
 

 

 
 

 الوحترهين  السادة رؤساء وقضاة الوحاكن النظاهيت

 

 ،،تحيت طيبت وبعد،

 
الوبادئ العاهت الوتعلقت بالتغطيت : الووضوع

 .تاإلعالهيت لجلساث الوحاكو

 
في سبيل استمرار التغطية اإلعالمية الفاعمة لجمسات المحاكمة، وبصورة تضمن إبراز القوة الردعية 

 :ما يمي عمىنؤكد  يالممحاكم، وفاعمية عمم
 

ألخرى الواردة في ىذا التعميم، يسمح لجميع الصحفيين بنقل أخبار المحاكم بعد مراعاة البنود ا .1
 .ونشرىا في وسائل اإلعالم

في سبيل ذلك، يمكن لمصحفيين الدخول إلى جمسات المحاكمة العمنية كشأن أي مواطن آخر،  .2
 .ما لم تقرر المحكمة إجراء المحاكمة سراً 

عند التسجيل الصوتي )ة لتغطية المحاكمة، في حال رغبة الصحفي باستخدام معدات الكتروني .3
سير  عدم التأثير عمى يتوجب عميو الحصول عمى موافقة رئيس المحكمة، بما يضمن ( والمرئي

 .، ويكفل ىيبتياجمسةال

يحظر عمى القضاة اإلدالء بأية تصريحات صحفية أو التعقيب عمى األحكام التي يصدرونيا،  .4
 .أية معمومات تتعمق بالقضايا المنظورة أماميموال يجوز أن يتم تزويد الصحفيين ب

يحظر عمى الصحفيين التعميق عمى أحكام المحاكم أو نشر محاضر الجمسات، وتمتنع المحاكم  .5
 .عن تزويد الصحفيين بوثائق المحاكمات أو محاضر الجمسات

ىم إعالم يتولى رئيس المحكمة أو من يخولو إعالم الدائرة اإلعالمية عن أية قضايا نوعية، يسا .6
براز القيمة الردعية لقرارات المحاكم، وتقتصر خدمة  الصحفيين بمواعيد انعقادىا في تغطيتيا، وا 
الدائرة اإلعالمية في ىذا المجال عمى اإلعالم بموعد جمسة المحاكمة، وال تقوم بتزويد أية جية 

وسائل اإلعالم  إعالمية بأية قرارات صدرت عن المحاكم، ليكون النشر اإلعالمي عمى مسؤولية
 . وليس مسؤولية القضاة أو الدائرة اإلعالمية
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يبدي رؤساء األقالم بالتنسيق مع رؤساء المحاكم تعاونًا ايجابيًا مع الدائرة اإلعالمية في حال  .7
 .طمبيا معرفة مواعيد جمسات تنظرىا المحاكم

ويفضل ذكر اسم يحظر عمى الصحفيين وعمى وسائل اإلعالم ذكر أسماء القضاة في تقاريرىم،  .8
 .المحكمة التي أصدرت الحكم وليس أسماء القضاة

يقوم رؤساء المحاكم باطالع رئيس مجمس القضاء األعمى عمى كافة طمبات التغطية اإلعالمية  .9
 .صورة أو المسموعة لجمسات المحاكمالم

محكمة في حال الموافقة عمى دخول كاميرات تصوير إلى داخل قاعات المحاكم، يعمم رئيس ال. 11
 الجية التي 

 .تريد التغطية بضرورة اإلمتناع عن نشر صور تبين وجوه الموقوفين      

نشر أسماء المتيمين أو األشخاص الذين تذكر أسماءىم في جمسات المحاكمة، ىي مسألة . 11
 تخص 
ميين اإلعالميين أنفسيم، وال تتحمل المحاكم أية مسؤولية قانونية في حال عدم مراعاة اإلعال     

 الجوانب 
 .القانونية المتعمقة بذلك     

بقى يراعي الصحفيين في حال نشرىم أية تقارير إعالمية مبدأ افتراض البراءة، أي أن المتيم ي. 12    
 بريئًا إلى 
 .أن تتم إدانتو، وأن القرار قابل لمطعن في حال أنو ليس قطعياً          

 .القانونية ساءلةعرضة لمم يصبحورة تقع عمى مسؤوليتو، و مخالفة أي صحفي لمقواعد المذك. 13    

 . القواعد المذكورة ىي قواعد إدارية، وال تمغي أية قواعد قانونية تنظم عممية النشر. 14    

أية متطمبات أخرى من المحاكم تتعمق بالتغطية اإلعالمية ولم ترد في ىذا التعميم تكون بناء  .15    
      عمى قرار 

 .خطي من قبل رئيس مجمس القضاء األعمى         
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