االجتماع السابع والعشرين لعمداء ومديري
المعاهد القضائية في الدول العربية
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مقـــدمـــة :ـ
ـ

المستشار
عويــد سـاري الثـويمر
مـديـر معـهد الكـويـت
للدراسات القضائية والقانونية

ال شككك أن القضكككاء لكككي

فقككك  :واليكككة ووةيفكككةا وونمكككا هكككو رسكككالة ات شككك ن

عظككككينا منااهككككا العككككدل الككككحي ينشككككد ا نسككككان لمككككا لحياتككككم وأمككككال لمفكريككككم
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وجككككوهرا لشككككرائعم وسككككياجا ألمنككككم وأمانككككةا وهككككو مككككا تككككدعو وليككككم الرسككككاالت
السككماوية مككن و قككا للح ك وورسككاء للعككدل بككين البشككر يقككول المككول سككبحانم:

ت َوأ َ َ
كان َوا أل يميك َكم َ
س كلَنَا يبا ألبَ ييِنَككا ي
 لَقَ ك أد أ َ أر َ
نم ألنَككا َمعَ َه ك َن ا أل يكتَك َ
س ك ألنَا َر َ
ان يليَقَككو َ النككا َ
س ي .
يبا أل يق أ
ـ

كما تعد رسالة الخليفة الراشد عمر بن الخطان ألبي موس األشعري ين وال
قضاء الكوفةا أيقونة خالدة لما يجب أن يتصف بم مسل القاضي .فيقول لم:
 ون القضاء فريضةٌ محكمةٌا وسنةٌ متبعةٌا فافهن و ا أدلي ولي ا وانفح و ا تبين
ل ا فإنم ال ينفع تكل ٌن بح ال نفا لما وآ ي بين النا
شريف في يف ا وال يي َ
وقضائ ؛ ت ال يطمع
ٌ
الفهن فيما أدل ولي مما ورد علي مما لي

في مجلس وفي وجه
ضعيف من عدل ا الفهن..
ٌ

في قرأن وال سنما ثن قاي

األمور

عندئح وأعرف األمثال ثن أعمد فيما ترى ول أقربها ول هللا وأشبهها بالح
ووياك والغضب والقل والضجر والت ي بالخصو والتنكر عند الخصومات فإن
القضاء في مواان الح مما يوجب هللا بم األجر ويحسن بم الحكر من خلصت
نيتم في الح ولو عل نفسم كفتم هللا ما بينم وبين النا .
ـ

وهح الرسالة السامية ينهض بها رجال القضاء وهن سدنم للح والعدل.

()1
عزت  /أوراق عمل 006 /

ـ

وقككد تنافسككت األنظمككة القانونيككة والتشككريعية فككي مختلككف الككبالد فككي وضككع معككايير
مهنيككة وسككلوكيم تككنظن عمككا القضككاة وتحككدد أاككر وتحككول دون وسككاءة اسككتخدا
سككلطة الحكككن أل كراض تنككافي العدالككة أو تسككا وليهككا وتعككم الثقككة المجتمعيككة فككي
السككلطة القضكككائيةا وهكككح المعككايير شككككلت مكككا أدككبت يعكككرف بمكككدونات السكككلوك
القضائي التي تسهن في توجيم القضاة وتجنيبهن ما قد يسيء وليهن أو يسيء ولك
فكرة العدالةا فتشكا تلك المكدونات معكايير السكلوك التكي يتوقعهكا أفكراد المجتمكع
من القضاة وتعم ثقتهن في منظومة العدالة هي التي أسا

ـ

المل .

ولعظن ش ن هح الوةيفكة وابيعتهكا الخادكة :أ يطكت بالعديكد مكن القكين والتقاليكد
النابعة من هح الطبيعة والتي أضحت دستورا للعمكا القاضكي ـ ون جكا التعبيكر ـ
كما أدبحت سياجا للشموخ ومعلما بار ا لما سواء تناولتها النصكو

القانونيكة

أ جرت بها األعراف والتقاليكد القضكائية يكر المكتوبكةا سكوف نسكتعرض بعكض
التقاليد القضائية عل النحو التالي-:
أوالً :يحظر عل القاضي العما في التجارة أو مهنة مخلة بالشرف واألمانة.
ثانياً :يمتنع عل القاضي ا دالء في أي مجل
قضائية معروضة عليم أو عل

ب ي تعليقات أو مال ظات تخص مس لة

مالء لم.
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ثالثاً :ال يجو لم الرد عل النقد ا عالمي و ا وجكم ألسكبان قضكائم فكي قضكية عرضكت
عليم وفصا فيها.
رابعاً :عل القاضي أال يجاهر برأي قد يثير الش فكي يكاد أو يكو ي بإنتمائكم التجكا
محهبي معينا كمكا يجكب عليكم تجنكب االنخكراا فكي أي نشكاا سياسكي أو دينكي أو
بككداء الككرأي فككي مسك لة مككن

اككائفي أو الظهككور بك ي وسككيلة مككن وسككائا ا عككال
المجاالت السابقة.

خامساً :علكي القاضكي أن يراعكي مكانتكم القضكائية واسكتقامتم فكي تصكرفاتم وتعامالتكم
الخادة واالجتماعية خارج نطا العما وأال ينخكرا فكي عالقكات قكد تثيكر شكبهم
فككي نماهتككم أو يادتككم كمككا يجككب عليككم الحككر

علكك تجنيككب افككراد اسككرتم أي

عالقات قد تنطوي عل استغالل لمنصبم القضائي.
سادساً :علي القاضي التحكر فكي تعاملكم مكع بكرامو التوادكا االجتمكاعي علك الشكبكة
المعلوماتية وقصر استخدامم لهكا علك أسكرتم وأدكدقائم المقكربين والتحكوا مكن
نشر كا ما يتعل بعملم القضائي أو التعلي عل مسائا معروضة عل القضاء.
سااابعاً :بعككد رجككا القضككاء عككن مككواان الشككبهة والريبككة والتهمككم فككال يرتككاد األمككاكن
المشبوهة وال يصاد وال من يتحلك بكالخل الحميكد وال يكمج بنفسكم فكي نكماع أو
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خصومة تي ال يكون ارف فيهكا وال يتعامكا فكي قكو أو أمكوال متنكا ع عليهكا
سواء مباشرة أو عن اري شخص أخر بحيث يككون رجكا القضكاء قكدوة فكي ككا
تصرفاتم سواء في الطري العا أو المجال

الخادة.

ثامنااً :يجكب علك القاضكي أن يتحلك فكي تصكرفاتم وسكلوكم وهندامكم بمكا يحفكه هيبتككم
داخا المحكمة أو خارجها ليحافه عل دورتم المشرفة ويمنكع مكن الظهكور بك ي
مظهر يسا وليها.
وهللا الموف والمستعان ...
مــديـــااااـ معهــــااااـد الــيـــــااااـ
للدراساااات القياااالية والقانـنيــاااـة

وكــياااـل ممــمـــاااـة افسااا نا
المس شار /عـيد ساار الثاـيم
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