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 * النظـام الداخـلـي للمحـكمة اإلدارية 
 لجـامعة الدول العربية

 ـــــــ
 الباب األول

 في نظــام المحـكمـــة
 ــــ
 

 الفصل األول
 في تشكيل المحكمة 

 ــــ
  ( :1)المادة 

 
يتسلم أعضاء المحكمة عملهم اعتباراً من اليـوم األول من دور االنعقاد السنوي الذي 

وتحسب من هذا التاريخ المدد المنصوص عليها في البند . بكامل هيئتهاتجتمع فيه المحكمة 
الخامس من المـادة الخامسة مـن النظام األساسي للمحكمة، وكذلك مدة انتخاب الرئيس 

 .والوكيل
 

ويبدأ دور االنعقـاد السنوي األول للمحكمة مـن تاريخ بدء الدورة األولي التي تعقدها 
 .للنظر في الدعاوى

 
 ( : 2)دة الما

 
ينتخب أعضاء المحكمة فـي دور انعقادها السنوي رئيسا لها ووكيال لمدة سنة واحدة -  1

 .ويباشران عملهما فور انتخابهما ويجوز تجديد انتخابهما

إذا زالت العضويـة عـن الرئيس أو الوكـيل، أو استقال أيهما من منصبه قبل انتهاء -  2
ليتم مـدة سـلفه، وتنفـذ استقالة الرئيس من  مدة عضويته، فيجري انتخاب خلف له

العضوية من تاريخ إبالغها إلى األمين العام، وفي حالة خلو منصب الوكيل يعمل 
 .ويجرى االنتخاب بأغلبية األصوات. الرئيس على انتخاب من يخلفـه

 .يبقي الرئيس أو الوكيل الخارج بسبب االستقالة في منصبه، حتى ينتخب خلف له-  3
 

 ( : 3)مادة ال
 

يديـر الرئيس شـؤون المحكمة ويرأس جلساتـها، ويشرف على سكرتاريتها ويمثل -  1
 .المحكمة فيما يتعلق باألمور اإلدارية كافة

                                                           
أثناء دور انعقادها  12/66/6991وفق آخر تعديل وافقت عليه هيئة المحكمة بتاريخ  61/4/1006صدر في  *

 . 6991العادي الثاني والثالثين لسنة 
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إذا قام مانع بالرئيس عهد إلى الوكيل بمهام الرئاسة، فإذا تعذر ذلك، تولى الوكيل -  2
 .أعمال الرئاسـة عـند غياب الرئيس

نظر أية دعوى ما لم تكن المحكمة منعقدة برئاسة الرئيس أو الوكيل ويتعين ال يجوز -  3
 .أن يحضر جلسات المحكمة واحد أو أكثر من المفوضين 

 
 ( :4)المادة 

 
 .يكـون للمحكمة سـكرتير وموظفون يزودهـا بهم األمين العام للجامعة-  1

لمحكمة من بين موظفي إذا قام بالسكرتير مانـع حـل محله موظف ينتدبه رئيس ا-  2
 .السكرتارية

 
 الفصل الثاني

 في تحديد الدورات وتنظيم عقدها
 ــــــــ

 
  ( :5)المادة 

تدعى المحكمة بهيئتها الكاملة في دور انعقـاد مرة كل سنة لمدة شهر يبدأ من يوم -  1
االثنين األخير من شهر أكتوبـر، وذلك النتخـاب الرئيس والوكـيل وللنظر في 

وى وفي جميع المسائل المتعلقة بإدارة المحكمة وبسـير العمل فيها، وللرئيس الدعا
عند االقتضاء تمديد هذه المدة لفترة أقصاها عشرة أيام، وفي حالة عدم وجود دعـاوى 

 .يعلن الرئيس فـض الدورة السنوية العادية
 

ي يجـوز لرئيس المحكمة عـند االقتضاء أن يرجئ تاريخ بدء االنعقاد العاد
 .السنوي للمحكمة مدة أقصاها شهر 

للرئيس أن يدعو المحكمة بكامل هيئتها إلى عقد دورة غير عادية إذا رأى أنه يصعب -  2
على المحكمة فـي دور انعقادها العادي النظر في جميع القضايا المعروضة عليها ، 

ين يوما على ويتعين عندئذ أن توجه الدعوى إلى هذه الدورة قبل ميعاد افتتاحها بثالث
 .األقل 

يتطلب النصاب القانوني الالزم النعقاد الـدورات كاملة الهيئة حضور أغلبية أعضاء -  3
 .المحكمة

تنعقد المحكمة فـي مقـر جامعة الدول العربية، ولرئيس المحكمة أن يعين مكانا آخر -  4
بهذا القرار  لعقد جلساتها، إذا دعت إلى ذلك ظروف استثنائية وتخطر األمانة العامة

 .قبل موعد انعقاد المحكمة بوقت كاف
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  ( : 6) المادة 
 

يشكل الرئيس الدائرتين اللتين تتألف منهما المحكمة للنظر في القضايا المعروضة -  1
 .عليها 

تطبيقا للمادة السادسة من النظـام األساسـي تعقد المحكمة دور انعقاد عادى مرة واحدة -  2
 .الدعاوى المهيأة للفصل فيها في السنة للنظر في

 
ويبلغ قـرار الرئيس الخاص بافـتتاح دور االنعقاد العـادي السنوي إلى أعضاء 

 .المحكمة قبل بدء موعده بثالثين يوما على األقل

 .تعقد الدورات غير العادية والجلسات في التواريخ التي يحددها رئيس المحكمة -  3

حكمة الذين عـينهم الرئيس طبقا للبند األول مـن هـذه يبعث السكرتير إلى أعضاء الم-  4
المادة بالملفات واألوراق المتعلقـة بالقضـايا المحالـة عليها مع إبالغهم تاريخ الجلسة 

 .التي حددت لنظرها
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 الباب الثاني
 في  التداعي  أمام  المحـكمة  وسـير  إجراءاته

 ــــــــ
 

 الفصل األول
 رفع الدعوى والرد عليها

 ــــــ
 (:7)المادة 

 
يقدم التظلم كتابة إلى األمانة العامة للجامعة خالل ستين يوما من تاريخ علم المتظلم -  1

 .بالقرار أو الواقعة مثار التظلم

ويتعين على الموظف المختص باألمانة العامة أن يسلم المتظلم إيصاال مثبتا لتاريخ -  2
ه بكـتاب موصى عليه مصحوب بعلم تسلمـه التظلم، وللمتظلم أن يرسل تظلمـ

 .الوصول إلثبات تاريخ وصوله إلى األمانة العامة
 

 (:8)المادة 
  

إذا رفض األمين العـام التظلم رفضا صريحا قبل انقضاء الستين يوما المنصوص 
عليها في البنـد األول من المادة التاسعة من النظام األساسي، وجـب تبليغ صاحب الشأن 

 .رفض ويحسب ميعـاد رفع الدعوى من تاريخ التبليغكتابة بهذا ال
  (:9)المادة 

 
ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلب إلغاء قرار مجلس التأديب تسعون 
يوما من تاريخ علم صاحب الشـأن بـه وفيما يتعلق بالقـرارات األخـرى وبالقرارات 

والتعويض تسعون يوما من تاريخ علم ( تسويةال)والوقائـع التي تنشـأ عنها طلبات االستحقاق 
 .المدعي برفض تظلمه صراحة أو ضمنا

 
ويكون ميعاد رفع الدعوى في حالة وفـاة الموظف أو عجزه سنة من تاريخ الوفاة أو 

 .العجز
 

  (:11)المادة 
 

كل طلب يرفع إلى المحكمة يجب أن يقـدم إلى سكرتيرها بعريضة موقعة من محام 
محامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم االستئناف أو محكمة النقض بدولة مقيد بجدول ال

 .المقـر أو مـن هـم في درجتهم من محامي دول الجامعة العربية
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  (:11)المادة 
 

يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومحل إقامته 
التظلم من القـرار إن كان مما يجب التظلم ومن يوجه إليه الطلب موضوع الطلب وتاريخ 

منه ونتيجة التظلم وبيان المستندات المؤيدة للطلب وأن تقرن العريضة بصورة أو ملخص 
من القرار موضوع الدعوى، ويتعين عند تقديم العريضة أن يقدم إلى سكرتارية المحكمة مع 

مانة العامـة، وتعفى العريضة سند كفالة بمبلغ مائتى جنيه مصري مودع في حساب األ
األمانـة مـن إيـداع هذه الكفالة، وللطالب أن يقـدم مع العريضة مذكرة يوضـح فـيها أسانيد 
الطلب وعليه أن يـودع سكرتارية المحكمة عـدا األصول عدداً كافيا من صور العريضة 

 .والمذكرة وحافظة المستندات
 

  (:12)المادة 
 

يها تاريخ كل مستند ومضمونه بأرقام متتابعة من تقدم المستندات في حافظة يبين ف
أصل وبـه المستندات وصور من الحافظة وعددها بقـدر عدد الخصوم، ويحفظ أصل 
الحافظة والمستندات بملف الدعوى ويجـوز أن تقدم المستندات بلغة أجنبية على أن تكون 

 .مشفوعة بترجمة لها باللغة العربية
 

بالحافظة صور المستندات مصدقا عليها، على أن  ويجوز لصاحب الشأن أن يرفـق
 .تحمل توقيع مقدمها أو نائبـه

 
 (:13)المادة 

 
يبلغ سكرتير المحكمة إلى األمانة العامـة للجامعة صورة مـن عريضة الدعوى 

ويتم إعـالم األمانة . ومرفقاتها في ميعـاد ال يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها
مجرد توقيع الموظف المختص باألمانة العامة على أصل العريضة توقيعا العامة بالدعوى ب

 .واضحا مؤرخا يفيد االستالم
 

  (:14)المادة 
 

يعتبر مكتب المحامي الذي يوقـع عريضة الدعوى أو من ينوب عن ذوي الشأن في 
 .تقديم مالحظاتهم محال مختاراً لهم ما لم يعينوا محال مختاراً غيره

 
 (:15)المادة 

 
على األمانة العامة للجامعة أن تودع سكرتاريـة المحكمة خالل ثالثين يوما مـن 
تاريخ إعالمها برفـع الدعوى صورة من القـرار موضـوع الدعوى ومذكـرة بالبيـانات 
والمالحظات المتعلقـة بالدعـوى مشفوعـة بالمستندات واألوراق والملفات الخاصة بها 
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دد كاف من صور هـذا الرد والمستندات المؤيدة له مصدق ويرفـق برد األمانة العامة ع
عليها من الموظف المختص وللمدعي أن يودع سكرتارية المحكمة مذكرة بالـرد مشفوعة 
بما يكون لديـه مـن مستندات في المهـلة التي يحـددها له المفوض إذا رأى وجها لذلك، فإذا 

أن تودع مذكرة بمالحظاتها على هذا الرد  استعمل المدعى حقه في الرد كان لألمانة العامة
 .مع المستندات في مدة مماثلة

 
  (:16)المادة 

 
لرئيس المحكمة عند الضرورة أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير الميعاد 
المبين في المـادة السابقـة، ويحاط ذووا الشأن علما باألمر خالل ثمان وأربعين ساعة من 

 .تاريخ صدوره 
 

الميعـاد المقصر من تاريخ تسـلم األمانة العامة لعريضة الدعـوى أو من  ويسرى
 .تاريـخ إشعارها باألمر الصادر بتقصير المواعيد على حسب األحوال

 
  (:17)المادة 

 
تقوم سكرتارية المحكمة خالل ثمان وأربعين ساعة من انقضاء الميعـاد المبين في 

 .ة بإرسال ملف الدعوى إلى المفوضالفقـرة األولى من المادة الخامسة عشر
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 الفصل الثاني
 في تحضـير الدعـوى

 ــــــ
 

 (:18)المادة 
 

يتولى المفوض تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وله االتصال باإلدارات المعنية -  1
 .بالجامعة للحصول على ما يكون الزما لتهـيئة الدعوى من بيانـات وأوراق وملفات

يستدعي ذوي الشـأن لسـؤالهم عـن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو للمفوض أن -  2
لتكليفهم بتقديـم مذكـرات أو مسـتندات تكميلـية وغير ذلك مما تقتضيه إجراءات 
التحضير في األجل الذي يحدده لذلك ، وال يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار 

 .أجل جديد التأجيل لسبب واحد إال إذا رأى المفوض ضرورة منح 
 

  ( :19)المادة 
 

يجوز للمفوض أن يعرض على طرفي الخصومة تسوية النزاع على أساس المبادئ 
القانونية التي يثبت عليها قضاء المحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية خالل أجل يحدده 

 .فإن تمت التسوية أحيلت على المحكمة
 
 

 (:21)المادة 
 

ع المفوض تقريراً يحدد فيه وقائع الدعوى والدفوع التي بعد إتمام تهيئة الدعوى يود
 .يثيرها الطرفان ويبدي رأيه مسببا ثم يحيل ملف الدعوى إلى المحكمة

 
 (:21)المادة 

 
يحق للخصـوم ولمحاميهم أن يطلعوا على تقريـر المفوض بسكرتارية المحكمة وأن 

 .يطلبوا صورة منه
 

 (:22)المادة 
 

م تحت اإلشراف اإلداري لرئيس المحكمة وله أن يوجههم يقوم المفوضون بأعماله
 .إلى ما من شـأنه جـالء الدعوى 
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 ( :23)المادة 
 

يجوز لرئيس المحكمة إذا تبين نقصا في عناصـر الدعوى ينبغي استكماله بطلب بيـان 
ف أو بضـم أوراق أو بإستدعاء موظفين الستيضاحهم النواحي الفنية أو اإلدارية أن يعيد مل

 .الدعوى إلى المفوض إلجـراء ذلك وتقديم تقرير تكميلي وفقا لتوجيهات الرئيس
 

 (:24)المادة 
 

للرئيس عند عرض ملف الدعوى عليه بعد تهيئتها وإتمام تحضيرها أن يعين تاريـخ 
الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ، وتبلغ سكرتارية المحكمة هذا التاريخ إلى ذوي الشأن قبل 

 .سة بثالثين يوما على األقلميعاد الجل
 

 الفصل الثالث
 في إجراءات الجلســة

 ـــــــ
 

 (:25)المادة 
 

تفصـل المحكمـة عند نظر الدعوى في الدفـوع المتعلقة بواليتها وتنظر في طلبات 
 .التدخل وفي الطلـبات العارضة وال يجوز تقديم طلب عارض إال بإذن المحكمة

 
 

  (:26)المادة 
 

ى رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه ال يترتب عل
يجوز للمحكمة أن تأمـر بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه كله أو بعضه إذا طلـب المدعي ذلك 
في عريضة الدعوى وشفعه بطلب إلغاء هذا القرار ورأت المحكمة أن نتائج تنفيذه قد يتعذر 

 .ستند إلى أسباب جديةتداركهـا وأن طلب إلغائه ي
 (:27)المادة 

 
 .تتحقق المحكمة من ثبوت الشروط الشكلية الالزمة لقبول الدعوى -  1

تأمر المحكمة بإثبات ما يقع في الجلسة من أقـوال أو طلبات أو تنازل أو اعتراف من -  2
 .الخصوم وكذلك ما يحدث بينهم من تنازل أو صلح 
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 (:28)المادة 
 
ن يدافع عن وجهة نظره إما بنفسه شـفاها أو بمذكـرات وإما بواسطة أحـد للمدعي أ-  1

 .المحامين المنوه عنهم في المادة العاشرة من النظام الداخلي

للمحكمة أن تحد من المرافعات الشفوية بما يكـفل عدم خروجها عما تضمنته -  2
 .المذكرات أو مجاوزتها لما تطلبه من إيضاحات 

 .ة في كل طلب يتعلق بتأجيل القضيةتفصل المحكم-  3
 

  (:29)المادة 
 
ال يجوز تقديم مستندات أو وسائل دفاع جديدة في الجلسة ما لم يطلع عليها الخصم -  1

الحاضر أو نائبه، ويجوز أليهما طلب التأجـيل للتمكن مـن الـرد عليها، فإذا كان 
نه مـن االطالع والتعقيب كالهما غائبا وجب تأجيل الدعوى إلشعاره بتقديمها وتمكي

عليها وفي جميع األحوال يتعين على المحكمة أن تجرى تحقيقا تكميليا أو تكلف 
 .المفوض بإجرائه

إذا أودع مستند إضافي ملـف الدعوى بعـد تقديم تقرير المفوض وقبل إحالة الدعوى -  2
 .إلى الجلسة، وجب إخطار الطـرف اآلخر بإيداعه ليتمكن من االطالع عليه

 
  ( :31)المادة 

 
ينوب عن األمانة العامة للجامعة موظف قانوني يفوض في الدفاع عن وجهة نظرها 
ويجوز أن يمثلها أحد المحامين المخولين صفة الترافع أمام هـذه المحكمة طبقا لمقتضيات 

 .من النظام الداخلي للمحكمة( 11)المادة 
 

  ( :31)المادة 
 

اء نفسها ، وإما بنـاء على طلب أحد الخصوم التدابير للمحكمة أن تتخذ إما من تلقـ
التي تراها الزمة للتحقيق كتعيين الخبراء وسـماع الشهود واالطالع على الملفات واالنتقال 
ولها أن تطلب من األمانة العامة للجامعة تقديـم التقارير والملفـات الالزمـة وأن تسـتدعي 

 .فين المختصين الستيضاحهم بعض النواحي الالزمة للفصل في الدعوىالموظـ
 

 (:32)المادة 
 

يؤدى الخبير قبل مباشرة مهمته اليمين بين يدى رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك من 
أعضاء المحكمة أو المفوضين، وعلى المفـوض أو المحكمـة أن تبين حدود مهمته والتدابير 
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ا وأن تقدر األمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مهمته التي يؤذن له في اتخاذه
. 

 
 (:33)المادة 

 
للمحكمة أن توجه أسئلة إلى الشـهود والخـبراء، وألطراف الدعوى أو ممثليهم -  1

 .مناقشتهم عن طريق رئيس المحكمة 

 :على كل  شـاهد أن يؤدي قـبل اإلدالء بشهادتـه اليمين اآلتية -  2

 (باهلل العظيم أن أقول الحق كل الحق وال شيء غير الحـق  أقسم) 

 :وعلى كل خـبير أن يـؤدى، قـبل اإلدالء بشهادته، اليمين اآلتية 

 (أقسم باهلل العظيم أن أؤدي شهادة مطابقة العتقادي الصادق ) 
 
 

 (:34)المادة 
 
مفـوض ما يـراه لرئيـس المحكمـة أن يطلب إلى ذوي الشـأن أو ممثليهـم أو إلى ال-  1

الزما مـن إيضاحات، وله أن يأذن للخصوم بتقديم مذكرات تكميلية أو مستندات 
وفي هذه الحالة يجب أن تودع . إضافية خالل فترة يحددها إن رأى ضرورة لذلك

المذكرات مـن صـور كافـية للخصوم وألعضاء المحكمة عدا األصل الذي يودع 
 .الملف

سباب المتعلقة بالنظام العام في أي وقت، كما يجوز للمحكمة يجوز إبداء الدفوع واأل-  2
 .أن تقضي بها من تلقاء نفسها

 
 (:35)المادة 

للمحكمة أن تطلب من أحد الخصوم، في أي مرحلة من مراحل الدعوى، إيـداع -  1
المستندات أو تقديم األدلة األخرى التي تراها ضرورية، ولها أن تأمر بأي إجـراء 

 .معلومات تـرى لزوم الحصول عليها للحصول على

للمحكمة أن تستبعد بعض األدلة إذا قدرت أنها غير متعلقة بالدعوى أو غير ذات -  2
فائدة أو خالية من قوة اإلقناع وللمحكمة أيضا الحد من الشهادات ووسائل التحقيق 

ة األخرى إذا قدرت أن مسالك الفصل فـي الدعوى واضحة أو إن المستندات المقدم
 .كافية

ال تتقيد المحكمة بقواعد اإلثبات المقررة في القانون الخاص ويحق لها بناء على مبدأ -  3
دليل مقدم من أحد طرفي الدعـوى إلقـاء عبء اإلثبات على كاهـل الطرف اآلخر 

 .وتقديـر األثر المترتب على عجـزه عن النهوض باإلثبات
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  (:36)المادة 

 
ظات ذوي الشأن أو من الوقائع المثارة في الدعوى أو إذا تبين للمحكمة من مالح

األوراق المقدمة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي لجالء نقاط يتوقف عليها الفصل في الدعوى 
باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من يندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين ويجوز لها 

 .عند االقتضاء تأجيل نظر الدعوى إلى دور مقبل
 

 (:37)المادة 
 

يجوز للمحكمة بقرار منها أن تضم عدة دعاوى مقامة من مدع واحـد، إذا قـام بينها 
ارتباط أو مماثلة تبرر قضاءها فيها بحكم واحـد، كما يجوز لها أن تقرر ضم عدة دعاوى 

 .بالطعن فـي قـرار واحد 
 

 (:38)المادة 
لطلبات أحد الخصوم وعدم قبول  يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى مؤيدا-  1

 .الطلب األصلي يستتبع عدم قبول طلب التدخل
يكون التدخل بعريضة مستقلة تـودع سكرتارية المحكمة وتخضع لألصول العامة -  2

وتبلغ للخصوم قبل يـوم الجلسة المحددة لنظر . المتبعة في تقديم عريضة الدعوى
 .اب المرافعةالطلب األصلي وال يقبل التدخل بعد إقفال ب

يجوز للمحكمة أن تدخل في الدعوى من ترى لزوم إدخاله فيها من ذوي الشأن كما -  3
يجوز لها أن تكلف السكرتارية إبالغ ملخص واف من طلبات الخصوم إلى أي 
شخص ترى لمصلحة العدالـة أو إلظهار الحقيقة أن يكون على علم بها، ويتعين في 

 .الحالتين تأجيل الدعوى
 

 (:39)دة الما
 
ال يجوز للمدعي تقديم طلبات عارضة خالل نظر الدعوى إال إذا كانت مرتبطة -  1

بالطلـب األصلـي، وأريد بها مواجهـة ظروف طرأت أو تبينت بعـد رفع الدعوى 
 .وتخضع هذه الطلبات العارضة للميعاد المقرر لرفعها

يا بالجلسة في حضور تقدم الطلبات العارضة إما بعريضة على حدة، وإما شفاه-  2
 .الخصم مع إثباتها في محضرها، وال تقبل بعد إقفال باب المرافعة
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أن تجري في شأن الطلبات العارضة تحقيقـا تكميليا في  -يتعين على المحكمة -  3
الجلسـة أو تكليـف المفوض إجـراءه ، ويجب في الحالتين سـماع رد األمانة العامة 

 .على هذه الطلبات
 

 (41)المادة 
  

للمدعي أن ينزل عن الحـق المطالب بـه ما لـم يعـترض المدعى عليه على التنازل، -  1
 .وتكون لـه مصلحة جدية في االعتراض

عند حصول التنـازل عـن الحـق أو عن دعوى اإللغاء أمام المحكمة تأمـر المحكمة -  2
 .بإثباتـه فـي محضر الجلسة، وتحكم بانتهاء الخصومة

 
 (:41)المادة 

 
يجوز لألمانة العامة للجامعة أثناء سـير الدعـوى وقبل إقفال باب المرافعـة أن تسـلم 
بطلبات الخصوم أو ترجع عن القرار المطعون فيه وعند ذلك تقضي المحكمة بانتهاء 

 .الخصومة
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 الفصل الرابع
 في نظام الجلســة

 ـــــــ
 

  (:42)المادة 
 

ت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد تكون المرافعة علنية إال إذا رأ
الخصوم إجـراءها سـرا محافظة على النظام العام، أو مراعـاة لآلداب أو لحرمة الوظيفة 

 .العامة
 

 (:43)المادة 
 

ضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها، وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر 
لآلداب أو النظام العام من أية ورقة مـن أوراق  بمحـو العبارات الجارحة أو المخالفة

 .المرافعات أو المذكرات
 

 الفصل الخامس
 إصـدار األحكــام

 ـــــــ
  (:44)المادة 

 
تسرى في شأن األحكام الصادرة مـن المحكمـة القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي 

 .بـه على أن األحكام الصادرة باإللغاء تكون حجة على الكافة
 (:45)مادة ال

 
المداولة في األحكام تكـون سـراً بين القضـاة مجتمعين وال يجـوز أن يشترك في 

 .المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإال كان الحكم باطال
 

 (:46)المادة 
 

تصدر األحكام بأغلـبية اآلراء ، ويجب أن تشتمل على أسماء القضاة الذين اشتركوا 
 .يجوز أن يثبت في األوراق أو الحكم ما يخالف رأي األغلبيةفي إصدارها، وال 

 
  ( :47)المادة 

 
يجب أن تودع مسودة األحكام المشتملة على أسبابها قبل جلسة النطق بالحكم ويتم 

 .فإذا لم تودع على هذا النحو كان الحكم باطال. ذلك بتسليمها إلى رئيس الجلسة
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 (: 48)المادة 
 
وة منطوقه أو بتالوة منطوقه مـع أسبابه ويكون النطق به عالنية ينطق بالحكم بتال-  1

 .وإال كان باطال

يوقع رئيس الجلسة وكاتبهـا على نسخة الحكـم األصلية المشتملة على وقائـع الدعـوى -  2
 .واألسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى

 
  (:49)المادة 
 
عليه بمصادرة بعض أو كل الكفالة التى يجوز أن يحكم على رافـع الدعوى المحكوم -  1

أودعها عـند تقديم عريضة الدعوى، وذلك تطبيقاً للمادة التاسعة عشرة من النظام 
 .األساسي

يجوز إلزام األمانة العامة للجامعة عند الحكم عليها ببعض أتعاب المحاماة ونفقات -  2
 .الخبرة التي تحملها المدعي

 
  : (51)المادة 

 
مة تصحيح ما يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو تتولى المحك

حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير 
مرافعة ، ويجرى  كاتب  المحكمة  هذا التصحيح على نسخة الحكم األصلية  ويوقعه هو 

لى ذوى الشـأن عـند سـبق تسلمهـم ويجرى التبليغ بتصحيح المنطوق إ. ورئيس الجلسة
 .صورة الحكـم الذى وقعت في منطوقـه األخطاء المادية

 
  ( :51)المادة 

 
 يجـوز للخصوم أن يطلبـوا إلى المحكمة تفسـير 
ما وقع في منطوق حكمها من غموض أو إبهـام ويقـدم الطلب باألوضاع المعتادة لرفع 

 .الدعوى 
 الفصل السادس
 حكـام طرق الطعن في األ

 ـــــــ
 

  ( :52)المادة 
 

يقبل الطعن في أحكام المحكمة بطريـق التمـاس إعادة النظر في نطاق األوجه 
 .والمواعيد المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من النظام األساسي 
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 : (53)المادة 
 
ن تشمل  يرفع االلتماس إلى المحكمـة باألوضاع المعـتادة لصحيفة الدعوى ويجب أ-  1

 .الصحيفـة على بيان الحكم الملتمس فـيه وأسباب االلتمـاس وإال كانت باطلة 

إذا حكـم برفض االلتماس يحكم على الملتمس بما تقـدره  المحكمة من مصاريف -  2
 (.44)الدعوى والرسـوم طـبقاً ألحكام المـادة 

 
  : (54)المادة 

 
 .في ميعاد معقول بعد إبالغها بها  تنفذ األمانة العامة للجامعة أحكام المحكمة

 
 الفصل السابـع
 أحكام عامـة

 ـــــ
 

  ( :55)المادة 
 

تطبق اإلجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، وكذلك تطبق األصول 
العامة لإلجراءات فيما ال يتعارض مع نص صريح من نصوص هذا النظام، وال يتنافي مع 

 .تنظيم المحكمة وأوضاعها 
 

 (:  مكرر 55)المادة 
 

ينطبق على الهيئات والمنظمات المنبثقة عن جامعة الدول العربية ما ينطبق على 
األمانة العامة، وذلك في جميع المسائل الواردة في هذا النظام وبشرط أن تكون قد التزمت 

 .في النظام األساسي( 11)بأحكام المادة 
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 الباب الثالث
 مل في المحكمةالمسائل المتعلقة بسير الع
 ـــــــــــ

 
 الفصل األول

 في السجالت والملفات والمستندات
 ـــــــ
 

  ( :56)المادة 
 

 :تنشأ بالمحكمة في أول كل سنة ميالدية السجالت التالية

سجل عام تقيد فيه الدعاوى بأرقام متتابعة وفقـا لتاريخ تقديمها ويبين فـيه نـوع -  1
ن القـرار المطعون فيه والطلبات وتاريخ إيداع الدعاوى وأسماء الخصوم ومضمو

العريضة وتاريخ تسليم األمانة العامة لعريضة الدعـوى وتاريخ انتهـاء مواعيد ردهـا 
وتاريخ إرسال الدعـوى إلى المفـوض وتاريـخ  إعادتها وتاريخ الجلسة وتاريـخ 

 .الحكـم ومنطوقه وتاريخ إرسال القضية إلى قلم الحفظ 

ص  بتحضير الدعاوى ويقيد فيه بأرقـام متتابعة ملفات الدعاوى المحالة إلى سجل خا-  2
المفوض ويبين فيه رقم الدعوى وأسـماء الخصـوم وتاريخ ورود الدعـوى إلى 

 .المفـوض وتاريخ إعادة ملفهـا إلى سكرتارية المحكمة

ت بأرقام سجل لقيد طلبات صور األحكام واألوراق وتسليمها تحصر فيه هذه الطلبا-  3
متتابعة ويبين فيه رقـم السجل العـام واسم الطالب ولقـبه واألحكام واألوراق المطلوب 
صورتها وتاريخهـا وتاريـخ طلب الصورة وتاريخ تسليمها لطالبها، وتوقيع من تسلم 

 .الصورة 

سجل تحصر فيه نسخ من األحكام مطابقة ألصولها بأرقام متتابعة حسب تاريخ -  4
 .صدورها 

سجل لحفظ القضايا يبين فـيه رقم القضية وتاريخ وردودها لقلـم الحفظ وأسـماء -  5
 .الخصـوم وتاريخ الحكم

سجل لقيد الرسوم والكفاالت ويبين فيه رقم قيدها وتاريخه ومقدار الكفـالة ورقم -  6
 .الدعوى واسم مودع الكفالة ومآلها 

ن الكفاالت مع بيـان رقـم قـيدها ويجوز سجل اإليرادات ويقـيد فيه مقـدار ما صودر م-  1
 .بقرار من رئيس المحكمـة إنشـاء سجالت أخـرى عـند االقتضاء
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  ( :57)المادة 
 

تلحق بالمحكمة سكرتاريـة للمفوضين تتولى قـيد القضايا الواردة إليهـم في سجل 
وراق تحضير الدعاوى وتقـوم بتحرير محاضر أعمالهم وتنفيذ قراراتهم وإيداع األ

 .والتأشيرات على الملفات
 

  ( :58)المادة 
 

يعد ملف لكل دعوى تودع بـه كل ورقـة يتعين إيداعها ويكون ذلك بمحضر إيداع 
يثبت فـيه رقم القضية وأسماء الخصوم واسم المودع وتاريخ اإليداع وساعـته وبيان األوراق 

ف الملف من الداخـل المودعـة ويوقـع من المودع والموظف المختص ويؤشر على غـال
ببيـان األوراق المودعة بأرقـام متتابعة وتاريخ إيداعها وعـدد ملحقاتها ويثبت على غـالف 
الملـف من الخارج رقـم الدعوى بالسجل العام وأسماء الخصوم وموضوع الدعوى وبيان 

 .إجراءات سيرها
 

  ( :59)المادة 
 

ـوم أو ممثليهـم على أوراق يخصص أحد موظفي السكرتارية لمهمـة اطـالع الخص
الدعـاوى ومستنداتها ويقصر االطالع على هؤالء وحدهم وال يجوز نقل أصول المستندات 
والتقارير والمذكرات خارج مقر السكرتارية، كما ال يجوز االطالع على المستندات إال في 

 .مقر المحكمة وتحت إشراف الموظف المختص
  ( :61)المادة 

 
تندات إال بعد صدور الحكم في الدعاوى وإيـداع مسودته فإذا دعـت ال يجـوز رد المس

الضرورة إلـى استردادها قبل صدوره جاز ردها بإذن كتابي من المفوض أثناء تحضير 
 .الدعوى أو من رئيس المحكمـة بعـد ذلك  على أن يعين ميعاد العادتها 

 
 الفصل الثانـي

 سكرتير المحكمة ومعاونـوه
 ـــــــــ

 
  ( :61)ادة الم

 
يلحق بالمحكمة سكرتير وعدد كـاف من الموظفين اإلداريين والكتابيين والمباشرين 
وعليهم القـيام باألعمال التي تفرضها عليهم مقتضيات وظائفهم وبالواجبات الرسمية التي 

 .يعهد بها إليهـم رئيـس المحكمـة أو أي عضو من أعضائها 
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بالجلسات أال يغادروا المحكمة أيام انعقاد  وعلى الموظفين الذين يتصل عملهـم
 .الجلسات إال بعد انتهائها 

 
 .ويكون توزيع العمل على موظفي السكرتارية بقرار من رئيس المحكمة 

 
   ( :62)المادة 

 
 .يحلف سكرتير المحكمـة أمامها يمينا بأن يـؤدى أعمال وظيفته بالذمة والصدق

 
  ( :63)المادة 

 
 .رار القضايا وال إفشـاء سـر أي عمل من أعمال المحكمةال يجوز إذاعة أس

 


