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 :مثال تنفيذي
الرئيس المغرب ،
وزير العدل ،
الرئيس األول للمحكمة
العليا  ،والمدعي العام
للمحكمة العليا  ،رئيس
المكتب للمحكمة العليا
 ،اثنين من الممثلين
المنتخبين من بين
قضاة محكمة
االستئناف  ،وأربعة
ممثلين منتخبين من
بين مجالس قضاء
محاكم الدرجة األولى

يحدد الدستور المناصب في
المجلس

تعيين وترقية و انضباط المجالس
)دور محدود(.

الملك)رئيس الدولة( ھو رئيس المجلس

يمنح وزارة العدل سلطة
مطلقة للتحكم بالميزانية.

السلطة القضائية /مثال
التنفيذي:
 27عضوا  --أعضاء ينص
الدستور على تعيينھم :رئيس
إيطاليا،
الرئيس األول و المدعي
العام لمحكمة النقض.
األعضاء اآلخرين :أساتذة
القانون والمحامين ممارسين
للعمل لمدة ال تقل عن 15
سنة.
مثال عن السلطة القضائية:
 19عضوا

يقضي الدستور رسميا ب تعيين
ثالثة أعضاء بينما يتم تعيين ثُلث
األعضاء المتبقين من قبل
البرلمان ويتم تعيين ثلثي األعضاء
اآلخرين من قبل القضاة
االعتياديين.

صالحية مطلقة لتعيين وانتداب ونقل
وترقية و انضباط أعضاء مجلس
القضاء.

الرئيس االيطالي ھو رئيس المجلس.
يتم انتخاب نائب الرئيس من بين أعضاء المجلس
الذين تم تعيينھم من قبل البرلمان.

تتحكم وزارة العدل
بميزانية المجلس
وتوزيعھا.

القضاة األربعة عشر )(14
المنتخبين من قبل مجالس القضاء

سلطة حصرية لتعيين وتقييم وترقية
وانضباط القضاة والمدعين العامين

يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من قبل
 .األعضاء في االجتماع األول للمجلس.

الموافقة على مسودات
جميع الميزانيات

يتم انتخاب  14عضوا
منھم في االجتماعات العامة
لمجالس القضاء لتيشاركون
فقطاثنين يتكون الكيان األول
من  9قضاة بينما يتكون
الكيان الثاني من  5مدعين
عاميين و اثنين من
ممثلي المجتمع المدني وھم
خبراء قانونيين و يشاركون
فقط في وقائع الجلسة العامة
للمجلس.
أعضاء يقضي الدستور
بتعيينھم  :وزير العدل ،
رئيس المحكمة العليا للنقض
و العدل  ،المدعي العام من
مكتب المدعين العامين
الملحق بمحكمة النقض.

يصادق عليھم مجلس الشيوخ
 2من أعضاء المجتمع المدني
وينتخبھم مجلس الشيوخ

سلطة إدارة جميع المحاكم ما عدا
المحكمة الدستورية.
* ال يتمتع األعضاء الذين يقضي
الدستور بتعيينھم بالتصويت على
القضايا المتعلقة بشأن اإلجراءات
التأديبية للقضاة والمدعين العامين.

الفردية للمحاكم
)باستثناء المحكمة
) .الدستورية

