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כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ

السلطة القضائية -المحاكم
➢ وجود سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية (الحكومة) وعن
ً
السلطة التشريعية (الكنيست)ُ ،يعتبرشرطا ضروريا لقيام نظام ديمقراطي
ولتحقيق مبدأ فصل السلطات.
➢ من خالل عملها تقوم املحاكم بتطبيق القانون واالنصياع فقط للقوانين.
كذلك تحمي املحاكم مبدأ سلطة القانون الذي ُيلزم السلطات واملواطنين

ُ
ُ
على السواء .من ُيخالف القانون ُيقدم للمحاكمة وتفرض عليه عقوبة .تنظم
املحاكم العالقات بين بني البشر وبينهم وبين السلطات.
https://www.google.com/search?q1280

مصادرالقضاء في إسرائيل:
قانون أسس القضاء الذي سنته الكنيست سنة  1980حدد مصادرالقضاء اإلسرائيلي.

فحسب هذا القانون يجب على القضاة عند رغبتهم بالنطق بالحكم في قضية معينة ،االعتماد على:
 .1قوانين الدولة التي شرعتها الكنيست.
 .2األحكام التي صدرت من قبل املحاكم اإلسرائيلية في قضايا سابقة مشابهة للقضية
املطروحة للبحث.
 .3كذلك حدد قانون أسس القضاء بأنه في "حالة نقص في التشريع "  /לקונה أي في حالة
عدم وجود قانون صريح أو قرار حكم سابق يعالج املسألة املطروحة أمام القضاة ،فإنه
عندها:
يجب على القضاة االعتماد على مبادئ الحرية ،العدالة ،االستقامة والسالم في تراث إسرائيل.

مبدأ عدم تبعية السلطة القضائية
يتم ضمان استقاللية وعدم تبعية السلطة القضائية في إسرائيل من خالل الطرق التالية:
أ -كبح جماح السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مسألة إلغاء
قرارات الحكم :ال تستطيع الحكومة او الكنيست إلغاء قرار أصدرته
املحكمة بمفعول تراجعي .يمكن للكنيست ان تغير قانونا معينا ،لكن
التغيير يسري مفعوله فقط على قرارات الحكم التي ستصدر الحقا .هذا
األمر ُيعطي للقضاة استقاللية كبيرة ويمنع الضغط عليهم.

اهمية استقاللية (عدم تبعية) السلطة القضائية:
.1

.2

.3

استقاللية السلطة القضائية لها اهميه خاصه لكي تحافظ على قيمة العدل والنزاهة ،من اجل تحقيق
العدل والنزاهة من الضروري ان يكون الجهاز القضائي مستقال وغير تابع ألي طرف سياسي او
غير سياسي لضمان عدم تحيز القاضي الحد واصدار االحكام بشكل عادل.
ان ضمان استقاللية القضاة يضمن قيما ديمقراطية اخرى كالمساواة ،االجراء القانوني المنصف
والحفاظ على سلطه القانون.
استقاللية القضاة ضرورية لتعزيز ثقة الجمهور بجهاز المحاكم وحتى يكون الشعب واثقا بأن
المحاكم تحكم بموضوعيه ومصداقيه فخضوع القاضي يجب ان يكون فقط لسلطة القانون.

مبدأ رهن القضاة (سوب -يوديتسيه)
➢ منع نشرقضية وتناولها علنا ما دامت ال زالت عالقة في املحكمة إذا ما كان النشرقد
يؤثر على القضية التي يتم تداولها في املحكمة.
➢ هدف هذا املنع هو منع تأثير أي عامل خارجي مثل :الكنيست أو الحكومة أو وسائل اإلعالم
على قرارات القضاة أو على الشهود في املحكمة.

ممثالن عن نقابة املحامين

• محامين

• رئيس املحكمة العليا
• وقاضيان آخران من
املحكمة.
ثالثة ممثلين عن السلطة
القضائية

ممثالن عن السلطة
التشريعية

• عضوا كنيست يتم
انتخابهم من ِقبل
الكنيست.

نالحظ أن  5من األعضاء  9هم من املجال القضائي ،األمر الذي يعني أنه يتم تفضيل
االعتبارات املهنية في تعيين القضاة على االعتبارات السياسية.

• وزير العدل
• ووزير آخر تختاره
الحكومة.
ممثالن عن السلطة
التنفيذية

ً
عال نسبيا ال نه حسب القانون يحظرعلى القضاة العمل بوظيفة أخرى .لجنة
• اجرالقضاة ٍ
الكنيست هي التي تحدد أجر القضاة وذلك ملنع الضغوط السياسية عليهم.
• يضمن القانون للقاض ي بأن ُيمارس عمله حتى جيل التقاعد 70 -سنة.

قاض ،رغما عنه ،من مكان عمله إال بمو افقة رئيس املحكمة العليا أو قرارمن
• ال يجوزنقل ٍ
املحكمة السلوكية

• يتمتع القضاة بحصانة تحميهم من دعاوى التشهيروال يجوز التحقيق معهم
إال بمو افقةاملستشار القضائي للحكومة.

أجر القضاة

مدة توليهم
للمنصب

مكان عملهم

حصانة
القضاة

القضاء الجنائي

القضاء املدني

القضاء الدستوري

.القضاء الجنائي

●

يبحث في املخالفات الجنائية ويشمل هذا النوع من القضاء القوانين
واألحكام التي تهدد أمن الدولة واملجتمع.

●

ً
في القضاء الجنائي الدولة هي التي تحاكم شخصا ارتكب مخالفة معينة،
وذلك من اجل فرض القانون ومعاقبة الجاني.

●

تقسم املخالفات املقدمة للمحكمة إلى ثالثة أنواع وذلك بحسب العقوبة املفروضة
عليها:
.1الذنب :مخالفة عقوبتها السجن حتى شهر واحد ،و /أو غرامة مالية حتى

مبلغ معين يحدده القانون.
.2الجنحة :هي مخالفة عقوبتها السجن من شهر وحتى ثالث سنوات ،و /أو
غرامة مالية حتى مبلغ معين يحدده القانون.
.3الجناية :مخالفة عقوبتها السجن من ثالث سنوات وحتى السجن املؤبد،
و /أو غرامة مالية حتى مبلغ معين يحدده القانون.

القضاء املدني
●

يبحث في الخالفات والنزاعات بين املواطنين و/أو الشركات التجارية
املختلفة .عادة تكون هذه العالقات موثقة في االتفاقيات املبرمة بين الطرفين.

●

في القضاء املدني ال يوجد عقوبة .على من يخسر القضية أن يعيد ُملكا أو
دينا ،أو يدفع تعويضات على األضرار التي تسبب بها ،أو يلتزم بتنفيذ العقد
الذي تم التوقيع عليه.

القضاء الدستوري
القضاء الدستوري يشمل األحكام والقوانين التي:
●

تعمل ِوفقها سلطات الحكم.

●

تنظم العالقات بين السلطات وبين املواطنين.

●

تنظم وتوضح حقوق اإلنسان واملواطن.

يعبر القضاء الدستوري عن مبادئ وقيم الدولة وذلك من خالل قوانين
األساس وبعض القوانين الدستورية الهامة (مثل قانون العودة).

قائمة لتلخيص املوضوع
معيار

القضاء الدستوري

القضاء الجنائي

القضاء المدني

المقارنة
مجال عمل
المحكمة

هوية
المدعي؟
العقوبة

مجال يعنى بالخالفات ما بين
منظومة من القواعد واالحكام مجال يشمل على أحكام
التي تنظم عمل سلطات الحكم وقوانين من شأنها الحفاظ على شخص واخر أو بين شركة
واخرى أو مؤسسة أو بين
وتعبر عن مبادئ وقيم الدولة .أمن وسالمة الجمهور؟
شخص وشركة /مؤسسة
أخرى.
الدولة تقاضي المواطن ألنه شخص يقاضي
شركة/مؤسسة/شخص آخر
خالف القانون
،نتيجة خالف معه.
غالبا تنتهي بقرار تعويض
سجن أو غرامة مالية وذلك
للمتضرر.
بحسب نوع المخالفة.

ما هي المبادئ الديمقراطية التي تنعكس في عمل السلطة القضائية؟
 .1مبدأ سلطة القانون :يعتمد القضاة في نُطقهم للحكم على القوانين التي شرعتها الكنيست ،أي أن
القانون هو الذي يُوجه القضاة في عملهم.
 .2مبدأ المساواة امام القانون :جميع المواطنين متساوين أمام القانون.
 .3مبدأ حسم األكثرية :يتم اتخاذ القرارات في المحاكم بحسب مبدأ حسم األكثرية.
 .4مبدأ تقييد السلطة :القضاة يعملون وفق القوانين التي تسنها السطلة التشريعية :الكنيست .كذلك
تكون المحاكمة علنية ومفتوحة للجميع وذلك لضمان تحقيق العدالة وايضا عرضها أمام الجميع.
 .5مبدأ فصل السلطات :المحاكم تراقب قانونية أعمال السلطة وتحمي حقوق اإلنسان والمواطن من
خالل كبحها لجماح السلطة التنفيذية.
 .6الحق في اإلجراء القانوني المنصف /العادل :هذا الحق يهدف إلى حماية حقوق اإلنسان والمواطن
أثناء محاكمته وذلك من خالل تحديد بعض اإلجراءات القانونية.

بالنجاح

