
يتعلق ابملصادقة  2015جويلية  13 مؤرخ يف 2015لس نة  05قــــــــــرار جملس هيئة احلقيقة والكرامة عدد 

 عىل دليل ا جراءات التحكمي واملصاحلة للجنة التحكمي واملصاحلة

 ا ن جملس هيئة احلقيقة والكرامة، 

 منه، 148وخاصة الفصل  2014جانفي  27بعد الاطالع عىل دس تور امجلهورية التونس ية املؤرخ يف 

رساء العداةل الانتقالية  2013ديسمرب  24املؤرخ يف  2013لس نة  53وعىل القانون الأسايس عدد  املتعلق اب 

 وتنظميها،

املتعلق بأأحاكم متصةل ابلعداةل  2014جوان  12املؤرخ يف  2014لس نة  17وعىل القانون الأسايس عدد 

 ،2011فيفري  28و 2010ديسمرب  17متدة بني الانتقالية وبقضااي مرتبطة ابلفرتة امل 

 ،1993أأفريل  26املؤرخ يف  1993لس نة  42وعىل جمةل التحكمي الصادرة ابلقانون عدد 

املتعلق بتسمية أأعضاء هيئة احلقيقة والكرامة  2014ماي  30املؤرخ يف  2014لس نة  1872وعىل الأمر عدد 

 ودعوهتم لالجامتع،

حداث دوائر جنائية متخصصة يف  2014أأوت  8املؤرخ يف  2014لس نة  2887وعىل الأمر عدد  املتعلق اب 

العداةل الانتقالية ابحملامك الابتدائية املنتصبة مبقار حمامك الاس تئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والاكف 

ديسمرب  29املؤرخ يف  2014لس نة  4555وبزنرت والقرصين وس يدي بوزيد، املنقح مبوجب الأمر عدد 

 واحملدث دلائرة جنائية متخصصة يف العداةل الانتقالية ابحملمكة الابتدائية بصفاقس، 2014

 املتعلق بتسمية عضو هبيئة احلقيقة والكرامة، 2014أأكتوبر  3املؤرخ يف  2014لس نة  3522وعىل الأمر عدد 

لهيئة احلقيقة  املتعلق بضبط النظام ادلاخيل 2014نومفرب  22املؤرخ يف  2014لس نة  1وعىل القرار عدد 

 والكرامة،

جناز هيئة  2014سبمترب  30املؤرخ يف  2014لس نة  24وعىل منشور رئيس احلكومة عدد  املتعلق بتيسري ا 

 احلقيقة والكرامة ملهاهما،

صدار دليل ال جراءات  01/04/2015املؤرخ يف  2وعىل قرار جملس هيئة احلقيقة والكرامة عدد  املتعلق اب 

 .العام للهيئة



 التداول طبق القانون،وبعد 

 :يصدر القرار الآيت

 :الفصل الأول

يصادق جملس هيئة احلقيقة والكرامة عىل دليل ا جراءات التحكمي واملصاحلة املتوجب اعامتده من قبل جلنة 

 .التحكمي واملصاحلة، امللحق هبذا القرار ومالحقه

 :الفصل الثاين

رية يه مبوجب هذا القرار ومالحقه ابلرائد الرمسي للجمهو ينرش دليل ا جراءات التحكمي واملصاحلة املصادق عل 

 .التونس ية وابملوقع الرمسي لهيئة احلقيقة والكرامة

 2015جويلية  13 يف:تونس 

 عن جملس هيئة احلقيقة والكرامة

 الرئيســـــــــــــة                                                                                          

 سهام بن سدرين                                                                                          

 
 

 

 
  



 1 عدد ملحــــق  

 والكرامة احلقيقة هبيئة واملصاحلة التحكمي للجنة واملصاحلة التحكمي ا جراءات دليل

 عامة أأحاكم متهيدي: قسم

 واملصاحلة التحكمي جلنة اختصاص الأول: الفصل

من  50ا ىل  45ختتص جلنة التحكمي واملصاحلة ابلنظر والبت يف ملفات الانهتااكت عىل معىن أأحاكم الفصول 

رساء العداةل الانتقالية وتنظميها 2013ديسمرب  24املؤرخ يف  2013لس نة  53القانون الأسايس عدد   .املتعلق اب 

 املنطبقة القواعد :2 الفصل

تطبق جلنة التحكمي واملصاحلة مبادئ العداةل الانتقالية وبشلك عام مبادئ ال نصاف والعدل املطلق واملبادئ 

نصاف الضحااي وحتقيق املاملتفق علهيا يف خمتلف الأعراف والتفاقيات ادلولية، مع  صاحلة الوطنية احلرص عىل ا 

 .الشامةل

 املفاهمي وحدة :3 الفصل

يعترب التحكمي واملصاحلة عىل معىن هذا ادلليل ا جراء واحدا، وميكن للأطراف التفاق عىل خالفه بوجه رصحي 

 .رشط ضبط حدود صالحيات جلنة التحكمي واملصاحلة بدقّة يف اتفاق التحكمي واملصاحلة

 .واملصاحلة التحكمي جلنة تركيبة : 4 الفصل

تتكون جلنة التحكمي واملصاحلة من مخسة أأعضاء من جملس هيئة احلقيقة والكرامة يكون من بيهنم رئيس وانئب 

 .رئيس

  :5 الفصل 

تس تعني اللجنة بأأعوان مقررين وخرباء يف القانون واحملاس بة واملالية والطب وغريمه من ذوي اختصاص يف 

 التحكمي واملصاحلة ،

 التعهد يف الأول: القسم

 واملصاحلة التحكمي جلنة تعهد يف :6 الفصل

التحقيق صلب و  يكون تعهد جلنة التحكمي واملصاحلة بناء عىل مطلب حتكمي ومصاحلة يف لك مراحل البحث

 .هيالك هيئة احلقيقة والكرامة

يب التحكمي لك مخسة عرش يوما عىل الأقل قامئة يف طال اللجنة جمللس هيئة احلقيقة والكرامة  قبل التعهد ترفع 

 .واملصاحلة ، كام ترفع اليه تقريرا شهراي حول سري اعاملها ومأ ل امللفات املعروضة علهيا



ليه الانهتاك أأو من ينوبه ويمت تقدمي مطلب التحكمي من  .قبل املنسوب ا 

 .وجيوز أأيضا تقدمي طلب التحكمي واملصاحلة من الضحية سواء اكن خشصا طبيعيا أأو معنواي أأو من ينوبه

لهيا ابلفصل  ن اكنت مترضرة من أأحد الانهتااكت املشار ا  وميكن أأن تتعهد اللجنة مبوجب طلب من ادلوةل ا 

حاةل عىل أأنظارها من قبل الهيئة الوطنية ملاكحفة الفساد،كام ميكن أأن  الأول املتقدم   .تتعهد أأيضا مبوجب ا 

 واملصاحلة التحكمي طلب يف الأوىل: الفقرة

 وتسجيهل واملصاحلة التحكمي مطلب تلقي :7 الفصل

حدى املاكتب  املركزي لهيئة احلقيقة والكرامة يمت تقدمي مطلب التحكمي واملصاحلة ا ىل مكتب الضبط اجلهوية أأو ا 

 .مصحواب ابملؤيدات املتوفرة دلى الطالب

 يتوىل مكتب الضبط املركزي تسجيل املطلب فور تلقيه هل ابدلفرت العام وبقاعدة بياانت الهيئة،

بداء رأأهيا بشأأنه يف الاطالعوحيق لسائر جلان هيئة احلقيقة والكرامة  أأي  عىل امللف مبا يف ذكل املؤيدات وا 

 .طور

 .يطلب من رئيس جلنة التحكمي واملصاحلة اس تعجال النظر يف أأحد امللفات عند الاقتضاء ولرئيس الهيئة أأن

ويمت تسجيل املطلب بدفرت خاص دلى جلنة التحكمي واملصاحلة مع ذكر قامئة املؤيدات املصاحبة هل اليت يمت 

لكرتونيا وختزيهنا. ويكون هذا ادّلفرت مرقاّم وخمتوما من رئيس هيئة احلقيق  .ةة والكرامنسخها ا 

فادة أأمام أأحد ماكتب الاس امتع ابلهيئة يف أأجل معقول. ويرشف عىل جلسة الاس امتع  ويدعى الطالب لتعمري ال 

 .من هذا ادلليل 11املقرر اذلي يعّينه رئيس جلنة التحكمي واملصاحلة طبق أأحاكم الفصل 

 53من القانون الأسايس عدد  46 ويف صورة ال حاةل من الهيئة الوطنية ملاكحفة الفساد طبق أأحاكم الفصل

رساء العداةل الانتقالية وتنظميها والفصل  2013ديسمرب  24املؤرخ يف  2013لس نة  من هذا  5املتعلق اب 

فادهتم  .ادلليل، يمت تسجيل املعطيات املدىل هبا من الهيئة ويدعى الأطراف لتلقي ا 

فادة اعامتد أ لية التحكمي واملصاحلة أأثنا ذا طلب مقدم ال  فا ن هيئة ع الةيية أأو امام احملقق ابل ء جلسة الاس امتا 

 .رئيس جلنة البحث والتقيص حييل الطلب وجواب ا ىل رئيس جلنة التحكمي واملصاحلة



 املطلب تقدمي :8 الفصل

لهيئة أأو أأثناء املاكتب اجلهوية ل  أأحدا دلى مكتب الضبط املركزي أأو مّ ا  ، واملصاحلة تقدمي مطلب التحكمي يمت

 .والتقيصالنظر يف ملفه يف اكمل مراحل البحث 

 واملصاحلة التحكمي مطلب قبول رشوط: 9 الفصل

 :قبل املنسوب اليه الانهتاك توفر الرشوط التالية واملصاحلة املقدم منطلب التحكمي  قبول يشرتط

قرار طالب التحكمي واملصاحلة مبا اقرتفه كتابيا –  .واعتذاره الرصحي ا 

 ذا طلبت الهيئة ذكل  .القبول ابملشاركة يف جلسات الاس امتع العمومية ا 

  بطال أأو دعوى  واعتباره التحكمييالقبول ابلقرار قرارا هنائيا غري قابل لأي وجه من أأوجه الطعن أأو ال 

 .السلطةجتاوز 

ذا ضافة ا ىل  واعتداءفساد مايل  ابنهتاكتعلق الطلب  وا   :ذكلعىل املال العام يشرتط ا 

 .بيان الوقائع اليت أأدت ا ىل اس تفادة غري رشعية وقمية الفائدة احملققة من ذكل –

رفاق املطلب ابملؤيدات اليت تثبت حصة أأقواهل –  .ا 

ل بتوفر أأو من ينوبه ا    تقدمي مطلب التحكمي واملصاحلة من قبل الضحية أأو ورثته  ل ميكن :10 الفصل–

 :الرشوط التالية

رفاق –  .املطلب ابملؤيدات اليت تثبت حصة أأقوال طالب التحكمي واملصاحلة ا 

 الاانبة أأصل تقدمي –

ذا طلبت الهيئة ذكل –  .القبول ابملشاركة يف جلسات الاس امتع العمومية ا 

بطال أأو عن أأ قرارا هنائيا غري قابل لأي وجه من أأوجه الط واعتبارهالقبول ابلقرار التحكميي          – و ال 

 . دعوى جتاوز السلطة

ل تعّد موافقة ادلوةل عىل التحكمي واملصاحلة رضورية يف الصور اليت ل تكون لها فهيا صفة املترضر ول  -(3)

ليه الانهتاك  .صفة املنسوب ا 



 ال جراءات يف الثانية: الفقرة

  )ديداجل (املقرر تلكيف يف :11 الفصل

 واملصاحلة مقرًرا من بني أأعوان هيئة احلقيقة والكرامةتلكف جلنة التحكمي  -(1)

طالب التحكمي واملصاحلة للحضور أأمام احد ماكتب الاس امتع الةيي وذكل حبضور املقرر  اس تدعاءيمت   -(2)

 .”ال فادة“لتعمري 

ذا مل حيرض طالب التحكمي واملصاحلة بعد اس تدعائه للمرة الثانية يف  رب ختليا منه ( يعت30) يوما أأجل ثالثنيوا 

 .جلنة البحث والتقيص فورا وتعمل بذكل مطلبه عىل

يف أأجل   مقرر اللجنة  رئيس جلنة التحكمي واملصاحلة للحضور أأمام يس تدعى ممثل ادلوةل من قبل  -(3)

 عاس امتابلنس بة لبايق الأطراف يف جلسة  أأايم(  10ويف أأجل عرشة أأايم )  ( 20عن عرشين يوما )   يقل  ل

ة التحكمي ودفوعاهتم و لبيان مواقفهم من طلب التحكمي واملصاحلة وتوقيع اتفاقي  لتقدمي اعرتاضاهتم كل رسية وذ

عادة  وميكن  واملصاحلة عند الاقتضاء ل ادلوةل الأطراف وممث اس تدعاء  عند عدم احلضور يف اجللسة الأوىل ا 

 .بنفس الآجال جللسة اثنية 

يبنّي جدية الانهتاك ونتاجئه والظروف اليت حفت به مع نسخ من ويكون الاس تدعاء مصحواب بتقرير عام 

 .مؤيدات مثبتة هل مبا ل يتعارض مع حامية الضحااي والشهود واملتعاملني مع هيئة احلقيقة والكرامة

عداد تقرير أأّويل عن ملّف التحكمي  -(4) أأجل  ا ىل رئيس اللجنة وذكل يف واملصاحلة يرفعيتوىّل املقرر ا 

 لفصل بعدااملنصوص عليه ابلفقرة الثالثة من هذا  الهتميدية الأوىل اترخي اجللسة ( من07أأايم ) س بعة أأقصاه

من هذا ادلليل. وميكن التّمديد يف هذا الأجل مّرة  10و 9التثبت من توفر الرشوط املنصوص علهيا ابلفصلني 

 .واحدة بقرار من رئيس جلنة التحكمي واملصاحلة

ا أأعاله رفضا الآجال املنصوص علهي حسب اثنية اس تدعائهاجللسة بعد  يف ضدهور احملتمك ويعترب عدم حض

حث والتقيص حيال تبعا ذلكل عىل جلنة الب فا ن امللف واملصاحلةحرض ورفض التحكمي  واملصاحلة أأوللتحكمي 

 .ملواصةل ال جراءات القانونية

 :ويتضمن التّقرير خصوصا بياانت حول

 الف يف اختصاص جلنة التحكمي واملصاحلة،مدى دخول موضوع اخل



 وجود اتفاق عىل التحكمي واملصاحلة بني أأطراف اخلالف من عدمه،

دخاهل يف ال جراءات من عدمه  .وجود من ينبغي ا 

 .التحكمي واملصاحلة للمصادقة جلنة ا ىلويرفع التقرير 

عالموتقوم جلنة التحكمي واملصاحلة   .جلنة املرأأة ابمللفات اليت تكون املرأأة طرفا يف الزناع التحكميي اب 

 جملس عىل عرضها متوي القانونية الرشوط توفر عدم صورة يف امللفات برفض واملصاحلة التحكمي جلنة وتقوم

 .هبا املعمول الاجراءات شأأهنا يف وتطبق للمصادقة الهيئة

 .واملصاحلة التحكمي مطلب بتلقي العمومية النيابة ا عالم :21 الفصل

مبطلب حتكمي ومصاحلة يوجه رئيس هيئة احلقيقة والكرامة مكتواب ا ىل وكيل امجلهورية ابحملمكة  مبجرد التقدم

اخملتصة ترابيا ووكيل امجلهورية بلك حممكة تكون دلهيا قضااي جزائية جارية متعلقة مبوضوع مطلب التحكمي ضد 

ليه الانهتاك  املنسوب  .نسخة من املطلب ومن مؤيداته املطلب مع ل عالمه بتلقيا 

آجال قطع :13 الفصل  اللجنة أأمام القيام مبجرد والسقوط التقادم أ

آجال التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية يف الزناعات املنشورة  .يقطع القيام أأمام اللجنة أ

يذ والتدابري الالزمة لضامن عدم ال فالت من العقاب طيةل فرتة تنف وللقايض املتعهد ابمللف اختاذ ال جراءات 

 .الصلح

ويقوم رئيس هيئة احلقيقة والكرامة بتوجيه مكتوب للقايض املتعهد ابمللف ل عالمه بتقدمي مطلب حتكمي 

 .مع نسخ من مؤيداته  ومصاحلة 

 .اللجنة شهادة تفيد نرش امللف أأمامكام تسمّل كتابة جلنة التحكمي واملصاحلة ا ىل من يطلهبا من الأطراف 

ذا: 14الفصل  لفورية ا التحكميية الاعانةاجللسات  واملصاحلة أأثناءطالب التحكمي  بوصفه الضحيةطلب  ا 

 .الاعتبارجلنة جرب الرض ورد  وفورا اىلفان طلبه حيال وجواب  والتعويض الوقيت

دليال  ثل حضورهمي ول  الاس امتع الهتميديةللمحتمك ضده تقدمي اعرتاضاته او دفوعاته يف جلسة  :15الفصل 

 .عىل وجود ش هبة ادانة



 .مبحام نةالاس تعامن بسط وهجات نظرمه ومن ادلفاع عن مواقفهم ضامان ملبدا  املواهجة، مع  ويُمكّن الأطراف

ذا ور هذا حيرض خشصيا وهل أأن يس تعني مبحام عىل أأن حضان  فعليه الانهتاكاكن طالب التحكمي هو مرتكب  ا 

 .يعوضه ل الأخري

 .تس تدعي اللجنة جللساهتا ّلك من ترى فائدة يف سامعه

 املصاحل-احملمك يف ابلتجرحي الترصحي :16 الفصل

ل جيوز لأي عضو بلجنة التحكمي واملصاحلة املشاركة يف مداولت هتم ملفا يتعلق بشخص طبيعي أأو معنوي 

ون هل فيه مصلحة خشصية أأو قرابة عائلية ا ىل ادلرجة الرابعة أأو مصاهرة أأو تضارب مصاحل همام اكن مأأاته أأو يك

بطاء جبميع ما ميكن أأن يرّبر الشك يف  أأي نوع من الالزتامات والعقود. وعليه أأن يبادر ابلتّرصحي فورا ودون ا 

 .حياده واس تقالليته يف امللف املعروض عليه

ذا أأثبت وجود ما يربر  وجيوز للك طرف ولدلوةل وملمثل النيابة العمومية أأن جيّرح يف أأحد احملمكني املصاحلني ا 

 .الشك املعقول يف حياده واس تقالليته

ويرفع الترصحي ابلقوادح أأو طلب التجرحي ا ىل جملس هيئة احلقيقة والكرامة اذلي يتوىل سامع أأقوال اكفة 

 .ادلوةل مث يصدر قراره بقبول التجرحي أأو برفضهالأطراف وممثل امللكف العام بزناعات 

ويف صورة القبول يعني جملس هيئة احلقيقة والكرامة احملمك البديل بنفس القرار من بني ابيق أأعضاء جملس هيئة 

 .احلقيقة والكرامة

داقية صويراعي جملس الهيئة يف قراره بشأأن التجرحي مبادئ الشفافية والرصاحة وجتنّب الش هبة واحلرص عىل م

 .مسار العداةل الانتقالية

 .ول يقبل قرار جملس الهيئة أأي وجه من أأوجه الطعن ولو بدعوى جتاوز السلطة

 .واملصاحلة التحكمي اتفاقية :17 الفصل

( لهذا ادلليل وذكل لتجس مي قبول 3يقتيض لّك ملف حتكميي حترير اتفاقية حتكمي ومصاحلة طبقا للملحق عدد )

طراف وحتديد نطاق املهمة والصالحيات اليت يتفق الأطراف عىل تلكيف جلنة التحكمي التحكمي من اكفة الأ 

 .واملصاحلة هبا والأجل املطلوب خالهل البت يف اخلالف وغري ذكل من املسائل



ويف هذه احلاةل يمت حترير اتفاقية التحكمي واملصاحلة أأمام جلنة التحكمي واملصاحلة حبضور الطرفني وممثل ادلوةل 

 .ملقرروا

ه والضحية بطلب حتكمي ومصاحلة يف نفس موضوع الانهتاك وسبب الانهتاكويف صورة تقدم لك من مرتكب 

نه يقع مض امللفني لبعضهام ويعترب ذكل موافقة رصحية ل مضاء اتفاقية حتكمي ومصاحلة بني الطرفني وحترر  فا 

اللجنة حمرضا يف ذكل حبضور الطرفني يقوم مقام اتفاقية حتكمي ومصاحلة ول يوقف تغيب الطرفني أأو أأحدهام 

 .مواصةل النظر يف امللفعن 

 

 واملصاحلة التحكمي جلنة ابختصاص املتعلقة الاعرتاضات يف :18 الفصل

 .ختتص جلنة التحكمي واملصاحلة حرصاي ابلبت يف لك اعرتاض يتعلق ابختصاصها

 واملصاحلة التحكمي ا جراءات سري :19 الفصل

تبارش جلنة التحكمي واملصاحلة ا جراءات التحكمي واملصاحلة أأو املهمة احملددة يف اتفاق الطرفني أأو الأطراف  -(1)

 .التحكميطبقا لتفاقية 

يسرّي رئيس جلنة التحكمي واملصاحلة ال جراءات ابلتشاور والتوافق مع ابيق أأعضاء جلنة التحكمي واملصاحلة  -(2)

 .ية لال جراءات القضائية ومبادئ العداةل والانصافمراعيا يف ذكل املبادئ الأساس  

ويقصد ابملبادئ الأساس ية لال جراءات القضائية املساواة بني اخلصوم واملواهجة بيهنم واحرتام حق ادلفاع والأمانة 

 .واحلياد

ليت ا تنّسق جلنة التحكمي واملصاحلة مع جلنة البحث والتقيص بشأأن لك املس تجدات املتعلقة ابلنهتااكت -(3)

 .مت التوصل ا ىل الكشف عهنا أأثناء النظر يف امللف التحكميي

ات كام تنّسق جلنة التحكمي واملصاحلة مع جلنة املرأأة يف امللفات اليت تكون املرأأة طرفا فهيا لتنفيذ التوصي (4) –

ام للتحكمي عاخلاصة مبقاربة النوع الاجامتعي وذكل ملساعدة الضحااي من النساء وكذكل مرتكبات الانهتاك د

 .واملصاحلة

 العمومية الاس امتع جلسات :20 الفصل

ميكن جمللس هيئة احلقيقة والكرامة بقرار من جملسها أأو بطلب من جلنة التحكمي واملصاحلة عقد جلسات مفتوحة 

ىل أأحد أأطراف الزناع التحكميي طبقا دلليل ا جراءات جلسات الاس امتع العمومية  .للعموم لالس امتع ا 



 العمومية الاس امتع جلسات عن التغيب :21 الفصل

ليه الانهتاك عن ا حدى جلسات الاس امتع العمومية توجه اليه جلنة التحكمي واملصاحلة  يف صورة تغيب املنسوب ا 

التحكمي  تعليق ا جراءات -بعد سامع أأقوال ابيق أأطراف امللف-اثنيا. فا ن مل حيرض، تقرر اللجنة  اس تدعاء

ا للفصل ري الوقتية والتحفظية اليت تراها مناس بة ومراسةل اجلهات القضائية املعنية طبقواملصاحلة مع اختاذ التداب

 .من هذا ادلليل 9

 واملصاحلة التحكمي جلسات (:)اجلديد 22 الفصل

من هذا ادلليل  5ميكن للجنة التحكمي واملصاحلة تلكيف أأحد أأعضاهئا أأو أأحد اخلرباء املنصوص علهيم ابلفصل 

برام الصلح بني أأطراف الزناع التحكميي، ولها أأن تقيّده يف ذكل بأأجلبعقد جلسة أأو جل   .سات للّسعي يف ا 

فاقية التحكمي يتجاوز أأجل ابرام ات وجترى جلسات التحكمي واملصاحلة يف مقر هيئة احلقيقة والكرامة عىل أأن ل

واملصاحلة ثالثة أأشهر من اترخي اس تدعاء املطلوب للتحكمي واملصاحلة وأأن ل تتجاوز أأجل صدور قرار التحكمي 

 .واملصاحلة ثالثة أأشهر قابةل للمتديد مرة واحدة لنفس املّدة

 من خبري تلكيف فهيا يمت اليت امللفات يف أأخرى أأشهر ثالثة مدة التحكميي القرار اصدار أأجل يف المتديد وميكن

 .ادلليل هذا من 24 الفصل بأأحاكم معال والكرامة احلقيقة هيئة طرف

 لك أأن يقدم ما يشاء من امللحوظات يف -ما مل تكن طرفا أأصليا–وجيوز ملمثل ادلوةل يف مجيع هذه املراحل 

 .مرحةل من مراحل ال جراءات السابق ذكرها

كام يف صور املرض أأو ايقاف املعين ابلأمر، ا جراء جلسة التحكمي واملصاحلة عىل عني وميكن عند الاقتضاء 

عالم رئيس الهيئة كتابيا قبل موعد اجللسة بثالثة أأايم عىل الأقل، ويتوىل رئيس  املاكن، عىل أأن تتوىل اللجنة ا 

 .الهيئة اعالم اجمللس بذكل

ب امجلهورية، ميكن عقد جلسة املصاحلة ابخلارج ويف صورة وجود أأحد أأطراف الزناع التحكميي خارج ترا

 .برشط موافقة جملس الهيئة مس بقا

 ال جراءات يف الغري ا دخال :23 الفصل

ميكن للجنة التحكمي واملصاحلة بعد سامع أأطراف الزناع التحكميي، أأن تدعو لك خشص يتبني أأن للزناع عالقة 

ا جراءات التحكمي واملصاحلة، ويف هذه احلاةل ميّكن الشخص حبقوقه ومصاحله للحضور أأماهما والانضامم ا ىل 

 .املعين ابلأمر من ادلفاع عن نفسه ويمتتع بنفس احلقوق املمنوحة للطرفني الأصليني



 

 الاختبارات :24 الفصل

 ميكن للجنة التحكمي واملصاحلة الاس تعانة برأأي خبري أأو أأكرث يف خمتلف املسائل الفنية والقانونية املطروحة يف

ليه الانهتاك  .امللف التحكميي. وحتمل مصاريف الاختبار عىل الطرف املنسوب ا 

وز اس تدعاء لك خشص ترى فائدة يف سامع شهادته أأو التحقيق معه ول جت كام ميكن للجنة التحكمي واملصاحلة

 .لللجنة اختاذ اكفة التدابري املناس بة محلاية الشهود ابحلصانة. وميكنجماهبهتا 

 التحكميي القرار ين:الثا القسم

 الأطراف ابتفاق التحكميي القرار :25 الفصل

صدار قرار حتكميي  ذا توّصل الأطراف ا ىل حل ودي للخالف فا ن جلنة التحكمي واملصاحلة تبّت يف الزناع اب  ا 

 .من جمةل التحكمي 15ابتفاق الأطراف عىل معىن الفصل 

 

 الأطراف اتفاق دون التحكميي القرار :26 الفصل

ذا مل يتفق الأطراف عىل حل ودي تصدر جلنة التحكمي واملصاحلة قرارا حتكمييا تفصل فيه مجيع النقاط املتنازع  ا 

علهيا ويف صورة اختاذ قرار بثبوت املسؤولية فا ن قرارها يتضمن وجواب حتديد قمية التعويض املس تحق وأأوجه 

 .جرب الرضر الأخرى ومأ ل املصاريف

 خاصة حالت :27 الفصل

ذا اك ن اللجنة تقرر خمت ال جراءات ا  ن الأطراف قد اتفقوا عىل منح جلنة التحكمي واملصاحلة دور املصاحلة فقط فا 

ذا رفض أأحد الأطراف احللول املقرتحة عليه من الأطراف املقابةل أأو من قبل اللجنة  .ا 

 التحكميي القرار بياانت :28 الفصل

واب التنصيصات للغة العربية اب م الشعب التون ي ويتضمن وجتصدر جلنة التحكمي واملصاحلة القرار التحكميي اب

 :التالية

 .عدد ملف التحكمي واملصاحلة دلى جلنة التحكمي واملصاحلة وعدد تضمينه ابدلفرت العام لهيئة احلقيقة والكرامة –

 .ماكن صدور القرار التحكميي اذلي جيب أأن يكون داخل الرتاب التون ي –



 .التحكمي واملصاحلةمراجع التفاق عىل  –

 عرضا تفصيليا للوقائع واترخي اقرتافها ووصفها القانوين والنصوص القانونية املنطبقة علهيا، –

 بيان وجود الانهتااكت من عدمه والأدةل املثبتة أأو النافية لها، –

 حتديد درجة جسامة الانهتااكت يف صورة ثبوهتا ونسبهتا للمسؤول عهنا، –

 .الأرضار وقميهتا وطرق جربها وحتديد الطرف املتحمل للمصاريفحتديد طبيعة  –

 التحكميي القرار عىل والكرامة احلقيقة هيئة مصادقة :29 الفصل

 يمت تسجيل القرار التحكميي بدفاتر جلنة التحكمي واملصاحلة وتوجهيه ا ىل جملس الهيئة لال عالم واملصادقة يف أأول

 .جلسة عادية موالية

 

كسا :30 الفصل  التنفيذية ابلصيغة التحكميي القرار ءا 

ىل الرئيِس الأول حملمكة الاس تئناف بتونس مبوجب جدول  حييل رئيُس هيئة احلقيقة والكرامِة القرار التحكميي ا 

رسال يتضمن بيان اترخي القرار التحكميي وعدد امللف دلى جلنة التحكمي واملصاحلة وأأطرافه مع أأصل القرار  ا 

 .التحكميي

كساء اه القرار التحكميي ابلصيغة التنفيذية بقرار من الرئيس الأول حملمكة الاس تئناف بتونس يف أأجل أأقص يقع ا 

يداعه دليه  .ثالثة أأايم من اترخي ا 

آاثر :31 الفصل  التحكميي القرار أ

بطال أأو دعوى جتاوز السلطة  .يعترب القرار التحكميي هنائيا غري قابل لأي وجه من أأوجه الطعن أأو ال 

عن تنفيذ بنود املصاحلة خبصوص ملف الفساد املايل املعروض عىل اللجنة انقراض ادلعوى العمومية أأو يرتتب 

ذا ثبت أأن مقرتف الانهتااكت قد  يقاف تنفيذ العقوبة. ويس تأأنف التتبع أأو احملامكة أأو العقوبة ا  يقاف احملامكة أأو ا  ا 

خفاء احلقيقة أأو تعمد عدم الترصحي جبميع ما أأخذه دون  .وجه حق تعمد ا 

أأما خبصوص ملفات الانهتااكت اجلس مية فال حيول القرار التحكميي وتنفيذ بنود املصاحلة دون مساءةل مرتكيب 

 .الانهتااكت أأمام ادلوائر القضائية املتخصصة عىل أأن يؤخذ هذا القرار بعني الاعتبار عند تقدير العقاب



 واملصاحلة ميالتحك ا جراءات خبمت العمومية النيابة ا عالم :32 الفصل

يوجه رئيس هيئة احلقيقة والكرامة مكتواب ا ىل وكيل امجلهورية اخملتص ترابيا ل عالمه ابلقرار التحكميي أأو قرار 

 .خمت ال جراءات حبسب احلاةل وذكل يف أأجل ثالثة أأايم من اترخي صدوره

 وختامية تنظميية أأحاكم الثالث: القسم

 صاحلةوامل التحكمي جلنة أأرش يف حفظ :33 الفصل

حيفظ أأرش يف جلنة التحكمي واملصاحلة طبقا للس ياسة الارش يفية لهيئة احلقيقة والكرامة بشلك يتيح الرجوع 

ليه بسهوةل وميكّن الأطراف من احلصول عىل نسخ من قرارات التحكمي أأو اتفاقات الصلح أأو واثئق امللف  ا 

ىل الواثئق ا  .لعموميةبيةي مع مراعاة أأحاكم الترشيع املتعلق ابلنفاذ ا 

 

 :املؤيدات اسرتجاع :34 الفصل

حيق للك طرف أأن يتحصل عىل أأصل وثيقة أأو واثئق س بق هل تقدميها ا ىل جلنة التحكمي واملصاحلة أأثناء سري 

ذن يصدره رئيس جلنة التحكمي واملصاحلة  .ال جراءات وذكل بناء عىل ا 

 .ينرش هذا القرار ابلرائد الرمسي للجمهورية التونس ية: 35الفصل 
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