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ليه. حبسن السلوك و الانضباط وفيه التحيل ب جياحملمكة مرفق عام و فضاء حمرتم   الاحرتام حني احلضور ا 

 .يرىج ادلخول عرب البوابة ال لكرتونية حفاظا عىل الأمن و ضامان لسالمة الزائر 

 يس تحسن الاسرتشاد عن طريق مكتب الاس تقبال و التوجيه. 

  .جيب الوصول ا ىل احملمكة قبل بدء اجللسة بعرشين دقيقة عىل الأقل، حىت يكون دليك الوقت الاكيف للوصول ا ىل قاعة احملمكة 

 صديق )فوق السن اصطحاب مرافق من العائةل أأو ر جلب الأطفال ا ىل احملمكة، ما مل يكن بناًء عىل تلكيف بذكل من احملمكة. وميكن لكبار حيظ

 م العون واملساندة.س نة( ليقد 18سن 

 ر التدخني داخل مبىن احملمكةحيظ. 

 ر محل الأسلحة داخل مبىن احملمكةحيظ. 

  واملتقاضني احلرص عىل ارتداء مالبس لئقة بوقار احملمكة الزوارجيب عىل. 

 .ليليق ارتداء نظارات الشمس داخل قاعة احملمكة، ما مل يكن ذكل بسبب مريض 

  دخال أأطعمة أأو مرشوابت  ا ىل قاعة احملمكة.حيظر ا 

 ذن بذكل من اجلهات اخملتصة.ؤ صوير داخل قاعة احملمكة، ما مل يحيظر اس تعامل أأهجزة التسجيل، أأو الت 

 .جيب ا غالق الهاتف النقال فور دخول قاعة احملمكة 

 .يتعني الوقوف عند بدء اجللسة ودخول القضاة ا ىل قاعة احملمكة وعند خروهجم مهنا 

 ،أأو ا صدار أأصوات مزجعة أأثناء الانتظار داخل قاعة احملمكة. حيظر التحدث ا ىل الغري 

 .يتعني عدم الوقوف يف ممرات القاعة، أأو مداخلها، أأو وضع متعلقات تعوق انس ياب احلركة فهيا 

 .حيظر اجللوس يف الأماكن اخملصصة للمحامني 

 .عند نظر دعواك، ابدر ابلوقوف عند النداء واقرتب من منصة القايض 

  ذن القايض كل ابلالكم.تريث حىت يأأ 

  بداء الاحرتام ابس تخدام لفظ "حرضة القايض" والتلكم بنربة صوت هادئة ومسموعة وبغري خصب أأو عند توجيه احلديث ا ىل القايض، يتعني ا 

 انفعال.

 .اذكر امسك وبياانتك بوضوح، واجب عىل أأس ئةل القايض، مث اذكر أأوجه دفاعك بلغة سلمية 

 مسك، ما مل تأأذن  ه احملمكة بذكل.حيظر عىل مرافقك التحدث اب 

  ن أأذنت بداء أأوجه دفاعه، وحيظر عليك مقاطعته أأو مقاطعة خصمك أأو حماميه، وكل التعقيب من بعد ا  الزتم الصمت حىت ينهتي  حماميك من ا 

 كل احملمكة.

  فق أأحاكم القانون.يعاقب لك من يتسبب يف ا حداث ما ينايف الاحرتام، أأو يرتكب أأفعال ختل بنظام اجللسة ووقارها، و 

 .جيب عليك مغادرة القاعة هبدوء فور انهتاء نظر ادلعوى 

  .حيظر التحدث مع القايض خارج قاعة احملمكة 

 .عدم التخابر مع حماميك بردهات احملمكة 

 .اعمل أأن من ولك ل خيامص 

  عىل تسمل الاس تدعاء عند وضع املقال.احرص 

 ةـــمـــكــوج احملـــــات ولـــــأدبي

 احملمكــة يف خدمتمك و تـرحب بــمك

 
 المملكة المغربية

 وزارة العدل و الحريات

 محكمة االستئناف بمراكش

 المحكمة االبتدائية بمراكش
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