
 

 

 

ائي رقم       بشأن:  –الصادر عن محكمة قطر الدولية  1/2021التوجيه اإلجر

 ( املستنداتطلبات اإلذن باالستئناف )اإلشارات إلى حافظات 

 

  (:)التعليمات اإلجرائيةسلطة املحكمة بإصدار التوجيهات اإلجرائية 

 مقدمة 

 والقواعد اإلجرائية للمحكمة )"القواعد"(.األنظمة من  37.2املادة إصدار هذا التوجيه االجرائي بموجب أحكام  تم  .1

للمستندات في حافظات املستندات/   الصحيحة إلشارةيتمثل الغرض من هذا التوجيه اإلجرائي في ضمان قيام األطراف با .2

    . االستئناف.حافظات املستندات االلكترونية املرفقة بُصحف 

 

 طلبات اإلذن باالستئناف  

 

صادر عن الدائرة  ال قرار ال  الستئناف ذناإل على أحد األطراف الحصول من القواعد، وفي الحاالت التي يسعى فيها  33.5سندا ألحكام املادة   .3

إلى   االستئناف،صحيفة  إلىباإلضافة ذن باالستئناف، اإل يجب تقديم طلب فإنه محكمة التنظيم، القرار الصادر عن أو  باملحكمةاالبتدائية 

 .  استئنافه املراد يوًما من تاريخ القرار 60قلم املحكمة خالل 

 

  املستندات:االستئناف إلى حافظات  حفُص الواردة ب اإلشارات 

 

  املراد محكمة التنظيم التي أصدرت القرارإلى عليها إلى الدائرة االبتدائية باملحكمة أو  املتفقاملستندات  قد تم تقديم حافظةبأنه  املفترضمن  .4

 قدمة إلى الدائرة االبتدائية للمحكمة أو هيئة التنظيم سوف تكون حافظة املستندات امل معظم الحاالت فيو .استئنافه
ً
  حافظة

ً
  وفًقا إلكترونية

 بإدارة القضايا. الخاصةللتعليمات 

 



 

 

اإللكترونية، فمن املهم أن تكون اإلشارات إلى الطلبات أو إفادات الشهود و/أو غيرها  املستندات حافظة  أواملستندات حافظة  تقديمعند و   .5

  املستنداتحافظة  أواملستندات حافظة في املشار إليها أرقام املستندات متوافقة مع في صحيفة االستئناف املشار إليها  املستنداتمن 

املستندات  من تحديد  االستئناف باملحكمةمن أجل تمكين دائرة  ذلكو محكمة التنظيم. إلى الدائرة االبتدائية أو إلى   قدمتالتي اإللكترونية 

 بسهولة. االستئناففي صحيفة إليها  املشار

 

محكمة التنظيم،  إلى  إلى الدائرة االبتدائية باملحكمة أو    كترونيةإللا  املستندات حافظة    أواملستندات  تقديم حافظة  ال يتم فيها    الحاالت التيوفي    .6

إلى االبتدائية باملحكمة أو  الدائرة إلى  قدمت التي الصلة  ذاتملستندات امن أن  يتحقق ستئناف أن اال  صحيفةيجب على الطرف الذي يقدم 

 االستئناف. صحيفة إلى جانب قد تم قيدها على إذن باالستئناف،  ول الحصفي طلب االعتماد عليها هيئة التنظيم، والتي تم 

 

 مخالفة االلتزام بالتقييد 

 .أعاله  يتم استيفاء التعليماتلم االستئناف إذا  صحيفةاملحكمة رفض قبول  كّتاب يجوز لقلم   .7
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