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تغيريات على مستوى مناصب املسؤولية  ،مهت منصبا واحدا يف

حمكمة إستئنافية  ،وستة مناصب يف احملاكم اإلبتدائية
ومنصبني اثنني يف احملاكم املتصصصة ك كما تللت مسؤولني

اثنني جتاوزا  10سنوات يف منصبيهما ك


تعيني أربعة مسؤولني جدد من جمموع تسعة مسؤولني ك
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واصل اجمللس األعلى للقضاء عقد اجتماعاته برسم الشطر الثاني من دورة

ماي  ، 2014لدراسة املواضيع املدرجة جبدول أعماله أسفرت عن جمموعة من
النتائج هتم على اخلصوص املتابعات التأديبية واملسؤوليات وتعزيز حماكم استئنافية بقضـــاة

ونقل قضاة إىل حماكــــم أخرى بسبب املرض أو اإللتحـــــاق باألزواج أو لتغيري املنصب
فقط  .باإلضافة إىل قضايا أخرى هتم وضعيات بعض السادة القضاة

أوال  -املسؤوليــــات :

عرضت على اجمللس أربع لوائح وفق ما يلي :

 )1الئحة بأمساء السادة املسؤولني الذين قضوا أكثر من ()10
سنوات يف مناصبهم احلالية  ،واقتضت املصلحة القضائية امللحة اقرتاح

تعيينهم يف جهات أخرى  ،وعددهم ستة ( )6قضاة .

 )2الئحة بأمساء السادة املسؤولني القضائيني الذين وردت بشأهنم
تقارير من املفتشية العامة تضمنت مؤاخذات حول أدائهم  ،أو ظهر أهنم مل

يتمكنوا من اإلضطالع مبهام املسؤولية املسندة إليهم  ،أو اقتضت املصلحة
القضائية نقلهم إىل جهات أخرى  ،لطول املدة اليت قضوها

باملناصب احلالية  ،وعددهم ستة( )6قضاة .

 )3الئحة بأمساء السادة املسؤولني القضائيني الراغبني يف نقلهم

إىل مناصب أخرى أو الراغبني يف إعفائهم بصفة

أساسية أو احتياطية من مهام املسؤولية  ،وذلك اعتبارا للمدة اليت
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قضوها يف مناصبهم احلالية أو اعتبارا لظروفهم اإلجتماعية والصحية

واملادية وعددهم تسعة ( )9قضاة .

 )4منصب رئيس احملكمة اإلبتدائية بالرباط الذي أصبح شاغرا بعد
تعيني من كان يشغله مديرا للتشريع بوزارة العدل واحلريات .

وقد متت دراسة هذا املوضوع دراسة وافية  ،ومت اإلطالع على ملفات بعض السادة

القضاة املؤهلني لشغل بعض املناصب يف املسؤولية والذين رأى فيهم اجمللس

األهلية والقدرة على النهوض امليداني باإلصالح املنشود .

وبعد إعمال املعايري احملددة يف الباب الثاني من القسم الثاني من

النظام الداخلي للمجلس األعلى للقضاء  ،ثم اإلتفاق على اختاذ اإلقرتاحات

التالية :

أوال  :على صعيد حماكم اإلستئناف :

 مت تغيري منصب واحد يف النيابة العامة

ثانيا  :على صعيد احملاكم اإلبتدائية :

 مت تغيري منصبني اثنني يف الرئاسة ،
وتغيري أربعة ( )4مناصب يف النيابة العامة

ثالثا  :على صعيد احملاكم املتخصصة :

 مت تغيري منصبني اثنني يف احملاكم اإلدارية
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ثانيا  -املتابعات التأديبية

بلغ عدد القضاة الذين مثلوا أمام اجمللس األعلى للقضاء  ،يف إطار مساطر

تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخالالت مهنية وسلوكية  ،مخسة عشر( )15قاضيا
صارت ملفاهتم جاهزة للبت فيها  ،بعد أن أهنى الســادة القضـــــــــاة املقررون

أحباثهــــــم

بشأهنا  ،وقد تراوحت املخالفات املنسوبة هلؤالء القضاة ما بني عدم احلفاظ على
صفات الوقار والكرامة اليت تتطلبها املهام القضائية  ،واإلخالل بالشرف والوقار والكرامة أو

العجز عن تربير مقنع ملصدر الثروة  ،أو اإلخالل بالواجب املهين  .ونظرا ملا يوليه اجمللس

هلذا املوضوع من اهتمام خاص وعناية كبرية  ،باإلخنراط بكل حزم ووضوح يف ورش
اإلصالح الكبري والسهر على محاية ضوابط وأخالقيات مهنة القضاء  ،فقد انكب اجمللس

على دراسة التقارير املدرجة بامللفات دراسة وافية  ،بعد اإلستماع إىل السادة

املقررين وإىل ما أبداه املعنيون باألمر ومؤازروهم من دفوعات أثناء

مرافعاهتم  .وبعد املداوالت املسؤولة واجلادة  ،توصل اجمللس إىل اختاذ عقوبة العزل يف

حق ثالثة قضاة ( ، )3وعقوبة اإلقصاء املؤقت عن العمل يف حق أربعة قضاة ()4
وعقوبة التوبيخ يف حق قاض واحد ( )1والرباءة لفائدة سبعة قضاة (.)7

وقد كان موقف اجمللس بشأن العقوبات التأديبية املناسبة إزاء كل قضية

على حدة من القضايا اليت عرضت عليه  ،حمددا وفق املعايري التالية :
 )1عقوبة العزل  ،يف قضايا اإلحنراف أو الفساد.

 )2عقوبة اإلقصاء املؤقت عن العمل يف املخالفات املهنية اجلسيمة .
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 )3عقوبة التوبيخ يف املخالفات اليت ال تتسم باجلسامة .

 )4الرباءة  ،فيما خيص املخالفات اليت ارتكبت بدون قصد أو يف حالة
التربئة من أي خمالفة .

ثالثا – تعزيز بعض حماكم اإلستئناف بقضاة .

عرضت على اجمللس وضعية بعض حماكم اإلستئناف اليت أصبحت تعاني

من خصاص يف عدد أطرها القضائية بشكل يؤثر سلبا على السري العادي

للعمل هبا  ،وذلك نتيجة إلحالة عدد من القضاة الذين كانوا يعملون هبذه احملاكم

إىل التقاعد وارتفاع عدد القضايا املعروضة عليها  ،ويتعلق األمر مبحاكم اإلستئناف بكل

من الدرالبيضاء  ،الرباط  ،القنيطرة ومكناس .

ويف البداية استمع اجمللس إىل السادة الرؤساء األولني حملاكم اإلستئناف بكل

من الدارالبيضاء والرباط والقنيطرة الذين قدموا عروضا حول اخلصاص الذي

تعاني منه حماكمهم واملشاكل اليت تعرتض سري العمل هبا من حيث سن

جمموعة من القضاة وختصص البعض يف البت يف نوع من القضايا .

ويف هذا الصدد عرضت على اجمللس الئحة بأمساء السادة القضاة

الراغبني يف العمل هبذه احملاكم والذين مت اإلتفاق على إمكان تعيينهم

يف هذه احملاكم بني الرؤساء األولني ورؤساء احملاكم اإلبتدائية الواقعة بنفس

املدن اليت توجد هبا حماكم اإلستئناف املعنية .

وهكذا  ،وبعد موافقة املعنيني باألمر واالطالع على ملفاهتم ،تقدم اجمللس

باقرتاح تعيينهم مبحاكم استئنافية داخل نفس املدن اليت يعملون هبا ،وذلك وفق
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مايلي  :مخسة عشر( )15قاضيا مبحكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء وأربعة ( )4قضاة

مبحكمة اإلستئناف بالرباط  ،وقاضيني اثنني ( )2مبحكمة اإلستئناف بالقنيطرة ،

وقاضية واحدة ( )1مبحكمة اإلستئناف مبكناس .

رابعا – نقل قضاة من حماكم إىل حماكم أخرى

بلغ عدد الطلبات اليت توصلت هبا كتابة اجمللس األعلى للقضاء إىل غاية

يوم  26دجنرب  508 : 2014طلبات يعرب فيها أصحاهبا عن رغبتهم يف اإلنتقال إىل
حماكم أخرى ألسباب خمتلفة  ،غري أن البت فيها واقرتاح اإلستجابة لطلبات عدد

من القضاة من شأنه أن يرتك فراغا أو خصاصا كبريا يف بعض احملاكم
مما سيؤثر ال حمالة على السري العادي للعمل هبا  ،مما اقتضت معه املصلحة

القضائية  ،تأجيل البت يف الالئحـــــة العامــــة اجلامعة هلذه الطلبات إىل حني خترج

الفـــــــــــــوج
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من امللحقني القضائيني  ،إال أن هناك طلبات

تستدعي ظروف أصحاهبا البت فيها بصفة آنية  ،وهي الطلبات املربرة بأسباب

صحية وكذا طلبات السيدات القاضيات الالئي يرغنب يف اإلنتقال إىل حماكم

توجد باملدن اليت يقيم فيهــــــــــــا أزواجهن أو قريبة منها  ،ثم طلبات تقدم هبا
سبعة قضاة يعملون باإلدارة املركزية لوزارة العدل واحلريات  ،يلتمسون فيها فقط

تغيري مناصبهم القضائية مع استمرارهم يف العمل بالوزارة .

وقد ارتأى اجمللس يف بداية دراسة هذا املوضوع  ،أن ينظر يف الطلبات

اليت يربرها أصحاهبا بالوضعية الصحية واملرفقة بتقارير وملفات طبية  ،حيث عهد إىل
طبيب بدراسة امللفات دراسة طبية  ،وبعد أن أهنى هذه الدراسة تقدم بعرض أمام
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اجمللس  ،أوضح فيه األمراض اليت يعاني منها كل واحد من هؤالء السادة القضاة
ومدى إمكانية العالج وطرقه ومدته  ،مؤكدا على أن بعض احلاالت فقط هي
اليت تستدعي اإلستجابة لطلبات أصحاهبا  ،ثم تداول اجمللس يف شأن هذه

الطلبات  ،فاقرتح اإلستجابة ألحد عشر( )11طلبا .

بعد ذلك  ،انتقل اجمللس إىل دراسة طلبات السيدات القاضيات الالئي

يرغنب يف اإلنتقال لإللتحاق بأزواجهن وعددهن مثانية وعشرون ()28

قاضية  ،فاقرتح اإلستجابة لعشر ( )10طلبات  ،مراعيا يف ذلك املسافة الفاصلة ما

بني احملكمة اليت تعمل هبا القاضية ومقر إقامة الزوج  ،وكذا وضعية احملكمة اليت

تعمل هبا  ،ووضعية احملكمة املراد اإلنتقال إليها .

ويف األخري  ،درس اجمللس الئحة السادة القضاة العاملني باملصاحل املركزية لوزارة

العدل واحلريات  ،فاقرتح اإلستجابة لطلباهتم  ،بتغيري مناصبهم القضائية مع استمرار إحلاقهم

مبقرات عملهم احلالية .

وقد أرجأ اجمللس البت يف باقي الطلبات  -غري املستجابة إليها  -إىل

حني دراستها مع جمموع الطلبات بعد إخضاعها للمعايري .

خامسا – اقرتاح الرتخيص لقضاة يف حالة تناف باإلستمرار
يف العمل مبحاكمهم .

يف إطار الفصل
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من التنظيم القضائي للمملكة  ،والذي مينع

على األزواج واألقارب واألصهار إىل درجة العمومة أو اخلؤولة أو أبناء اإلخوة أن
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يكونوا بأية صفة كانت قضاة بنفس احملكمة عدا يف حالة ترخيص ميكن منحه بقرار

من اجمللس األعلى للقضاء  ،عرضت على اجمللس أربع حاالت تناف .

وبعد دراسة املوضوع  ،اقرتح اجمللس منح هؤالء السادة القضاة والقاضيات ترخيصا

باإلستمرار يف العمل مبحاكمهم  ،شريطة أال يكونوا أعضاء يف هيئة واحدة .

سادسا – اقرتاح ترقية قاض
عرض على اجمللس تظلم تقدم به قاض يعمل باحملكمة اإلبتدائية بسطات

يف شأن عدم ترقيته إىل الدرجة اإلستثنائية خالل الشطر األول من الدورة

احلالية  ،رغم أن امسه كان مدرجا بالئحة األهلية للرتقي من الدرجة

األوىل إىل الدرجة اإلستثنائية برسم سنة . 2014

وبناء عليه  ،اطلع اجمللس من جديد على ملف هذا القاضي  ،ومتت

دراسته دراسة وافية  ،فاقتنع  ،بعد املناقشة  ،بأحقية املعين باألمر يف الرتقية إىل
الدرجة اإلستثنائية  ،فتقدم اجمللس باقرتاح يف هذا الشأن .

سابعا – اقرتاح تعيني قاض سابق  ،قاضيا شرفيا

عرضت على اجمللس يف إطار الفصل  67من الظهري الشريف املكون

للنظام األساسي للقضاة  ،طلبات تقدم هبا مثانية قضاة يلتمسون فيها ختويلهم صفة

قضاة شرفيني  ،أربعة منهم سبق إحالتهم إىل التقاعد  ،واألربعة اآلخرون

كانوا أثناء البت يف طلباهتم ال يزالون ميارسون مهامهم مبحاكمهم .
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وبعد إطالع اجمللس على ملفات السادة القضاة املتقاعدين  ،اقرتح تعيني

قاض واحد منهم فقط قاضيا شرفيا يف الدرجة اإلستثنائية  ،اعتبارا ملساره املهين

احلافل وللمناصب اهلامة اليت تقلدها .

يف حني مت رفض طلبات السادة القضاة الذين مل حيالوا بعد إىل التقاعد

تطبيقا للفصل  67املشار إليه أعاله  ،والذي يشرتط للنظر يف إمكان ختويل هذه

الصفة  ،اإلنقطاع النهائي عن العمل .

ثامنا – قضايا خمتلفة

عرضت على اجمللس يف هذا اإلطار وضعية قاض سيبلغ حد

سن التقاعد يف  26مارس  2015بعدما بعث بطلب يلتمس فيه متديد حد سن
تقاعده  ،لكونه يأنس يف نفسه القدرة على مواصلة مشواره القضائي .

ونظرا لكون املعين باألمر عرب صراحة على رغبته يف اإلستمرار

يف العمل  ،فقد متت دراسة ملفه  ،وتبني للمجلس أن ضرورة العمل تدعو إىل

اإلحتفاظ به  ،فتم اقرتاح متديد حد سن تقاعده ملدة سنتني تطبيقا للفقرة الثالثة
من الفصل  65من النظام االساسي للقضاة .

كما عرض على اجمللس طلبان إثنان تقدم هبما قاضيان

يعمالن رئيسي غرفة مبحكمة النقض  ،يلتمسان فيهما نقلهما إىل النيابة العامة
لدى نفس احملكمة  ،وبعد دراسة هذين الطلبني  ،تقدم اجمللس باقرتاح

اإلستجابة هلما ...
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وعرضت كذلك على اجمللس وضعية نائبني لوكيل امللك لدى احملكمة

اإلبتدائية بالقنيطرة  ،وبعد املناقشة والتداول يف هذا األمر تقدم اجمللس باقرتاح جعل حد

لتمديد حد سن تقاعد أحدمها بعدما جتاوز حد الستني سنة  ،ونقل اآلخر إىل

احملكمة اإلبتدائية بسال بصفته نائبا لوكيل امللك لديها .
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