزير العدل.حارس األختام

 

 ن في الهيئتينوالمشتركاألعضاء 

 عينه رئيس الجمهورية الفرنسية.يان المحاسبة، ديوفي ، كبير المستشارين بويسون-السيد فرانسيس بران

 عينه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. ي، األمين العام الفخري لمجلس الشيوخ، كلود بيكان-السيد جان

 عينه رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية.ي، أستاذ جامعي، السيد دومينيك شانيولو

 جلس الدولة.نتخبه مي، مستشار دولة فخري، السيد دومينيك التورنري

 

 قضاة المحاكمالقضاة المنتخبون األعضاء في الهيئة المختصة ب

 ، رئيس غرفة في محكمة النقض.فرانسوا فيبير-السيد جان

 مدينة بو.في ، الرئيس األول لمحكمة االستئناف السيد إيرفي غرانج

 مدينة سابل دولون.في ، رئيس محكمة الدرجة األولى السيد ميشيل لوبوغام

 مدينة باريس.في محكمة الدرجة األولى في  قاض، لوك باربييالسيد 

 مدينة بو.في محكمة االستئناف في ، مستشارة السيدة غراسيوس الكوست

 

 قضاة المحاكمالمنتخبون األعضاء في الهيئة المختصة ب أعضاء النيابة العامة

 نة بوردو.مديفي وكيل المدعي العام لدى محكمة االستئناف  ،السيد غزافيي شافينيي

 

 أعضاء النيابة العامةبالمنتخبون األعضاء في الهيئة المختصة  القضاة

 عام لدى محكمة النقض. محام، زتالسيد جان ميشيل برون

 مدينة غرونوبل.في لدى محكمة االستئناف  عامنائب الال، السيد جان كلود فييمان

 مدينة بيربينيان.في ولى نائب الجمهورية لدى محكمة الدرجة األ ،بيير درينو-السيد جان

 مدينة نانت.في ، وكيل نائب الجمهورية لدى محكمة الدرجة األولى السيد إيف غامبير

 مدينة بوردو.في  درجة األولى، نائب الجمهورية المساعد لدى محكمة الالبري-السيد دوني شوسري

 

 عامةأعضاء النيابة الالمنتخبون األعضاء في الهيئة المختصة ب قضاة المحاكم

 مستشارة بمحكمة االستئناف بمدينة كون.جان أودي، -السيدة ماري


