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 دليل الممارسة العممية

 

المحكمة األفريقية لحقوؽ تعتمد ، (النظاـ الداخمي)مف النظاـ الداخمي لممحكمة  19وفقا لممادة 
تعديمو لممتقاضيف المحتمميف. ويمكف كموجو الممارسة العممية التالي دليؿ  (المحكمة)والشعوب  اإلنساف

 .، لتمبية متطمبات المحكمةاالقتضاءأو اإلضافة اليو عند 

 مسائل عامة

 تكوف ساعات وأياـ عمؿ المحكمة لمجمسات العامة عمى النحو التالي : .1

مف االثنيف إلى الجمعة،      ً عصرا   04:00 ػإلى الساعة ال    ً  صباحا   10:00 ػمف الساعة ال
 المحكمة مناسبة.تراىا األياـ األخرى، التي قد  أو تمؾ الساعات أو

 ، ما عدا أياـ العطالت الرسمية:عمى النحو التاليقمـ المحكمة ساعات عمؿ تكوف  .2

 :مف االثنيف إلى الجمعة

 .بعد الظير 1:00إلى الساعة:  8:00 ػمف الساعة ال:      ً صباحا   

 .    ً عصرا   5:00إلى الظير بعد  2:00بعد الظير: مف الساعة: 

 سبتمبر، وديسمبر، ويمكف أف تعقد فيالعادية لممحكمة في أشير مارس، يونيو، الدورات تعقد  .3
 استثنائية.دورات المحكمة مناسبة. كما يجوز لممحكمة أف تعقد تراىا أي فترة أخرى 

 بالمياقة في ارتداء أزياء تتناسبالتحمي الذيف يمثموف أماـ المحكمة األطراؼ يجب عمى ممثمي  .4
 مثوليـ أماـعند )الروب(  فالمحاميمعطؼ يرغبوف في إرتداء ويجوز لمذيف مع مقاـ المحكمة؛ 

 المثوؿ أماـ محاكميـ الوطنية.الرداء المتعارؼ عميو عند المحكمة أف يفعموا ذلؾ بمبس 

( 30)الجمسة قبؿ ثالثيف يرأس تقديـ أنفسيـ إلى القاضي الذي األطراؼ يجب عمى ممثمي  .5
 .صباحا 10:00 ػعمى األقؿ مف بدء جمسات االستماع في تماـ الساعة ال دقيقة

 .األطراؼاجتماع قبؿ الجمسة بيف رئيس المحكمة وممثمي عقد يجب  .6
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ؼ الدعوى لمقاضي الذي اقبؿ جمسة االستماع، يقدـ رئيس قمـ المحكمة أطر ما خالؿ االجتماع  .7
 .الجمسةيترأس 

يخاطب القاضي الجالس عمى المنصة باسـ "القاضي الموقر"، في حيف يشار إلي مجمس  .8
 باسـ "المحكمة ". الجالسيف عمى المنصة القضاة

إلي المحكمة مف خالؿ رئيس قمـ األطراؼ مف ممثمي المراسالت يجب أف توجو جميع  .9
سالت إلى رئيس المحكمة مراليس مسموحا تحت أي ظرؼ مف الظروؼ بتوجيو الو  المحكمة.

 .أو أحد القضاة

 تإلى رئيس قمـ المحكمة كتابة، في أقرب وقاألطراؼ يجب االبالغ عف انسحاب ممثمي  .10
 .ممكف. كما ينبغي إخطار رئيس قمـ المحكمة خطيا بتعييف الممثؿ الجديد

 الرسوم

                 ً           رفع الدعاوى مجانا ، بال رسوـ. .11

 

 .الشكل والمضمون ونمط العمميات

 ؼطراد رفعيا لممحكمة عمى صفحة محضر الدعوى تحدد أمراالعريضة التتضمف يجب أف  .12
 اإلشارة في أعمىو  عندما يخصص ليا رقـ،رقـ العريضة إلدراج الدعوى، وتترؾ بيا مساحة 

الدولة المدعى عمييا أو تعقيب مف الصفحة إلى ما إذا كانت ىي عريضة مف المدعي، أو رد 
 .المدعي مف

 عمى الذيفو  ، A4، قدر اإلمكاف، عمى صفحة مقاس المكاتباتيجب أف تطبع جميع  .13
ال يقؿ الحجـ عف و  ( ،Arialيستخدموف األحرؼ الرومانية في الكتابة أف يكوف نمط الخط )

يجب أف يكوف و  نقطة، 11كما يجب أف تكوف الحواشي .  1.5نقطة وتباعد السطور  12
يفضؿ أف تجرى المعامالت بإحدى لغات و  سـ عمى األقؿ. 2.54اليسار واليميف  ىامشي

 .العربية أو اإلنجميزية أو الفرنسية أو البرتغالية في المحكمة: العمؿ التالية

 .بالتتابعيجب ترقيـ جميع الصفحات  .14

 .عمى اليسارالفقرات يجب عمى الذيف يستخدموف األحرؼ الرومانية في الكتابة ترقيـ  .15
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 .جميع األرقاـ المشار إلييا في النص يجب أف تكوف مكتوبة باألرقاـ .16

 يجب أف يتناوؿ ما يمي:و  صفحات. 3يجب أف يرفؽ مع العريضة موجز ال يزيد عف  .17

( االنتياكات)االنتياؾ و  دليؿ استنفاد سبؿ االنتصاؼ المحمية،و  وطبيعة الشكوى،، الوقائع
ستيفاء شروط قبوؿ العريضة واإلنصاؼ المطموب مف المحكمةو  المدعى بيا،  .                                                     ا 

 يمكف االستفادة مف المصطمحات التالية كعناويف مثؿ "الوقائع". "الوالية/ االختصاص"، .18
 "األسس الموضوعية/ الموضوع"، "اإلنصاؼ المطموب "."استيفاء شروط القبوؿ/ المقبولية"، 

 الدعاوى المرسمة عف طريؽ البريد، يجب أف يظير النص المكتوب عمىلعرائض بالنسبة  .19
 .جانب واحد فقط مف الصفحة أي الكتابة عمى ناحية واحدة مف الورقة

فضال عف في العريضة، صراحة عندما ال يرغب المدعي في كشؼ ىويتو، ينبغي ذكر ذلؾ  .20
 .األسباب الداعية لعدـ الكشؼ عف ىويتو

 في العريضة التي يرغب مقدميا في عدـ الكشؼ عف ىويتو، يجب عمى المدعي أف يبيف .21
 . "Y" أو" السيدة  Xالمرجعية/التسمية التي يفضؿ مخاطبتو بيا كاالحرؼ األولية، مثؿ "السيد 

 إعتماد الوثائق المرفوعة إلى المحكمة

 

 أو ممثمييـالعرائض يجب التوقيع عمى كؿ الوثائؽ المقدمة إلى المحكمة سواء مف مقدمي  .22
 .المكمفيف حسب األصوؿ

 .عندما يعيف طرؼ ممثال لو، يجب عمى ذلؾ الطرؼ إرساؿ وثيقة تثبت حالة الممثؿ .23

 فعاتمراتقديم الدعاوى وال

 أو تسميميا باليد أو عف رئيس قمـ المحكمة،ليمكف تقديـ عريضة الدعوى عف طريؽ البريد  .24
طريؽ البريد اإللكتروني، ويشترط في ىذه الحالة، إرساؿ األصؿ إلى قمـ المحكمة وفقا لممادة 

 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة( 3) 30

المذكرات جميع تحمؿ عندما يتـ تخصيص رقـ لعريضة الدعوى مف قبؿ رئيس قمـ المحكمة،  .25
 .الالحقة ىذا الرقـ



4 
 

استالـ  ؼ، وتاريخطراعامة لمدعاوى مفتوحة لمجميور. وسوؼ تشمؿ أسماء األتكوف القائمة ال .26
 .العريضة وطبيعة المسألة

بما في  جميع المرفقات،و  يجب عمى مقدـ العريضة ترقيـ الصفحات وعمؿ فيرس لصفحاتيا، .27
 بشكؿ سالت التي يجب أف تبيفمرافية، األحكاـ واألوامر، والغراذلؾ األدلة، مثؿ الصور الفوتو 

 .يجب ترقيـ المرفقات وفيرستياو  منفصؿ.

 يوما مف موعد الجمسة، يجب عمى كؿ طرؼ تقديـ ما يمي لممحكمة :( 30)قبؿ ثالثيف  .28

 (الممثميف القانونييف)اسـ الممثؿ القانوني  -

 تفاصيؿ االتصاؿ بكؿ ممثؿ قانوني؛ -

 .فقرة عف طبيعة المسألة واإلنصاؼ المطموب -

 .ونسخ مف األحكاـ التي يرجى االعتماد عمييا قائمة بالمرجعيات التي استخدمت -

 .المغة التي ستستخدـ في تقديـ الحجج -

ممؼ  لدولة المدعى عمييا إرساؿ مف الجمسة العمنية، يجوز لممدعي او     ً يوما  ( 30)قبؿ ثالثيف  .29
 .صفحات (5)ال يتجاوز خمس الحجج برؤوس 

 تحديد موعد جمسة االستماع العمنية

 جاىزة لعقد جمسة االستماع، تحدد المحكمة موعد الجمسة العمنية.عندما تكوف المسألة  .30

أف  ؼطرايجوز لألو  بالموعد المحدد لمجمسة.األطراؼ يجب عمى رئيس قمـ المحكمة إبالغ  .31
 .تطمب تأجيال، إذا لـز األمر

خالؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ ستقوـ المحكمة إذا كاف ىناؾ طرؼ يسعى لمتأجيؿ  .32
 .بذلؾ األطراؼويبمغ رئيس قمـ المحكمة باتخاذ القرار اإلخطار، 

 .    ً فورا  بذلؾ التأجيؿ، يجب إبالغ الطرؼ اآلخر األطراؼ إذا طمب أي طرؼ مف  .33

 .األطراؼ ، سيبمغ رئيس قمـ المحكمةالعامةجمسة الإذا قررت المحكمة تغيير مواعيد  .34

 اآلجال الزمنية
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 بصفة عامة

 وأي وثائؽ مرفقة أو أدلة قد تـالمذكرات تقع عمى عاتؽ كؿ طرؼ مسؤولية ضماف أف  .35
 .تسميميا لقمـ المحكمة في غضوف الميمة التي حددتيا المحكمة

 تمديد اآلجال الزمنية

 .األطراؼالميمة الزمنية التي تحددىا المحكمة يجوز تمديدىا بناء عمى طمب أحد  .36

أف  تمديد الوقت تقديـ طمبو في أقرب وقت ممكف بمجرديجب عمى الطرؼ الذي يرغب في  .37
، أف يكوف ذلؾ وفي كؿ االحواؿأصبح عمى بينة مف الظروؼ التي تبرر مثؿ ىذا التمديد، 

 .يجب أف يبيف سبب طمب التمديدو  انتياء الميمة المحدة. قبؿ

فترة زمنية  طمب التمديد بعد انقضاء الميمة الزمنية، يجب أف يتـ ذلؾ في غضوفيقدـ عندما  .38
 .االلتزاـ بالميمةمعقولة بعد االنقضاء، مع ذكر أسباب عدـ 

 في القضية بطمب تمديد الميمة الزمنية، ويمنح ىذااألطراؼ يبمغ الطمب الطرؼ اآلخر/ .39
 .يوما لمرد عمى ىذا الطمب( 15)خمسة عشر  ميمة الطرؼ اآلخر

 .تمديد الوقت سمطة تقديرية لممحكمةقرار  .40

 لآلجال الزمنيةعدم االمتثال 

 العممية،الممارسة فعة خالؿ الميمة الزمنية المنصوص عمييا في دليؿ مراالفشؿ في تقديـ ال .41
 لـ تكف قد رفعت.كأنيا فعة المعنية مرااليجعؿ 

 طمب االنضمام لمدعوى كصديق لممحكمة

طمب  الفرد أو المؤسسة التي ترغب في أف تتدخؿ بصفة صديؽ لممحكمة عميو/عمييا تقديـ .42
 .إلى المحكمة، مع تحديد المساىمة التي يرغب/ ترغب في تقديميا فيما يتعمؽ بالمسألة

ما  ستنظر المحكمة في الطمب وتحدد في غضوف فترة زمنية معقولة مف تاريخ استالـ الطمب، .43
 .إذا كانت تقبؿ أو ال تقبؿ طمب التدخؿ كصديؽ لممحكمة

 محكمة، يخطر رئيس قمـ المحكمةإذا وافقت المحكمة عمى منح طمب التدخؿ كصديؽ لم .44
 ،مرفقاتيدعوىا إلي تقديـ مالحظاتيا، بجانب أي و  الشخص أو المنظمة التي تقدمت بالطمب،
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الحقة متعمقة مذكرات ستوضع المسألة، مع أي و  .سير االجراءاتخالؿ  مرحمةفي أي 
تمؾ التي طمب التدخؿ بشأنيا كصديؽ لممحكمة، تحت تصرؼ ذلؾ الشخص أو  بالمسألة
 .المنظمة

في  يجوز لممحكمة مف تمقاء نفسيا أف تدعو أي فرد أو منظمة لمقياـ بدور صديؽ المحكمة .45
 .مسألة معينة معروضة عمييا

جميع  إلى   ً  فورا  مساىمة صديؽ المحكمة ومرفقاتو المقدمة إلى المحكمة بشأف المسألة تحاؿ  .46
 .لمعمـ بياؼ، طرااأل

 طمب االنضماـ كصديؽ لممحكمة ىو سمطة تقديريةالموافقة أو عدـ الموافقة عمى قرار  .47
 .لممحكمة

 تحفظيةإجراءات طمب اتخاذ تدابير مؤقتة/ 

 او مف البروتوكوؿ 27تحفظية وفقا لممادة إجراءات يجوز لممحكمة أف تصدر تدابير مؤقتة/  .48
 .مف النظاـ الداخمي لممحكمة 51المادة 

 يودع لدى المحكمة يجب أف يتضمفتحفظية إجراءات أي طمب التخاذ تدابير مؤقتة/  .49
 األمر الطارئ، والضرر المحتمؿ الذي ال يمكفو  يحدد بالتفصيؿ الخطورة الشديدةو  األسباب،

 .إصالحو وكذلؾ التدابير االنصافية المطموبة

إجراءات  ، يجب أف يحمؿ طمب اتخاذ تدابير مؤقتة/دما تكوف القضية قيد نظر المحكمةعن .50
 .تحفظية رقـ القضية

 المحكمةقرارات بصفة خاصة، و  أف يرفؽ مع الطمب جميع الوثائؽ الداعمة الالزمة، يجب .51
بجانب أي مواد أخرى يمكف أف تثبت  -إف وجدت  -أخرى قرارات المختصة المحمية أو أي 

 .مقدـ الطمبمزاعـ 

 ال تنظر المحكمة في طمبات التدابير المؤقتة غير المكتممة، أو التي ال تتضمف المعمومات .52
 .القرارضرورية الكافية لتمكينيا مف اتخاذ ال

 .ءات التحفظية خالؿ فترة زمنية معقولةايودع طمب اتخاذ التدابير المؤقتة/ اإلجر  .53

 أحكام عامة
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 مف أجؿ مصمحة حسف سير العدالة، ال يجوز لممحكمة أف تقبؿ مثوؿ أي شخص كممثؿ .54
الماضية يؤدي واجباتو سنوات ( 3)لطرؼ في مسألة معروضة عمييا، كاف خالؿ الثالث 

 .    ً         ً موظفا  قانونيا  المحكمة، أو نائبا لرئيس قمـ المحكمة أو ً       ا  لقمـ أعضاء المحكمة، أو رئيس كأحد

، في 2012أكتوبر  5 – 1اعتمد في الدورة االستثنائية الخامسة لممحكمة المنعقدة خالؿ الفترة مف 
  .ياتنزان أروشا،


