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ميزانية المحكمة

الباب األول
تنظيم المحكمـة
مادة ()1
محكمةةةة االسةةةتلمار العربيةةةة ةيئةةةة ضةةةائية تضةةةم عةةةددا مةةةن
القضاة ال يقل عن خمسة يختارةم المجلس اال تصادي واالجتماعي
لجامعة الدول العربية من بين ائمة تضم مرشحي الدول األطةراف
مةةن القضةةاة الةةةهين تةةتةلهم صةةفاتهم الخلقيةةةة والعلميةةة وخبةةةراتهم
المهنية في ةها المجال لتولي المناصب القضائية الرفيعة.
وتكةةون رئاسةةة المحكمةةة بالتنةةاوب حسةةب الحةةروف الهجائيةةة
للدول التي ينتمون إليها.
كمةةا يختةةار المجلةةس مةةن تلةةع القائمةةة عةةددا مةةن األعضةةاء
االحتياطيين.
وتحدد مدة العضوية بلالث سنوات يجوز تجديدةا.
مادة ()2
يحلةةةةةف أعضةةةةةاء المحكمةةةةةة أمةةةةةام المجلةةةةةس اال تصةةةةةادي
واالجتماعي اليمين اآلتية:
" قسااام بااااي النظااايم ن حكااام بالنااادل و ن دي عماااالي
باألمانة والصدق وبال تحيز و هوى".
مادة ()3

ال يجةةةةوز أن يشةةةةترع فةةةةي نظةةةةر الةةةةدعو ضةةةةاة ينتمةةةةون
بجنسةياتهم إلةةن جنسةيات أطةةراف الةدعو علةةن أن ال يترتةب علةةن
هلع تعهر انعقاد المحكمة لنظر الدعو  .وفي ةهه الحالة يتم نظرةا
أمام ةيئة المحكمة مجتمعة.
مادة ()4
-1

تتكون الجمعية العامة للمحكمة من أعضائها األصليين،
ويرأس الجمعية رئيـس المحكمـة وةو الهي يدعوةـا
لالنعقاد.
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تنعقةةد الجمعيةةة العامةةة مةةرة علةةن األ ةةل كةةل سةةنة وال يكةةون
االنعقةةةاد صةةةحيحا إال بحضةةةور أضلبيةةةة األعضةةةاء وتصةةةدر
القرارات بأضلبية أصوات األعضاء الحاضرين ،وفةي حالةة
التساوي يرجح الجانب الهي منه الرئيس.

-7

يحضةةةر رئةةةيس المفوضةةةين أو المفةةةوس حسةةةب األحةةةوال
جلسات الجمعية العامة وهلع باستلناء الجلسات المخصصةة
للنظر في المسائل الواردة في الباب اللاني مةن ةةها النظةام،
ويشةةترع فةةي منا شةةات الجمعيةةة دون أن يكةةون لةةه صةةوت
معدود في المداوالت.
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تخةةةتص الجمعيةةةة العامةةةة بوضةةةع الالئحةةةة الداخليةةةة للعمةةةل
بالمحكمة والنظر في جميع المسائل المتعلقة بإدارتها وسةير
العمل فيها وتشكيل دوائرةا.
مادة ()5

رئيس المحكمة ةو أعلن سلطة فيها ويمللهةا أمةام الريةر فةإها
ضاب أو ام بةه مةانع حةل محلةه أ ةدم األعضةاء أو األكبةر سةنا عنةد
تساوي األ دمية.
مادة ()6
يحةةةل العضةةةو االحتيةةةاطي محةةةل العضةةةو األصةةةلي فةةةي حةةةال
اعتهاره عن عدم الحضور أو عدم إشعاره للمحكمة بالحضةور بةل
لاللين يوما علن األ ل من تاريخ انعقاد المحكمة.
وفةةي حةةال تريةةب عضةةو المحكمةةة عةةن الحضةةور إلةةن مقةةر
المحكمة بعد إخطاره بموجب كتاب مسةجل بعلةم الوصةول مةن بةل
سكرتارية المحكمة مرتين متتاليتين دون عهر تقبله الجمعية العامةة
للمحكمة ،يعتبر فةي حكةم المسةتقيل ويةتم تعيةين العضةو االحتيةاطي
بدال منه خالل الفترة المتبقية له في المحكمة.
مادة ()7
فةةي حالةةة خلةةو منصةةب أحةةد أعضةةاء المحكمةةة يحةةل محلةةه
العضةةةو االحتيةةةاطي لةةةه إن وجةةةد أو األسةةةبي فةةةي ائمةةةة األعضةةةاء
االحتياطيين مع مراعاة أال يترتب علن هلع وجود أكلر من عضةو
فةةي المحكمةةة مةةن جنسةةية واحةةدة وتسةةتمر عضةةوية الخلةةف للمةةدة
المتبقية من عضوية سلفه.
مادة ()8

تنعقد ةيئة المحكمة في دائرة واحدة أو دوائر متعددة حسةبما
تقرره الجمعية العامة ،علن أن يراعن فةي تشةكيلها أن ال يقةل عةدد
أعضةائها عةةن لاللةة ويحضةةر جلسةات المحكمةةة واحةد أو أكلةةر مةةن
المفوضةةين لةةديها .وتنعقةةد الجلسةةات بمقةةر جامعةةة الةةدول العربيةةة،
ويجوز للمحكمة أن تقرر عقد ةهه الجلسةات فةي مكةان خةر تحةدده
بقرار مسبب.
مادة ()9
تنعقد المحكمة في دورة عادية مرة في السنة لمدة شهر ابتداء
من أول أكتوبر /تشرين األول ،ولها أن تعقد دورة ضير عادية كلما
دعت الضرورة لهلع بناء علةن طلةب رئةيس المحكمةة أو عةدد مةن
القضاة ال يقل عن النصف.
مادة ()11
يلحةةي بمحكمةةة االسةةتلمار العربيةةة مفةةوس أو أكلةةر يتةةولن
المجلس اال تصادي واالجتماعي اختيارةم لمدة لالث سةنوات ابلةة
للتجديةةد مةةن بةةين ائمةةة مةةن القةةانونيين العةةرب تعةةد لهةةها الرةةرس،
ترشةةح كةةل دولةةة طةةرف النةةين مةةنهم ،ويحةةدد المجلةةس مكافةة تهم
ويعاملون معاملةة أعضةاء المحكمةة مةن حيةث المزايةا والحصةانات
والواجبات واألعمال المحظورة عليهم وإجةراءات عةزلهم أو إنهةاء
خدمتهم وفي حالة تعدد المفوضين يسمن المجلس أحدةم رئيسا.
مادة ()11

يجوز للجمعية العامة للمحكمة – إها درت حاجة لهلع – أن
تنشئ مكتبا فنيا للمحكمة ،يضم خبرات متنوعة ،يعهد إليه بإجراء
الدراسات والبحوث الفنية التي د يتطلبها عمل المحكمة.
الباب الثاني
واجبات القضاة وحصاناتهم واألعمال
المحظورة
عليهم وانتهاء خدماتهم
ـــــ
مادة ()12
ال يجةةوز للقاضةةي ممارسةةة أي عمةةل يتعةةارس ومقتضةةيات
منصبه.
مادة ()13
يلتزم القاضي باحترام ما يقتضيه منصبه من واجةب النزاةةة
واالبتعاد عن الشبهات.
وتختص الجمعية العامةة بالفصةل فةي الشةكاو المقدمةة ضةد
أي اس من ضاتها.
مادة ()14

ال يجةةةوز للقاضةةةي االشةةةتراع فةةةي نظةةةر أي نةةةزاع سةةةبي لةةةه
االشةةتراع فيةةه كوكيةةل أو مستشةةار أو محةةام ألي مةةن أطةةراف ةةةها
النزاع أو أن يكون د سبي له إبداء الرأي فيه بأي صفة.
مادة ()15
إها استشةةعر ةةاس مةةا يمنعةةه مةةن نظةةر نةةزاع وجةةب عليةةه
إخطةةار رئةةيس المحكمةةة بأسةةباب هلةةع وعندئةةه يجةةاب القاضةةي إلةةن
طلبه ويعين رئيس المحكمة من يحل محله.
مادة ()16
يجوز رد القاضي أو مفوس المحكمة ألحد األسباب التالية:
-1

إها كةةان لةةه أو لزوجةةه أو أحةةد أ اربةةه حتةةن الدرجةةة الرابعةةة
صلة بالدعو التي ينظرةا.

-1

إها لبتت ألحدةم خصومة مع أحد أطراف الدعو ما لم تكن
ةةةهه الخصةةومة ةةد اصةةطنعت بقصةةد رد القاضةةي عةةن نظةةر
الدعو المطروحة عليه.
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إها كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معهمةا
عدم استطاعته الحكم بحياد.
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إها أبدي رأيه في الدعو

بل الفصل فيها.

مادة ()17

ال يجوز عزل القاضي إال إها ررت الجمعية العامة أنةه فقةد
اللقةةةةة واالعتبةةةةار ويكةةةةون رارةةةةةا خاضةةةةعا لمصةةةةاد ة المجلةةةةس
اال تصادي واالجتماعي.
مادة ()18
تنهةةن خدمةةة القاضةةي إها فقةةد شةةرطا مةةن الشةةروط الواجةةب
توفرةا لتقلد منصبه أو بسبب عجزه وعدم درته علن القيام بأعباء
المنصب .ويصدر بإنهاء الخدمة ةرار مةن الجمعيةة العامةة خاضةع
لمصاد ة المجلس اال تصادي واالجتماعي.
مادة ()19
إها رضةةب أحةةد القضةةاة االسةةتقالة مةةن منصةةبه تقةةدم بهةةا إلةةن
رئةةيس المحكمةةة لعرضةةها علةةن الجمعيةةة العامةةة وتعتبةةر االسةةتقالة
مقبولة إها مضت مةدة لاللةين يومةا دون إجابةة مةن تةاريخ تقةديمها،
ويخطر المجلس اال تصادي واالجتماعي باستقالة القاضي.
مادة ()21
تنظةةر الجمعيةةة العامةةة فةةي المسةةائل المنصةةوص عليهةةا فةةي
المواد  12 ،13 ،13 ،14من ةها النظام ،بعد سماع أ وال القاضي
المعنةةي ودون اشةةتراكه فةةي مةةداوالتها وتصةةدر القةةرارات بإجمةةاع
راء الحاضرين.
مادة ()21

تلتزم الدول األطراف باحترام حيدة القضاة واستقاللهم وعدم
مساءلتهم عن األعمال المتعلقة بأعباء وظائفهم.
مادة ()22
يتمتةةةةع أعضةةةةاء المحكمةةةةة بالحصةةةةانة الدبلوماسةةةةية وهلةةةةع
بمناسةةةةبة أداء أعمةةةةالهم وتعفةةةةن مكافةةةةة تهم ومةةةةا يسةةةةتحقونه مةةةةةن
مخصصات أخر من كافة الضرائب.
الباب الثالث
اختصاص المحكمة
ــــ
مادة ()23
تختص المحكمة بالفصةل فيمةا يةرد إليهةا مةن منازعةات وفةي
أحكام الفصلين الخةامس والسةادس مةن االتفا يةة الموحةدة السةتلمار
رتوس األمةةوال العربيةةة فةةي الةةدول العربيةةة .كمةةا تخةةتص بنظةةر
المنازعات التن يحيلها إليها المجلس اال تصادي واالجتمةاعي طبقةا
ل حكم المادة اللاللة عشرة من اتفا ية تيسير وتنميةة التبةادل التجةاري
بين الدول العربية.
الباب الرابع
إجراءات التقاضي أمام المحكمة
ــــ
مادة ()24

يتم رفع الدعو بإيداع عريضةتها لةد مسةجل المحكمةة مةن
أصل وعدد كاف من الصور.
وعلن المةدعن أن يحةدد فةي العريضةة محةال مختةارا لةه فةي
المدينةةة التةةن بهةةا مقةةر المحكمةةة وإال صةةح إعالنةةه بأيةةة أوراي لةةد
مسجل المحكمة.
مادة ()25
 -1يجب أن تتضمن العريضة عةدا البيانةات العامةة المتعلقةة باسةم
المةةةدعي ومحةةةل إ امتةةةه والمةةةدعن عليةةةه أو المةةةدعن علةةةيهم،
موضوع الدعو وبيانا بالمستندات المتيةدة لهةا .وللمةدعن أن
يقدم مع العريضة مهكرة شارحة يوضح فيها أسانيد دعواه.
 -1تقةةةدم المسةةةتندات فةةةي حافظةةةة يبةةةين فيهةةةا تةةةاريخ كةةةل مسةةةتند
ومضمونه بأر ام متتابعة من أصل وبه المستندات وصور من
الحافظة بمستنداتها بقةدر عةدد أطةراف الةدعو ويحفةظ أصةل
الحافظةةةةة والمسةةةةةتندات بملةةةةةف الةةةةةدعو  .ويجةةةةةوز أن تقةةةةةدم
المسةةتندات بلرةةة أجنبيةةة علةةن أن تكةةون مشةةفوعة بترجمةةة لهةةا
باللرةةة العربيةةة ،ويجةةوز لصةةاحب الشةةأن أن يرفةةي بالحافظةةة
صور المستندات مصد ا عليها ،علةن أن تحمةل تو يةع مقةدمها
أو مملله.
مادة ()26
يبلةةم مسةةجل المحكمةةة المةةدعن عليةةه بصةةورة مةةن عريضةةة
الدعو ومرفقاتها في ميعاد ال يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ

تقديمها .وعلن المدعن عليه أن يةودع لةد مسةجل المحكمةة خةالل
ستين يوما من تاريخ إبالضه بصورة عريضةة الةدعو ومرفقاتهةا،
مةةةهكرة بةةةرده ودفاعةةةه مشةةةفوعة بالمسةةةتندات واألوراي والملفةةةات
الخاصة بها مع عدد كاف من صور ةةها الةرد والمسةتندات المتيةدة
له .كما عليه أن يحدد له محال مختارا في المدينة التي يقع فيها مقر
المحكمة وإال صح إعالنه بأية أوراي لد مسجل المحكمة.
وللمةةةدعن أن يةةةودع لةةةد مسةةةجل المحكمةةةة مةةةهكرة بتعقيبةةةه
مشةةفوعة بمةةا يكةةون لديةةه مةةن مسةةتندات خةةالل الخمسةةة عشةةر يومةةا
التالية للستين يوما المقررة للرد علن الدعو  .فإها استعمل المدعن
حقةةه فةةي التعقيةةب كةةان للمةةدعي عليةةه أن يةةودع خةةالل مهلةةة مماللةةة
مةةهكرة ختاميةةة بمالحظاتةةه علةةن ةةةها التعقيةةب مةةع المسةةتندات التةةي
يقدر ضرورة تقديمها.
ويقةةوم مسةةجل المحكمةةة خةةالل أسةةبوع مةةن انقضةةاء المهلةةة
اللانية الممنوحةة للمةدعي عليةه بةالرد ،بإرسةال ملةف الةدعو إلةن
المفوس.
تزاد المواعيد المهكورة بميعاد مسافة دره خمسة عشر
يوما لمن كان موطنه خارج دولة مقر المحكمة.
مادة ()27
تعتبر جميع اإلعالنات واإلخطارات المشار إليها في ةها
النظام صحيحة إها تم تسليمها إلن شخص المعلن إليه أو إها وجهت
إليه في موطنه أو محل عمله بكتاب مسجل مصحوب بعلم
الوصول.

وينتج اإلعالن أو اإلخطار ألره من تاريخ تسليمه أو تاريخ
التسلم الملبت بعلم الوصول ،أو بأي طريقة أخر تلبت إعالنه.
مادة ()28
يلتزم المدعي بإيداع مبلةم ألةف دوالر أمريكةي أو مةا يعادلةه
مقابةةةل رسةةةم مبةةةدئي للةةةدعو  ،وال تحةةةال الةةةدعو إلةةةن مفوضةةةي
المحكمة إال بعد سداد الرسم المهكور.
وعلةةن المحكمةةة ،عنةةد الفصةةل فةةي الةةدعو  ،الحكةةم بةةإلزام
الطةةةةرف أو األطةةةةراف الةةةةهين يتحملةةةةون الرسةةةةوم التةةةةي تحةةةةددةا،
باإلضافة إلن مصاريف الدعو .
مادة ()29
يتولن المفوس تحضير الةدعو وتهيئتهةا للمرافعةة ولةه فةي
سبيل هلع أن يتصل بالهيئةات هات الشةأن للحصةول علةن مةا يكةون
الزمةا مةن بيانةات وأوراي وان يسةةتدعن أطةراف الةدعو لسةةتالهم
عن الو ائع التي يةر لةزوم تحقيقهةا أو تكلةيفهم بتقةديم مةهكرات أو
مستندات تكميلية وضير هلع من إجراءات التحقيي فةي األجةل الةهي
يحدده لهلع وال يجوز في سبيل تهيئة الدعو تكرار التأجيل لسبب
واحد ،ويجوز للمفوس إها رأ ضرورة منح أجل جديد.
ويودع المفوس – بعد إتمام تهيئةة الةدعو – تقريةرا يحةدد
فيه الو ائع والمسائل القانونية التي يليرةا النزاع ويبدي رأيه مسببا
ويحةةي ألطةةراف الةةدعو أن يطلعةةوا علةةن تقريةةر المفةةوس لةةد
مسجل المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه علن نفقتهم.

مادة ()31
يقةةوم المفةةوس بعةةرس ملةةف الةةدعو علةةن رئةةيس المحكمةةة
لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعو ويبلم مسجل المحكمة
ةها التةاريخ إلةن أطةراف الةدعو بةل ميعةاد الجلسةة بلاللةين يومةا
علن األ ل.
مادة ()31
لرئيس المحكمـة أن يطلب إلن األطراف أو إلن المفوس
ما يراه الزما من إيضاحات وله أن يعيد ملف الدعو إلن
المفوس إلجراء هلع وتقديم تقرير تكميلي وال تقبل المحكمة أي
دفع أو طلب أو أوراي مما كان يلزم تقديمه بل إحالة الدعو إلن
المحكمة إال إها لبت لها أن أسباب هلع الدفع أو الطلب أو تقديم تلع
الور ة طرأت بعد اإلحالة ،أو كان الطالب يجهلها عند اإلحالة.
وللمحكمة أن تطلب من أحد األطراف في أي مرحلة من
مراحل الدعو إيداع المستندات أو تقديم أية أدلة أخر تراةا
ضرورية كما لها أن تطلب الحصول علن معلومات تر لزوم
الحصول عليها.
مادة ()32
إها رأت المحكمةة ضةةرورة إجةةراء تحقيةةي باشةةرته بنفسةةها فةةي
الجلسة أو ام به من تندبه لهلع من أعضائها أومن المفوضين.

مادة ()33
لكل من أطراف الةدعو أن يبةدي دفاعةه بنفسةه شةفاةة أو
بمهكرات أو بواسطة أحد المحامين المقبولين للمرافعةة أمةام محةاكم
االستئناف أو ما في درجتها في إحد الدول العربية ،وهلع بعد أن
يقدم للمحكمة ما يلبت صفته القانونية في الدعو .
مادة ()34
للمحكمة تقدير األدلة في الدعو
منها إها رأت أنها ضير منتجة في الدعو .

ولها أن تستبعد ما تراه

مادة ()35
علن من يدعن للشهادة أمام المحكمة أن يتد اليمةين التاليةة
بل اإلدالء بشهادته " أ سم باهلل العظيم أن أ ول الحي ".
مادة ()36
إها حكمت المحكمة ندب خبير فإنها تحدد في ةها الحكم
حدود مهمته والتدابير التي يتهن له في اتخاهةا وتقدر المحكمة
أتعاب الخبير التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مهمته
والطرف الملزم بإيداعها.
وعلن الخبير بل مباشرة مهمته أن يتدي اليمين التالية
"أ سم باهلل العظيم أن أودي مهمتي باألمانة والصدي".
مادة ()37

تفصل المحكمة في الدفوع المتعلقة بواليتها سواء بالنسبة
للطلب األصلي أو الطلب العارس ،وللمحكمة من تلقاء نفسها أن
تفصل في الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
مادة ()38
يجةةوز بةةإهن مةةن المحكمةةة تقةةديم طلةةب عةةارس أو التةةدخل
بطلبات جديدة في الدعو  ،وبةهات اإلجةراءات التةي تتبةع فةي رفةع
الةةةدعو إها كةةةان الطلةةةب العةةةارس أو التةةةدخل مرتبطةةةا بالطلةةةب
األصلي ،وهلع كله بل حجز الدعو للحكم.
مادة ()39
 -1لرئيس المحكمة تقصير المواعيد واإلجراءات وتحديد أ رب
جلسة لنظر الطلبات المستعجلة – ودون المساس بأصل الحي
– سواء كانت موضوعية أو إجرائية وهلع إها توافر فيها
شرطا االستعجال والضرورة.
 -1يجوز للمحكمة إصدار أوامر و تية أو تحفظية في المسائل
التي يخشن فيها من و وع أضرار يتعهر تداركها وهلع
لحماية المراكز والحقوي المهددة  ،بناء علن طلب و تي أو
تحفظي يقدم علن عريضة يحدد لها جلسة عاجلة ويخطر
با ي األطراف بههه الجلسة ،وال يجوز اتخاه التدبير إال بعد
إعالن الخصوم.
 -7يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل
الدعو  ،أن تتخه ملل تلع التدابير إه كان لمة أمور يخشن
عليها من الزوال ويهدد زوالها دليال من أدلة اإللبات.

مادة ()41
تكون المرافعة علنية إال إها رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو
بناء علن طلب أطراف الدعو أو طلب أحدةم وعدم اعتراس
با ي األطراف إجراءةا سرا مراعاة لآلداب أو محافظة علن
النظام العام أو علن أسرار تجارية.
مادة ()41
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وةو الهي يتولن
توجيه األسئلة وله أن يخرج من القاعة من يخل بالنظام.
مادة ()42
تأمر المحكمة بإلبـات ما يبـديـه أطراف الدعو
وكالتةم شفاةة من طلبات أو دفوع أو تنازل أو صلح.

أو

وللمحكمة ولومن تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات
الجارحة أو المخالفة لآلداب أو النظام العام من أية ور ة من
أوراي المرافعات أو المهكرات.
الباب الخامس
إصدار األحكام وتنفيذها
ــــ

مادة ()43
 -1تكون المداولة في األحكام سرية بين القضاة مجتمعين ،وال
يجوز أن يشترع فيها ضير القضاة الهين سمعوا المرافعة
ويجب أن يحضر القضاة الهين اشتركوا في المداولة تالوة
الحكم فإها حصل ألحدةم مانع وجب أن يكون د و ع علن
مسودة الحكم.
 -1وتصدر األحكام بأضلبية اآلراء ،فإها لم تتوفـر األضلبية
وتشعبت اآلراء ألكلر من رأيين وجب أن ينضم الفريي األ ل
عددا أو الفريي الهي يضم أحدث القضاة ألحد الرأيين
الصادرين من األكلر عددا ،وهلع بعد أخه اآلراء مرة لانية،
وفي حـالة تسـاو اآلراء يرجح الرأي الهي في جانبـه
الرئيس ،ويجب أن يشتمل الحكم علن أسماء القضاة الهين
اشتركوا في إصداره ،وللقاضي المعارس أن يلبت في نهاية
الحكم أسباب اعتراضه.
مادة ()44
ينطي بالحكم بتالوة منطو ه في جلسة علنية،
ويجب أن يشتمل الحكم علن األسباب التي بني عليها وإال
كان باطال ،كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة علن أسبابه
مو عا عليها من الرئيس واألعضاء عند النطي بالحكم وإال كان
باطال وتحفظ المسودة بملف الدعو .
مادة ()45

يو ةةةع رئةةةيس الجلسةةةة وكاتبهةةةا علةةةن نسةةةخة الحكةةةم األصةةةلية
المشتملة علن و ائع الدعو واألسباب والمنطوي.
مادة ()46
تعتبةةةر أحكةةةام المحكمةةةة نهائيةةةة وملزمةةةة بالنسةةةبة ألطةةةراف
الةةدعو  ،ولمةةن صةةدر الحكةةم لصةةالحه أن يتقةةدم بصةةورته القابلةةة
للتنفيه إلن الجهة المحكوم عليها لتنفيهه بالطريقة التي يةتم بهةا تنفيةه
األحكام الصادرة من محاكمها الوطنية.
مادة ()47
تتولن المحكمة بقرار تصدره بناء علن طلةب أحةد األطةراف
أومن تلقاء نفسها – برير مرافعة – تصحيح ما يقع في حكمهةا مةن
أخطاء مادية بحتة كتابيةة أو حسةابية ويجةر مسةجل المحكمةة ةةها
التصحيح علن نسخة الحكم األصلية ويو عه ةو ورئيس الجلسة.
مادة ()48
إها و ةع فةةي منطةوي الحكةةم ضمةوس أو لةةبس جةاز ألي مةةن
األطراف أن يطلب مةن المحكمةة تفسةيره ويقةدم الطلةب إلةن رئةيس
الدائرة التي أصةدرت الحكةم ،ويوةدون كاتةب الجلسةة الحكةم الصةادر
بالتفسير علن ةامش النسخة األصلية للحكم ،ويعتبر الحكم الصادر
بالتفسير متمما للحكم األصلي.

وال يجوز أن يتخه التفسير هريعة لصدور حكـم منا س
للحكم المطلوب تفسيره أو معـدال له وإال كان الحكـم المفسـر
باطـال.

الباب السادس
التماس إعادة النظر في األحكام
ــــ
مادة ()49
يقبل التماس إعادة النظر في األحكام الصادرة من المحكمة،
وهلع في األحوال اآلتية:
أ  -إها تضمن الحكم تجاوزا خطيرا لقاعدة أساسية في االتفا ية
أوفي النظام األساسي للمحكمة أوفي إجراءات التقاضي.
ب -إها ظهرت وا عة هات تألير حاسم في الحكم كان يجهلها عند
صدور الحكم كل من المحكمة والطرف طالب االلتماس.
ج  -إها و ع من الخصم ضش أو تدليس أو تزوير كان من شأنه
التألير في الحكم.
مادة ()51
 -1ميعاد االلتماس في الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من
المادة السابقة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
 -1أما في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (ب) و(ج)
فيكون ميعاد االلتماس ستة أشهر من تاريخ تكشف السبب
و بل انقضاء خمس سنوات علن صدور الحكم.
مادة ()51

يرفع االلتماس إلةن المحكمةة وفقةا لاجةراءات المقةررة لرفةع
الةةدعو خةةالل الميعةةاد المشةةار إليةةه فةةي المةةادة السةةابقة ،ويجةةب أن
تشتمل العريضةة علةن بيةان الحكةم الملةتمس فيةه وأسةباب االلتمةاس
وإال كانت باطلة.
مادة ()52
تفصل المحكمة أوال في جواز بول االلتماس فإها بلته
حـددت جلسـة للمرافعـة فـي الموضوع بعد تحضيره وفقـا
لاجراءات العادية المقررة في ةها الشأن ويترتب علن الحكم
بجواز االلتماس و ف تنفيه الحكم مت تا بقوة القانون إلن أن تفصل
المحكمة في موضوع االلتماس ،وينسحب و ف التنفيه علن
إجراءات التنفيه التي أتخهةا المحكوم له من تاريخ رفع االلتماس.
إها حكم برفس االلتماس تقضي المحكمة بإلزام الملتمس
بمصاريف ورسوم الدعو .

الباب السابع
االختصاص االستشاري للمحكمة
ــــ
مادة ()53
للمحكمة إبـداء رأي استشاري ضير ملزم في أي مسـألة
انونية تدخل في اختصاصها ،وهلع طبقا لحكم المادة السادسـة
واللاللين من االتفا ية.
وتشكل إحد دوائر المحكمة لهها الررس ،وتعرس
الموضوعات التي يطلب فيها الرأي بطلب كتابي يقدم إلن رئيس
الدائرة ،يتضمن بيانـا د يقـا للمسألة محل الرأي ،ويرفي بـه
المستندات الالزمة.
ويجوز لرئيس الدائرة أن يحيل الطلب إلن المفوس إلبداء
الرأي القانوني فيه.
ويحدد رئيس الدائرة جلسة لمنا شة الموضوع ويصدر رأيا
مسببا.

الباب الثامـن
أحـــكـام عـامــــة
ـــ
مادة ()54
يعين للمحكمة مسجل يعاونه عدد كاف من الموظفين،
ويكون التعيين بقرار من رئيس المحكمة ،طبقا لنظام االستخدام
المعمول به في األمانة العامة لجامعة الدول العربية.
مادة ()55
تضع الجمعية العامة للمحكمة مشروع الميزانية التقديرية
للمحكمة ،ويحال إلن األمانة العامة لجامعة الدول العربية إلدراجه
ضمن ميزانية األمانة العامة وفي اإلجراءات المتبعة.
ويتم الصرف من الميزانية وفقا للصالحيات التي تحددةا
الجمعية العامة للمحكمة ،وتد ي حساباتها وفقا للقواعد واألوضاع
التي تد ي بها حسابات األمانة العامة.

