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بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
تفاجأت النقابة الوطنية للقضاة ومعها مجموع قضاة امجلهورية ابملذكرة املفاجئة
والغريبة الصادرة عن وزير العدل يف اترخي  13ماي  ،2020املعدةل ملذكرة سابقة
ختص وقف العمل القضايئ بسبب جاحئة كوروان ،واليت مضموهنا الاس تئناف
الفوري للجلسات املدنية والإدارية عىل مس توى احملامك واجملالس القضائية واحملامك
الإدارية ،من أجل الفصل يف القضااي اليت تأسس فهيا احملامون فقط وتأجيل ما
دوهنا ،مع قرص حق احلضور عىل احملامني دون املتقاضني.
اإن مضمون املذكرة يشلك احنرافا غري مس بوق يف اترخي القضاء مبنح امتياز
التقايض لطرف عىل حساب أخر ،وجيسد اغتصااب ملبدأ مساواة امجليع أمام
القضاء ،فضال عىل تغايض نفس املذكرة عن العواقب الوخمية اليت قد ترتتب عهنا،
لس امي عىل حصة وسالمة الس يدات والسادة القضاة وأمناء الضبط واحملامني،
واملواطنني يف جلسات الصلح والتحقيق الشخيص ،خاصة اإذا علمنا أن مقرات
اجلهات القضائية تفتقر لدىن وسائل امحلاية والوقاية من الفريوس القاتل.
اإن منطق املفاضةل بني القضااي عىل أساس معيار تأسس ادلفاع فهيا ،خمالف
للمبادئ العاملية اليت تكفل حق التقايض للجميع دون متيزي ،وخيرق أحاكم
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ادلس تور احلايل بتكريسه لعداةل فئوية ذات طابع دمياغويج ل يرىض هبا رشفاء
احملاماة والقضاة معا.
اإن القرار املتخذ من طرف وزير العدل مع ما ينطوي عليه من خطورة كبرية
عىل حصة وسالمة القضاة واملوظفني واملتقاضني ،هو جتس يد لسلوب التس يري
الانفرادي املتعايل لقطاع س يادي حساس ،ما فئت يتدحرج حنو انزلقات غري
محمودة العواقب ،قد تكون عاصفة ل الوقت ول ظروف البالد حيمتالهنا ،كام أنه
يكشف بوضوح للرأي العام حقيقة اذلهنيات املرشفة عىل قطاع العداةل.
ومن هذا املنطلق ،تدعو النقابة الوطنية للقضاة الس يدين رئيس امجلهورية
والوزير الول للتدخل بصورة عاجةل ملعاجلة هذا الوضع الشاذ ،مبا ينسجم مع
الإجراءات الالزمة حلفظ المن والصحة العموميني ،وتكريس مساواة امجليع أمام
حمراب القضاء.
حتيا اجلزائر حرة ومس تقةل ،اجملد واخللود لشهدائنا البرار.
عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة
الرئيس  /يسعد مبروك
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