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أ ت    جملس التعاون لدول اخلليج العربية. األمانة العامة
5 ن أ  النظــام األساســي للهيئــة القضائيــة االقتصاديــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. 

- الريــاض : األمانــة العامــة؛  2016م.
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النظام األساسي للهيئة القضائية االقتصادية
ملجلس التعاون لدول الخليج العربية )1(

إن المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

تنفيــذاً ملــا جــاء يف املــادة )27( مــن االتفاقيــة االقتصاديــة بــن دول اجمللــس الــي أقرهــا 
اجمللــس األعلــى يف دورتــه الثانيــة والعشــرين )ديســمرب 2001م( وصادقــت عليهــا الــدول 
األعضــاء، والــي تقضــي بتشــكيل هيئــة قضائيــة خمتصــة كلمــا دعــت احلاجــة للنظــر يف 
الدعــاوى الناشــئة عــن تنفيــذ أحــكام االتفاقيــة أو القــرارات الصــادرة تطبيقــاً ألحكامهــا . 

ويف ضــوء اإلجنــازات االقتصاديــة الــي متــت منــذ قيــام اجمللــس، ومــا وصلــت إليــه دول 
اجمللــس مــن مراحــل متقّدمــة مــن التكامــل االقتصــادي بعــد قيــام االحتــاد اجلمركــي يف عــام 
2003م وإعــان الســوق اخلليجيــة املشــركة يف عــام 2008م، واتفاقيــة االحتــاد النقــدي 
التجاريــة  وتشــريعاهتا  والنقديــة  واملاليــة  االقتصاديــة  لسياســاهتا  وتقريــب  2008م  عــام 

والصناعيــة واألنظمــة اجلمركيــة املطبقــة فيهــا .

ونظــراً ألمهيــة تســوية الدعــاوى االقتصاديــة وأثرهــا علــى حســن تنفيــذ االتفاقيــات بــن 
دول اجمللــس وقــرارات اجمللــس األعلــى املتعلقــة بالتكامــل االقتصــادي بينهــا وحتقيــق املواطنــة 

االقتصاديــة اخلليجية.
قرر ،

املوافقــة علــى النظــام األساســي للهيئــة القضائيــة االقتصاديــة جمللــس التعــاون لــدول 
اخلليــج العربيــة وفقــاً ملــا يلــي:

)1( أعتمــد اجمللــس األعلــى هــذا النظــام يف لقائــه التشــاوري الســادس عشــر الــذي عقــد يف مدينــة جــدة يــوم الثاثــاء 
31 مايــو 2016م.
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الفصل األول 
تعار يف وأحكام عامة

المـــادة )1(
يقصــد بالكلمــات والعبــارات املبينــة أدنــاه املعــاين الــواردة قريــن كل منهــا مــا مل يقتــض 

ســياق النــص خــاف ذلــك :
مجلــــــــــــــــــــــــــــــس التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاون :  جملـــس التعـــاون لــدول اخلليج العربيــــة . . 1
الــــــــــــــــــــــــــــــــدول األعضـــــــــــــــــــــــــــــــــاء :  الــــدول األعضـــاء يف جملــس التعـــــاون .. 2

3. المجلــــــــــــــــــــــــس األعلــــــــــــــــــــــــــــــــــى :   الســلطة العليــا جمللـــــــس التعـــــــــاون ويتكــون مــن 
رؤســاء الــدول األعضــاء .

اللجنــة املشــكلة مــن وزراء املاليــة واالقتصــــــاد   4. لجنة التعاون المالي واالقتصادي : 
بــدول جملــس التعــاون .

األمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــة :   األمانــــة العامـــــة جمللــــــس التعـــــــاون .  .5 
األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين العـــــــــــــــــــــــــــــــــــام :   األمــــــــن العــــــام جمللــــس التعـــــــاون .  .6 

الهيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :   اهليئـة القضائية االقتصادية جمللس التعــاون .  .7 
الدائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة :  دائــرة قضائيــة مكونــة مــن عــدد فــردي مــن    .8 
دعــاوى  يف  للنظــر  اهليئــة  ختتارهــا  القضــاة 

. معينــة
النظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام :   النظــام األساسي للهيئة .    .9 

10.النظـــــــــــــــــــــــــــام الداخـــــــــــــــــــــــــــــــلي :   النظام الداخلي للهيئة . 
 11. االتفـــــــــــــــــــــاقية االقتصــــــــــــــــادية :   االتفاقيـة االقتصاديـة بن دول جملس التعــاون 

                                  )ديسمرب 2001م(.
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المـــادة )2(
تشــكل مبقتضــى هــذا النظــام هيئــة قضائيــة تســمى اهليئــة القضائيــة االقتصاديــة جمللــس - 1

التعــاون، وتكــون مســتقلة يف اختــاذ قراراهتــا وأحكامهــا، وتنعقــد كلمــا دعــت احلاجــة 
للفصــل يف الدعــاوى املطروحــة عليهــا .

تتوىل األمانة العامة األعمال اإلدارية للهيئة ودعوة القضاة من الدول األعضاء .- 2
المـــادة )3(

يكــون للهيئــة  أمانــة ســر تتكــون مــن كاتــب جلســة وعــدد مــن املوظفــن، ويتــم 
تكليفهــم بقــرار مــن األمــن العــام طبقــا لألنظمــة املعمــول هبــا يف األمانــة العامــة .

المـــادة )4(
تتكون اهليئة من اثين عشــر قاضياً حبيث ترشــح كل دولة قاضين ، يصدر بتعيينهم - 1

وحتديــد مكافآهتــم قــرار مــن اجمللــس األعلــى ،  وتكــون مــدة واليــة أعضــاء اهليئــة أربــع 
ســنوات قابلــة للتمديــد .

تعقــد اهليئــة أوىل جلســاهتا خــال ثاثــة أشــهر مــن صــدور قــرار  اجمللــس األعلــى - 2
بتعين القضاة ، الختيار رئيس هلا ونائب للرئيس باالقراع الســري املباشــر, ويرأس 
أوىل اجللســات أكــرب القضــاة ســناً إىل حــن اختيــار الرئيــس ونائبــه ، ويكــون لــكل 

قــاض صــوت واحــد .
يكــون نظــر الدعــاوى املرفوعــة للهيئــة مــن خــال دائــرة أو أكثــر تشــكلها اهليئــة مــن - 3

عــدد فــردي ال يقــل عــن ثاثــة قضــاة ، وحيــدد يف قــرار تشــكيلها رئيــس الدائــرة 
وأعضاؤهــا وفقــاَ ملــا حيــدده النظــام الداخلــي .

يكــون انعقــاد اهليئــة يف األمانــة العامــة حبضــور ثلثــي أعضائهــا علــى األقــل علــى أن - 4
يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائبــه ، وهلــا أن تنعقــد عنــد االقتضــاء يف أي مــن الــدول 

األعضــاء .
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المـــادة )5(
يشرط يف من يوىل القضاء يف اهليئة ما يأيت:

أن يكون من مواطين دول جملس التعاون.- 1
أن يكون  قاضيا يف دولته.- 2
أن ال تقل خربته يف العمل القضائي عن مخس عشرة سنة.- 3

المـــادة )6(
يــؤدي القضــاة أمــام رئيــس اجمللــس األعلــى يف جلســة علنيــة قبــل مباشــرة مهامهــم - 1

اليمــن اآلتيــة:
)) أقسم باهلل العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمايل بأمانة وصدق ((. 

يثبت أداء اليمن يف سجل خاص يعد هلذا الغرض ويودع لدى األمانة العامة.- 2
المـــادة )7(

أو - 1 املوحــدة  القوانــن  أو  االقتصاديــة  االتفاقيــة  أحــكام  تنفيــذ  عــدم  دعــاوى  ترفــع 
القــرارات الصــادرة تطبيقــاً ألحكامهــا إىل األمانــة العامــة وفقــاً لإلجــراءات املنصــوص 

عليهــا يف املــادة )27( مــن االتفاقيــة االقتصاديــة .
علــى األمانــة العامــة إخطــار الــدول األعضــاء املعنيــة مبوضــوع الدعــوى فــور تلقيهــا، - 2

وقبــل إحالتهــا للهيئــة القضائيــة االقتصاديــة .
ال جيوز رفع الدعوى مباشرة أمام اهليئة القضائية االقتصادية .- 3

المـــادة )8(
مــع مراعــاة املــادة )7( مــن هــذا النظــام ختتــص اهليئــة دون غريهــا مــن جهــات القضــاء 
الوطــين بنظــر الدعــاوى الناشــئة عــن عــدم تنفيــذ أحــكام االتفاقيــة االقتصاديــة أو القوانــن 
املوحــدة أو القــرارات الصــادرة تطبيقــاً ألحــكام االتفاقيــة االقتصاديــة والــي يكــون كامــل 

أطرافهــا مــن اجلهــات الرمسيــة.
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ويف غــري احلــال املبينــة يف الفقــرة األوىل جيــوز لطــريف النــزاع اللجــوء للقضــاء الوطــين يف 
حــال عــدم نظــر النــزاع وفقــاً لإلجــراءات املبينــة باملــادة )7(.

الفصل الثاني
واجبات القضاة وحصاناتهم 

واألعمال املحظورة عليهم وانتهاء خدماتهم

المـــادة )9(
ال جيوز للقاضي خال مدة واليته : -

تــويل مناصــب سياســية أو إداريــة أو ممارســة أعمــال جتاريــة أو مهنيــة ، أو أيــة أعمــال - 1
تتعــارض مــع مقتضيــات منصبــه .

 نظــر أي دعــوى ســبق أن كان وكيــًا أو مستشــاراً أو حماميــاً أو خبــرياً لــدى أحــد - 2
أو  أو عضــواً يف حمكمــة وطنيــة  عليــه بصفتــه حمكمــاً  ســبق عرضهــا  أو  أطرافهــا، 
دوليــة أو جلنــة حتقيــق أو كان لــه مصلحـــة فيهــا أو أبــدى رأيــاً فيهــا بــأي شــكل مــن 

األشــكال. 
المـــادة )10(

يف غــري حالــي االســتقالة أو اإلعفــاء يســتمر القضــاة الذيــن تنتهــي مــدة واليتهــم 
بالفصــل يف الدعــاوى الــي اختتمــت فيهــا املرافعــة وحجــزت إلصــدار احلكــم .

المـــادة )11(
قضــاة اهليئــة غــري قابلــن للعــزل، ويعتــرب منصــب القاضــي شــاغراً يف إحــدى احلــاالت 

اآلتيــة : 
1 ـ الوفاة .

2 ـ االستقالة .
3 ـ اإلعفاء .
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المـــادة )12(
إذا رغــب أحــد قضــاة اهليئــة يف االســتقالة، قدمهــا ، كتابــة  إىل رئيــس اهليئــة الــذي - 1

يبلغهــا إىل األمــن العــام ويعتــرب املنصــب شــاغرا هبــذا اإلبــاغ .
ويبلــغ رئيــس اهليئــة اســتقالته مباشــرة إىل األمــن العــام، ويف هــذه احلالــة جتتمــع اهليئــة 

خــال شــهر بدعــوة مــن نائــب الرئيــس الختيــار الرئيــس .
إذا فقــد أحــد قضــاة اهليئــة شــرطاً مــن الشــروط الواجــب توافرهــا لتقلــد منصبــه يف - 2

دولتــه أو بســبب عجــزه أو عــدم قدرتــه علــى القيــام بأعبــاء املنصــب ، يعفــى مــن 
منصبــه بقــرار مــن اجمللــس األعلــى بتوصيــة مســببة مــن اهليئــة .

إذا شــغر منصــب أحــد قضــاة اهليئــة قبــل انتهــاء مــدة واليتــه يتــم تعيــن مــن خيلفــه - 3
باإلجــراءات ذاهتــا وللمــدة املتبقيــة مــن واليــة ســلفه ، خــال مــدة ال تتجــاوز ثاثــن 

يومــا.
المـــادة )13(

ال جيــوز أن يشــرك يف نظــر الدعــوى قضــاة اهليئــة الذيــن ينتمــون جبنســياهتم إىل 
جنســيات أطــراف الدعــوى، علــى أن ال يرتــب علــى ذلــك تعــذر انعقــاد الدائــرة لنظــر 

الدعــوى. ويف هــذه احلالــة يتــم نظرهــا أمــام قضــاة اهليئــة جمتمعــن.

الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة
 المـــادة )14(   

مــع مراعــاة نــص املــادة )7( مــن هــذا النظــام ، تنظــر اهليئــة يف الدعــاوى الناشــئة 
عــن عــدم تنفيــذ االتفاقيــة االقتصاديــة أو القوانــن املوحــدة أو القــرارات الصــادرة تطبيقــاً 

ألحكامهــا.
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المـــادة )15(
تفصــل اهليئــة يف الدعــاوى املعروضــة عليهــا مبــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة               

اإلســامية ، وتطبــق بالتــدرج يف هــذا الشــأن : 
النظــام األساســي جمللــس التعــاون أو اتفاقيــات جملــس التعــاون أو القــرارات الصــادرة . 1

عــن اجمللــس األعلــى.
القوانن املوحدة  أو القرارات الصادرة تطبيقا ألحكام االتفاقية االقتصادية.. 2
ال . 3 مبــا  الدعــوى  أطــراف  إليهــا  املنضــم  األطــراف  املتعــددة  أو  الثنائيــة  االتفاقيــات 

يتعــارض مــع أحــكام االتفاقيــة االقتصاديــة أو القوانــن املوحــدة أو القــرارات الصــادرة 
تطبيقــاً ألحكامهــا.

الفصل الرابع
إجراءات التقاضي أمام الهيئة 

المـــادة )16(

 مــع عــدم اإلخــال بنــص املــادة )27( مــن االتفاقيــة االقتصاديــة ، حتيــل األمانــة . 1
العامــة الدعــاوى إىل اهليئــة .

 يبــن النظــام الداخلــي للهيئــة اإلجــراءات الازمــة لقيــد وســري الدعــاوى ، وكذلــك . 2
قيــد وبيــان وشــكل الطلبــات وميعــاد تقدميهــا ، وحيــدد اإلجــراء الواجــب اتباعــه  يف 
تلقــي املســتندات والبيانــات واملذكــرات ، وطــرق إعــان صحيفــة الدعــوى واملذكــرات 
اخلــرباء وبيــان مقابــل  الرســوم وتعيــن  فيهــا ومقــدار  الصــادر  واملســتندات واحلكــم 

أتعاهبم وغري ذلك من إجراءات التقاضي الازمة . 
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المـــادة )17( 
تكون اللغة العربية هي اللغة الرمسية للهيئة .. 1
جيــوز للدائــرة عنــد االقتضــاء أن تــأذن ألطــراف الدعــوى بتقــدمي املذكــرات واملســتندات . 2

بلغــة أجنبيــة علــى أن ترفــق ترمجــة عربيــة معتمــدة هلــا ، وتعتــرب الرمجــة العربيــة هــي 
املعــول عليهــا .

المـــادة )18(
تكــون جلســات الدائــرة علنيــة، وهلــا أن تعقــد جلســات ســرية  مــن تلقــاء نفســها أو . 1

بنــاًء علــى طلــب أطــراف الدعــوى ، أو إذا طلــب أحدهــم ذلــك ومل يعــرض األطــراف 
اآلخرون. 

للهيئــة عنــد عــدم اتفــاق األطــراف علــى عانيــة اجللســة أو ســريتها اختــاذ مــا تــراه . 2
مناســبا ويكــون قرارهــا نافــذاً وملزمــا لألطــراف.
المـــادة )19(

ميثــل كل طــرف أمــام الدائــرة بشــخصه أو بوكيــل عنــه ، وجيــوز لــه أو لوكيلــه االســتعانة . 1
مبــن يــراه مــن مستشــارين أو خــرباء أو حمامــن ، مــع األخــذ يف االعتبــار قوانــن احملامــاة 

يف الــدول األعضــاء .
يتمتــع الــوكاء واملستشــارون واخلــرباء واحملامــون باحلقــوق والضمانــات الــي تكفــل . 2

حريــة مباشــرهتم ملهامهــم، وعليهــم التقيــد بالشــروط والضوابــط وفقــاً ملــا حيــدده النظــام 
الداخلــي.

المـــادة )20(
للهيئــة أن تقــوم بإجــراء التحقيــق الــذي تــراه الزمــاً ، وهلــا أن تعهــد هبــذا التحقيــق إىل . 1

بعــض قضاهتــا .
 للهيئــة أن تعهــد إىل خبــري أو مكتــب استشــاري ، أو أيــة جهــة أخــرى ، القيــام . 2
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بتقــدمي خــربة أو إبــداء رأي يف أي موضــوع يتعلــق بالدعــوى حمــل النظــر .
 للدائــرة إجــراء معاينــة ميدانيــة، وعليهــا أن ختطــر  الــدول األعضــاء أو اجلهــات املعنيــة . 3

للقيــام بذلــك اإلجــراء وفقــا للنظــام الداخلــي.
يُبــن النظــام الداخلــي للهيئــة آليــة إجــراء التحقيــق، وانتــداب اخلــرباء وحتديــد أتعاهبــم، . 4

للقيــام  األعضــاء  الــدول  مــع  التنســيق  امليدانيــة وكيفيــة  باملعاينــة  القيــام  وإجــراءات 
بذلــك.

المـــادة  )21(
للدائرة أثناء نظر الدعوى اختاذ ما يلي : 

تقصري املواعيد واإلجراءات وحتديد أقرب جلسة للنظر يف الدعاوى. . 1
إصــدار أوامــر وقتيــة أو حتفظيــة يف املســائل الــي خيشــى فيهــا مــن وقــوع أضــرار يتعــذر . 2

بنــاًء علــى طلــب يقــدم علــى  تداركهــا، وذلــك حلمايــة املراكــز واحلقــوق املهــددة، 
عريضــة.

جيب إشعار أطراف الدعوى باإلجراء املتخذ وكذلك إشعار األمانة العامة إلحاطة . 3
الدول األعضاء مبا مت اختاذه .

المـــادة )22(
جيــوز للمدعــى عليــه أن يتقــدم بدعــوى فرعيــة ضــد املدعــي ومبواجهتــه وفقــاً ملــا حيــدده . 1

النظــام الداخلــي.  
يشــرط لقبــول هــذه الدعــوى، أن تكــون ذات صلــة مباشــرة بالدعــوى األصليــة وأن . 2

تدخــل يف واليــة اهليئــة. 
المـــادة )23(

ألطــراف الدعــوى التقــدم باتفــاق بالصلــح يف الدعــوى يف أي مرحلــة كانــت عليهــا 
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قبــل النطــق باحلكــم ، وتثبــت الدائــرة االتفــاق مبحضــر اجللســة ويكــون اتفــاق الصلــح مبثابــة 
حكــم بإهنــاء الدعــوى .

المـــادة )24(
للمدعي أن يتنازل عن دعواه يف أي مرحلة تكون عليها الدعوى ، على أن يكون 

ذلك قبل النطق باحلكم ما مل يعرض أحد أطراف الدعوى على ذلك .

المـــادة )25(
إذا رأت إحــدى الــدول األعضــاء أن هلــا مصلحــة قائمــة قــد يؤثــر فيهــا حكــم الدائــرة 
يف قضيــة معروضــة عليهــا، جــاز للدولــة أن تقــدم إىل الدائــرة طلبــاً بالتدخــل قبــل إقفــال 

بــاب املرافعــة، وعلــى الدائــرة أن تفصــل يف الطلــب.

الفصل الخامس
إصدار األحكام وتنفيذها

المـــادة )26(
تكــون مــداوالت الدائــرة ســرية بــن القضــاة جمتمعــن ، وال جيــوز أن يشــرك فيهــا غــري 
القضــاة الذيــن مسعــوا املرافعــة ، وجيــب أن حيضــر القضــاة الذيــن اشــركوا يف املداولــة تــاوة 

احلكــم ، فــإذا حصــل ألحدهــم مانــع وجــب أن يكــون قــد وقــع علــى مســودة احلكــم .

المـــادة )27(
يصدر احلكم يف جلسة علنية يف موعد حتدده الدائرة .. 1
تصدر الدائرة أحكامها وقراراهتا بأغلبية القضاة الذين نظروا الدعوى .. 2
يتعــن أن يشــتمل احلكــم علــى يــوم وتاريــخ صــدوره وموضــوع الدعــوى وأطرافهــا، . 3

وتواقيعهــم،  فيــه  شــاركوا  الذيــن  القضــاة  وأمســاء  لدفاعهــم،  وملخــص  وطلباهتــم، 
واألســباب الــي بــين احلكــم عليهــا.
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تــودع مســودة احلكــم املوقعــة مــن الدائــرة مبلــف الدعــوى عنــد النطــق بــه ، وتوقــع . 4
النســخة األصليــة للحكــم مــن الرئيــس وكاتــب اجللســة وتســلم صــور منهــا ألطــراف 

الدعــوى وتعمــم علــى الــدول األعضــاء .

المـــادة )28(
ختتــص الدائــرة وحدهــا بتفســري األحــكام الــي تصدرهــا، وألي طــرف يف الدعــوى أن 
يطلــب مــن اهليئــة تفســري مــا وقــع يف منطــوق احلكــم أو أســبابه، املرتبطــة باملنطــوق ارتباطــا 

جوهريــاً، مــن غمــوض, ويعتــرب احلكــم الصــادر بالتفســري متممــا للحكــم األصلــي .

المـــادة )29(
إذا أغفلــت الدائــرة احلكــم يف بعــض الطلبــات املوضوعيــة، فعليهــا بنــاًء علــى طلــب 
مــن ذي مصلحــة أن تنظــر يف الطلــب واحلكــم فيــه بعــد إعــان اخلصــم بــه، ويعتــرب احلكــم 

الصــادر بــه متممــاً للحكــم األصلــي.

المـــادة )30(
نفســها،  تلقــاء  مــن  أو  أحــد اخلصــوم  بنــاًء علــى طلــب  الدائــرة وحدهــا،  ختتــص 
بتصحيــح مــا يقــع يف حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة، وجيــري رئيــس اهليئــة أو الدائــرة الــي 
أصدرت احلكم هذا التصحيح على نســخة احلكم األصلية ويوقعه هو وكاتب اجللســة.

المـــادة )31(
تكــون أحــكام اهليئــة هنائيــة وملزمــة بالنســبة ألطــراف الدعــوى ، وهلــا ذات احلجيــة 
املقــررة لألحــكام الوطنيــة، وتنفــذ بــذات الطريقــة الــي تنفــذ هبــا األحــكام الصــادرة عــن 

احملاكــم الوطنيــة .
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المـــادة )32(
جيــب علــى الدائــرة عنــد إصــدار احلكــم الــذي تنتهــي بــه اخلصومــة أمامهــا أن حتكــم 
مــن تلقــاء نفســها يف مصاريــف الدعــوى، وحيكــم مبصاريــف الدعــوى علــى اخلصــم احملكــوم 
عليــه فيهــا. وإذا تعــدد احملكــوم عليهــم ، جــاز احلكــم بقســمة املصاريــف بينهــم بالتســاوي 

أو بنســبة مصلحــة كل منهــم يف الدعــوى علــى حســب مــا تقــدره اهليئــة. 

المـــادة )33(
إذا مل تنفــذ إحــدى الــدول األعضــاء احلكــم الصــادر ضدهــا ، يرفــع األمــر للمجلــس 

األعلــى بتوصيــة مــن جلنــة التعــاون املــايل واالقتصــادي لتقريــر مــا يــراه مناســبا .

الفصل السادس
التماس إعادة النظر يف األحكام

المـــادة )34(
جيــوز التمــاس إعــادة النظــر يف األحــكام الصــادرة مــن اهليئــة أو الدائــرة ، وذلــك يف 

األحــوال اآلتيــة:
إذا تضمــن احلكــم جتــاوزاً لقاعــدة أساســية يف االتفاقيــة االقتصاديــة أو يف هــذا النظــام . 1

أو يف إجراءات التقاضي.
إذا قضى احلكم بشيء مل يطلبه اخلصوم أو بأكثر مما طلبوه.. 2
إذا وقع من اخلصم غش أو تزوير أو تدليس  كان من شأنه التأثري يف احلكم.. 3
إذا حصــل امللتمــس بعــد صــدور احلكــم علــى أوراق قاطعــة يف الدعــوى كان خصمــه . 4

قــد حــال دون تقدميهــا.
إذا كان احلكــم مناقضــاً بعضــه البعــض يف منطوقــه أو فيمــا بــن أســبابه ومنطوقــه، . 5

تناقضــاً خيــل جبوهــره.
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المـــادة )35(
يُقــدم طلــب التمــاس إعــادة النظــر إىل اهليئــة أو الدائــرة الــي أصــدرت احلكــم امللتمــس 
فيــه بصحيفــة تشــتمل علــى بيــان احلكــم امللتمــس فيــه وأســباب االلتمــاس، وذلــك خــال 

ســتة أشــهر مــن: 
تاريــخ صــدور احلكــم يف احلــاالت املنصــوص عليهــا يف البنــود )1(، و)2( و)5( 	 

مــن املــادة )34( مــن هــذا النظــام.
ظهــور الســبب يف احلــاالت املنصــوص عليهــا يف البنــود )3(، و)4(، مــن املــادة 	 

)34( مــن هــذا النظــام وقبــل انقضــاء ثــاث ســنوات علــى صــدور احلكــم.
المـــادة  )36(

قبلتــه  فــإذا  االلتمــاس،  جــواز  أواًل يف  األحــوال  الدائــرة حبســب  أو  اهليئــة  تفصــل 
الدعــوى. موضــوع  يف  للمرافعــة  جلســة  حــددت 

وجيــوز بنــاء علــى طلــب مــن امللتمــس وبعــد صــدور احلكــم جبــواز االلتمــاس وقــف 
تنفيــذ احلكــم امللتمــس فيــه إىل أن تفصــل اهليئــة أو الدائــرة حبســب االحــوال يف موضــوع 

االلتمــاس.
الفصل السابع
أحكام ختامية
المـــادة )37(

جمللــس . 1 األساســي  للنظــام  طبقــاً  الدبلوماســية  واحلصانــات  باملزايــا  اهليئــة  تتمتــع 
التعــاون واتفاقيــة مزايــا وحصانــات جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة، املوقعــة عــام 
)1984م(، علــى أن يتمتــع رئيــس اهليئــة ونائبــه وبقيــة القضــاة باملزايــا واحلصانــات 

الدبلوماســين. للمبعوثــن  املقــررة 
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تســتمر احلصانــة القضائيــة بعــد انتهــاء وظيفــة قضــاة اهليئــة بالنســبة لألعمــال الــي . 2
باشــروها بصفتهــم الرمسيــة ، مبــا يف ذلــك أقواهلــم وكتاباهتــم.

تلتــزم الــدول األعضــاء باحــرام حياديــة القضــاة واســتقاهلم ، وبعــدم التأثــري علــى . 3
أي منهم بأي شــكل كان أثناء واليتهم ، وكذلك بعدم مســاءلتهم بعد انتهاء 

هــذه الواليــة عــن األعمــال الــي مارســوها أثناءهــا .

المـــادة )38(
جيــوز تعديــل هــذا النظــام بنــاًء علــى طلــب يقــدم مــن إحــدى الــدول األعضــاء أو 
األمــن العــام ، وبنــاًء علــى توصيــة مــن جلنــة التعــاون املــايل واالقتصــادي ، وخيضــع التعديــل 
ملوافقــة اجمللــس األعلــى ويدخــل حيــز النفــاذ طبقــاً لــذات اإلجــراءات املطلوبــة لنفــاذ هــذا 

النظــام .

المـــادة )39(
    تتخــذ الــدول األعضــاء اإلجــراءات الازمــة للمصادقــة علــى هــذا النظــام خــال مــدة 

أقصاهــا ســنة مــن تاريــخ إقــراره مــن اجمللــس األعلــى . 

المـــادة )40(
      تقــرح اهليئــة مشــروع النظــام الداخلــي خــال ســتة أشــهر مــن صــدور قــرار اجمللــس 

األعلــى بتعيــن القضــاة، وحتيلــه إىل األمانــة العامــة لرفعــه إىل اجمللــس الــوزاري إلقــراره.                               

المـــادة )41(
   يدخــل هــذا النظــام حيــز النفــاذ بعــد ثاثــة أشــهر مــن مصادقــة مجيــع الــدول األعضــاء 

عليــه.
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