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دور التفتيش القضائي والرقابة القضائية في استقالل القضاء في السودان
اوالً :نبذة مختصرة عن التفتيش القضائي والرقابة القضائية :
يعد التفتيش القضائي مكوناً أساسياً لمنيوض بالعمل القضائي وعامالً أساسياً لالرتقاء بو ،
وىو الوسيمة الفاعمة لتقييم أداء القضاء من حيث الجودة واإلنجاز واإللتزام بالقانون أما
الرقابة القضائية فيي تتكامل مع التفتيش القضائي في الجوانب المتعمقة بحسن سير العمل
في المحاكم والكشف عن وجوه الخمل وتحديد المشاكل والسمبيات في أداء المحاكم والقضاة
والعاممين وابتدار المعالجات المختمفة لكل أوجو القصور .
وتشكل الرقابة القضائية والتفتيش القضائي معاً الركيزة األساسية لصيانة وتعزيز وتحقيق
مبدأ استقالل القضاء وذلك بان ىذا التفتيش وىذه الرقابة ىما تفتيش ورقابة ذاتية يمارسيما
القضاء عمى القضاء وال يمارسيما عنصر خارجي وال يتحقق مفيوم استقالل القضاء إذا
مورست ىذه الرقابة وىذا التفتيش بواسطة عنصر خارجي _خارج السمطة القضائية_ وفي
الوقت نفسو ال تتحقق فاعمية السمطة القضائية وال تكون جديرة بيذه الثقة التي منحت ليا
وفوضتيا الرقابة عمى نفسيا وحظرت تدخل أي سمطة أخرى في عمميا .ال تتحقق الفاعمية
وال تتعزز الثقة إال بوجود رقابة وتفتيش قضائي فعالين يمارسا بكفاءة عالية وبصورة مستمرة
ألن األجيال تتوالى وتتجدد  .ينبغي التعريف بالتفتيش والرقابة بالطبع حيث ورد تعريف
التفتيش في الئحة التفتيش و الرقابة القضائية السودانية لسنة 5105م في المادة الثانية منيا
" تفتيش وتقويم االداء  (:يقصد به فحص األداء القضائي أو أي أعمال أخرى يضطمع
بها القاضي بقصد معرفة كفاءته القانونية ومقدرته في األداء كما وكيفاً وانضباطه
بالسموك وانتظامه في العمل) .
ووردت األىداف من التفتيش القضائي بالمادة الرابعة من ذات الالئحة و منيا ما يمي
-:
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  )0مراقبة سير العمل في المحاكم وأسموب اإلدارة وطرق الممارسة القضائية والكشفعن أوجو الخمل في اإلدارة واقتراح اإلجراءات والوسائل الكفيمة بضمان االرتقاء
بالعمل القضائي .
/5إلرشاد وتصحيح األخطاء وذلك بحصر األخطاء الشائعة التي تظير في التفتيش
ونشرىا بغرض تالفييا في المستقبل .
/3تحقيق فعالية القضاء وتحسين صورتو ومعرفة كيفية إدارة القضاة ألعماليم ومدى
التزاميم باإلجراءات المنصوص عمييا قانوناً .
/4قيام التفتيش الدوري السنوي والمفاجئ لتحقيق التجويد المستمر لؤلداء القضائي .
ومن االىداف الجوىرية لمتفتيش القضائي تبصير القضاة باألخطاء كما يمكن من
تقدير الكفاءة الفنية لمقضاة لتكون أساسا لمترقي .ومن األىداف اإلصالح والتوجيو
الفني ال التسمط أو التأثير وال تنحصر الميمة في التنقيب عن األخطاء بل كذلك
الميارات الموجودة لدى البعض من القضاة وتعميميا عمى اآلخرين لرفع قدراتيم
وتشجيع من أجاد .
وال يمس التفتيش القضائي مبدأ استقالل القضاء ،ليذا السبب تحدد قوانين السمطة
القضائية ولوائحيا دور ىيئات ولجان التفتيش القضائي بدقة ويتم التفتيش عمى
القضايا التي باتت تاريخاً حيث انيا انتيى الفصل فييا في كافة المراحل ،وذلك منعا
لمتأثير عمى القاضي في حكمو بأي وجو من الوجوه وكذلك ال تمتد الرقابة القضائية
التي قد تشمل القضايا قيد النظر – ال تمتد إلى المساس بمبدأ استقالل القضاء بأي
شكل من األشكال .السند فيما تقدم ذكره ىو ما ورد بالمادة (  /03أ من (الئحة
التفتيش والرقابة القضائية لسنة 5105م  ":).يتناول التفتيش فحص القضايا أو
الطعون التي فصل أ و شارك في الفصل فيها القاضي الخاضع لمتفتيش في فترات
مختمفة "
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فالواضح من النص ومن الممارسة المستقرة إن التفتيش ال يشمل القضايا قيد النظر
حتى ال يكون نوعاً من التأثير عمى حرية القاضي وفي تكوين عقيدتو أو تدخال في
عممو .
ثانياً :ادارة القضاء في السودان -:
ظمت (الييئة القضائية) حسب المسمى القديم منذ الحكم الثنائي لمسودان ( الحكم
االنجميزي المصري في 0898م ) منقسمة الى قسمين ،مدني وشرعي ،يرأس القسم
المدني رئيس القضاء ،كما يرأس قاضي القضاة القسم الشرعي  ،وقد ابقي دستور
السودان المؤقت لسنة 0956م بعد استقالل السودان عن الحكم األجنبي عمى ىذه
الحالة وفي عام 0975م صدر قانون جديد لمسمطة القضائية جعل من وزير العدل
مسؤوال عن القضاء خالفاً لموضع السابق الذي كان فيو رئيس القضاء ىو المسئول
عن السمطة القضائية وبموجب قانون 0975م تم دمج القسمين (المدني )
و(الشرعي) وألغيت تسمية رئيس القضاء و قاضي القضاء وأستبدل بيا اسم رئيس
المحكمة العميا  .لم يستمر العمل بقانون 0975م طويال والغي وصدر قانون جديد
في عام 0973م وتم الرجوع الى النظام القديم .
في عام 0983م تم دمج السمطة القضائية مرة أخرى والغي نظام تقسيميا الي
قسمين (مدني وشرعي ) وأصبحت كميا برئاسة رئيس القضاء الذي صار بحكم
منصبو رئيسا لممحكمة العميا .
 وقد ابقي قانون السمطة القضائية لسنة 0986م وتعديالتو المتواترة عمى مسمىالسمطة القضائية وعمى ىذا الوضع اإلداري لمسمطة القضائية ،كانت السمطة
القضائية تدار بواسطة رئيس القضاء متفردا اإل انو في عام 0975م نم إنشاء مجمس
القضاء العالي برئاسة رئيس المحكمة العميا الذي استمر حتى صدور دستور
السودان االنتقالي لسنة 5115م الذي تم بموجبو إلغاء مجمس القضاء العالي وحمت
محمو المفوضية القومية لمخدمة القضائية التي حددت المادة ( )5من قانونيا مياميا
واختصاصاتيا فيما يمي (إجازة السياسة العامة لمسمطة القضائية والتوصية بتعيين
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قضاة لممحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابو وتعيين قضاة المحكمة العميا وكل
قضاة السودان والتوصية بترقية القضاة وفق القانون والموافقة عمى توصية رئيس
القضاء بعزل القضاة وفق القانون ).
نظام التفتيش القضائي في السودان -:
يرجع تاريخ التفتيش القضائي في السودان الى العام 0915م بعد الغزو االنجميزي
المصري لمسودان في عام 0898م ونياية دولة الميدية ،وكان التفتيش القضائي قاص اًر
عمى المحاكم الشرعية ويقوم بو مفتش المحاكم الشرعية الذي كان ترتيبو الثالث في
السمك القضائي الشرعي اذ يسبقو قاضي القضاة في الوظيفة األولى ويميو المفتي في
الوظيفة الثانية .وكان المفتش يجوب المحاكم ويقوم بتفتيش كل القضايا الشرعية وذلك
لمتأكد من مطابقة األحكام مع األصول الشرعية وتبصير القضاة باألخطاء بغرض
تدريبيم وتأىيميم .
أما الرقابة القضائية عمى المحاكم المدنية فقد بدأت بصدور قانون السمطة القضائية لسنة
0975م حيث تم الغاء منصب مفتش المحاكم الشرعية ونص بدالً من ذلك عمى قيام
لجنة مراقبة قضائية في كل من القسم المدنى والجنائي والشرعي وتكونت كل لجنة من
رئيس وعدد كاف من قضاة المحكمة العميا واالستئناف والمديرية والدرجة األولى  .وفي
عام 0986م صدر قانون جديد لمسمطة القضائية وقد نص عمى تكوين لجنة اتحادية
ولجان والئية لتفتيش وتقويم اداء القضاة ،تشكل المجنة االتحادية بقرار من رئيس القضاء
برئاسة احد نواب رئيس القضاء أو قاضي محكمة عميا وعدد مناسب من قضاة المحكمة
العميا واالستئناف وتكوين مسئولة إداريا لدى رئيس القضاة وتخص بتفتيش وتقويم اداء
قضاة االستئناف  ،اما المجنة الوالئية فتشكل برئاسة رئيس الجياز القضائي المختص
من عدد مناسب من قضاة محكمة االستئناف والمحكمة العامة وتكون مسئولة ادراياً أمام
رئيس الجياز القضائي وفنياً لدى المجنة االتحادية وتختص المجنة الوالئية بتفتيش وتقويم
اداء قضاة المحاكم العامة والقضاة الجزئيين من كل الدرجات .
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 مؤخ اًر صدرت الئحة التفتيش والرقابة القضائية لسنة 5105م بعد إجراء تعديل عمىقانون السمطة القضائية لسنة 0986م في فبراير 5105م قضى بإنشاء أدارة التفتيش
والرقابة القضائية ألول مرة كإدارة مستقمة دائمة.
 حيث نصت المادة ( )48من قانون السمطة القضائية لسنة 0986م تعديل 5105معمى ما يمي -:
 0/48 )0تنشأ بالسمطة القضائية إدارة تسمى التفتيش والرقابة القضائية .
 )5تكون إدارة التفتيش والرقابة القضائية مسئولة إدارياً لدى رئيس القضاء.
 )3تحدد الموائح ميام واختصاصات إدارة التفتيش والرقابة القضائية  ،كما تحدد
ىيكميا و نظام عمميا .
 بناء عمى ذلك أصدرت المفوضية القومية لمخدمة القضائية الئحة التفتيش والرقابةالقضائية لسنة  5105م بموجب السمطة الممنوحة ليا بقانون السمطة القضائية
ونصت الالئحة في المادة الثانية منيا عمى إلغاء الئحة تفتيش القضاة وتقويم أدائيم
لسنة 0986م المعدلة في العام 5101م وبالتالي حمت ىذه الالئحة محميا وحمت
ادارة التفتيش والرقابة القضائية محل ( المجان االتحادية ) و(الوالئية) التي كانت
تباشر صالحيات التفتيش والرقابة وحل رئيس اإلدارة محل نائب رئيس القضاء الذي
كان يكمف برئاسة المجنة .
 وبذلك التطور التشريعي تم حل إحدى معضالت التفتيش القضائي وىي الشكوى منالتفاوت في التقدير بين المجان الوالئية والمجان االتحادية وبتوحيد جية التفتيش
توحدت المعايير والتقديرات .
 من اإلضافات الجديدة كذلك بالئحة 5105م إضافة ( الرقابة القضائية) الىاختصاصات ادارة التفتيش وتبع ذلك منح صالحيات الرقابة المبينة بالمادة السادسة
من الالئحة وىي تتجاوز حدود عممية التفتيش عمى إعمال القضاة المنتيية الى
مراقبة لسير العمل بالمحاكم وأداء القضاة اليومي دون مساس باستقالل القضاة وذلك
كما يمي -:
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(/6أ) مراقبة سير العمل في المحاكم وتقديم المقترحات التي تراىا ضرورية لتحسين
األداء .
ىـ /التحقيق في الشكاوي التي تقدم من أو ضد القضاة .
و /دراسة الطمبات التي تحال إلييا من المفوضية القومية أو رئيس القضاء ورفع
توصيات بشأنيا .
ز /القيام بزيارات لممحاكم وحضور الجمسات لآلتي :
 )0الوقوف عمى أسموب القاضي في إدارة الجمسة ومحافظتو عمى ىيبة المحكمة
ووقارىا .
 )5الوقوف عمى مدى التزام القاضي بأحكام القانون واستيعابو لموضوع الدعوى التي
امامو .
 )3الوقوف عمى سموك القاضي ومظيره العام وتعاممو مع زمالئو والكوادر المساعدة
بالمحكمة وتعاممو مع الخصوم وممثمييم والشيود .
 )4الوقوف عمى مدى سرعة القاضي في الفصل في الدعاوي وتجنب التأجيالت
عبر المبررة .
 )5مراجعة سجالت ودفاتر المحاكم لمتأكد من تعديميا والتوضيح عمييا وتنفيذ
األحكام واألوامر الصادرة من المحاكم ذات االختصاص .
 )6الوقوف عمى حسن اإلشراف والتدبير اإلداري لؤلجيزة القضائية والمحاكم )


الحكمة خمف موضوع تفعيل الرقابة القضائية انو اذا كان التفتيش ىو أداة

لتطوير األداء القضائي في مظيره الجيد من خالل فحص األحكام واألعمال التي
يقوم بيا القضاة فان ىنالك جوانب أخرى من اداء القضاة ال يكشف عنيا التفتيش
وتكشف عنيا إجراءات الرقابة وقد تكون ىذه الجوانب الخفية أكثر خط اًر عمى
المينة والثقة المفترضة فييا  ،لذلك فان الرقابة المباشرة بدون شكاوي والنظر في
الشكاوي ىي وسائل ميمة إلكمال عممية معالجة أوجو الخمل في األداء القضائي
من أي جية جاء وليس مسموحاً ألي جية خالف القضاء عمالً بمبدأ استقالل
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القضاة بممارسة رقابة عمى القاضي فيما يتعمق بأداء عممو ،لذلك حتى ال يكون
المبدأ مدخالً إلىدار الثقة في القضاء ومنح المخطئ حصانة مطمقة من المساءلة
وىو مدخل كبير لمفساد لذلك يجب تفعيل الرقابة القضائية جنباً الى جنب مع
التفتيش دون إسراف فييا حتى ال تمسى تدخالً مباش اًر في العمل القضائي  ،حتى
تحقق الرقابة اليدف منيا يجب ان ال تمتد لتشمل اي نوع من التوجيو المباشر أو
غير المباشر لمقاضي فيما يتعمق بأعمالو القضائية  ،فيذا تدخل غير مشروع في
استقالل القضاء  .فالقاضي يبقى ح اًر في تكوين عقيدتو وفي تطبيق القانون كيفما
يت ارءى لو وتعالج اخطاءه في األحكام بالطعن فييا أمام الجية القضائية المختصة
وبالتدريب وليس بالتوجيو المباشر او التدخل بالتأثير عمى عقيدتو تأثي اًر مباش اًر ومع
ذلك قد تف ضي الرقابة القضائية الى المحاسبة اذا كان خالصة تمك الرقابة ثبوت
ارتكاب القاضي مخالفات جسيمة توجب المساءلة والمحاسبة وىذا وارد فالقضاة بشر
وليسوا مالئكة منزىين ،وواجب الجية المسئولة عن صون مبدأ استقالل القضاء
توفير بيئة العمل الصالحة لمعمل القضائي وذلك يشمل أيضاً محاسبة كل متقاعس
عن اداء واجو أو مخالف لقواعد سموك القضاة أو القانون عموماً بحسب جسامة
الخطأ أو عدم جسامتو وطبيعتو وذلك عمالً بتفعيل مبدأ الثواب والعقاب في ذات
الوقت  ،ان التحدي ىنا ىو كيفية التوفيق بين المحافظة عمى استقالل القضاء
والمحافظة عمى شعور القاضي بالطمأنينة وىو يؤدي عممو بدون ضغوط أو
مؤشرات خارجية في الوقت نفسو ،وىى موازنة بين فرض مبدأ المسؤولية في مقابل
االستقالل فالحرية في تكوين العقيدة القضائية ال تعني تحرير القاضي من كل التزام
ومسؤولية في أداءه لعممو ،فمخالفة القاضي لمقانون أو قواعد سموك القضاة وارتكابو
اي فعل ( ايجابي ) او امتناع سمبي يتعارض مع واجبات وظيفتو المقدسة موجب
لمساءلتو ومحاسبتو_ وجدت شكوى ضده او لم توجد _ىذا ىو التحدي حتى تبقى
السمطة القضائية مستحقة لمثقة الموضوعة فييا التي تؤىميا لمتمتع بمبدأ االستقالل
وحتى يبقي نير العدالة صافيا مما يكدره يجب ان تحافظ عمى جودة اداءىا وعمى
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كفاءة ونزاىة قضاتيا والعاممين فييا وبعدىم عن كل شبية او فعل يطعن في تمك
الكفاءة والمصداقية ال يوجد تعارض البتة بين مبدأ استقالل القضاء وبين الرقابة
القضائية الذاتية عمى القضاء والقضاة فمبدأ تحصين القضاة من تدخالت السمطات
األخرى ال يعني تحصين القضاة من الرقابة الذاتية لمقاضي عمى نفسو والرقابة
القضائية المينية عميو فيذه الرقابة ومبدأ استقالل القضاة ىي الضامنتان لقضاء
نزيو وكفؤ وفعال ومستقل تحكمو الشفافية والمسئولية .فاستقالل القضاء ىو تكريس
لمبدأ الفصل بين السمطات وىو أحد المبادئ الدستورية األساسية التي تقوم عمييا
األنظمة الديمقراطية .
مفهوم استقالل القضاء وتطبيقه وفق الدستور والتشريع في السودان
تؤسس التشريعات السودانية المختمفة والدستور السوداني لمفيوم إستقالل القضاء
كمؤسسة مالياً وادارياً وفنياً وتضمن لممؤسسة القضائية ىذا االستقالل ،واستقالل
القاضي الفرد وعدم السماح بأي نوع من التأثير عميو سواء ترغيباً أو ترىيباً بطريق
مباشر أو غير مباشر حتى يأمن القاضي عمى نفسو ويمارس عممو باحترافية
وبعيدا عن المؤثرات فيتحقق االستقالل لموظيفة ولمن يباشرىا.
حيث ينص دستور السودان االنتقالي لسنة 5001م عمى االتي -:
 -0تسند والية القضاء القومي في جميورية السودان لمسمطة القضائية القومية.
 -5تكون السمطة القضائية مستقمة عن الييئة التشريعية والسمطة التنفيذية وليا االستقالل
المالي واإلداري الالزم .
 -3ينعقد لمسمطة القضائية القومية االختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات
واصدار األحكام وفقاً لمقانون .
 -4يكون رئيس القضاء لجميورية السودان رئيساً لمسمطة القضائية القومية ورئيس ًا
لممحكمة القومية العميا ويكون مسئوال عن إدارة السمطة القضائية القومية أمام رئيس
الجميورية .
 -أكد الدستور عمى استقالل القضاة  /م058 /
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 ( )0القضاة مستقمون في أداء واجباتيم وليم الوالية القضائية الكاممة فيما يمياختصاصاتيم وال يجوز التأثير عمييم في أحكاميم.
 /5يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية او
محاباة .
 /3ال تتأثر والية القاضي باألحكام القضائية التي يصدرىا .
لتحقيق الشفافية وضمان استقالل القضاة فقد ضمن القانون شروطا لتولي القضاء
لمختمف الدرجات لضمان الحق في التقديم ،كما ان ترقيتيم بعد تولي القضاء تتم
بواسطة إدارة متخصصة لمتفتيش القضائي وفق معايير قانونية عامة تتطبق عمى
الجميع .وفيما يتعمق باستقالل القضاء وأثره في تحقيق العدالة وانجازىا توفر
التشريعات السودانية لمقضاء ما يمى:
 / 0تعزيز استقالل القضاء من خالل حمايتو من تدخل السمطات األخرى فى الدولة
ومن تأثير وسائل اإلعالم واالبتعاد عن القضاء االستثنائي كمما أمكن ذلك لمصمحة
القضاء الطبيعي وتعزيز مبدأ المشروعية ودولة القانون.
 /5تعزيز استقالل القاضي وذلك:
أ/بتحسين طرق اختياره وتعيينو ووضع األسس التي تكفل جمب أفضل الناس عمماً
وخمقاً وممن اليؤثر فييم إطراء واليستميميم إغراء.ويكون قاد ار عمى مواجية الضغوط
ورفضيا.
ب /تأىيمو وتنمية معارفو باستمرار واطالعو عمى آخر ما يتوصل غميو الفقو
القانوني والقضائي وايجاد الوسائل التي تكفل ذلك.
ج /تأمين احتياجاتو المادية وتعيده بالرعاية والعناية التي تعزز مكانتو االجتماعية
وتحافظ عمى ىيبتو ووقاره وتبعده عن الزلل ومن ذلك مثال:
 /0إعطاؤه المرتب الكافي الذي يكفل لو ولعائمتو تأمين المسكن والممبس والطعام
واالستشفاء والراحة وما يتصل بذلك بما يناسب مقامو ويحفظ ىيبتو ،ويمنعو من
اإلستدانة.
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 /5تأمين احتياجاتو االدارية بما يمنعو من مراجعة اآلخرين وسؤاليم ،واناطة ذلك
بمكتب خاص ضمن المنطقة التي يعمل بيا.
 /3االبقاء عمى صرف كامل راتبو وتعويضاتو التي يستحقيا في السنة األخيرة من
عممو في القضاء كراتب تعاقدي عند احالتو الى التقاعد.
 /4إعطاؤىم جواز سفر خاص ومعاممتيم برتوكوليا بما يتالءم مع مكانتيم في
السمطة القضائية.
 /5محاسبة القضاة مسمكياً وجزائياً وفق أساليب خاصة بعيدا عن اإلشيار واإلعالن.
 /6عدم السماح بعزل القاضي بواسطة السمطات األخرى.
الطبيعة البشرية لمقضاة تجعميم كغيرىم بحاجة لمن يراجع أعماليم إدارياً من خالل
ادارة متخصصة في السمطة القضائية ىي إدارة التفتيش القضائي وميمة ىذه اإلدارة
تتمثل في التقويم والتوجيو والرقابة والتحقيق في امور القضاء سواء ما يتعمق بالعمل
القضائي او سموك القاضي الشخصي والميني لمنيوض بالعمل القضائي وضمان
حسن أداء السمطة القضائية .
الخاتمــــــــــة -:
ان استقالل القضاء ىو ضمانة حقيقية لحماية الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون وىو
ضمانة إلرساء دعائم دولة القانون وكفالة ىذا االستقالل تحمي قوة القضاء وىيبتو  ،والرقابة
والتفتيش القضائيان مكمالن ليذه المعاني النبيمة ومجسدان لمفيوم استقالل القضاء .

عثمان الصديق أحمد
قاضى المحكمة العميا
رئيس إدارة التفتيش والرقابة القضائية
/56مارس 9052/م
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 التفتيش القضائي  /دراسة مقارنة  /م /محمد حمد ابو سن قاضي المحكمة العميا /نائب رئيس القضاء السابق 0999م .
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ورقة بعنوان استقالل القضاء  /مؤتمر رؤساء القضاء والمحاكم العميا لمدول اإلفريقية
بالسودان  /د .سوسن سعيد شندي /قاضى المحكمة العميا وعميد معيد العموم
القضائية والقانونية بالسودان  /ابريل 5107م .
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