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   القضاء نزاهةبادئم
 

  فعالية النظام القضائي .4  الكفاءة .3  الحياد/ النزاهة  .2  استقاللية القضاء 1

  ضمانات دستورية الستقاللية القضاء 1.1

 ضمانات دستورية محددة  1.1.1

االستثنائية و المحاكم  الحد من إنشاء 1.1.1.1

  بشكل واضح في حال إنشائهاصالحياتها تحديد

 بالسلطة القضائية حصر التشكيالت 1.1.1.2

 القضائية

 و إجراءات انسجام  قوانين التنظيم القضائي 1.1.2

 ستقاللية القضاءال  التقاضي مع الضمانات الدستورية

 القضاء الدستورية الستقاللية لضماناتاحترام ا 1.1.3

 في الممارسة و التطبيق
  

 ة المؤسساتيلنزاهةا 2.1

 لمحاكم   محددة و فعالة  لصالحيات 2.1.1

 الفساد لمكافحةقوانين و أنظمة محددة و إلزامية  2.1.2

 ات القضائيةخالقيانون لألق 2.1.3
  

  مالئمة للقضاة و للمساعدين القضائيين مؤهالت 3.1

 معايير محددة و موضوعية للمؤّهالت القضائية 3.1.1

قواعد   المناسبةالعلمية والمهنية المؤهالت 3.1.2

  خالقيةللمعايير األ

  شفافة، واضحة وفعالة قوانين أصول محاكمات  4.1

 أصول محاكمات و أنظمة عصرية 4.1.1

  الدعاوى لتقديم إلزامية واضحة و إجراءات 4.1.2

 الخبراءجهاز بشري مناسب للمحاكم بمن فيهم   4.1.3

 عدد كاٍف من موظفي المحكمة 4.1.3.1

ختيار الوموضوعية معايير واضحة  4.1.3.2

 موظفي المحكمة 

 و لطعن بالقرارات القضائية أصول واضحة  ل 4.1.4

  دون استثناء القراراتكافةب إمكانية الطعن 
  

 استقاللية القضاء المؤسساتية 1.2

  ل المالياالستقال 1.2.1

  موازنة مستقلة  1.2.1.1

 مناسبةموارد  1.2.1.2

 يةإداراستقاللية  1.2.2
  

 نزاهة الشخصيةال 2.2

مبدأ بما فيه احترام  عدم التحيز في اخذ القرار  2.2.1

 المساواة أمام القانون

 عدم تضارب المصالحقواعد واضحة وإلزامية ل  2.2.2

  والمتقاضين القاضي بين

 الدخل عن واإللزامي التصريح الدوري  2.2.3

 والممتلكات

  للمهمة القضائيةعي القضاة  مدى و 2.2.4
 

  معايير موضوعية الختيار القضاة 3.2

 ختيارلالوموضوعية معايير محددة  3.2.1

 مؤهالت ال تقييم  محددة لمعايير 3.2.1.1

  عام و تنافسي قبولامتحان 3.2.1.2

 ر نفسياختبا 3.2.1.3

  محدد و إلزامي نظام تقييم 3.2.2

  مساواة في التعيين بين المرأة و الرجل 3.2.3
  

ية بصورة إدارة المحاكمة وإجراء األعمال القضائ 4.2

  موضوعية وشفافة

 وجود نظام لتوزيع القضايا مبني على معايير 4.2.1

  موضوعية و عادلةواضحة،

 توزيع القضايا  حسب االختصاص  4.2.2

 توفر موارد مالية كافية  4.2.3
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 استقاللية القضاة الشخصية 1.3

االقتصادي ضمانات لحماية األمن الجسدي و 1.3.1

 للقضاة

ى علالداخلي  الخارجي وو التأثير  التدخّلحريمت 1.3.2

 ضائية القالقرارات

  و الجزائية  المدنية حصانة نسبية بوجه المالحقة 1.3.3

 مناسبة  رواتب 1.3.4
  

  النزاهة في إجراءات المحاكمة 2.3

حق :  للمحاكمة  و حيادية شفافةجراءات إ 2.3.1

و المساواة و عدم التمييز في علنية، ، محاكمات الدفاع

  المعاملة

   على إجراءات المحاكمةرقابة قضائية فعالة 2.3.2

 و لطعن بالقرارات القضائية لتوفر طرق محددة 2.3.3

  دون استثناءإمكانية الطعن بكافة القرارات 

و القانونية الحصول على المعلومات إمكانية  2.3.4

 األحكام القضائية
  

       واضحنظام ترقية موضوعي و 3.3

  معايير محددة و موضوعية للترقية و النقل   3.3.1

  ألداء لتقييم دوري  3.3.2

     والتطبيقداءاألقييم لتإلزامية معايير محددة و  3.3.3

 توازن و مساواة بين الرجل و المرأة 3.3.4
  

  مدة مناسبة للحصول على حكم نهائي ملزم 4.3

 حسب  محدد و معقول لإلجراءات سقف زمني 4.3.1

  الدعوى تصنيف

المماطلة في سير   في حالةإجراءات تأديبية  4.3.2

 الدعوى من قبل المحكمة

   تأديبياً المماطلينمساءلة المحامين 4.3.3

  والتجمع يرحرية التعب 1.4

  التعبيرحرية 1.4.1

  تجمعات  الإقامة  في حقال 1.4.2
  

   موضوعيو   واضحالقضائي نظام للتأديب 3.4  

 للتأديب معايير واضحة و شفافة  3.4.1

 مع االنتهاكات والجزاءاتنظام يحدد  3.4.1.1

   حق الدفاع النص على 

جزاءات محددة وعادلة ويجري تطبيقها  3.4.1.2

  بالفعل

  ةلسلطة القضائيمن قبل ا التأديب إدارة إجراءات 3.4.2
  

  األحكامتنفيذال لعادل وفعنظام  4.4

  إجراءات تنفيذ محددة 4.4.1

 نظام محاسبة مؤسساتي للتنفيذ 4.4.2

  فعالتنفيذ 4.4.3

  ضد أشخاص القانون الخاص 4.4.3.1

 ضد أشخاص القانون العام 4.4.3.2

  جهاز تنفيذ مناسب  4.4.4

  جهاز تنفيذ كاف 4.4.4.1

محددة وموضوعية   معايير اختيار  4.4.4.2

   جهاز التنفيذلموظفي
  

 ضمان االستقرار الوظيفي 1.5

 اعدللتق سن  1.5.1

  ترقية للنظام  1.5.2

 ةموضوعيبناًء على قواعد  القضاة تعيين 1.5.2.1

 نقل للنظام  1.5.3

 ذات طابع  غيرمهماتل انتداب القضاة منع 1.5.4

  قانوني أو قضائي

  نظام تأديبي 1.5.5
  

  ستمر مناسب و م قضائيتدريب 3.5  

 متخصصةو مستمرةقضائية برامج تدريب  3.5.1

 ص صخمتمعهد قضائي  3.5.2

 افيةك اردمو 3.5.3

   األجنبيةاللغاتتدريب على  3.5.4
  

  

 


