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 مقدمة
 

للمسااة لمجمرااة ا اانظالقاام  ااؽ الاال اللرمااز حااق  إلاامن السااؾ  احنساامال تساايلم الجسااؾ  اتقلثااميةة واترللمايااة وال سمحيااة  ونغاار 
اللرماااز ةسااابر حلداك)سمسااامة الااادليل(اللق  للياااز  الحطاااالل الإللياااؾك اماااق ممحاااة الساااؾانيؽ واللااااروبمت السااامكوة الل باااؾن  حااام

ايكاكاام  ااؽ اللرمااز بلااد  الجمرااة للبلياان الااؾاق الساامنؾنق و واامية  ػبملبساامطة والساايؾلة بجيااس  لعمسااع  اائ رلياائ ال  اامت  و لاا
 الل سيف اللإلللبق.

ساؾ   لعامون  ؾاعايئ  فلم اة  ات االقاة  قالسميس( ؽ سمسمة الدليل اللق يعؾ  اللرماز إلاداكىم  بماام  واللاىذا الدليل ىؾ )
 أسمسية بجسؾ  احنسمال.

يليل قمنؾال  اكيل اللجمكؼ العغم ية حق حمسظيؽ يلعمون  إللؾاة  ؽ اللسمؤتت اللاق  ادوك حاق أ ىامال اللاؾاطعيؽ و و  البالقاة 
ز بضااروكة إ الااة ال لااؾض الااؾن ىااذا الساامنؾال تلساادةؼ إرمباامت بظروسااة واعااجة و بسااظة ةلكااؽ لمإللياائ بملساامنؾال  واللااق ياار  اللرماا

 اسليبمتيم.
م وال اامنق 1002لسااعة  5يعسسااؼ ىااذا الاادليل إلاار قسااليؽ اعون يلجاادث اااؽ قاامنؾال  اااكيل اللجاامكؼ العغم يااة حااق حمسااظيؽ كقااؼ 

 الدولية لملجمكلمت البميلة.  ريلجدث اؽ اللبميي
 

 

 قانهن تذكيل السحاكم الشظامية في فمدظين. -ألول:القدم ا
 

 ما ىه القانهن السظبق في فمدظين والسشظم إلنذاء السحاكم الشظامية؟
 امية   سسالة إلار سالة حثاؾن  ال ثال  21م ووااللل اماق 21/5/1002م الاذ  لادك تلامكو  1002لساعة  5انو السمنؾال كقاؼ 

لفملة بلجمكؼ الثمح  وال ملس ةبملج  جمكؼ البداةة  والرابئ والفام س ةبملإلامال اعون أالكمم ام ة  وال منق ةسلبرض اعالكمم ا
  جمكؼ اتسل عم  واللجكلة البميم  أ م ال ثل السميس واعخير حيسلبرض اعالكمم خلم ية.

 من ىه الهزير السختص بتحديد دائرة اختراص كل محكسة نظامية ؟
 نظمقو ىؾ و ور البدن  بجيس ةثدك قراك  عو تيذا الفثؾص.الؾ ور اللفلص تلجديد يائرة اخلثمص اللجمكؼ و 
 ما ىي السشازعات التي تشظرىا السحاكم الشظامية ؟

  عغر اللجمكؼ العغم ية حق حمسظيؽ حق رليئ اللعم امت والإلرائؼ ممحة.
 ىل يجهز استثشاء بعض الجرائم والسشازعات من اختراص السحاكم الشظامية؟

 ق خمص.تعص قمنؾن ؽنبؼ ةإلؾ   ولك
 عمى من تسارس سمظة القزاء ؟

  لمكس سمظة السضمء امق رليئ السمظمت واعريزة واليي مت واللؤسسمت واعشفمص يوال اسل عمء.
 ما ىه القانهن الذي يحدد قهاعد اختراص السحاكم وكيفية مباشرتيا الختراصاتيا ؟

 م.1002لسعة  5 بمشر اللجمكؼ اخلثملم يم وحسًم لمسمنؾال كقؼ 
 هز أن تشعقد جمدات السحاكم بذكل سري ؟ىل يج

اعلل أال  عبسد باكل امعق  وولكؽ أال  عبسد باكل سر  تعمًء امر طمع أالد الفثؾم أو أال  أ ر اللجكلة  ؽ  مسامء ن سايم 
 تذلػ  راامة لآلياب أو لملجمحغة امق العغمم البمم.
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 ىل يجهز إصدار الحكم والشظق بو في جمدة سرية ؟
 واال ممنت رليئ رمسمت اللجمكلة سروة. عال العظن بملجكؼ وحق رليئ اعالؾان يلؼ رمسة امعية. ت ةإلؾ   لػ  اللر

 من السدئهل عن حفظ الشظام في الجمدة وضبظيا ؟
 كئيس اللجكلة ىؾ الافص اللعؾط بو الج مظ امق نغمم الإلمسة وعبظيم.

 ما ىي المغة الرسسية التي تعتسدىا السحاكم الشظامية في فمدظين ؟
 لم ة البربية ىق الم ة الرسلية اللق  بللدىم اللجمكؼ العغم ية حق حمسظيؽ  وت ةإلؾ  االلمي غيرىم.ا

 ىل يجهز لمسحكسة انتداب مترجم لقاعتيا لحزهر جمدتيا ؟
ةإلاااؾ  لملجكلاااة أال  علااادب  لاااررؼ إلااار قماليااام حاااق الإلمساااة  للسااالئ أقاااؾان الفثاااؾم والاااايؾي الاااذيؽ ت يلكملاااؾال الم اااة البربياااة 

 إليمؾنيم.وو
 ىل يجهز لمسترجم أن يقف أمام السحكسة دون حمف اليسين ؟

 ت ةإلؾ  لمللررؼ أال يبدأ بمللررلة أ مم اللجكلة إت ببد أال ةجمف اليليؽ السمنؾنية أ مم ىي ة اللجكلة.
 باسم من تردر األحكام وتشفذ ؟

  ثدك اعالكمم و ع د بمسؼ الابع البربق ال مسظيعق.
 سل األحكام ؟عمى ماذا يجب أن تذت

 ةإلع أال  اللل اعالكمم امر اعسبمب اللق تعيت امييم ىذه اعالكمم.
 من الذخص السدئهل عن إصدار القرارات السشظسة لمعسل اإلداري في السحكسة ؟

 كئيس مل  جكلة ىؾ الافص اللس ؾن اؽ إلداك السراكات اللعغلة لمبلل احياك  حق  جكللو.
 ظين ؟ما ىي السحاكم الشظامية في فمد

 -اللجمكؼ العغم ية حق حمسظيؽ ىق:
  جمكؼ الثمح. -2
  جمكؼ البداةة. -1
  جمكؼ اتسل عم . -3
 اللجكلة البميم. -2

 أين تشذأ محاكم الرمح ؟
 اتخلثملمت اللفؾلة ليم طبسم لمسمنؾال. س عاأ  جمكؼ الثمح حق يائرة مل  جكلة تداةة  و لمك 

 من كم قاضي تذكل محكسة الرمح ؟
 جكلة الثمح  ؽ قمعق  ع ري وولؾلر احشرا  احياك  حييم. اكل  

 ىل يجهز تعدد القزاة في محكسة الرمح ؟
 نبؼ  ةإلؾ  أال  عبسد رمسة  جكلة الثمح بأك ر  ؽ قمعق  وحق الملة اللبدي ةكؾال أقدم السضمة ىؾ الذ  يلؾلر  يم يم.

 من ىي الجية التي تشظم أعسال محاكم الرمح ؟
 ر ىؾ الإلية اللس ؾلة اؽ  عغيؼ أالمن  جمكؼ الثمح و سسيليم إلق يوائر  لفثثة. إلمس السضمء اعام

 من ىه قاضي األمهر السدتعجمة ؟
 ىؾ السمعق الذ  يعلدب بسراك  ؽ  إلمس السضمء اعامر لكق يعغر حق اع ؾك الؾقلية و اللسلبإلمة.

 أين تشذأ محاكم البداية ؟
 السع  سلضق الجمن. عاأ  جمكؼ البداةة حق  راكز اللجمحغمت 

 ؟من كم قاضي تذكل محكسة البداية 
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  اكل  جكلة البداةة  ؽ كئيس وادي مم   ؽ السضمة.
 من كم قاضي تشعقد ىيئة محكسة البداية في الجمدة ؟

  عبسد ىي ة اللجكلة  ؽ ثالثة قضمه  كؾال الرئمسة عقد يؼ.
 ؟ ىل يجهز أن تشعقد ىيئة محكسة البداية من قاضي فرد

    ولكؽ حق اعالؾان اللق الديىم السمنؾال حسط.نبؼ ةإلؾ 
 ما ىي الرفات التي تشعقد فييا محكسة البداية ؟

 - عبسد  جكلة البداةة بث ليؽ وىلم:
 بث ليم  جكلة اللؾعؾل )أون يكرة(. -2
 بث ليم  جكلة اسل عم  )ثمنق يكرة(. -1

 ئشافية ؟ما ىه الشراب القانهني النعقاد ىيئة محكسة البداية برفتيا االست
 أال  عبسد  ؽ قمعق حري حق ىذه الجملة.   عبسد  جكلة البداةة بث ليم اتسل عمحية  ؽ ثالثة قضمة  وت ةإلؾ 

 ما ىي اختراصات محكسة البداية في حالة انعقادىا برفتيا االستئشافية ؟
  فلص بملعغر حق اسل عم  اعالكمم الثميكة اؽ  جمكؼ الثمح طبسًم لمسمنؾال.

 ؟ سة البداية أن تشعقد خارج دائرتياىل يجهز لسحك
نبؼ ةإلؾ  انبسمي  جكلة البداةة خمكج يائر يم. ولكؽ حق السضمةم الإلزائية حسط وبلسلضق قراك ةثدك اؽ كئايس اللجكلاة البميام 

 تعمًء امر طمع  ؽ العمئع البمم.
 أين تشذأ محاكم االستئشاف ؟

 - عاأ  جمكؼ اتسل عم  حق مل  ؽ:
 البمللة السدس. -2
 غزة. -1
 كام هللا. -3

 من كم قاضي تذكل محاكم االستئشاف ؟
  اكل  جمكؼ اتسل عم   ؽ كئيس وادي مم   ؽ السضمة .

 من كم قاضي تشعقد ىيئة محكسة االستئشاف ؟
  عبسد ىي ة  جكلة اتسل عم   ؽ ثالثة قضمة ترئمسة أقد يؼ.

 ما ىي الرفات التي تشعقد فييا محكسة االستئشاف ؟ 
 - جكلة اتسل عم  بث ليؽ وىق: عبسد 

 بث ليم  جكلة اسل عم  حق السضمةم الإلزائية.-2
 بث ليم  جكلة اسل عم  حق السضمةم اللدنية.-1

 من الجية السدئهلة عن تشظيم أعسال محاكم االستئشاف ؟
 امر.الإلية اللس ؾلة اؽ  عغيؼ أالمن  جمكؼ اتسل عم  و سسيليم إلر يوائر  لفثثة ىق  إلمس السضمء اع

 ما ىي اختراصات محاكم االستئشاف ؟
 - فلص  جمكؼ اتسل عم  بملعغر حق :

 اتسل عمحمت اللرحؾاة إلييم باأال اعالكمم والسراكات الثميكة اؽ  جمكؼ البداةة بث ليم  جكلة أون يكرة.-2
 أ  اسل عم  يرحئ إلييم بلؾرع أ  قمنؾال آخر.-1

 مسا تتكهن السحكسة العميا ؟
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 -:ة البميم  ؽ لكؾال اللجكل
  جكلة العسض. -1
  جكلة البدن البميم. -2

 ؟من كم قاضي تتكهن السحكسة العميا 
  لكؾال اللجكلة البميم  ؽ كئيس ونمئع أو أك ر وادي مم   ؽ السضمة.

 أين يقع السقر الدائم لمسحكسة العميا ؟
 ديعلق غزة وكام هللا السع  سلضق الجمن.ةسئ اللسر الدائؼ لملجكلة البميم حق البمللة السدس  و عبسد  ؤقلًم حق  

 ما ىي الحاالت التي تتظمب حزهر ثمثي عدد أعزاء السحكسة العميا ليكهن انعقادىا صحيح ؟
الجاامتت اللااق  لظمااع الضااؾك ثم ااق ااادي أاضاامء اللجكلااة البمياام ليكااؾال انبسميىاام لااجيجًم  و لااػ تعاامًء امااق طمااع كئيساايم أو 

 إالدى يوائرىم ىق:
 دون اؽ  بدأ قمنؾنق سبن وأال قرك و اللجكلة.حق الملة الب -2
 حق الملة كحئ  عمقض تيؽ  بميئق قمنؾنية سمبسة. -1
 حق الملة  م إ ا ممنت السضية اللبروعة امييم  دوك الؾن نسظة قمنؾنية  سلجدثة. -3
 حق الملة  م إ ا ممنت السضية اللبروعة امييم  عظؾ  امر شقء  ؽ اللبسيد أو  و أىلية خملة. -2

 يتكهن السكتب الفشي السمحق بالسحكسة العميا ؟ مسن
يلكااؾال اللكلااع ال عااق  اااؽ أالااد قضاامة اللجكلاااة البمياام يلااؾلر كئمساالو ةبموناااو ااادي  ااؽ السضااامة أو السضاامة الللسماااديؽ أو مبااامك 

 اللجم يؽ.
 من ىي الجية التي تختار العاممين في السكتب الفشي ؟

 ىق  إلمس السضمء اعامر  وولؼ اخليمكىؼ للدة سعليؽ قمتمة لملإلديد.الإلية اللق  فلمك البم ميؽ حق اللكلع ال عق 
 ما ىي اختراصات السكتب الفشي ؟

 -ةفلص اللكلع ال عق بلم يمق:
اساالفالص اللبااميق السمنؾنيااة اللااق  سركىاام اللجكلااة البمياام حيلاام  ثاادكه  ااؽ أالكاامم و راقبااة نااارىم ببااد ارعاايم اماار كئاايس  -2

 اللجكلة البميم .
 البجؾث الال  ة.إاداي  -1
 أةة  سمئل أخرى ةكم و تيم كئيس اللجكلة البميم. -3

 من الجية السدئهلة عن تشظيم أعسال السحكسة العميا ؟
 الإلية اللس ؾلة اؽ  عغيؼ أالمن اللجكلة البميم و سسيليم إلق يوائر  لفثثة ىق  إلمس السضمء اعامر.

 من كم قاضي تتكهن محكسة الشقض ؟
 ض  ؽ كئيس اللجكلة البميم كئيسًم وأكببة قضمة واعد غيمب الرئيس يلؾلر كئمسليم أقدم نؾابو.  لكؾال  جكلة العس

 ما ىي اختراصات محكسة الشقض ؟
 - فلص  جكلة العسض بملعغر حق اع ؾك اللملية:

 ل ير اللسمليؽ. الظبؾال اللرحؾاة إلييم اؽ  جمكؼ اتسل عم  حق السضمةم الإلزائية واللدنية و سمئل اعالؾان الافثية -2
 الظبؾال اللرحؾاة إلييم اؽ  جمكؼ البداةة بث ليم اتسل عمحية. -1
 اللسمئل الللبمسة تل ير  ررئ الداؾى. -3
 أةة طمبمت  رحئ إلييم بلؾرع أ  قمنؾال آخر. -2

 من كم قاضي تتكهن محكسة العدل العميا ؟
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غيامب الارئيس يلاؾلر كئمسام يم اللجكلاة  دمعييؽ امر اعقال  واعا لكؾال  جكلة البدن البميم  ؽ كئيس اللجكلة البميم كئيسًم وق
 أقدم نؾابو.

 ما ىي اختراصات محكسة العدل العميا ؟
 - فلص  جكلة البدن البميم بملعغر حق اع ؾك اللملية:

 الظبؾال الفملة بمتنلفمبمت. -2
احياكوة العيمئية اللمسة بمعشفمص أو اع ؾان  الظمبمت اللق ةسد يم  وو الاأال بإل مء المؾائح أو اعنغلة أو السراكات -1

 الثميكة اؽ أشفمص السمنؾال البمم بلم حق  لػ العسمبمت الليعية.
الظمبمت اللق ىق  ؽ نؾل اللبمكعة حق الجبس  اللق ةظمع حييم إلداك أوا ر اححراج اؽ اعشفمص اللؾقؾحيؽ تؾرو  -3

 غير  ارول.
بلؾ ية  ؽ اليس اللبييؽ أو اللرقية أو البالوات أو اللر بمت أو العسل أو احالملة إلق اللعم امت الللبمسة بملؾعمئف ال -2

 اللبمش وسمئر  م يلبمن بمعالمن الؾعي ية.
 كحض الإلية احياكوة أو ا لعمايم اؽ ا فم  أ  قراك ممال ةإلع ا فم ه وحسم عالكمم السؾانيؽ أو اعنغلة اللبلؾن تيم . -5
 اكوة.سمئر اللعم امت احي -6
 سمئر البرائض واحسلدامءات الفمكرة اؽ لالالية أ   جكلة  و سلؾرع الضروكة ال ثل حييم  جسيسم لمبدالة. -7
 أةة أ ؾك أخرى  رحئ إلييم بلؾرع أالكمم السمنؾال. -8

 ما ىي الذروط الهاجب تهافرىا في الظمبات والظعهن السرفهعة لسحكسة العدل العميا ؟
 -ال اللرحؾاة للجكلة البدن البميم أال ةكؾال سبع الظبؽ  لبمسًم تؾاالد امر اعقل  لم يمق:ةالرط حق الظمبمت والظبؾ 

 اتخلثمص  أ  أال  كؾال اللجكلة اللق ألدكت الجكؼ حق السضية غير  فلثة تعغر الداؾى. -2
 ورؾي ايع حق الاكل. -1
  ظبيسيم أو  أووميم. ق فمل ة السؾانيؽ أو المؾائح أو الفظأ ح -3
 سف أو اتنجرا  حق اسلبلمن السمظة امق الؾرو اللبيؽ حق السمنؾال.اللب -2

 ىل يجهز لمسحاكم الشظامية أن يكهن ليا أختام خاصة بيا ؟
 نبؼ  ةإلؾ  لكل  جكلة أال ةكؾال ليم أخلم يم الفملة تيم  جدي أنؾاايم وطروسة اسلبلمليم وال غيم.

 ىل ىشاك اختراصات أخرى لمسحكسة العميا ؟
 -لثملمت أخرى نص امييم السمنؾال وىق أال  لؾلر اللجكلة البميم  ؤقلًم بملعغر حق:نبؼ  ىعمك اخ

 الليمم اللسعدة لملجمكؼ احياكوة.  -2
 الليمم اللسعدة لملجكلة الدسلؾكوة البميم. -1

 ىذا  م لؼ ةكؽ حق نظم  اخلثمص رية قضمئية أخرى.
 

 السعايير الدولية لمسحاكسات العادلة -القدم الثاني :
لسد اعيت البيؾي وات  مقيمت الدولية بملجن حق اللجمكلة البميلة  ابر علمنمت و بميير يولية  ك ل الجن حق اللجمكلة 

 البميلة والبمعية  و جدي أسس و بميير  سييؼ اللجمكلمت. 
ثف لمسضمةم  والجن حق وقد أوكيت اللبميير الدولية اىللم ًم للؾحير علمنمت لملسمواة أ مم السمنؾال واللجمكؼ والعغر اللع

 الضؾك اللجمكلمت ورمسمت اتسل عم  والدحمل حييم  والجن حق ادم احكراه امر اتالرا  بملذنع... ال .
 ةسلبرض الإلزء اللملق بإةإلم   وبلم ةفدم ىذا الدليل أتر   م وكي حق ات  مقيمت والبيؾي الدولية  ات البالقة:
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 ن: اإلعالن العالسي لحقهق اإلندا -أواًل:
  :تشص السادة الدابعة من اإلعالن عمى 

العمس رليبًم سؾاء أ مم السمنؾال  وىؼ يلسمووال حق الن اللللئ بجلمةة السمنؾال يونلًم  لييز  ملم يلسمووال حق الن اللللئ 
 بملجلمةة  ؽ أ   لييز يعليػ ىذا احاالال و ؽ أ   جروض امر   ل ىذا الللييز. 

  :وتشص السادة الثامشة عمى 
فص الن المإلؾء إلر اللجمكؼ الؾطعية اللفلثة حنثمحو ال بمق  ؽ أ  أالمن  عليػ الجسؾ  اعسمسية اللق لكل ش

 ةلعجيم إةمه الدسلؾك أو السمنؾال.
  :وتشص السادة العاشرة عمى 

وامعيًم  لكل إنسمال امر قدم اللسمواة اللم ة  ئ اآلخروؽ  الجن حق أال  عغر قضيلو  جكلة  سلسمة و جميدة  نغرًا  عث ًم 
 لم ثل حق السؾقو واللزا م و وحق أةة  يلة رزائية  ؾرو إليو. 

  :وتشص السادة الحادية عذر عمى 
كل شفص  ليؼ بإلرولة ةبلبر ترو ًم إلر أال ي بت اك كمبو ليم قمنؾنًم حق  جمكلة امعية  كؾال قد وحرت لو حييم رليئ  -2

 الضلمنمت الال  ة لمدحمل اؽ ن سو. 
لة بسبع أ  الل أو ا لعمل اؽ الل لؼ ةكؽ حق اليعو ةاكل رر ًم بلسلضر السمنؾال ت يداال أ  شفص بإلرو -1

الؾطعق أو الدولق  ملم ت  ؾقئ اميو أةة اسؾبة أشد  ؽ  مػ اللق ممنت سمكوة حق الؾقت الذ  اك كع حيو ال بل 
 الإلر ق. 

 العيد الدولي الخاص بالحقهق السدنية والدياسية:  -ثانيًا:
 عة عذر عمى: تشص السادة الراب 
العمس رليبًم سؾاء أ مم السضمء. و ؽ الن مل حري  لدى ال ثل حق أةة  يلة رزائية  ؾرو إليو أو حق السؾقو  -2

واللزا م و حق أةة ياؾى  دنية  أال  كؾال قضيلو  جل نغر  عثف وامعق  ؽ قبل  جكلة  فلثة  سلسمة اليميةة  
م أو ببضيم لدوااق اآلياب البم ة الضؾك اللجمكلة ممي  عاأة بجكؼ السمنؾال. ووإلؾ   عئ الثجمحة والإلليؾك  ؽ

أو العغمم البمم أو اع ؽ السؾ ق حق  إلللئ يةلسراطق  أو للسلضيمت الر ة الجيمة الفملة عطرا  الداؾى  أو حق 
أينر الجدوي اللق  راىم اللجكلة عروكوة اليؽ ةكؾال  ؽ شأال البمعية حق ببض الغرو  اتسل عمئية أال  فل 

ال اع ر يلثل بأالداث  سلضق  ثمجليؼ خالن  لػ أو ممنت الداؾى  لعمون خالحمت بلثمجة البدالة  إت إ ا مم
 تيؽ  وريؽ أو  لبمن بملؾلمةة امر أط من. 

  ؽ الن مل  ليؼ بمك كمب ررولة أال ةبلبر ترو ًم إلر أال ي بت اميو الإلرم قمنؾنًم. -1

 م ة بملضلمنمت الدنيم اللملية: لكل  ليؼ بإلرولة أال يلللئ أثعمء العغر حق قضيلو  وامر قدم اللسمواة الل -3

 أال يلؼ إاال و سروبًم وبملل ثيل  وحق ل ة ة يليم  بظبيبة الليلة اللؾرية إليو وأسبمتيم.  ( أ)
 )ب( أال ةبظق  ؽ الؾقت و ؽ اللسييالت  م ةك يو حاداي يحماو لال ثمن بلجمم ةفلمكه تع سو. 

 )ج( أال ةجمكؼ يوال  أخير ت  برك لو. 
وًم وأال يداحئ اؽ ن سو بافثو أو تؾاسظة  جمكؼ  ؽ اخليمكه  وأال ةفظر بجسو حق ورؾي  ؽ يداحئ )ي( أال ةجمكؼ الضمك 

اعو إ ا لؼ ةكؽ لو  ؽ يداحئ اعو  وأال  زويه اللجكلة الكلًم  مملم ممنت  ثمجة البدالة  سلثق  لػ  بجلمم تداحئ اعو  
 ئ ىذا اعرر. يوال  جليمو أررًا امر  لػ إ ا ممال ت ةلمػ الؾسمئل الكمحية لدح

)ىا( أال يعمقش شيؾي ات يمم  تع سو أو  ؽ قبل غيره  وأال ةجثل امر اللؾاحسة امر اسلدامء شيؾي الع ق تذات الاروط 
 اللظبسة حق الملة شيؾي ات يمم. 

 )و( أال يزوي  إلمنًم يلررلمال إ ا ممال ت ة يؼ أو ت يلكمؼ الم ة اللسلفد ة حق اللجكلة. 
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 يمية عد ن سو أو امر اتالرا  تذنع. ) ( أت ةكره امر الا
 حق الملة اعالداث  ووراار ربل احرراءات  عمسبة لسعيؼ و ؾا ية لضروكة البلل امر إامية  أىيميؼ.  -2
لكل شفص أييؽ بإلرولة الن المإلؾء  وحسًم لمسمنؾال  إلر  جكلة أامر لكق  بيد العغر حق قراك أيانلو وحق البسمب  -5

 الذ  الكؼ بو اميو. 
اليؽ ةكؾال قد لدك امر شفص  م الكؼ نيمئق يديعو بإلرولة  ثؼ أبظل ىذا الجكؼ أو لدك ا ؾ خمص اعو امر  -6

أسمس واقبة رديدة أو واقبة الدي ة اتكلام   جلل الدليل السمطئ امر وقؾل خظأ قضمئق  يلؾرع  بؾوض الافص 
أنو يلجلل  مميًم أو رزئيًم  اللسؤولية اؽ ادم إحامء الذ  انزن بو البسمب نليإلة  مػ احيانة وحسًم لمسمنؾال   م لؼ ي بت 

 الؾاقبة اللإليؾلة حق الؾقت اللعمسع. 
ت ةإلؾ   بروض أالد  إلديًا لملجمكلة أو لمبسمب امر ررولة سبن أال أييؽ تيم أو ترق  عيم بجكؼ نيمئق وحسًم  -7

 لمسمنؾال ولإلرراءات الإلعمئية حق مل تمد.
  ًكسا تشص السادة الخامدة عذرا:- 

ت يداال أ  حري بأةة ررولة بسبع حبل أو ا لعمل اؽ حبل لؼ ةكؽ وقت اك كمبة ةاكل ررولة بلسلضق السمنؾال  -2
حرض أةة اسؾبة  كؾال أشد  ؽ  مػ اللق ممنت سمكوة الل بؾن حق الؾقت الذ  اك كبت   الؾطعق أو الدولق. ملم ت ةإلؾ 

ك قمنؾال يعص امق اسؾبة أخف  ورع أال ةسل يد  ر كع الإلرولة حيو الإلرولة. وإ ا الدث  ببد اك كمب الإلرولة  أال لد
  ؽ ىذا اللف يف.

ليس حق ىذه اللمية  ؽ شقء ةفل بلجمكلة و بمقبة أ  شفص امق أ  حبل أو ا لعمل اؽ حبل ممال اليؽ اك كمبو  -1
 ةاكل رر ًم وحسًم للبميق السمنؾال البم ة اللق  بلر  تيم رلماة اع ؼ. 

 ساسية الستعمقة باستقالل الدمظة القزائية :السبادئ األ -ثالثا:
 السبدأ األول:

 ك ل الدون اسلسالن السمظة السضمئية ووعص امية يسلؾك البمد أو قؾانيعة. و ؽ وارع رليئ اللؤسسمت الجكؾ ية وغيرىم 
  ؽ اللؤسسمت االلرام و راامة اسلسالن السمظة السضمئية.

 السبدأ الثاني:
أةة  سييدات  ال اللسمئل اللبروعة امييم يوال  جيز  امر أسمس الؾقمئئ ووحسًم لمسمنؾال  ويو   ثل السمظة السضمئية حق 

أ  رية أو  ؽأو  أثيرات غير سميلة أو أةة إغراءات أو ع ؾط أو  يديدات أو  دخالت   بمشرة ممنت أو غير  بمشرة   
 ع  سبع.

 السبدأ الثالث:
ئل  ات الظمبئ السضمئق ملم  ع ري بسمظة البس حيلم إ ا ممنت أةة  سألة  كؾال لمسمظة السضمئية الؾتةة امق رليئ اللسم

  بروعة امييم لم ثل حييم  دخل حق نظم  اخلثمليم السع اللبروف الؾاكي حق السمنؾال.
 السبدأ الرابع:

مئية اللق اعالكمم السض ئاحرراءات السضمئية وت  فض قت ةإلؾ  أال  جدث أةة  دخالت غير تئسة  أو ت  برك ليم  ح
 ثدكىم اللجمكؼ حامية العغر . وت ةفل ىذا اللبدأ بإامية العغر السضمئية أو بسيمم السمظمت اللفلثة  وحسًم لمسمنؾال  

 تلف يف أو  بديل اعالكمم اللق  ثدكىم السمظة السضمئية.
 السبدأ الخامس:

اللق  ظبن احرراءات السمنؾنية اللسركة. وت ةإلؾ  لكل حري الجن حق أال ةجمكؼ أ مم اللجمكؼ البميةة أو اليي مت السضمئية 
إنامء ىي مت قضمئية  ت  ظبن احرراءات السمنؾنية اللسركة السع اعلؾن والفملة بمللداتير السضمئية  للعلزل الؾتةة 

 السضمئية اللق  لللئ تيم اللجمكؼ البميةة أو اليي مت السضمئية.
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 الشيابة العامة:السبادئ التهجييية بذأن أعزاء  -رابعا:
 :يشص السبدأ الدادس عذر عمي 

إ ا ألبجت حق الؾ ة العيمبة البم ة أيلة عد أشفمص  البو حييؼ واملؾا أو االسدوا  اسلعميًا إلق أسبمب وريية  أال 
الجثؾن امييم ررى بأسمليع غير  ارواة  اكل انليمكًم خظيرًا لجسؾ  احنسمال بملعسبة لملالبو حيو  وخثؾلًم 

انليمكمت أخرى لجسؾ  احنسمال   ةم اللبذيع أو اللبم مة أو اللبمقبة السمسية أو الالإنسمنية أو اللييعة  أو تؾاسظبمسلفدا
ورع امييؼ كحض اسلفدام ىذه اعيلة عد أ  شفص غير الذيؽ اسلفد ؾا اعسمليع اللذمؾكة أو إخظمك اللجكلة تذلػ  

  ؾليؽ اؽ اسلفدام ىذه اعسمليع إلق البدالة.وا فم  ممحة اللداتير الال  ة لضلمال  سدةؼ اللس
 السبادئ األساسية الخاصة بدور السحامين: -خامدا:
 :يشص السبدأ األول عمي 

لكل شفص الجن حق طمع اللسمادة  ؽ  جم ق ةفلمكه لجلمةة السؾقو وإثبم يم  ولمدحمل اعو حق رليئ  راالل احرراءات 
 الإلعمئية.
 :كسا يشص السبدأ الثالث عمي 

ل الجكؾ مت  ؾحير الللؾول الكمحق واللؾاكي اعخرى الال  ة للسدةؼ الفد مت السمنؾنية لم سراء ول يرىؼ  ؽ اللجرو يؽ  ك 
 السع اتقلضمء  و لبموال الرابظمت الليعية لملجم يؽ حق  عغيؼ و ؾحير الفد مت واللسييالت وغيرىم  ؽ اللؾاكي.

 السعاممة أو العقهبة القاسية أو الالإندانية أو السييشة: اتفاقية مشاىزة التعذيب وغيره من ضروب -سادسا:
 :تشص السادة الخامدة عذرة عمي 

 ضلؽ مل يولة ادم اتسلايمي بأةة أقؾان ي بت أنو  ؼ احيتء تيم نليإلة لملبذيع  مدليل حق أةة إرراءات  إت إ ا ممال 
 ان. لػ عد شفص  ليؼ بمك كمب اللبذيع مدليل امق اع تء تيذه اعقؾ 

 اتفاقية حقهق الظفل: -سابعا:
 ( عمي:20تشص الفقرة األولي والثانية من السادة ) 

 بلر  الدون اعطرا  بجن مل ط ل يداق أنة انليػ قمنؾال البسؾبمت أوبليؼ تذلػ أو ي بت امية  لػ حق أال ةبم ل  -2
م لالخروؽ  ؽ السؾ  إنسمنية والرومت بظروسة  ل ن  ئ كحئ يكرة إالسمس الظ ل بكرا لو وقدكه  و بز  االلرام الظ ل لل

 أسمسية و رااق سؽ الظ ل واسلثؾاب  اإليئ إامية اند مج الظ ل وقيم و تدوك تعمء حق اللإلللئ.
 و جسيسًم لذلػ  و ئ  راامة أالكمم الثكؾك الدولية  ات الثمة   ك ل الدون اعطرا   تؾرو خمص   م يمق:-1

بمت أو ا يم و تذلػ أو إثبمت  لػ اميو بسبع أحبمن أو أورو قثؾك لؼ  كؽ )أ( ادم ايامء انليمك الظ ل لسمنؾال البسؾ 
  جغؾكة بلؾرع السمنؾال الؾطعق أو الدولق اعد اك كمتيم.

 )ب( ةكؾال لكل ط ل يداق بأنو انليػ قمنؾال البسؾبمت أو يليؼ تذلػ  الضلمنمت اللملية امق اعقل:
 ؾال.احلراض تراء و إلر أال   بت إيانلو وحسم لمسمن -2
 نإخظمكه حؾكا و بمشرة بملليؼ اللؾرية إليو  اؽ طرون والدةو أو اعوليمء السمنؾنييؽ اميو اعد اتقلضمء  والجثؾ  -1

 امر  سمادة قمنؾنية أو غيرىم  ؽ اللسمادة اللالئلة حاداي و سدةؼ يحماو.
ر حق  جمكلة اميلة وحسم لمسمنؾال  قيمم سمظة أو ىي ة قضمئية  فلثة و سلسمة ونزوية بمل ثل حق ياؾاه يوال  أخي -3

بجضؾك  سلامك قمنؾنق أو بلسمادة  عمسبة أخرى وبجضؾك واليو أو اعوليمء السمنؾنييؽ اميو   م لؼ ةبلبر أال  لػ حق 
 غير  ثمجة الظ ل ال ضمر  وت سيلم إ ا أخذ حق الجسبمال سعو أو المللو.

  واسلإلؾاب أو  أ يؽ اسلإلؾاب الايؾي اللعمىضيؽ وم ملة ادم اكراىو امر احيتء بايمية أو اتالرا  بملذنع -2
 اشلراك واسلإلؾاب الايؾي لثملجو حق عل عرو   ؽ اللسمواة.
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إ ا االبر أنو انليػ قمنؾال البسؾبمت  ةإلع  أ يؽ قيمم سمظة  فلثة أو ىي ة قضمئية  سلسمة ونزوية أامر وحسم  -5
 تير   روعة  ببًم لذلػ.أةة  دا قلمسمنؾال بإامية العغر حق ىذا السراك وح

 الجثؾن امر  سمادة  لررؼ ش ؾ   إلمنًم إ ا  بذك امر الظ ل حيؼ الم ة اللسلبلمة أو العظن تيم. -6
  أ يؽ االلرام اليم و الفملة  لم م أثعمء رليئ  راالل الداؾى.  -7

 -ة العادلة وىي:من خالل السعايير سابقة الذكر، يسكن استخالص أىم الزسانات الهاجب تهافرىا في السحكس
 السداواة والحق في محاكسة عمشية: -2

اللسمواة ىق أسمس اللللئ بجسؾ  احنسمال ام ة  و سلضق اللسمواة أال يلللئ بملجسؾ  اللؾاطؽ واعرعبق وال عق وال سير 
 والعمس الؾ ًم ب ض العغر اؽ أ  االبمك.

معية اللجمكلة علمنًم حشيمك البدالة وشيؾل  غمىرىم  وولؾرع مق  كؾال اللجمكلة اميلة أال  كؾال امعية. و أ ق أىلية ا
 لم يؤي  إلق  بزوز شبؾك اللؾاطعيؽ بماللرام السؾ  احنسمال  و ؽ قبيل اللسمواة واتللزام تيم أال  لؼ اللجمكلمت  ؽ قبل 

  جمكؼ  فلثة و جميدة.
 افتراض البراءة: -1

ىلية ىذه الضلمنة حق الجمتت اللق  ؾرو حييم ا يم مت عد ة لرض حق احنسمال البراءة   م لؼ ي بت اكس  لػ. و كلؽ أ 
شفص  م  بجيس يلؾرع أال يبسق ىذا الافص حق نغر السمنؾال ترو ًم بملرغؼ  ؽ أ  ا يمم  ؾرو لو. وولر ع امر ىذه 

 -الضلمنة ادة نلمئج امر يكرة مبيرة  ؽ اعىلية:
إلر اللؾقيف واتالسمن  ؽ قبل اللجكلة إت حق أعين )أ( اليس أال اللليؼ ترق حإال  ؽ الللؾرع أال ت يلؼ المإلؾء 

الجدوي. امر سبيل الل من إ ا ممال اللؾقيف ةضلؽ ادم  بظيل سير البدالة مملفؾ   ؽ ال راك  أو حق الجمتت اللق 
 ييد   عيم الج مظ امر السؾ  اآلخروؽ.

 ة امر الظر  الذ  ورييم.)ب( و ؽ العلمئج اليم ة تحلراض البراءة أال ةسئ اعء إثبمت الليؼ اللؾري
 )ج( ةسل يد  ؽ أ  شػ حق البيعمال اللبروعة أ مم اللجكلة  حملاػ يع ق نسبة ال بل اللفملف لمسمنؾال إلر اللليؼ.

 الحق في اإلبالغ عن التيم فهرا: -3
حق احبالغ حؾكًا (  ؽ البيد الدولق الفمص بملجسؾ  اللدنية والسيمسية  عمولت   ثيالت الجن 22(  ؽ اللمية )3ال سرة )

اؽ الليؼ اللؾرية لملليؼ  وبم ة ة يليم  وولعح اللليؼ الؾقت والؾسمئل الكمحية واللعمسبة للجضير يحماو  بلم حق  لػ 
السو حق  مسق اللسمادة  ؽ  جم ق ةفلمكه تع سو  والسو حق  مسق ممحة الؾثمئن اللق قد  كؾال للثمجلو  لملليؼ أةضم 

 و عمقاة شيؾي احثبمت. ولو الجن حق كحض احيتء بملايمية أو اللسبع حق إيانة ن سو. الجن حق  سدةؼ شيؾي الدحمل
 ضسانات خاصة لألحداث: -2

ةإلع أال يؤخذ ببيؽ اتالبمك سؽ اعط من والجمرة إلر  بزوز المية إلالاليؼ اعد  جمكلليؼ. ولألالداث السؾ  ت  سل 
 ليؽ  ؽ البيد الدولق الفمص بملجسؾ  اللدنية والسيمسية. الللي ؽ( لمكبمك  22اؽ  مػ اللق  ضلعليم اللمية )

(  ؽ ا  مقية السؾ  الظ ل امر علمنمت   ثمة  ظبن حق  جمكلمت اعالداث. وىذه الضلمنمت 20حعثت اللمية )
( سمبسة الذمر ووكلؽ إرلمن الضلمنمت الفملة بمعالداث اللق رمءت 22 امتية إلر الد ببيد للم وكي حق اللمية )

 -(  ؽ ا  مقية السؾ  الظ ل بمللملق:20ة )بمللمي
)أ( ةسلجن اعط من  سمادة إعمحية إلر رمنع اللسمادة السمنؾنية أثعمء  جمكلليؼ  ووعظبن  لػ ليس حق المتت 
اللجمكلمت حسط  تل حق مل الملة ةبرض حييم ط ل امر أةة ىي ة أو سمظة  امتية  ح ق مل ىذه اعالؾان يلؾرع أخذ 

 مر بمتالبمك. ثمجة الظ ل ال ض
وولؾرع اتسلبمنة بأخثمئييؽ ارللماييؽ وغيرىؼ بلم ةسماد امر حيؼ اعسبمب اللق  سف وكاء رعؾح الجدث واللؾلية 

 باأال أحضل الظر  تلالالة.
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لألط من يونة السدكة امر اك كمب خرو  لمسمنؾال الإلزائق  أ   ال )ب( يلؾرع أال ةكؾال ىعمك الد أينق  ؽ البلر  ت ةكؾ 
 ىعمك حلرة  ؽ البلر ت ةجمسع حييم الظ ل رزائيًم.أال ةكؾال 

 )ج( قد ةكؾال ىعمك المرة للجمكؼ خملة بمعالداث أو امر اعقل أال  سلئ قضمةم اعالداث  ؽ قبل قضمة  فلثيؽ.
 اللؾقيف قدك اع كمال. ة)ي(  بظق قضمةم اعالداث أولؾوة قثؾ  بجيس يلؼ اخلثمك حلر 

 غيرىم  ؽ اليي مت أو السمظمت حيلم يلبمن بمعالداث سروة حق رليئ اعالؾان.)ه( ةإلع أال  كؾال إرراءات اللجمكؼ و 
  الحق في االستئشاف: -5

 ؽ أرل  قوت ةك  .رأامةجن لكل  ؽ أييؽ بإلرولة أال ةظمع  راربة احيانة والبسؾبة  ؽ قبل  جكلة أو ىي ة قضمئية 
( حق حسر يم الفم سة 22لع يذةة أو كئيس البالي حمللمية )اتللزام تيذه الضلمنة ةإلع أال  لؼ اللراربة  ؽ قبل السمظة ال

 نثت لراالة امر عروكة قيمم  جكلة  ؽ يكرة أامر تيذه اللراربة.
 ال يعاقب السرء عمي فعل مرتين: -6

( إامية  جمكلة أ   ليؼ  ؼ إاالال تراء و  ؽ قبل  جكلة  فلثة تعمًء امر  ات الدليل الذ  قدم 22 جغر اللمية )
 حق  برض اللجمكلة اعولر.  لملجكلة

تيعيم ورؾي يليل رديد أو يليل قدةؼ أكلاف  ؽوت ةبعق ىذا الجغر ادم رؾا  إامية اللجمكلة واللق ليم شروطيم  و 
  ؤخرًا. وبملظبئ ت ةإلؾ  أال ةبمقع اللرء امر حبل واالد  ر يؽ وإت االبر  لػ  ؽ قبيل البسمب ال ير  ارول.

 كسة:الظروف الدابقة لمسحا -7
( إربمك اللليؼ امر الايمية عد ن سو ولضلمال اتللزام تيذه الضلمنة اليم ة ةإلع 3( حق ال سرة )22الغرت اللمية )

 الايمية.اللأكد  ؽ ادم  لمكسة أ  ع ؾط امق اللليؼ أو  بذيبة أو إكراىو امر 
  مقية أال  إلبل ممحة أشكمن اللبذيع (  ؽ ا  مقية  عمىضة اللبذيع   ؾرع امر الدولة اللؾقبة امر ىذه ات2واللمية )

 ررائؼ  بمقع امييم وحن قمنؾنيم الإلزائق.
و أ ق أىلية الغرو  السمبسة امر اللجمكلة نليإلة لجسيسة أال م يرًا  ؽ أالكمم السضمء  بعق امر االرا  اللليؼ أو 

ة البلمية إ ا لؼ ةكؽ ىعمك االرا  آخروؽ. وت ةكؾال ىعمك أثر لكمحة علمنمت اللجمكلة البميلة اعخرى  ؽ العمالي
علمنمت لملأكد  ؽ أال  م سبن اللجمكلة البمعية  ؽ  جسين و م أيلق بو اللليلؾال أو الايؾي  ؽ االراحمت قد  ؼ بإكاي يؼ 

 الجرة.
 

 انتيى
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 مركز السيزان لحقهق اإلندان
 غير ربحية ةالسكانة القانهنية: مؤسدة غير حكهمي

 العشهان:

 214 – 8 -4223222ت:   – 4172ص.ب :  - مقابل مركز الذرطة - م جباليامخي - مكتب جباليا: غزة
 214 - 8 - 4223222فاكس 

 214 – 8 -4840221ت: -شارع عسر بن عبد العزيز )عايدية(  –مكتب غزة: مديشة غزة 
 214 - 8 - 4840224فاكس 

 

 البريد اإلليكتروني:

n.orgadmin@meza  

 info@mezan.org 

 

 الرفحة اإلليكترونية:

www.mezan.org 
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