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اﳌﺎدة 1
اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ
 - 1ﺗﻨﺘﺨﺐ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت رﺋﻴﺴـ ـ ـ ـﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻘﻀـ ـ ـ ــﺎة اﳌﺘﻔﺮﻏﲔ ﳌﺪة ﺳـ ـ ـ ــﻨﺔ واﺣﺪة
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﻛﻲ ﻳﺘﻮﱃ ﺗﺴ ـ ــﻴﲑ أﻋﻤﺎل اﶈﻜﻤﺔ وأﻋﻤﺎل أﻗﻼﻣﻬﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻲ
ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت.
 - 2ﺗﺴﺮي اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﱃ أن ﺗﻘﺮر ﺧﻼﻓﻬﺎ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت:
)أ( ﳚﺮى اﻻﻧﺘﺨـﺎب ﰲ ﺟﻠﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﻘـﺪ ﻛﻞ ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـﺔ وﻳﺘﻮﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻬـﺎم
ﻣﻨﺼﺒﻪ ﲟﺠﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ؛
ﳜﻠﻔﻪ؛

)ب( ﻳﻮاﺻـﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻣﺪة رﺎﺋﺳـﺘﻪ اﻻﺿـﻄﻼع ﲟﻬﺎﻣﻪ إﱃ أن ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ

)ج( إذا ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻘﺎض ﰲ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت أو اﺳـ ــﺘﻘﺎل ﻣﻦ
ﻣﻨﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة وﻻﻳﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻻﺿ ـ ـ ـ ـ ــﻄﻼع ﲟﻬﺎﻣﻪ ،ﲡﺮى اﻧﺘﺨﺎﺎﺑت
ﻟﺘﻌﻴﲔ ﻣﻦ ﳜﻠﻔﻪ ﻟﻠﻤﺪة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ؛
)د( ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺎﺑت ﺄﺑﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻـﻮات .وﳛﻖ ﻷي ﻗﺎض ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ
اﳊﻀﻮر ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ اﻟﻐﺮض أن ﻳﺼﻮت ﺎﺑﳌﺮاﺳﻠﺔ.
اﳌﺎدة 2
اﳉﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
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 - 1ﺗﻌﻘﺪ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺟﻠﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺮة ﰲ اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ
اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺈﺑدارة ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت أو ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
 - 2ﻳﺸﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎة اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻻﻧﻌﻘﺎد اﳉﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت.
اﳌﺎدة 3
ﺑﺪء ﻣﺪة اﻟﻮﻻﻳﺔ
ﺗﺒﺪأ ﻣﺪة وﻻﻳﺔ ﻗﻀ ـ ــﺎة ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﰲ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ ﺷ ـ ــﻬﺮ ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻪ اﻟﺘﺎﱄ
ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﺮر اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
اﳌﺎدة 4
ﻣﻜﺎن اﶈﻜﻤﺔ
ﻳﻀــﻄﻠﻊ ﻗﻀــﺎة ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﲟﻬﺎﻣﻬﻢ ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك وﺟﻨﻴﻒ وﻧﲑوﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ.
ﻏﲑ أن ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت أن ﺗﻘﺮر ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﻬﺗﺎ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﻞ أﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
اﳌﺎدة 5
ﻧﻈﺮ أﻓﺮﻗﺔ اﻟﻘﻀﺎة ﰲ اﻟﻘﻀﺎ�

 - 1ﺎﺑﺳ ـ ــﺘﺜﻨﺎء اﳊﺎﻻت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة  2ﻣﻦ اﳌﺎدة  5أد�ﻩ ،ﻳﺘﻮﱃ ﻗﺎض واﺣﺪ اﻟﻨﻈﺮ
ﰲ اﻟﻘﻀﺎ� اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻤﺔ.

 - 2ﳚﻮز ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ،ﺣﺴ ــﺐ اﳌﻨﺼ ــﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳ ــﺎﺳ ــﻲ ،إﺣﺎﻟﺔ أي
ﻗﻀﻴﺔ إﱃ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎة ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ.

 - 3إذا ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺘـﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ﻗﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎة ﰲ ﻗﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـﺔ ﻣـﺎ ،ﳚﺮي اﻟﺒـﺖ ﻓﻴﻬـﺎ ﺄﺑﻏﻠﺒﻴـﺔ
اﻷﺻﻮات .وﻳﺪون أي رأي ﻣﺆﻳﺪ أو ﻣﺴﺘﻘﻞ أو ﳐﺎﻟﻒ ﰲ ﻧﺺ اﳊﻜﻢ.
اﳌﺎدة 6
رﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوى
 - 1ﺗﺮﻓﻊ اﻟ ــﺪﻋ ــﺎوى ﻟ ــﺪى أﺣ ــﺪ أﻗﻼم ﳏﻜﻤ ــﺔ اﳌﻨ ــﺎزﻋ ــﺎت ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋ ــﺎة اﻟﻘﺮب اﳉﻐﺮاﰲ
وأي اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎدﻳﺔ أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ.
 - 2ﲢﻴﻞ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀ ـ ـ ـ ــﺎ� إﱃ اﻟﻘﻠﻢ اﳌﻨﺎﺳ ـ ـ ـ ــﺐ .وﳚﻮز ﻷﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻃﻠﺐ
ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻜﺎن اﶈﻜﻤﺔ.
اﳌﺎدة 7
آﺟﺎل رﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوى
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.اﻟرﺳﻣﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﻘﺎﻧون

 - 1ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوى إﱃ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻣﲔ ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺠﻞ اﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﻏﻀ ـ ـ ـ ـ ــﻮن
أﺣﺪ اﻵﺟﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)أ(
اﻻﻗﺘﻀﺎء؛

 90ﻳﻮﻣــﺎ ﺗﻘﻮﳝﻴــﺎ ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ ﺗﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻢ اﳌــﺪﻋﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹداري ،ﺣﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ

)ب(  90ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻘﻮﳝﻴﺎ ﻣﻦ اﻧﻘﻀـﺎء ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺮد ذات اﻟﺼـﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹداري،
أي  30ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻘﻮﳝﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷـ ـ ـ ـ ــﺌﺔ ﰲ اﳌﻘﺮ و  45ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻘﻮﳝﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ
اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﰲ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻷﺧﺮى؛
)ج(  90ﻳﻮﻣـ ـ ــﺎ ﺗﻘﻮﳝﻴـ ـ ــﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﳌـ ـ ــﺪﻋﻲ اﻟﻘﺮار اﻹداري ﰲ اﳊـ ـ ــﺎﻻت اﻟﱵ
ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ إداري ﻟﻠﻘﺮار اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ.
 - 2ﺗﺘﺎح ﻣﻬﻠﺔ ﺳـ ــﻨﺔ ﺗﻘﻮﳝﻴﺔ واﺣﺪة ﻷي ﺷـ ــﺨﺺ ﻳﻘﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺎﺑﺳـ ــﻢ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﺟﺰ
أو ﻣﺘﻮﰱ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤ ــﺪة ،ﲟ ــﺎ ﰲ ذﻟ ــﻚ اﻷﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟﻌ ــﺎﻣ ــﺔ واﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ــﺎدﻳﻖ واﻟﱪاﻣﺞ
اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻹدارة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
 - 3ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن إﱃ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧـﺰاﻋﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،ﺗﻘﺒﻞ
اﻟﺪﻋﻮى إذا رﻓﻌﺖ ﰲ ﻏﻀﻮن  90ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻘﻮﳝﻴﺎ ﻣﻦ ﻓﺸﻞ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ.
 - 4ﰲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻟﻺﻟﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق ﰎ اﻟﺘﻮﺻـﻞ إﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺳـﺎﻃﺔ ،ﺗﻘﺒﻞ
اﻟﺪﻋﻮى إذا رﻓﻌﺖ ﰲ ﻏﻀﻮن  90ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻘﻮﳝﻴﺎ ﻣﻦ اﻧﻘﻀﺎء آﺧﺮ ﻳﻮم ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺣﺪدﻩ
اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻃﺔ ،أو ﺑﻌﺪ  30ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻘﻮﳝﻴﺎ ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﳛﺪد اﺗﻔﺎق
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺎﺗرﳜﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ.
 - 5ﰲ اﳊﺎﻻت اﻻﺳـ ـ ــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ أن ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎ ﺧﻄﻴﺎ إﱃ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت
ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻵﺟﺎل اﳌﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة  1ﻣﻦ اﳌﺎدة  7أﻋﻼﻩ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أو ﲤﺪﻳﺪﻫﺎ .وﻳﺒﲔ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺈﺑﳚﺎز اﻟﻈﺮوف اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﱪر اﻟﻄﻠﺐ ﰲ
ﻧﻈﺮ اﳌﺪﻋﻲ .وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺻﻔﺤﺘﲔ.
 - 6وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة  4ﻣﻦ اﳌـﺎدة  8ﻣﻦ اﻟﻨﻈـﺎم اﻷﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﶈﻜﻤـﺔ اﳌﻨـﺎزﻋـﺎت ،ﻻ ﺗﻘﺒـﻞ
اﻟـﺪﻋﻮى إذا رﻓﻌـﺖ ﺑﻌـﺪ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﳌـﺪﻋﻲ اﻟﻘﺮار اﻹداري
اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ.
اﳌﺎدة 8
اﻟﺪﻋﺎوى
 - 1ﳚﻮز ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج ﳛﺪد ﺷﻜﻠﻪ أﻣﲔ اﻟﺴﺠﻞ.
 - 2ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

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

)أ(

اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ وﺎﺗرﻳﺦ ﻣﻴﻼدﻩ وﺟﻨﺴﻴﺘﻪ؛

)ب( وﺿ ــﻊ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻹدارة
واﳌﻜﺘﺐ واﻟﻘﺴﻢ( أو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﻮﻇﻒ إذا ﻛﺎن اﳌﺪﻋﻲ ﻳﻌﺘﺪ ﲝﻘﻮق أﺣﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ؛
)ج(

اﺳﻢ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ )ﻣﻊ إرﻓﺎق اﻹذن(؛

)د(

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ إرﺳﺎل اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ إﻟﻴﻪ؛

)ﻫـ(
اﳌﻄﻌﻮن ﻳﻪ(؛

ﺎﺗرﻳﺦ وﻣﻜ ـ ــﺎن اﲣ ـ ــﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴ ـ ــﻪ ،إن وﺟ ـ ــﺪا )ﻣﻊ إرﻓ ـ ــﺎق اﻟﻘﺮار

)و(

اﻟﺘﺪاﺑﲑ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ز(

أي وﺎﺛﺋﻖ داﻋﻤﺔ )ﻣﺮﻓﻘﺔ وﻣﺮﻗﻤﺔ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﱰﲨﺔ ،ﻳﺸﺎر إﱃ ذﻟﻚ(.

 - 3ﻳﻘ ـ ــﺪم ﳕﻮذج اﻟ ـ ــﺪﻋﻮى اﻷﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻲ اﳌﻮﻗﻊ وﻣﺮﻓﻘ ـ ــﺎﺗ ـ ــﻪ ﻣﻌ ـ ــﺎ .وﳚﻮز ﺗﻘ ـ ــﺪﱘ اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ
ﰲ ﺷﻜﻞ إﻟﻜﱰوﱐ.
 - 4ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﻘﺘﻀـ ـ ــﻴﺎت اﳌﻨﺼـ ـ ــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ،ﻳﻘﻮم أﻣﲔ
اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺠﻞ ﺈﺑﺣﺎﻟﺔ ﻧﺴ ـ ـ ـ ــﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﻳﻀ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺪﻋﻮى إﱃ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ وإﱃ أي ﻃﺮف آﺧﺮ ﻳﺮى
اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻢ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻴﻪ .وإذا ﱂ ﺗﺴــﺘﻮف اﳌﻘﺘﻀــﻴﺎت اﻟﺸــﻜﻠﻴﺔ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ
اﳌﺎدة ،ﳚﻮز ﻷﻣﲔ اﻟﺴــﺠﻞ أن ﻳﻄﻠﺐ إﱃ اﳌﺪﻋﻲ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﳌﻘﺘﻀــﻴﺎت اﳌﺎدة ﰲ ﻏﻀــﻮن ﻓﱰة
زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة .وﻣﱴ اﲣﺬت اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﺼ ـ ـ ــﺤﻴﺤﻴﺔ ﺎﺑﻟﺸ ـ ـ ــﻜﻞ اﳌﻨﺎﺳ ـ ـ ــﺐ ،ﳛﻴﻞ أﻣﲔ اﻟﺴ ـ ـ ــﺠﻞ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻋﻮى إﱃ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
اﳌﺎدة 9
اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ
ﳚﻮز ﻷﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ أن ﻳﻄﻠﺐ إﺻ ـ ــﺪار ﺣﻜﻢ ﻣﺴ ـ ــﺘﻌﺠﻞ إذا ﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﻘﻀ ــﻴﺔ ﳏﻞ ﺧﻼف ،وﻛﺎن إﺻ ــﺪار اﳊﻜﻢ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺮف ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﳚﻮز
ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت أن ﺗﻘﺮر ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ أن ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻢ إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ.
اﳌﺎدة 10
اﻟﺮد
 - 1ﻳﻘﺪم رد اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻏﻀ ـ ـ ـ ــﻮن  30ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻘﻮﳝﻴﺎ ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ اﺳ ـ ـ ـ ــﺘﻼﻣﻪ ﻟﻌﺮﻳﻀـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﺪﻋﻮى .وﻳﻘﺪم اﻟﺮد اﻷﺻــﻠﻲ اﳌﻮﻗﻊ وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﻪ ﻣﻌﺎ .وﳚﻮز ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﰲ ﺷــﻜﻞ إﻟﻜﱰوﱐ.
وﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻘﺪم ردا ﰲ ﻏﻀـ ــﻮن اﳌﺪة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ أن ﻳﺸـ ــﺎرك ﰲ إﺟﺮاءات
اﻟﺪﻋﻮى إﻻ ﺈﺑذن ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت.

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

 - 2ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﻘﺘﻀـ ـ ــﻴﺎت اﳌﻨﺼـ ـ ــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ،ﻳﻘﻮم أﻣﲔ
اﻟﺴـ ـ ــﺠﻞ ﺈﺑﺣﺎﻟﺔ ﻧﺴـ ـ ــﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮد إﱃ اﳌﺪﻋﻲ وإﱃ أي ﻃﺮف آﺧﺮ ﻳﺮى اﻟﻘﺎﺿـ ـ ــﻲ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻢ
إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻴﻪ .وإذا ﱂ ﺗﺴ ــﺘﻮف اﳌﻘﺘﻀ ــﻴﺎت اﻟﺸ ــﻜﻠﻴﺔ اﳌﻨﺼ ــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة ،ﳚﻮز ﻷﻣﲔ
اﻟﺴــﺠﻞ أن ﻳﻄﻠﺐ إﱃ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﳌﻘﺘﻀــﻴﺎت اﳌﺎدة ﰲ ﻏﻀــﻮن ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة.
وﻣﱴ اﲣﺬت اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﺼـ ــﺤﻴﺤﻴﺔ ﺎﺑﻟﺸـ ــﻜﻞ اﳌﻨﺎﺳـ ــﺐ ،ﳛﻴﻞ أﻣﲔ اﻟﺴـ ــﺠﻞ ﻧﺴـ ــﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮد
إﱃ اﳌﺪﻋﻲ.
اﳌﺎدة 11
ﺿﻢ ﻃﺮف ﺟﺪﻳﺪ إﱃ اﻟﺪﻋﻮى
ﳚﻮز ﶈﻜﻤــﺔ اﳌﻨــﺎزﻋــﺎت ﰲ أي وﻗــﺖ ،ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮاء ﺑﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠــﺐ ﻣﻦ أﺣــﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ
أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘـﺎء ﻧﻔﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـﺎ ،أن ﺗﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻃﺮﻓـﺎ آﺧﺮ إﱃ اﻟـﺪﻋﻮى إذا ﺗﺒﲔ ﳍـﺎ أن ﻟـﺬﻟـﻚ اﻟﻄﺮف
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى.
اﳌﺎدة 12
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
 - 1ﳚﻮز ﻟﻄﺮف ﻣﺎ أن ﻳﻌﺮض ﻗﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ،أو أن ﻳﻌﲔ
ﳏﺎﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴ ـ ـ ــﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ أو ﳏﺎﻣﻴﺎ ﻣﺮﺧﺼ ـ ـ ــﺎ ﻟﻪ ﲟﺰاوﻟﺔ اﶈﺎﻣﺎة
أﻣﺎم أي ﻗﻀﺎء وﻃﲏ.
 - 2ﳚﻮز أﻳﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠﻄﺮف أن ﳝﺜﻠﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﺎل أو ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
أو إﺣﺪى اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ.
اﳌﺎدة 13
ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹداري
 - 1ﺄﺗﻣﺮ ﳏﻜﻤ ــﺔ اﳌﻨ ــﺎزﻋ ــﺎت ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات ﺑﻨ ــﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠ ــﺐ ﻣﻦ ﻓﺮد ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ
ﳏﻜﻤـﺔ اﳌﻨـﺎزﻋـﺎت أن ﺗﻌﻠﻖ ،ﺎﺑﻧﺘﻈـﺎر ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪور ﺗﻘﻴﻴﻢ إداري ،ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻗﺮار إداري ﻣﻄﻌﻮن ﻓﻴـﻪ
ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻋــﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إداري ﺟــﺎر ،ﺣﻴﻨﻤــﺎ ﻳﺒــﺪو أن اﻟﻘﺮار ﻏﲑ ﻗــﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﻇــﺎﻫﺮﻩ ،وﰲ
ﺣﺎﻻت اﻟﻀـ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة اﳌﻠﺤﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺮر ﻻ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻴﻞ إﱃ
ﺗﺪارﻛﻪ.
 - 2ﳛﻴﻞ أﻣﲔ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻄﻠﺐ إﱃ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
 - 3ﺗﻨﻈﺮ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﰲ ﻃﻠﺐ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﲢﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﻏﻀـ ــﻮن ﲬﺴـ ــﺔ أ�م ﻋﻤﻞ
ﻣﻦ إﺑﻼغ اﻟﻄﻠﺐ إﱃ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.

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

 - 4ﻳﻜﻮن ﻗﺮار ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف.
اﳌﺎدة 14
ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات أﺛﻨﺎء ﺳﲑ اﻟﺪﻋﻮى
 - 1ﳚﻮز ﶈﻜﻤـﺔ اﳌﻨـﺎزﻋـﺎت ،ﰲ أي وﻗـﺖ أﺛﻨـﺎء ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑ اﻟـﺪﻋﻮى ،أن ﺄﺗﻣﺮ ﺎﺑﲣـﺎذ ﺗـﺪاﺑﲑ
ﲢﻔﻈﻴـﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ وﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻠـﺔ اﻧﺘﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ﻣﺆﻗﺘـﺔ ،ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﻳﺒـﺪو أن اﻟﻘﺮار اﻹداري اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴـﻪ ﻏﲑ
ﻗـﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﻇـﺎﻫﺮﻩ ،وﰲ ﺣـﺎﻻت اﻟﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة اﳌﻠﺤـﺔ ﺑﻮﺟـﻪ ﺧـﺎص ،وﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﻳﱰﺗـﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻩ
ﺿ ـ ــﺮر ﻻ ﺳ ـ ــﺒﻴﻞ إﱃ ﺗﺪارﻛﻪ .وﳚﻮز أن ﺗﺘﻀ ـ ــﻤﻦ وﺳ ـ ــﻴﻠﺔ اﻻﻧﺘﺼ ـ ــﺎف اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻫﺬﻩ أﻣﺮا ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻹداري اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ إﻻ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﻴﲔ أو اﻟﱰﻗﻴﺔ أو إ�ﺎء اﳋﺪﻣﺔ.
 - 2ﳛﻴﻞ أﻣﲔ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻄﻠﺐ إﱃ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
 - 3ﺗﻨﻈﺮ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﰲ ﻃﻠﺐ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﲢﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﻏﻀـ ــﻮن ﲬﺴـ ــﺔ أ�م ﻋﻤﻞ
ﻣﻦ إﺑﻼغ اﻟﻄﻠﺐ إﱃ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
 - 4ﻳﻜﻮن ﻗﺮار ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف.
اﳌﺎدة 15
اﻹﺣﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
 - 1ﳚﻮز ﶈﻜﻤـﺔ اﳌﻨـﺎزﻋـﺎت ،ﰲ أي وﻗـﺖ أﺛﻨـﺎء ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﲑ اﻹﺟﺮاءات ،ﲟـﺎ ﰲ ذﻟـﻚ أﺛﻨـﺎء
ﺟﻠﺴ ـ ـ ــﺎت ﲰﺎع اﻟﺪﻋﻮى ،أن ﺗﺸ ـ ـ ــﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺈﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀ ـ ـ ــﻴﺔ إﱃ اﻟﻮﺳ ـ ـ ــﺎﻃﺔ وأن ﺗﻌﻠﻖ
اﻹﺟﺮاءات.
 - 2ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﱰح اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ اﻟﻮﺳ ـ ــﺎﻃﺔ وﻳﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن ،ﲢﻴﻞ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀ ـ ــﻴﺔ
إﱃ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ أﻣﲔ اﳌﻈﺎﱂ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
 - 3إذا ﻗﺮر اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،ﻓﻌﻠﻴﻬﻤﺎ أن ﻳﺴﺎرﻋﺎ إﱃ إﺑﻼغ
ﻗﻠﻢ اﶈﻜﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻄﻴﺎ.
 - 4ﻋﻨﺪ إﺣﺎﻟﺔ ﻗﻀــﻴﺔ إﱃ ﺷــﻌﺒﺔ اﻟﻮﺳــﺎﻃﺔ ،ﳛﻴﻞ أﻣﲔ اﻟﺴــﺠﻞ اﳌﻌﲏ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀــﻴﺔ إﱃ
ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ .وﺗﻌﻠﻖ اﻹﺟﺮاءات أﺛﻨﺎء اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ.
 - 5ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳـ ــﺎﻃﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷـ ــﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﺎدة .ﺑﻴﺪ أن ﻟﺸـ ــﻌﺒﺔ اﻟﻮﺳـ ــﺎﻃﺔ
أن ﺗﻘﻮم ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸـ ـ ـ ــﺎور ﻣﻊ اﻟﻄﺮﻓﲔ ،وﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺮى ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳـ ـ ـ ــﺒﺎ ،ﺈﺑﺧﻄﺎر ﻗﻠﻢ اﶈﻜﻤﺔ ﺄﺑن
اﳉﻬﻮد ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺳﺘﺘﻄﻠﺐ وﻗﺘﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ.
 - 6ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺷـ ـ ـ ــﻌﺒﺔ اﻟﻮﺳـ ـ ـ ــﺎﻃﺔ ﻣﺴـ ـ ـ ــﺆوﻟﻴﺔ إﺑﻼغ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮﺳـ ـ ـ ــﺎﻃﺔ ﰲ
اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ.

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

 - 7ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﳌﻌــﺪة ﻣﻦ أﺟــﻞ أﻳــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻏﲑ رﲰﻴــﺔ ﻟﺘﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻳــﺔ ﻧﺰاع ﻣــﺎ أو
ﻟﻠﻮﺳــﺎﻃﺔ واﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﺸــﻔﻮﻳﺔ اﳌﺪﱃ ﻬﺑﺎ ﺧﻼل أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﳋﺼــﻮﺻــﻴﺔ
واﻟﺴ ـ ـﺮﻳﺔ اﳌﻄﻠﻘﺘﲔ ،وﻻ ﻳﻜﺸـ ــﻒ ﻋﻨﻬﺎ أﺑﺪا ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت .وﻻ ﺗﺬﻛﺮ أﻳﺔ ﺟﻬﻮد وﺳـ ــﺎﻃﺔ
ﰲ اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ أو اﳌـﺬﻛﺮات اﳋﻄﻴـﺔ اﳌﻘـﺪﻣـﺔ إﱃ ﳏﻜﻤـﺔ اﳌﻨـﺎزﻋـﺎت أو ﰲ أﻳـﺔ ﻣﺮاﻓﻌـﺎت ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻔﻮﻳـﺔ
أﻣﺎم ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت.
اﳌﺎدة 16
ﺟﻠﺴﺎت ﲰﺎع اﻟﺪﻋﻮى
 - 1ﳚﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﳌﻜﻠﻒ ﺎﺑﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ أن ﻳﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻟﺴﻤﺎع اﻟﺪﻋﻮى.
 - 2ﺗﻌﻘﺪ اﳉﻠﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎدة إﺛﺮ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻌﻦ ﰲ ﻗﺮار إداري ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺗﺪﺑﲑ ﺄﺗدﻳﱯ.
 - 3ﻳﺒﻠﻎ أﻣﲔ اﻟﺴــﺠﻞ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺳــﻠﻔﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﳉﻠﺴــﺔ وﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ ،وﻳﺆﻛﺪ أﲰﺎء اﻟﺸــﻬﻮد أو
اﳋﱪاء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺪﻟﻮن ﺑﺸﻬﺎدﻬﺗﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ.
 - 4ﳚــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﲔ أو ﻣﻦ ﳝﺜﻠﻬﻤــﺎ وﻓﻖ اﻷﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﳌﺮﻋﻴــﺔ ﺣﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮر اﳉﻠﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ،
إﻣﺎ ﺄﺑﻧﻔﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﻢ أو ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﺔ ﻟﻠﻔﻴﺪﻳﻮ أو اﳍﺎﺗﻒ أو أﻳﺔ وﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻠﺔ
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ أﺧﺮى.
 - 5إذا ﻃﻠﺒﺖ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺣﻀـ ـ ـ ــﻮر أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ أو أي ﺷـ ـ ـ ــﺨﺺ آﺧﺮ ﺟﻠﺴـ ـ ـ ــﺔ
ﻟﺴـ ـ ــﻤﺎع اﻟﺪﻋﻮى ،ﺗﺘﺤﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻀـ ـ ــﺮورﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴـ ـ ــﻔﺮ وإﻳﻮاء ذﻟﻚ اﻟﻄﺮف
أو اﻟﺸﺨﺺ.
 - 6ﺗﺒﺎﺷــﺮ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺸــﻔﻮﻳﺔ ﰲ ﺟﻠﺴــﺎت ﻋﻠﻨﻴﺔ ،ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﺿــﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ ﰲ
اﻟﻘﻀــﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴــﻪ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أي ﻣﻦ ﻃﺮﰲ اﻟﻘﻀــﻴﺔ ،أن ﲦﺔ ﻇﺮوﻓﺎ اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻘﺘﻀــﻲ أن ﺗﻜﻮن اﳉﻠﺴــﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ .وﳚﻮز أن ﺗﻌﻘﺪ اﳉﻠﺴــﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺻــﻠﺔ ﻟﻠﻔﻴﺪﻳﻮ أو
اﳍﺎﺗﻒ أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ أﺧﺮى ،إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻠﻈﺮوف.
اﳌﺎدة 17
اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ
 - 1ﳚﻮز ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ اﺳ ـ ــﺘﺪﻋﺎء ﺷ ـ ــﻬﻮد وﺧﱪاء ﻟﻺدﻻء ﺑﺸ ـ ــﻬﺎدﻬﺗﻢ .وﳚﻮز ﻟﻠﻄﺮف اﳋﺼ ـ ــﻢ
اﺳ ـ ـ ــﺘﺠﻮاب اﻟﺸ ـ ـ ــﻬﻮد واﳋﱪاء .وﳚﻮز ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺳ ـ ـ ــﺌﻠﺔ إﱃ اﻟﺸ ـ ـ ــﻬﻮد واﳋﱪاء
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴ ــﺘﺪﻋﻴﻬﻢ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ،وﳚﻮز ﳍﺎ أن ﺗﺴ ــﺘﺪﻋﻲ أي ﺷ ــﻬﻮد أو ﺧﱪاء آﺧﺮﻳﻦ ﻣﱴ
رأت ذﻟﻚ ﺿ ـ ـ ــﺮور� .وﳚﻮز ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت أن ﺄﺗﻣﺮ ﲟﺜﻮل أي ﺷ ـ ـ ــﺨﺺ أﻣﺎﻣﻬﺎ أو ﺑﺘﻘﺪﱘ
أﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ.

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

 - 2ﳚﻮز ﶈﻜﻤـﺔ اﳌﻨـﺎزﻋـﺎت أن ﺗﺒـﺖ ﰲ اﻟﻘﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ� ﰲ ﻏﻴـﺎب أﺣـﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ ،إذا رأت
ذﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
 - 3ﻳﺪﱄ ﻛﻞ ﺷـ ــﺎﻫﺪ ﻗﺒﻞ اﻹدﻻء ﺑﺸـ ــﻬﺎدﺗﻪ ﺎﺑﻹﻋﻼن اﻟﺘﺎﱄ” :أﻗﺴـ ــﻢ ﺑﺸـ ــﺮﰲ وﺑﻀـ ــﻤﲑ
ﺻﺎدق أﻧﲏ ﺳﺄﻗﻮل اﳊﻖ ﻛﻞ اﳊﻖ وﻻ ﺷﻲء ﻏﲑ اﳊﻖ“.
 - 4ﻳﺪﱄ ﻛﻞ ﺧﺒﲑ ﻗﺒﻞ اﻹدﻻء ﺑﺸـ ـ ــﻬﺎدﺗﻪ ﺎﺑﻹﻋﻼن اﻟﺘﺎﱄ” :أﻗﺴـ ـ ــﻢ ﺑﺸـ ـ ــﺮﰲ وﺑﻀـ ـ ــﻤﲑ
ﺻﺎدق أن اﻹﻓﺎدة اﻟﱵ ﺳﺄدﱄ ﻬﺑﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﻨﺎﻋﱵ اﻟﺼﺎدﻗﺔ“.
 - 5ﳚﻮز ﻷي ﻃﺮف أن ﻳﻌﱰض ﻋﻠﻰ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـﺎدة أي ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻫـﺪ أو ﺧﺒﲑ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﲔ
أﺳﺒﺎب اﻻﻋﱰاض .وﺗﺒﺖ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ .وﻳﻜﻮن ﻗﺮارﻫﺎ �ﺎﺋﻴﺎ.
 - 6ﺗﻘﺮر ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﺜﻮل اﻟﺸ ــﺎﻫﺪ أو اﳋﺒﲑ ﺑﺸ ــﺨﺼ ــﻪ
أﻣﺎﻣﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﺳـ ـ ــﲑ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺸـ ـ ــﻔﻮﻳﺔ ،وﲢﺪد اﻟﺴـ ـ ــﺒﻞ اﳌﻨﺎﺳـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺸـ ـ ــﺮط ﻣﺜﻮل اﻟﻔﺮد
ﺑﺸــﺨﺼــﻪ .وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻷدﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺻــﻠﺔ ﻟﻠﻔﻴﺪﻳﻮ أو اﳍﺎﺗﻒ أو أﻳﺔ وﺳــﻴﻠﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
أﺧﺮى.
اﳌﺎدة 18
اﻷدﻟﺔ
 - 1ﺗﺒﺖ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﰲ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺔ أﻳﺔ أدﻟﺔ.
 - 2ﳚﻮز ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت أن ﺄﺗﻣﺮ أ� ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﺘﻘﺪﱘ أدﻟﺔ ﻣﱴ ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎءت ،وﳍﺎ أن
ﺗﻠﺰم أي ﺷﺨﺺ ﺎﺑﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ أو ﺗﻘﺪﱘ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮى ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت أ�ﺎ
ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻧﺰﻳﻬﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ.
 - 3ﳚﻮز ﻟﻠﻄﺮف اﻟــﺬي ﻳﻮد ﻋﺮض أدﻟــﺔ ﲝﻮزة اﻟﻄﺮف اﳋﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ أو أي ﻛﻴــﺎن آﺧﺮ أن
ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ،ﰲ ﻃﻠﺒﻪ اﻷﺻـ ـ ـ ــﻠﻲ أو ﰲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻋﻮى ،أن
ﺄﺗﻣﺮ ﺑﻌﺮض ﺗﻠﻚ اﻷدﻟﺔ.
 - 4ﳚﻮز ﶈﻜﻤـﺔ اﳌﻨـﺎزﻋـﺎت ،ﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠـﺐ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ،أن ﺗﻔﺮض ﺗـﺪاﺑﲑ ﳊﻔﻆ
ﺳﺮﻳﺔ اﻷدﻟﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرات اﻷﻣﻦ أو ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى.
 - 5ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت أن ﺗﺴـ ـ ــﺘﺒﻌﺪ اﻷدﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺮى أ�ﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﺼـ ـ ــﻠﺔ ﺎﺑﳌﻮﺿـ ـ ــﻮع أو ﻏﲑ
ﺟﺪﻳﺔ أو ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺛﺒﺎﺗﻴﺔ .وﳚﻮز ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت أﻳﻀـ ـ ـ ـ ــﺎ أن ﲢﺪ ﻣﻦ اﻟﺸـ ـ ـ ـ ــﻬﺎدة
اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.

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

اﳌﺎدة 19
إدارة اﻟﻘﻀﺎ�
ﳚﻮز ﶈﻜﻤـﺔ اﳌﻨـﺎزﻋﺎت ،إﻣﺎ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠـﺐ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘـﺎء ﻧﻔﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـﺎ،
أن ﺗﺼ ـ ــﺪر ﻣﱴ ﺷ ـ ــﺎءت أي أﻣﺮ أو ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻳﺮى ﻗﺎض ﻣﻦ اﻟﻘﻀ ـ ــﺎة أﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳ ـ ــﺐ ﻟﻠﻔﺼ ـ ــﻞ ﰲ
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻧﺰﻳﻬﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ وﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ.
اﳌﺎدة 20
رد اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻﲣﺎذ اﻹﺟﺮاء اﳌﻄﻠﻮب أو ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ
ﳚﻮز ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت أن ﺄﺗﻣﺮ ،ﲟﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ،ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺖ ﰲ اﻷﺳـﺎس اﻟﺬي
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟـﺪﻋﻮى وإذا ﺧﻠﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ إﱃ أﻧـﻪ ﱂ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣـﺪ اﻹﺟﺮاءات ذات اﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـﺔ
اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ واﻹداري ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ أو اﳌﻨﺸـﻮرات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺴـﺎرﻳﺔ،
ﺑﺮد اﻟــﺪﻋﻮى ﻻﲣــﺎذ اﻹﺟﺮاء اﳌﻄﻠﻮب أو ﺗﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺤﻴﺤــﻪ ﰲ ﻓﱰة ﻻ ﺗﺘﺠــﺎوز ﰲ أي ﺣــﺎل ﻣﻦ
اﻷﺣﻮال ﺛﻼﺛﺔ أﺷ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺮ .وﳚﻮز ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ،ﰲ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻻت ،أن ﺄﺗﻣﺮ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﺎ ﺗﻜﺒﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﺴـ ـ ــﺎرة ﺑﺴـ ـ ــﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ اﻹﺟﺮاءات ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺻﺎﰲ اﳌﺮﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
اﳌﺎدة 21
ﻗﻠﻢ اﶈﻜﻤﺔ
 - 1ﺗﺘﻠﻘﻰ ﳏﻜﻤــﺔ اﳌﻨــﺎزﻋــﺎت اﻟــﺪﻋﻢ ﻣﻦ أﻗﻼم اﶈﻜﻤــﺔ اﻟﱵ ﲤ ـﺪﻫــﺎ ﺑﻜــﺎﻓــﺔ اﳋــﺪﻣ ــﺎت
اﻹدارﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻀﺮورﻳﺔ.
 - 2ﺗﻨﺸـ ـ ـ ــﺄ أﻗﻼم اﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك وﺟﻨﻴﻒ وﻧﲑوﰊ .وﻳﺮأس ﻛﻼ ﻣﻨﻬﺎ أﻣﲔ ﻟﻠﺴـ ـ ـ ــﺠﻞ
ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم وﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
 - 3ﻳﻀـ ـ ـ ــﻄﻠﻊ أﻣﻨﺎء اﻟﺴـ ـ ـ ــﺠﻞ ﺎﺑﳌﻬﺎم اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﻻﺋﺤﺔ اﶈﻜﻤﺔ وﻳﻘﺪﻣﻮن اﻟﺪﻋﻢ ﻷﻋﻤﺎل
ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿـ ـ ــﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻊ .وﻳﻀـ ـ ــﻄﻠﻊ أﻣﻨﺎء اﻟﺴـ ـ ــﺠﻞ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ( إﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ وإﻋ ــﺪاد ﲨﻴﻊ اﻹﺧﻄ ــﺎرات اﳌﻄﻠﻮﺑ ــﺔ ﲟﻮﺟ ــﺐ ﻻﺋﺤ ــﺔ
اﶈﻜﻤﺔ أو اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﺪﻋﺎوى اﳌﻘﺎﻣﺔ أﻣﺎم ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت؛
)ب( إﻧﺸـ ــﺎء ﻣﻠﻒ رﺋﻴﺴـ ــﻲ ﺎﺑﻟﻘﻠﻢ ﻟﻜﻞ ﻗﻀـ ــﻴﺔ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻘﻀـ ـ ــﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ،وﺗﻮارﻳﺦ ﺟﻠﺴـ ـ ــﺎت ﲰﺎع اﻟﺪﻋﻮى ،وﺗﻮارﻳﺦ اﺳـ ـ ــﺘﻼم أي
وﺛﻴﻘﺔ أو إﺧﻄﺎر ﻳﺸﻜﻼن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات أو ﺻﺪورﳘﺎ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ أﻣﲔ اﻟﺴﺠﻞ؛

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

)ج( أداء أﻳﺔ ﻣﻬﺎم أﺧﺮى ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻜﻔﺎءة ﺳــﲑ ﻋﻤﻞ
ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت.
 - 4إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳ ـ ـ ـ ــﻊ أﻣﲔ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺠﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺎﺑﳌﻬﻤﺔ ،ﳛﻞ ﳏﻠﻪ ﻣﺴ ـ ـ ـ ــﺆول ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻷﻣﲔ
اﻟﻌﺎم.
اﳌﺎدة 22
ﺗﺪﺧﻞ أﺷﺨﺎص ﻟﻴﺴﻮا ﻃﺮﻓﺎ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ
 - 1ﳚﻮز ﻷي ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺨﺺ ﳛﻖ ﻟـﻪ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﳏﻜﻤـﺔ اﳌﻨـﺎزﻋـﺎت ،ﲟﻮﺟـﺐ اﻟﻔﻘﺮة  4ﻣﻦ
اﳌﺎدة  2ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـ ــﻲ ،أن ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج ﳛﺪد ﺻ ـ ـ ـ ــﻴﻐﺘﻪ أﻣﲔ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺠﻞ
ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻗﻀ ـ ـ ــﻴﺔ ﻣﺎ ﰲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أﺳ ـ ـ ــﺎس أن ﺣﻘﺎ ﻟﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻀ ـ ـ ــﺮر ﻣﻦ
اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺳﺘﺼﺪرﻩ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت.
 - 2ﻳﻘﻮم أﻣﲔ اﻟﺴـﺠﻞ ،ﺑﻌﺪ أن ﻳﺴـﺘﻮﺛﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﻘﺘﻀـﻴﺎت اﳌﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ
ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ،ﺈﺑﺣﺎﻟﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ إﱃ اﳌﺪﻋﻲ واﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.

 - 3ﺗﺒـﺖ ﳏﻜﻤـﺔ اﳌﻨـﺎزﻋـﺎت ﰲ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴـﺔ ﻃﻠـﺐ اﻟﺘـﺪﺧـﻞ .وﻳﻜﻮن ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار �ـﺎﺋﻴـﺎ وﻳﺒﻠﻐـﻪ
أﻣﲔ اﻟﺴﺠﻞ إﱃ اﳌﺘﺪﺧﻞ وﻃﺮﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

 - 4ﲢــﺪد ﳏﻜﻤــﺔ اﳌﻨــﺎزﻋــﺎت ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘــﺪﺧــﻞ .وﰲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠــﺐ ،ﺗﻘﺮر ﳏﻜﻤ ــﺔ
اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺎ ﳛﻴﻠﻪ أﻣﲔ اﻟﺴــﺠﻞ إﱃ اﳌﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ وﺎﺛﺋﻖ ذات ﺻــﻠﺔ ﺎﺑﻟﺪﻋﻮى ،إن وﺟﺪت،
وﲢﺪد ﻣﻮﻋﺪا ﳚﺐ ﲝﻠﻮﻟﻪ أن ﻳﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺘﺪﺧﻞ أﻳﺔ ﻋﺮاﺋﺾ ﺧﻄﻴﺔ .وﺗﻘﺮر أﻳﻀﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ
ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﺪﺧﻞ ﺎﺑﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺷﻔﻮﻳﺔ.
اﳌﺎدة 23
اﻹﺟﺮاء اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺮر ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ،وﺗﻘﺪم اﻟﻨﺴـ ـ ـ ـ ــﺨﺔ اﻷﺻـ ـ ـ ـ ــﻠﻴﺔ
اﳌﻮﻗﻌﺔ إﱃ أﻣﲔ اﻟﺴﺠﻞ .وﳚﻮز إرﺳﺎل اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺷﻜﻞ إﻟﻜﱰوﱐ.
اﳌﺎدة 24
ﻣﺬﻛﺮات أﺻﺪﻗﺎء اﶈﻜﻤﺔ
 - 1ﳚﻮز ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻹﻳﺪاع ﻣﺬﻛﺮة ﺎﺑﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج ﳛﺪد ﺷـ ـ ــﻜﻠﻪ أﻣﲔ اﻟﺴـ ـ ــﺠﻞ ،وﳚﻮز إرﺳـ ـ ــﺎل اﳌﺬﻛﺮة ﰲ ﺷـ ـ ــﻜﻞ إﻟﻜﱰوﱐ .وﳛﻴﻞ
أﻣﲔ اﻟﺴ ــﺠﻞ ﻧﺴ ــﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ إﱃ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﳝﻜﻨﻬﻤﺎ ﺗﺴ ــﺠﻴﻞ اﻋﱰاﺿ ــﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛﺔ أ�م ،وﺗﻘﺪم اﻻﻋﱰاﺿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺮر ﳍﺬا اﻟﻐﺮض.

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

 - 2ﳚﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎﺿ ــﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻘﻀ ــﻴﺔ أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺐ إذا اﻋﺘﱪ
أن إﻳﺪاع اﳌﺬﻛﺮة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺳـﻴﺴـﺎﻋﺪ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﰲ ﻣﺪاوﻻﻬﺗﺎ .وﻳﺒﻠﻎ أﻣﲔ اﻟﺴـﺠﻞ اﻟﻘﺮار
اﳌﻌﲏ إﱃ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻄﺮﻓﲔ.
اﳌﺎدة 25
اﻷﺣﻜﺎم
 - 1ﺗﺼـ ـ ــﺪر اﻷﺣﻜﺎم ﰲ ﺻـ ـ ــﻮرة ﺧﻄﻴﺔ وﻣﺸـ ـ ــﻔﻮﻋﺔ ﲟﺎ ﺗﺴـ ـ ــﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎت ووﻗﺎﺋﻊ
وأﺳﺎﻧﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 - 2ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺖ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀ ـ ـ ـ ــﺎة ﰲ اﻟﻘﻀ ـ ـ ـ ــﻴﺔ ،ﳚﻮز ﻷي ﻣﻦ اﻟﻘﻀ ـ ـ ـ ــﺎة أن ﻳﺬﻳﻞ
اﻟﻘﺮار ﺑﺮأي ﻣﺴﺘﻘﻞ أو ﳐﺎﻟﻒ أو ﻣﺆﻳﺪ.
 - 3ﺗﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎغ اﻷﺣﻜﺎم ﺄﺑي ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،وﺗﻮدع ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺨﺘﺎن
أﺻﻠﻴﺘﺎن ﻣﻮﻗﻌﺘﺎن ﰲ ﳏﻔﻮﻇﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
 - 4ﻳﺮﺳــﻞ أﻣﻨﺎء اﻟﺴــﺠﻞ ﻧﺴــﺨﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ إﱃ ﻛﻞ ﻃﺮف ﰲ اﻟﻘﻀــﻴﺔ .وﻳﺘﺴــﻠﻢ اﻟﻄﺮف
اﳌﺪﻋﻲ أو اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴ ــﺨﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ﺎﺑﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﻬﺑﺎ ﻋﺮﻳﻀ ــﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻ ــﻠﻴﺔ،
إﻻ إذا ﻃﻠﺐ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺈﺑﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
 - 5ﻳﺮﺳ ــﻞ أﻣﻨﺎء اﻟﺴ ــﺠﻞ إﱃ ﲨﻴﻊ ﻗﻀ ــﺎة ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻧﺴ ــﺨﺎ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ.
اﳌﺎدة 26
ﻧﺸﺮ اﻷﺣﻜﺎم
 - 1ﻳﺮﺗﺐ أﻣﻨﺎء اﻟﺴـ ـ ـ ــﺠﻞ ﻟﻨﺸـ ـ ـ ــﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼـ ـ ـ ــﺎدرة ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورﻫﺎ.
 - 2ﺗﻜﻔﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼ ــﺎدرة ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﺸ ــﺨﺼ ــﻴﺔ وﺗﻜﻮن
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﻗﻠﻢ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت.
اﳌﺎدة 27
ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﱀ
 - 1ﻳﻌﲏ ﻣﺼ ــﻄﻠﺢ ”ﺗﻀ ــﺎرب اﳌﺼ ــﺎﱀ“ أي ﻋﺎﻣﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﻮق ﻗﺪرة اﻟﻘﺎﺿ ـﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺼــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺴــﺘﻘﻞ وﳏﺎﻳﺪ ﰲ ﻗﻀــﻴﺔ ﻳﻜﻠﻒ ﻬﺑﺎ ،أو ﻳﻌﻄﻲ ﺑﺼــﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺄﺑﻧﻪ
ﻳﻌﻮﻗﻬﺎ.
 - 2ﻳﻨﺸ ــﺄ اﻟﺘﻀ ــﺎرب ﰲ اﳌﺼ ــﺎﱀ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻘﻀ ــﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻠﻒ ﻬﺑﺎ اﻟﻘﺎﺿ ـﻲ ﺄﺑي ﳑﺎ
ﻳﻠﻲ:
)أ(

ﺷﺨﺺ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺎﺑﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أو ﻣﻬﻨﻴﺔ؛

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

)ب( ﻣﺴ ـ ـ ـ ــﺄﻟﺔ ﺳ ـ ـ ـ ــﺒﻖ ﻟﻠﻘﺎﺿ ـ ـ ـ ــﻲ أن ﻋﻤﻞ ﺑﺸ ـ ـ ـ ــﺄ�ﺎ ﺑﺼ ـ ـ ـ ــﻔﺔ أﺧﺮى ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ
ﻛﻤﺴﺘﺸﺎر أو ﳏﺎم أو ﺧﺒﲑ أو ﺷﺎﻫﺪ؛
)ج( أي ﻇﺮوف أﺧﺮى ﻳﺴــﺘﺸــﻒ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺮاﻗﺐ ﺑﺼــﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰة أن
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ أﻣﺮ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
اﳌﺎدة 28
اﻟﺘﻨﺤﻲ
 - 1ﻳﺘﻨﺤﻰ ﻗﺎﺿ ــﻲ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﻳﺔ ﻗﻀ ــﻴﺔ ﻣﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻄﻮي أو ﺑﺪا
أ�ﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻀ ـ ـ ـ ــﺎرب ﰲ اﳌﺼ ـ ـ ـ ــﺎﱀ ،ﺣﺴ ـ ـ ـ ــﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﰲ اﳌﺎدة  27ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ
اﶈﻜﻤﺔ ،وﻳﺒﻠﻎ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
 - 2ﳚﻮز ﻷي ﻃﺮف ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ أن ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻌﻠﻼ ﻟﺘﻨﺤﻴﺔ أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
وﺟﻮد ﺗﻀــﺎرب ﰲ اﳌﺼــﺎﱀ ،إﱃ رﺋﻴﺲ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺬي ﻳﺒﺖ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺎس
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ وﳜﻄﺮ اﻟﻄﺮف اﳌﻌﲏ ﺎﺑﻟﻘﺮار ﺧﻄﻴﺎ .وﳛﺎل ﻃﻠﺐ ﺗﻨﺤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﱃ
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎة ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻪ.
 - 3ﻳﺒﻠﻎ أﻣﲔ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻘﺮار إﱃ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ.
اﳌﺎدة 29
إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم
 - 1ﳚﻮز ﻷي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ أن ﻳﻘ ــﺪم ﻃﻠﺒ ــﺎ إﱃ ﳏﻜﻤ ــﺔ اﳌﻨ ــﺎزﻋ ــﺎت ﻹﻋ ــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ
اﳊﻜﻢ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸـ ـ ـ ــﺎف واﻗﻌﺔ ﺣﺎﲰﺔ ﻛﺎﻧﺖ ،ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﻖ ﺎﺑﳊﻜﻢ ،ﳎﻬﻮﻟﺔ ﻟﺪى ﳏﻜﻤﺔ
اﳌﻨﺎزﻋﺎت وﻟﺪى اﻟﻄﺮف اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺈﺑﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳊﻜﻢ ،ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﻳﻜﻮن اﳉﻬﻞ ﺑﺘﻠﻚ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ،ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮال� ،ﺷﺌﺎ ﻋﻦ اﻹﳘﺎل.
 - 2ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻘـ ــﺪﱘ ﻃﻠـ ــﺐ إﻋـ ــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳊﻜﻢ ﰲ ﻏﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮن  30ﻳﻮﻣـ ــﺎ ﺗﻘﻮﳝﻴـ ــﺎ ﻣﻦ
اﻛﺘﺸﺎف ﺗﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﰲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ ﺻﺪور اﳊﻜﻢ.
 - 3ﻳﺮﺳـ ـ ـ ــﻞ ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳊﻜﻢ إﱃ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﳚﻮز ﻟﻪ ﰲ ﻏﻀـ ـ ـ ــﻮن
 30ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻴﻪ أن ﻳﻘﺪم ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻴﻪ إﱃ أﻣﲔ اﻟﺴﺠﻞ.
اﳌﺎدة 30
ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺣﻜﺎم
ﳚﻮز ﻷي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ أن ﻳﻄﻠﺐ إﱃ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻌﲎ اﳊﻜﻢ أو ﺑﻴﺎن
ﻧﻄﺎﻗﻪ ،ﺷ ـ ـﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺪى ﳏﻜﻤﺔ اﻻﺳ ـ ــﺘﺌﻨﺎف .وﻳﺮﺳ ـ ــﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻔﺴ ـ ــﲑ إﱃ

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

اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﳚﻮز ﻟﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻏﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮن  30ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻴﻪ .وﺗﺒﺖ
ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﰲ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ وﺗﺼﺪر ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﻟﻪ ،ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ.
اﳌﺎدة 31
ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺣﻜﺎم
ﳚﻮز ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت أن ﺗﻘﻮم ﰲ أي وﻗﺖ ،ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
ﻳﻘـﺪﻣﻪ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺮر ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺑﺘﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺤﻴﺢ أي أﺧﻄـﺎء ﻛﺘـﺎﺑﻴـﺔ أو
ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ أو أي أﺧﻄﺎء �ﲨﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻫﻔﻮة أو ﺳﻬﻮ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮدﻳﻦ.
اﳌﺎدة 32
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم
 - 1أﺣﻜـﺎم ﳏﻜﻤـﺔ اﳌﻨـﺎزﻋـﺎت ﻣﻠﺰﻣـﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ ،ﻏﲑ أﻧـﻪ ﻗـﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻼﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺌﻨـﺎف وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻨﻈـﺎم
اﻷﺳ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ــﻲ ﶈﻜﻤﺔ اﻻﺳ ـ ـ ــﺘﺌﻨﺎف .وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳ ـ ـ ــﺘﺌﻨﺎف اﳊﻜﻢ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼ ـ ـ ــﲑ �ﻓﺬا ﺑﻌﺪ
اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﶈﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
 - 2ﻣﱴ أﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﺢ اﳊﻜﻢ واﺟــﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ،ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﻔﻘﺮة  3ﻣﻦ اﳌــﺎدة  11ﻣﻦ اﻟﻨﻈــﺎم
اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـ ــﻲ ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ،ﳚﻮز ﻷي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ أن ﻳﻄﻠﺐ إﱃ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت أن
ﺗﺼـ ــﺪر أﻣﺮا ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻢ إذا ﻛﺎن اﳊﻜﻢ ﻳﺴـ ــﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﻏﻀـ ــﻮن ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﱂ
ﻳﺘﻢ اﻻﺿﻄﻼع ﺎﺑﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
اﳌﺎدة 33
اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ
ﱂ ﺗــﺪرج ﻋﻨــﺎوﻳﻦ اﳌﻮاد ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤــﺔ إﻻ ﻷﻏﺮاض ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ ،وﻫﻲ ﻻ ﺗﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜــﻞ
ﺗﻔﺴﲑا ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﻌﻨﻴﺔ.
اﳌﺎدة 34
ﺣﺴﺎب اﳌﻬﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
إن اﳌﻬﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﶈﺪدة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ:
ﺑﻪ؛

)أ(

ﺗﺸـ ـ ــﲑ إﱃ اﻷ�م اﻟﺘﻘﻮﳝﻴﺔ ،وﻻ ﺗﺸـ ـ ــﻤﻞ ﻳﻮم وﻗﻮع اﳊﺪث اﻟﺬي ﺗﺒﺪأ اﻟﻔﱰة

)ب( ﺗﺸـ ـ ــﻤﻞ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻟﻘﻠﻢ اﶈﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن آﺧﺮ ﻳﻮم ﰲ اﳌﻬﻠﺔ
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ؛

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

)ج(
ﻣﻦ اﳌﻬﻠﺔ.

ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺴـ ـ ــﺘﻮﻓﺎة إذا أرﺳـ ـ ــﻠﺖ اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻮﺳـ ـ ــﻴﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﰲ آﺧﺮ ﻳﻮم

اﳌﺎدة 35
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻤﻬﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﳚﻮز ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﻘﺎﺿـ ـ ـ ــﻲ أو ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﻀـ ـ ـ ــﺎة اﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻘﻀـ ـ ـ ــﻴﺔ أن ﻳﻘﻮم ،ﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة  3ﻣﻦ اﳌﺎدة  8ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻲ ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ،ﺑﺘﻘﺼ ـ ـﲑ أو
ﲤــﺪﻳــﺪ اﳌﻬــﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ اﶈــﺪدة ﰲ ﻻﺋﺤــﺔ اﶈﻜﻤــﺔ أو اﻹﻋﻔــﺎء ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻳــﺔ ﻗــﺎﻋــﺪة ﻋﻨــﺪﻣــﺎ
ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
اﳌﺎدة 36
اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﻻﺋﺤﺔ اﶈﻜﻤﺔ
 - 1ﻛﻞ اﳌﺴـ ـ ـ ــﺎﺋﻞ ﻏﲑ اﳌﻨﺼـ ـ ـ ــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻـ ـ ـ ـﺮاﺣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﻌﺎﰿ ﺑﻘﺮار ﺗﺘﺨﺬﻩ
ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﲝﻜﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﳍﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة  7ﻣﻦ
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
 - 2ﳚﻮز ﶈﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت إﺻﺪار ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺎﺑﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻼﺋﺤﺔ.
اﳌﺎدة 37
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻼﺋﺤﺔ
 - 1ﳚﻮز ﶈﻜﻤـﺔ اﳌﻨـﺎزﻋـﺎت أن ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﰲ ﺟﻠﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ ﺗﻌـﺪﻳﻼت ﻟﻼﺋﺤﺘﻬـﺎ ،وﺗﻘـﺪم
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إﱃ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 - 2ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرة ﻣﺆﻗﺘﺔ رﻳﺜﻤﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو إﱃ أن ﺗﻘﻮم
ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ أو ﺳﺤﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﺮرﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 - 3ﳚﻮز ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸـ ــﺎور ﻣﻊ ﻗﻀـ ــﺎة ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ،أن ﻳﺼـ ــﺪر ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت إﱃ
أﻣﻨﺎء اﻟﺴ ـ ــﺠﻞ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ أي ﳕﺎذج ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﰲ ﺿ ـ ــﻮء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﺷ ـ ـﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﻻﺋﺤﺔ اﶈﻜﻤﺔ.
اﳌﺎدة 38
ﺑﺪء ﻧﻔﺎذ اﻟﻼﺋﺤﺔ
 - 1ﻳﺒـﺪأ ﻧﻔـﺎذ ﻻﺋﺤـﺔ اﶈﻜﻤـﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺮ اﻟﺘـﺎﱄ ﳌﻮاﻓﻘـﺔ اﳉﻤﻌﻴـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 - 2ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ اﻋﺘﻤﺎد ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﳍﺎ ﺣﱴ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺪء
ﻧﻔﺎذﻫﺎ.

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

