ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻏﲑ رﲰﻲ وﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻗﺮارات ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .ﻓﻘﻂ ﻗﺮارات اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
.ﺎﺑﻟﻠﻐﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن

آﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺸﻜﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑدﻋﺎءات ﺳﻮء ﺳﻠﻮك ﻗﻀﺎة ﳏﻜﻤﺔ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت وﳏﻜﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف أو ﻋﺪم
أﻫﻠﻴﺘﻬﻢ ﻷداء واﺟﺒﺎﻬﺗﻢ اﻟﺮﲰﻴﺔ
 - ١ﺗُﺮﻓﻊ اﻻدﻋﺎءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴ ـ ـ ـ ــﻮء ﺳ ـ ـ ـ ــﻠﻮك ﻗﺎض ﻣﻦ اﻟﻘﻀ ـ ـ ـ ــﺎة أو ﻋﺪم أﻫﻠﻴﺘﻪ ﺧﻄﻴﺎ
وﺑﺸـ ـ ـ ـ ـ ــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ إﱃ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ .وﰲ ﺣﺎل ﺗﻘﺪﱘ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﻜﻮى ﰲ ﺣﻖ ر ٍ
ﺋﻴﺲ ﰲ
اﳋﺪﻣﺔ ،ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺸﻜﻮى إﱃ ﻛﺒﲑ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ )”اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﺴﺘﻠِﻢ ﻟﻠﺸﻜﻮى“(.
-٢

وﻳﺘﻠﻘﻰ اﳌﺸﺘﻜﻲ إﻗﺮارا ﺧﻄﻴﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﺸﻜﻮى.

 - ٣وﻻ ﺗُﻘﺒﻞ اﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ــﻜﻮى إﻻ إذا وردت ﰲ ﻏﻀ ـ ـ ـ ـ ــﻮن  60ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ وﻗﻮع ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻮء
اﻟﺴﻠﻮك أو ﻓﻘﺪان اﻷﻫﻠﻴﺔ اﳌﺰﻋﻮم ،ﺎﺑﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة  4أد�ﻩ.
 - ٤وﻻ ﳚﻮز ﺗﻘﺪﱘ ﺷـ ـ ــﻜﻮى ﲝﻖ أﺣﺪ ﻗﻀـ ـ ــﺎة أي ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺘﲔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴـ ـ ــﻮء ﺳـ ـ ــﻠﻮك
أو ﻓﻘ ــﺪان أﻫﻠﻴ ــﺔ ﻣﺰﻋﻮم ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘ ــﺪة ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘ ــﺔ اﳉﻤﻌﻴ ــﺔ اﻟﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﻴ ــﺔ
ﻣﻌﺎﳉﺔ أي ﺳ ـ ـ ـ ــﻮء ﺳ ـ ـ ـ ــﻠﻮك ﻗﺪ ﻳﺒﺪر ﻣﻦ اﻟﻘﻀ ـ ـ ـ ــﺎة ،ﰲ ﻗﺮارﻫﺎ  241/67اﳌﺆرخ  24ﻛﺎﻧﻮن
اﻷول/دﻳﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻤﱪ  ،2012إﱃ ﺎﺗرﻳﺦ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬﻩ اﻵﻟﻴــﺔ ،إﻻ ﲟﻮﺟــﺐ ﺗــﺪﺑﲑ اﻧﺘﻘــﺎﱄ
وﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺸﻜﻮى ﰲ ﻏﻀﻮن  60ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻓﻘﺔ.
 - ٥وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻧﻮاع اﻟﺴـﻠﻮك اﻟﱵ ﺗﺴـﺘﺪﻋﻲ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎض ﻣﻦ اﻟﻘﻀـﺎة ﰲ اﻧﺘﻬﺎك
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺪدة ﰲ ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻮك ﻗﻀ ـ ـ ـ ـ ــﺎة ﳏﻜﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت وﳏﻜﻤﺔ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻼﺳـ ـ ـ ــﺘﺌﻨﺎف اﻟﱵ أﻗﺮﻬﺗﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻗﺮارﻫﺎ  106/66اﳌﺆرخ  9ﻛﺎﻧﻮن
اﻷول/دﻳﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻤﱪ  .2011وﺗﺸ ـ ـ ـ ـ ــﻤﻞ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺪﻋﻲ ﻋﺰل ﻗﺎض ﻋﻦ
ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت أو ﳏﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻹﺻــﺎﺑﺔ ﲝﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿــﻴﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ أو ﻋﻘﻠﻴﺔ ﲤﻨﻊ اﻟﻘﺎﺿــﻲ
ﻣﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ إﳚﺎد ﺣﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﳍﺎ.
 - ٦ووﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﺳــﺘﻘﻼل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل واﺳــﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀــﺎء ،ﻻ ﺗُﻌﺪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀــﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻦ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﻟﺴــﻠﻮك ،وﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿــﻮع ﺷــﻜﻮى ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ .أﻣﺎ ﻣﺴــﺄﻟﺔ
اﻟﺘﻨﺤﻲ  -أي ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى أﻫﻠﻴﺔ ٍ
ﻗﺎض ﻣﺎ ﻟﻺﺷـ ـ ـﺮاف ﻋﻠﻰ ﻗﻀـ ـ ــﻴﺔ أو اﳌﺸـ ـ ــﺎرﻛﺔ ﰲ ﺟﻠﺴـ ـ ــﺔ
اﺳﺘﻤﺎع  -ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﰲ إﻃﺎر آﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﻜﺎوى)  .(1ﻓﺎﻟﺸﻜﻮى ﻟﻴﺴﺖ ﻃﻌﻨﺎً.

) (1ﺗﻐﻄﻲ اﳌﺎدة  9-4ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳـ ــﺎﺳـ ــﻲ ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت واﳌﺎدة  9-3ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳـ ــﺎﺳـ ــﻲ ﶈﻜﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﺤﻲ اﻟﻘﻀﺎة.

ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻏﲑ رﲰﻲ وﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻗﺮارات ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .ﻓﻘﻂ ﻗﺮارات اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
.ﺎﺑﻟﻠﻐﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
 - ٧وﻛﻘـﺎﻋـﺪة ﻋـﺎﻣـﺔ ،ﻻ ﻳُﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻘﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴـﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ
ﺣﲔ اﻟﺒﺖ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
-٨
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻀـ ــﻤﻦ اﻟﺸـ ــﻜﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴـ ــﻮء ﺳـ ــﻠﻮك أﺣﺪ اﻟﻘﻀـ ــﺎة أو ﻋﺪم أﻫﻠﻴﺘﻪ
)أ(

اﺳﻢ اﳌﺸﺘﻜﻲ وﻋﻨﻮاﻧﻪ؛

)ب( ﺎﺗرﻳﺦ وﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺰﻋﻮم؛
)ج(
)د(
ﺎﺗرﻳﺦ وﻗﻮﻋﻪ؛

اﺳﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻗُﺪﻣﺖ اﻟﺸﻜﻮى ﲝﻘﻪ؛
ﺼـ ـ ـ ـﻞ ﻟﺴ ـ ـ ــﻮء اﻟﺴ ـ ـ ــﻠﻮك أو ﻓﻘﺪان اﻷﻫﻠﻴﺔ اﳌﺰﻋﻮم ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ
وﺻ ـ ـ ــﻒ ﻣﻔ ﱠ

)ﻫـ( أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ذات ﺻ ـ ــﻠﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﲰﺎء اﻟﺸ ـ ــﻬﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﻣﻮﺿ ـ ـ ـ ــﻮع اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻜﻮى واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ اﻻﺗﺼ ـ ـ ـ ــﺎل ﻬﺑﻢ ،إن وﺟﺪت ،واﻷدﻟﺔ اﳌﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻨﺪﻳﺔ
إن ﺗﻮاﻓﺮت؛
)و(

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺸﺘﻜﻲ وﺎﺗرﻳﺦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﻜﻮى.

 - ٩وﳚﻮز أن ﻳﺘﻮﱃ ﲤﺜﻴﻞ اﳌﺸﺘﻜﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ،ﺷﺨﺺ آﺧﺮ.
 - ١٠وﻋﻨﺪ اﺳ ـ ــﺘﻼم اﻟﺸ ـ ــﻜﻮى ،ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ اﳌﺴ ـ ــﺘﻠِﻢ ﻟﻠﺸ ـ ــﻜﻮى اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﻐﺮض ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ،إن وﺟﺪت.
 - ١١وإذا ﻗﺮر اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿـ ـ ــﻲ اﳌﺴـ ـ ــﺘﻠِﻢ ﻟﻠﺸـ ـ ــﻜﻮى أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳـ ـ ــﺐ اﲣﺎذ أي

إﺟﺮاء آﺧﺮ ،ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﳜﻄﺮ اﳌﺸ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻜﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻄﻴﺎ ،ﰲ ﻏﻀ ـ ـ ـ ـ ــﻮن ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻌﺔ أ�م ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮار ،وإرﺳﺎل ﻧﺴﺨﺔ إﱃ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺸﻜﻮى ﺿﺪﻩ
)”اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﻌﲏ“(.
 - ١٢وإذا ﻗﺮر اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿــﻲ اﳌﺴــﺘﻠِﻢ ﻟﻠﺸــﻜﻮى أن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﱪر اﲣﺎذ إﺟﺮاء آﺧﺮ،
وﻳﺪﻋﻮﻩ إﱃ
ﻳﺰود اﻟﻘﺎﺿــﻲ اﳌﻌﲏ ﺑﻨﺴــﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸــﻜﻮى ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺄﺑﻳﺔ وﺎﺛﺋﻖ داﻋﻤﺔ ﻟﻪ،
ﻓﻌﻠﻴﻪ أن َ
َ
ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻪ ﺧﻄﻴﺎ ﰲ ﻏﻀﻮن أﺳﺒﻮﻋﲔ ،ﻣﺎ ﱂ ﳝﻨﺤﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﺴﺘﻠِﻢ ﻟﻠﺸﻜﻮى
ﻣﻬﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.

 - ١٣وإذا ﲤﺖ ﺗﺴـ ـ ــﻮﻳﺔ اﻟﺸـ ـ ــﻜﻮى ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻏﲑ رﲰﻲ وﲟﺎ ﻳﺮﺿـ ـ ــﻲ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﰲ أي وﻗﺖ
ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿـ ــﻲ اﳌﺴـ ــﺘﻠِﻢ ﻟﻠﺸـ ــﻜﻮى ﻓﻴﻬﺎ ،ﻳﺒﻠِّﻎ اﳌﺸـ ــﺘﻜﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ
أو اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﺴﺘﻠِﻢ ﻟﻠﺸﻜﻮى ﺑﺬﻟﻚ وﻳﻐﻠَﻖ ﻣﻠﻒ اﻟﺸﻜﻮى.

ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻏﲑ رﲰﻲ وﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻗﺮارات ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .ﻓﻘﻂ ﻗﺮارات اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
.ﺎﺑﻟﻠﻐﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
 - ١٤وإذا رأى اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ اﳌﺴ ــﺘﻠﻢ ﻟﻠﺸ ــﻜﻮى ،ﻋﻘﺐ إﺟﺮاء اﺳ ــﺘﻌﺮاض أوﱄ ،أن
ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ إﺟﺮاء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ،ﻳﺒﻠﱠﻎ اﳌﺸﺘﻜﻲ ﺑﺬﻟﻚ.
 - ١٥وإذا رأى اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ اﳌﺴ ـﺘﻠِﻢ ﻟﻠﺸ ــﻜﻮى أن ﲦﺔ أﺳ ــﺒﺎﺎﺑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ

رﲰﻲ ،ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳُﻨﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺊ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ اﳋﱪاء اﳋﺎرﺟﻴﲔ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﰲ اﻻدﻋﺎءات وأن ﻳﻘﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮا
ﻋﻦ اﺳـﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻪ وﺗﻮﺻـﻴﺎﺗﻪ إﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿـﻲ اﳌﺴـﺘﻠِﻢ ﻟﻠﺸـﻜﻮى .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻓﺮﻳﻖ
اﳋﱪاء ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀـﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻀـﺎة اﳊﺎﻟﻴﲔ أو اﻟﺴـﺎﺑﻘﲔ أو ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﳊﻘﻮﻗﻴﲔ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ.
وﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﲔ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﺴﺘﻠِﻢ ﻟﻠﺸﻜﻮى أن �ﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ واﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ.
 - ١٦وﳛﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿـ ــﻲ اﳌﺴـ ــﺘﻠِﻢ ﻟﻠﺸـ ــﻜﻮى اﺧﺘﺼـ ــﺎﺻـ ــﺎت ﻓﺮﻳﻖ اﳋﱪاء .وﺗﻜﻔﻞ
ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺼـ ــﺎﺻـ ــﺎت أن ُﳝﻨﺢ اﻟﻘﺎﺿـ ــﻲ اﳌﻌﲏ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀـ ــﻤﺎ�ت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟﺮاء ﳏﺎﻛﻤﺔ وﻓﻖ
اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 - ١٧وﳚﻮز أن ﻳﺘﻮﱃ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﻌﲏ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ،ﺷﺨﺺ آﺧﺮ.

 - ١٨وﻳﻨﺠﺰ ﻓﺮﻳﻖ اﳋﱪاء ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻪ وﻳﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺧﻄﻴﺎ إﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﳌﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻠِﻢ
ﻟﻠﺸﻜﻮى ﰲ ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻜﻮى إﱃ اﻟﻔﺮﻳﻖ.
 - ١٩وﻳﺘﻮﱃ ﲨﻴﻊ ﻗﻀ ـ ــﺎة اﶈﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺼ ـ ــﺔ ،ﺎﺑﺳ ـ ــﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ اﳌﻌﲏ ،اﺳ ـ ــﺘﻌﺮاض ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﰒ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺎﺑﲣﺎذ أﺣﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)أ( إذا رأى أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎة أن اﻟﺸﻜﻮى ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ أﺳﺲ ﻗﻮﻳﺔ ،ﻳﻐﻠﻖ ﻣﻠﻒ
اﻟﺸﻜﻮىِ ،
وﳜﻄﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﺴﺘﻠﻢ ﻟﻠﺸﻜﻮى اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﻌﲏ واﳌﺸﺘﻜﻲ ﺧﻄﻴﺎ؛
)ب( إذا رأى أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻘﻀ ــﺎة أن اﻟﺸ ــﻜﻮى ﺗﺴ ــﺘﻨﺪ إﱃ أﺳ ــﺲ ﻗﻮﻳﺔ ﻏﲑ أن ﻋﺰل
اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ اﳌﻌﲏ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ ،ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ اﳌﺴ ـ ــﺘﻠﻢ ﻟﻠﺸ ـ ــﻜﻮى اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ؛
)ج( إذا أﲨﻊ اﻟﻘﻀـ ــﺎة ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸـ ــﻜﻮى ﺗﺴـ ــﺘﻨﺪ إﱃ أﺳـ ــﺲ ﻗﻮﻳﺔ وأن اﳌﺴـ ــﺄﻟﺔ
ﻋﻠﻰ درﺟــﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮرة ﲝﻴــﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻌﺰل اﻟﻘــﺎﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣــﺎ ﻳﱪرﻩ ،ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ إﺧﻄــﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ أو
اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ اﳌﺴ ــﺘﻠِﻢ ﻟﻠﺸ ــﻜﻮى ﰲ اﶈﻜﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳛﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ اﳌﺴ ــﺘﻠِﻢ
ﻟﻠﺸﻜﻮى اﳌﺴﺄﻟﺔ إﱃ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﺪل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﻟﻴﻄﻠﺐ ﻋﺰل اﻟﻘﺎﺿـﻲ
اﳌﻌﲏ .وﻳﺘﻮﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿـﻲ اﳌﺴـﺘﻠِﻢ ﻟﻠﺸـﻜﻮى إﺧﻄﺎر اﻟﻘﺎﺿـﻲ اﳌﻌﲏ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻـﻴﺔ ﰲ
أﻗﺮب وﻗﺖ ﳑﻜﻦ؛

ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻏﲑ رﲰﻲ وﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻗﺮارات ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .ﻓﻘﻂ ﻗﺮارات اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
.ﺎﺑﻟﻠﻐﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
)د( إذا رأت أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻘﻀ ــﺎة أن اﻟﺸ ــﻜﻮى ﺗﺴ ــﺘﻨﺪ إﱃ أﺳ ــﺲ ﻗﻮﻳﺔ وأن اﳌﺴ ــﺄﻟﺔ
ﺗﺒﻠﻎ درﺟﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮرة ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻌﺰل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﻌﲏ ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ ،ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﳌﺴـ ــﺘﻠِﻢ ﻟﻠﺸـ ــﻜﻮى اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼـ ــﺤﻴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳـ ــﺒﺎ .وﺗﺘﺎح ﻟﻠﻘﺎﺿـ ــﻲ
اﳌﻌﲏ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺑﻴﺎ�ت ﺧﻄﻴﺔ �ﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﳉﺰاءات اﳌﻘﱰﺣﺔ؛
)ﻫـ( ﻋﻨ ـ ــﺪ اﻻﻧﺘﻬ ـ ــﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ـ ــﺔ اﻟﻮارد ذﻛﺮﻫ ـ ــﺎ ﰲ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ،ﻳﺘﻢ إﺧﻄ ـ ــﺎر
اﳌﺸﺘﻜﻲ ﲟﺎ آل إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺖ ﰲ اﻟﺸﻜﻮى.
 - ٢٠وﺗُﺮاﻋﻰ اﻟﺴ ـ ـ ـ ـﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳ ـ ـ ـ ــﺘﻌﺮاض اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻜﻮى ﺣﱴ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ �ﺎﺋﻴﺎ .وإذا ﻛﺎن
اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة  11أو  13أو ) 19أ( ،ﻳﺒﻘﻰ اﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻢ
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﻌﲏ ﺳﺮ� ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
 - ٢١وﻳﻘﺪم رﺋﻴﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت وﳏﻜﻤﺔ اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺌﻨﺎف ،ﺑﻮاﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻄﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﺪل
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮ� إﱃ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺖ ﰲ اﻟﺸﻜﺎوى.
 - ٢٢وﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

