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بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
تترشف النقابة الوطنية للقضاة ،بأن تتوجه للرأي العام الوطين هبذا اخلطاب من أجل عرض
أخر املس تجدات اليت شهدهتا ساحة القضاء ف بالدان ،وابداء رأهيا من تعديالت قانون العقوابت،
وفقا ملا ييل:
أوالـ تتأسف النقابة الوطنية للقضاة بعد أن بلغ اىل علمها خرب ايداع الزميل وكيل امجلهورية
املساعد دلى حممكة عني مليةل من طرف قاض التحقيق مبحمكة عني البيضاء يوم  23من شهر أفريل
اجلاري ،تبعا لطلب اضاف من النيابة يتضمن هتمة جديدة مع الامتس اصدار أمر ايداع ضده ،وللعمل
فان الزميل اكن قد ت االفراج عنه سابقا من طرف غرفة االهتام مبجلس قضاء أم البوايق يوم 14
أفريل  ،2020ويه نفس الطريقة اليت ت انهتاهجا ف ملف الزميل وكيل امجلهورية املساعد دلى حممكة
تيارت ،ما يؤكد حتامل الوزير احلايل عىل القضاة من خالل توظيف املتابعات ضدمه واالرصار عىل
حبسهم لس باب انتقامية مرتبطة مبوقفهم من الاحتجاج اذلي دعت اليه النقابة يوم  26أكتوبر
 ،2019وف نفس الس ياق جيدر التنويه ،أنه وفور افراج غرفة االهتام مبجلس قضاء أم البوايق عىل
الزميل ،ت تنحية رئيس هتا وتغيي تشكيلهتا وحتويلهم اىل غرف أخرى ،وترى النقابة ف هذه املامرسات
املفضوحة والبالية اليت ما فتئت تتكرر ف عهدة الوزير احلايل ،ضغطا وتضييقا عىل معل القضاء،
وخرقا للامدة  166من ادلس تور اليت تؤكد عىل أن القاض محمي من لك أشاكل الضغوط والتدخالت،
وكذا املادة  165اليت تنص عىل أن القاض ال خيضع اال للقانون.
اثنيا -ف اطار متابعة قضية الزميل وكيل امجلهورية املساعد دلى حممكة تيارت ،اذلي ت
ايداعه احلبس املؤقت من طرف قاض التحقيق مبحمكة فرندة جملس قضاء تيارت يوم  24مارس
 ،2020تعلن النقابة أهنا مارست بواسطة ادلفاع حقها ف تصحيح الخبار املغلوطة اليت أذاعهتا
وسائل االعالم املرئية واملكتوبة حوهل مبا ميس مسعته وكرامته خرقا لقرينة الرباءة ،اال أن حق الرد
وللسف الشديد قد قوبل ابلرفض من طرف املؤسسة العمومية للتلفزيون بذريعة أن مصدر اخلرب

موثوق ،وعليه س تكون النقابة مضطرة لرفع دعوى اس تعجاليه من أجل الزاهما ببث ونرش التصحيح
معال مبقتضيات املادة  108من قانون االعالم ،من هجة أخرى ،تعمل النقابة أن الزميل قد دخل ف
ارضاب عن الطعام للمرة الثانية تعبيا عن احتجاجه عىل الظمل اذلي تعرض هل ،وجتدد النقابة تضامهنا
املطلق معه ومع عائلته.
اثلثا -تتعجب النقابة الوطنية للقضاة عىل غرار ابيق أهل الاختصاص ،عن سبب عدم
ارشاكها من طرف مصاحل وزارة العدل ف اعداد مرشوع تعديل قانون العقوابت وانفرادها بذكل،
ما نتج عنه اعامتد صياغة ركيكة ومطاطة ف بعض مواده ،ف تعد فاحض عىل مبدأ الرشعية اجلنائية،
اذلي يقتيض رضورة حتديد الفعال اجملرمة بصفة دقيقة ،صوان للحرايت واحلقوق الساس ية للفراد.
رابعا -تستنكر النقابة امحلةل غي املس بوقة اليت طالت رشف واعتبار رئيس النقابة وبعض
الزميالت والزمالء املتضامنني معها هبتاان وزورا ،ما يؤكد أن النقابة الوطنية للقضاة أصبحت ومنذ
جتديد هيألكها يوم  27أفريل  2019تزجع بعض اجلهات املناوئة الس تقاللية القضاء.
خامسا -تلقت النقابة الوطنية للقضاة ابهامتم ابلغ وبكثي من الارتياح ،تقدير وشكر الس يد
رئيس امجلهورية للقضاة عىل ما يقومون به من هجود الصدار أحاكم عادل وواقية للمة من الظمل
والفساد ،وتمثن هذه الالتفاتة الطيبة منه ،واليت ترى فهيا ابدرة خي للقطاع ،وبداية الاس تجابة
لنداهئا هل ف بياهنا املؤرخ ف  27مارس .2020
وف الخي ،تدعو النقابة الس يد رئيس امجلهورية رئيس اجمللس العىل للقضاء اىل جتس يد
اهامتمه بشخص القاض ،من خالل اختاذ تدابي مس تعجةل هبدف حاميته من مجيع التعسفات
والضغوطات والتدخالت اليت قد تض بأداء همامه ومتس نزاهة أحاكمه ،وحتييد قوى الرش
والاستبداد اليت سعت اىل توظيف القضاء بشلك بشع ضد مصلحة الوطن واملواطن ،ولعل أن ما
حدث مؤخرا من ظمل وتعسف ممهنج ضد خية أبناء هذا القطاع يدخل ف هذا اخملطط.

عاشت اجلزائر حرة مس تقةل ،واجملد واخللود لشهدائنا البرار.
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