
المتحدة. فقط قرارات الجمعیة العامة ذات الصلة باللغات  ھذا النص غیر رسمي ویستند إلى قرارات صادرة عن الجمعیة العامة لألمم 
 .الرسمیة ھي التي تعكس القانون

 

مدونة قواعد سلوك الممثلین القانونیین والمتقاضین 
 بصفتھم الشخصیة

 

 الديباجة 
كـانون    18املؤرخ    203/ 69ملـَّا كـانـت اجلمعيـة العـامـة قـد شـــــــــــــــددت يف قرارهـا   

على ضـــــرورة كفالة خضـــــوع مجيع األفراد الذين يضـــــطلعون بدور   2014األول/ديســـــمرب  
ممثلني قانونيني أمام حمكمة األمم املتحدة للمنازعات وحمكمة األمم املتحدة لالســــــــــــــتئناف  

نفس معايري الســــــــــــلوك املهين، وطلبت تقدمي مدونة وحيدة لقواعد ســــــــــــلوك مجيع املمثلني  ل
 ، دون املساس ابخلطوط األخرى للسلطة التأديبية، القانونيني

 اعتماد املعايري املناسبة للمتقاضني بصفتهم الشخصية،   كان ينبغي أيضاً   وملـّا 

 اعُتِمدت األحكام التالية:  
 
 1املادة    
 التعريفات   

 يلي:  يف هذه املدونة، يقصد ابملصطلحات التالية ما 
هذه املدونة لقواعد ســـــــــــــلوك املمثلني القانونيني واملتقاضـــــــــــــني بصـــــــــــــفتهم   املدونة:  

الشـــخصـــية الذين يرتافعون يف الدعاوى املعروضـــة أمام حمكمة األمم املتحدة للمنازعات أو  
 حمكمة األمم املتحدة لالستئناف، على النحو الذي أقرته اجلمعية العامة؛ 

أحد األطراف يف الدعاوى    الشــــــــخص الذي يتصــــــــرف نيابًة عن  املمثل القانوين:  
 املعروضة على حمكمة األمم املتحدة للمنازعات أو حمكمة األمم املتحدة لالستئناف؛ 

الشــخص الذي ميثِّل نفســه يف الدعاوى املعروضــة    املتقاضــي بصــفته الشــخصــية:  
 على حمكمة األمم املتحدة للمنازعات أو حمكمة األمم املتحدة لالستئناف؛ 

ملدعى عليه يف الدعاوى املعروضــة أمام حمكمة األمم املتحدة  املدعي أو ا   الطرف:  
للمنـــازعـــات أو مقـــدم االســـــــــــــــتئنـــاف أو املـــدعى عليـــه يف الـــدعـــاوى املرفوعـــة أمـــام حمكمـــة  

 املتحدة لالستئناف؛  األمم
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مها النظامان األســاســيان حملكمة األمم املتحدة للمنازعات    النظامان األســاســيان:  
ــت  ،  253/ 63ئناف كما أقرهتما اجلمعية العامة مبوجب قرارها  وحمكمة األمم املتحدة لالســـــ

 وبصيغتهما املعدلة؛ 

مهــا الئحتــا حمكمــة األمم املتحــدة للمنــازعــات وحمكمــة األمم املتحــدة    الالئحتـان:  
 ، وبصيغتهما املعدلة؛ 119/ 64لالستئناف كما أقرهتما اجلمعية العامة مبوجب قرارها  

ــا   حمكمة األمم املتحدة للمنازعات:   ــأة مبوجب نظامها األســـــ ــي  احملكمة املنشـــــ ســـــ
 ابعتبارها احملكمة االبتدائية يف النظام الرمسي إلقامة العدل ذي املستويني يف األمم املتحدة؛

احملكمة املنشــــــأة مبوجب نظامها األســــــاســــــي    حمكمة األمم املتحدة لالســــتئناف:  
ابعتبـارهـا حمكمـة الـدرجـة الثـانيـة يف النظـام الرمسي إلقـامـة العـدل ذي املســـــــــــــــتويني يف األمم  

 10الفقرة  اـلدرجـة النهـائـية للكـيا�ت اليت قبلـت واليتهـا مبوجـب  حمكمـة  عتـبارهـا  املتحـدة واب
 من نظامها األساسي؛  2املادة من  

حمكمة األمم املتحدة للمنازعات وحمكمة األمم املتحدة لالســــــتئناف،    احملكمتان:  
 كل منهما على حدة أو مها جمتمعتني. 

 
 2املادة    
 الغرض  

الســـــــــــلوك املتوقع من املمثلني القانونيني واملتقاضـــــــــــني بصـــــــــــفتهم هذه املدونة تبني   
ــاحل إقامة العدل على حنو منصــــــــف   ــية يف الدعاوى املرفوعة أمام احملكمتني لصــــــ الشــــــــخصــــــ

 وسليم. 
 

 3املادة    
 إقرار   

يقّر املمثلون القانونيون واملتقاضـــــــون بصـــــــفتهم الشـــــــخصـــــــية، من خالل الرتافع يف  
 متني، أبحكام هذه املدونة. الدعاوى املعروضة على احملك

 4املادة    
 معايري أساسية   

يتحلى املمثلون القانونيون واملتقاضون بصفتهم الشخصية أبعلى معايري النـــــــــــزاهة،   - ١
ويتصــرفون يف مجيع األوقات بصــدق وصــراحة وإنصــاف ولباقة وحســن نية، وبصــرف النظر  

 ابلدعوى. عن الضغوط اخلارجية أو االعتبارات غري ذات الصلة  
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ــية جبد وكفاءة، مع  - ٢ ــفتهم الشــــــخصــــ يتصــــــرف املمثلون القانونيون واملتقاضــــــون بصــــ
 لزوم له يف سري اإلجراءات القضائية.  جتنب التأخري الذي ال

ينبغي للممثلني القانونيني تشــــــــــجيع احلوار وتيســــــــــريه بني الطرفني هبدف تســــــــــوية  - ٣
 املنازعات يف احلاالت املناسبة. 

ــاحل  يتحلى املمث  - ٤ ــرفون مبا خيدم املصــ لون القانونيون أبعلى معايري الروح املهنية ويتصــ
العليــا للطرف الــذي ميثلونــه، ورهنــاً على الــدوام ابحلفــاظ على مصــــــــــــــــاحل العــدل واملعــايري  

 األخالقية. 
 
 5املادة    
 تضارب املصاحل   

ــة  يقدِّم املمثلون القانونيون مصـــــــــاحل الطرف الذي ميثلونه على   - ١ مصـــــــــاحلهم اخلاصـــــــ
 ومصاحل اآلخرين، وال ميثلون مصاحل متضاربة يف الدعوى. 

 مىت نشأ تضارب يف املصاحل يقوم املمثلون القانونيون فوراً مبا يلي:  - ٢

 كشف التضارب للطرف الذي ميثلونه؛  (أ)  

 اختاذ مجيع اخلطوات املعقولة للتخفيف من حدة التضارب؛  (ب)  
 ل القانوين إذا مل يتسنَّ ختفيف حدة التضارب. االنسحاب من دور املمث  (ج)  

جيوز للطرف أن يتجاوز عن تضـــــارب املصـــــاحل ويقبل اســـــتمرار املمثل القانوين يف  - ٣
 اإلجراءات القضائية.  

 
 6املادة    
 السرية   

ــرية إجراءات   - ١ ــية على ســ ــفتهم الشــــخصــ ــون بصــ حيافظ املمثلون القانونيون واملتقاضــ
ألحكـام النظـامني األســـــــــــــــاســـــــــــــــيني والالئحتني، أو وفقـاً لغري ذـلك ممـا أتمر  احملكمتني وفقـاً  

 احملكمتان.  به 
ــية الطابع الســــــري ألي  - ٢ ــفتهم الشــــــخصــــ حيرتم املمثلون القانونيون واملتقاضــــــون بصــــ

 معلومات يُؤمتنون عليها أثناء اإلجراءات. 

وثيقة أمام ال يكشـف املمثلون القانونيون واملتقاضـون بصـفتهم الشـخصـية عن أي   - ٣
احملكمة تكون مصــــــونة مبقتضــــــى الصــــــكوك القانونية املنطبقة بشــــــأن امتيازات وحصــــــا�ت  

مل تكن هذه   األمم املتحدة أو وكاالهتا املتخصــصــة أو غريها من كيا�ت األمم املتحدة، ما
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الوثيقة قد أُعلنت ابلفعل للعموم أو إبذن من األمني العام أو املســـؤول املختص يف الكيان  
 إذا كان ذلك مما يقتضيه السري العادي للدعاوى.  لصلة، إالذي ا 

يظل االلتزام املنصــــــوص عليه يف هذه املادة قائماً حىت بعد انتهاء اإلجراءات أمام  - ٤
 احملكمتني. 

 
 7املادة    
 سحب التمثيل   

جيوز للممثلني القـانونيني ســـــــــــــــحـب متثيلهم ألحـد األطراف عنـدمـا يرون أن هنـاك   - ١
 وجيهاً لذلك. سبباً 

يف حالة ســــــــــــــحب التمثيل، يتخذ املمثلون القانونيون خطوات يف احلدود املعقولة   - ٢
 عمليا حلماية مصاحل الطرف املعين. 

يبلغ املمثلون القانونيون فوراً وكتابياً الطرف الذي ميثلونه وقلم احملكمة ذا الصـــــــــــــلة   - ٣
 ابنسحاهبم. 

 
 8املادة    
 العالقات ابحملكمتني   

سـاعد املمثلون القانونيون واملتقاضـون بصـفتهم الشـخصـية احملكمتني على احلفاظ  ي  - ١
 على هيبة ولياقة اإلجراءات وتفادي الفوضى واالضطراب. 

حيرص املمثلون القانونيون واملتقاضـون بصـفتهم الشـخصـية على االمتثال للنظامني   - ٢
األحكام أو التوجيهات اليت   األســــاســــيني، والالئحتني، والتوجيهات اإلجرائية، واألوامر أو

 ميكن أن تصدرها احملكمتان. 
 

 9املادة    
 إدارة املدونة   

ــام    أو توجيهـــات لتنفيـــذ أحكـ ــاً  ــامـ أن تصـــــــــــــــــدرا أوامر أو أحكـ جيوز للمحكمتني 
 املدونة.  هذه
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