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  .مداولة تتضمن مدونة أخالقيات مهنة القضاة

- -- - - -- - --  

وم            إن   ة ي ة الثاني ه العادي سمبر  23المجلس األعلى للقضاء المجتمع في دورت  دي
  .2006سنة 

م - انون العضوي رق ى الق اء عل ي 11-04 بن ؤرخ ف ام 21 الم  1425 رجب ع
ادة      والمتضمن القانون األساسي للقضاء، ال     2004 سبتمبر سنة    6الموافق   يما الم س

   منه،64

م         - ام      21 المؤرخ في      12-04 وبناء على القانون العضوي رق  1425 رجب ع
ق  نة 6المواف بتمبر س ه  2004 س ضاء وعمل ى للق شكيل المجلس األعل ق بت  والمتعل

   منه،34سيما المادة  وصالحياته، ال

م - انون رق ى الق اء عل ي 01-06 وبن ؤرخ ف ام 21 الم ق 1427 محرم ع  المواف
ه، ال          2006براير سنة    ف 20 ساد ومكافحت ة من الف ادة       والمتعلق بالوقاي يما الم  12س
  منه،

  ،وبعد المداولة طبقا للقانون

  :يصادق على مدونة أخالقيات مهنة القضاة اآلتي نصها

  مقدمة

ا         وس مواطنيه ي نف ة ف ث الطمأنين انون ب ق والق ة الح ام دول مى مه ن أس إن م
وقهم وال اتهم وحق ى حري أمينهم عل انون، وت يادة الق ى س ام إل ك إال باالحتك أتى ذل  يت

  .ومساواة الجميع أمامه دولة وأفرادا على حد سواء

دل          ة الع اق الحق وإقام ا في إحق إن القوانين مهما بلغ سموها فإنها لن تبلغ غايته
ى                 إال إذا تحمل أمانة هذه الغاية قضاء يجتهد في إدراك أهدافها وفرض سلطانها عل

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن اهللا        ... : ز مصداقا لقوله تعالى   الجميع دون تميي  
  .42 اآلية –سورة المائدة ... یحب المقسطين
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ضاعف          ه ويت ه ومال سه وعرض ى نف واطن عل أمن الم يم وي صان الق ذلك ت وب
  .شعوره باالنتماء لوطنه

ادئ التي أرسى دعائم            ذه المب ادة        ه وإنه في ضوء ه ا   138ا الدستور في الم  وم
ام باسم            بع انون وتصدر األحك دها من أن القضاء سلطة مستقلة تمارس في إطار الق

ساواة            اد والم الشعب الجزائري وتستوجب التسبيب وتلتزم بمبادئ االستقاللية والحي
ة       )  منه 141 و 140 و 44 و 29المواد  (والشرعية   وهي آلها ضمانات أساسية لحماي

  .الحقوق والحريات وليست امتيازا شخصيا للقاضي

ع أن يحسن االضطالع بأمان  و المجتم ن واجب القاضي نح هوإن م افظ ت ، ويح
وأن . على قدسية رسالة القضاء، التي تلقي على عاتقه أضخم األعباء والمسؤوليات          

ل     رغ الكام تقالل والتف اد واالس رد والحي ة والتج تقامة والنزاه صفات االس ى ب يتحل
  .هدف إلى تحقيق العدل وسيادة القانونألدائها وااللتزام بالقواعد والسلوآات التي ت

ى         ب عل ه أوج تور آون ع الدس امال م ضاء متك ي للق انون األساس اء الق د ج ولق
ه     ة مهام ل تأدي ي قب سم اآلت وم   "القاضي أداء الق يم، أن أق ي العظ اهللا العل سم ب أق

تم                 شرعية والمساواة، وأن أآ ادئ ال ا لمب بمهمتي بعنایة وإخالص، وأن أحكم وفق
ادئ               سر المداوال  وفي لمب ه وال ت، وأن أسلك في آل الظروف سلوك القاضي النزی

  ).4( المادة "العدالة، واهللا على ما أقول شهيد

ا        سؤولياته أدبي ال م اده ومج تقاللية القاضي وحي دأ اس رس مب سم آ ذا الق إن ه
ي     لطة القاض ا س ون فيه ة تك دعيم الديمقراطي را لت سا مني ا قب ا، وجعله وأخالقي

  . واضحة يعرفها الخاص والعاموواجباته محددة،

ات        64ونص القانون األساسي للقضاء في المادة        ة ألخالقي  منه، أن توضع مدون
اد      تقاللية والحي ا صريحا باالس زم التزام درك القاضي ويلت ى ي ضاء، حت ة الق مهن

ه والنطق                م ب ه   والنزاهة والشرعية بما في ذلك واجب تطبيق القانون وواجب العل  ب
شرعية خاصة             اآلجال المعق في   زام بمقتضيات ال ولة مسببا حكمه تسبيبا آافيا وااللت

تحفظ نبراسه أن ال                        ا بواجب ال رد والمجتمع ملتزم وق الف ة حق ا بحماي ق منه ما تعل
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ه         عف إزاء زمالئ ر ض ي غي ف ف ضاء، واللط ة الق رام لوظيف ة واالحت ون الثق يخ
  .القضاة وإزاء المتقاضين وأعوان القضاء ورؤسائه ومرؤوسيه

ا الخاصة من حيث        رسال يوه ة تتطلب من القاضي جهدا ومشقة نظرا لطبيعته
ذي يحفظ للقضاء                نهج ال سلكه ال ه وم أن أداءها يحتم على القاضي االلتزام في حيات

  .هيبته وآرامته

ه       إن هذه المدونة ال تنسى الحياة الخاصة للقاضي، فهو بشر ال يتخلى عن طبيعت
ر            عامالالبشرية، وتؤآد على إنسانيته في م      ه مع المتقاضين وأعضاء محيطه، غي ت

ه ليتقي          ة رجال ة القضاء وآرام أنها تحيط حياته الخاصة بضوابط تضمن حفظ هيب
الزلل، وتعمق ثقة الناس في قضائه ال تثار حوله الشكوك، آخذا بما أوصى به عمر           

  :خطاب رضي اهللا عنه قاضيه أبا موسى األشعري أنالبن 

لسك وفي وجهك وقضائك حتى ال يطمع شريف في              أس بين الناس في مج    (... 
ضامنة        ...) كلحيفك وال ييأس ضعيف من عد        ة ال ايير الدولي ا يتفق مع المع وهو م
  .للمحاآمة العادلة وحقوق اإلنسان

ة         ذلك أن عمل القضاء يحتاج إلى صفاء الذهن وسعة الصدر وهدوء الفكر، وعف
واء واال     ة األه ف ومقاوم ي العواط تحكم ف سان وال اد   الل ي االجته ة ف سام بالرغب ت

  .وااللتزام بالرفع من مستواه العلمي وآفاءته المهنية

وفير          آل هذا في ظل ا     لتزام الدولة بالعمل على دعم وضمان استقالل القضاء وت
ة       ل حري الته بك ن أداء رس ه م ي تمكن ة الت ة والمعنوي ائل المادي روف والوس الظ
ل      شريفة ألج ة ال ات المهن ة وأخالقي ادئ القانوني زام بالمب ار االلت ي إط تقالل ف واس

رام الك  ى احت سهر عل ع وال ة المجتم انون وحماي يادة الق د س سانية تأآي ة اإلن رام
  .والحقوق والحريات األساسية لألشخاص والحفاظ على ممتلكاتهم
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  :لذلك فإن مدونة أخالقيات مهنة القضاء، تشمل ما يأتي

  :المبادئ العامة: أوال

  :مبدأ استقاللية السلطة القضائية) 1

  :يلتزم القاضي بـ

  لية القضاء، القيام بعمله في إطار القانون وعلى النحو الذي يرسخ استقال-

   حماية الحقوق والحريات األساسية،-

  . االمتناع عن آل نشاط يتعارض وممارسة السلطة القضائية-

ادتين              :التحليل ا للم انون طبق  إن السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار الق
ضمان ) 147 و138( ية ل د أساس ي تع ضاء الت تقاللية الق تور، وتكرس اس ن الدس م

ة المجتمع    .  ظل نظام دولة القانون    عدالة محايدة في   وللقاضي دور أساسي في حماي
  .والحريات والحقوق األساسية

  .وهذا ال يتحقق إال من خالل قضاء مستقل بعيد عن آل تأثير مهما آان مصدره

  :مبدأ الشرعية) 2

  :يلتزم القاضي بـ

   القضاء وفقا للقانون واحترام قرينة البراءة،-

  .يانة آرامة الفرد في إطار القانون حماية قيم المجتمع وص-

التطبيق                :التحليل أتى إال ب ة، ال يت ات الفردي  إن ضمان الحقوق األساسية والحري
  .السليم للقانون

  :مبدأ المساواة ) 3

  :يلتزم القاضي بـ

   ضمان المساواة أمام القانون،-
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  . ضمان تحقيق المساواة بين المتقاضين-

ل ل :التحلي ع س ى القاضي أن يتب ة   عل وية ومطابق ة س ع معامل ضمن للجمي وآا ي
ز وأن يتجرد من                للقانون وأن يسير الدعاوى المعروضة عليه بالمساواة ودون تميي

  .المؤثرات الذاتية والخارجية

  :التزامات القاضي: ثانيا

  :إضافة إلى ما ورد في القانون األساسي للقضاء، يلتزم القاضي بـ

  فسه أثناء تأدية اليمين، الحفاظ على العهد الذي قطعه على ن-

   التحلي بمبدأ الحياد والتجرد،-

   أداء واجباته القضائية بكل نجاعة وإتقان وفي اآلجال المعقولة،-

   تحقيق العدل طبقا للقانون،-

ل - دعوى وقب اء سير ال ه أثن ر عن قناعت ي وأن ال يعب سر المهن ى ال اظ عل  الحف
  التصرف أو الفصل فيها،

  جال المطلوبة وبصفة شخصية، تسبيب أحكامه في اآل-

   العمل على أن يكون منطوق حكمه واضحا وقابال للتنفيذ،-

  في مواعيد عمله ومتمكنا من ملفاته، أن يكون منضبطا -

   أن ال يقبل من أي جهة آانت أي تدخل من شأنه التأثير على عمله القضائي،-

   عدم ممارسة أي ضغط على أطراف القضية،-

  . العلمي وآفاءته المهنية الرفع من مستواه-

سه                 :التحليل ه في أحسن اآلجال بنف  يفصل القاضي في المسائل المعروضة علي
دات أو   غوط أو تهدي راءات أو ض أثيرات أو إغ ز أو ت ويض ودون تحي دون تف

  .تدخالت مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة آانت وألي سبب آان
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ى            وي عل ا في     ويلتزم بعدم ممارسة أي عنف أو ضغط معن أطراف القضية بم
  .ذلك الشهود أثناء استجوابهم أو استعمال أي إجراء تعسفي ضدهم

ه واضحا                وعلى القاضي أن يسبب أحكامه تسبيبا آافيا، وأن يكون منطوق حكم
  .وقابال للتنفيذ حفاظا على حقوق األطراف وحرصا على مصداقية العدالة

  :سلوآات القاضي: ثالثا

  :انون األساسي للقضاء، يلتزم القاضي بـإضافة إلى ما ورد في الق

   التحلي بالحكمة والرزانة،-

   ضمان حق الدفاع للمتقاضي أو محاميه،-

   نظام الجلسة وآدابها،-

ة آانت وألي                  - ان وألي جه شائها ألي آ  الحفاظ على سرية المداوالت وعدم إف
  سبب آان،

ة   التنحي آلما آانت له عالقة بالمتقاضين أو آانت له مصلح  - ة في الدعوى مادي
  أو معنوية،

   عدم استعمال منصبه لتحقيق أغراض شخصية،-

   عدم استقبال المتقاضين بمكتبه بصفة انفرادية،-

   عدم قبول الهدايا من المتقاضين في أي شكل آان،-

   احترام العاملين تحت سلطته ورؤسائه وزمالئه،-

  من والتعاون بين القضاة، بث روح التضا-

  اعدي العدالة، احترام مس-

   وقاية نفسه من آل شبهة،-

   عدم الخضوع للمؤثرات الخارجية حول قضايا معروضة عليه،-
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  . انتهاج سلوك في حياته الخاصة ال يخدش هيبة القضاء-

وع في مشاآل                 القاضي :التحليل شبهات، وأن يتجنب الوق  ملزم بأن يبتعد عن ال
وذه، أو               ستغل نف ه ي ال إن ز مصالحه أو مصالح         مع اآلخرين حتى ال يق ه لتعزي مهنت

ضايا معروضة                 الغير، وأن ال يتأثر بما تنقله وسائل اإلعالم من انطباعات حول ق
  .عليه، وأن يحكم ضميره وقناعته وفقا للقانون

ضاة      ين الق آزر ب سلوك اإليجابي بالنصح والت ك ال اون هو ذل إن التضامن والتع
  .للحفاظ على سمعة القضاء

سؤ   ل م ن ثق الرغم م شرية وال    وب ه الب ن طبيعت ى ع ه ال يتخل ي، فإن ولية القاض
زم                   ه يلت الته تجعل ه وقدسية رس يتجرد من ميوالته االجتماعية غير أن جسامة مهام
ة                 ة القضاء وحفظ آرام بقيود وإآراهات تفرضها طبيعة مهنته من أجل ضمان هيب

  .رجاله

  :أحكام ختامية: رابعا

  .سها التي أملت الموافقة عليهايمكن مراجعة هذه المدونة حسب الشروط نف

ة         ة الديمقراطي ة الجزائري مية للجمهوري دة الرس ي الجري ة ف ذه المدون شر ه تن
  .الشعبية

  


