تنص الفقرة (أ) من المادة (ؼع) من الدستور القراقً المؤقت لسنٌ ضؽؿط
فلٍ( القـاء مستقل ال سلطان فليى لمير القانون )) تكرر مثل هذا النص
فً المادة الثانيٌ من قانون التنظيم القـائً رقم ضؼط لسنٌ ؿؽؿط ورود
هذا النص فً الدستور يقنً ان مبدأ استقالل القـاء يأتً فً اطار القيم
القليا للمجتمك اساس هذا المبدأ هوتحقيق المساواة والقدل فً القـاء الذي
يستلزم ان يتمتك القاـً باالستقالل التام والحريٌ الكاملٌ واإلرادة السليمٌ
فً فمليٌ اتخاذ القرار القـائً مبدأ استقالل القـاء يقنً ان القاـً يحكم فيما
يقرض امامى من وقائك طبقا إلدراكى للحقائق ولفومى للقانون بقيدا فن أي
ترليب او ترهيب ض



او بالـموط المباشرة او لير المباشرة من ايى جوٌ وألي قصد واال
اصبح المتدخل فً موقف يمكن ان يسال فيى جزائيا جراء هذا التدخل
وقد خصص الباب الرابك من قانون الققوبات القراقً ططط لسنٌ
ؿؼؿط المقدل للجرائم المخلٌ بسير القدالٌ وقد نصت المادة (ععظ) من
هذا القانون ((يقاقب بالحبس مدة التزيد فلٍ سنٌ واحدة وبمرامٌ التزيد
فن مائٌ دينار او بإحدى هاتين الققوبتين كل موظف او شخص مكلف
بخدمٌ فامٌ توسط لدى الحاكم او قاض او محكمٌ لصالح احد الخصوم
او اـرارا بى)) اما اذا قبل القاـً هذا التأثير وأصدر الحكم بمقتـٍ
ذلك فأن ذلك القاـً يتقرض للققوبٌ الجزائيٌ وهذا ماتنص فليى
(غعظ) من قانون الققوبات القراقً التً جاء فيوا (يقاقب بالحبس
والمرامٌ اوباحدى هاتين الققوبتين كل حاكم او قاض اصدر حكما ثبت
انى لير حق وكان ذلك نتيجٌ التوسط لديى ) اـافٌ الٍ هذا يمكن ان
يتقرض القاـً للققوبات المنصوص فليوا فً قانون التنظيم القـائً
رقم (ضؼط)لسنٌ ؿؽؿط

ومن مستلزمات استقالل القاـً ايـا التقرير انى اليجوز نقل القاـً من
محكمٌ او وظيفٌ قـائيٌ الٍ اخرى اال اتبافا لنظام منتظم وقد نصت الفقرة (أ)
من المادة (ؿغ) من قانون التنظيم القـائً رقم (ضؼط) لسنٌ ؿؽؿط فلٍ ذلك
بقولوا( اليجوز نقل القاـً الٍ وظيفٌ لير قـائيٌ االبموافقتى التحريريٌ
ومالم يقر هذا المبدأ ويطبق فلميا فان هذا النقل يمكن ان يستخدم لمقاقبٌ
قاـً حر وشجاع ولردع االخرين وإرهابوم كً اليقتدوا بوذا القاـً
الشجاع فً الحق كما ان الترقيٌ والترفيك يلزم ان يتما فلٍ اسس من
المفاـلٌ الموـوفيٌ بين المرشحين تقتمد فيوا النزاهٌ ومدى تمسك القاـً
وحرصى فلٍ االستقالل فً صنك القرار القـائً وكذلك الكفايٌ الوظيفيٌ
والخبرة القلميٌ والقمليٌ ومدى ما بذلى من جود فً االرتقاء بذلك

كما ان ايى اجراءات تأديبيٌ تتقلق بالقاـً يجب ان تكون امام محكمٌ او لجنٌ
مختصٌ بشؤون القـاة وان يخـك القرار لطرف الطقن امام هيئٌ قـائيٌ
مختصٌ ـمن تشكيالت محكمٌ التميزويلزم ان تكون للقاـً حصانٌ من تتبقى
مدنيا بسب االفمال التً يقوم بوا فً حدود واليتى القـائيٌ وذلك الن القاـً
يجب ان يكون حر التصرف فً ممارستى لموامى القـائيٌ وطبقا لقنافتى فً
حدود القانون دون جرح من فواقب شخصيٌ يمكن ان يتقرض اليوا وهذا موم
وـروري فلٍ طريق تحقيق القدل

بظوور فكرة الدولٌ ونـوج فكرة السلطٌ منك االفراد من استيفاء حقوقوم
وهذا مأاوجب فلٍ الدولٌ ان تكفل حق التقاـً الذي من مقتـياتى سريان
واليٌ القـاة فلٍ جميك االشخاص الطبيقيٌ والمقنويٌ لذا فقدت نصت المادة
(ؿظ) من قانون المرافقات المدنيٌ رقم عؾ لسنٌ ؿؼؿط فلٍ ( تسري واليٌ
المحاكم المدنيٌ فلٍ جميك االشخاص الطبيقيٌ والمقنويٌ بما فً ذلك
الحكومٌ وتختص بالفصل فً كافٌ المنازفات االما استثنٍ بنص خاص
وقد تكرر نص هذه المادة فً المادة الثالثٌ من قانون التنظيم القـائً رقم
ضؼط لسنٌ ؿؽؿطوهذا يقنً ان واليٌ القـاء تـمن الحمايٌ القـائيٌ لكل
من يطلبوا فً قبول دفواه فلٍ أي شخص طبيقً او مقنوي فام اوخاص
بما فً ذلك الحكومٌ

ألنوا بالتأكيد شخص مقنوي فام فمومٌ القـاة النظر فً امر انطباق القانون
فلٍ الوقائك محل النزاع وهذا يترتب فليى انى اليجوز للقاـً االمتناع فن قبول
الدفوى ونظرها وإصدار حكم فيوا وهذا مانصت فليى المادة ال(ع) من قانون
المرافقات القراقً التً جاء فيوا (اليجوز أليٌ محكمٌ ان تمتنك الحكم بحجٌ
لموض القانون او فقدان النص او نقصى واالفد القاـً ممتنقا فن احقاق الحق
ويقد ايـا التأخير ويقد ايـا التأخير لير المشروع فن اصدار امتنافا فن
احقاق الحق) ومن المقلوم ان النص اذا كان لامـا فيصار الٍ وسائل التفسير
وليس الٍ االمتناع فن تطبيقى الن االمتناع فن تطبيق القانون يقتبر الماء لى
وهذا االلماء اليدخل ـمن سلطٌ المحكمٌ التً تقتصر فلٍ تطبيق القانون
اما فً حالٌ فقدان النص فيصار الٍ تطبيق المادة االولٍ من القانون المدنً
القراقً كمصدر مسافد للوصول الٍ القرار القـائً المطلوب

الحمايٌ القـائيٌ توفرها الدولى فن طريق القـاة الذين يقملون فً المحاكم
واصطالح القاـً قد يقصد بى احد مقنيين :ط -قد يقصد بى الشخص الذي
تكون
وظيفتى هً القـاء بين الناس ظ -وقد يقصد بى المحكمى اي التنظيم الوظيفً الذي
يباشر من خاللى القاـً وحده او مك ليره مومٌ القـاء اي الوحدة التً تقمل
للدولٌ من خاللوا فلٍ منح الحمايٌ القـائيٌ وهذا يظور لنا اهميى الدور الذي
يتبوأه القاـً ولوذا من الالزم ان نبحث فً اختيار القاـً وفً واجباتى
ونتناول
طرق اختيار القاـً فً نطاق الشريقٌ االسالميى  :االصل ان الخليفٌ هو الذي
يقين القاـً الن القـاء فً االصل من واجبات الخليفٌ وقد قال الفقواء انى يجب
فلٍ الخليفٌ اختيار الكفوء الصالح لمنصب القـاء فإذا كان يقرف صالحى
وكفاءتى استند الٍ فلمى الشخصً بذلك وال قام بسؤال اهل القلم فن ذلك

اشترط الفقواء المسلمون شروطا فيمن يولً القـاء هً :ط -ان يكون
فاقال بالما فاي فارض فً الققل يكون مانقا من تولً القـاء ظ-
االسالم
الراجح فً الفقى االسالمً انى لما كان قـاء واليٌ والواليٌ لمير المسلم
فلٍ المسلم ال تجوز فال يجوز قـاؤه ثم ان القاـً يطبق احكام الشرع
هو دين يلزم االيمان بى ولير المسلم ال يؤمن بى وفليى فال تجوز توليى
القـاء لمير المسلم ع -القدالٌ يشترط فيمت يتولٍ القـاء ان يكون
فدال ويكون كذلك اذا امتنك فن الكبائر ولم يصر فلٍ الصمائر وان
يكون مترفقا فن مل ما يقدح فً مرؤتى غ -االجتواد لما كان القاـً
يلزم ان يحكم بما انزل هللا تقالٍ بقرار ملزم وما انزل هللا ال يقلمى
ويفقوى
لير المجتود ػ -الذكوره وهً شرط فند جميك الفقواء ولكن هذا امر
محل

بينما ذهب الحنفيى الٍ جواز ان تكون المرأة قاـيى فً لير الحدود
والقصاص ؼ -سالمى الحواس اشترط الفقواء المسلمون سالمى الحواس
فيمن يراد تقيينى قاـيا فقالوا يجب ان يكون متكلما سميقنا بصيرا الن
االخرس ال يمكنى النطق وال يفوم جميك الناس اشارتى واالصم ال يسمك
قول الخصمين وألفمٍ ال يقرف المدفً من المدفٍ فليى

طرق اختيار القضاه في القوانين
الوضعيه :تختلف
التشريقات فً الوقت الحاـر من حيث اختيار القـاة بين طرق متقددة هً
تختلف من بلد ألخر باختالف الحياه السياسيى واالجتمافيى والدينيى وطرق
االختيار هً  :ط -االختيار المشترك  :وبمقتـاها يتم اختيار القـاه من
قبل الويئات القـائيٌ ذاتوا وهذه الطريقى هيى المتبقى فً النظام البلجيكً

ظ -االختيار فن طريق االنتخاب  :وفً هذه الطريقى يلقب النفوذ السياسً
واالقتصادي دورا كبيرا تـيك يجانبى الصفات المميزه للقاـً من فدم
الميل لمراكز ذات نفوذ سياسً واقتصادي والرـاء الناخبين حتٍ سقاد
انتخابى وربما حاول ان يكون لذللك ان يكون اكثر شقبيى مت ان يكون اكثر
فدالى وهذا ما فليى الحال فً االتحاد السوفيتً وامريكا ع -التقيين من
قبل الحكومى وهذا ما فليى الحال فً فرنسا ومقظم االقطار القربيى وفً
القراق تقوم وزاره القدل بتقيين المتخرجين فً المقود القـائً اما شروط
القبول فً المقود فوً  :ط -ان يكون فراقيا بالوالده متمتقا باالهليى المدنيى
الكاملى ب :ان ال يزيد فمره فند قبولى فً المقود فلٍ اربقين سنى وال يقل
فن ثمان وفشرين ج:ان ال يكون محكوم فليى بجنايى او جنحى لير
سياسيى او جنحى مخلى بالشرف رلم وجود قرار مجلس قياده الثوره رقم
ضعؽط القاـً بالماء شواده ع جين فً المقود القـائً فوً :

فدم المحكوميى بافتبار ان الوظيفى القـائيٌ ذات طبيقى خاصى ال يمكن
يكون محمود السيره وحسن السمقى ه  -ان تتوافر فيى الجداره البدنيى
واللياقٌ و -ان يكون متخرجا فً احدى كليات القانون والسياسى قسم
القانون فً القراق او كليى قانون مقترف بوا بشرط اجتيازه امتحانا
بالقوانين القراقيى يحدد مجلس المقود مواده وكيفيى أجراءه ز -ان ال
يكون قد سبق فصلى من المقود ح -ان تكون لى ممارسى فقليى بقد
ان يتوالها من كان من ارباب السوابق فً جرائم مخلى بالشرف د:ان
التخرج فً الكليى مده ال تقل فن ع سنوات فً المحاماة او فً وظيفى
قـائيٌ او قانونيى فً دوائر الدولى وقد فدلت هذه الشروط بقرار مجلس
قيادة الثورة المرقم ؿػ لسنٌ ؾؾؿط وكما يلً وذلك اـافٌ الٍ الشروط
السابقٌ

ط -ان يكون مؤمنا باهلل وااليكون هو او احد ابنائى او احد ابويى قد حكم
فليى بجريمٌ مخلٌ بالشرف
ظ -يشترط فيمن مارس المحاماة ان اليكون فً مرافقاتى خلل فلٍ حساب
الحق والقدالٌ والقانون
ع-ان يؤدي قسما امام رئيس الجمووريٌ
غ -يجوز تقيين المحامً قاـيا بمرسوم جمووري اذا امـٍ مدة التقل
فن فشر سنوات فً ممارسٌ المحاماة ولم يتجاوز فمره الخامسٌ
واالربقون
ػ -يقفٍ من شرطالممارسٌ المنصوص فليوا فً الفقرة (ح) حملٌ
الشوادات القليا فً الدراسٌ القانونيٌ
ؼ -يتفرغ المقبول فً المقود للدراسٌ خالل المدة المحددة
ؽ -يقتبر الموظف المقبول فً المقود مجازا اجازة دراسيٌ لمدة سنتين

ؾ -يقين المتخرج فً المقود بمرسوم جمووري بوظيفٌ قاض او نائب مدع
فام حسب تأهيلى فً المقود
ؿ -يشترط فيمن يقين قاـيا اونائب مدع فام ان يكون متزوجا وان يؤدي
القسم امام مجلس القدل قبل مباشرة الوظيفٌ .

