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 م8002( لسنة 842وزير العدل رقم ) قرار
 بإصدار

 الئحة هيئة التفتيش القضائي

 وزير العدل:

 ( لسنة 1بعد اإلطالع على القانون رقم )م بشأن السلطة القضائية،1991 
 ( لسنة 64وعلى القرار الجمهوري رقم )م بتشكيل الحكومة،1001 
 .وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى 

 رر(ـــــــــــــــــــــــــ)ق

 الفصل األول
 التسمية والتعاريف

 تسمى هذه الالئحة بـ )) الئحة هيئة التفتيش القضائي ((. (:1مادة )

ــم يــدل ســيا  الــن  علــى (: 2مااادة ) يكــون لفلفــات التاليــة المعــاني المبينــة قــرين كــل منهــا مــا ل
 خالف ذلك:

 .المجلس = مجلس القضاء األعلى 
  زير العدل.الوزير = و 
 .الهيئة = هيئة التفتيش القضائي 
 .القانون = قانون السلطة القضائية 
 .الالئحة = الئحة التفتيش القضائي 

 الفصل الثاني
 تشكيل اهليئة واختصاصاتها وتكويناتها

ُتشــكل بـوزارل العــدل هيئــة للتفتـيش القضــائي مـن رئــيس ونائـا وعــدد كـاف مــن القضــال (: 3ماادة )
قضــال المحــاكم علــى نن يكونــوا مــن ذوي الخبــرل والكفــاءل ويــتم نــدبهم يختــارون مــن بــين 

بقرار من وزير العدل بعد موافقـة المجلـس لمـدل سـنتين علـى األقـل قابلـة للتجديـد، علـى 
 نن يكون رئيسها من بين نعضاء المحكمة العليا.

عمــال القضــال تعمــل الهيئــة علــى االرتقــاء بــاألداء القضــائي عــن طريــ  تقيــيم وتقــويم ن(: 4مااادة )
 وسير العمل في المحاكم وتمارس في سبيل ذلك المهام التالية:
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نواًل: التفتــيش الــدوري والمفـــاجع علــى نعمــال القضـــال والمســاعدين بالمحــاكم االبتدائيـــة 
 ومحاكم االستئناف.

ـــًا  ثانيـــًا: اعـــداد مشـــروع الحركـــة القضـــائية واتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءا  المتعلقـــة بـــذلك طبق
 للقانون.

ثًا: تحقي  الشكاوي التي تقّدم ضد القضال والمتعلقة بسلوكهم وبمـا قـد ف ـل فيـ  مـن ثال
 قضائهم.

رابعـــــًا: اقامـــــة الـــــدعوأ التأديبيـــــة ضـــــد ني مـــــن قضـــــال ومســـــاعدي المحـــــاكم االبتدائيـــــة 
 واالستئنافية.

خامسًا: مراقبة سير العمل فـي المحـاكم وتقـديم نّيـة مقترحـا  الـى الـوزير بشـأن تحسـين 
 القضائي.األداء 

سادسًا: حفت المعلوما  والبيانا  الوتيفيـة الخا ـة بالقضـال وجمـ  مـا يلـزم منهـا عـن 
 المرشحين للوتائف القضائية.

 سابعًا: القيام باإلجراءا  الكفيلة بضمان حقو  القضال ونداء واجباتهم.
 ثامنًا: نّية اخت ا ا  نخرأ ين  عليها القانون نو الالئحة.

 هيئة مما يلي:تتكون ال(: 5مادة )

 رئيس الهيئة ونائب . -1
 دائرل شئون التفتيش. -1
 دائرل شئون القضال. -3
 دائرل التحقي  والدعاوأ التأديبية. -6
 دائرل الشكاوأ. -5

يرنس كل دائرل من دوائر الهيئة مساعد لرئيس الهيئة يتم ندب  من بين نعضـائها بقـرار  (:6مادة )
من الوزير بناء علـى ترشـير رئـيس الهيئـة، ويتبـ  كـل دائـرل عـدد مـن اإلدارا  واألقسـام 
ُتحدد بحسا الحاجة بقرار من رئيس الهيئة، وُيعين لكل منها عدد كاف من المـوتفين 

ويتــولى مســاعد رئــيس الهيئــة توزيــ  مهــام دائرتــ  بــين نعضــاء  اإلداريــين الموثــو  بهــم،
الهيئـــة العـــاملين معـــ  بحســـا اإلدارا  واألقســـام التابعـــة لهـــا، وتتـــولى كـــل دائـــرل اعـــداد 

 وحفت الملفا  المتعلقة بعملها انشاء ومسك وحفت السجال  الخا ة بذلك.

 يتولى رئيس الهيئة المهام التالية: (:7مادة )
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دارل شئونها التنتيمية والمالية.تسيير نعمال ال -1  هيئة وا 
 رئاسة اجتماعا  الهيئة والدعول والتحضير لها. -1
 التنسي  بين دوائر الهيئة المختلفة وبينها وبين اللجان الخا ة بالهيئة. -3
 تمثيل الهيئة والتخاطا باسمها م  الكافة. -6
 نّية مهام نخرأ ين  عليها القانون نو الالئحة. -5

اذا غاا رئيس الهيئة نو تعـذر عليـ  مزاولـة مهامـ  ألي سـبا ينـوا عنـ  نائـا رئـيس  (:8مادة )
الهيئة ثم اإلقدام من مساعدي رئيس الهيئة، ولرئيس الهيئـة تفـوين نائبـ  بممارسـة ني 

 من مهام  في حضوره.

 يكون لكل من رئيس الهيئة ونائب  مكتا يتولى نعمال  المكتبية وتنتيم نشاطات . (:9مادة )

 تخت  دائرل شئون التفتيش بما يلي: (:11ادة )م

اعداد خطط الـدورا  التفتيشـية وتنفيـذها بعـد اقرارهـا، وتنفيـذ قـرارا  رئـيس الهيئـة بشـأن  -1
 التفتيش المفاجع.

تلقي تقارير الكفاءل من المفتشين وقيدها ورفعها تباعًا الى رئيس الهيئة تمهيدًا إلحالتها  -1
 الى لجنة الفح .

يـداع ن ـولها فـي  –بعد االنتهاء مـن فح ـها  –كفاءل نسخ تقارير ال -3 مـن ثـالن نسـخ وا 
عقـا اإليـداع مباشـرل  –الملفا  السـرية للقضـال ورفعهـا لـرئيس الهيئـة إلرسـال نسـختين 

لى الوزير. –  الى مجلس القضاء وا 
تلقـــي تتلمـــا  القضـــال الحا ـــلين علـــى تقـــدير متوســـط فمـــا دون وقيـــدها فـــي الســـجل  -6

رسالها  خـالل خمسـة نيـام مـن  –عن طريـ  الـوزير  –تباعا الى المجلس الخا  بها وا 
 تاريخ استالم كل تتلم.

رفــا  كــل منهــا بأ ــل التقريــر  -5 تلقــي قــرارا  المجلــس بشــأن التتلمــا  وقيــد مضــمونها وا 
 محل التتلم.

دارل  -4 تلقــي نســخة مــن التقــارير النهائيــة ال ــادرل عــن ادارل التحقيــ  والــدعاوأ التأديبيــة وا 
 ها بالملفا  السرية للقضال ن حاا الشأن بعد اطالعهم عليها.الشكاوأ لحفت

 نّية اخت ا ا  نخرأ تن  عليها الالئحة نو ُتكّلف بها من الوزير نو رئيس الهيئة. -7

 تخت  دائرل شئون القضال بما يلي: (:11مادة )
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اجراء التحريا  الالزمة عن المرشحين للوتائف القضائية وجم  المعلوما  الضرورية  -1
 م واستيفاء ما يلزم لتعيينهم من وثائ .عنه

عداد بيانا  القضال الوتيفية الالزمة لمشروع الحركة القضائية. -1  جم  وا 
 تنفيذ القرارا  المتعلقة بما يلي: -3

 .تعيين وندا القضال وترقياتهم وتنقالتهم وانتهاء خدمتهم 
 .الحقو  المالية للقضال 
 .محاسبة وتأديا القضال 

جـــازاتهم ونحـــو ذلـــك مـــن البيانـــا  تســـجيل تـــنقال  القضـــال  -6 ومـــدد خـــدمتهم ونقـــدميتهم وا 
 الوتيفية.

تلقي وقيد تتلما  القضال بشأن التعيين والنقـل والنـدا وانتهـاء مـددها القانونيـة وبشـأن  -5
تأخير الترقيا  نو استحقا  العـالوا  الدوريـة، وعـرن تلـك التتلمـا  مشـفوعة بـالرني 

 المجلس عن طري  الوزير. على رئيس الهيئة تمهيدًا لتقديمها الى
ـــة للقضـــال فـــي ضـــوء غـــالء المعيشـــة  -4 ـــا  والحـــوافز المالي ـــة لنتـــام المرتب الدراســـة الدوري

 واإلمكانا  المالية المتاحة وتقديم المقترحا  بشأن تحسينها.
عداد الكشـوف بالمسـتحقين لهـا فـي مواعيـدها طبقـًا  -7 احتساا العالوا  الدورية للقضال وا 

 للقانون.
لجـــان قبـــول المتقـــدمين لقســـم الدراســـا  التكوينيـــة العليـــا بالمعهـــد العـــالي المشـــاركة فـــي  -8

جراءا  قبولهم.  للقضاء من خالل فحن ملفاتهم وا 
تنتيم اإلجراءا  المناسـبة لتـوفير الرعايـة ال ـحية واالجتماعيـة للقضـال ونسـرهم وتنفيـذ  -9

 ما يتقرر بشأنها.
عمــالهم، واحتســاا اجــازاتهم طبقــًا متابعــة التــزام القضــال بالتواجــد والمداومــة فــي مقــار ن -10

 للقانون.
موافـال دوائـر الهيئـة المخت ـة والجهـا  ذا  العالقـة بالبيانـا  المتعلقـة بشـئون القضــال  -11

 طبقًا للتعليما .
 نّية اخت ا ا  نخرأ تن  عليها الالئحة نو ُتكّلف بها من الوزير نو رئيس الهيئة. -11

 أديبية بما يلي:تخت  دائرل التحقي  والدعاوأ الت (:12مادة )

 اجراء التحقي  األولي م  القضال الذين تقرر  احالتهم للتحقي . -1



 

5 

اعداد الدعاوأ التأديبية المقرر اقامتهـا ضـد ني مـن القضـال ومتابعـة اجراءاتهـا والترافـ   -1
 باسم الهيئة نمام مجلس المحاسبة.

 س الهيئة.نّية اخت ا ا  نخرأ تن  عليها الالئحة نو تكّلف بها من الوزير نو رئي -3

 تخت  دائرل الشكاوأ بما يلي: (:13مادة )

استقبال الشكاوأ المقدمة ضد ني من قضال المحاكم االبتدائية واالستئنافية والتأكد مـن  -1
 ( من الالئحة وقيدها في سجل خا .35استيفائها للشروط الواردل بالمادل )

بــداء الــرني فيهــا تمهيــدًا  -1 لعرضــها علــى رئــيس الهيئــة فحــ  وتحقيــ  الشــكاوأ المقيــدل وا 
 التخاذ ما يلزم.

 توعية الشاكين الى السبل القانونية التي يجا عليهم سلوكها في حال رفن شكاواهم. -3
 نّية اخت ا ا  نخرأ تن  عليها الالئحة نو ُتكّلف بها من الوزير نو رئيس الهيئة. -6

بقرار من وزير العدل بناء علـى اقتـرار رئـيس الهيئـة  –ُتشكل في الهيئة عند الحاجة  (:14مادة )
 اللجان الخا ة التالية: –

نواًل: لجنــة نو نكثــر لفحــ  تقــارير الكفــاءل والتأكــد مــن ســالمة تطبيــ  المفتشــين لمعــايير 
التقيــيم المعتمــدل وتتــولى لكــل لجنــة الــدفاع نمــام مجلــس القضــاء عــن تقــدير كفــاءل 

لقاضــي الــذي تولــ  فحــ  تقريــر كفاءتــ  متــى مــا اقتــرر المجلــس النــزول بــذلك ا
 التقدير.

ثانيــًا: لجنـــة اعـــداد مشـــروع الحركـــة القضـــائية، وتشـــكل مـــن رئـــيس الهيئـــة وعضـــوية نائبـــ  
ومســاعدي رئــيس الهيئــة لشــئون القضــال وشــئون التفتــيش وعضــو خــامس يختــاره 

 الوزير.

ل مـن بـين نعضـاء الهيئـة بترشـير مـن رئـيس الهيئـة، ثالثًا: لجنة الدراسا  والبحون وتشك
 وتتولى ما يلي:

 تقارير الكفاءل بعد ف ل المجلس في تتلما  القضال بشأنها. -دراسة:   -1
 التقارير العامة التي تعدها لجان التفتيش الدوري عن سير مهامها. -
 التقارير النهائية ال ادرل بشأن الشكاوأ. -
 درل من المحاكم.جداول اإلح اءا  القضائية ال ا -
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ما يحال من المحكمة العليا ومحاكم االستئناف من مالحتا  حول نداء ني من  -
 القضال.

ما يحال عليها من رئيس الهيئة من بحون وت ورا  مقدمة من نعضاء السلطة  -
 القضائية وغيرهم حول تطوير األداء القضائي نو تعديل الن و  القانونية.

بـراز الجوانـا اإليجابيـة واسـتقراء نسـباا  اعداد البحون المستخل ة من كل -1 ما سلف وا 
 ق ور األداء القضائي واقترار سبل تالفيها.

اح ـاء مـا ننجــره كـل مفـتش مــن تقـارير ومـا نفــذه مـن مهـام لالســتعانة بـذلك عنـد تقيــيم  -3
 نداء المفتشين.

 اقترار مشاري  المنشورا  القضائية ونحوها مما يلزم تعميم  على المحاكم. -6
 في لجان اعداد مشاري  القوانين التي ُيطلا من الوزارل المشاركة فيها. المشاركة -5
اقتــرار بــرامأ لتأهيــل وتــدريا القضــال فــي الــداخل والخــارا، بالتنســي  مــ  دائــرل شــئون  -4

 القضال بالهيئة والجها  ذا  العالقة.
 نّية مهام نخرأ ُتكّلف بها من الوزير نو من رئيس الهيئة. -7

ذا اقتضـى الحــال يتـولى رئاسـ (:15ماادة ) ة لجنـة فحـ  تقـارير الكفـاءل رئـيس الهيئـة نو نائبـ ، وا 
تشــــكيل نكثــــر مــــن لجنــــة لهــــذا ا لدــــرن فيلــــزم مراعــــال األقدميــــة بحيــــن يكــــون رئيســــها 
ـد التقـارير محـل الفحـ  ومـن القاضـي  ـاحا  ونعضاؤها نعلى درجة من المفـتش ُمعد

 الشأن.

  

 الفصل الثالث
 التفتيش وإجراءاته

 تجري الهيئة التفتيش بنوعي  على النحو التالي: (:16مادة )

تفتـــيش دوري: ويجـــا اجـــراؤه مـــّرل كـــل ســـنة علـــى األقـــل، وين ـــا  علـــى نعمـــال       - ن
القضـــال لمعرفـــة درجـــة كفـــاءتهم تمهيـــدًا للعـــرن علـــى المجلـــس عنـــد النتـــر فـــي 

 الحركة القضائية.

ة لذلك، وين ـا علـى تفتيش مفاجع: ويمكن اجراؤه في ني وق  متى دع  الحاج  - ا
نعمــــال وســــلوك القضــــال خ و ــــًا الــــذين تشــــير تقــــارير كفــــاءتهم الــــى مخالفــــا  
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اجرائية نو موضـوعية جسـيمة نو الـذين تقتضـي الشـكاوأ المقدمـة ضـدهم البحـن 
 ميدانيا  للتأكد من  حتها.

 ويجري التفتيش بنوعي  ميدانيًا باالنتقال الى المحاكم.

رف قضائي في نّية قضية منتورل نمام القاضي الذي يجـري ال يجوز فح  ني ت  (:17مادة )
 التفتيش على عمل  حتى  دور الحكم.

تقوم دائرل شـئون التفتـيش فـي بدايـة كـل عـام قضـائي بشعـداد كشـوف بأسـماء القضـال  (:18مادة )
الذين سيتم التفتيش على نعمالهم، ويتم توزي  العمل بين المفتشين وتحديد مـدل المهمـة 

 رئيس الهيئة بناء على خطة العمل السنوية على نن يعتمد ذلك من الوزير.بقرار من 

اذا كان القاضي الذي سيتم التفتيش على عملـ  معـارًا نو كـان منتـدبا فـي عمـل غيـر  (:19مادة )
قضائي نو مبعوثًا للدراسة نو التدريا فيتم تقييم كفاءتـ  مـن خـالل التفتـيش علـى عملـ  

إلعارتـ  نو ندبـ  نو ابتعاثـ ، فـشذا لـم يتسـن ذلـك فيـتم تقيـيم  خالل الستة األشهر السابقة
 كفاءت  من خالل ما يلي:

فــــي حالــــة القضــــال المعــــارين نو المنتــــدبين ألعمــــال غيــــر قضــــائية: يــــتم تقيــــيم       - ن
 كفاءتهم من خالل فح  التقارير الواردل عنهم من الجها  التي يعملون بها.

دراســـة نو التـــدريا يـــتم تقيـــيم كفـــاءتهم مـــن خـــالل فـــي حالـــة القضـــال المبعـــوثين لل  - ا
حول  –نو المشرفون عليهم  –فح  التقارير التي يبعن بها الملحقون الثقافيون 

 مستوأ ندائهم الدراسي وانتتامهم في  وسلوكهم العام.

نما من هو في اجازل بدون مرتا من القضـال فـال يخضـ  للتفتـيش والتقيـيم طـوال 
 فترل اجازت .

يتم تقييم كفاءل القضال نو المساعدين العاملين كأمناء سر لدوائر المحكمة العليا مـن  (:21مادة )
 خالل تقارير يبعن بها رئيس المحكمة العليا عنهم.

 يتناول التفتيش الدوري ما يلي: (:21مادة )

 جم  المعلوما  والبيانا  الالزمة عن القاضي وتروف عمل .      - ن

 رية والكتابية والتوثيقية بالمحكمة.فح  األعمال اإلدا  - ا
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فح  عدد مـن القضـايا ال تقـل عـن سـ  قضـايا مـن التـي ُحكدـم فيهـا بـين    - ا
دورتــــي التفتــــيش وللقاضــــي المفــــتش علــــى عملــــ  نن يختــــار ثالثــــًا منهــــا 

 ويختار المفتش الباقي.
 ومن خالل كل ذلك يتم تقييم القاضي لمعرفة مدأ:

  وتطبيــــ  القواعــــد والن ــــو  الموضــــوعية كفاءتــــ  القضــــائية فــــي فهــــم
 واإلجرائية.

 .حر   واجتهاده في السير بالقضايا والب  فيها 
 . كفاءت  اإلدارية في اإلشراف والتنتيم والتعامل م  زمالئ  ومرؤسي 

 يكون تقدير كفاءل القاضي حسا الترتيا التالي: (:22مادة )

 %( = ُكفء.100%( الى )90من ) .1
 = فو  المتوسط.%(  89%( الى )75من ) .1
 %( = متوسط. 76%( الى ) 50من ) .3
 %( = نقل من المتوسط. 69من )  فر (  الى ) .6

 ُتوّزع درجا  الكفاءل المئة على النحو التالي: (:23مادة )

 %( للجانا اإلداري.15) .1
 %( للجانا القضائي.85) .1

 وُتوّزع درجا  كل جانا على العنا ر التي تندرا تحت  بحسا نهمية كل عن ر.

عند االنتهاء مـن مهمـة التفتـيش الـدوري تقـوم كـل لجنـة مـن اللجـان المكلفـة بـالتفتيش  (:24مادة )
بتقديم تقرير عام عن سير المهمة يتم التوقي  علي  من كافة نعضائها، وبينما يقوم كل 
عضــو فيهــا بشعــداد تقريــر خــا  ســري عــن كــل قــان مــن القضــال الــذين تــولى فحــ  

كـــل مـــا مـــن شـــأن  اعطـــاء  –باخت ـــار  –تقريـــر الســـري نعمـــالهم، علـــى نن يتضـــمن ال
داريـــًا بحســـا النمـــوذا المعـــّد لـــذلك   ـــورل كاملـــة عـــن مـــدأ كفـــاءل القاضـــي قضـــائيًا وا 

 ( من الالئحة.67وبالرجوع الى الدليل النتري المن و  عليهما في المادل )

مـن هـو نعلـى درجـة اذا لم يوجد بين نعضاء لجنة التفتيش المكلفة بـالتفتيش الـدوري  (:25مادة )
مـــن القاضـــي المـــراد التفتـــيش علـــى عملـــ  نو مســـاو  لـــ  فعلـــى رئـــيس اللجنـــة نو المفـــتش 
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المنــاط بــ  التفتــيش علــى المحكمــة القيــام بــشجراءا  التفتــيش المعتــادل علــى عمــل ذلــك 
عــداد التقريــر الســري الخــا  بــ  مقت ــرًا علــى ابــداء المالحتــا  فقــط، نمــا  القاضــي وا 

بة لكـــل بنــــد مـــن بنـــود التقريــــر وتحديـــد التقــــدير الـــذي يســــتحق  وضـــ  الـــدرجا  المناســــ
 القاضي فُيترك للجنة فح  تقارير الكفاءل.

فــي األحــوال التــي يقــدر فيهــا المفــتش كفــاءل القاضــي بمتوســط نو نقــل مــن المتوســط  (:26مااادة )
للجنــة فحــ  التقــارير قبــل ابــداء رنيهــا بشــأن ذلــك التقــدير ابــال  القاضــي بنســخة مــن 

كفاءتـــ  للـــرد عليـــ  كتابيـــًا خـــالل خمســـة عشـــر يومـــًا مـــن تـــاريخ اســـتالم  نســـخة تقريـــر 
 التقرير.

عـدم سـالمة  –بعـد الت ـوي   –في األحوال التـي تقـرر لجنـة فحـ  تقـارير الكفـاءل  (:27مادة )
تقييم ا لعضو المفتش يجا عليهـا سـماع وجهـة نتـره فـشن لـم تكـن مقنعـة عـّدل  تقـدير 

ثبــا  وجهــة نتــر المفــتش فــي محضــر جلســتها وتوقيعــ  مــ  الكفــاءل بقــرار مســبا بعــد ا
 اللجنة على المحضر.

بعـــد تـــدوين رنيهـــا فـــي نهايـــة  –يجـــا علـــى اللجنـــة الخا ـــة بفحـــ  تقـــارير الكفـــاءل  (:28ماااادة )
تسـليم  الـى رئـيس الهيئـة خـالل شـهر علـى األكثـر مـن تـاريخ تسـلمها  –التقرير السّري 

يس الهيئة على نسخت  األ لية بمـا يفيـد اإليـداع ل  من دائرل شئون التفتيش، ليؤشر رئ
فــي الملــف الســري الخــا  بالقاضــي  ــاحا الشــأن، ويــتم اخطــاره بنســخة منــ  خــالل 
نسبوعين على األكثر من تاريخ اإليداع، وعلى رئـيس الهيئـة ارسـال نسـخة مـن التقريـر 

يئـة ال يجـوز الى المجلس ونخرأ الى الوزير، وفيما عدا الـدوائر واللجـان المخت ـة باله
غيــــر الجهــــا   –نو يطلــــ  عليــــ  نو ُيخباــــر بمحتــــواه  –نن ُيــــوافى ب ــــورل مــــن التقريــــر 
 ( من قانون السلطة القضائية.93المن و  عليها في المادل )

من يح ل علـى تقـدير نقـل مـن المتوسـط ألول مـرل يعـاد التفتـيش علـى عملـ  خـالل  (:29مادة )
ثالثــة نشــهر مــن تــاريخ قــرار المجلــس بشــأن تتلمــ  مــن تقــدير الهيئــة لكفاءتــ  نو مـــن 
تاريخ فوا  ميعاد التتلم، فشذا ح ـل علـى ذا  التقـدير رفـ  الـوزير نمـره الـى المجلـس 

 لقضاء.للنتر في  الحيت  لالستمرار في تولي ا
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 الفصل الرابع
 التظلم من تقدير الكفاءة

ر وزير العدل من تُقدر درجة كفاءت  مـن القضـال بمتوسـط نو نقـل مـن المتوسـط  (:31مادة ) ُيخطد
(، ولمن نخطر بتقدير كفاءت  الحـ  فـي 18خالل الميعاد المن و  علي  في المادل )

 م  لخإخطار.التتلم من التقدير خالل ثالثين يومًا من تاريخ استال

يكـون الـتتلم الـى المجلـس بعريضـة مسـببة تقـدم الـى رئـيس الهيئـة للتأشـير بقيـده فـي  (:31مادة )
رســـال   مــ  نســـخة مـــن التقريــر ونولياتـــ  الـــى المجلــس عـــن طريـــ   –ســجل التتلمـــا  وا 

خــالل خمســة نيــام مــن تــاريخ اســتالم الــتتلم  –الــوزير نو رئــيس الهيئــة فــي حــال غيابــ  
جلـــس خــالل ثالثـــين يومــًا مــن تـــاريخ و ــول األورا  اليـــ  وقبــل اجـــراء ليف ــل فيــ  الم

 الحركة القضائية.
ويكـون قــرار المجلــس فــي الـتتلم نهائيــًا وُيخطــر بــ  المـتتلم بكتــاا ســري مســجل، وفــي 
حــال تعــديل المجلــس لتقــدير الكفــاءل ُيؤشــر بــذلك علــى ن ــل التقريــر محــل الــتتلم وفــي 

 السجل السري.

المجلـــس فـــي تتلـــم القاضـــي مـــن تقـــدير كفاءتـــ  نو انقضـــى ميعـــاد الـــتتلم  اذا ف ـــل (:32ماااادة )
( مــن الالئحــة دون تتلــم فعلــى رئــيس الهيئــة ابــال  30المن ــو  عليــ  فــي المــادل )

الوزير بأسماء القضال الذين حل دورهم في الترقية ولم تشملهم الحركـة القضـائية لسـبا 
 الترقية بسبا تقارير كفاءتهم. غير مت ل بتقارير الكفاءل الذين تكرر تخطيهم في

( مــن 98وذلــك ليقــوم الــوزير باتخــاذ اإلجــراءا  المن ــو  عليهــا بشــأنهم فــي المــادل )
 القانون.

اذا اقت ر تتلم القاضي على وجود خطأ مادي في تقريـر الكفـاءل الخـا  بـ  فعلـى  (:33مادة )
بعـد سـماع نقـوال  –رئيس الهيئة احالة التتلم الى لجنـة فحـ  التقـارير، فـشن تبـين لهـا 

 ــحة تتلــم القاضـي قامــ  بت ــحير الخطــأ علــى نســخة  –المفـتش الــذي نعــد التقريــر 
التقرير المسلمة للقاضي وعلى ن ل التقرير المـودع بملفـ  السـري، ويوقـ  المفـتش الـى 

 جانا اللجنة على الت حير في النسختين.
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 الفصل اخلامس
 الشكاوى والدعاوى التأديبية

دائـرل الشـكاوأ بالهيئـة هـي الجهـة الوحيـدل التـي يجـوز لهـا اسـتقبال الشـكاوأ المقدمـة  (:34مادة )
ضد القضال، ويجا نن ُيوج  الشاكون وتحال الشكاوأ اليها فورًا لممارسة اخت ا ها 

 ( من الالئحة.13المن و  علي  في المادل )

 –اذ ني اجـــراء فيهـــا وقبــل اتخـــ –يجــا علـــى دائـــرل الشـــكاوأ عنــد تلقـــي نّيـــة شـــكوأ  (:35ماااادة )
 مراعال توفر الشروط التالية:

 نن تقدم من  احا الشأن نو ممن يوكل  بذلك  راحة. (1
 نن تكون مذيلة باسم  الكامل وتوقيع  نو ب مت  نو توقي  وكيل . (1
 نن تتضمن ذكر موطن نو محل اقامة الشاكي بوضور. (3
 نن تتضمن رقم قيد القضية محل الشكوأ ونسماء نطرافها. (6
 يكون موضوع الشكوأ محددًا بوقائ  محددل ومف لة.نن  (5
نال تشـــتمل علـــى نّيــــة نلفـــات نو عبـــارا  جارحــــة تمـــس بشـــخ  القاضــــي نو  (4

 سمعت .
نال تن ــــــا علــــــى ســــــبا مــــــن األســــــباا التــــــي يجــــــوز فيهــــــا رد القاضــــــي نو  (7

 مخا مت .
نال تن ــا علــى ت ــرف نو اجــراء يجــوز الطعــن فيــ  بــأي طريــ  مــن طــر   (8

 الطعن القانونية.
 ُيرف  الشاكي بها ما نمكن من المستندا  المؤكدل ل حة شكواه.نن  (9

بعـد نن تتحقـ  دائـرل الشـكاوأ مـن اسـتيفاء الشـكوأ للشـروط وقيـدها وفح ـها مكتبيـًا  (:36مادة )
بداء الرني فيها يجا عليها عرضها على رئيس الهيئة التخاذ نحد اإلجراءا  التالية:  وا 

 ادل عن قضية الشاكي.احالتها على القاضي المشكو ب  لخإف .1
احالتهــا علــى رئــيس المحكمــة التــي يعمــل القاضــي المشــكو بــ  فــي  .1

 نطاقها اإلداري لبحن موضوعها وموافال الهيئة بالنتيجة.
تكليف من يراه من نعضـاء الهيئـة لبحـن موضـوع الشـكوأ ميـدانيًا  .3

 وتقديم تقرير مشفوع بالرني.
 ني اجراء قانوني يراه مناسبًا. .6
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اتخاذ ني  –نو نائب  عند غياب   –ن نعضاء الهيئة غير الرئيس وال يجوز ألي م
 من اإلجراءا  السالفة.

في ني مرحلة من مراحل فحـ  الشـكوأ مكتبيـًا نو بحثهـا ميـدانيًا  –اذا تهر للهيئة  (:37مادة )
مــا يــدل علــى كــذا الشــاكي نو كيديــة شــكواه فيجــا عليهــا احالتــ  الــى النيابــة العامــة  –

الدعوأ الجزائية ضده بتهمة البال  الكاذا نو التشـهير بالقاضـي نو  المخت ة لتحريك
 ازعاا السلطا  ونحو ذلك بحسا األحوال.

بعــد فحــ  الشــكوأ ومواجهــة  –اذا اقتضــى الحــال توجيــ  مالحتــا  الــى القاضــي  (:38مااادة )
كان على رئيس الهيئة عرن األمر علـى الـوزير ليتـولى تنبيـ  القاضـي  –القاضي بها 

( من القانون، وفي األحـوال التـي يـتم فيهـا اقتـرار اجـراء التحقيـ  91لن  المادل ) وفقاً 
األولــي مــ  القاضــي المشــكو بــ  يقــوم رئــيس الهيئــة بشحالــة المقتــرر علــى دائــرل التحقيــ  
لتتولى التحقي  األولي وفقًا للقواعد العامة، فشذا نسفر التحقي  األولي م  القاضـي عـن 

لتأديبية ضده فيجا على رئـيس الهيئـة نخـذ رني نعضـاء الهيئـة اقترار تحريك الدعوأ ا
 تمهيدًا للعرن بذلك على الوزير.

ذا تبين للهيئة بعد التحقي  األولي م  القاضي نال وج  إلقامة الدعوأ التأديبية ضده  وا 
 فعليها االعتذار من  كتابيًا وحفت ذلك م  نتيجة التحقي  في ملف  السري.

ئرل التحقي  والدعاوأ التأديبية بالهيئـة تحريـك الـدعوأ التأديبيـة ضـد ني مـن تتولى دا (:39مادة )
القضــال والتهيئــة لهــا والســير فــي اجراءاتهــا ومباشــرتها نمــام مجلــس المحاســبة بنــاًء علــى 
طلا الوزير وموافقة المجلس، ويجا نن يسب  الطلا تحقي  نولي تقوم بـ  الـدائرل مـ  

 درجة من القاضي. القاضي على نن يكون المحق  نعلى

اذا كــان الســبا الــذي نوجــا التحقيــ  مــ  ني مــن القضــال يقتضــي التحقيــ  مــ  نحــد  (:41مااادة )
كتبــة المحكمــة نو ادارييهــا فــشن دائــرل التحقيــ  والــدعاوأ التأديبيــة بالهيئــة تتــولى نيضــًا 
التحقيـــ  مـــ  األخيـــر، وتكـــون نتيجـــة التحقيـــ  التـــي تنتهـــي اليهـــا الهيئـــة بشـــأن  ملزمـــة 

 جها  اإلدارية المخت ة.لل

 الفصل السادس
ي

ّ
 امللفات السرية والسجل السر

د الهيئة لكل قان ملفًا سريًا تودع في  طبقًا للقواعد السابقة: (:41مادة )  ُتعد
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 تقارير التفتيش بنوعي .·        

 .والشكاوأ التي تقدم ضده بعد الو ول الى نتيجة بشأنها 
   علي  من جزاء تأديبي.وما يوج  الي  من تنبي  نو يوق 
 .والقرارا  المتضمنة تخطي  في الترقية 

ويجـــا نن يحـــاط القاضـــي علمـــًا بكـــل مـــا يســـفر عنـــ  التفتـــيش الـــدوري والمفـــاجع مـــن 
 –تتضــمن مأخــذ عليــ   –مالحتــا  عنــ ، وال يجــوز ايــداع نّيــة ورقــة فــي ملفــ  الســري 
عطائ  مهلة كافية للرد عليها، وُيودع رده مرفق  ًا بها في ذا  الملف.قبل اطالع  وا 

تعد الهيئة سجاًل سريًا تخ   في  لكل قان  حيفة يدون فيها ملخ  لجمي  ما  (:42مادة )
 يتضمن  ملف  السري.

ال يجـوز اإلطـالع علـى الملفـا  السـرية والسـجل الخـا  بهـا لديـر الـوزير والمجلـس  (:43مادة )
 هيئة.والقاضي  احا الشأن ومن يلزم اطالع  عليها من نعضاء ال

ال يؤثر نقل القضال للعمل بالهيئة علـى الحقـو  والمميـزا  التـي كـانوا يتمتعـون بهـا،  (:44مادة )
ما لزمالئهم في المحـاكم مـن حقـو  باإلضـافة الـى  –طوال فترل عملهم بالهيئة  –ولهم 

البــدال  والحــوافز الماليــة التــي تقتضــيها طبيعــة عملهــم كأعضــاء فــي الهيئــة ومفتشــين 
ل، ويجـــا علـــيهم مـــا يجـــا علـــى نولئـــك مـــن تحـــل  بـــأخال  المهنـــة والتـــزام علـــى القضـــا

 بآدابها.

يحتر على رئيس الهيئة ونائب  وعلى ني من نعضائها التفتيش على عمل قان نو  (:45مادة )
ابداء الرني في نّية شكوأ مقدمة ضده متى وجد  في عالقت  بالقاضي نو في عالقتـ  

الوجوبي نو الرد المن و  عليها في القـانون بشـأن بالشاكي حالة من حاال  التنحي 
 قضال المحاكم.

ُيوجــُا مســاءلت   –بواجبــا  المهنــة وبالســلوك القضــائي  –ُيعــد اخــالاًل مــن القاضــي  (:46مااادة )
عدم التزام  باألحكام المتعلقة بواجبا  الوتيفة ووالية القاضي وحدودها وآداا القضاء 

ــــانون الســــلطة  القضــــائية ون ــــو  المرافعــــا  واإلجــــراءا  المن ــــو  عليهــــا فــــي ق
 الجزائية.

 لضمان سالمة اجراءا  التفتيش وتوحيد معايير تقييم الكفاءل تقوم الهيئة بش دار: (:47مادة )
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 .نماذا تقارير الكفاءل واالستمارا  الالزمة إلعمالها 
  دليــل نتــري للمفتشــين يتضــمن: تفا ــيل اجــراءا  التفتــيش، ومعــايير وســبل

الكفــاءل، ومــدأ  ــالحيا  المفــتش والمحقــ  نثنــاء نداء عملــ  الميــداني تقيــيم 
 والمكتبي.

مراعية في ذلك ما سلف مـن ن ـو ، علـى نن يعتمـد كـل ذلـك مـن قبـل الـوزير 
 كملحقا  لهذه الالئحة.

بـدعول  –وكلمـا دعـ  الحاجـة لـذلك  –تعقد الهيئة اجتماعـا  عامـة دوريـة كـل شـهر  (:48مادة )
 من  الوزير نو رئيس الهينة، وذلك لمناقشة ما يلي:

 مشروع خطة العمل السنوية للهيئة.      - ن
 خطط التفتيش الدوري. -ا
 ملها.نماذا ونورا  عمل الهيئة ونّية دراسا  نو بحون نو مقترحا  تتعل  بآلية ع -ا
المقترحــا  الخا ـــة بتحريــك الـــدعوأ التأديبيـــة ضــد ني مـــن القضــال قبـــل عرضـــها  -د

 على الوزير.
ما يقدم من لجنة البحون والدراسا  بالهيئة من نعمال تمهيدًا إلعداد مقترر بشـأنها -ه

 للوزير.
 نّية مواضي  نخرأ تطرر عليها من قدبل الوزير نو رئيس الهيئة. -و

 مقررًا لالجتماع من بين نعضاء الهيئة.رئيس الهيئة  ويعين

اعتمادا  مالية خا ة بها بحسا اإلمكانا   –ضمن موازنة الوزارل  –يكون للهيئة (: 49) مادة
 المتاحة يتولى رئيس الهيئة الت رف فيها.

 يلدى كل ن  الئحي ساب  يخالف نو يتعارن م  ن و  ونحكام هذه الالئحة.(: 51) مادة

 ذا القرار من تاريخ  دوره وينشر في الجريدل الرسمية.يعمل به(: 51) مادة

 

 بديوان عام الوزارة صدر

 241:    /     / بتاريخ


