
1 

 

  ة بشأن استقالل السلطة القضائيةة بشأن استقالل السلطة القضائيةجمموعة املبادئ األساسيجمموعة املبادئ األساسي
  ،،اليت اعُتمدت يف مؤمتر األمم املتحدة السابع حول منع اجلرمية ومعاملة اجملرمنياليت اعُتمدت يف مؤمتر األمم املتحدة السابع حول منع اجلرمية ومعاملة اجملرمني

  ،،58915891رب رب شتنشتن  22إىل إىل   غشتغشت  6262يف الفترة من يف الفترة من   وود يف ميالند يف ميالننعقنعقاملامل
  ،،58915891رب رب نوننون  6868، املؤرخ ، املؤرخ 2626//0404ووافقت عليها اجلمعية العامة يف قرارها ووافقت عليها اجلمعية العامة يف قرارها 

  ..58915891  دجنربدجنرب  5252، املؤرخ يف ، املؤرخ يف 502502//0404ارها ارها وقروقر
  

حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق األمم المتحدة، ضممن مما تؤكمدن ممن أمموم، تامميم ا   م         حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق األمم المتحدة، ضممن مما تؤكمدن ممن أمموم، تامميم ا   م         
ت يئة الظموف التي يمكن في ظ  ا اون العدل لتحقيق التعماون المدولي فمي م مال تعايما احتممام       ت يئة الظموف التي يمكن في ظ  ا اون العدل لتحقيق التعماون المدولي فمي م مال تعايما احتممام       

أي تمييما، وحيمث أن اإل مان العمالمي     أي تمييما، وحيمث أن اإل مان العمالمي       حقوق اإلنسان والحميات األساسية والتش يع     ذلم  دون حقوق اإلنسان والحميات األساسية والتش يع     ذلم  دون 
لحقوق اإلنسان يقوم،     و ه الخاوص، بالمفع من شأن مبماد  المسماواة أممام القمانون وافتمما       لحقوق اإلنسان يقوم،     و ه الخاوص، بالمفع من شأن مبماد  المسماواة أممام القمانون وافتمما       
البماءة والحق في محاكمة منافة و  نية أممام محكممة مختامة ومسمتق ة ومحايمدة منشمأة بمو مب        البماءة والحق في محاكمة منافة و  نية أممام محكممة مختامة ومسمتق ة ومحايمدة منشمأة بمو مب        

ية واا تما يمة والثقافيمة والميثماق    ية واا تما يمة والثقافيمة والميثماق    القانون،وحيث أن الميثماق المدولي الخماص بمالحقوق اادتاماد     القانون،وحيث أن الميثماق المدولي الخماص بمالحقوق اادتاماد     
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضممن كاممما ممامسمة ممذن الحقموق، كمما أن الميثماق        الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضممن كاممما ممامسمة ممذن الحقموق، كمما أن الميثماق        
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن، إضافة إل  ذلم ، الحمق فمي المحاكممة دون تمأخيم      الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن، إضافة إل  ذلم ، الحمق فمي المحاكممة دون تمأخيم      

تستند إلي ما ممذن المبماد  والوضمع الكمائن   م        تستند إلي ما ممذن المبماد  والوضمع الكمائن   م        ا مبمم له،وحيث أن الف وة القائمة بين المؤيا التي ا مبمم له،وحيث أن الف وة القائمة بين المؤيا التي 
أم  الوادع ا االت دائمة وأن ا تبما ممامًا، وحيث أن تنظيم وإدامة العمدل فمي كمل ب مد ينبنمي أن      أم  الوادع ا االت دائمة وأن ا تبما ممامًا، وحيث أن تنظيم وإدامة العمدل فمي كمل ب مد ينبنمي أن      
يست  م مذن المباد ، كما ينبنمي بمذل ال  مود لتم مت ما بالكاممل إلم  الوادمع، وحيمث أن القوا مد          يست  م مذن المباد ، كما ينبنمي بمذل ال  مود لتم مت ما بالكاممل إلم  الوادمع، وحيمث أن القوا مد          

ت مدف إلم  تمكمين القضماة ممن العممل وفقمًا ل مذن         ت مدف إلم  تمكمين القضماة ممن العممل وفقمًا ل مذن         المتع قة بممامسة مناب القضماء ينبنمي أن   المتع قة بممامسة مناب القضماء ينبنمي أن   
المباد ،وحيث أن القضاة مم المسؤولون الذين ُتناط ب م مسمئولية اتخماذ القممامات التمي تمؤثم   م        المباد ،وحيث أن القضاة مم المسؤولون الذين ُتناط ب م مسمئولية اتخماذ القممامات التمي تمؤثم   م        
حياة المواطنين وحميات م وحقود م ووا بات م وممت كات م، وحيمث أن ممؤتمم األممم المتحمدة السماد       حياة المواطنين وحميات م وحقود م ووا بات م وممت كات م، وحيمث أن ممؤتمم األممم المتحمدة السماد       

ل نمة منمع ال ميممة ومكافحت ما لتضمع      ل نمة منمع ال ميممة ومكافحت ما لتضمع        6161في دمامن مدمم  في دمامن مدمم    حول منع ال ميمة ومعام ة الم ممين د احول منع ال ميمة ومعام ة الم ممين د ا
في أولويات ا شمح وتفايل المباد  التو ي ية المتع قة باسمتقال القضماة وباختيمام القضماة والممد ين      في أولويات ا شمح وتفايل المباد  التو ي ية المتع قة باسمتقال القضماة وباختيمام القضماة والممد ين      
العامين وتدميب م الم ني ومكانت م؛ وحيث أن من المائمم أن يومول  اامتممام أوًا لمدوم القضماة فمي       العامين وتدميب م الم ني ومكانت م؛ وحيث أن من المائمم أن يومول  اامتممام أوًا لمدوم القضماة فمي       

تيماممم وتمدميب م ومما يامدم  من م ممن سم و ،ينبني لمذل ، أن تأخمذ          تيماممم وتمدميب م ومما يامدم  من م ممن سم و ،ينبني لمذل ، أن تأخمذ          نظام العدالة وألممية اخنظام العدالة وألممية اخ
الحكومات بعين اا تبام المباد  األساسية التالية التي ووضمعت لمسما دة المدول األ ضماء فمي م ممة       الحكومات بعين اا تبام المباد  األساسية التالية التي ووضمعت لمسما دة المدول األ ضماء فمي م ممة       
ضمان وتعايا استقال القضاء، كما ينبنمي   م  الحكوممات أن تحتممم ت م  المبماد  فمي إطمام         ضمان وتعايا استقال القضاء، كما ينبنمي   م  الحكوممات أن تحتممم ت م  المبماد  فمي إطمام         

وينبني أن يو فت إلي ما انتبمان القضماة والمحمامين وأ ضماء ال  مااين       وينبني أن يو فت إلي ما انتبمان القضماة والمحمامين وأ ضماء ال  مااين         تشميعات ا وممامسات ا الوطنية،تشميعات ا وممامسات ا الوطنية،
لقد مو ي فمي وضمع ممذن المبماد  األساسمية القضماة       لقد مو ي فمي وضمع ممذن المبماد  األساسمية القضماة       . . التنفيذي والتشميعي وال م وم باومة  امةالتنفيذي والتشميعي وال م وم باومة  امة

  ..المحتمفون، باومة مئيسية، ولكن ا تنطبق أيضًا     القضاة العاديين حيثما كانوا مو ودينالمحتمفون، باومة مئيسية، ولكن ا تنطبق أيضًا     القضاة العاديين حيثما كانوا مو ودين
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  استقالل السلطة القضائيةاستقالل السلطة القضائية

وممن  وممن  . . تضمن الدولة استقال الس طة القضائية وتكمِّ  ذلم  فمي دسمتوم الب مد أو فمي دانونمه      تضمن الدولة استقال الس طة القضائية وتكمِّ  ذلم  فمي دسمتوم الب مد أو فمي دانونمه        --  11
وا ب  ميع الحكومات والمؤسسات األخمى احتمام اسمتقال السم طة القضمائية والتقيمد بمذل       وا ب  ميع الحكومات والمؤسسات األخمى احتمام اسمتقال السم طة القضمائية والتقيمد بمذل       

  ..في ممامست ا لم ام ا وأ مال افي ممامست ا لم ام ا وأ مال ا

لحقمائق ووفقمًا ل قمانون،    لحقمائق ووفقمًا ل قمانون،    يبت القضاء في المسائل المعموضة   يه بدون تحيما و  م  أسما  ا   يبت القضاء في المسائل المعموضة   يه بدون تحيما و  م  أسما  ا     --  22
وا يتعم  ألية ديود ُتفم    يه أو لما دمد تمامسمه   يمه أي   مة، بامومة مباشممة أو       وا يتعم  ألية ديود ُتفم    يه أو لما دمد تمامسمه   يمه أي   مة، بامومة مباشممة أو       
غيم مباشمة أو ألي سبب من األسباب، ممن تمأثيم غيمم مشممو  أو تمغيمب أو ضمنوط أو       غيم مباشمة أو ألي سبب من األسباب، ممن تمأثيم غيمم مشممو  أو تمغيمب أو ضمنوط أو       

  ..ت ديدات أو تدخاتت ديدات أو تدخات

دضمائي، ولمه وحمدن سم طة     دضمائي، ولمه وحمدن سم طة       يمام  القضاء الواية القضائية      ميع المسائل التي ل ا طمابع يمام  القضاء الواية القضائية      ميع المسائل التي ل ا طمابع   --  33
  ..البت فيما إذا كانت المسألة المعموضة   يه تقع في نطاق ااحياته كما يعمف ا القانونالبت فيما إذا كانت المسألة المعموضة   يه تقع في نطاق ااحياته كما يعمف ا القانون

ي ب أا يحدث أي تدخل غيمم مشممو  أو غيمم مبممم فمي العم يمة القضمائية، وا تخضمع         ي ب أا يحدث أي تدخل غيمم مشممو  أو غيمم مبممم فمي العم يمة القضمائية، وا تخضمع           --  44
سم طات  سم طات  ا يخمل ممذا المبمدأ بحمق ال    ا يخمل ممذا المبمدأ بحمق ال    . . القمامات القضائية التي تادمما المحاكم ألية مما عمة القمامات القضائية التي تادمما المحاكم ألية مما عمة 

المختاة في القيام، وفقًا ل قمانون، بمر ماء مما عمة دضمائية   م  األحكمام الامادمة  من         المختاة في القيام، وفقًا ل قمانون، بمر ماء مما عمة دضمائية   م  األحكمام الامادمة  من         
  ..الس طة القضائية أو بحق ا في تخفيف ت   األحكام أو استبدال االس طة القضائية أو بحق ا في تخفيف ت   األحكام أو استبدال ا

وا وا . . فمد الحق في المثول أمام محاكم  اديمة بمو مب اإل مماءات القانونيمة المعممول ب ما      فمد الحق في المثول أمام محاكم  اديمة بمو مب اإل مماءات القانونيمة المعممول ب ما        لكللكل  --  55
ُتنشأ محاكم ا تستخدم اإل ماءات القضائية المعمول ب ا حسمب األامول لتحمل محمل الوايمة      ُتنشأ محاكم ا تستخدم اإل ماءات القضائية المعمول ب ا حسمب األامول لتحمل محمل الوايمة      

  ..القضائية التي تتمتع ب ا المحاكم العادية أو المحاكم القضائيةالقضائية التي تتمتع ب ا المحاكم العادية أو المحاكم القضائية

ائية ديمام السم طة القضمائية بمردامة إ مماءات المد اوى       ائية ديمام السم طة القضمائية بمردامة إ مماءات المد اوى       يقتضي مبدأ استقال السم طة القضم  يقتضي مبدأ استقال السم طة القضم    --  66
  ..القضائية     نحو يضمن اإلنااف واحتمام حقوق األطماف، وإ طائ ا حق القيام بذل القضائية     نحو يضمن اإلنااف واحتمام حقوق األطماف، وإ طائ ا حق القيام بذل 

من وا ب كل دولة  ضو أن توفم الموامد الكافية لتمكمين السم طة القضمائية ممن أداء وظائف ما      من وا ب كل دولة  ضو أن توفم الموامد الكافية لتمكمين السم طة القضمائية ممن أداء وظائف ما        --  77
  ..    النحو الاحيح    النحو الاحيح

  حرية التعبير واالنتسـابحرية التعبير واالنتسـاب

وفقًا لإل ان العالمي لحقوق اإلنسان، يحق أل ضاء السم طة القضمائية، شمأن م فمي ذلم  شمأن       وفقًا لإل ان العالمي لحقوق اإلنسان، يحق أل ضاء السم طة القضمائية، شمأن م فمي ذلم  شمأن         --  88
المواطنين اآلخممين، التمتمع بحميمة التعبيمم واا تقماد واانتسماب والت ممع، شمميطة أن         المواطنين اآلخممين، التمتمع بحميمة التعبيمم واا تقماد واانتسماب والت ممع، شمميطة أن         
يتامف القضاة دائمًا في ممامسمت م ممذن الحقموق   م  نحمو يحمافظ   م  ميبمة وودمام          يتامف القضاة دائمًا في ممامسمت م ممذن الحقموق   م  نحمو يحمافظ   م  ميبمة وودمام          

  ..ستقال الس طة القضائيةستقال الس طة القضائيةمنااب م و    ناامة وامنااب م و    ناامة وا
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ل قضاة حمية تشكيل  ميعات ل قضاة أو منظممات أخممى واانضممام إلم  ت م  ال معيمات أو       ل قضاة حمية تشكيل  ميعات ل قضاة أو منظممات أخممى واانضممام إلم  ت م  ال معيمات أو         --  99
  ..المنظمات التي تمثل ماالح م وتعاا تدميب م الم ني وتحمي استقال الس طة القضائيةالمنظمات التي تمثل ماالح م وتعاا تدميب م الم ني وتحمي استقال الس طة القضائية

  مؤهالت القضاة واختيارهم وتدريبهممؤهالت القضاة واختيارهم وتدريبهم

لشنل مناامب دضمائية أشخاامًا يتسممون بالنااممة      لشنل مناامب دضمائية أشخاامًا يتسممون بالنااممة        ي ب أن يكون األشخاص الذين يوختاموني ب أن يكون األشخاص الذين يوختامون  --  1111
ي مب أن تضممن أيمة طميقمة     ي مب أن تضممن أيمة طميقمة     . . والقدمة ولدي م الخبمة أو الممؤمات المناسمبة فمي القمانون    والقدمة ولدي م الخبمة أو الممؤمات المناسمبة فمي القمانون    

و نمد  و نمد  . . اختيام القضاة بنية تعيين م في منااب م  دم تعيمين القضماة بمدوافع غيمم مشممو ة     اختيام القضاة بنية تعيين م في منااب م  دم تعيمين القضماة بمدوافع غيمم مشممو ة     
ضمد أي شمخص بسمبب العممق     ضمد أي شمخص بسمبب العممق       اختيام القضاة لتعيين م في ت   المنااب، ا يومام  التمييما اختيام القضاة لتعيين م في ت   المنااب، ا يومام  التمييما 

أو ال ون أو نو  ال من  أو المدين أو الممأي السياسمي أو أي مأي أخمم أو بسمبب األامل        أو ال ون أو نو  ال من  أو المدين أو الممأي السياسمي أو أي مأي أخمم أو بسمبب األامل        
وا وا . . القومي أو اا تما ي أو بناًء     ما لديمه ممن م م  أو   م  مكمان مميادن أو مكانتمه       القومي أو اا تما ي أو بناًء     ما لديمه ممن م م  أو   م  مكمان مميادن أو مكانتمه       

  ..يوعتبم تميياًا شمط أن يكون الممشح لمناب دضائي مواطنًا من مواطني الب د المعنييوعتبم تميياًا شمط أن يكون الممشح لمناب دضائي مواطنًا من مواطني الب د المعني

  شروط الخدمة ومدتهاشروط الخدمة ومدتها

ي ب أن يضمن القانون     نحو مناسب مدة  ممل القاضمي فمي منامبه واسمتقاله وأمنمه       ي ب أن يضمن القانون     نحو مناسب مدة  ممل القاضمي فمي منامبه واسمتقاله وأمنمه         --  1111
  ..ومكافأة مناسبة له وظموف خدمته ومعاش تقا دن، وسن التقا د لهومكافأة مناسبة له وظموف خدمته ومعاش تقا دن، وسن التقا د له

يبق  القضاة في منااب م، سواًء كانوا معينمين أو منتخبمين، ويمامسمون م مام  م  مم حتم        يبق  القضاة في منااب م، سواًء كانوا معينمين أو منتخبمين، ويمامسمون م مام  م  مم حتم          --  1212
  ..إل بامي أو حت  انت اء مدة تعيين م في المناب، إذا كانت مذن المدة محددةإل بامي أو حت  انت اء مدة تعيين م في المناب، إذا كانت مذن المدة محددةسن التقا د اسن التقا د ا

ينبني أن يستند نظام تمفيع القضاة، حيثما يو د مثل ممذا النظمام، إلم   ناامم موضمو ية،      ينبني أن يستند نظام تمفيع القضاة، حيثما يو د مثل ممذا النظمام، إلم   ناامم موضمو ية،        --  1313
  ..ا سيما القدمة والناامة والخبمةا سيما القدمة والناامة والخبمة

 مي إلدامة السم طة    مي إلدامة السم طة   توايع القضايا     القضاة داخل المحكممة التمي يعم مون في ما شمأن داخ     توايع القضايا     القضاة داخل المحكممة التمي يعم مون في ما شمأن داخ       --  1414
  ..القضائيةالقضائية

  السرية والحصانة المهنيتانالسرية والحصانة المهنيتان

ي تام العام ون في السم طة القضمائية بسممية الم نمة فيمما يتع مق بممداوات م وبالمع وممات         ي تام العام ون في السم طة القضمائية بسممية الم نمة فيمما يتع مق بممداوات م وبالمع وممات           --  1515
السمية التي يحا ون   ي ا في معم  أدائ م لوا بات م، ويوسمتثن  ممن ذلم  مما يمدوم فمي       السمية التي يحا ون   ي ا في معم  أدائ م لوا بات م، ويوسمتثن  ممن ذلم  مما يمدوم فمي       

م ون فمي السم طة القضمائية   م  اإلداء بشم ادت م      م ون فمي السم طة القضمائية   م  اإلداء بشم ادت م      وا يومغم العما وا يومغم العما . . إ ماءات الد اوى الع نيةإ ماءات الد اوى الع نية
  ..فيما يتع ق ب ذن المسائلفيما يتع ق ب ذن المسائل

ينبني أن تكون ل قضاة حاانة شخاية من أية د اوى مدنية يوطمالبون في ما بمدفع تعويضمات     ينبني أن تكون ل قضاة حاانة شخاية من أية د اوى مدنية يوطمالبون في ما بمدفع تعويضمات       --  1616
مالية  ن أضمام نت ت  ن تامفات غيم سم يمة أو  من تقاميم فمي ممامسمت م وظمائف م       مالية  ن أضمام نت ت  ن تامفات غيم سم يمة أو  من تقاميم فمي ممامسمت م وظمائف م       
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    أية إ مماءات تأديبيمة أو   م  أي حمق فمي ااسمتئناف           أية إ مماءات تأديبيمة أو   م  أي حمق فمي ااسمتئناف       القضائية، وا يخل ذل  أو يؤثم القضائية، وا يخل ذل  أو يؤثم 
  ..أو في المطالبة بتعوي  من الدولة، وفقًا ل قانون الوطنيأو في المطالبة بتعوي  من الدولة، وفقًا ل قانون الوطني

  التأديب والتوقيف مؤقتًا عن العمل والفصلالتأديب والتوقيف مؤقتًا عن العمل والفصل

سواء كان القاضي م ل أو اممأة، يتم النظم بسم ة وإنااف فمي أيمة ت ممة أو شمكوى ضمد      سواء كان القاضي م ل أو اممأة، يتم النظم بسم ة وإنااف فمي أيمة ت ممة أو شمكوى ضمد        --  1717
ول قاضمي الحمق   ول قاضمي الحمق   . . ية، وذل  بمو ب إ مماء دمانوني مناسمب   ية، وذل  بمو ب إ مماء دمانوني مناسمب   أي داٍ ، بافته القضائية والم نأي داٍ ، بافته القضائية والم ن

في محاكمة منافة، يوما   في مماح  ا األولية المعنية بفحص المسمألة والنظمم في ما االتماام     في محاكمة منافة، يوما   في مماح  ا األولية المعنية بفحص المسمألة والنظمم في ما االتماام     
  ..بالسمية، إا إذا ط ب القاضي خاف ذل بالسمية، إا إذا ط ب القاضي خاف ذل 

ا يخضع القضاة ل توديف  ن العمل مؤدتمًا وا يفام ون ممن مناامب م إا ألسمباب تتع مق       ا يخضع القضاة ل توديف  ن العمل مؤدتمًا وا يفام ون ممن مناامب م إا ألسمباب تتع مق         --  1818
  ..دم ددمت م     أداء وظائف م أو بسبب س و  غيم مناسبدم ددمت م     أداء وظائف م أو بسبب س و  غيم مناسببعبع

يتم البت في  ميع إ ماءات التأديمب أو التوديمف  من العممل بامومة مؤدتمة أو إ مماءات        يتم البت في  ميع إ ماءات التأديمب أو التوديمف  من العممل بامومة مؤدتمة أو إ مماءات          ––  1919
  ..الفال، وفقًا لمعاييم الس و  القضائي الماسخةالفال، وفقًا لمعاييم الس و  القضائي الماسخة

  


