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إعداد
محمد أبوالقاسم علي ابريبش
إشراف
الدكتور محمد علي الشباطات
الملخص
على الرغم من أن اإلنسان عرف التحكيم منذ القـدم كوسـيلة لحـل المنازعـات التـي تنشـأ بـين
األف ـراد ولــم يأفــل نجــم هــذا النظــام بــل إزداد وازدهــر فــي ظــل الــنظم القانونيــة للــدول خاصــة عنــدما
أنشئت له مراكز وهيئـات دوليـة واقليميـة تتـولى مهمـة التحكـيم فـي المنازعـات المدنيـة والتجاريـة ،إال
يلق اهتماماً بالقدر الذي حظي به في المجال المدني والتجاري ،وهو
أن هناك جانب من التحكيم لم َ
التحكــيم فــي مجــال منازعــات اإلداريــة العقديــة وغيــر العقديــة عموم ـاً ،وفــي مج ـال أثــر التحكــيم فــي
المنازعات اإلدارية العقدية على وجه الخصوص ،كون هذا الموضوع على جانب كبير مـن األهميـة
إذا مــا نظرنــا إلــى أث ـره علــى الطبيعــة اإلداريــة للعقــد وخصائصــه وعلــى ســيادة الدولــة المتمثلــة فــي
السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وعلى مستقبل قانونها اإلداري.
فكانت الغاية من هذه الدراسة البسيطة والمتواضعة؛ أن نستخلص بعض النتائج المهمة
التي توصلنا إليها والتي منها :
 -1أن أثر التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية على إجراءات المنازعة اإلدارية يتجسد في
إخراج إجراءاتها عن اإلطار القانوني المحدد لها بموجب القوانين المنظمة لسير إجراءات

م

المنازعات اإلدارية العقدية أمام المحكمة المختصة بذلك و إدخالها ضمن إطار قانون اإلرادة
للمتعاقدين
 -0و أن الدولة التي تقبل إدراج شرط التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات المترتبة عن تعاقدها
مع أشخاص القانون الخاص في المعامالت التجارية ،ال يجوز لها فيما بعد التمسك
بالحصانة القضائية أو التنفيذية أمام هيئات التحكيم أو القضاء األجنبي ،في حين يجوز لها
التمسك بذلك في المنازعات اإلدارية العقدية ألن الدولة في هذه الطائفة من العقود تتمتع
مظهر من مظاهر السيادة للدولة.
بامتيازات السلطة العامة التي تشكل
اً
واهم التوصيات :
 -1و توصي الدراسة المشرع الليبي بإجراء معالجة تشريعية للتحكيم في ليبيا بأن يص َدر
قانوناً خاصاً للتحكيم يتناول من خالله التطورات التشريعية المعاصرة للتحكيم وعلى غرار ما
جاء به المشرع األردني في قانون التحكيم رقم ( )31لسنة 0221م .
الكلمات المفتاحية  :أثر التحكيم ،شرط التحكيم ،مشارطة التحكيم ،قانون التحكيم ،هيئة التحكيم.
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Abstract
The research on the subject of the impact of arbitration in the nodal
administrative disputes is of paramount importance in view of its role in
resolving the nodal administrative disputes, and reduce the burden on the
shoulders of the administrative court and other advantages enjoyed by the
jury in this area and Taatgela this importance in a statement that the
arbitration raised legal in the case of Streptococcus administrative disputes
resolved and the ability to create the kind of financial my balance Foreign
investors and the state, especially in light of inequality in the legal and
economic centers of both sides of the administrative contract But
arbitration is the main focus of this study, the study addressed the statement
public perceptions Arbitration and interspersed by reference to
administrative contracts as a target sample of the study management
activity, and as the arbitration has become the new faceJustice seeks to
achieve security and stability between the conflicting parties and arranges
raised legal and worthwhile study therefore concluded that the study of a

س

group of results and recommended that some of the recommendations,
including:
1. The study found that of the legal effects of arbitration in the nodal
administrative

disputes

is

to

get

the

administrative

dispute

Streptococcus replace the arbitration agreement on the legal framework
specific to them under the laws regulating the conduct of administrative
proceedings before the dispute Streptococcus court originally competent
to do so and entered within the framework contractors will Quaon.
2. The study recommends the Libyan and Jordanian legislator defects to
avoid arbitration abroad with the establishment of an international
arbitration center in the state to be followed by local centers for the
settlement of internal disputes, contracts caused by the Institute shall be
prepared and qualification of specialized personnel and the preparation
of research and studies in the field of arbitration.
The Words Keyword: The impact of arbitration, The arbitration clause,
Arbitration Stipulation, Arbitration Act, Arbitration body.
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الفصل األول
خلفية الدراسة و أهميتها
أوالً -تمهيد:
األصــل ف ــي ف ــض المنازع ــات اإلداري ــة العقديــة أََّن ــه م ــن اختصاص ــات القض ــاء اإلداري ف ــي
ـر مــن مظــاهر الســيادة للدولــة ،إال أن ارتفــاع معــدالت التبــادل التجــاري بــين
الدولــة كونــه يشــكل مظهـ اً
الــدول ونــزول الدولــة إلــى الميــدان التجــاري متمثلــة فــي أحــد إداراتهــا التــي تســعى دائم ـاً إلــى تحقيــق
التنمي ــة االقتص ــادية واش ــباع الحاج ــات العام ــة ،م ــن خ ــالل م ــا تق ــوم ب ــه م ــن أعم ــال قانوني ــة لج ــذب
االســتثمار تتمثــل فــي ق ارراتهــا اإلداريــة الصــادرة بإرادتهــا المنفــردة بقصــد إدارة مرفــق عــام أو بمناســبة
تسييره وذلك من خالل عقد تبرمه اإلدارة مع أشخاص القـانون الخـاص الوطنيـة أو األجنبيـة وتظهـر
نيتهـ ــا مـــن خاللـــه فـ ــي األخـــذ بأسـ ــلوب القـ ــانون العـ ــام وذل ــك بتضـ ــمين العق ـ ـد شـ ــروطاً غيـ ــر مألوفـ ــة
(استثنائية) في عقود القـانون الخـاص ،وباإلضـافة إلـى ازديـاد المطالـب مـن قبـل العـاملين فـي مجـال
التجارة الدولية والداخلية من حيث تحريرها من القيـود اإلداريـة المعقـدة التـي تفرضـها بعـض األنظمـة
القانونية للدول واستبدالها بإجراءات تتفـق مـع متطلبـات وأهـداف التجـارة الدوليـة ،ونظـ اًر لكـون العقـود
اإلدارية تشكل أهم صور المنازعات اإلدارية ألنها تجسد أداة الدولة فـي تحقيـق التنميـة االقتصـادية،
األمــر الــذي أدى إلــى ازديــاد معــدالت التنــازع بــين أطـراف هــذه العقــود وبالتــالي كــان البــد مــن وجــود
وسيلة أكثر قبوالً لدى أطراف العقد لفض تلك المنازعات(.)1

( )1المواجــدة ،م ـراد محمــود( .)0215التحكــيم فــي عقــود الدولــة ذات لطــابع الــدولي ،د ارســة مقارنــة ،الطبعــة الثانيــة،
عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص.11
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وقــد كــان التحكــيم اإلداري هــو الســبيل األكثــر قبـوالً إلرادة األطـراف المتنازعــة مــن خــالل مــا
يمــنحهم مــن حريــة فــي اختيــار القــانون الواجــب التطبيــق علــى الن ـزاع ومــن ســرعة الفصــل بعيــداً عــن
القضاء العادي وتعقيداته المطولة في حسم النزاع.
وقــد حظ ـي التحكــيم بأهميــة بــارزة فــي العديــد مــن األنظمــة القانونيــة للــدول ،فإنشــاء هيئــات
التحكيم ومراكز خاصـة بـه ،خيـر دليـل علـى مـا وصـل إليـه التحكـيم مـن أهميـة لـدى هـذه الـدول ،بـل
األمر تعدى ذلك بكثير إذ خصصت بعض النظم القانونيـة تشـريعات خاصـة بـالتحكيم تلبيـة لتحقيـق
أغراض معينة تتجسد في حفظ النظام والتوازن المالي بين مصالح األفـراد والدولـة متمثلـة فـي اإلدارة
كسلطة عامة في حالة نشوب نزاع بينهم في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية ،وبذلك لم يعد التحكـيم قاصـ اًر
على المنازعات المدنية والتجارية فقط بل يشمل أيضاً المنازعات اإلدارية العقدية ،األمر الذي ساهم
فــي تطــوير هــذا النظــام القــانوني والــذي عــرف كوســيلة بديلــة واســتثنائية عــن األصــل العــام فــي حــل
المنازعــات اإلداريــة .وعلــى الــرغم مــن أهميــة التحكــيم اإلداري و دوره فــي حســم المنازعــات اإلداريــة
ظ بتشريع خاص في بعض الدول  -ليبيا مثالً -ممـا ترتـب عليـه قلـة الد ارسـات
العقدية إال أنه لم يح َ
الســابقة التــي تناولــت أثــر التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة فــي ليبيــا بشــكل مســتقل يتناســب
والدور الذي يؤديه التحكيم في حسم هذه المنازعـات لـذلك جـاءت هـذه الد ارسـة لبيـان موقـف المشـرع
الليبي من بين القوانين المقارنـة فـي تعاملـه مـع المسـائل التـي يجـوز فيهـا التحكـيم وتوضـيح دوره فـي
الموازنــة بــين دور القضــاء اإلداري فــي فــض المنازعــات اإلداريــة العقديــة ومعالجــة تلــك المنازعــات
بـ ـالتحكيم اإلداري ،خاص ــة ف ــي ظ ــل تش ــتت النص ــوص القانوني ــة المتعلق ــة ب ــالتحكيم ف ــي المنازع ــات
العقديـة وتناثرهـا بـين اكثـر مـن قـانون ،ممـا يصـعب الرجـوع إليهـا ،مقارنـة بـالنظم القانونيـة المقارنــة
و إبـ ـ ـراز التط ـ ــورات الت ـ ــي طـ ـ ـرأت عل ـ ــى التحك ـ ــيم اإلداري ف ـ ــي ال ـ ــنظم القانوني ـ ــة المقارن ـ ــة كالق ـ ــانون
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األردني للتحكيم مثالً واظهار دوره في التشجيع على االستثمار األجنبي وتحقيق التنمية االقتصـادية
للدولة.
فـاللجوء إلــى التحكــيم فــي هــذا المجــال ،قـد يفقــد نظريــة العقــود اإلداريــة خصوصــيتها إذا كــان
َّ
المحكـم ال يعـرف التمييـز بـين
القانون الواجب التطبيق والذي اختـاره أطـراف العقـد المتنازعـة أو كـان
العقود اإلدارية والعقود المدنية وما يترتب عليها من آثار قانونية( ،)1فمن هذا المنطلق حاولت دراسة
هذا الموضوع ووضعه ضمن إطـار خـاص يحـول دون الخلـط بينـه وبـين منازعـات القـانون الخـاص،
آمالً من اهلل أن تكون هذه الدراسة مفيدة وبداية خير لدراسات الحقة في هذا المجال.
ثانياً -مشكلة الدراسة:
علــى الــرغم مــن كــون التحكــيم أصــبح وســيلة بديلــة أو اســتثنائية لحــل العديــد مــن المنازعــات
المدنيـة والتجاريــة فــي مجــال القــانون الخــاص ،إال أنــه لـم يكــن محــل إجمــاع فــي المجــال اإلداري مــن
قبل الفقه والقضاء اإلداريين ،مما ترتب عليه انقسام بين مؤيد ومعارض له ،وهذا بدوره انعكس على
موقــف التش ـريعات الوطنيــة للــدول حــول مشــروعية األخــذ بــالتحكيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة،
وذلك استناداً لفكرة تـأثيره علـى سـيادة الدولـة مـن جهـة وعلـى قواعـد القـانون اإلداري للدولـة مـن جهـة
أخــرى .لهــذا يعــد قبــول اإلدارة بوصــفها ســلطة عامــة فــي الدولــة ،للتحكــيم تنــازالً منهــا عــن االمتيــازات
التي منحها لها القانون أو العقد نفسه وهو أمر ليس بالهين للمعارضين لفكرة التحكيم في المنازعات
اإلدارية العقدية ،لذا أتت هذه الدراسة لبيان تلك المشكلة وتحديد آثارها.

( )1حماد ،أشرف محمد خليل( ،د .ت) ،التحكيم في المنازعات اإلدارية وآثارها القانونية (د .ط) .مصر :دار الفكر
العربي ،ص.302
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ثالثاً -هدف الدراسة:
نتيجة لتزايد األخذ بالتحكيم فـي مجـال المنازعـات اإلداريـة العقديـة يومـاً بعـد يـوم لـدى الـدول
المتقدمة والنامية على حد سواء بالرغم من اختالف أنظمتها القانونية والسياسية ،إال أنها تهـدف مـن
وراء ذلــك تحقيــق أهــداف عديــدة منهــا تشــجيع االســتثمار وتحقيــق التنميــة االقتصــادية للدولــة وحمايــة
المستثمر األجنبي من خالل وضع نظام مالي متوازن يكفل له حقوقه االستثمارية فـي حالـة نشـوب
أي نزاع مع الطرف اآلخـر أثنـاء تنفيـذ العقـد وتحقيـق نـوع مـن المسـاواة فـي الحقـوق وااللت ازمـات بـين
األطـراف المتعاقـدة وذلـك تحقيقـاً لمبـدأ المسـاواة "الــذي يعـد مـن األسـس والمبــادئ التـي تأخـذها الــدول
بعـين االعتبـار فــي عقـود القــانون الخـاص"

()1

واذا كــان األمـر كـذلك فــي مجـال القــانون الخـاص فإنــه

مــن بــاب أولــى األخــذ بهــذه االعتبــارات فــي مجــال عالقــات القــانون العــام عنــدما تــدخل الدولــة نفســها
طرفاً في العالقة التعاقدية وانطالقاً مـن هـذه االعتبـارات سـيتم تحديـد أهـداف هـذه الد ارسـة فـي النقـاط
اآلتية:
* بيان ماهية التحكيم في مجـال المنازعـات اإلداريـة العقديـة وتوضـيح العقـد اإلداري المسـتهدف فـي
هذه الدراسة وتمييزه عـن عقـود القـانون الخـاص حتـى يـتمكن مـن إ ازلـة الغمـوض الـذي قـد يقـع فيـه
البعض حول التحكيم اإلداري.
* تهـدف الد ارســة فـي هــذا الموضــوع إلـى معرفــة موقــف الفقـه والقضــاء اإلدارَّيـين مـن إمكانيــة اللجــوء
إلى التحكيم في مجال المنازعات اإلدارية العقدية على وجه الخصوص.

( )1مــازن فــايز محمــد المقابلــة2005( ،م) ،التحكــيم فــي منازعــات العقــود اإلداريــة ،د ارســة مقارنــة( ،رســالة ماجســتير
غير منشورة) جامعة آل البيت ، ،األردن ،ص.3
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* توضيح موقف التشريع األردنـي والليبـي والتشـريعات المقارنـة مـن التحكـيم فـي المنازعـات اإلداريـة
العقدية.
* بيــان أثــر التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة علــى ســيادة الدولــة وعلــى قواعــد القــانون العــام
فيها.
* إعطــاء فك ـرة عامــة عــن التطبيقــات القضــائية للتحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة مــن خــالل
دراسة بعض القضايا التحكيمية وذلك على سبيل المثال ال الحصر.
رابعاً -أهمية الدراسة:
إن البحث في موضوع أثر التحكـيم فـي المنازعـات اإلداريـة يعـد ذا أهميـة بالغـة بـالنظر إلـى
دوره في تخفيف العبء على كاهل القضاء اإلداري وغيرها من المميزات التي يتمتع بها التحكيم في
هذا المجال ،وقد تبدو للوهلة األولى هذه األهمية واضحة وجليـة مـن نـاحيتين ،فمـن الناحيـة النظريـة
تتجسد هذه األهمية في ضـرورة إيجـاد الحلـول القانونيـة لةجابـة عـن كـل التسـاؤالت التـي تثيرهـا هـذه
الدراسة ،ومـن الناحيـة العمليـة تبـدو أهميـة البحـث حـول أثـر التحكـيم فـي المنازعـات اإلداريـة العقديـة
تتمثـل فــي التعــرف علــى دور التحكــيم كوســيلة أســتثنائية فــي حســم هــذه المنازعــات والقــدرة علــى خلــق
نوع من التوازن المالي بين المستثمر األجنبـي أو الـوطني والدولـة خاصـة فـي هـذه الفئـة مـن العقـود
التي تكون فيها الدولة طرفاً في العقد وما تشوبه من امتيازات خاصة وغير مألوفة في عقود القانون
الخاص .وهذا ما دفع الباحث إلى مضـاعفة الجهـد ألجـل د ارسـة هـذا الموضـوع د ارسـة معمقـة وجـادة
تبرز قدر المستطاع قيمته وأهميته.
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خامساً -أسئلة الدراسة:
إن البحث حول موضوع أثر التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية يثير العديد من األسئلة
وذلك نظ اًر لحداثة البحث حول هذا الموضوع ولقلة الدراسات السابقة في هذا المجال وبالتالي سوف
يتطرق الباحث إلى ذكـر بعـض األسـئلة وذلـك علـى سـبيل المثـال ال الحصـر ألنـه خـالل البحـث فـي
متن الموضوع سيتم توضيح العديد من األسئلة والتي ستحاول الدراسة اإلجابة عليها في حينها حتى
تتضح الصورة أكثر في هذا الموضوع ومن هذه األسئلة حول الدراسة ما يلي:
السؤال األول :بيـان التطـور التـاريخي للتحكـيمم ومـا الطبيعـة القانونيـة لـه ومجـاالت تطبيقـه فـي هـذه
الدراسةم باإلضافة إلى تحديد أنواعهم
السؤال الثاني :ما موقف التشريعات القانونية للدول من مشروعية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات
اإلدارية العقديةم
السؤال الثالث :ما موقف القضاء والفقه اإلداريـين مـن مشـروعية اللجـوء إلـى التحكـيم فـي المنازعـات
اإلدارية العقدية م
السؤال الرابع :ما أثر التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية على الطبيعة اإلدارية للعقدم
الســؤال الخــامس :مــا اآلثــار القانونيــة للتحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة علــى ســيادة الدولــة
وقواعد القانون العام فيهام
السؤال السادس :ما العوامل التي تحد من أثر التحكيم في المنازعات اإلدارية العقديةم
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سادساً -حدود الدراسة:
ستكون حدود الدراسة لموضوع أثر التحكيم فـي المنازعـات اإلداريـة العقديـة ،فـي ظـل قـانون
التحكيم األردني رقم ( )31لسنة 2001م ،كما تشمل قانون المرافعات المدنية والتجاريـة الليبـي لسـنة
1553م فــي المـواد ( )777-737وقــانون نظــام القضــاء اإلداري الليبــي رقــم (1971/88م) والقــانون
الليبــي رقــم ( )5لســنة1997م بشــأن تشــجيع االســتثمار المعــدل بالقــانون رقــم ( )7لســنة2003م مــع
اإلشارة إلى القوانين األخرى المقارنة ذات العالقة بموضوع البحث متى كان ذلك متاحاً وممكناً.
سابعاً -محددات الدراسة:
ستقتصــر هــذه الد ارســة علــى أثــر التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة علــى الحصــانة
القضــائية والتنفيذيــة للدولــة وقواعــد القــانون العــام فيهــا وبشــكل د ارســة مقارنــة بــين األنظمــة القانونيــة
للدول ،وهذا يستلزم من الباحث ضرورة التعرض لهذا الموضوع من جانبين:
الجانب األول :يتصل بالتطور التاريخي للتحكيم وبيان اإلطار القانوني له ومجاالت تطبيقه وتمييـز
أنواعه.
أما الجانب الثاني :يتعلق ببيان موقف الفقه والقضـاء اإلدارَّيـين مـن التحكـيم فـي المنازعـات اإلداريـة
العقديــة ،باإلضــافة إلــى موقــف الــنظم القانونيــة للــدول مــن مشــروعية اللجــوء إلــى التحكــيم فــي
مجال العقود اإلدارية.
ثامناً -مصطلحات الدراسة:
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 التحكيم :ويقصـد بـه فـي هـذه الد ارسـة التحكـيم فـي مجـال القـانون العـام أي التحكـيم اإلداري،وهــو نظــام قــانوني اســتثنائي بــديل للتقاضــي "يجــوز للدولــة وســائر أشــخاص القــانون العــام
إخراج بعض المنازعـات اإلداريـة العقديـة الوطنيـة أو األجنبيـة ،مـن واليـة قضـاء الدولـة لكـي
بناء على نص قـانوني يجيـز الخـروج عـن األصـل العـام المتمثـل
تحل بطريقة التحكيم وذلك ً
في خضوع المنازعات اإلدارية كافة للقضاء اإلداري بالدولة"(.)1
 المنازع ــات اإلداري ــة العقديـ ــة :ويقص ــد بهـ ــا المنازعـ ـات المتعلقـــة ب ــالعقود اإلداريـــة ف ــي هـــذهالد ارســة ،أي العقــود التــي تبرمهــا اإلدارة "بقصــد إدارة مرفــق عــام أو تســييره وأن تظهــر نيتهــا
فــي األخــذ بأســلوب القــانون العــام ،وذلــك بتضــمين العقــد شــرطاً أو شــروط غيــر مألوفــة أو
استثنائية في عقود القانون الخاص.
تاسعاً -األدب النظري والدراسات السابقة:
وسيتم تقسيمه إلى:
أوالً -األدب النظري للدراسة:
يعــد التحك ــيم أح ــد أقــدم ص ــور ح ــل المنازعــات الت ــي عرفته ــا الحضــارة اإلنس ــانية واألعــراف
البشـ ـرية والقـ ـوانين الوض ــعية عل ــى ح ــد سـ ـواء ،فقب ــل ظه ــور الدول ــة بمعناه ــا الح ــديث وبم ــا له ــا م ــن
مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية استقر التحكيم كحاجة ماسة وأساسية لألفراد في حـل خالفـاتهم
الســيما الخالفــات االقتصــادية المترتبــة علــى تعــامالتهم التجاريــة ،ولكــن بعــد نشــأة الدولــة ظهــر مــا
يع ــرف بنظ ــام التقاض ــي كنظ ــام مؤسس ــي تش ــرف علي ــه الدول ــة وتح ــدد ص ــالحياته واختصاص ــه وفقـ ـاً
( )1د .نجالء حسن سيد أحمد خليل0224( ،م) ،التحكيم في المنازعـات اإلداريـة ،طبعـة ثانيـة ،القـاهرة :دار النهضـة العربيـة،
 ،2004ص.24

5

لقوانينها الداخلية ،يتولى مهمة الفصل في المنازعات اإلدارية العقدية باعتبـاره صـاحب االختصـاص
األصيل في ذلك.
إال أن االزديــاد المطــرد فــي حركــة التبــادل التجــاري التــي شــهدها العــالم فــي اآلونــة األخي ـرة،
ونتيجة لدخول الدولة لميدان التجارة بهدف تحقيق تنمية اقتصادية وانتقال رؤوس األموال بين الدول
وســيطرة الــدول الغربيــة علــى حركــة االقتصــاد خاصــة بعـد انهيــار االتحــاد الســوفيتي ،ممــا دفعهــا إلــى
فرض نظام التحكيم وذلك حماية لمصالحها في مواجهة قوانين الدول النامية.
لهـذا كانــت عمليــة تقنـين نظــام التحكــيم فــي بعـض الــنظم القانونيـة للـدول خاصــة الــدول التــي
تـرى فيــه خرقـاً لســيادتها وتتمســك بحقهـا فــي تطبيــق قوانينهــا الوطنيــة علـى كــل مــا ينشــأ مــن خالفــات
داخل حدودها اإلقليمية مما يترتب على ذلك وجود اختالف في تقنين نظام التحكيم بين الدول فمنها
من أفردت له تشريعاً خاصاً كالتشريع األردني للتحكيم رقم ( ،)2221/31ومنها من ضيق األخذ به
إلى حد بعيد واكتفى فقط ببيان األحكام العامة له تمسكاً بمبدأ السيادة ليبيا مثالً.
فقــد نظ ـم التش ـريع األردنــي التحكــيم فــي المنازعــات العقديــة وغيــر العقديــة فــي مجــال القــانون
الخــاص والقــانون العــام ،فــي حــين أن المشــرع الليبــي لــم يفــرد لــه تشـريعاً خاص ـاً علــى غ ـرار مــا فعــل
المشرع األردني لهذا جاءت النصوص القانونية التي تطرقت للتحكيم فـي القـانون الليبـي متنـاثرة بـين
عدة قوانين مما يصعب معه الرجوع إليها ضمن نظام قانوني موحد.
ممــا ترتــب علــى ذلــك قلــة الد ارســات الســابقة لموقــف المشــرع الليبــي مــن التحكــيم وان وجــدت
فه ــي ض ــئيلة إذا م ــا قورن ــت بحج ــم التعه ــدات الت ــي أخ ــذتها الدول ــة الليبي ــة عل ــى عاتقه ــا ف ــي مج ــال
االستثمار مع األجنبي وحرصها على تحقيق التوازن اإليجابي بينهـا وبـين المسـتثمر لـذا جـاءت هـذه
الدراسة لبيان أوجه الشبه واالختالف مع القانون األردنـي وكـذلك لبيـان مـا يعانيـه القـانون الليبـي مـن
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قصور في التشريع في هذا المجال ،مع تقديم التوصـيات واالقت ارحـات والحلـول للمشـاكل التـي تواجـه
المستثمر مع الدولة الليبية لعلها تكون بداية خير لدراسات الحقة.
ثانياً -الدراسات السابقة:
أوالً -التحكــيم فــي منازعــات العقــود اإلداريــة الداخليــة والدوليــة ،عبـــد العزيـــز عبـــد المـــنعم خليفـــة،
دار الفكر الجامعي ،االسكندرية2007 ،م .دراسة تحليلية في ضوء أحدث أحكام قضـاء مجلـس
الدولة المصري.
تطرق الكاتب في هذا الكتاب إلى ماهية التحكيم واجراءاته ،ثم تطرق إلى ماهية العقـد اإلداري
الــداخلي والــدولي وبــين موقــف الفقــه والقضــاء المصــري مــن التحكــيم ف ـي هــذه العقــود قبــل وبعــد
صدور القانون رق1994/27م بشأن التحكيم في مصر كما تطرق إلى موقف المشرع المصري
ف ــي ه ــذا الص ــدد وتط ــرق الكات ــب إل ــى التحك ــيم ف ــي االتفاقي ــات الدولي ــة ،ث ــم أش ــار إل ــى بع ــض
التطبيقات العملية للتحكيم في بعض العقود اإلداريـة الدوليـة إال أنـه لـم يتطـرق إلـى أثـر التحكـيم
فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة وكــذلك موقــف الفقــه والقضــاء األردنــي وموقــف المشــرع األردنــي
والليبي ،وهذا ما سنتطرق إليه في هذه الدراسة.
ثانياً -التحكيم في القوانين العربية ،حمزة أحمد جواد ،الجـزء األول ،دار الثقافـة العربيـة (2010م)
دراسة مقارنة.
تناول الكاتب في هذا الكتاب األحكام العامة للتحكيم في المسـائل المدنيـة والتجاريـة فـي بعـض
ص البــاب األول التفــاق التحكــيم والثــاني لهيئــة
الــدول العربيــة وكــذلك األحكــام القضــائية ،فَ َخ َّ
صـ َ
التحكيم والثالث إلجراءات التحكيم والرابع لحكم التحكيم ،ولم يتطرق إلى األحكام العامة للتحكيم
اإلداري بشكل مستقل يبرز دوره في حل المنازعات اإلدارية العقدية بالشكل الذي سوف نتطـرق
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إليه هذه الدراسة ولم يبين آثار التحكيم في المنازعات اإلدارية وهذا ما سنتطرق إليه خـالل هـذه
الدراسة.
ثالثــاً -التحكــيم كوســيلة لحــل المنازعــات فــي العقــود اإلداريــة  ،عبــد اه محمــد ســامة البطـــوش،
رســالة دكتــوراه ،د ارســة مقارنــة مقدمــة لجامعــة العلــوم اإلســالمية العالميــة ،عمــان ،ســنة 2014م
تنــاول الباحــث فيهــا ماهي ــة التحكــيم وقضــاء العق ــود اإلداريــة ،ثــم تن ــاول مشــروعية اللجــوء إل ــى
التحكــيم وبــين إج ـراءات التحكــيم ثــم آثــار حكــم التحكــيم وتنفيــذه ،ولــم يتطــرق إلــى موقــف الفقــه
والقضــاء فــي ليبيــا وبعــض الــدول العربيــة األخــرى مــن اللجــوء إلــى التحكــيم كمــا لــم يتطــرق إلــى
التطبيقات القضائية للتحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية في ليبيا وهذا ما سيتم توضـيحه فـي
هذه الدراسة.
رابعاً -التحكيم في منازعات العقود اإلداريـة ،مازن فايز مقابلـة ،د ارسـة مقارنـة سـنة 2005م رسـالة
ماجستير مقدمة لجامعة آل البيت.
تنــاول الباحــث فيهــا الطبيعــة القانونيــة للتحكــيم ومــدى ج ـواز اللجــوء إليــه فــي منازعــات العقــود
اإلداريـة وحجيــة حكــم المحكمــين لكنــه لــم يــبن أثــر التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة علــى
س ــيادة الدول ــة وقواع ــد الق ــانون الع ــام فيه ــا ول ــم يتط ــرق إل ــى التطبيق ــات القض ــائية للتحك ــيم ف ــي
المنازع ــات اإلداري ــة العقدي ــة ول ــم يوض ــح موق ــف المش ــرع الليب ــي م ــن اللج ــوء إل ــى التحك ــيم ف ــي
المنازعات اإلدارية العقدية وهذا ما ستتناوله هذه الدراسة.
خامسـاً -الطــرق البديلــة لحــل منازعــات العقــود اإلداريــة ذات الطــابع الــدولي بولقـواس ســناء ،د ارســة
مقارنـة رســالة ماجســتير فــي العلــوم القانونيــة مقدمــة إلــى جامعــة الحــاج الخضــر الج ازئــر ســنة
2011م.
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وقـد تنــاول الباحـث فيهــا اإلطـار المفــاهيمي للتحكـيم والنظــام القـانوني التفــاق التحكـيم فــي العقــود
اإلدارية ذات الطابع الدولي ،كما تناول الـدعوى التحكيميـة فـي العقـود اإلداريـة الدوليـة فـي حـين
لـم يتطــرق إلــى موقـف الفقــه والقضــاء اإلدارَّيـين مـن اللجــوء إلــى التحكـيم فــي المنازعــات اإلداريــة
العقدية ولم يبـين موقـف التشـريعات الوطنيـة المقارنـة األردنـي والليبـي مـن مشـروعية اللجـوء إلـى
التحكيم في الدولة وقواعد القانون العام في الدولـة ولـم يتطـرق إلـى التطبيقـات القضـائية للتحكـيم
في األنظمة القانونية في ليبيا وهذا ما ستتطرق إليه هذه الدراسة.
سادساً -التحكيم في منازعات العقود اإلدارية ،بشـار جميـل عبـد الهـادي ،د ارسـة تحليليـة مقارنـة،
بحث قدم للجامعة األردنية سنة 2004م دار وائل للنشر ،طبعة أولى.
يتناول فيه الباحـث الجوانـب النظريـة والقانونيـة للتحكـيم :تعريفـه ،أنواعـه ،طبيعتـه وتمييـزه ،كمـا
تناول مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقـود اإلداريـة ولـم يتطـرق إلـى أثـر التحكـيم
في المنازعـات اإلداريـة العقديـة علـى سـيادة الدولـة وقواعـد القـانون العـام فيهـا ولـم يتنـاول موقـف
المشرع الليبي من اللجوء للتحكيم في مجال المنازعات اإلداريـة العقديـة وال التطبيقـات القضـائية
للتحكيم في هذا المجال ،وهذا ما سيتم دراسته في هذه الدراسة.
سابعاً -التحكيم في منازعات العقود اإلدارية ،أنور أحمد رسان ،دراسة مقارنة ،بحث قدم لمجلة
األم ـن والقــانون تصــدرها كليــة الشــرطة بــدبي ،الســنة السادســة ،العــدد األول ،ينــاير 1998م.
تنـاول الباحـث فيــه تعريـف العقـد اإلداري والتحكــيم ويبـين أهميــة التحكـيم فـي العقــود اإلداريـة فــي
ظل قانون التحكيم المصري سـنة1994م واسـتعرض الموقـف المصـري قبـل وبعـد صـدور قـانون
التحكــيم فــي المـواد المدنيــة والتجاريــة مقارنــة بالقــانون الفرنســي ولــم يتطــرق إلــى اثــر التحكــيم فــي
المنازعــات اإلداريــة العقديــة علــى ســيادة الدولــة وقواعــد القــانون العــام كمــا لــم يتطــرق إلــى موقــف
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المشــرع والقضــاء األردنــي وموقــف المشــرع الليبــي مــن جـواز اللجــوء إلــى التحكــيم فــي المنازعــات
اإلدارية العقدية والتطبيقات القضائية للتحكيم في هذا المجال وهذا ما سندرسه في هذه الدراسة.
ثامنـــاً :التحك ــيم ف ــي منازع ــات العق ــود اإلداري ــة ف ــي الجماهيري ــة العربي ــة الليبي ــة الش ــعبية اآلش ــتراكية
العظمى ،عوض ،ابراهيم عبدالكريم العطية ،دراسة مقارنة بين القانون المصـري والليبـي ،رسـالة
دكتـوراه غيـر منشـورة جامعــة عـين شـمس ،تطــرق فيهـا الباحـث موقــف التشـريع المصـري والليبــي
مــن التحكــيم فــي العقــود االداريــة ولــم يتطــرق إلــى موقــف التشـريع االردنــي مــن التحكــيم فــي هــذا
المجــال و إلــى أثــر التحكــيم علــى الحصــانة القضــائية والتنفيذيــة للدولــة وعلــى الطبيعــة القانونيــة
للعقود اإلدارية وعلى مسقبل قواعد القانون العام في الدولة ،وهذا ما ستتناوله هذه الدراسة
عاش ارً -منهجية الدراسة:
سيتم تقسيم هذا الفصل إلى:
أوالً -المنهج المستخدم في الدراسة:
لقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي والمنهج المقارن.
 فــالمنهج التحليلــي وهــو احــد أن ـواع البحــث الوصــفي يهــدف إلــى تحليــل محتــوى الد ارســة مــنخالل تحديد اإلطار القانوني للتحكيم اإلداري وبيان مميزاته وطبيعته وأنواعه ،ولتمييـزه عـن
غيره من النظم المشابهة ،كما نستعين به في تحليل آراء الفقـه والقضـاء مـن اللجـوء للتحكـيم
في المنازعات اإلدارية العقدية.
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 أما المنهج الوصفي تستعين به هذه الدراسة في وصـف إشـكالية الد ارسـة وعناصـرها وتحديـدالصورة التي يجب أن تكون عليها هذه اإلشكالية مع تقديم التوصيات واالقتراحات التي مـن
شأنها تعديل الواقع للوصول إلى الحلول القانونية لهذه المشكلة وتفسيرها.
 أما المنهج المقارن فقد اعتمدت عليه هذه الدراسة إلى جانب المنهج التحليلـي لد ارسـة الـنظمالقانونيــة المختلفــة وذلــك مــن أجــل إب ـراز أوجــه الشــبه واالخــتالف بــين تلــك الــنظم القانونيــة
وللتعــرف إل ــى موقفهــا م ــن مشــروعية اللج ــوء إلــى التحك ــيم فــي المنازع ــات اإلداريــة العقدي ــة
بهدف الوصول إلى الحقيقة العلمية المرجوة مـن هـذه الد ارسـة وتحديـد المعنـى العـام والجـامع
لهذه النظم من التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية.
ثانياً -مجتمع الدراسة:
س ــيكون مجتم ــع الد ارس ــة ه ــو العق ــود اإلداري ــة ،ذل ــك لك ــون ه ــذه العق ــود تش ــكل أه ــم ص ــور
المنازعات اإلدارية باعتبارهـا أداة الدولـة فـي تحقيـق التنميـة االقتصـادية ،لهـذا ستقتصـر هـذه الد ارسـة
على أثر التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية في ظل النظم القانونية للدول المقارنة.
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الفصل الثاني
تطور مفهوم التحكيم في الحضارات اإلنسانية
تمهيد
مما الشك فيه ان نظام التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات التي تنشأ بين اطراف أي عالقة
قانونية ،ليس بظاهرة جديدة مستقلة بجذورها عن الماضي السحيق ،بل هي تطبيق لفكرة التحكيم
في المجتمعات القديمة( ،)1حيث عرف اإلنسان التحكيم قبل ظهور الدولة ،بل ازداد طلب اللجوء
إليه في العصر الحديث الذي اتسم بتداخل العالقات والمصالح وتزايد وتيرة المبادالت والمعامالت
التجارية على الصعيد الداخلي والخارجي(.)2
ونظ اًر لكون التحكيم أصبح وسيلة بديله واستثنائية عن القضاء العادي في حسم العديد من
المنازعات ذات الطابع المدني والتجاري عند غالبية النظم القانونية للدول ،فإن هذا النظام قد شهد
تطو اًر واسعاً ولم يعد قاص اًر –كما في السابق-على المنازعات المدنية والتجارية فحسب بل صار
يشمل في مضمونه وآثاره كل المنازعات اإلدارية العقدية والغير عقدية التي تكون اإلدارة طرفاً فيها
بوصفها سلطة عامة.
وبما أنه كذلك ،فهو أيضاً له مدلوله الخاص الذي يعبر به عن ذاته ويميزه عن غيره من
التصرفات القانونية المشابهة له ،وحتى نتمكن من فك االرتباط الذي قد يقع فيه بعض المهتمين
بهذا المجال وبيان الخيط الرفيع الذي يفصل بين التحكيم بالمفهوم المدني والتحكيم بالمفهوم اإلداري
( )1التحيــوي ،محم ـد الســيد عمــر .)0220( ،التحكــيم بالقضــاء والتحكــيم مــع التفــويض بالصــلح ،منشــأة المعــارف،
االسكندرية( ،د.ط) ، ،ص 11وما بعدها.

( )2خليل ،نجال حسن سيد أحمد ،التحكيم في المنازعات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.14
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الذي يشكل محور هذه الدراسة ،علينا أن نعود بمدلول التحكيم إلى جذوره التاريخية في العصور
القديمة والوسطى والحديثة وفي النظم القانونية المدنية للدول ،حتى نتمكن من الوقوف على هذه
الحقيقة ولتحقيق ذلك سنقسم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث:
األول :نشأة نظام التحكيم وتطوره في حين خصص
الثاني لدراسة االحكام العامة للتحكيم بينما حدد الثالث لألحكام العامة للعقود اإلدارية وذلك على
النحو التالي:

المبحث األول
نشأة نظام التحكيم وتطوره
تمهيد
أن فكرة إنشاء نظام للتحكيم في المنازعات التي تنشأ بين األف ارد لم تكن وليدة اللحظة ،بل
ترجع جذورها إلى المجتمعات القديمة غير أنها قد تطورت مع تطور الحياة اإلنسانية وانتقال حياة
الفرد من األسرة إلى القبيلة ثم إلى مجتمعات حضارية باإلضافة إلى تعدد وتنوع مصادر العيش من
الرعي والزراعة إلى التجارة والصناعة فكل مرحلة من هذه المراحل كان لها دور إيجابي في تطوير
نظام التحكيم وابراز دوره في الحياة االقتصادية واالجتماعية لألفراد ،خاصة في ظل غياب سلطة
مركزية

()1

منظمة تتولى مهمة الفصل في المنازعات التي تحدث بين األفراد وتحفظ حقوقهم

وتحميها خالل حقبة من الزمن كان مبدأ االنتقام واألخذ بالثأر هو السائد .إال أنه مع انتقال الفرد
من األسرة إلى القبيلة حدث تغير ملموس في تسوية الخالفات التي تحدث بين األفراد فيما بينهم أو
بين األفراد والجماعات وذلك من خالل ما كان يعرف بشيخ القبيلة الذي كان غالباً ما يتم اللجوء

( )1األحدب ،عبد الحميد(،د.ت) .موسوعة التحكيم في البالد العربية ،الجزء األول(،د.ط) (د.ن) (د.ب)  ،ص.02
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إليه للفصل في النزاع من خالل العادات واألعراف القبلية التي كانت هي المرجع التشريعي في كل
ما يحدث من نزاع وعادة يتم اللجوء إلى تسوية النزاع بهذه الطريقة بناء على اتفاق سابق بين
األطراف المتنازعة يتضمن موضوع النزاع والمحكم.
وقد ساد هذا النظام ردحاً من الزمن إال أنه مع ظهور اإلسالم حدث تحول في إدارة
العالقات بين األفراد وذلك من خالل وضع معالم للدولة لها سلطة وتتكفل بشؤون الناس

()1

كما

سنتحدث عنها فيما بعد.
المطلب األول
نظام التحكيم في العصور القديمة والوسطى
تمهيد
سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين األول خصص لدراسة نظام التحكيم في العصور
القديمة ،والثاني ،يتعلق بنظام التحكيم في العصور الوسطى وذلك على النحو التالي:
الفرع األول
نظام التحكيم في العصور القديمة
قد يبدو للوهلة األولى عند الحديث عن نظام التحكيم في المجتمعات القديمة أم اًر غريباً
عند البعض خاصة وأن هذه المجتمعات عرفت بالقوة وباستيفاء الحق بالذات من خالل االنتقام
واألخذ بالثأر ناهيك عن عدم وجود سلطة عليا لديهم تتحمل عبء حماية حقوقهم واقامة العدالة
بينهم.

( )1األحدب ،عبد الحميد ،موسوعة التحكيم في البالد العربية مرجع سابق ،ص.00
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إال أن الواقع خالف ذلك فمع مرور الزمن حدث تحول كبير لهذه المجتمعات اجتماعياً
وجغرافياً انبثق عنه مجموعة من التقاليد واألعراف فرضت عليهم التخلي عن القوة لتحصيل حقوقهم
ذاتياً وبدأوا يلجأون لشخص آخر وغالباً ما يكون زعيم أحد هذه الجماعات أو ما يعرف بشيخ
()1

القبيلة ،ليتولى مهمة الفصل بينهم ويتم اختياره من قبل الخصوم أنفسهم

ونظ اًر الختالف العرق،

والثقافة ،والعقائد لهذه المجتمعات انعكس ذلك على تنوع صور التحكيم في تلك العصور لهذا نجد
منهم من احتكم إلى السماء اعتقاداً منه بقدرتها على تسوية ما حدث له من إشكالية ،ولنا في قصة
قابيل وهابيل عبرة ودليل على أول حالة من حاالت اللجوء إلى التحكيم ،حيث احتكما إلى السماء
فقرب كل منهما قرباناَ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من اآلخر ورفض قابيل الحكم وقتل أخاه ،ومنهم
ما أخذ شكل االحتكام لمهارات الخصمين الفنية ،وهو أسلوب كان متبعاً عند بعض الجماعات
اليونانية القديمة ،حيث كانت تلجأ إلى سجال غنائي بين المتنازعين ومن يتابع حتى النهاية دون
تعب أو كلل يعتبر صاحب حق(.)2
أما في عصر اإلغريق فقد عرف التحكيم في كافة المسائل ،حيث لجأت الدولة اإلغريقية
ومنها على سبيل المثال دولة أثينا واسبارطة إلى التحكيم في كل المنازعات التي نشأت بينهما ،ولم
يكن نظام التحكيم الذي عرفه اإلغريق يتعارض مع سيادة الدولة أو نظام الحكم فيها ،ألنه كان يتم
بناء على اتفاق سابق .إال أن نظام التحكيم شهد تراجعاً في بالد اإلغريق بعد قيام روما القديمة

( )1إس ــماعيل ،رقي ــة ري ــاض .) 0221(،خض ــوع الدول ــة للتحك ــيم ونظري ــة الس ــيادة التقليدي ــة( ،رس ــالة دكت ــوراه غي ــر
منشورة) ،جامعة القاهرة ،سنة 0221م ،ص.31
( )2أغنية ،جمال عمران .) 2004(،تنفيذ ق اررات التحكيم التجاري األجنبية ،رسالة ماجستير غيـر منشـورة ،الجامعـة
األردنية ،سنة ،0224ص 6وما بعدها.
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بغزوها وامتداد سيطرتها على سيادة الدولة اإلغريقية وعدم التنازل عنها أو االعتراف بالمساواة مع
أي طرف آخر من التحكيم على اعتبار أن ذلك يتعارض مع سيادتها كدولة مسيطرة(.)1

الفرع الثاني
نظام التحكيم في العصور الوسطى
تطور ملحوظاً كوسيلة لفض المنازعات بين أمراء
شهد التحكيم في العصور الوسطى
اً
المقاطعات والواليات التي تنشأ بينهم أثناء الحروب المحلية واإلقليمية والتي غالباً ما يتم تسويتها
من خالل االحتكام ألشخاص تثق فيهم األطراف المتنازعة ،وفي القرن الثالث عشر عرفت أوروبا
نظام التحكيم ومارسته من خالل رجال الكنائس والبابا حيث كان لهم دور كبير في التشجيع على
اللجوء إلى تسوية كل الخالفات سلمياً خاصة تلك التي قد تحدث بين معتنقي الدين المسيحي عن
طريق االحتكام إلى البابا أو رجال الدين ،رغم ما اشتهرت به تلك الفترة من استبداد النظام الملكي
الذي كان سائداً خالل تلك الحقبة من الزمن ،حيث كان الملوك آنذاك يعتبرون اللجوء إلى التحكيم
يتعارض مع سيادة دولهم ،وفيه انتقاص واهانة لهم ولكرامتهم ،أما في القرن الثامن عشر شهد نظام
التحكيم نوعاً من التطور بعد التخلص من أنظمة الحكم االستبدادي ال سيما بعد اندالع الثورة
مسيطر على فرنسا والخالص من
الفرنسية سنة 1789م والقضاء على الحكم الدكتاتوري الذي كان
اً
روج لها رجال الكنائس فكان ذلك بداية القبول لنظام التحكيم المبني
فكرة الحق اإللهي المطلق التي َّ
على العدل والقانون(.)2

( )1شفيق محسن .)1977(،التحكيم التجاري الدولي(،د.ط) (د.ن) جامعة القاهرة،مصر ،ص.32
( )2اغنية ،جمال عمران ،تنفيذ ق اررات التحكيم التجاري االجنبية ،مرجع سابق ،ص.1
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المطلب الثاني
نظام التحكيم في الشريعة اإلسامية
تمهيد:
للتحكيم في الشريعة اإلسالمية شواهد عدة جاء ذكرها في القرآن الكريم ،وما فصلته السنة

النبوية وما ظل عليه فقهاء األمة حتى هذا الزمن ،وللتوضيح أكثر سيتم تقسيم هذا المطلب إلى
فرعين وذلك على النحو التالي:
الفرع األول
أدلة مشروعية نظام التحكيم في القرآن الكريم
مع ظهور اإلسالم وانتشاره حدث تغير في الحياة البشرية خاصة في شبه الجزيرة العربية
التي شهدت ظهور معالم دولة ذات سيادة وسلطة يتولى أمرها سيد الخلق سيدنا محمد  ومن
بعده الخلفاء ،ولم تظل كما كانت في السابق مجرد أرض تعيش فوقها مجموعة من القبائل
المتناحرة بل أصبح للدولة دور كبير في إدارة شؤون البالد والعباد ،خاصة فيما ينشب بينهم من
خالفات حيث يتم تسويتها ،إما عن طريق التحكيم أو القضاء وقد أكد القرآن الكريم على مشروعية
التحكيم في العديد من المسائل التي تحدث في الحياة اليومية ومن هذه اآليات ما جاء في قوله
تعالى :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (.)1

( )1سورة النساء ،اآلية .35
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وجه الداللة في هذه اآلية الكريمة أن اهلل عزوجل قد أمر أن يبعثوا رجالً صالحاً من أهل
الرجل ،ورجالً مثله من أهل المرأة فينظ ار أيهما المسيء ،فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه
امرأته وقصروه عن النفقة ،وان كانت المرأة هي المسيئة ،قصروها على زوجها ومنعوها النفقة ،فإن
اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا ،فأمرهما جائز ،فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره
اآلخر ،ثم مات أحدهما ،فإن الذي رضي يرث الذي لم يرض وال يرث الكاره الراضي(.)1

وكما جاء في قوله تعالى :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ

()2

وقال تعالى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ(.)3
يستفاد من هذه اآليات الكريمة أنها قد أجازت التحكيم حيث جاءت اآلية ( )35لتؤكد على
جواز اللجوء إلى التحكيم في :مسائل األحوال الشخصية بل ال يقتصر األمر على ذلك فحسب
وانما يشمل كل ما ينشب بين الزوجين من خالفات يمكن تسويتها إما بالتراضي على استمرار
الحياة الزوجية وما يشملها من نفقة أو بإنهاء الرابطة الزوجية بالطالق أو الخلع كما يصلح التحكيم
بينهما في كل المسائل الحياتية في المجتمع ألن العبرة بعموم الحكم ال بخصوص السبب(.)4
أما وجه الداللة في اآلية ( )58إنما نزلت في األمراء والحكام بأن يؤدوا األمانات إلى أهلها وأن
يحكموا بين الناس بالعدل ،وعن أنس عن النبي  ال تزال هذه األمة بخير ما إذا قالت صدقت
( )1ابــن كثيــر ،الحــافظ إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر .)2003(،تفســير الق ـرآن الك ـريم ،الطبعــة األولــى ،دار أســامة
للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ،ص 482وما بعدها.
( )2سورة النساء ،اآلية .58
( )3سورة النساء ،اآلية .65
( )4األحدب ،عبد الحميد ،موسوعة التحكيم في البالد العربية ،مرجع سابق ،ص.00
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واذا حكمت عدلت واذا استرحمت رحمت( .)1وكون التحكيم يمثل نظاماً للعدالة التي هي غايته فقد
أكدت عليه هذه اآلية الكريمة.
أما اآلية رقم ( )65من سورة النساء فقد جاءت لتؤكد على اللجوء إلى التحكيم لتسوية
المنازعات التي تحدث بين الناس وقد قبل الرسول  أن يكون محكماً في العديد من المسائل التي
ت عرض عليه كما نصح الصحابة وعموم الناس باللجوء إلى التحكيم لتسوية كل ما ينشأ بينهم من
خالفات(.)2
الفرع الثاني
موقف السنة النبوية واإلجماع من نظام التحكيم
لقد أكدت السنة النبوية على ما جاء في القرآن الكريم من أدلة على مشروعية اللجوء إلى
التحكيم في العديد من المنازعات التي تحدث بين عامة الناس.
فقد روى أبو داود في سننه ،عندما ذهب شريح مع أبيه إلى رسول اهلل  .وكان قوم أبي
شريح يكنونه بأبي الحكم ،فدعاه الرسول عليه الصالة والسالم ،فقال :إن اهلل هو الحكم واليه الحكم
فلم تكنى أبا الحكم .فرد عليه أبو شريح بأن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي
كال الطرفين بما حكمت ،فقال عليه الصالة والسالم :ما أحسن هذا.
نستدل من ذلك أن سيدنا محمد  قد أقر ما صنع أبو شريح ،بل واستحسنه ،وما وقع من أبي
شريح ،هو التحكيم بعينه والمستهدف في هذه الدراسة.

( )1ابن كثير ،اسماعيل بن عمر ،تفسير القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص.523
( )2حسين ،محمد أحمد شحاته )2010(،لتحكيم في الفقه والقانون المقارن ،المكتب الجامعي الحـديث ،االسـكندرية،
بدون طبعة ،ص.18
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اإلجماع :أجمع فقهاء األمة على جواز اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات التي قد
تحدث بين عامة الناس ،ولم ينكروه رغم وقوعه ،فذلك دليل على مشروعيته(.)1
المطلب الثالث
نظام التحكيم في العصر الحديث
تمهيد:
كبير في مجال التحكيم وترسيخ اإليمان
شهد القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر
تطور اً
اً
قسمنا هذا المطلب إلى ثالث
به كمبدأ في تسوية المنازعات الداخلية والدولية .وللحديث عن ذلك َّ
مراحل كل مرحلة في فرع خاص بها وذلك على النحو التالي:
الفرع األول
نظام التحكيم خال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
تطور ملحوظاً في مجال التحكيم وذلك بعد اندالع الثورة
حيث شهد هذان القرنان من الزمن
اً
الفرنسية سنة 1789م التي أنهت نظام الحكم االستبدادي الذي كان سائداً في فرنسا والقضاء على
فكرة الحق اإللهي المطلق التي روج لها رجال الكنيسة في عهد الملوك ،والحدث الثاني الذي ساهم
في تطور نظام التحكيم ،هو استقالل الواليات المتحدة األمريكية عن بريطانيا سنة 1776م ،حيث
كان لهذين الحدثين دور كبير في إرساء مبدأ التحكيم خالل هذه الحقبة من الزمن ،فقد عقدت أول
معاهدة دولية تؤكد ذلك سميت بمعاهدة الصداقة والتجارة والمالحة وكانت بين أمريكا وبريطانيا،
وتم بموجبها تسوية العديد من المسائل العالقة بين الدولتين إبان االستقالل األمريكي ،وقد شهد

( )1حسين ،محمد أحمد شحاته ،التحكيم في الفقه والقانون المقارن ،مرجع سابق ،ص 11وما بعدها.
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القرن التاسع عشر قيام العديد من الدول بعقد اتفاقيات جماعية وثنائية للتحكيم وال يسعنا المقام
سردها جميعاً ،بل سنكتفي فقط بذكر البعض منها ،على سبيل المثال ال الحصر ومنها البروتوكول
المتعلق بشرط التحكيم المنعقد في جنيف سنة 1923م ،واتفاقية تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية
(جنيف سنة 1927م) واتفاقية االعتراف وتنفيذ األحكام األجنبية (نيويورك سنة 1958م) (.)1
ففي هذه الفترة من الزمن نالحظ أن المجتمع الدولي قد اولى اهتماماً بالتحكيم مما يعد
كبير في مجال التحكيم بخالف ما كان عليه في السابق وقد تجسد هذا االهتمام كما شاهدنا
تحوالً اً
في صدور العديد من الوثائق اإلقليمية والدولية التي ساهمت في تدوين التحكيم كوسيلة استثنائية
في تسوية المنازعات ضمن هذه الصكوك الدولية.
الفرع الثاني
نظام التحكيم في عهد عصبة األمم سنة 0101م
تعد مرحلة عصبة األمم المرحلة الثانية في تطوير نظام التحكيم حيث تبنت عصبة األمم
في ميثاقها مبدأ اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات بالطرق السلمية أو قد ورد ذلك في نص
الفقرة األولى من المادة ( )13من ميثاق عصبة األمم والتي جاء فيها (:اتفاق أعضاء العصبة على
أنه كلما ثار نزاع بينهم يرون أنه قابل للتسوية بطريقة التحكيم أو القضاء ،ولم يتم تسوية هذا النزاع
بدرجة مرضية بالطريق الودي ،فإنهم يعرضون موضوع النزاع برمته على التحكيم أو القضاء)(.)2

( )1الح ـواري ،أس ــامة أحم ــد2009(،م)القواع ــد القانوني ــة الت ــي يطبقه ــا المحك ــم عل ــى موض ــوعات المنازع ــات الدولي ــة
الخاصة ،الطبعة األولى ،اإلصدار الثاني ،عمان ،دار الثقافة العربية للنشر والتوزيع ،ص.50

( )2ميثاق عصبة األمم سنة 1111م.
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وفي عام 1920م أنشأت عصبة األمم اول نظام قضائي دولي في تاريخ المجتمع الدولي
والذي تمثل في محكمة العدل الدولية ،وفي سنة 1929م حدث تطور جديد نحو األخذ بمبدأ
التحكيم في تسوية المنازعات ،حيث توصلت عصبة األمم خالل تلك الفترة إلى عقد اتفاق بين
تضمن مبدأ التسوية السلمية للمنازعات التي تحدث
الدول األعضاء على وضع ميثاق عام للتحكيم،
َّ
بين الدول عن طريق التوفيق والتحكيم والقضاء (.)1
الفرع الثالث
نظام التحكيم في عهد األمم المتحدة سنة 0191م
لقد أكد ميثاق األمم المتحدة على مبدأ التحكيم كمبدأ من مبادئ األمم المتحدة ومقاصدها
في تحقيق السلم واألمن الدوليين وألزمت َّ
كل األطراف بضرورة اللجوء إلى تسوية منازعاتهم عن
طريق التحكيم والتوفيق وقبل اللجوء إلى القضاء حيث جاء في نص المادة األولى من الميثاق،
لتقرر بأن (من أهداف األمم المتحدة ومبادئها التمسك بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ العدل والقانون
الدولي بحل كافة المنازعات الدولية واإلقليمية التي قد تؤدي إلى اإلخالل بالسلم)( .)2وقد حرصت
األمم المتحدة على إدراج هذا المبدأ في العديد من االتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها الدول بعد
إنشائها (األمم المتحدة) منها على سبيل المثال ،اتفاقية جنيف سنة 1949م الخاصة بحماية ضحايا
الحرب ،حيث جاءت متضمنة حق الدول في اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات التي تحدث
بينهم(.)3

( )1اسماعيل ،رقية رياض ،خضوع الدولة للتحكيم ونظرية السيادة التقليدية ،مرجع سابق ،ص.42
( )2ميثاق األمم المتحدة سنة 1145م.
( )3اسماعيل ،رقية رياض ،خضوع الدولة للتحكيم ونظرية السيادة التقليدية ،مرجع سابق ،ص.41
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وقد كان لهذه المرحلة من الزمن دور إيجابي في تطوير نظام التحكيم والذي انعكس بدوره
على القوانين الداخلية للدول وان كانت قد تباينت في موقفها من نظام التحكيم حيث سنشاهد بأن
هناك من الدول من أصدرت تشريعات خاصة تنظم كافة مسائل التحكيم منها على سبيل المثال
األردن ،حيث أصدرت قانون رقم ( )31لسنة 2001م والخاص بالتحكيم مما زاد من تطور وازدهار
فكرة التحكيم ،في حين هناك بعض الدول لم تفرد له قانوناً خاصاً بل اكتفت بذكر التحكيم في
مجموعة من المواد المتناثرة بين نصوص قوانينها الداخلية منها ليبيا على سبيل المثال ،وهذا ما
سنتطرق إليه في هذه الدراسة.

المبحث الثاني
األحكام العامة للتحكيم
(تعريفه ،أنواعه ،تميزه ،طبيعته القانونية)
تمهيد:
لقد شاهدنا في السابق بأن التحكيم كوسيلة استثنائية لفض النزاع ليس بظاهرة جديدة
مستقلة بجذورها عن الماضي السحيق ،وانما هو تطبيق لفكرة التحكيم في المجتمعات القديمة(،)1
حيث عرف اإلنسان التحكيم قبل ظهور الدولة إال أن التغيرات التي حدثت في الحياة البشرية وما
صاحبها من تغير في كافة المجاالت وتداخل في العالقات والمصالح بين األشخاص على المستوى
الداخلي و الدولي ترتب عليه زيادة الطلب في اللجوء إلى التحكيم لتسوية ما ينشأ من نزاعات
بينهم ولكون التحكيم بات يمثل نظاماً جديداً للعدالة ،فهو أيضاً له مدلوله الخاص الذي يعبر به

( )1التحيوي ،السيد عمر ،التحكيم بالقضاء والتحكيم مع التفويض بالصلح ،مرجع سابق ،ص 11وما بعدها.
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()1
ف على ذلك البد لنا من
عن ذاتيته ويميزه عن غيره من األنظمة القانونية المشابهة له  ،ولنق َ

تقسيم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب وذلك على النحو التالي:

المطلب األول
التعريف بنظام التحكيم
تمهيد:
وللتعرف أكثر على نظام التحكيم ال مناصة من الرجوع إلى التعريف الفقهي للتحكيم
والتعريف القضائي ،ثم نعود بمدلوله إلى وضعه األصلي كما جاء النص عليه في القانون المدني،
لذلك سيتم تقسيم هذا المطلب إلى ثالثة فروع ،األول خصص للتعريف بالتحكيم عند الفقه ،والثاني،
خاص بتعريف التحكيم عند القضاء ،أما الثالث فقد كان لتعريف التحكيم في القوانين المدنية للدول
وذلك على النحو التالي:
الفرع األول
التعريف بنظام التحكيم عند الفقه
عند الحديث عن التحكيم لدى الفقه فإنه ينصرف في تقديرنا إلى المعنى الواسع لمدلوله
الذي يشمل كل صوره ويغطي كل المجاالت سواء كان النزاع مدنياً أو تجارياً او إدارياً ،ألن
مضمونه وأهدافه تكاد تكون واحدة في كل المجاالت(.)2

( )1خليل ،نجالء حسن سيد أحمد ،التحكيم في المنازعات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.36
( )2عب ــد اله ــادي ،بش ــار جمي ــل2004-2003(،م) .التحك ــيم ف ــي منازع ــات العق ــود اإلداري ــة ،بحـ ـث ق ــدم للجامع ــة
األردنية ،الطبعة األولى ،عمان :دار وائل للنشر ،ص.10
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وقد تعددت التعريفات الفقهية للتحكيم لفظاً إال أنها ذات مضمون واحد حيث يرى جانب
من الفقه أن التحكيم (هو اتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا
فيه دون المحكمة المختصة) ( .)1وعرفه جانب آخر من الفقه بأنه (عقد تلتقي فيه إرادة المتعاقدين
(الخصوم) على إحالة النزاع الناشئ عن العقد المبرم بينهم أو أي نزاع آخر قد ينشأ بخصوص هذا
العقد على شخص أو أشخاص معينين (محكم أو محكمين) ليفصلوا في هذا النزاع دون اللجوء إلى
القضاء المختص أصالً بالفصل في النزاع).

()2

بينما عرفه فقهاء آخرون بأنه (عملية قانونية مركبة

تقوم على اتفاق أطراف نزاع معين على عرض خالفهم على محكم أو أكثر لكي يفصلوا فيه على
ضوء قواعد القانون والمبادئ العامة التي تحكم إجراءات التقاضي أو على ضوء قواعد العدالة،
وفقاً لما ينص عليه االتفاق ،مع تعهد اطراف النزاع بقبول الحكم الذي يصدر عن المحكمين،
والذي يحوز حجية األمر المقضي ،ويصدر أمر بتنفيذه من السلطة القضائية في الدولة التي يراد
تنفيذه بها) (.)3
يفهم من هذا التعريف الذي أورده الفقه أن التحكيم يتضمن عنصرين أساسيين هما:
األول أن اللجوء إلى التحكيم مرهون بإرادة األطراف المتنازعة في حسم النزاع به دون
الرجوع للقضاء العادي بل بواسطة شخص أو أشخاص يتم االتفاق عليهم من قبل أطراف النزاع.
العنصر الثاني :هو طابع اإللزام للحل الذي يقرره المحكمون.

( )1أبو الوفاء ،أحمد2007(،م) .التحكيم االختياري واإلجباري( ،د.ط) ،اإلسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية.
( )2بــن زيــد ،عبــد العزيــز محمــد2006(،م) التحكــيم فــي العقــود اإلداريــة ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة الجامعــة
األردنية.
( )3العصار ،يسرى محمد ( 2010م)  ،التحكيم في المنازعات اإلداريـة العقديـة وغيـر العقديـة (د .ط) ،القـاهرة ،دار
النهضة العربية ،ص.14
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وعرفه فقهاء آخرون بأنه (أسلوب لفض المنازعات ،ملزم ألطرافها وينبني على اختيار
الخصوم بإرادتهم ،أفراداً عاديين للفصل فيما يثور بينهم أو يحتمل أن يثور بينهم من نزاع) (.)1
وجه الداللة في هذا التعريف أنه يؤكد بأن إرادة األطراف هي الفيصل في اختيار اللجوء إلى
التحكيم وفي تحديد عدد المحكمين والقانون الواجب التطبيق كما أكد على شرط التحكيم قبل وقوع
النزاع ومشارطة التحكيم بعد حدوثه .وعرفه جانب من الفقه أيضاً بأنه( :حق يقرره القانون ،أو
مكنة يقررها القانون لألفراد يخول لهم إمكانية االتفاق على إحالة ما قد ينشأ بينهم من نزاع
بخصوص تنفيذ بنود عقد معين ،أو على إحالة نزاع ينشأ بينهم بالفعل على واحد أو أكثر من
األف ارد يسمون محكمين ،ليفصلوا في النزاع المذكور بدالً من أن يفصل فيه القضاء المختص)(.)2
الفرع الثاني
التعريف بنظام التحكيم عند القضاء
ال يخفى على أحد بأن وظيفة القضاء هي تطبيق حكم القانون للوصول إلى تحقيق العدالة
من خالل الحكم القضائي الذي يشكل عنواناً للحقيقة وله حجية مطلقة تجاه الكافة .ومن هذا
المنطلق نجد أن تعرض القضاء لتعريف التحكيم يصب في ما ذكرنا ويعزز من قوة التحكيم
باعتباره وسيلة أقرها القضاء دون اللجوء إليه.
وقد أوردت محكمة التمييز األردنية تعريفاً لنظام التحكيم في بعض أحكامها حيث جاء فيها
(التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات ويقتصر على ما انصرفت إليه إرادة طرفي التحكيم وعلى

( )1نصار ،جابر جاد1997(،م) التحكيم في العقود اإلدارية ،القاهرة :دار النهضة العربية.
( )2ساري ،جورجي شفيق2005(،م) التحكـيم ومـدى جـواز اللجـوء إليـه لفـض المنازعـات فـي مجـال العقـود اإلداريـة،
الطبعة الثانية ،مصر :دار النهضة العربية ،ص 23وما بعدها.
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المحكمة أن ال تتوسع في تفسير العقد المتضمن شرط التحكيم لتحديد المنازعات الخاضعة
للتحكيم).
بينهم).

()1

()2

وفي قرار آخر (أن التحكيم هو احتكام الخصوم إلى شخص أو أكثر لفصل النزاع

وجاءت المحكمة العليا الليبية لتوضح مفهوم التحكيم في حكمها الصادر في الطعن

المدني رقم ( )23/36ق حيث نصت على( :إن الحكم بعدم قبول الطعن سبق االتفاق على
التحكيم في موضوع الحق المطروح في دعوى صحة الحجز إذ يفيد أن الحاجز ال مصلحة له في
حالة رفع الدعوى لوجود اتفاق تحكيم بينه وبين المحجوز عليه يمنعه من االلتجاء إلى القضاء
للذود عن حقه فإن الحجز التحفظي يكون هو اآلخر قد وقع على حق غير حال األداء ويكون
على غير أساس) (.)3
وفي جمهورية مصر العربية عرفت محكمة النقض المصرية التحكيم بأنه (طريق استثنائي
لفض ال خصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية مهما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو
مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في عرضه على هيئة التحكيم ويستوي في ذلك أن
يكون االتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصراف إلى جميع المنازعات التي
تنشأ من تنفيذ عقد معين) (.)4

( )1حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ  17ديسمبر 1994م في القضية رقم ( )13لسنة  15قضائية ،مشار إليه
في مقابلة ،مازن فايز2005(،م) التحكيم في منازعات العقود اإلداريـة( ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة) ،جامعـة
آل البيت ،األردن ،ص.15
( )3تمييز ،حقوق 72/37 ،مجلة نقابة المحاميين األردنيين( ،ع1972 )3م ،ص.38
( )3انظر الطعن رقم (03/36ق) ،الصادر في 1982/1/25م ،مجلة المحكمة العليا ،السـنة التاسـعة عشـر ،العـدد
األول ،ص ،52أش ــار إلي ــه المحيش ــي ،عثم ــان س ــعيد2013(،م) .التحك ــيم ف ــي عق ــود األش ــغال العام ــة( ،رس ــالة
دكتوراه غير منشورة) ،جامعة بنغازي ،ص 66وما بعدها.
( )4طعــن رقــم ( )1645لســنة 54ق ،جلســة 1988 .2 .14م ،ســنة  ،31ص ،040أشــار إليــه فــي أغنيــة ،جمــال
عمران ،تنفيذ ق اررات التحكيم التجاري األجنبية ،مرجع سابق ،ص 01وما بعدها.
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يفهم مما سبق بأن القضاء الليبي واألردني والمصري اعتبر التحكيم هو عبارة عن اتفاق
األطراف على تسوية المنازعة خارج نطاق القضاء ،وبما أنه اتفاق فإنه يقوم على توافق إرادة
الطرفين بإسناد تسوية ما نشب بينهم من خالف أو ما قد ينشأ الحقاً إلى محكم أو هيئة تحكيم
ويستوي في ذلك إن كان النزاع متعلقاً بوثيقة خاصة أو كان يتعلق بكل ما ينشأ من خالفات عند
تنفيذ العقد ،كما يترتب على هذا االتفاق نتيجة هامة وهي عدم قبول الدعوى امام القضاء المختص
حالة تمسك أحد األطراف بهذا االتفاق أمام الجهات القضائية،ولم يذهب بعيداً القضاء المصري في
الحكم السابق عما جاء به القضاء الليبي حيث أكد على اعتبار التحكيم أسلوباً استثنائياً لفض
الخصومات ولمجرد أن يتم االتفاق بين الخصوم باللجوء إليه يجعل المسألة محل النزاع خارج
نطاق القضاء العادي ،ويستوي في ذلك أن كان االتفاق على التحكيم في وثيقة خاصة بنزاع معين
أو انصرف إلى جميع المنازعات التي تحدث عند تنفيذ العقد وهنا تجدر اإلشارة إلى أن طريقة
اللجوء إلى التحكيم من قبل األطراف قد تكون في شكل شرط للتحكيم يتم إدراجه ضمن بنود العقد
الذي تم االتفاق عليه بحيث يتم إخضاع أي نزاع قد يحدث مستقبالً إلى التحكيم أو قد يأخذ صورة
مشارطة تحكيم والذي يكون بعد نشوب النزاع بحيث يتفق األطراف المتخاصمة بعد نشوب الخالف
بينهم حول أي مسألة من مسائل تنفيذ العقد على إحالته إلى التحكيم ،وقد تم تسميته بمشارطة
التحكيم ،ألن االتفاق الحق على نشوب النزاع.
الفرع الثالث
تعريف التحكيم في القانون المدني
سبق وأن ذكرنا بأن التحكيم قد أصبح نظاماً بديالً وأستثنائي لالصل العام عند الكثير من
الدول عن القضاء العادي في تسوية العديد من المنازعات المدنية والتجارية ،إال إن ما شهده هذا
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النظام من تطور في جميع المجاالت لم يعد قاص اًر على فض المنازعات المدنية والتجارية – كما
نقف على
في السابق -فحسب بل صار يشمل المنازعات اإلدارية العقدية وغير العقدية ،ولكي َ
حقيقة ذلك يجب علينا أن نتمكن من فك االرتباط الذي يقع فيه بعض المهتمين بهذا المجال ،وحتى
ص لنا من الرجوع بمدلول التحكيم إلى وضعه األصلي وكما جاء النص عليه في
نحقق ذلك ال منا َ
النظم القانونية المدنية للدول باعتبارها المصدر الرئيسي للتحكيم ،ثم نأتي بعد ذلك إلى مدلوله في
القانون العام ،وهذا ما سنتطرق إليه في المبحث القادم.
ونستعرض في هذا الفرع نظم التحكيم في بعض الدول ورغم اختالف تشريعاتها وقوانينها،
إال أننا سنجد أن السمات الرئيسة للتحكيم كونه وسيلة اختيارية لتسوية المنازعات التي قد تثور عند
تنفيذ العقد بين أطرافه ،وكونه ملزماً ألطرافه إذا ما اتفقوا على اللجوء إليه بموجب اتفاق التحكيم أو
شرط التحكيم في هذه العقود ،مشابهة بل تكاد تكون نفس السمات في كل نظم التحكيم للدول.
ومن بين هذه النظم القانونية القانون الفرنسي حيث عرف التحكيم في المادة ()1442
(اتفاق التحكيم) يأخذ اتفاق التحكيم شكل شرط التحكيم أو مشارطة تحكيم.
شرط التحكيم :هو اتفاق بمقتضاه يلتزم األطراف في عقد أو أكثر بإخضاع منازعاتهم المتولدة عن
هذا العقد أو تلك
مشارطة التحكيم ،عبارة عن اتفاق بمقتضاه يتفق األطراف في نزاع قائم على إخضاع
نزاعهم إلى التحكيم)(.)1

( )1منصــور ،حس ــام أحم ــد هــالل ،وخليــل ،حس ــين إبــراهيم ،وعم ــاد ،هب ــة اهلل2015(،م) .ق ــانون التحكــيم الفرنس ــي،
القاهرة ،دار النهضة العربية ،بدون ذكر الطبعة ،ص 12وما بعدها.
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يفهم من هذا التعريف بأن المشرع الفرنسي قد اعتبر التحكيم اتفاقاً خاضعاً إلرادة األطراف
على اللجوء إلى محكم يحل محل القضاء للفصل في النزاع حاالً أو في المستقبل ،وهو بذلك لم
يخرج عما جاء في التشريعات الوطنية لبعض الدول كما سنالحظ فيما يلي:
في حين عرف المشرع المصري التحكيم في قانون التحكيم رقم (1554/27م) المعدل
بالقانون رقم ( )5لسنة 1557م حيث جاءت المادة األولى من الباب الثاني لتقول بأن اتفاق التحكيم
هو (اتفاق الطرفين على االلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن
أن تنشأ بينهما بمناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت او غير عقدية)(.)1
(أما المشرع األردني فلم يورد تعريفاً للتحكيم في قانون التحكيم الجديد رقم ( )31لسنة 2221م
وكان ذلك نظ اًر صائباً ،حيث إن بيان التعريف هو وظيفة الفقيه ،وليس وظيفة الم َشرع)(.)2
وكما أشرنا في السابق بأن هناك قوانين لم تضع تعريفاً للتحكيم ومن بين هذه القوانين
قانون المرافعات الليبي الصادر في ( )28نوفمبر1553م تاركاً ذلك الجتهادات الفقه والقضاء ،وان
كانت المادة ( )735منه قد أجازت لألطراف صراحة اللجوء إلى التحكيم سواء عن طريق شرط
تحكيم او مشارطة تحكيم وذلك كما جاء في نصها على أنه (يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة

( )1مه ــدي ،منــى1117(،م) .قــانون المرافع ــات والتحكــيم ف ــي المـ ـواد المدنيــة والتجاريــة آخ ــر التع ــديالت حتــى س ــنة
1117م(د.ن)(،د.ط)  ،ص.78
( )2لقد أورد المشرع األردني تعريفاً للتحكيم في قانون التحكـيم رقـم ( )18لسـنة 1153م الملغـي فـي المـادة ( )0منـه
حيث نـص علـى أن التحكـيم هـو (عبـارة عـن االتفـاق الخطـي المتضـمن إحالـة الخالفـات القائمـة أو المقبلـة علـى

التحكــيم سـواء أكانــت المحكمــة أو المحكمــين مــذكو ار فــي االتفــاق أم لــم يكــن) أشــار إليــه المواجــدة ،مـراد محمــود،
التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي ،مرجع سابق ،ص.00
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عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين ويجوز االتفاق على
التحكيم في نزاع معين بمشارطة تحكيم خاص)(.)1
كما نود اإلشارة في هذا المقام إلى التعريف الذي جاء به القانون النموذجي

()2

التفاق

التحكيم حيث نصت المادة ( )1/7بأنه (اتفاق بين الطرفين على أن يقدم إلى التحكيم جميع أو
بعض المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهما ،بشأن عالقة قانونية محددة سواء كانت
تعاقدية أم ال .اتفاق التحكيم قد يكون في شكل شرط تحكيم في العقد أو في شكل اتفاق منفصل)
والذي يستخلص من تعدد وتنوع هذه التعريفات للتحكيم (فقهاً وقضاء وتشريعاً) يمكن تحديده في
النقاط التالية:
 .1إن جميع هذه التعريفات تدور حول جوهر واحد وتعبر عن مضمون ومعنى واحد وهو ان
التحكيم عبارة عن وسيلة خاصة لتسوية النزاع دون الرجوع إلى السلطة الرسمية المختصة أصالً
لتسوية النزاعات وهي السلطة القضائية.
 .2إن اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات أياً كان نوعها مرهون بإرادة األطراف والتي غالباً ما
تتجسد في ذات العقد وتسمى شرط التحكيم أو في عقد منفصل قبل نشوب النزاع ويطلق عليها

( ) 1في حين نصت المادة الثانية من مشروع قانون التحكيم الليبي على (يجوز االتفاق على التحكيم في نـزاع معـين
قــائم كمــا يجــوز االتفــاق مســبقاً علــى التحكــيم فــي أي ن ـزاع قــد ينشــأ بــين الط ـرفين بمناســبة عالقــة قانونيــة عقديــة
كانت أو غير عقدية ويجوز إبـرام هـذا االتفـاق ولـو كـان النـزاع موضـوعاً لـدعوى مقامـة أمـام القضـاء) أشـار إليـه
المحيشي ،عثمان سعد ،مرجع سابق ،ص.68

( )2يقصد بالقانون النموذجي ،قـانون التحكـيم التجـاري الـدولي الـذي اعتمدتـه لجنـة األمـم المتحـدة فـي دورتهـا الثامنـة
عشــر بنــاء علــى توصــية الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم ( )110فــي  11ديســمبر ســنة 1185م والتــي تؤكــد
فيها قناعتها بأن وضع قانون نموذجي للتحكيم يكون مقبوالً للدول ذات الـنظم القانونيـة واالجتماعيـة واالقتصـادية

المختلفـة يسـهم فـي تنميــة عالقـات اقتصـادية دوليـة متناســقة .وللتوضـيح أكثـر ارجـع :قـرار الجمعيـة العامـة لألمــم

المتحدة رقم  70/42سنة 1185م.
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مشارطة التحكيم وتتم كلتا الحالتين بناء على اتفاق األطراف بطرح النزاع على محكمين للفصل
في النزاع بقرار ملزم للطرفين.
 .3إن شرط التحكيم له فائدة وقائية ،كونه يرد قبل نشوب النزاع وبوجوده يستبعد االختالف
والتعطيل في عرض النزاع الذي قد يحدث عند إبرام مشارطة التحكيم.
 .4إن بعض التشريعات(كالمصري واألردني والليبي) أجازت اللجوء إلى التحكيم دون تعريفه بل
منها من أجاز التحكيم في أي عالقة قانونية ،أي سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية..الخ.
عقدية أو غير عقدية وهذا ما أكدت عليه المادة األولى من الباب األول للقانون المصري رقم
(1554/27م) الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وتعديله بالقانون رقم 1557/5م
والذي نص على التحكيم في العقود اإلدارية وهذا ما سيتم إثباته خالل هذه الدراسة.
المطلب الثاني
أنواع التحكيم وتميزه عن غيره من التصرفات القانونية المشابهة له
سبق وأن تطرقنا إلى تعريف التحكيم بصورة عامة بأنه إجراء أو اتفاق أو حق أو مكنة
منحها القانون ألطراف الخصومة وأجاز لهم من خالله إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات عند تنفيذ
التزام قانوني معين إلى شخص أو أكثر ليفصلوا فيه دون الرجوع للقضاء ،وقد أصبح هذا النظام
القانوني يحظى باهتمام واسع النطاق عند الدول واألفراد على حد سواء ومن هذا يفهم بأن األصل
في التحكيم كوسيلة ودية رضائية وغير رسمية لتسوية المنازعات أن يكون اختيارياً ألن إرادة
األطراف هي أساس قيامه وذلك من خالل اتفاق على تسوية المنازعات الحالية أو المستقبلية
الخاصة بتلك العالقة القانونية ولكن سنشاهد أنه في بعض الحاالت يتدخل المشرع بنصوص
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قانونية ملزمة تجعل التحكيم إجبارياً( ،)1وأياً كان األمر فإن المفهوم الشمولي للتحكيم يتحقق ضمن
عدة انواع سنتطرق إليها فيما بعد.
وبناء على ما تقدم سنقسم هذا المطلب إلى فرعين وذلك كالتالي:
الفرع األول
أنواع التحكيم
تمهيد:
كما نوهنا سلفاً بأن األصل في التحكيم أن يكون اختيارياً ألن أساسه إرادة األطراف في أي
عالقة قانونية ،إال أنه مع ذلك ق َّسم إلى عدة أنواع وهي:
أوالً -التحكيم االختياري والتحكيم اإلجباري
وهنا ق َّسم التحكيم بحسب دور اإلرادة في قيامه ،فيكون التحكيم اختيارياً وهو األصل عندما
يكون أساسه إرادة األطراف المتعاقدة ،في حين يكون إجبارياً عندما تكون إرادة المشرع هي
األساس ويكون في هذه الحالة ملزماً بنصوص قانونية ،وعلة ذلك ،هي الطبيعة الخاصة لبعض
المنازعات مثل – التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين الهيئات العامة وشركة القطاع العام -فهذا
النوع ال يعد من قبيل الخصومات الحقيقية التي أساسها تصارع مصالح األطراف المتنازعة ،حيث
تؤول حصيلة الحكم الصادر في تلك المنازعات إلى الخزانة العامة للدولة(.)2

( )1خليف ــة ،عب ــد العزي ــز عب ــد الم ــنعم0211(،م) التحك ــيم ف ــي المنازع ــات اإلداري ــة والعقدي ــة وغي ــر العقدي ــة ،الطبع ــة
األولى ،مصر :منشأة المعارف باإلسكندرية ،ص.36
( )2الطبــاش ،ش ـريف0212(،م) التحكــيم االختيــاري واإلجبــاري فــي ضــوء القضــاء والفقــه(،د.ط) مصــر :دار الفكــر
والقانون ،المنصورة ،ص.32

37

ثانياً -التحكيم الداخلي والتحكيم الخارجي
ويكون التحكيم داخلياً متى صدر الحكم داخل الدولة وكان شامالً كل عناصره ،من حيث
موضوع النزاع وجنسية األطراف والمحكمين ،ومحل إقامتهم ،والقانون الواجب التطبيق ،والمكان
الذي يجري فيه التحكيم وفي حالة العكس نكون أمام التحكيم الدولي(.)1
ثالثاً -تحكيم البسيط والتحكيم مع التفويض بالصلح
وهنا ينقسم التحكيم من حيث األساس الذي يستند عليه المحكمون في مباشر عملهم إلى
تحكيم بسيط وهو األصل حيث يلتزم فيه المحكم بتطبيق القواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة
كالمبادئ القانونية العامة والعرف ،إال أنه استثناء عن هذا األصل قد يأتي التحكيم مع التفويض
بالصلح وبموجبه يخول المحكم سلطة الفصل استناداً إلى قواعد العدالة واإلنصاف دون التقيد
بأحكام قانوناً ما(.)2
الفرع الثاني
تمييز التحكيم عن غيره من التصرفات القانونية المشابهة له
تحرص كافة النظم القانونية للدول على النص صراحة بأن القضاء مسؤولية الدولة فعليها
أن تكفله وتيسره وتضمن استقالله ونفاذ أحكامه ،ألنه مظهر من مظاهر سيادتها ،ولما كان
القضاء كذلك ،فإن التحكيم يعتبر استثناء على األصل العام ،رغم تشابهه مع القضاء في بعض
أوجهه إال أنه ال ينعقد وال يباشر وال يستمر وال ينتهي إال برضا كافة األطراف على أسلوبه
واجراءاته وموضوعه وحكمه النهائي(.)3

( )1الطباش ،شريف ،التحكيم االختياري االجباري في ضوء القضاء والفقه ،مرجع سابق ،ص.35
( )2خليفة ،عبد العزيز عبد المنعم ،التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وغير العقدية ،مرجع سابق ،ص.44
( )3اسماعيل ،رقية رياض ،خضوع الدولة للتحكيم ونظرية السيادة التقليدية ،مرجع سابق ،ص.04
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وبما أن القائم بحسم األمر فيه أشخاص عاديون فهو يتشابه مع غيره من النظم القانونية
ق إليها وهي:
وحتى تنمكن من تمييزه يجب أن َنتطر َ
أوالً -التحكيم والقضاء
رغم القاسم المشترك بينهما في العمل القضائي والمتمثل في االدعاء والمنازعة ،واألعضاء،
إال أن ذلك ال يعني عدم وجود اختالف بينهما من عدة جوانب ،فمن حيث السلطات يتمتع المحكم
بسلطات أوسع من سلطات القاضي فله عند التفويض بالصلح ،أن يطبق قواعد العدالة واإلنصاف،
وفي حالة التحكيم بالقضاء يلتزم بالقواعد القانونية ،في حين القاضي ملزم دائماً بتطبيق القانون،
ومن حيث األساس ،فإن أساس التحكيم هو إرادة األطراف المتنازعة ،في حين والية القضاء للفصل
في الموضوع تتحدد بمقتضى الدستور والقانون(.)1
دور يقتصر على المنازعة المتعلقة بالحقوق المالية ،المتفق
ومن حيث الدور فإن للتحكيم ًا
أشمل في جميع القضايا ،إال ما استثنى المشرع
ودور
اً
إحالتها للتحكيم ،في حين أن للقضاء واليةً
أوسع و َ
َ
بنص خاص .ومن حيث حجية األحكام فإن حجية حكم التحكيم نسبية في مواجهة األطراف فقط ،أما
األحكام القضائية فلها حجية مطلقة في مواجهة الكافة وواجبة التنفيذ لمجرد صدورها وانقضاء مواعيد
أمر من القاضي بالتنفيذ(.)2
الطعن فيها ،بينما حكم التحكيم يتطلب عند تنفيذه اً

( )1عكاشة ،أحمد ياسين0212(،م) موسوعة القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة ،الجـزء الثالـث(،د.ط) مصـر:
دار الفجر للطباعة والتجليد ،ص.0143

( )2بن زيد ،عبد العزيز محمد علي ،التحكيم في العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.32
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ثانياً -تمييز التحكيم عن الصلح
عرفت المادة ( )647من القانون المدني األردني الصلح بأنه( :عقد يرفع النزاع ويقطع
الخصومة بين المتخاصمين)

()1

وعرفته المادة ( )548من القانون المدني الليبي بأنه (عقد يحسم به

الطرفان نزاعاً قائماً ،أو يتوقيان به نزاعاً محتمالً ،بان ينزل كل منهم على وجه التقابل عن جزء من
ادعائه)(.)2
فمن خالل هذين التعريفين للصلح يتضح جلياً الفارق الجوهري بينه وبين التحكيم ،ففي
الصلح يتنازل كال الطرفين عن جزء من ادعائه حتى يتمكن من التوصل إلى حل وسط يرضي
الطرفين ،في حين أن التحكيم يصدر الحكم الذي يلبي فيه طلبات أحد الخصوم ،ويرفض طلبات
الطرف اآلخر(.)3
ثالثاً -تمييز التحكيم عن الخبرة
الخبرة ،هي شهادة فنية يدلي بها أحد األشخاص المختصين في بعض المعارف التي ال
يسلم بها القاضي أو المحكم(.)4
يفهم من ذلك بأن الخبرة قوامها إبداء الرأي الفني في المسألة المعروضة على المحكم دون
أن يكون ملزماً ،في حين قوام التحكيم هو الفصل في النزاع بحكم ملزم للخصوم.

( )1القانون المدني األردني رقم ( )43سنة 1176م ،أعداد شبكة قانوني األردن ،سنة  ،0211ص.10
( )2القانون المدني الليبي سنة 1154م.
( )3ســامي ،فــوزي محمــد1117(،م) .التحكــيم التجــاري الــدولي ،الجــزء الخــامس( ،د.ط) عمــان ،األردن :دار الثقافــة
العربية للنشر والتوزيع ،ص 17وما بعدها.
( )4سناء ،بولقواس0211(،م) .الطرق البديلـة لحـل منازعـات العقـود اإلداريـة ذات الطـابع الـدولي ،التحكـيم نموذجـاً،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،ص.31
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رابعاً -تمييز التحكيم عن الوكالة
عرف القانون المدني األردني الوكالة في المادة ( )833بأنها (عقد يقيم الموكل بمقتضاه
شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم)(.)1
وعرف القانون المدني الليبي الوكالة المادة( )655بأنها (عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن
يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل) ( ،)2من خالل هذان التعريفان للوكالة ،يتبين لنا الفارق بين
التحكيم والوكالة ،فاألول ،يكتسب المحكم فيه حقه الحاكم لمجرد االتفاق بين األطراف على التحكيم
وتعيين المحكم ،يكتسب الحرية في ممارسة اختصاصاته بمعزل عن الخصوم .وال يجوز عزله إال
باتفاق األطراف وتعتبر ق ارراته ملزمة للطرفين.
أما الوكالة فيستمد الوكيل سلطاته فيها من الموكل مباشرة وال يجوز له تجاوز حدود
الوكالة -الوكيل -واال اعتبرت تصرفاته غير ملزمة للموكل ،ويجوز للموكل عزله(.)3

( )1القانون المدني األردني ،رقم ( )43لسنة 1176م ،مرجع سابق.
( )2القانون المدني الليبي سنة 1154م ،مرجع سابق.
( )3الش ــيخ ،عص ــمت عب ــد اهلل0228(،م) .التحك ــيم ف ــي العق ــود اإلداري ــة ذات الط ــابع ال ــدولي(،د.ط) دار النهض ــة
العربية ،القاهرة ،ص.05
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الفرع الثالث
صور اتفاق التحكيم
سبق وأن عرفنا التحكيم بأنه اتفاق األطراف على طرح النزاع الذي نشأ بينهما أو المحتمل
وقوعه إلى شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون اللجوء إلى المحكمة المختصة
به(.)1
وغالباً ما يرد اتفاق التحكيم في العقد مصدر الرابطة القانونية ،أو يكون في وثيقة مستقلة
عنه أو يتفق عليه في ملحق للعقد األصلي وهذه الصورة األكثر تطبيقاً في الحياة العملية .خاصة
وأن العادة جرت عند إبرام العقود بأن يرد شرط التحكيم في نهاية العقد األصلي ،غير أن ذلك ال
يمنع من وروده في بداية العقد أو في أي مكان آخر منه وفي جميع األحوال ،يخضع أي نزاع
ناشئ عن العقد للتحكيم بموجب شرط التحكيم ،إال إذا ثبت صراحة في العقد قصر التحكيم على
جزء من منازعات العقد وليس كلها(.)2
وكذلك ال يمنع من تحديد الجهة التي سوف تتولى التحكيم أو القانون الواجب التطبيق
ومكان التحكيم وعلى أي حال فإن هذه المسائل ليست شروطاً يجب االتفاق عليها في الحال فقد
ير َجأ االتفاق عليها فيما بعد(.)3
وأياً كان األمر فإن التفاق التحكيم صورتان معروفتان هما:

( )1أبو الوفا ،أحمد( ،د .ت) :التحكيم في القوانين العربية( ،د .ط) .االسكندرية ،مصر :منشأة المعارف ،ص.7
( )2حداد ،حمزة حداد ،التحكيم في القوانين العربية ،مرجع سابق ص.125
( )3الشيخ ،عصمت عبد اهلل ،التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي ،مرجع سابق ،ص.06
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أوالً -شرط التحكيم
ويعني اتفاق أطراف عالقة قانونية معينة على إحالة ما قد ينشأ بينهم مستقبالً إلى التحكيم
وذلك من خالل إشارة صريحة في نصوص العقد أو االتفاقية التي تتضمن هذه العالقة القانونية،
ويسمى في هذه الحالة بشرط التحكيم( ،)1وهو إجراء ذات فائدة وقائية كونه يرد قبل نشوء الخالف
ويعتبر من أهم صور اتفاق التحكيم وأكثرها تطبيقاً في الحياة العملية(.)2
ثانيا -مشارطة التحكيم
ويقصد بها أن يتم االتفاق على اللجوء إلى التحكيم بعد نشوب النزاع بقصد إيجاد تسوية
له ،أي هو اتفاق الحق للنزاع .وفي كال الحالتين ال يوجد لهذه التفرقة أثر في العديد من
التشريعات العربية(.)3
المطلب الثالث
الطبيعة القانونية لنظام التحكيم
تمهيد:
يقودنا البحث حول الطبيعة القانونية لنظام التحكيم إلى التعرف أوالً على موقف المشرع
والقضاء منها ،ثم نتطرق إلى بيان موقف الفقه القانوني وذلك على النحو التالي:

( )1ســاري ،جــورجي شــفيق ،التحكــيم ومــدى اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود اإلداريــة ،مرجــع ســابق،
ص.25
( )2حداد ،حمزة أحمد ،التحكيم في القوانين العربية ،مرجع سابق ،ص 120وما بعدها.
( )3مصعب ،القطاونة0210(،م) .شرح نصوص قانون التحكيم األردني رقم (0221 )31م ،الطبعة األولى ،شـبكة
قانوني األردن ،عمان ،العبدلي ،ص.05
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الفرع األول
موقف المشرع والقضاء من الطبيعة القانونية للتحكيم
وينقسم إلى:
أوالً -موقف المشرع من الطبيعة القانونية للتحكيم.
لقد أقر قانون المرافعات الليبي الطبيعة القضائية ألحكام المحكمين وما يؤكد ذلك هو أن
المشرع اعتبر أن هذا القرار درجة من درجات التقاضي ،فقد نصت المادة ( )767مرافعات ليبي
على أنه (يجوز استئناف أحكام المحكمين بعد التصديق عليها حسب المادة ( ،)677وذلك طبقاً
للقواعد المقررة الستئناف األحكام الصادرة من المحاكم( ،)1كما ورد في قانون التحكيم األردني رقم
( )31لسنة 2221م نص مفاده اكتساب األحكام التحكيمية حجية األمر المقضي به وذلك تأكيداً
على الطبيعة القانونية التي يحوزها حكم التحكيم وتكون واجبة النفاذ بمراعاة األحكام المنصوص
عليها فيه(.)2
أما موقف القانون المقارن من الطبيعة القضائية للتحكيم ،فتشير إلى أن قانون التحكيم
الفرنسي سنة 1575م المعدل بالمرسوم رقم ( )48لسنة 2211م جاء مطابقاً لما تم النص عليه في
القانون األردني مما أضفى الصفة القضائية لحكم التحكيم كونه يكتسب من وقت صدوره حجية
األمر المقضي به(.)3

( )1المادة ( )767من قانون المرافعات الليبي.
( )2المادة ( )52من قانون التحكيم األردني لسنة 2221م.
( )3المـ ــادة ( )1484مـ ــن قـ ــانون التحكـ ــيم الفرنسـ ــي سـ ــنة 1575م المعدل.أشـ ــار إليـ ــه منصور،حسـ ــام،أحمد ،هـ ــالل
حسين،ابراهيم ،عماد ،هبةاهلل ،قانون التحكيم الفرنسي ،مرجع سابق،ص 37ومابعدها.
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وكذلك الحال في نص المادة ( )55من قانون التحكيم المصري رقم ( )27لسنة 1554م
المعدل بالقانون رقم ( )7لسنة 1557م ،حيث نصت على أنه (تحوز أحكام المحكمين الصادرة
طبقاً لهذا القانون حجية األمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة األحكام المنصوص عليها
في هذا القانون) (.)1
وما نالحظه في نصوص القانون األردني والفرنسي والمصري التي أكدت على الطبيعة
القضائية للتحكيم ،أن المشرع قد أكد على قاعدة عامة ومتعارف عليها في النظام القضائي وهي
اكتساب األحكام القضائية لحجية األمر المقضي به ،وتم إسقاطها على حكم التحكيم مما يدل على
أن المشرع قد اعتبر حكم التحكيم في مصاف األحكام القضائية ،لذلك أصبغ على أحكام التحكيم
الطبيعة القضائية.
ثانياً -موقف القضاء من الطبيعة القانونية للتحكيم.
بالنسبة لموقف القضاء المقارن من الطبيعة القانونية للتحكيم ،ففي السابق لم تقر محكمة
النقض الفرنسية الطبيعة القضائية للتحكيم ،حيث أصدرت حكماً لها في عام 1812م تبنت فيه
النظرية التعاقدية للتحكيم( ،)2واستمرت على هذا الحال مدة زمنية طويلة ،إال أن هذا الحكم لم يجد
قبوالً وتأييداً عند القضاء الفرنسي ،مما انتهى به األمر إلى إصدار حكم الحق يؤكد بأن (حكم
التحكيم مرجعه إرادة األطراف في منح المحكم سلطة قضائية)( .)3فكان هذا الحكم تأكيداً على
موقف محكمة النقض الفرنسية حول الطبيعة القضائية للتحكيم ،كونه نظاماً موازياً لقضاة الدولة،

( )1المادة ( )55من قانون التحكيم المصري
( )2المحيشي ،عثمان سعيد ،التحكيم في عقود االشغال العامة ،مرجع سابق ،ص.76
( )3انظــر حكــم محكمــة الــنقض الفرنســية الصــادرة فــي 1162/12/01م المشــار إليــه :المحيشــي ،التحكــيم فــي عقــود
االشغال العامة ،عثمان سعد ،مرجع سابق ،ص.76
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والمحكمون فيه هم ممثلون للدولة ولقضائها في تحملهم المسؤولية للفصل في النزاع واقامة العدل
وتحقيق االستقرار بين األطراف المتنازعة.
وقضت محكمة النقض المصرية بأن (التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات ،قوامه
الخروج عن طريق التقاضي العادية ،ولئن كان في األصل وليد إرادة الخصوم ،إال أن أحكام
المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية
ض ببطالنه وهو ما أكدته المادة ( )55من القانون رقم (1554/27م)
طالما بقي الحكم قائماً ولم يق َ
بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي ألغى المواد من ( )521حتى
( )513من قانون المرافعات المدنية)( .)1أما القضاء األردني فسنشاهد خالل هذه الدراسة أن موقفه
متذبذب بين األخذ بالنظرية العقدية أو القضائية ولعله يرجع ذلك الختالف أحكامه حيال تفسير
الطبيعة القانونية لنظام التحكيم ،ومع ذلك جاء في أحد أحكام محكمة التمييز األردنية قولها بأن
طلب تنفيذ حكم التحكيم ال يقبل إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطالن الحكم قد انقضى ..الخ( .)2مما
يعني أنها أضفت الصفة القضائية على أحكام التحكيم وذلك عندما اشترطت لتقديم طلب تنفيذه أن
تنقضي مدة ميعاد الطعن أسوة باألحكام القضائية التي ال يجوز الطعن فيها إال خالل ميعاد الطعن
المقررة قانوناً.

( )1الطعن رقم ( )1224سنة  61ق جلسة 1117/10/07م ،المشار إليه في منصور حسام أحمد ،وخليل ،حسين
إبراهيم ،وعماد ،هبة اهلل ،قانون التحكيم الفرنسي ،مرجع سابق ،ص.07
( )2قـرار محكمــة التمييــز األردنيــة رقــم ( )0226/3500تــاريخ 0227/3/4م ،أشــار إليــه القطاونــة ،مصــعب ،شــرح
قانون التحكيم األردني ،مرجع سابق ،ص.026
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الفرع الثاني
موقف الفقه من الطبيعة القانونية للتحكيم
اجتهد الفقه في إيجاد تفسير للطبيعة القانونية لنظام التحكيم فانقسموا إلى عدة مذاهب
فقهية قسمت كالتالي:
أوالً -المذهب الفقهي اإل تفاقي (العقدي)
ذهب أنصار هذا االتجاه إلى القول بأن التحكيم يقوم على أساس إرادة أطراف النزاع في
رغبتهم حل النزاع عن طريق اللجوء إلى شخص أو أكثر يختارونهم بإرادتهم الحرة مع قبولهم مسبقاً
بإلزامية ما يقرره هذا الشخص(.)1
ولما كان التحكيم كذلك ،فال يتصور وفقاً ألنصار هذا المذهب اعتبار سلطة المحكم من
قبيل سلطة القضاء التي تعتبر من السلطات العامة في الدولة ،أما دور الدولة في مجال التحكيم
فإنه يقف عند حد عدم المساس بالنظام العام ،في حين أن بدء التحكيم وسيره حتى صدور الحكم
يجد أساسه في إتفاق األطراف باللجوء للتحكيم واالنصياع لما يصدره المحكم من أحكام وهذا ما
يضفي على التحكيم الطبيعة االتفاقية والتعاقدية بدل الطبيعة القضائية وما يعزز ذلك أيضاً أن
امتناع المحكم عن الفصل في النزاع ال يعد جريمة إنكار للعدالة التي يعاقب عليها القانون وفق
قواعد مخاصمة القضاة(.)2

( )1موسـى ،منــى عبــد العــالي ،وكربــل ،رفــاه كـريم0221(،م) .التحكـيم وأثـره علــى العقــد اإلداري ،بحــث غيــر منشــور
قدم لكلية القانون ،جامعة بابل ،سنة  ،0221ص.4

( )2العصار ،يسرى محمد ،التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وغير العقدية ،مرجع سابق ،ص 05وما بعدها.
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ويعززون قولهم بأن التحكيم ذو طبيعة اتفاقية تعاقدية ألنه يهدف إلى تحقيق مصلحة
خاصة ألطراف االتفاق أو العقد في حين أن القضاء يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وهي إقامة
العدل ،وان التحكيم يقوم على اتفاق يتنازل أطرافه عن الدعوى القضائية ،وما يؤكد على الطبيعة
االتفاقية التعاقدية للتحكيم أيضاً ال يشترط في التحكيم أن يكون المحكم وطنياً في حين أن وظيفة
قضاة الدولة ال يمارسه إال قضاة وطنيون(.)1
وعلى الرغم من األفكار التي جاء بها أنصار هذا المذهب ،إال أنها لم تسلم من النقد،
حيث ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن هذا المذهب يؤدي إلى تجاهل وظيفة المحكم الحقيقية
التي يؤديها ،والتي تتمثل في الواقع بما يقوم به القاضي ،وينتهي إلى حكم مشابه للحكم الذي
يصدره القاضي ،باإلضافة إلى ذلك فإن قرار التحكيم ال يكون واجب التنفيذ إال إذا أقرته المحكمة
بناء على طلب التنفيذ الذي يقدم إليها( ،)2وأياً كانت المبررات التي قدمها أنصار هذا المذهب فقد
جاءت أدلة وأفكار المذهب القضائي لتضع التحكيم في مصاف القضاء النظامي.
ثانياً -المذهب الفقهي القضائي.
جاء أنصار هذا المذهب بأفكار على خالف ما جاء به المذهب السابق بقولهم أن التحكيم
ذات طبيعة قضائية وليست اتفاقية أو تعاقدية كما ادعى أنصار المذهب السابق .وقد استدلوا على
ذلك بمجموعة من الحجج التي تثبت ذلك ،وقد تمثلت في أن القول بأن التحكيم يرتبط بإرادة
الطرفين في اختيار المحكم واالمتثال لق ارره ،ال يحول دون الصفة القضائية للتحكيم بدليل أن هناك
الكثير ممن يتفق في عقد معين على تحديد المحكمة المختصة بنظر ما قد يحدث بينهما من نزاع
( )1ساري ،جروجي شفيق ،التحكيم ومدى جـواز اللجـوء إليـه لفـض منازعـات العقـود اإلداريـة ،مرجـع سـابق ،ص36
وما بعدها.

( )2أغنية ،جمال عمران ،تنفيذ ق اررات التحكيم التجارية األجنبية ،مرجع سابق ،ص.40
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حول تنفيذ هذا العقد وااللتزام بما تصدره من أحكام في ذات النزاع .فهنا رغبة األطراف هي نفسها
سواء كان االمتثال لقرار التحكيم أو لحكم القضاء ففي كال الحالتين يعتبر امتثاالً لحكم القانون
وبالتالي ال يمكن نزع الصفة القضائية للتحكيم استناداً على رغبة األطراف.
كما ال يحول دون الصفة القضائية للتحكيم القول بأنه يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة
فهذه المصلحة يهدف إليها قرار االتفاق على التحكيم ،أما حكم التحكيم يهدف في النهاية – كحكم
القضاء-إلى تحقيق العدل من خالل تطبيق القانون .كذلك إن جوهر القضاء هو الفصل في النزاع
()1

المعروض عليه وتطبيق حكم القانون عليه.

وهذا ما يفعله التحكيم كما أن وجود بعض الفروق

َّ
المحكم ال يستطيع
بين القضاء والتحكيم ال يحول دون االعتراف بالصفة القضائية للتحكيم ،فَ َكون
جبر إال بأمر تنفيذه من القضاء
استدعاء الشهود والزامهم بالحضور والمثول أمامه وان ق ارره ال ينفذ اً
الرسمي للدولة ،فهذا ال يعد حجة إلنكار الصفة القضائية للتحكيم ،ألن ذلك لو صح يعني أن
الحكم األجنبي أيضاً ال يعد قضاء ألنه ينطبق عليه ذات الشيء( .)2يضاف إلى ذلك أن
غالبية النظم القانونية للدول قد أضفت على التحكيم الطبيعة القضائية وكذلك القضاء عند بعض
الدول.
ثالثاً -المذهب الفقهي المختلط.
يرى أنصار هذا المذهب أن التحكيم ذات طبيعة عقدية وقضائية في آن واحد فهو ليس
قضاء محضاً ،وانما هو نظام يمر بعدة مراحل ولكل مرحلة طابع خاص فهو في
اتفاقاً محضاً وال
ً
( )1اسماعيل ،محمد عبد المجيد0223(،م) عقود األشغال الدولية والتحكيم فيها(،د.ط) منشورات الحلبي الحقوقية،
بيروت ،لبنان ،ص.356
( )2ساري ،جورجي شفيق ،التحكـيم ومـدى جـواز اللجـوء إليـه لفـض منازعـات العقـود اإلداريـة ،مرجـع سـابق ،ص42
وما بعدها.
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أوله اتفاق ووسطه إجراء وآخره حكم ،ال يتم تنفيذه إال بصدور أمر بالتنفيذ من قاضي الدولة وهنا
()1

يصبح قضائياً

بحيازته لقوة األمر المقضي به بعد صدور األمر بتنفيذه من محاكم الدولة وهذا ما

أكدت عليه تشريعات التحكيم في كل من األردن ومصر وليبيا وفرنسا.
ومن جانبا نرى بأن التحكيم يمثل نظاماً جديداً للعدالة كونه يسعى إلى إقامة العدل وتحقيق
السلم واألمن بين األطراف المتنازعة من خالل ما يصدره المحكمون من ق اررات تحظى باحترام
والتزام كل األطراف ،وهذا ديدن السلطات القضائية في الدولة طالما كان الهدف واحداً للجهتين
السلطة القضائية والتحكيم.

المبحث الثالث
األحكام العامة للعقود اإلدارية
تلجأ الدولة في سبيل تحقيق أهدافها التنموية إلى التعاقد مع أشخاص آخرين سواء كان
الطرف المتعاقد معه شخصاً طبيعياً ،او معنوياً ،أو وطنياً ،أو أجنبياً ،وتضمين العقود شرط
التحكيم عند إبرامها للعقود وذلك استجابة لرغبة المستثمرين خاصة المستثمر األجنبي ،فالتحكيم
يضمن له من وجهة نظره الحياد الالزم والطمأنينة الضرورية لحماية مصالحهم واستثماراتهم من
حيث حرية اختيار المحكمين وتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع وتفادي اللجوء إلى
القواعد القانونية الداخلية .وسبق أن أشرنا إلى تنامي أهمية التحكيم كوسيلة بديلة استثنائية لتسوية
النزاع المترتب عن تنفيذ العقد ،والى ما دأبت عليه العديد من الدول على إدراج التحكيم ضمن
اإلطار القانوني للدولة ،حتى يكون ضمن الوسائل التي يتم اللجوء إليها لتسوية المنازعات المدنية

( )1الطباش ،شريف ،التحكيم االختياري واالجباري في ضوء القضاء والفقه ،مرجع سابق ،ص.31
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والتجارية واإلدارية بشقيها العقدية وغير العقدية ،وبما أن محل الدراسة (اثر التحكيم في المنازعات
اإلدارية العقدية) فإننا سوف نتعرض في هذا المبحث إلى المفاهيم العامة للعقود اإلدارية (مطلب
أول) ،ثم نتطرق إلى تعريف التحكيم بالوصف اإلداري (مطلب ثاني) ،بعدها نعرف المنازعات
اإلدارية العقدية مع بيان أهمية التحكيم فيها (مطلب ثالث) ،وذلك على النحو التالي:

المطلب األول
المفاهيم العامة للعقود اإلدارية
تمهيد:
ليس كل عقد تبرمه اإلدارة يعتبر عقداً إدارياً يخضع ألحكام القانون العام ،ويكون القضاء
اإلداري هو الجهة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عنه ،بل إن األمر يقتصر على فئة معينة
من العقود ،وهي العقود اإلدارية بمعناها القانوني والفني الدقيق ،لذلك حرص الفقه والقضاء على
تحديد تلك النوعية من العقود ،وتمييزها عن عقود القانون الخاص ،التي تبرمها اإلدارة ،وتخضع
للقانون المدني ،وتدخل في اختصاص القضاء العادي ،وهي عقود اإلدارة المدنية.
ومما الشك فيه ،أن تحقيق العدالة هي الغاية المنشودة لكل نظام قانوني ،واألصل العام أن
القضاء النظامي للدولة هو المختص بتحقيق العدالة ،ولفرض تحقيقها يلجأ على سبيل االستثناء
إلى أساليب أخرى كالتحكيم.
وفي ضوء ذلك تم تقسيم هذا المطلب إلى ثالثة فروع على النحو التالي:
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الفرع األول
التعريف بالعقود اإلدارية
قد يثير تعريف العقود اإلدارية عند البعض شيئاً من الصعوبة بمكان ،وذلك نظ اًر إلى
التفاوت في المراكز القانونية لطرفي العقد لكونها تبرم بين الدولة من جهة أو أحد إداراتها وبين
شخص أو أكثر من الوطنيين أو األجانب ،فالدولة هي شخص من أشخاص القانون العام ومن ثم
فهي تتمتع بامتيازات استثنائية وسيادية ،ال يتمتع بها المتعاقد اآلخر والذي يعد من أشخاص
القانون الخاص(.)1
باإلضافة إلى أن التفاوت في المراكز القانونية لطرفي العقد يضفي عليه طابعاً خاصاً
واستقاللية تؤدي إلى تميزه عن غيره من العقود األخرى ،التي تبرم في إطار القانون الخاص(.)2
وال يقف األمر في هذه العقود إلى هذا الحد بل يتعداه للتفاوت في المراكز بين هذه
األطراف من الناحية االقتصادية وهو ما ال يجعلها تقف على قدم المساواة بين الطرفين المتعاقدين.
ورغم م ا تتمتع به الدولة من امتيازات استثنائية وسيادية ،إال أنها في أغلب الظروف توجد في
مركز اقتصادي أضعف من المركز الذي يتمتع به الطرف الثاني ،السيما الشركات األجنبية الكبرى
وهو ما دفع هذه الدول للتشبث بإخضاع المنازعات التي تنشأ بينها وبين الطرف المتعاقد معها
ل قضائها وقانونها الداخلي وذلك خشية منها ألن تكون لقمة سائغة أمام التفوق االقتصادي لهذه
الشركات في حين تعمل هذه األخيرة على إبعاد هذا العقد من إطار القانون العام لتتمكن من

( )1عكاشــة ،حمــدي ياســين1118( ،م) .موســوعة العقــود اإلداريــة والدوليــة ،العقــود اإلداريــة فــي التطبيــق العملــي،
(د .ط) .االسكندرية ،مصر :منشأة المعارف ،ص 15وما بعدها.

( )2سناء ،أبولقواس ،الطرق البديلة لحل منازعات العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي ،مرجع سابق ،ص.40
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الوقوف على قدم المساواة مع جهة اإلدارة( ،)1وأمام هذا التفاوت في المراكز القانونية واالقتصادية
لألطراف المتعاقدة ،ولوجود هذه العقود في حدود كل من القانون العام والقانون الخاص وكذلك أمام
هذه المسألة الشائكة دفع الفقه إلى إخضاعها لنظام يختلف عن النظام الذي تخضع له العقود
المبرمة في إطار القانون الخاص ،وانطالقاً من ذلك َع َّرف قضاة مجلس الدولة الفرنسي العقود
اإلدارية بأنها (ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام ،أو تنظيمه،
وتظهر فيه نية اإلدارة في األخذ بأحكام القانون العام ،وآية ذلك أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية
وغير مألوفة في القانون الخاص أو أن َّ
يخول المتعاقد مع اإلدارة االشتراك مباشرة في تسيير مرفق
عام)(.)2
وهذا هو التعريف الذي أخذت به محكمة القضاء اإلداري المصرية وقسم الرأي واعتمدته
المحكمة اإلدارية العليا ثم أقرته أيضاً المحكمة الدستورية العليا باعتبارها محكمة تنازع ،وذلك على
النحو التالي:
 .1أما محكمة القضاء اإلداري فإنها تقول في حكمها الصادر في (1562/12/23م) (إن
قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العقد اإلداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي
من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره ،وأن تظهر نيته في
هذا العقد باألخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير
مألوفة في القانون الخاص ،إال أنه من الجائز إبرام عقود بين هيئة إدارية وغيرها من
الهيئات واألفراد دون أن يعتبر العقد إدارياً ،ألن مجرد إبرام العقد بين شخص معنوي عام

( )1سناء ،أبو لقواس ،الطرق البديلـة لحـل منازعـات العقـود اإلداريـة ذات الطـابع الـدولي ،مرجـع سـابق ،ص 48ومـا
بعدها.

( )2الطماوي ،سليمان محمد .)0210( ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،ط ،6مصر :دار الفكر العربي ،ص.47
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وبين أحد األفراد ال يستلزم بذاته أن يكون العقد إدارياً ،والمعيار المميز للعقود اإلدارية عما
عداها من العقود األخرى ليس هو صفة المتعاقد ،بل هو من جهة األخذ بأسلوب القانون
العام وأحكامه بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة وكذلك من ناحية موضوع العقد
نفسه متى اتصل بالمرفق العام على أي صورة من الصور)(.)1
 .2أما المحكمة اإلدارية العليا المصرية ،فقد جاء في هذا الشأن حكمها الصادر في
(1568/2/24م) السنة  13ص ،557حيث قررت بأنه (ومناط العقد أن تكون اإلدارة أحد
أطرافه وان يتصل بنشاط المرفق العام من حيث تنظيمه ،وتسييره بغية خدمة أغراضه
وتحقيق احتياجاته مراعاة لوجه المصلحة العامة ،وما تقتضيه من تغليبها على مصلحة
األفراد الخاصة ،وأن يأخذ العقد بأسلوب القانون العام ،وما ينطوي عليه من شروط
استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ،سواء تضمن العقد هذه الشروط أو كانت مقررة
بمقتضى القوانين واللوائح) (.)2
 .3ثم إن الجمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع قد أخذت بذات التعريف ،ففي
فتواها رقم ( )637لسنة 1556/12/23م ،تقرر أن العقود اإلدارية تختلف في طبيعتها عن
العقود المدنية ،ذلك ألنها تعقد بين شخص من أشخاص القانون العام ،وشخص من
أشخاص القانون الخاص ،بقصد تحقيق مصالح عامة ومركز المتعاقدين فيها غير
متكافئ ،إذ يجب ان يراعى فيها دائماً تغليب الصالح العام على الصالح الخاص ،وهذا
الهدف يجب أن يسود شروط العقد وعالقة المتعاقدين عند تطبيقه وتفسيره ،كما أن اإلدارة
( )1الطماوي ،سليمان محمد ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.47
( )2الطماوي (0214م) ،سليمان محمد ،مبادئ القانون اإلداري ،الكتاب الثالث ،الطبعة مزيدة ومنقحة ،مصـر ،دار
الفكر العربي ،ص.418
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تراعي في الشروط الجزائية المنصوص عليها في عقد ما مالئمتها لطبيعة هذا العقد وقيمته
وموجبات السرعة في تنفيذه في وقت معين وبطريقة معينة حتى تكفل المتعاقد وهو يعلم
مقدماً بجميع الشروط والظروف المحيطة بالعقد) (.)1
 .4وأخي اًر فقد أتيح للمحكمة الدستورية العليا أن تتعرض لمعيار العقد اإلداري في كثير من
أحكامها والتي منها حكمها الصادر في  15يناير سنة 1582م في القضية رقم ( 7لسنة 1
قضائية المجموعة ،ص )244حيث تؤكد أنه (يتعين العتبار العقد عقداً إدارياً أن يكون
أحد أطرافه شخصاً معنوياً عاماً ،يتعاقد بوصفه سلطة عامة ،وان يتصل العقد بنشاط مرفق
عام ،بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود اإلدارية وهو انتهاج أسلوب
القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون
الخاص(.)2
أما بالنسبة لتعريف العقد اإلداري في النظام القانوني الليبي نجد فيه تماي اًز عن القانون
المصري حيث أن اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) قد تكفلت بتعريف العقد اإلداري من خالل لوائح
العقود اإلدارية المتعاقبة ،بدءاً من الئحة العقود اإلدارية الصادرة سنة 1582م ،التي جاء فيها
تعريف العقد اإلداري في المادة ( )2بأنه ( يقصد بالعقود اإلدارية في تطبيق أحكام هذه الالئحة كل
عقد تبرمه جهة من الجهات اإلدارية المشار إليها في المادة لسابقة بقصد تنفيذ مشروع من مشاريع
خطة التحول أو تصوير أو تسيير مرفق من المرافق العامة لخدمة الشعب بانتظام واطراد متى كان
ذلك العقد يشتمل على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية ويستهدف المصلحة

( )1الطماوي ،سليمان محمد ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.48
( )2الطماوين سليمان محمد ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.41
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العامة)

()1

ووصوالً لالئحة العقود اإلدارية لسنة 2227م .التي عرفت العقد اإلداري في المادة ()3

بأنه (كل عقد تبرمه جهة من الجهات المشار إليها في المادة السابقة (الجهات والوحدات اإلدارية
الواردة في المادة الثانية من هذه الالئحة) بقصد تنفيذ مشروع من المشروعات المعتمدة في خطة
التنمية أو الميزانية أو اإلشراف على تنفيذه ،أو تقديم المشورة الفنية ،او تطويره أو في تسيير مرفق
من المرافق العامة بانتظام واطراد ،متى كان ذلك العقد يشتمل على شروط استثنائية غير مألوفة
في العقود المدنية ،وتستهدف تحقيق المصلحة العامة)(.)2
أما تعريف القضاء اإلداري الليبي للعقد اإلداري ،فقد وردت فيه العديد من االحكام التي
تتفق مع األحكام الصادرة عن القضاء اإلداري المصري ،ومما جاء في دوائر القضاء اإلداري
الليبي ،ما قضت به المحكمة العليا الليبية في حكمها بأن (اختصاص القضاء اإلداري والئياً
بالفصل في المنازعات المتعلقة بعقد التوريد مناطة أن يكون هذا العقد وفقاً لمقصود المشرع منه في
نص المادة الرابعة من القانون  88لسنة 1571م بشأن القضاء اإلداري إدارياً ،بمعنى أن يكون أحد
طرفيه شخصاً معنوياً عاماً ومتعلقاً بمرفق عام ومحتوياً على شروط استثنائية وغير مألوفة في
العقود الخاصة ،أو متضمناً لما يفيد أن نية اإلدارة قد اتجهت في إبرامه إلى األخذ بأسلوب القانون
العام فإن فقد إحدى هذه الخصائص الثالثة التي تتميز بها العقود اإلدارية ،فإنه ال يكون عقد توريد
إداري ويخرج النزاع بشأنه عن نطاق اختصاص القضاء اإلداري) (.)3

( )1قـرار اللجنــة الشــعبية العامــة (دولــة ليبيــا) ســنة 1182م والصــادر بتــاريخ 1182/1/04م بشــأن إصــدار الالئحــة
العقود اإلدارية ،المادة ( )0منها.
( )2قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (( )0227/563دولة ليبيا) الصادر بتاريخ 0227/12/06م ،المادة (.)3
( )3طعــن إداري رق ــم ( 07/16ق) جلس ــة  01ن ــوفمبر 1183م ،الس ــنة الحادي ــة والعش ــرون ،الع ــدد األول ،اكت ــوبر،
1184م ،ص.05
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أما في األردن وعلى الرغم من االستجابة التشريعية ألحكام الدستور األردني الذي نص
على إنشاء محكمة عدل عليا إال أن قانون إنشاء محكمة العدل العليا (سابقاً) رقم ( )12لسنة
 1552م لم يدخل ضمن اختصاصات هذه المحكمة المنازعات المتعلقة بالعقود اإلدارية بل أكدت
ذلك في قرارها (بأن النزاع على الحقوق يعود للمحاكم العادية ولو كان متعلقاً بعقود إدارية) وكذلك
الحال في القانون رقم ( )27لسنة 2214م بشأن القضاء اإلداري حيث أبقاه هو اآلخر على ما
نصت عليه محكمة العدل العليا بأن ظلت منازعات العقود اإلدارية ضمن اختصاص القضاء
العادي(.)1
في حين استقر الفقه القانوني باألردن بتعريف العقد اإلداري بأنه (العقد الذي يبرمه احد
اشخاص المعنوية العامة بقصد تسيير مرفق عام ابتغاء تحقيق مصلحة عامة متبعاً في هذا
األساليب المقررة في القانون العام بما يعني انطواءه على نوع أو اخر من الشروط غير المألوفة
االتباع في عقود القانون الخاص (.)2
يستفاد مما سبق ان المعايير الرئيسية التي يتميز بها العقد اإلداري عن غيره من العقود
األخرى هي:
 .1ان تكون اإلدارة باعتبارها سلطة عامة طرفاً في العقد.
 .2أن يكون هناك صلة بين العقد والمرفق العام لضمان تسيره بانتظام.

( )1مقابلة ،مازن فايز محمد ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.17
( )2القبــيالت ،حمــدي 0212( ،م) .القــانون اإلداري ،الجــزء الثــاني ،الطبعــة األولــى ،عمــان :دار وائــل للنشــر ،ط16
وما بعدها ،خليل ،نجالء حسين أحمد ،التحكيم في المنازعات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.55
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 .3أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الخاص .وسنتطرق لهذه
المعايير بشكل أوضح عند الحديث عن تمييز العقد اإلداري عن العقد المدني.
الفرع الثاني
أنواع العقود اإلدارية
هناك أنواع متعددة من العقود اإلدارية منها ما أطلق عليها الفقه بالعقود المسماة (العقود
اإلدارية بتحديد القانون وتحديد القضاء) التي لها نظامها القانوني الخاص بها( ،)1في حين أطلق
على النوع اآلخر من العقود اسم (العقود اإلدارية غير المسماة) وهذا النوع من العقود قد يلجأ إليها
أحد أشخاص القانون العام إلبرامها لتوافر ميزات العقود اإلدارية بها والتي منها تلك العقود المتعلقة
باستغالل األموال العامة أو ما تتطلبها مقتضيات عقود إدارية مثل عقد األشغال العامة.
وقد أخذ المشرع الليبي بالعقود اإلدارية المسماة في الئحة العقود اإلدارية رقم ( )563لسنة
2227م ومن أهم العقود التي دأب المشرع الليبي على تعدادها في هذه الالئحة هي:
 .1عقود التوريد اإلدارية وعقود التركيب للمصانع.
 .2عقود المقاوالت العامة.
 .3عقد النقل.
 .4عقود اإلدارة بمختلف أنواعها للمرافق العامة والمنشآت الصناعية والسياحية.
 .5عقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق العامة.

( )1علــي ،عثمــان ياســين .)0215( ،تســوية المنازعــات الناشــئة فــي مرحلــة إب ـرام العقــود اإلداريــة ،الطبعــة األولــى،
بيروت ،لبنان :منشورات الحلبي الحقوقية ،ص.42
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 .6عقود بيع األشياء التي تقرر االستغناء عنها(.)1
وأياً كانت التسمية لهذه العقود اإلدارية فإنه ليس لها أهمية خاصة فيما يتعلق بالنظرية
العامة للعقود(.)2
أما المشرع األردني فلم ينص صراحة على العقود اإلدارية في القانون األردني إال أن
القضاء األردني اعترف بالطبيعة الخاصة للعقود اإلدارية(.)3
وقد صنفت العقود اإلدارية على غرار التصنيف المأخوذ به في القانون المدني بالعقود
المسماة والعقود غير المسماة ومن طائفة العقود األولى ،عقود االمتياز أو االشغال العامة ،وعقود
التوريد وعقود المعاونة ،أما غير المسماة فهي تلك العقود التي ليس لها مسميات شائعة في القانون
اإلداري وليس لها نظام قانوني خاص بها مع ذلك تعتبر عقوداً إدارية بطبيعتها ومثال ذلك العقد
المتعلق باستغالل المال العام ،والعقد المبرم بين الجامعة وأحد الطلبة لغايات ابتعاثه واإلنفاق عليه
مقابل التزامه بالعودة للعمل بالجامعة لمدة محددة من الزمن(.)4
الفرع الثالث
معايير تمييز العقد اإلداري عن العقد المدني
إن ما استقر عليه الفقه والقضاء اإلداري هو وجود ثالثة معايير تميز العقد اإلداري ،عما
عداه من عقود األفراد وعقود القانون الخاص التي تبرمها اإلدارة وهي:

( )1الشـ ـلماني ،حم ــد محم ــد حم ــد .)0227( ،امتيـ ـازات الس ــلطة العام ــة ف ــي العق ــد اإلداري( ،د.ط) االس ــكندرية ،د ار
المطبوعات الجامعية ،ص.36
( )2الطماوي ،سليمان محمد ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.88
( )3المواجدة ،مراد محمود ،التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي ،مرجع سابق ،ص.53
( )4الخاليل ــة ،محم ــد عل ــي 0215( ،م) .الوس ــيط ف ــي الق ــانون اإلداري ،الطبع ــة األول ــى ،عم ــان :دار الثقاف ــة للنش ــر
والتوزيع ،ص.325
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أوالً -أن تكون اإلدارة العامة طرفاً في العقد.
إن المبادئ العامة للقانون اإلداري تقتضي أن تكون اإلدارة العامة طرفاً في العقد
اإلداري( ،)1ولكن اإلشكالية التي تثار في ذلك هي كيفية تمثيل اإلدارة في العقد اإلداري ،فهل
يشترط التمثيل المباشر لةدارة في العقد دون أن يمثلها الغيرم واذا كان األمر كذلك فماذا عن
العقود التي تبرمها الجهات األخرىم وتقصد بذلك العقود التي تبرمها الشركات العامة أو األشخاص
الملتزمين بالمرافق العامة مع أشخاص القانون الخاص إما مباشرة أو من الباطن ،والتي غالباً ما
تكون لغرض تحقيق النفع العام في سبيل تقديم خدمات عامة.
بالرجوع إلى المادة ( )2/3من الالئحة العقود اإلدارية الليبية رقم ( )563لسنة 2227م،
يالحظ أنها اعتبرت كل عقد تبرمه الوحدات اإلدارية ،يعتبر عقداً إدارياً وكذلك التي تبرم لتنفيذ
مشروعات خطة التنمية متى كان العقد يشتمل على شروط استثنائية وغير مألوفة في القانون
الخاص وتستهدف المصلحة العامة.
وجرى القضاء اإلداري في فرنسا ومصر وليبيا واألردن على أن التعاقد باسم اإلدارة
ولحسابها تعتبر عقوداً إدارية إذا رأت حل العقد بمرفق عام وتضمن شروطاً استثنائية ،وأما ما
يخص عقود األشغال العامة فهي عقود إدارية بطبيعتها.
كما أن المفهوم الواسع لشرط (أن تكون اإلدارة طرفاً في العقد) يشمل العقود التي تبرمها
جهة اإلدارة بنفسها أو بواسطة َخلفها الذي يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة ولو كان من
أشخاص القانون الخاص إذا تعلق موضوع العقد بمرفق عام وتضمن شروطاً استثنائية(.)2

( )1الطماوي ،سليمان محمد ،مبادئ القانون اإلداري ،الكتاب الثالث ،مرجع سابق ،ص.418
( )2المصرين زكريا0214( ،م) .العقود اإلدارية ما بين اإللزام القانوني والواقع العملي ،الطبعة األولـى ،مصـر :دار
الفكر والقانون للنشر والتوزيع ،ص.16
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ثانياً -أن يتعلق موضوع العقد بمرفق عام
إن المتفق عليه فقهاً وقضاء في تحديد مفهوم المرفق العام هو أن يتحدد بمعيارين ،أحدهما
عضوي وآخر موضوعي ،فالمعيار العضوي هو الجسم الذي يقوم بنشاط ذي نفع عام.
أما المعيار الموضوعي ،فهو ذلك النشاط الذي يقوم به هذا الشخص وقد أكدت المحكمة
اإلدارية العليا المصرية على هذا المعيار بقولها( :لما كانت إدارة مشروع الغاب تهدف إلى تحقيق
مشروع ذي نفع عام لتنمية اإلنتاج االقتصادي في البالد ،فهي بهذا تعتبر مرفقاً عاماً تديره الدولة
عن طريق نظام خاص ،)1()..وهو ما أكدت عليه الئحة العقود اإلدارية المشار إليها فيما سبق
وهي بصدد تعريفها للعقد اإلداري في مادتها رقم ( )3/2سالفة الذكر(.)2
ثالثاً -أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية.
لم يعرف القضاء الفرنسي تعريفاً للشروط االستثنائية ،وترك ذلك للفقه والذي عرفها بدوره
بأنها (الشرط الذي يعد باطالً في عقود القانون الخاص ،لمخالفته النظام العام) في حين عرفها
آخرون بأنها الشروط التي ال يمكن إدراجها في عقود األفراد ليس الستحالتها أو اصطدامها بالنظام
العام ،وأَنما التسامها بطابع السلطة العامة أو لمخالفتها لما اعتاده األفراد من شروط(.)3

( )1الطماوي ،سليمان محمد ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.60
( ) 2نصت هذه المادة يقصد بالعقد اإلداري في تطبيق أحكام هذه الالئحـة كـل عقـد تبرمـه جهـة مـن الجهـات المشـار
إليها في المادة السابقة ،بقصد تنفيذ مشروع من المشروعات المعتمدة فـي خطـة التنميـة أو الميزانيـة أو اإلشـراف
على تنفيذه او تقديم المشورة الفنية أو تطويره او في تسـيير مرفـق مـن الم ارفـق العامـة بانتظـام واطـراد ،متـى كـان

ذلك العقد يشتمل على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية وتستهدف تحقيق المصلحة العامة.
( )3نقالً عن المحيشي ،عثمان يعد ،التحكيم في عقود األشغال العامة ،مرجع سابق ،ص.11
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كما عرفها مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في (1552/12/22م) بأنها (التي
تمنح أحد الطرفين المتعاقدين حقوقاً او تحملهَ التزامات غريبة في طبيعتها عن التي يمكن ان يوافق
عليها في نطاق القانون المدني أو التجاري) (.)1
ولم يعرف التشريع الليبي هذه الشروط ،فقط اكتفى بذكر أهميتها في المادة ( )3/2من
الئحة العقود اإلدارية سالفة الذكر ،وترك مهمة ذلك للفقه والقضاء.
أما في األردن فيذهب جانب من الفقه إلى القول بأن العقد يعد إدارياً حتى ولو لم يتضمن
أي شرط من الشروط غير مألوفة في القانون الخاص ما دام أنه يقع في اإلطار التنظيمي غير
المألوف في القانون الخاص(.)2
يستخلص من ذلك ان المراد من الشروط االستثنائية هو استظهار اإلدارة نيتها عند التعاقد
أنها طرف متميز في العقد لما لها فيه من سلطة عامة ،وان الشروط االستثنائية هي الشروط غير
مألوفة في العقود المدنية ،وما اتفق عليه التشريع الليبي والمقارن هو أهمية هذه الشروط في تمييز
العقود اإلدارية عن غيرها من العقود األخرى.
وال يوجد في القانون بصفة عامة قائمة محددة للشروط االستثنائية وانما تحديد ما إذا كان
العقد مشتمالً على شروط استثنائية أم ال ،ويتم تحديده من قبل قاضي الموضوع الذي يستخلص
هذه الشروط من فحوى بنود العقد ونصوصه من خالل البحث عن نية اإلدارة والكشف عن اتباعها
أساليب القانون العام من عدمه من خالل بنود العقد وان جرت العادة بأن تكون هذه الشروط
غير المألوفة مرتبطة بامتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها اإلدارة والتي تشكل أهم صور

( )1نقالً عن الطماوي ،سليمان محمد ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.73
( )2القبيالت ،حمدي ،القانون اإلداري ،الجزء الثاني ،مرجع سابق ،ص.120
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الشروط االستثنائية وكذلك الشروط التي تمنح اإلدارة امتيازات السلطة العامة في مواجهة المتعاقد
معها وبمقتضى هذه الشروط تستطيع اإلدارة بإرادتها المنفردة أن تحمل المتعاقد معها التزامات
تجعل موقفه غير متكافئ معها وهو ما يعد إخالالً بمبدأ المساواة المتعارف عليه في العقود العادية
فتستطيع بمقتضاها أن تفسخ العقد بإرادتها المنفردة دون اللجوء ودون موافقة المتعاقد معها وان كان
له الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض وله ان تفرض عليه عقوبات دون الحاجة أن يكون
قد ترتب على إخالله بااللتزامات أي ضرر(.)1
المطلب الثاني
تعريف التحكيم بالوصف اإلداري والمنازعة اإلدارية مع بيان مبررات اللجوء إليه
تمهيد:
سبق وان تطرقنا إلى تعريف التحكيم وبيان أحكامه كما جاء في النص عليها عند الفقه
والقضاء والقانون المدني ،حيث تعددت التعريفات وتنوعت حسب الزاوية التي ينظر منها إلى
التحكيم وان كانت جلها تدور حول هدف واحد ومضمون واحد وتحمل في طياتها مبررات اللجوء
إليه ،وعلى هذا األساس ،سنقسم هذا المطلب إلى ثالثة فروع :
الفرع األول :التعريف بالتحكيم اإلداري.
الفرع الثاني :التعريف بالمنازعات االدارية.
الفرع الثالث:مبررات اللجوءللتحكيم اإلداري في منازعات اإلدارية العقدية وذلك على النحو التالي:

( )1الطماوي ،سليمان محمد ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.76
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الفرع األول
تعريف التحكيم اإلداري
الحظنا فيما سبق عند الحديث عن تعريفات التي أوردها التشريع أو القضاء أوالفقه للتحكيم
كلها جاءت بالمضمون عام للتحكيم مما يعني لدينا أن أي اجتهاد او تأويل يحد من عمومية هذه
التعريفات يخالف القاعدة األصولية التي تقضي بأن العام يؤخذ على عمومه ما لم يخصص ،وبما
أن األمر كذلك فإن عدم وجود تعريف للتحكيم اإلداري بشكل ثابت ومستقل يبرز ذاتيته ويميزه عن
غيره من أنواع التحكيم ،ال يعني ذلك حظر أو منع وجود تعريف له ،فكما تفسر وتؤول كلمة
التحكيم في التعريفات السابقة بأن المقصود بها التحكيم المدني ،يمكن تفسيرها بالتحكيم اإلداري
خاصة في ظل وجود اختالف جوهري بين النظام القانوني للعقود اإلدارية والنظام القانوني للعقود
المدنية يتطلب أن يستتبعه اختالف في نظام التحكيم .والذي يتعين تحديد اختصاصه بحسب
طبيعة كل نظام سواء كان مدنياً أو إدارياً دون الخلط بينهما ،باإلضافة إلى أن معظم التشريعات
أجازت التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية رغم التباين الذي قد يلحق البعض منها.
وفي هذا الصدد عرف الفقه التحكيم اإلداري بأنه (اتفاق يتعلق بالفصل في منازعة إدارية،
أي أحد أطرافها على األقل جهة إدارية تتصرف بوصفها سلطة عامة وأغلب هذه المنازعات تتصل
بالعقود اإلدارية)(.)1
وعرفه آخرون (بأنه الوسيلة القانونية التي تلجأ إليها الدولة او أحد األشخاص المعنوية
العامة األخرى لتسوية كل أو بعض المنازعات الحالية أو المستقبلية الناشئة عن عالقات قانونية
ذات طابع إداري عقدية أو غير عقدية فيما بينها أو بين إحداها أو أحد أشخاص القانون الوطني

( )1الحلو ،ماجد راغب )0224( ،العقود اإلدارية والتحكيم( ،د.ط) ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،ص.157
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أو األجنبي ،سواء كان اللجوء إلى التحكيم اختيارياً أو إجبارياً وفقاً لقواعد القانون اآلمرة)

()1

وذهب

جانب آخر من الفقه إلى تعريفه بأنه (عبارة عن طريق خاص وأسلوب خاص لتسوية النزاعات
اإلدارية دون حاجة إلى اللجوء للسلطة الرسمية المختصة أصالً لتسوية وفض المنازعات ،وهي
السلطة القضائية على اختالف جهاتها وتنوع محاكمها وتعدد درجاتها وتباين اختصاصاتها)(.)2
وعرفه جانب آخر من الفقه على أنه (اتفاق األطراف على إحالة المنازعات التي نشأت او
قد تنشأ مستقبالً نتيجة عالقة قانونية معينة ،عقدية أو غير عقدية إلى التحكيم) (.)3
أما عن المشرع الليبي واألردني فكما ذكرنا سابقاً بأنهما لم يعرفا التحكيم بل تركا هذه
المسألة الجتهاد الفقه رغم عدم ممانعتهما اللجوء إلى التحكيم ،وقد أكدت ذلك المحكمة العليا الليبية
في حكمها الصادر في سنة 1572م حيث قالت (إن القانون الليبي خال من أي نص مانع يحول
دون اللجوء إلى التحكيم في العقود اإلدارية)(.)4
يستفاد مما تقدم بأنه اياً كان تعريف التحكيم إدارياً أو مدنياً فإنه أصبح نظاماً أستثنائي
بديالً عن االصل العام(القضاء األداري) لتسوية أية منازعة تنشأ بين األفراد سواء كانوا طبيعيين أو
معنويين فهو وسيلة لتحقيق العدل التي يفضل الكثير من األشخاص المرور بها قبل الوصول إلى
معقل القضاء وما يكتنفه من إطالة وتعقيد في اإلجراءات حتى يتم الفصل في النزاع.

( )1أحمد ،نجالء حسين السيد ،التحكيم في المنازعات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.04
( )2س ـاري ،جــورجي شــفيق ،التحكــيم ومــدى ج ـواز اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود اإلداريــة ،مرجــع
سابق ،ص.04
( )3اسماعيل ،محمد عبد الميجد ،عقود األشغال الدولية والتحكيم فيها ،مرجع سابق ،ص.363
( )4طع ــن إداري رقـــم (17/1ق) جلس ــة 1172/4/5م ،منش ــور بمجل ــة المحكم ــة العلي ــا لسـ ـنة  ،6الع ــدد ،4يولي ــو،
1172م ،ص ،03مشـار إليـه فــي ،عـوض ،إبـراهيم عبـد الكـريم عطيــة0213( ،م) التحكـيم فــي منازعـات العقــود
اإلدارية في ليبيا( ،أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،مصر ،ص.111
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الفرع الثاني
التعريف بالمنازعات اإلدارية.
لقد عرفت المنازعة اإلدارية عند الفقه على انها (إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد
واإلدارة ويشترط لتحقيقها ثالثة شروط:
أولها ان ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير اإلدارة للمرافق العامة التي تدار وفقاً
للقانون العام وأساليبه،
وثانيها ان يتضح فيها وجه السلطة العامة ومظهرها،
وثالثها أن يكون القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة(.)1
وعرفها جانب آخر من الفقه بأنها( :منازعة أحد طرفيها جهة إدارية ذات والية وسلطة على
الطرف اآلخر الذي يقاضيها) (.)2
وفي نظرنا بأن التعريفين السابقين ال يخرجا في مضمونهما عن المفهوم الواسع للمنازعة
اإلدارية التي تشمل المنازعات اإلدارية العقدية وغير العقدية ،ولتحديد معيار المنازعة اإلدارية يثير
العديد من الصعوبات لكون أن جانباً من األعمال ال يصدق عليها وصف العمل اإلداري لهذا
اختلف الفقه في تحديد المعيار الذي يحدد مفهوم المنازعة اإلدارية إلى عدة معايير وهي:

( )1عــالم ،محمــد يوســف .)0210( ،بحــوث إداريــة فــي الق ـوانين العمانيــة ،الطبعــة األولــى ،القــاهرة ،مصــر ،المركــز
القومي لةصدارات القانونية ،ص.15

( )2المنجي ،إبراهيم ( .)0213المرافعات اإلدارية( ،ط ،مستحدثة) ،مصر :دار الكتب القانونية ،القاهرة ،ص.17
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أوالً -معيار الهدف.
إذا كان العقد موضوع المنازعة يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة فهو من األعمال
اإلدارية التي يختص بها القضاء اإلداري دون القضاء العادي والمنازعة بشأنه منازعة إدارية
بحتة(.)1
ثانياً -معيار السلطة العامة.
أساس هذا المعيار هو أن االعمال التي تباشرها اإلدارة ال تعتبر اعماالً إدارية إال إذا بدت
فيها اإلدارة بما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة أما إذا كانت اإلدارة وهي تباشر اعمالها بأن
ظهرت بمظهر المساواة مع األفراد وتتجرد من خصائص السلطة العامة وسلطتها اآلمرة ففي هذه
الحالة تعتبر أعمالها مدنية يختص بها القضاء المدني(.)2
ثالثاً -معيار المرفق العام.
بدأ القضاء والفقه في فرنسا االتجاه إلى ربط القانون اإلداري بفكرة المرفق العام ،ومن ثم
اختصاص القضاء اإلداري بالمرفق العام وذلك تأسيساً على أن علة وجود الدولة هو اداء الخدمات
لألفراد ولتحقيق هذه العلة تتجه الدولة إلى التعاقد إلقامة مشروعات عامة تتمثل في المرافق العامة
التي تنشؤها اإلدارة وتقوم بتسييرها بهدف تحقيق المصلحة العامة.
إال ان هذا المعيار قد تعرض لالنتقادات نظ اًر لصعوبة تحديد مدلول المرفق العام ومن هنا
ظهرت محاوالت للجمع بين معياري السلطة العامة والمرفق العام بحيث تعد منازعة إدارية تدخل

( )1خليل ،نجالء حسين سيد أحمد ،التحكيم في المنازعات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.30
( )2حم ـادة ،محمــد أنــور .)0226( ،المســؤولية اإلداريــة والقضــاء الكامــل( ،د.ط) ،االســكندرية ،مصــر :دار الفكــر
الجامعي ،ص.07
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في اختصاص القضاء اإلداري وتطبق بشأنها احكام القانون العام كل منازعة تتعلق بنشاط مرفق
عام وتستخدم اإلدارة في إنجازه امتيازات السلطة العامة(.)1
يستفاد مما ذكر بشأن تحديد مفهوم المنازعة اإلدارية بأن مسألة تحديد المنازعة اإلدارية
ليس باألمر السهل ألن في تحديد ذلك يترتب عليه تحديد الجهة القضائية التي ستتولى مهمة
الفصل فيها ونظ اًر لما تتمتع به العقود اإلدارية من خصائص يتطلب أن تنظر المنازعات المترتبة
على تنفيذها ان تنظر أمام جهة مختصة بذلك ومما زاد من تعقيد المسألة حول خضوع هذه
المنازعات إلى نظام التحكيم في السابق يرجع إلى ان الغالب األعم من الدول تنظر للتحكيم بأنه
بديل للقضاء الرسمي في الدولة مما يعد مساساً بسيادتها.
الفرع الثالث
مبررات اللجوء إلى التحكيم
قال تعالى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ اآلية ( )65من سورة النساء.
يقسم اهلل تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه ال يؤمن أحد حتى يحكم الرسول  في جميع
األمور ،فما حكم به فهو الحق الذي يجب االنقياد له باطناً وظاه اًر ،فال يجدون في أنفسهم حرجاً
مما حكمت به وينقادون في الظاهر والباطن ،فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة وال مدافعة
وال منازعة ،كما ورد في الحديث الشريف (والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً
لما جئت به) (.)2

( )1خليل ،نجالء حسين سيد أحمد ،التحكيم في المنازعات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.33
( )2ابن كثير ،اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم ،مرجع سابق ،ص.527
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يستفاد مما تقدم أن اهلل جل جالله قد حثنا على أن نحتكم لكتابه وثم بعد ذلك لسنة رسوله
في كل ما يتعلق بنا من أمور دنيوية وال يخفى على أحد بان الرسول الكريم قد أقر ما يفعله أبو
شريح واستحسنه مما يدل على أن نظام التحكيم الوضعي يشكل وسيلة من الوسائل التي دعانا إليها
ديننا الحنيف وذلك لما يحققه من طمأنينة واقامة العدل وبث روح التسامح وهذا بحد ذاته يشكل
أقوى مبررات اللجوء إلى التحكيم.
وتعود مبررات اللجوء على التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وغيرها من المنازعات إلى
()1

اعتبارات عديدة تدفع األطراف المعنية إلى تفضيله على القضاء لما يتسم به من مزايا

أهمها:

أوالً -السرعة في حسم المنازعات .ألن المحكمين عادة ما يكونون متفرغين للفصل في خصومة
واحدة فهو يتميز بالقدرة على الفصل في المنازعات المعروضة في وقت أقل ،وذلك تالفياً
لبطء اإلجراءات في النظم القضائية الرسمية ،وتزداد هذه األهمية بالنسبة لمنازعات العقود
اإلدارية حيث أن التأخير في الفصل في موضوع النزاع يترتب عليه أضرار كبيرة بالمصلحة
العامة خاصة إذا كانت هذه العقود اإلدارية مرتبطة بمشاريع حيوية كبيرة ،وهذه الميزة تشجع
األطراف المتنازعة باللجوء للتحكيم ،بل في مثل بعض الحاالت ضرورة ال غنى عنها تفرضها
طبيعة العالقات التجارية التي ال تتحمل بطء وتعقيدات إجراءات التقاضي أمام المحاكم
الوطنية.
ثانياً -يوفر الجهد والمال :من المعروف ان اللجوء إلى القضاء يحتاج إلى جهد كبير ونفقات كثيرة
من رسوم قضائية وأتعاب محاماة وغيرها ويستغرق وقتاً طويالً عادة وهذه العيوب وان وجدت
( )1هنــاك مبــررات عديــدة تــدفع بــاللجوء إلــى التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة قــد ال يســعنا المقــام إلــى ذكرهــا
جميعــا لهــذا ســنكتفي بــذكر الــبعض منهــا تــاركين المجــال إلــى ذكــر الــبعض اآلخــر فــي م ـواطن عــدة خــالل هــذه

الدراسة.
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في التحكيم على انها ليست بذات الدرجة والقدر الموجود في حالة اللجوء للقضاء خاصة في
حاالت الصفقات التجارية او العقود ذات القيمة الكبيرة نسبياً(.)1
ثالثاً -إن اللجوء إلى التحكيم يقوم أساساً على رضاء األطراف ورغبتهم مقدماً بالحكم الذي
سيصدره المحكمون واالمتثال له مما يضفي على األفراد المعنيين فيه جواً واقعياً ونفسياً من
الطمأنينة ويحافظ على العالقات الطيبة بينهما.
رابعاً -إن اللجوء إلى التحكيم لحل أي نزاع قد يثور بين األطراف يحقق الثقة التي تسود عندما يتم
اختيار المحكمين من قبل أطراف النزاع أنفسهم بناء على معرفة جيدة وثقة شخصية فيهم
ألنهم عادة ما يكونون من أصحاب الرأي والحكمة والتخصص ،والخبرة القانونية وغير القانونية
وفق طبيعة النزاع ،كما أن اللجوء إلى التحكيم في أغلب األحيان وبخاصة في العقود اإلدارية
واالتفاقيات المحلية والدولية المبرمجة بطول المدة ،يجنب األطراف المعنية المشكالت التي قد
تثور عند قيام الدولة بتعديالت تشريعية غير متوقعة ،ففي هذه الحالة يكون التحكيم (صمام
األمان) الذي دائماً يأخذ بعين االعتبار خاصة في الحاالت التي يكون فيها المستثمر أجنبياً
حيث ينظر للتحكيم بأنه مالذه الرئيسي أمام تعسف الدولة.
خامساً -إن اللجوء إلى التحكيم له فائدة وقائية يتالفى من خالله قيام أي منازعة مستقبلية يمكن
أن تحدث بين األطراف المعنية عند تنفيذ بنود العقد ،فهو ينطوي على مبدأ المرونة عند حل
المنازعات ،ال سيما وان المحكمين يأخذون دائماً بعين االعتبار وهم يقومون بواجبهم عناصر
التوفيق والمصالح المشتركة للطرفين واعتبارات التوازن المالي للتعاقد فهذه األمور كلها تجعل
من التحكيم تصرفاً مرناً وعادالً ومتمي اًز (.)2
( )1ســاري ،جــورجي شــفيق ،التحكــيم ومــدى اللجـوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود اإلداريــة ،مرجــع ســابق،
ص.72

( )2عبد الهادي ،بشار جميل ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص 17وما بعدها.
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الفصل الثالث
مدى مشروعية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية
تمهيد:
األصل في المنازعات اإلدارية العقدية وغير العقدية أنها تنتمي للقضاء الكامل ،باعتبار أن
الــدعاوى التــي يرفعهــا أحــد أط ـراف العقــد ضــد اإلدارة المتعاقــدة معهــم ،تقــوم علــى أســاس وجــود حــق
نازعتهم فيـه اإلدارة ،وذلـك بـأن تصـرفت علـى نحـو يخـالف الواقـع والقـانون .ممـا يـدفع المـدعين بهـذا
الحق المطالبة بالتعويض أو اإللغاء.
إال أن التطـ ــور الـ ــدؤوب فـ ــي العالقـ ــات االقتصـ ــادية بـ ــين الـ ــدول وتنـ ــامي حجـ ــم المبـ ــادالت
التجاريــة ،ونــزول الدولــة إلــى ميــدان التجــارة لتحقيــق الصــالح العــام وجــذب االســتثمار ،ناهيــك عــن
االعتقاد السائد عند المستثمرين األجانـب بـأن الجهـاز القضـائي للدولـة ال يتمتـع باسـتقاللية تامـة فـي
مواجه ــة الس ــلطات السياس ــية ف ــي الدول ــة ،كله ــا عوام ــل جعل ــت م ــن التحك ــيم ض ــرورة ملح ــة لحس ــم
الخالفــات التــي تحــدث بــين األط ـراف المتعاقــدة لمــا لــه مــن م ازيــا ،وان كــان ذلــك يشــكل خروج ـاً عــن
األصل العام في نظر مثل هذه المنازعات(.)1
غير أن فكرة التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية لم تكن على وتيرة واحدة بل مرت بعدة
متغيـرات دفعــت المشــرع عنــد بعــض الــدول .كمــا ســنبين ذلــك فــي حينــه إلــى التــدخل مــن حيــث جـواز

( )1خليل ،نجالء حسـين سـيد ،التحكـيم فـي المنازعـات اإلداريـة ،مرجـع سـابق ،ص ،14حمـاد ،أشـرف محمـد خليـل،
التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وآثاره القانونية ،مرجع سابق ،ص.75
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اللجوء إلى التحكيم او عدمه مما جعل كل فتـرة لهـا طـابع خـاص حـول جـواز مشـروعية التحكـيم فـي
المنازعات اإلدارية العقدية (.)1
وبناء على ما تقدم سيتم تقسيم ها الفصل إلى مبحثين:
ً
المبحث األول :موقف التشريع من مشروعية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية.
المبحــث الثــاني :موقــف الفقــه والقضــاء مــن مشــروعية اللجــوء إلــى التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة
العقدية.

المبحث األول
موقف التشريع من مشروعية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية
تمهيد:
بعــد احتــدام الخــالف الفقهــي والتــردد فــي أحكــام القضــاء حــول مــدى مشــروعية اللجــوء إلــى
التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية نستطيع أن نقرر بوجـود اخـتالف فـي طريقـة معالجـة المشـرع
له ــذا الموض ــوع ف ــي ك ــل م ــن فرنس ــا ومص ــر وليبي ــا واألردن ،م ــرده الظ ــروف السياس ــية واالجتماعي ــة
واالقتصـادية واإلداريـة والقانونيـة والدوليـة التـي تعيشـها كـل دولـة والتـي انعكسـت بـدورها علـى موقفهـا
من قبول أو رفض فكرة التحكيم في هذا المجال ،وللتوضيح أكثر حول بيان موقف الدول مـن ذلـك،
قســمنا هــذا المبحــث إلــى مطلبــين األول :خصــص للتعــرف علــى موقــف القــانون الفرنســي والمصــري
والثاني لبيان موقف القانون الليبي واألردني ،وذلك على النحو التالي:

( )1المحيشي ،عثمان سعيد ،التحكيم في عقود األشغال العامة ،مرجع سابق ،ص.116
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المطلب األول
موقف التشريعات الوطنية الفرنسية والمصرية من اللجوء إلى التحكيم
في المنازعات اإلدارية العقدية
ففــي الوقــت الــذي نشــاهد فيــه التش ـريع الفرنســي قــد تطــور مــن الحظــر المطلــق للجــوء إلــى
التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية إلى الحظر النسبي ،نجد أن التشريع في مصر قد تطور مـن
الصمت المطلق في موضـوع التحكـيم اإلداري فـي العقـود اإلداريـة ،إلـى السـماح الكامـل بـاللجوء إلـى
التحكيم في مجال المنازعات اإلدارية العقدية ،ولبيان ذلك قسم هذا المطلب إلى فرعين:
الفرع األول :موقف التشريع الفرنسي
الفرع الثاني :موقف التشريع المصري وذلك على النحو التالي:
الفرع األول
موقف التشريع الفرنسي من التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية
لقد مر التشريع في فرنسا بتطور هام وقد تجسد هذا التطور في صـدور العديـد مـن القـوانين
التي أجازت التحكيم ،رغم أن المبدأ السائد في فرنسا عند الفقه والقضاء ولفتـرة مـن الـزمن ،هـو عـدم
جواز التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية التي تكون الدولـة أو أحـد أشـخاص القـانون العـام طرفـاً
فيهــا إال بــنص ص ـريح يســمح بــذلك ،ولكــن نتيجــة لمناشــدة جانــب كبيــر مــن الفقــه والقضــاء ،المشــرع
الفرنسي للحد من حدة هذا المبدأ ،استجاب المشرع لتلك النداءات وخرج عن هذا المبدأ كاستثناء
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من األصل ،وأصدر العديد من التشريعات التي أجازت للدولة وغيرها من أشـخاص القـانون
العام اللجوء إلى التحكيم في بعض المنازعات اإلدارية العقدية( ،)1وأهم هذه التشريعات ما يلي:
أوالً -قانون -71ابريل7106م.
أجاز هذا القانون للدولة والمحافظات اللجوء إلى التحكيم في عقـود األشـغال العامـة والتوريـد
وفق ـاً لألحكــام التــي نظمهــا البــاب الثالــث مــن قــانون اإلج ـراءات الفرنســي وذلــك بعــد وقــوع الن ـزاع أي
أجاز مشارطة التحكيم فقط ولم يجز شرط التحكيم الذي يتم إدراجه ضمن بنود العقد(.)2
ثانياً -قانون  1يوليو 7111م المعدل للقانون المدني الفرنسي.
جاء هـذا القـانون بتعـديل القـانون المـدني الفرنسـي بموجـب المـادة السـابعة منـه والتـي منحـت
مجلـ ــس الـ ــوزراء صـ ــالحية إصـ ــدار المـ ــرخص لـ ــبعض الهيئـ ــات والمؤسسـ ــات العامـ ــة ذات الصـ ــبغة
الصناعية والتجارية ،باالتفاق على التحكيم في المنازعات التي قد تنشأ عند تنفيذ التزاماتهم

( )1القصــبي ،عصــام الــدين1113( ،م) .خصوصــية التحكــيم فــي مجــال منازعــات االســتثمار( ،د.ط) .القــاهرة ،دار
النهضــة العربــي ،وســاري ،جــورجي شــفيق ،التحكــيم ومــدى جـواز اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود

اإلدارية ،مرجع سابق ،ص ،118والعصار ،يسري محمد ،التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وغير العقدية،
مرجـع سـابق ،ص 80ومـا بعــدها ،وحمـاد ،أشـرف محمــد خليـل ،التحكـيم فـي المنازعــات اإلداريـة وآثـاره القانونيــة،
مرجع سابق ،ص 68وما بعدها.
( )2المادة ( )61من القانون الفرنسي رقم ( )17ابريل 1162م ،أشار إليـه :نصـار ،جـابر جـاد ،التحكـيم فـي العقـود
اإلداريــة ،مرجــع ســابق ،ص 46ومــا بعــدها ،حمــاد ،أشــرف محمــد خليــل ،التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة وآثــاره
القانونية ،مرجع سابق ،ص.68
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التعاقدية ،وبالفعل صدر مرسوم من مجلس الوزراء في 2222/8م حدد بموجبـه المؤسسـات
العامة التي يجوز لها اللجوء إلى التحكيم(.)1
ثالثاً  -قانون  71يوليو 7191م بشأن تنظيم البحث العلمي
وقد أجاز هذا القانون للمؤسسات العامة باللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات التـي تحـدث
عند تنفيذ عقود األبحاث العلمية مع الهيئات والمؤسسات األجنبية(.)2
رابعاً  -قانون  06ديسمبر 7191م بشان الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
حيث نص هـذا القـانون بالسـماح لهـذه الشـركة والتـي تحولـت إلـى مؤسسـة عامـة تتبـع الدولـة
الفرنســية ،بــاللجوء إلــى التحكــيم كوســيلة لتســوية المنازعــات التــي تنشــأ عنــد تنفيــذ العقــود التــي تقــوم
بإبرامها مع األطراف األخرى لغرض العمل(.)3
خامساً  -قانون  71أغسطس 7190م.
وقــد جــاء هــذا القــانون علــى بمناســبة الخــالف الــذي دار بــين الدولــة الفرنســية وشــركة ديزنــي
النـد العالميــة األمريكيــة ،حيــث تعاقـدت فرنســا مــع هــذه الشــركة لغـرض إنشــاء مدينــة األلعــاب بــالقرب
من باريس في فرنسا وكان العقـد يتضـمن نصـاً يسـمح بـاللجوء إلـى التحكـيم علـى أي نـزاع ينشـأ بـين
( )1المادة ( )0262من قانون  1يوليو 1175م المعدل للقانون المدني الفرنسي ،أشـار إليـه :منصـور ،حسـام أحمـد
وآخ ــرون ،ق ــانون التحك ــيم الفرنس ــي ،مرج ــع س ــابق ،ص .12العص ــار ،يس ــري محم ــد ،التحك ــيم ف ــي المنازع ــات
اإلداريــة العقديــة وغيرالعقديــة ،مرجــع ســابق ،ص .85عبــد الهــادي ،بشــار جمي ـل ،التحكــيم فــي منازعــات العقــود
اإلداريــة ،مرجــع ســابق ،ص ،60حمــاد ،أشــرف محمــد خليــل ،التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة وآثــاره القانونيــة،

مرجع سابق ،ص.61

( )2حسام أحمد وآخرون ،قانون التحكيم الفرنسي ،مرجع سابق ،ص .8حماد ،أشرف محمد خليـل ،المـذكور أعـاله،
مرجــع ســابق ،ص ،72ســاري ،جــورجي شــفيق ،التحكــيم ومــدى ج ـواز اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال
العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.020
( )3الم ــادة ( )05م ــن ق ــانون  32ديس ــمبر 1180م بش ــأن الش ــركة الوطني ــة للس ــكك الحديدي ــة ،أش ــار إلي ــه :س ــاري،
جورجي شفيق ،المذكور أعاله ،مرجع سابق ،ص.023
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الطرفين وعندما نشب فعالً نزاع عرضته الشركة على هيئة التحكيم المتفق عليهـا فـي العقـد ،فـدفعت
الحكومة الفرنسية بعدم جواز لجوء أشخاص القانون العام في فرنسا إلى التحكيم إال بنـاء علـى نـص
خاص وصريح يسـمح بـذلك ،وال يوجـد نـص فـي هـذا الموضـوع ،ممـا يبطـل شـرط التحكـيم الـوارد فـي
العقد (.)1
وعرض األمر على مجلس الدولة الفرنسي الذي أبدى رأيه فيه وكان مطابقاً لـنص الحكومـة
الفرنسية ،وعلى أثر ذلك تـدخل المشـرع الفرنسـي وأصـدر القـانون رقـم ( )572/86فـي  15أغسـطس
1586م وق ــرر ف ــي مادت ــه التاس ــعة ،ب ــالترخيص والس ــماح للدول ــة والتجمع ــات اإلقليمي ــة أو المحلي ــة
للمؤسسات العامة في العقود التي تبرمها باالشتراك مع شركات أجنبيـة لتنفيـذ عمليـات ذات مصـلحة
وطنية أو قومية بالتوقيع على شرط التحكيم بغرض تسوية المنازعات المرتبطة بتطبيق وتفسير هـذه
العقود(.)2

( )1يوسف ،وائل عز الدين 0212( ،م) .التحكيم في العقـود اإلداريـة ذات الطـابع الـدولي( ،د.ط) ،القـاهرة ،مصـر،
دار النهضة العربية ،ص.83
( )2المادة ( )08من قانون  0يوليـو 1112م ،أشـار إليـه :سـاري ،جـورجي شـفيق ،التحكـيم ومـدى جـواز اللجـوء إليـه
لفض المنازعات في مجال العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص 125ومـا بعـدها ،العصـار ،يسـرى محمـد ،التحكـيم
في المنازعات اإلدارية العقدية وغيـر العقديـة ،مرجـع سـابق ،ص 14ومـا بعـدها ،سـناء ،بولقـواس ،الطـرق البديلـة
لحــل منازعــات العقــود اإلداريــة ذات الطــابع الــدولي ،مرجــع ســابق ،ص ،87صــالح ،بــدر حمــادة صــالح ،بحــث

بعنوان (التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي) قدم لجامعة تكريت بالعراق ونشر بمجلة جامعة تكريت
للعلوم القانونية والسياسية ،المجلد رقم ( )1السنة ( ،)6العدد ( ،)02ص.317
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سادساً -قانون  1يوليو 7116م.
قــد أجــاز هــذا الق ــانون لهيئــة البريــد واالتص ــاالت الفرنســية اللجــوء إل ــى التحكــيم فــي تس ــوية
المنازعات التي قد تنشأ عن العقود التي تقدم بإبرامها مع الغير(.)1
سابعاً -قانون التحكيم الصادر بموجب المرسوم رقم ( )89في 1677-7-70م.
لقد جاء هذا القانون لتعديل من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي.
وترجع الغاية من هذا التعديل جعل قانون التحكيم أكثر وضوحاً وذلـك بإدخـال القواعـد التـي
نــادى بهــا كــل مــن الفقــه والقضــاء فــي مجــال اللجــوء إلــى التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة وتضــمينه
قواعد جديدة مستوحاة مـن القـوانين األجنبيـة كمبـدأ سـرعة الفصـل فـي النـزاع والمسـاواة بـين األطـراف
ومبــدأ الس ـرية وحتــى يكــون قــانون التحكــيم الفرنســي يشــابه فــي محت ـواه قــانون جمعيــة األمــم المتحــدة
للتجــارة والــذي يعــد بمثابــة نمــوذج للعديــد مــن التش ـريعات األجنبيــة الخاصــة بــالتحكيم وقــد جمــع هــذا
المرسوم في باب (اتفاق التحكيم) بين كل من شرط التحكيم واتفاق التحكيم دون تمييز بينهم(.)2

( )1الم ـواد مــن ( 1528إلــى  1511مــن قــانون اإلج ـراءات المدنيــة الفرنســي مــن الم ـواد  1572إلــى  ،1580أشــار
إليــه :حمــاد ،أشــرف خليــل ،التحكــيم ف ــي المنازع ــات اإلداريــة وآث ــاره القانونيــة ،مرج ــع س ــابق ،ص ،72وس ــاري،
جورجي شفيق ،التحكيم ومدى اللجوء إليه لفض منازعات العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.025
( )2منصــور ،حســام أحمــد هــالل ،وخليــل ،حســين إب ـراهيم ،وعمــاد ،هبــة اهلل ،قــانون التحكــيم الفرنســي ،مرجــع ســابق،
ص 54وما بعدها.
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الفرع الثاني
موقف التشريع المصري من التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية
لقــد مــر موقــف المشــرع المصــري فــي مســألة شــرط التحكــيم فــي العقــود اإلداريــة بمــرحلتين
نعرض لكل منها على النحو التالي:
أوالً -مرحلة مـا قبـل صـدور القـانون رقـم ( )11لسـنة 7118م بشـأن التحكـيم فـي المـواد المدنيـة
والتجارية وبعده.
لقد بدأ المشرع المصري تنظيم مسألة اللجوء إلى التحكيم كنظام بديل فـي تسـوية المنازعـات
عن القضاء النظـامي فـي الدولـة منـذ القـرن التاسـع عشـر مـيالدي وذلـك مـن خـالل قـانون المرافعـات
المدنية والتجارية الصادر في  13نوفمبر 1883م حيث خصص الفصل السادس من الباب العاشـر
تحــت عنوانــة (تحكــيم المحكمــين) وتضــمن  26مــادة مــن الم ـواد  722حتــى  727لتنظــيم موضــوع
التحكيم

()1

إلى أن صدر قانون المرافعات رقم ( )77لسـنة 1545م ،والـذي تنـاول مسـألة التحكـيم فـي

البــاب الثالــث مــن الكتــاب الثالــث بــالمواد مــن  8/8إلــى  852وعلــى الــرغم مــن ذلــك لــم تظهــر أهميــة
التحكيم سواء نظرياً أو عملياً وبصدور قانون المرافعات رقم ( )13لسنة 1568م أعيـد تنظـيم مسـألة
التحكــيم مــن خــالل ( )13مــادة مــن الم ـواد ( 521حتــى  )513ومــع ذلــك لــم يتنــاول المشــرع مســألة
التحكيم في العقود اإلدارية بشكل واضح ومستقل حيث جاءت تلك المواد عامـة بالنسـبة للعقـود التـي
تخضع للتحكيم(.)2

( )1المحيشي ،عثمان سعيد ،التحكيم في عقود األشغال العامة ،مرجع سابق ،ص.115
( )2يوس ــف ،عل ــي عل ــي أم ــين .)0213( ،التحك ــيم ف ــي العق ــود اإلداري ــة( ،اطروح ــة دكت ــوراه غي ــر منش ــورة) جامع ــة
االسكندرية ،ص 63وما بعدها.
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فقد نص القانون المذكور أعاله على أنه (يجوز االتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة
تحك ـيم خاصــة ،كمــا يجــوز االتفــاق علــى التحكــيم فــي جميــع المنازعــات التــي تنشــأ مــن تنفيــذ عقــد
معين )...وجهة الداللة في هذا النص أن المشـرع أجـاز التحكـيم فـي كافـة أنـواع العقـود بـدون تحديـد
باستخدام كلمات ذات معاني متعددة وعامة مما أدى إلى اخـتالف فـي اآلراء والتفسـيرات حـول مـدى
إمكانية اللجوء إلى التحكيم لحسم المنازعات الناشئة عن العقود اإلدارية

()1

في الوقت الـذي كـان فيـه

هذا القانون سارياً إال أن المشرع حاول مرة أخرى أن يدلي بدلوه سداً للذرائع حول مدى جواز اللجوء
إلــى التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة بــأن تــدخل بنصــوص ص ـريحة فــي مجــاالت االســتثمار ومنهــا
قــانون اســتثمار المــال العربــي واألجنبــي والمنــاطق الحـرة الصــادر بالقــانون رقــم ( )43لســنة 1573م.
حيــث نصــت المــادة( )8منــه علــى إجــازة االتفــاق علــى أن تــتم تســوية منازعــات االســتثمار المتعلقــة
بتنفيذ أحكام ذلك القانون بطريقة التحكيم ،إال أن النصوص ظلت محجمة عن إدراج العقود اإلداريـة
صراحة ضمن جواز التحكيم في منازعاته(.)2
وبمناسبة ذلك تدخل المشرع مجدداً بأصدار القانون رقم ( )27لسـنة 1554م بشـأن التحكـيم
في المواد المدنية والتجارية وذلـك بتـاريخ /8أبريـل1554/م تتضـمن سـبعة أبـواب احتـوت فـيهم ()58
مادة نظمت التحكيم تنظيماً تشريعياً متكامالً فألغى المـواد مـن  521إلـى  513مـن قـانون المرافعـات
المدنية والتجارية رقم ( )13لسنة 1568م ،وبذلك أصبح هو القانون العام للتحكيم في مصر(.)3

( )1المــادة ( )521مــن قــانون المرافعـات المدنيــة المصــري رقــم ( )13لســنة 1168م ،أشــار إليــه :يوســف ،وائــل عــز
الدين ،التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي ،مرجع سابق ،ص.08
( )2أشار إليه :عكاشة ،حمدي ياسين ،موسوعة العقود اإلدارية والدولية ،مرجع سابق ،ص 113وما بعدها.
( )3أشار إليه :ساري ،جورجي شفيق ،التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازعـات فـي مجـال العقـود اإلداريـة،
مرجع سابق ،ص.027
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وقد نصت المادة األولى منه على أنه (مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية المعمول
بهــا فــي جمهوريــة مصــر العربيــة تســري أحكــام هــذا القــانون علــى كــل تحكــيم بــين أط ـراف أشــخاص
القانون العام أو القانون الخاص أياً كانـت طبيعـة العالقـة القانونيـة التـي يـدور حولهـا النـزاع إذا كـان
هــذا التحكــيم يجــري فــي مصــر أو كــان تحكيم ـاً تجاري ـاً دولي ـاً يجــري فــي الخــارج واتفــق أط ارفــه علــى
إخض ــاعه ألحك ــام ه ــذا الق ــانون) ( ،)1ولك ــن الخ ــالف ب ــين القض ــاء والفق ــه بش ــأن م ــدى جـ ـواز حس ــم
المنازعات التي تثور فيما يتعلق بالعقود اإلداريـة لـم يختـف بعـد صـدور هـذا القـانون المـنظم للتحكـيم
ممــا ظهــر معــه اتجاهــان فــي القضــاء والفقــه بشــأن تفســير هــذا القــانون بــين مــن يجيــز اللجــوء إلــى
التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وبين من يرفض ذلك وكل له أسانيده فيما ذهب إليه.
فمن أجاز التحكيم استند في ذلك إلى نـص هـذه المـادة للقـول بـأن المشـرع قـد أجـاز صـراحة
التحكــيم فــي منازع ــات العقــد اإلداري باالس ــتناد للقاعــدة العام ــة التــي تقض ــي بــأن الع ــام يؤخــذ عل ــى
إطالقــه مــا لــم يخصــص وأنــه ال اجتهــاد مــع وضــوح الــنص( ،)2إال أن هــذا ال ـرأي انتقــد عنــد الــبعض
كونه تعزوه الدقة ألن هذا الـنص الـذي اسـتند عليـه ال يجيـز صـراحة اللجـوء إلـى التحكـيم فـي العقـود
اإلدارية كما زعموا ،وانما تنص فقط على سريان أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من
أشخاص القانون العام أو الخاص أياً كانت طبيعة العالقة القانونية التي يدور حولها النزاع قد سـبق
االتفاق عليه(.)3

( )1المــادة األولــى مــن البــاب األول (أحكــام عامــة) قــانون التحكــيم فــي الم ـواد المدنيــة والتجاريــة المصــري رقــم ()07
لسنة 1114م ،الصادر بتاريخ /18ابريل1114/م ،ص.77
( )2حماد ،أشرف محمد خليل ،التحكيم في المنازعات اإلدارية وآثار القانونية ،مرجع سابق ،ص.71
( )3ســاري ،جــورجي شــفيق ،التحكــيم ومــدى اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود اإلداريــة ،مرجــع ســابق،
ص.128
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أما من ذهب إلى القول بأن هذا القانون ال ينص صراحة على التحكيم في منازعات العقـود
اإلداريــة ،ألن هــذه العقــود تحكمهــا قواعــد خاصــة وهــي قواعــد القــانون اإلداري التــي غالبيتهــا قواعــد
قضائية من صنع القضاء اإلداري ومن ثم يصعب التسليم بخضوعها للتحكيم وفق هذا القانون الذي
لم ينص صراحة على خضوعها ألحكامه(.)1
وأمــام الخــالف الــذي ظهــر عنــد القضــاء والفقــه حــول مــدى ج ـواز اللجــوء إلــى التحكــيم فــي
المنازعــات اإلداريــة العقديــة والــذي ظــل قائم ـاً بعــد صــدور القــانون رقــم ( )27لســنة 1554م بشــأن
التحكيم ،سارع المشرع في التدخل بنص تشريعي صريح يحسم هذا الخالف(.)2
ثاني ـاً -مرحلــة خضــوع منازعــات العقــود اإلداريــة للتحكــيم وفق ـاً للقــانون رقــم ( )1لســنة 7111م
المعدل للقانون السابق.
بالفعــل تــدخل المشــرع بموجــب القــانون المــذكور أعــاله والصــادر بتــاريخ /13مــايو1557/م
ليضــع حــداً للخــالف الــدائر حــول مــدى ج ـواز التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة ويؤكــد علــى
جواز اللجوء إلى التحكيم في كل المنازعات اإلدارية العقدية وذلك من خالل إضافة فقرة ثانية للمادة
األول ــى م ــن ق ــانون التحك ــيم ف ــي المـ ـواد المدني ــة والتجاري ــة رق ــم ( )27لس ــنة 1554م

()3

ج ــاء نص ــها

كالتالي( :وبالنسبة إلى منازعات العقود اإلدارية يكون االتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المخـتص
أو من يتولى اختصاصه بالنسبة لألشخاص االعتبارية العامة وال يجوز التفويض في ذلك).

( )1حماد ،أشرف محمد خليل ،التحكيم في المنازعات اإلدارية وآثاره القانونية ،مرجع سابق ،ص.70
( )2العصار ،يسرى محمد ،التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وغير العقدية ،مرجع سابق ،ص.142
( )3يوسف ،علي علي أمين ،التحكيم في العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.13
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يس ــتفاد م ــن ه ــذا ال ــنص أن المش ــرع ق ــد حس ــم الج ــدل ح ــول اللج ــوء إل التحك ــيم ف ــي مج ــال
المنازع ــات اإلداري ــة العقدي ــة وقي ــدها بش ــرط الموافق ــة المس ــبقة م ــن ال ــوزير المخ ــتص أو م ــن يت ــولى
اختصاصــه ،علــى االتف ــاق بشــأن التحك ــيم كمــا أك ــد علــى ع ــدم التفــويض ف ــي اختصاصــات ال ــوزير
بالموافقة على اتفاق التحكيم.
ومــع وجــود هــذا الــنص ووضــوحه ذهــب الــبعض إلــى القــول بــأن هــذا التعــديل قــد يفــتح البــاب
أمام إمكانية الطعن عليه بعدم الدستورية كونه مخالف لنص المادة ( )172من الدسـتور التـي تـنص
علـى أن (مجلــس الدولـة هيئــة قضــائية مسـتقلة ويخــتص بالفصـل فــي المنازعــات اإلداريـة) والتــي مــن
بينهــا طبع ـاً المنازعــات اإلداريــة العقديــة .ورد علــى ذلــك ال ـرأي بــأن المقصــود باســتقالل المجلــس هــو
اتج ــاه غيـ ـره م ــن الهيئ ــات القض ــائية ،أم ــا التحك ــيم فه ــو أس ــلوب لتس ــوية المنازع ــات يق ــوم عل ــى إرادة
الطرفين وال يمكن أن نتصور فرضه على اإلدارة جب اًر ،وانما يتم بمحض إرادتها(.)1
وأيـاً كــان الجــدل فقــد تأكــد اتجــاه المشــرع المصــري إلــى جـواز اللجــوء إلــى اتفــاق التحكــيم فــي
المنازعــات اإلداريــة العقديــة وذلــك فــي القــانون رقــم  85لســنة 1558م بشــأن المناقصــات والم ازيــدات
والــذي ألغــى القــانون رقــم  5لســنة 1583م فقــد نــص هــذا القــانون علــى (أنــه يجــوز لطرفــي العقــد عنــد
حدوث خالف أثناء تنفيذ االتفاق على تسويته عن طريق التحكيم بموافقة الوزير المختص مع التـزام
كــل طــرف باالســتمرار فــي تنفيــذ االلت ازمــات الناشــئة عــن العقــد) وبهــذا الــنص أضــاف المشــرع شــرطاً

( )1المادة ( )1من قانون التحكيم من المواد المدنية والتجارية رقم ( )07لسنة 1114م ،أشار إليـه :سـاري ،جـورجي
شــفيق ،التحكــيم ومــدى اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود اإلداريــة ،مرجــع ســابق ،ص 012ومــا

بعدها.
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آخــر لتضــمين العقــد اإلداري شــرط التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة وهــو ضــرورة اســتمرار
طرفي العقد في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية(.)1
يستفاد مما تقدم أن المشرع المصري قد أقر مبدأ إمكانية اللجوء إلى التحكيم فـي المنازعـات
اإلداريــة العقديــة وقيــده بشــروط تتمثــل فــي ضــرورة الحصــول علــى موافقــة الــوزير المخــتص أو مــن
يتــولى اختصاصــه ،وأن ال يجــوز التفــويض فــي اختصــاص الــوزير العتبــارات خاصــة بطبيعــة مهــام
الوزير وطبيعة هذا النوع مـن العقـود اإلداريـة باإلضـافة إلـى القيـد الـذي فرضـه مـؤخ اًر ضـمن القـانون
رق ــم ( )85لس ــنة 1558م بش ــأن المناقص ــات والم ازي ــدات ،بض ــرورة االس ــتمرار ف ــي تنفي ــذ االلت ازم ــات
التعاقدية للطرفين .
المطلب الثاني
موقف التشريعات الليبية واألردنية من إمكانية اللجوء للتحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية
من المبادئ العامة المتفق عليها في التحكيم هو حرية أطراف النزاع فـي أيـة عالقـة قانونيـة
في االتفاق على تعيين هيئة التحكيم لفض النزاع القائم أو المحتمل وقوعه عند تنفيذ بنود العقد.
فإذا كان األمـر كـذلك فـإن السـؤال الـذي يطـرح فـي هـذا المقـام :مـا موقـف التشـريعات الليبيـة
واألردنية من جواز اللجوء للتحكيم في المنازعات اإلدارية العقديةم
لةجابة على ذلك سنتطرق إلـى بيـان موقـف المشـرع الليبـي فـي فـرع أول بعـدها نتعـرف علـى موقـف
المشرع األردني في فرع ثاني.

( )1المادة ( )04من القانون رقم (1118 )81م بشأن المناقصات والمزايدات ،أشار إليه :يوسـف ،وائـل عـز الـدين،
التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي ،مرجع سابق ،ص.35
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الفرع األول
موقف المشرع الليبي من إمكانية اللجوء للتحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية
ليبيا كغيرها من الدول تعتبر القضاء هو األصل في الفصل فـي المنازعـات والجـرائم ولكنهـا
في نفس الوقت تعترف بوسائل فض المنازعات األخرى بدورها ،غير أن هـذا التوافـق يقـف عنـد هـذا
الحد(.)1
كون فكرة العقود اإلدارية في القانون الليبي لم تكن على وتيرة واحدة بل مرت بعدة متغيرات
تشريعية

()2

مما أثقل كاهـل التحكـيم بعكـس موقـف التشـريعات المقارنـة وللتوضـيح أكثـر حيـال موقـف

المشرع الليبي من إمكانية اللجوء إلى التحكيم في تسوية المنازعات اإلدارية العقدية قسمنا هذا الفـرع
إلى فقرتين ،وذلك على النحو التالي:

( )1عبــودة ،الكــوني0210( ،م) .بحــث بعنـوان (بعــض التحــديات التــي تواجــه التحكــيم فــي ليبيــا) ،منشــور فــي مجلــة
التحكيم العربي ،العدد  ،11ديسمبر 0210م ،ص.53
( )2تجدر اإلشارة هنا إلى أن هناك مشروع قانون التحكيم الليبي مازال تحت الدراسة وان ظهرت الصيغة األولى لـه
كما أشرنا في السابق عند تعريف التحكيم.
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أوالً -موقف القانون الليبي من التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية.
لقد نصت العديد من القوانين الليبية على التحكيم.

()1

إال أننا نقتصر هنا على القوانين التـي

نظمت التحكيم في المنازعات اإلداريـة العقديـة كونهـا ذات العالقـة بموضـوع الد ارسـة وطبقـاً للقواعـد
العامة في قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة الليبـي ،لـيس هنـاك مـا يمنـع أطـراف العقـد اإلداري مـن
إدراج شــرط التحكــيم ضــمن بقيــة شــروط العقــد ،مثلــه فــي ذلــك مثــل أي عقــد آخــر فــي مجــال القــانون

( )1وقــد تباينــت هــذه القـوانين تجــاه جـواز التحكــيم ورفضــه وتشــكل مجمــوع القـوانين الليبيــة التــي تطرقــت إلــى التحكــيم
بشكل عام وفي بعض المجاالت على وجه الخصوص في اآلتي:
يتناول المشرع الليبي القواعد العامة للتحكيم انطالقاً من القانون سنة 1153م بشأن المرافعـات المدنيـة والتجاريـة

في المواد (من  731إلى  .)777ثم قانون البترول عام 1155م الذي جعل التحكيم هو الطريـق الوحيـد للفصـل

فــي منازعــات البتــرول ،وذلــك وفق ـاً للمــادة ( )1/02منــه .وفــي ســنة 1172م تــم حظــر اللجــوء إلــى التحكــيم فــي
العقود العامة وفقاً للمادة ( )7من القانون رقم ( )76لسنة1172م .ثم جاء القانون رقم ( )1لسـنة 1171م أجـاز
التحكيم بموجب قرار مسبق من مجلس الوزراء ليقوم فيما بعـد المشـرع بإلغائـه بموجـب القـانون رقـم ( )141لسـنة

1170م ،واســتمر فــي سياســة الــتحفظ حتــى حــددت الئحــة العقــود اإلداريــة عــام 1182م ،وأقــرت بموجــب المــادة

( )11منها قبول التحكـيم اسـتثناءاً ثـم توالـت اللـوائح المنظمـة للعقـود اإلداريـة منهـا الالئحـة الصـادرة بقـرار اللجنـة

الشــعبية العامــة (مجلــس الــوزراء) رقــم ( )813لســنة 1113م التــي أقــرت التحكــيم لكفالــة المســاواة بــين األط ـراف

المتعاقــدة ،ثــم بعــد ذلــك صــدر القــانون رقــم ( )3لســنة 0227م الــذي أجــاز التحكــيم فــي المنازعــات التــي تتعلــق
بالشركات المتعاقدة مع الدولة ،بعد ذلك صدر القانون رقم ( )1لسنة 0212م بشأن تشجيع االستثمار الـذي أقـر
مبدأ التحكيم في المنازعات االستثمار التي يكون المستثمر فيها أجنبي أما تلك التي يكـون فيهـا المسـتثمر وطنيـاً
فإنــه يخضــع الختصــاص القضــاء الليبــي وال محــل فيهــا لالتفــاق علــى التحكــيم ،ثــم صــدر القــانون رقــم ( )4لســنة

0212م بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة -رأس اجدير ،وبموجب المادة األولـى منـه أجـاز للمنطقـة الحـرة
تأسيس مركز تحكيم ووضع الضوابط التي تنظمه.
ثم بعد ذلـك صـدر القـانون رقـم ( )4لسـنة 0212م بشـأن إلغـاء القـانون رقـم ( )74لسـنة 1175م ،بشـأن التوفيـق
الجزئيـة ولـم يصـرح بعـرض النـزاع علـى
ا
والتحكيم وبموجبه جعل مهمة التوفيق والتحكيم من اختصاص المحكمـة

لجــان التحكــيم كمــا نــص القــانون رقــم (1175/74م) الســابق .كمــا صــدر القــانون رقــم ( )3لســنة 0226م بشــأن
شــركات القطــاع العــام ون ــص ف ــي مادت ــه السادســة بج ـواز االتفــاق عل ــى التحك ــيم ف ــي المنازع ــات الت ــي تقــع ب ــين
الشــركات الخاصــة ألحكــام هــذا القــانون أو بينهــا وبــين األشــخاص االعتباريــة الخاصــة أو األفـراد ،وقــد ألغــى هــذا

القــانون بموجــب القــانون رقــم ( )03لســنة 0212م بشـأن النشــاط التجــاري ،نشــر بمدونــة التشـريعات الليبيــة العــدد
العاشر ،لسنة 0212م (المادة  )1358فقرة .02
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الخاص( ،)1وباإلضافة لما سبق فإن قانون المرافعات هو يعدد الحـاالت التـي ال يجـوز فيهـا التحكـيم
لــم تتطــرق للعقــود اإلداريــة مــن خــالل هــذا الــنص وبنــاءاً علــى ذلــك جــرى العمــل فــي ليبيــا أن يشــترط
المتعاقــد مــع اإلدارة اللجــوء إلــى التحكــيم لتســوية المنازعــات عنــد حــدوثها طبق ـاً لقواعــد خاصــة يــتم
االتفاق عليها أو لدى أحد هيئات التحكيم(.)2
وبص ــدور الق ــانون رق ــم ( )76لس ــنة 1572م

()3

بش ــان المنازع ــات الناش ــئة ع ــن عق ــود اإلدارة

العامة ،تغير موقف المشرع الليبي ولم تستمر على نفس النهج السابق كما في ظل قانون المرافعات
المدنية حيث يعد صـدور األخيـر منـع اللجـوء إلـى التحكـيم بخصـوص العقـود اإلداريـة صـراحة وذلـك
كمــا جــاء فــي نــص المــادة األولــى منــه قولهــا (يقــع بــاطالً كــل شــرط فــي العقــود التــي تبرمهــا الــو ازرات
والمصـالح والمؤسسـات والهيئـات العامـة يتضـمن فــض المنازعـات الناشـئة عـن العقـد بطريـق التحكــيم
أو باختصاص جهة قضائية أخرى غير القضاء الليبي).
وهنــاك مــن ذهــب فــي تفســيره إلــى هــذا الــنص بــأن الحظــر ال ـوارد بــه يقتصــر علــى التحكــيم
الدولي ذي الطابع الدولي أي العقود الدوليـة ،أمـا العقـود المحليـة أو الوطنيـة فـال يمتـد إليهـا الحظـر،
تعليــل ذلــك ،بــأن العقــود التــي تكــون الدولــة طرفـاً فيهــا فــي تلــك الفتـرة هــي عقــود دوليــة وليســت عقــود
محلية(.)4

( )1عمــر ،مفتــاح علــي الشــيباني ( ،)0226مبــدأ اللجــوء للتحكــيم فــي الخصــومة اإلداريــة وأث ـره علــى نظريــة العقــد
اإلداري( ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة القاهرة ،ص.115
( )2المادة ( )742من قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة الليبـي ،أشـار إليـه :المحيشـي ،عثمـان سـعيد ،التحكـيم فـي
عقود األشغال العامة ،مرجع سابق ،ص.117
( )3منشور بالجريدة الرسمية ،السنة ( ،)8العدد ( )46سنة 1172/8/6م ،ص.18
( )4األحدب ،عبد الحميد ،التحكيم في البالد العربية ،مرجع سابق ،ص.721
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في حين ذهب جانب آخـر مـن الفقـه إلـى القـول بـأن هـذا التحليـل لـيس لـه أسـاس فـي حقيقـة
األمر ،ألن النص جاء بشكل عام وهذا التأويل الذي أبـداه أصـحاب الـرأي السـابق يحـد مـن عموميـة
نص هذا القـانون وبـذلك يخـالف القاعـدة األصـولية التـي تقضـي بـأن العـام يؤخـذ علـى عمومـه مـا لـم
يخصــص ،ومــن ثــم فــإن الحظــر الــذي جــاء بــه الــنص الســابق يشــمل جميــع العقــود اإلداريــة الوطنيــة
والدولية ،وبموجبه تقرر بطالن التحكيم(.)1
ونظ اًر لكون هذا التشريع ال يخـدم مصـالح الشـركات األجنبيـة فقـد عزفـت هـذه الشـركات عـن
تنفيــذ العقــود الليبيــة ،ممــا ترتــب عليــه تعطيــل مشــروعات التنميــة وبنــاء عليــه وتحــت ضــغط الواقــع
ومقتضيات التنمية اخطر المشرع التخفيف من حدة هـذا الحظـر أو المنـع المطلـق مـن خـالل إدخـال
تعــديل علــى الــنص القــانوني المشــار إليــه ســلفاً ،بمقتضــى القــانون رقــم ( )1لســنة 1571م( ،)2والــذي
نص بمادته األولى:
بناء على اعتبارات الضرورة التي يقدمها الوزير المختص،
(ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء ً
الموافقة على اإلعفاء من هذا القيد بالنسبة لبعض الجهـات أو العقـود) .وبموجـب هـذا التعـديل أجـاز
المشــرع التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة تلبيــة لمقتضــيات الضــرورة التــي قــد تســتوجبها عقــود
بعض الجهات اإلدارية العامة ،متى كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك.
واستمر األمر كما هو عليه إلى أن قرر المشرع فـي عـام 1572م ،العـدول نهائيـاً عـن فكـرة
منــع اللجــوء إلــى التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة والعــودة إلــى إباحــة التحكــيم طبق ـاً للقواعــد

( )1عوض ،إبراهيم عبد الكريم عطية ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية في ليبيا ،مرجع سابق ،ص 022وما بعدها.
( )2صــدر بت ــاريخ  4ينــاير 1171م ،ونشــر بالجريــدة الرس ــمية العــدد الس ــابع ،لســنة 1171م ،موس ــوعة التشـ ـريعات
الليبية لعام 1171م ،المجلد الثالث ،ص.1
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العامة في القانون ،وذلك بإلغـاء القـانون السـابق بموجـب القـانون رقـم ( )145لسـنة 1572م

()1

حيـث

نــص فــي مادتــه األولــى علــى أنــه (يلغــى القــانون رقــم ( )76لســنة 1572م بشــأن المنازعــة فــي عقــود
اإلدارة العامة المعدل بموجب القانون رقم ( )1لسنة 1571م).
وب ــذلك يك ــون المش ــرع الليب ــي ق ــد أس ــدل الس ــتار ع ــن فكـ ـرة ع ــدم اللج ــوء عل ــى التحك ــيم ف ــي
المنازعات اإلدارية العقدية نهائياً.
ثانياً -موقف الق اررات واللوائح من التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية
من المعروف أن الق اررات واللوائح هي من اختصاص السلطة التنفيذية فـي الدولـة باعتبارهـا
تأتي شارحة ومنظمة ومفسرة للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.
ولـذلك فــإن الجهــات اإلداريــة عنــد إبرامهــا للعقــود اإلداريــة البــد أن تتقيــد بأحكــام القـ اررات واللـوائح
التي تنظم العقود اإلدارية لهـذا سـوف نعـرض بعـض القـ اررات واللـوائح ذات العالقـة بموضـوع البحـث
وهو التحكيم فـي المنازعـات اإلداريـة العقديـة وكيـف نظمتهـا تلـك القـ اررات واللـوائح وذلـك علـى النحـو
التالي:
 -1ق ـرار اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقاً (مجلــس الــوزراء) فــي شــأن ضــبط التعاقــد مــع الشــركات
األجنبيـة الصـادر بتـاريخ 1577/11/32م( .)2ونصــت المـادة الخامسـة مــن هـذا القـرار علــى
أنــه (يجــب الحــد مــن االلتجــاء إلــى التحكــيم إال بالقــدر الضــروري ،وعنــد الــنص علــى شــرط
التحكيم يجـب أن تحـدد إجراءاتـه وقواعـد اختيـار المحكمـين بمـا يكفـل للجانـب الليبـي فرصـة
( )1صــدر بت ــاريخ 1170-12-15م ،ونشــر بالجريــدة الرســمية ،العــدد ( )55لســنة 1170م ،موس ــوعة التشــريعات
الليبية لعام 1170م ،المجلد الرابع ،ص .44راجع أيضاً عبودة الكوني ،بعض التحديات التي تواجه التحكيم في
ليبيا ،مرجع سابق ،ص.54

( )2منشور بالجريدة الرسمية ،السنة  ،16العدد  0سنة 1177م ،ص.65
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متكافئة في اختيارهم وحصر المنازعات التي يلجأ فيها إلى التحكيم مع حظر االتفـاق علـى
التحك ــيم بواس ــطة محك ــم منف ــرد) .وبه ــذا القـ ـرار أخ ــذت الس ــلطة التنفيذي ــة ف ــي ليبي ــا بسياس ــة
التطبيق من اللجوء إلى التحكيم في العقود اإلدارية ما ألزمت الجهات التي يحق لها التعاقد
بأنه ال يتم اللجـوء إلـى التحكـيم إال فـي أضـيق نطـاق( .)1وقـد اسـتمر العمـل بهـذا القـرار إلـى
أن تم إلغاؤه سنة 1582م بموجب الالئحة الخاصة بالعقود اإلدارية.
 -2صدور الالئحـة الخاصـة بـالعقود اإلداريـة بتـاريخ 1582/5/6م حيـث تعـد هـذه الالئحـة هـي
األولــى للعقــود اإلداريــة فــي ليبيــا وقــد تضــمنت تنظيم ـاً شــامالً للقواعــد والمبــادئ التــي تحكــم
العقود اإلدارية

()2

أما فيما يتعلق بتسوية المنازعات المتعلقـة بهـذه العقـود فقـد نصـت المـادة

( )55من هذه الالئحة على أن (القضاء الليبي هو المخـتص بالفصـل فـي منازعـات العقـود
اإلداريــة ،إال أنــه يمكــن االلتجــاء إلــى التحكــيم عنــد الضــرورة لتســوية منازعــات العقــود الت ـي
تبرم مع الشركة والمؤسسات األجنبية)

()3

يستفاد من نص هذه المـادة أنهـا جـاءت لتؤكـد مـا

ذكرنــا ســابقاً بــأن األصــل مــن حســم المنازعــات المتعلقــة بــالعقود اإلداريــة ينعقــد االختصــاص
استثناء مـن ذلـك يمكـن اللجـوء إلـى التحكـيم لتسـوية المنازعـات
فيها للقضاء اإلداري الليبي و
ً
اإلداريــة العقديــة إذا كانــت هنــاك ضــرورة مــن هــذا اللجــوء وكــان العقــد المبــرم مــع شــركة أو
مؤسســة أجنبيــة ،ومــن وجهــة نظــر الباحــث أن نــص المــادة ( )55لــم يــأت بجديــد فالمشــرع
الليبــي قــد أكــد علــى ذلــك فــي القـوانين الســابقة علــى صــدور األصــل وعلــى اســتبعاد إذا كــان
الط ــرف الث ــاني المتعاق ــد م ــع الجه ــات العام ــة ف ــي ليبي ــا م ــن ح ــاملي الجنس ــية الليبي ــة فإن ــه
( )1عوض ،إبراهيم عبد الكريم عطية ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية في ليبيا ،مرجع سابق ،ص.023
( )2المادة رقم ( )83من الئحة العقود اإلدارية رقم ()0227/563
( )3المحيشي ،عثمان سعيد ،التحكيم في عقود األشغال العامة ،مرجع سابق ،ص.104
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سيخضع للقضاء اإلداري الليبي فـي حسـم المنازعـات المترتبـة علـى العقـد المبـرم مـع الدولـة
الليبيــة وأن االســتثناء جــاء فقــط للشــركات والمؤسســات األجنبيــة .كمــا لــم يحــدد الجهــة التــي
تقدر حالة الضرورة حتى يتم اللجوء إلى التحكيم وتمنح الموافقة عليه ،لعل هذه العيـوب مـا
دفعت السلطة التنفيذية في ليبيا والمتمثلة آنذاك في اللجنة الشعبية العامة (مجلـس الـوزراء)
أن تصدر القرار رقم ( )722لسنة 1586م بشأن تعديل المادة ( )55من هذه الالئحة(.)1
 -3قرار اللجنة الشعبية العامة (مجلـس الـوزراء) رقـم ( )722لسـنة 1586م بشـأن تعـديل الئحـة
العقـود اإلداريـة الصـادرة بتـاريخ 1582-5-6م .وبموجـب هـذا القـرار تـم تعـديل نـص المـادة
( )55مــن الئحــة العقــود اإلداريــة الســالفة الــذكر ،وذلــك كمــا يلــي (يخــتص القضــاء اإلداري
الليبي بالنظر في المنازعات التي تنشأ عن العقود اإلداريـة ويقـع بـاطالً كـل شـرط فـي العقـد
يتضــمن فــض المنازعــات الناشــئة عــن العقــد بطريقــة التحكــيم أو باختصــاص جهــة قضــائية
غيــر القضــاء الليبــي ويجــوز بق ـ ارر مكتــوب مــن اللجنــة الشــعبية العامــة االســتثناء مــن حكــم
الفقـرة الســابقة وفــي هــذه الحالــة يجــب أن يكــون القـرار ملحقـاً مــن مالحــق العقــد ويشــار إلــى
رقمه وتاريخ كتابته في العقـد ويقـع بـاطالً مـا يخـالف ذلـك) يفهـم مـن هـذا الـنص أن المشـرع
إلى جانب إق ارره المبـدأ العـام وهـو اختصـاص القضـاء الليبـي بكافـة المنازعـات المترتبـة عـن
العقــود اإلداريــة إال أنــه أورد اســتثناء عليــه وهــو جـواز اللجــوء إلــى التحكــيم بقـرار مــن اللجنــة
الشــعبية العامــة (مجلــس الــوزراء) يصــدر هــذا الق ـرار فــي شــكل مكتــوب يكــون ملحق ـاً للعقــد
ويجب اإلشارة فيه إلى رقمه وتاريخ كتابته في العقد وفي حالة عدم تـوفر ذلـك رتـب بطالنـاً

( )1التركي ،يونس علـي سـالم .)0214( ،دور التحكـيم كوسـيلة لحـل منازعـات االسـتثمار االجنبـي فـي ظـل التشـريع
الليبي والمصري( ،رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة القاهرة ،مصـر ،للعـام الد ارسـي (0214م) ،ص 85ومـا

بعدها.

52

جزئياً عليه وقد يكون الغرض من هذا التشدد من جانب المشـرع هـو محاولـة عـدم االعتـداء
علــى ســيادة الدولــة القضــائية( .)1فض ـالً عــن ذلــك فــإن هــذا الــنص قــد ســاوى بــين العقــود
المبرمة بين أشخاص وطنية وتلك التي تبرم مع شركات أو منشآت أجنبية ،وذلك عكس ما
جــاء فــي نــص المــادة ( )55التــي حصــرت اللجــوء إلــى التحكــيم فــي حالــة مــا يكــون الطــرف
اآلخر أجنبي فقط.
 -4صدور الالئحة الخاصـة بـالعقود اإلداريـة سـنة 1553م لقـد جـاء فـي مضـمون المـادة الثانيـة
م ــن ه ــذه الالئح ــة عل ــى أن ــه (تلغ ــى الئح ــة العق ــود اإلداري ــة الص ــادرة س ــنة 1582م والئح ــة
اس ــتخدام المكات ــب االستش ــارية الص ــادرة س ــنة 1571م المش ــار إليهم ــا والقــ اررات المعدل ــة أو
المكملـة لكـل منهمــا ،كمـا يلغـى كــل نـص آخـر يخــالف الالئحـة المرفقـة( ،)2فــي حـين جــاءت
المادة ( )124من هذه الالئحـة والتـي كانـت تحـت عنـوان اختصـاص القضـاءاإلداري الليبـي
لتؤكد علـى االختصـاص األصـيل للقضـاء اإلداري الليبـي بنظـر المنازعـات اإلداريـة العقديـة
استثناء في حالة الضرورة عند التعاقد مع األجنبي وبموافقـة اللجنـة الشـعبية العامـة
وأجازت
ً
اللجــوء إلــى التحكــيم ولكــن بمشــاركة تحكــيم خاصــة وأن يكــون المحكم ـون ثالثـةً وقــد اســتمر
هذا النص حتى في لوائح العقود اإلدارية التي تلت هذه الالئحة ومن ذلك الالئحة رقـم ()8
لســنة 2224م المــادة ( )51منهــا والمــادة ( )88مــن الئحــة العقــود اإلداريــة الصــادرة بموجــب

( )1عوض ،إبراهيم عبد الكريم عطية ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية في ليبيا ،مرجع سابق ،ص.028
( )2صدرت هذه الالئحـة بموجـب قـرار اللجنـة الشـعبية العامـة (مجلـس الـوزراء) رقـم ( )813لسـنة 1113م المنشـور
بالجريدة الرسمية العدد( ،)3السنة  ،30سنة 1114م ،ص.61
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القرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة رقم ( )32لسنة 2225م

()1

وظل كذلك الحال إلى

أن صدرت الئحة العقود اإلدارية لسنة 2227م.
 -5صــدور الئحــة العقــود اإلداريــة لســنة 2227م .تعتبــر هــذه الالئحــة هــي األخي ـرة حتــى اآلن
والمختصة بالعقود اإلدارية حيـث تضـمنت كافـة العقـود اإلداريـة مـن تعريـف للعقـود اإلداريـة
وحــددت العقــود اإلداريــة التــي تخضــع للتحكــيم متــى تــوفرت فيهــا الشــروط االســتثنائية وغيــر
مألوفة في القانون الخاص(.)2
أمــا فيمــا يتعلــق بتنظــيم التحكــيم فــي هــذه الالئحــة فقــد جــاء فــي المــادة ( )83تحــت عن ـوان
اختصاص القضاء الليبي بالنظر في منازعات العقد من خالل:
أ .أن يراعي النص في العقود اإلدارية –بصفة أساسية-على اختصـاص القضـاء الليبـي بـالنظر
في المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود.
ب .أنه يجوز إذا اقتضت الضرورة – في حـاالت التعاقـد مـع جهـات غيـر وطنيـة وبموافقـة اللجنـة
الشعبية العامة (مجلس الوزراء) – أن ينص في العقد على االلتجاء للتحكيم بمشارطة تحكـيم
خاصة ،ويجب في هـذه الحـاالت أن تحـدد مشـارطة التحكـيم أوجـه النـزاع التـي يلجـأ فيهـا إلـى
التحك ــيم واجراءات ــه وقواع ــد اختي ــار المحكم ــين بم ــا يكف ــل للجان ــب الليب ــي فرص ــة متكافئ ــة ف ــي
( )1عمــر ،مفتــاح علــي الشــيباني ،مبــدأ اللجــوء إلــى التحكــيم فــي فــض الخصــومة اإلداريــة وأث ـره علــى نظريــة العقــد
اإلداري ،مرجع سابق ،ص.118
( )2صــدرت بموجــب ق ـرار اللجنــة الشــعبية العامــة (مجلــس الــوزراء) رقــم ( )563لســنة 0227م وعرفــت المــادة ( )3منهــا
العقود اإلدارية بأنها(كل عقد تبرمه جهة من الجهات اإلدارية العامة بقصد تنفيـذ مشـروع مـن المشـروعات المعتمـدة فـي
خطــة التنميــة او الميزانيــة واإلش ـراف علــى تنفيــذه أو تقــديم المشــورة الفنيــة أو تطــويره أو فــي تســيير مرفــق مــن الم ارفــق
العامــة بانتظــام واطـراد ،متــى كــان ذلــك العقــد يشــتمل علــى شــروط اســتثنائية غيــر مألوفــة فــي العقــود المدنيــة وتســتهدف

تحقي ــق المص ــلحة العام ــة) مش ــار إليه ــا ف ــي ع ــوض ،إبـ ـراهيم عب ــد الكـ ـريم عطي ــة ،التحك ــيم ف ــي ليبي ــا ،مرج ــع س ــابق،
ص ،021المحيشي ،عثمان سعيد ،التحكيم في العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.104
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اختيارهم وتحديد مـدى مـا للمحكمـين مـن سـلطة واختصـاص والجوانـب األخـرى المتطلبـة لهـذا
الغرض ،ويراعى في كل ذلك عدم االتفاق على التحكيم بواسطة محكم منفرد)(.)1
يستفاد من هذا النص بأنه إلى جانب تأكيده على االختصاص األصيل بنظر المنازعات
اإلدارية العقدية للقضاء الليبي وأن اللجوء إلى غيره يعتبر استثناء ،إال أنه قيده بالعديد من الشروط
تتمثل في:
 .1أن تتوافر حالة الضرورة التي تقتضي اللجوء إلى التحكيم.
 .2أن يصدر قرار بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم من قبل اللجنة الشعبية العامة (مجلس
الوزراء) كونه الجهة المختصة بذلك وبمتابعة تنفيذه.
 .3أن يكون العقد القابل للتحكيم مبرم مع جهة غير وطنية ،مما يفهم منه عدم اللجوء إلى
التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية التي تحدث بين اإلدارة المتعاقدة وأحد األشخاص
الوطنية سواء كانت طبيعية أو اعتبارية ألن االختصاص بمثل هكذا نزاعات من اختصاص
القضاء الليبي.
 .4أن يتم االتفاق باللجوء إلى التحكيم بمشارطة تحكيم خاصة ،حتى يكفل للجانب الليبي فرصة
متكافئة في اختيار المحكمين.
 .5يحظر االتفاق على التحكيم بواسطة محكم منفرد.
خالصة ما تقدم ذكره حول موقف المشرع الليبي من إمكانية اللجوء إلى التحكيم في
المنازعات اإلدارية العقدية يالحظ أن التحكيم في العقود اإلدارية في القانون الليبي استمد أساسه
( )1أشار إليه :المحيشي ،عثمان سعيد ،التحكيم في عقود األشغال العامة ،مرجع سابق ،ص .105عوض ،إبراهيم
عبد الكريم عطية ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية في ليبيا ،مرجع سابق ،ص.012
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من المبادئ العامة للتحكيم التي أقرها قانون المرافعات المدنية الليبي وفي لوائح العقود اإلدارية ،ال
سيما الئحة العقود اإلدارية رقم ( )563لسنة 2227م التي أقرت اللجوء إلى التحكيم في المنازعات
اإلدارية العقدية كاستثناء عن األصل العام وبذلك يكون المشرع الليبي قد حذا بموقف المشرع
الفرنسي في هذا الشأن .وان كان قد قيده بشروط.
ويؤخذ على المشرع الليبي في هذا الخصوص أنه لم يدخل المنازعات اإلدارية العقدية
الداخلية ضمن االتفاق على التحكيم بل خول القضاء اإلداري الليبي بالنظر فيها ،كما أن الركون
في تحديد موقف المشرع من اللجوء إلى التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية ،إلى الئحة تصدر
عن السلطة التنفيذية مسلك مستهجن كونه لم تنتهجه التشريعات المقارنة.
الفرع الثاني
موقف المشرع األردني من إمكانية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية
كون األردن سابقاً كان جزء من الدولة العثمانية بوصفه جزء من بالد الشام فقد طبق عليه
()1

قواعد مجلة األحكام العدلية الصادرة في نهاية القرن الثامن عشر في عام 1876ميالدية

حيث

نظمت مسألة التحكيم في المواد ( )1851-1841من الباب الرابع من الكتاب السادس عشر وهو
كتاب القضاء والمحاكمة.
وبعد سقوط الدولة العثمانية خضعت األردن إلى االنتداب البريطاني الذي تولى تنظيم
التشريع في المنطقة (أمارة شرق األردن) حيث طبق عليها في مجال التحكيم قوانين التحكيم

( )1لقــد صــدرت هــذه المجلــة عــن الدولــة العثمانيــة خــالل فت ـرة تــدوين الق ـوانين حيــث شــكلت لجنــة فــي عــام 1861م
برئاســة أحمــد جــودت باشــا نــاظر دي ـوان األحكــام العدليــة حيــث أنجــزت عملهــا المقــرر عــام 1876م .أشــار إليــه

المواجده ،مراد محمود ،التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي ،مرجع سابق ،ص.144
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الفلسطينية ومنها قانون التحكيم رقم ( )5لسنة 1526م وكذلك قانون التحكيم رقم ( )14لسنة
1528م وقانون التحكيم رقم ( )25لسنة 1534م وقانون التحكيم رقم ( )63لسنة 1546م وقد
تضمنت تلك القوانين نصاً مشابهاً وهو نص المادة ( )15منها جاء فيه (يسري هذا القانون على
كل تحكيم تكون فيه حكومة فلسطين أحد الفريقين ولكن ليس فيه ما يؤثر في األحكام القانونية
المتعلقة بدفع الرسوم والمصاريف من قبل الحكومة) يفهم من هذا النص أنه أجاز للدولة
واألشخاص المعنوية العامة اللجوء إلى التحكيم في عقودها التي تبرمها مع شخص خاص أجنبي
في حالة نشوب نزاع(.)1
وقد شهد األردن بعد استقالله حركة تقنين للقوانين واسعة النطاق عالج من خاللها مسألة
التحكي م في المنازعات اإلدارية العقدية وذلك من خالل التأكيد على المبدأ التقليدي في التشريعات
المقارنة وهو جواز اللجوء إلى التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة أو غيرها من أشخاص
القانون العام طرفاً فيها(.)2

( )1أشــار إليــه :المواج ــده ،م ـراد محمــود ،التحكــيم ف ــي عقــود الدولــة ذات الطــابع ال ــدولي ،مرجــع س ــابق ،ص،145
مقابلة ،مازن فايز محمد ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.61
( )2حتاملــة ،ســليم ســالمة .)0211( ،بحــث منشــور بعنوان(الطبيعــة القانونيــة للتحكــيم وتطبيقاتــه فــي مجــال العقــود
اإلدارية ،دراسة في القانون األردني) ،المجلة األردنية في القانون والعلوم السياسية ،مرجع سابق ،ص.100
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ويعد األردن من أوائل الدول العربية التي أفردت تشريعاً خاصاً للتحكيم مستقالً عن بقية
()1

القوانين األخرى

()2

حيث صدر أول قانون للتحكيم سنة1553م

تم صدور القانون رقم ( )31لسنة

2221م( ، )3الذي ألغى القانون السابق .وإللقاء الضوء على موقف هذه القوانين حول إمكانية اللجوء
إلى التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية رأينا تقسيم هذا الفرع إلى فقرتين وعلى النحو التالي:
أوالً -موقف المشرع األردني من إمكانية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية في
ظل قانون التحكيم الملغي رقم ( )79لسنة 7110م.
لقد نصت المادة( )2من هذا القانون (اتفاق التحكيم) بأنه (االتفاق الخطي المتضمن إحالة
الخالفات القائمة أو المقبلة على التحكيم سواء أكان اسم المحكم أو المحكمين مذكور في االتفاق أم
لم يكن).
يفهم من نص هذه المادة ،بأن المشرع األردني أكد على الطبيعة العقدية للتحكيم كون
مصدره اتفاق األطراف وبما أنه كذلك فهذا يعني إمكانية إبرامه بين أطراف سواء كانت هذه العالقة
عقدية أو غير عقدية وبقطع النظر عن موضوع النزاع مدنياً كان أو إدارياً .وعلى الرغم من تبني
المشرع األردني وفقاً لهذه المادة تعريف اتفاق التحكيم ،إال أنه يؤخذ عليه بأنه لم يحدد طبقاً لهذا

( )1مــن خصــائص قــانون التحكــيم األردنــي رقــم ( )18لســنة 1153م ،أنــه لــم يشــير إلــى الفــرق بــين التحكــيم بالصــلح
والتحكــيم بالقضــاء والبــد مــن هــذه التفرقــة إعمــاالً للمبــادئ العامــة فــي القــانون ،خاصــة وأن المحكــم فــي التحكــيم

بالصلح ال يطبق اإلجراءات والقواعد القانونية بل يطبق مبادئ العدالة واإلنصاف ،أوجـد قـانون التحكـيم األردنـي

(المحكم الفصـل) الـذي ينفـرد بحسـم النـزاع دون طرفـي النـزاع هـذا بخـالف قـوانين بعـض الـدول كمـا رأينـا تشـترط
هيئــة ثالثيــة مــن المحكمــين ،ولــم يتعــرض إلــى طبيعــة الــدفع باالعتــداء بــالتحكيم ،كمــا نــص علــى صــدور التحكــيم
باإلجماع ما لم يتفق على خالف ذلك ،للتوضيح أكثر راجع ،األحدب ،عبد الحميد ،موسوعة التحكـيم فـي الـبالد
العربية ،مرجع سابق ،ص.58
( )2نشر القانون رقم ( )18لسنة 1153م في الجريدة الرسمية بتاريخ 1153/1/17م ،العدد ( ،)1131ص.480
( )3المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 0221/7/16م ،العدد ( ،)4416ص.0801
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القانون الحاالت التي تخضع لقانون التحكيم ،طبقاً لألسلوب الحصري أو المبدأ العام( .)1وذلك
خالفاً لما جاء به المشرع الليبي ،حيث حدد الحاالت التي يجوز فيها التحكيم( .)2مما دفع البعض
من الفقه األردني إلى القول بأنه ال يوجد ما يمنع من لجوء اإلدارة إلى اتفاق على مبدأ التحكيم
لفض المنازعات التي قد تنشب بسبب العقود اإلدارية آخذين بذلك القاعدة األصولية التي تقضي
بأن (العام يؤخذ على إطالقه ما لم يخصص) وال اجتهاد في مورد النص للقول بجواز التحكيم في
المنازعات اإلدارية العقدية كون نص المادة الثانية من هذا القانون جاء عاما في تحديد نطاق
()3

تطبيقه

وتأكيداً لما تقدم ،وبالرجوع لنص المادة ( )22من قانون التحكيم األردني نجد أن المشرع

اعتبر هذه المادة قيداً ،وذلك عندما تكون الحكومة طرفاً في التحكيم حيث جاء في نص المادة بأنه
(يسري هذا القانون على كل تحكيم تكون فيه حكومة المملكة األردنية الهاشمية أحد الفريقين )..مما
يعني معه أن المشرع لم يستثن المنازعات المتعلقة بالعقود اإلدارية من الخضوع للتحكيم( ،)4فعندما
تلجأ الحكومة إلى إقامة عالقة عقدية لضمان تسيير أعمالها فإنها حتماً ستنتهج وسيلة من وسائل
( )1حتاملة ،سليم سالمة ،الطبيعة القانونية للتحكيم وتطبيقاته في مجال العقود اإلدارية ،دراسة في القانون األردني،
المجلــة األردنيــة فــي القــانون والسياســة ،مرجــع ســابق ،ص ،104واألحــدب ،عبــد الحميــد ،موســوعة التحكــيم فــي
البالد العربية ،مرجع سابق ،ص.65
( )2المــادة ( )742مــن قــانون المرافعــات الليبــي ،حــددت الحــاالت التــي ال يجــوز فيهــا التحكــيم والمتمثلــة فــي األمــور
المتعلقـة بالنظــام العــام وكــذلك المنازعــات التــي تحــدث بـين العمــال وأربــاب العمــل بشــأن تطبيــق األحكــام الخاصــة

بالتأمين االجتماعي وكذلك المنازعات المتعلقة بالجنسية وباألحوال الشخصية الخاصة بالتفريق البدني ،في حين
يج ــوز أن يك ــون موض ــوع التحك ــيم ف ــي المنازع ــات المتعلق ــة بتق ــدير النفق ــة الواجب ــة ف ــي النظ ــام الع ــائلي ،أو ف ــي
منازعات تحديد مقدار المهر أو البائنة أو دعـوى ماليـة أخـرى ناشـئة عـن قضـايا األحـوال الشخصـية ،كمـا يجـوز
التحكــيم بــين الــزوجين فيمــا تجي ـزه أحكــام الش ـريعة اإلســالمية ،وال يصــح التحكــيم إال ممــن لــه أهليــة التصــرف وال

يجوز في المسائل التي ال يجوز فيها الصلح.
( )3حتاملة ،سليم سالمة ،الطبيعة القانونية للتحكيم وتطبيقاته في مجال العقود اإلدارية ،دراسة في القانون األردني،
مرجع سابق ،ص.04

( )4أشــار إليــه :العبــادي ،محمــد وليــد ،أهميــة التحكــيم وج ـواز اللجــوء إليــه فــي منازعــات العقــود اإلداريــة ،مرجــع ســابق،
ص.363
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القانون العام والمتمثلة في العقود اإلدارية التي تحقق لها ميزات لوصفها صاحبة السلطة واإلدارة،
ولو أراد المشرع إخراج طائفة العقود اإلدارية من أحكام هذا القانون لنص على ذلك صراحة
باستثناء هذه العقود من أحكام قانون التحكيم ،كما أنه من خالل االطالع على بعض التشريعات
األردنية ذات العالقة بهذه الدراسة لم نجد نصاً يقيد الحكومة بااللتزام بااللتجاء دائماً إلى القضاء
النظامي للدولة لحل خالفاتها مع الغير مما يدل بان المشرع لم يمنع إخضاع المنازعات اإلدارية
العقدية للتحكيم(.)1
بل أكد المشرع على إعطاء الحق للحكومة باللجوء إلى وسائل أخرى غير القضاء لحل
الخالفات ،وهذا ما أوردته المادة ( )5من قانون دعاوى الحكومة وذلك بأن أعطت الحق لوزير
المالية في أحوال خاصة عندما يقتنع بأن خيار اللجوء إلى القضاء قد يكون في غير صالح
الحكومة وذلك بناء على توجيه لجنة خاصة منصوص عليها في القانون باللجوء إلى حل الخالف
عن غير طريق التقاضي ومن النص السابق نستدل بأن المشرع األردني قد أخذ بعين االعتبار
الظروف الواقعية للمنازعات التي تكون الجهات اإلدارية العامة في الدولة طرفاً فيها وخولها الحق
في سلوك الطريق الذي يحقق المصلحة العامة حتى لو كان ذلك خارج إطار القضاء الرسمي في
الدولة(.)2
وقد أكد ذلك جانب من الفقه األردني بأن هذه المادة قد أجاز المشرع بها األجهزة اإلدارية
الرسمية العامة وألشخاص القانون العام في الدولة باللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود اإلدارية
التي تبرمها مع األف ارد والجهات األخرى أياً كان موضوعها ،وذلك عندما لم يحرم صراحة مثل هذا
( )1مقابلة ،مازن فايز محمد ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.63
( )2أشار إليه :حتاملة ،سليم سـالمة ،الطبيعـة القانونيـة للتحكـيم وتطبيقاتـه فـي مجـال العقـود اإلداريـة ،مرجـع سـابق،
ص ،105العبــادي ،محمــد وليــد ،أهميــة التحكــيم وجـواز اللجــوء إليــه فــي منازعــات العقــود اإلداريــة ،مرجــع ســابق،
ص.364
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اللجوء في قانون التحكيم األردني رقم ( )18لسنة 1553م مما فهم معه بأن هذه اإلجازة اآلذنة هي
إجازة ضمنية مشروعة(.)1
وأمام عدم وجود نص صريح ضمن هذا القانون يجيز أو يمنع اللجوء إلى التحكيم في
المنازعات اإلدارية العقدية أو اعتراض من قبل الجهات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية
األردنية ،يغل يد المؤسسات والهيئات العامة واألجهزة اإلدارية الحكومية من اللجوء إلى اتفاق
التحكيم في المنازعات المترتبة عن العقود التي تبرمها مع الجهات األخرى ،مما دفعها إلى تضمين
العقود اإلدارية التي تقوم بإبرامها مع األفراد أو الدول األخرى ،نصاً يخول األط ارف المتعاقدة
باللجوء إلى اتفاق التحكيم في المنازعات التي قد تنشأ بينهما قبل اللجوء إلى القضاء الرسمي في
الدولة(.)2
وبناءاً على ما تقدم يمكن القول بأن اللجوء إلى التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية من
قبل الجهات اإلدارية العامة في الدولة األردنية في كل العقود التي تقوم بإبرامها مع األشخاص
والجهات األخرى وفي ظل عدم وجود نص صريح يسمح بذلك في قانون التحكيم رقم ( )18لسنة
1553م ،بات أم اًر واقعياً ال يقبل الجدل أمام صمت المشرع عن ذلك.

( )1أشار إليه :عبد الهادي ،بشـار جميـل ،التحكـيم فـي المنازعـات اإلداريـة العقديـة ،مرجـع سـابق ،ص ،67حتاملـة،
سليم سالمة ،الطبيعة القانونية للتحكيم وتطبيقاته في مجال العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.105
( )2عبد الهادي ،بشار جميل ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص ،68 ،67البطـوش ،عبـد اهلل
محمد سالمة ( ،)0214التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود اإلدارية (رسالة دكتوراه غير منشورة) جامعة
العلــوم اإلســالمية ،عمــان ،ص 83ومــا بعــدها ،بــن زيــد ،عبــد العزيــز محمــد عل ـي ،التحكــيم فــي العقــود اإلداريــة،

مرجع سابق ،ص.73
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ثانياً -موقف المشرع األردني من إمكانية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية في
ظل قانون التحكيم رقم ( )07لسنة 1667م.
بوجود نص المادة ( )3من قانون التحكيم رقم ( )31لسنة 2221م الذي جاء فيه (تسري
أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة يتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين
أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العالقة القانونية التي يدور
حولها النزاع عقدية كانت أو غير عقدية) يكون المشرع األردني قد أدرك حقيقة وأهمية التحكيم في
المنازعات اإلدارية العقدية بل وحسم الجدل الفقهي والقضائي الذي يدور حول مدى مشروعية
اللجوء إلى التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وذلك بأن أجاز صراحة وفقاً لهذه المادة للجهات
اإلدارية الرسمية العامة وألشخاص القانون العام في الدولة اللجوء إلى التحكيم في منازعات عقودها
أياً كانت طبيعة هذه العقود أو موضوعها(.)1
وفي نفس الوقت أجاز التحكيم في العقود اإلدارية بموجب نص المادة (/17ب) من قانون
استقالل القضاء األردني وكذلك بموجب نص المادة ( )33من قانون تشجيع االستثمار األردني رقم
( )16لسنة 1555م(.)2

( )1عبد الهادي ،بشار جميل ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،نفس الصفحة.
( )2أشار إليه :البطوش ،عبد اهلل محمد سالمة ،التحكيم كوسيلة لحـل المنازعـات فـي العقـود اإلداريـة ،مرجـع سـابق،
ص.83
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المبحث الثاني
موقف الفقه والقضاء من مشروعية اللجوء إلى التحكيم
في المنازعات اإلدارية العقدية
تمهيد:
رغــم ك ــون التحكــيم ب ــات نظام ـاً قانونيـ ـاً بــديالً للقض ــاء العــادي ،يه ــدف إلــى تحقي ــق العدال ــة
والمس ــاواة ب ــين األطـ ـراف المتنازع ــة ف ــي العالق ــات القانوني ــة المدني ــة والتجاري ــة ،وابرم ــت م ــن أجل ــه
المعاهـدات واالتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة ،إال أنــه فــي مجــال العقــود اإلداريــة ،وفــي ظــل غيــاب نــص
تشريعي منظم له في حسم المنازعات المترتبة عنها وتباين المواقف الفقهية والقضـائية حـول إمكانيـة
اللجوء إليه في المنازعات اإلدارية العقدية ،يطرح التساؤل التالي:هل يمكن أن يطبق التحكيم كنظـام
قــانوني بــديل لحســم المنازعــات اإلداريــة العقديــةم وان أمكــن ذلــك ،هــل يطبــق كمــا هــو فــي منازعــات
العقود المدنيةم أو يجب أن يكون وفقاً لشروط وضوابط معينة في حالة اللجوء إليهم
ولةجابــة علــى ذلــك ،يجــب التطــرق إلــى موقــف الفقــه والقضــاء حــول مشــروعية اللجــوء إلــى
التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة والــذي انقســم بــدوره بــين مؤيــد ومعــارض لــه مــع اإلشــارة إلــى
بعض القضايا التحكيمية في هذا المجال ،وبناءاً على ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:
المطل ــب االول :االتج ــاه الفقه ــي القض ــائي المع ــارض للج ــوء إل ــى التحك ــيم ف ــي المنازع ــات
اإلدارية العقدية
المطلب الثاني :االتجـاه الفقهـي القضـائي المؤيـد للجـوء إلـى التحكـيم فـي المنازعـات اإلداريـة
العقدية
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المطلب األول
االتجاه الفقهي القضائي المعارض للجوء إلى التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية
سنبحث في هذا المطلب المواقف والتوجهات الفقهيـة والقضـائية التـي تعـارض بشـدة إمكانيـة
اللج ــوء إل ــى التحك ــيم كوس ــيلة بديل ــة واس ــتثنائية ع ــن األص ــل الع ــام ف ــي تس ــوية المنازع ــات اإلداري ــة
العقدية( ،)1مع بيان أهم الحجج واألسانيد التي استندوا عليها في إثبات عدم صالحية هذا النـوع مـن
المنازعات ألن تكون محالً للتحكيم اإلداري وبناءاً على ذلك قسم هذا المطلب إلى فرعين:
الفرع األول :موقف الفقه.
الفرع الثاني :موقف القضاء.
الفرع األول
موقف الفقه المعارض لفكرة اللجوء إلى التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وأسانيده
يتجه أغلب الفقه الفرنسي إلى أنه ال يجوز ألشـخاص القـانون العـام اللجـوء إلـى التحكـيم إال
إذا أج ــاز المش ــرع ذل ــك ب ــنص تشـ ـريعي صـ ـريح ف ــي ح ــل المنازع ــات الت ــي تح ــدث عن ــد تنفي ــذ العق ــود
اإلدارية(.)2
أمــا موقــف الفقــه المصــري فإنــه يكــاد يكــون ممــاثالً لمــا هــو عليــه الحــال فــي فرنســا مــن عــدم
جواز اللجوء للتحكيم للجهات اإلدارية بشأن منازعات العقود اإلدارية إال إذا رخص الشرع ذلك(.)3

( )1عبد الهادي ،بشار جميل ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.52
( )2عكاشــة ،حمــدي ياســين ،موســوعة العقــود اإلداريــة والدوليــة ،العقــود اإلداريــة فــي التطبيــق العملــي ،مرجــع ســابق،
ص.132

( )3عكاشة ،حمدي ياسين ،موسوعة العقود اإلدارية والدولية ،مرجع سابق ،ص.142
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أما موقف الفقه الليبي ،فقـد ذهـب جانـب مـن الفقـه علـى رفـض فكـرة التحكـيم فـي المنازعـات
اإلداريــة العقديــة ويؤكــد علــى أن اختصــاص دوائــر القضــاء اإلداري بمحــاكم االســتئناف ال ـواردة فــي
القــانون رقــم (1571/88م) بشــأن القضــاء اإلداري ،اختصــاص مــانع وحصــري فــي مجــال منازعــات
عقـود األشـغال العامـة وعقـود االلتـزام والتوريـد كعقـود إداريـة ،ولـم يسـمح ألطـراف العقـد االتفـاق علــى
عرض نزاعهم الناشئ عن هذه العقود على أية جهة أخرى دون دوائر القضاء اإلداري(.)1
أما الفقه األردني فقد كان موقفه مغاي اًر تماماً لما صار عليه الفقه في كل من فرنسا ومصر
وليبيا ،فقد أدرك أهمية التحكيم في مجال المنازعـات اإلداريـة العقديـة بـدليل أنـه لـم يحـدث فـي إطـار
الممارسة العملية المتكـررة فـي اللجـوء للتحكـيم اإلداري مـن قبـل الجهـات اإلداريـة العامـة فـي األردن،
أَن ثــارت أيــة مشــكلة أو ظهــر أي اعت ـراض مــن أيــة ســلطة أو جهــة تش ـريعية أو تنفيذيــة أو قضــائية
أردنية ،مما يدل على اإلجازة للجهات اإلدارية العامة وألشخاص القانون العام في الدولة اللجوء إلـى
التحكــيم فــي منازعــات عقودهــا اإلداريــة أي ـاً كانــت طبيعــة هــذه العقــود أو موضــوعها وقــد تجســد ذلــك
صـراحة فـي القـانون رقـم (1553/18م) المعـدل بالقـانون رقـم ( 2221 )31بشـأن التحكـيم(.)2كمـا أن
قانون القضاء اإلداري االردني رقم ( )27لسنة 2214م لـم يـنص علـى اختصـاص القضـاء االداري
االردنـي بمنازعــات العقــود االداريــة ممــا يعنــي بــأن هــذا النــوع مــن المن ازعــات مــن اختصــاص القضــاء
العادي االردني.
باإلضافة إلى ما سبق ذكـره مـن آراء فقهيـة معارضـة للتحكـيم فإننـا سـنبين الحجـج واألسـانيد
التي قدمها الفقه لتبرير موقفه من ذلك وهي:
( )1عمر ،مفتاح علي الشيباني ،مبدأ اللجـوء للتحكـيم فـي فـض الخصـومة اإلداريـة وأثـره علـى نظريـة العقـد اإلداري،
مرجع سابق ،ص.114
( )2أشــار إليــه :عبــد الهــادي ،جميــل بشــار ،التحكــيم فــي منازعــات العقــود اإلداريــة ،مرجــع ســابق ،ص ،68المجلــة
األردنية في القانون والعلوم السياسية ،مرجع سابق ،ص.106
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الحجه االولى :إن اللجوء إلى التحكيم يتوقف على إرادة المشرع وارادة األطراف المتعاقدة معاً.
أي أن التحكــيم االختيــاري يقــوم فــي واقــع األمــر علــى ركنــين أساســيين البــد مــن اجتماعهمــا
معاً ،حتى نستطيع القول بمشروعية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات اإلداريـة العقديـة ،وهمـا ،إرادة
الخص ــوم وارادة المش ــرع المتمثل ــة ب ــإقرار إرادة الخص ــوم ،الس ــبب أن األص ــل ه ــو الح ــل ع ــن طري ــق
القضاء واالستثناء اللجوء إلى التحكيم ،وال يكون ذلك إال بـالنص عليـه كاسـتثناءمم بحيـث إذا تخلـف
إحدهما أصبح االتفاق على التحكيم غير مشروع ،أي يجب النص صراحة على جواز التحكيم حتى
يمكن القول بمشروعية اللجوء إليه(.)1
الحجة الثانية -إن التحكيم في المنازعـات اإلداريـة العقديـة يشـكل مخالفـة للدسـتور وفكـرة النظـام
العام.
ذهب أنصار الرأي الرافض للتحكيم في المنازعـات اإلداريـة العقديـة إلـى القـول بـأن الدسـتور
حدد الجهات المختصة في الدولة بشكل مستقل للفصل في المنازعات اإلدارية العقدية وغير العقدية
وحدد القانون اختصاصاتها وبالتالي فإن اللجوء إلى التحكيم لحسم مثـل هـذه المنازعـات يشـكل خرقـاً
للدستور(.)2
غيــر أن هــذا الـرأي انتقــد وان كــان الدســتور نــص علــى واليــة عامــة للمحــاكم بنظــر المنازعــة
اإلداريـة إال أن ذلـك ال يعنـي حرمـان المشـرع مــن إسـناد االختصـاص بالفصـل فـي بعـض المنازعــات

( )1يســتند أنصــار هــذا ال ـراي فــي ذلــك إلــى المبــدأ القــانوني الــذي أقرتــه الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتش ـريع
بمجلس الدولة المصري المنعقد في  7يناير 1172م والذي ينص (على ان إرادة الخصوم ال تكفي وحدها لخلق
نظام التحكيم ،بل يجب أن يقر المشرع اتفاقهم صراحة) .مشـار إليـه :البطـوش ،عبـد اهلل محمـد سـالمة ،التحكـيم

كوســيلة لحــل المنازعــات فــي العقــود اإلداريــة ،مرجــع ســابق ،)125( ،وعكاشــة ،حمــدي ياســين ،موســوعة العقــود
اإلدارية والدولية ،مرجع سابق ،ص.138
( )2خليفة ،عبد العزيز عبد المنعم0226( ،م) .التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الداخلية والدولية ،مرجع سابق ،ص.75
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اإلدارية والتي منها منازعات العقود اإلدارية إلى جهات أخرى وذلـك علـى سـبيل االسـتثناء كالهيئـات
الخاصة بالتحكيم(.)1
أمـا فيمـا يتعلــق بتعـارض التحكـيم مــع فكـرة النظـام العــام يـرى أنصـار هــذه الفكـرة أن التحكــيم
فــي تلــك المنازع ـات إخــالل بهــا ويشــكل تحــايالً علــى القــانون( ،)2ألن القواعــد المتعلقــة باالختصــاص
القضائي من النظام العام ومن ثم ال يجوز لةدارة االتفاق مع المتعاقد معها على مخالفتها واال كان
االتفاق باطالً(.)3
الحجة الثالثة -إن اللجوء إلى التحكيم في المنازعـات اإلداريـة العقديـة يعـد خروجـاً علـى المبـاد
األساسية في التفويض.
ومضمون هذه الحجة أن التحكيم في هذه الحالة يعـد خروجـاً بـل يشـكل مخالفـة لمبـدأ أساسـي
في التفـويض وهـو مبـدأ (ال تفـويض فـي التفـويض) ( ،)4فـإذا كـان المشـرع فـوض السـلطات القضـائية
للفصل في مثل هذه المنازعات فال يجوز أن يفوض غيرها في ذلك.
الحجة الرابعة -إن القضاء النظـامي فـي الدولـة يقـدم ضـمانات للخصـوم ال يقـدمها التحكـيم الـذي
يتم من قبل شخص أو أشخاص عاديين.
إال أن هذه الحجة تم تفنيدها كونها بعيدة عن الواقع .فما شهده نظام التحكيم من تطور جعله
يقــدم الضــمانات القانونيــة لطرفــي النـزاع فهــو إلــى جانــب حســمه للنـزاع يتبــع المبــادئ القانونيــة لســير
الدعوى ويكفل للطرفين حق تقديم الدفوع والرد على ما يقدمه الطرف اآلخر ،كما أن القـرار الصـادر

( )1خليفة ،عبد العزيز عبد المنعم ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الداخلية والدولية ،مرجع سابق.76 ،
( )2البطوش ،عبد اهلل محمد سالمة ،التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.121
( )3خليفة ،عبد العزيز عبد المنعم ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الداخلية والدولية ،مرجع سابق ،ص.76

( )4بن زيد ،عبد العزيز محمد علي ،التحكيم في العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.52
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مــن المحكمــين يمكــن أن يكــون محـالً لرقابــة الحقــة بمناســبة طعــن اإللغــاء فــي حالــة مخالفتــه للنظــام
العام(.)1
باإلضافة إلى كون العدالة التحكيمية باتت اليوم شريكاً ال يمكن إنكـاره فهـي تهـدف إلـى نفـس
الغايــة الت ــي تســعى إليه ــا عدالــة الدول ــة رغ ــم تنــوع واخ ــتالف الطــرق والوس ــائل التــي يس ــتخدمها ك ــل
منهما(.)2
الحجة الخامسة -إن اللجوء إلى التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية يؤدي بصـورة مباشـرة أو
غير مباشرة إلى اإلخال بمبدأ الفصل بين السلطات في الدولة.
ـاء خاصـاً لــه طبيعتــه التــي تجعــل منــه محققـاً
تفســير ذلــك ،أن التحكــيم ال يعــدو أن يكــون قضـ ً
لأله ــداف الت ــي يس ــعى إليه ــا القض ــاء الخ ــاص ،فكي ــف تقب ــل اإلدارة بوج ــود محكم ــين ف ــي منازع ــات
عقودها اإلدارية ،وهي غير مسموح لها أن تقبل بنظر قضاياها اإلدارية أمام القضـاء المـدني( ،)3إال
أن هذه الحجة قد انتقدت في اعتبار التحكيم قضاء خاصاً ال سيما بعـد أن تطرقنـا إلـى موقـف الفقـه
حول الطبيعة القانونية للتحكيم حيث لم يتم االتفاق بين الفقه على إضفاء الصبغة القضائية للتحكيم
فمنهم من قال بأنه ذات طبيعة تعاقدية ألنه يقوم على توافـق اإلرادة بـين االطـراف المتعاقـدة واآلخـر
قـال بأنــه ذات طبيعــة قضــائية ألنــه يهـدف إلــى تحقيــق العدالــة فــي حـين ذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه
إلــى القــول بأنــه ذات طبيعــة مختلطــة بجميــع صــفات التعاقديــة يهــدف إلــى تحقيــق المســاواة والعدالــة،
بينما اتفق غالبيـة الفقهـاء علـى حقيقـة أن اللجـوء إليـه وسـيلة بديلـة ومختلفـة تمامـاً عـن القضـاء كـون

( )1بن زايد ،عبد العزيز محمد علي ،التحكيم في العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.51
( )2ســاري ،جــورجي شــفيق ،التحكــيم ومــدى ج ـواز الجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود اإلداريــة ،مرجــع
سابق ،ص.166
( )3عبد الهادي ،بشار جميل ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.51
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القائمين على تنفيذه أشخاص ليس من رجال السلطة القضائية .ومن جهة نظر الباحث بأن التحكيم
وسيلة بديله وأستثنائية عن االصـل العـام فـي تسـوية المنازعـات اإلداريـة العقديـة لهـذا فانـه ال يشـترط
فيه بأن يكون المحكم من رجال السلطة القضائية.
الفرع الثاني
موقف القضاء المعارض للجوء للتحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية
يعتب ــر القض ــاء الفرنس ــي ارئ ــد االتج ــاه المع ــارض للج ــوء إل ــى التحك ــيم ف ــي منازع ــات العق ــود
اإلداريــة

()1

حيــث تشــدد كثي ـ اًر فــي تفســيره لقــانون  17إبريــل ســنة 1562م الخــاص بــالترخيص للدولــة

والمحافظــات ،تصــفية المنازعــات المتعلقــة بعقــود األشــغال العامــة وعقــود التوريــد بطريقــة التحكــيم إذا
انصــب الن ـزاع علــى تحديــد قيمــة مبلــغ مــالي واجــب األداء والمعــدل بموجــب القــانون الصــادر ســنة
1562م بإض ــافة الهيئ ــات العام ــة ،حيـــث امتن ــع القض ــاء م ــن إضـ ــافة الهيئ ــات العام ــة إل ــى الدولـــة
والمحافظات الذين يحق لهم اللجوء إلى التحكيم ،وكذلك عدم إدراج أي عقود إدارية أخرى للدولـة أو
المحافظات ضمن أحكام القانون المشار إليه

()2

فقط العقود المذكورة على سبيل الحصر.

ومــن المب ــادئ القانونيــة الت ــي قررهــا قض ــاء مجلــس الدول ــة الفرنســي ف ــي مجــال ع ــدم جـ ـواز
التحكـيم إال بـنص تشـريعي ،مـا جــاء فـي حكمـه بـأن إدراج شـرط التحكــيم بـالعقود اإلداريـة يعـد بــاطالً
بطالناً مطلقـاً ،ويعـد هـذا الـبطالن مـن النظـام العـام فيجـوز ألي مـن أطـراف الـدعوى التمسـك بـه فـي
أية حالة تكون عليها الدعوى ،كما أن للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه(.)3
( )1حماد ،أشرف محمد خليل .التحكيم في المنازعات اإلدارية وآثارها القانونية ،مرجع سابق ،ص.41
( )2عكاشــة ،حمــدي ياســين ،موســوعة العقــود اإلداريــة والدوليــة ،العقــود اإلداريــة فــي التطبيــق العملــي ،مرجــع ســابق،
ص.131

( )3عكاشة ،حمدي ياسين ،موسوعة العقود اإلدارية والدولية ،مرجع سابق ،ص.130
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أما موقف القضاء المصري تجاه عدم جواز التحكيم في منازعـات العقـود اإلداريـة يمكـن أن
نســتدل عليــه مــن حكــم محكمــة القضــاء اإلداري المصـرية الصــادر بجلســة  22ينــاير 1551م ،الــذي
أكــدت فيــه رفضــها شــرط التحكــيم وعــدم ج ـوازه فــي ظــل وجــود نــص المــادة ( )12مــن قــانون مجلــس
الدولة رقم ( )47لسنة 1572م حيث أرست مبدأ قانوني نـص علـى أن (شـرط التحكـيم فـي منازعـات
العقد اإلداري ال يقوى على سلب مجلس الدولة اختصاصه بنظر تلك المنازعات التـي حـددها قـانون
مجلس الدولة ويتعين االلتفات عنه) (.)1
ولم يكن موقف المحكمة اإلدارية العليا المصرية مخالفاً لسابقتها في عـدم جـواز اللجـوء إلـى
التحكــيم فــي هــذا الســياق حيــث جــاء حكمهــا الصــادر بجلســة  22فب اريــر 1552م بــإقرار ذات المبــدأ
القــانوني واشــترط عنــد تفســير شــرط التحكــيم فــي عقــد االلتـزام أن ال يتعــارض مــع اختصــاص مجلــس
الدولــة فــي هــذا الشــأن ،كونــه وحــده يخــتص دون غي ـره بالفصــل فــي المنازعــات الناشــئة عــن العقــود
اإلدارية وفقاً للقانون(.)2
وفيما يتعلق بموقف القضاء اإلداري الليبي من عدم جواز اللجوء إلى التحكـيم فـي منازعـات
العقود اإلدارية فقد جاء به قضاء المحكمة العليـا الليبيـة (دائـرة القضـاء اإلداري) فـي الطعـن اإلداري
رقــم (32/64ق) بقولــه (لمــا كــان الطــاعنون مــن اشــخاص القــانون العــام ،وكــان نشــاطهم يشــمل كافــة
أنحــاء الدولــة وال يقتصــر علــى جهــة أو مكــان معــين دون غي ـره ،كمــا هــو الحــال بالنســبة ألشــخاص
اإلدارة المحلية ،ومن ثـم فـإن دوائـر القضـاء اإلداري بمحـاكم االسـتئناف أينمـا وجـدت تكـون مختصـة

( )1عكاشة ،حمدي ياسين ،موسوعة العقود اإلدارية والدولية ،مرجع سابق ،ص.144
( )2حكم المحكمـة اإلداريـة العليـا المصـرية فـي جلسـة 1112/0/02م ،الطعـن رقـم ( )3241لسـنة  30ق مجموعـة
أحكــام المحكمــة اإلداريــة العليــا ،الســنة  ،35العــدد1115 ،1م ،ص ،1143أشــار إليــه عكاشــة ،حمــدي ياســين،

مرجــع ســابق ،ص ،146وحمــاد ،أشــرف محمــد خليــل ،التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة وآثــاره القانونيــة،
مرجع سابق ،ص 44وما بعدها.
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بنظر المنازعات التي تتولى الفصل فيها بالنسبة ألشخاص القـانون العـام ،)1()..ويفسـر الـبعض هـذا
الحك ــم عل ــى أن ــه ج ــاء ليؤك ــد عل ــى الموق ــف الـ ـرافض للقض ــاء الليب ــي م ــن فكـ ـرة اللج ــوء للتحك ــيم ف ــي
المنازعات اإلدارية العقدية بدليل تمسك المشـرع باالختصـاص المـانع والحصـري لمحكمـة االسـتئناف
وفقاً للقانون رقم (1571/88م) (.)2
أما موقف القضاء األردني قد جاء منذ الوهلة األولى مخالفاً لما نصت عليه أحكـام القضـاء
الفرنسي والمصري والليبي من عدم اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود اإلدارية.
فهو لم يرد الدعاوى التي قدمت إليه ،وكان نزاعها يدور حول لجـوء اإلدارة إلـى التحكـيم فـي
المنازعات الخاصة بالعقود اإلداريـة وبهـذا يكـون القضـاء األردنـي قـد حسـم الخـالف الـذي يـدور عنـد
البعض حول مشروعية التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية(.)3
وسنوضح ذلك بشكل أكثر في الفرع التالي.

( )1الحكم منشور في مجلة المحكمة العليا الليبية ،العدد  ،4 ،3السنة  ،05سنة 1181م ،ص ،1مشار إليه :عمر
مفتــاح علــي الشــيباني ،مبــدأ اللجــوء إلــى التحكــيم فــي فــض الخصــومة اإلداريــة وأث ـره علــى نظريــة العقــد اإلداري،
مرجع سابق ،ص.02
( ) 2الحراري ،محمد عبـد اهلل( ،د.ت) الرقابـة علـى أعمـال اإلدارة فـي القـانون الليبـي (رقابـة دوائـر القضـاء اإلداري)،
(د.ط) ،طرابلس ،ليبيا ،منشورات المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ،ص.105
( )3ارجــع فــي ذلــك ،عبــد الهــادين بشــار جميــل ،التحكــيم فــي منازعــات العقــود اإلداريــة ،مرجــع ســابق ،ص 67ومــا
بعـدها ،العبــادي ،محمـد وليــد .)0227( ،أهميـة التحكــيم وجـواز اللجـوء إليــه فـي منازعــات العقـود اإلداريــة (بحــث
منشــور فــي مجلــة د ارســات وعلــوم الشـريعة والقــانون) .المجلــد  ،34العــدد الثــاني ،ص ،358المجلــة األردنيــة فــي

القانون والعلوم السياسية ،مرجع سابق ،ص.108
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المطلب الثاني
االتجاه المؤيد للجوء إلى التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية
خالفاً لما جاء في االتجاه السابق ،فقد أيـد جانـب كبيـر مـن الفقـه والقضـاء فكـرة اللجـوء إلـى

التحكــيم فــي تســوية المنازعــات اإلداريــة العقديــة وكــان لهــذا االتجــاه صــداه فــي األوســاط القضــائية
والنظم القانونية عند العديد من الدول(.)1
وفيمــا يل ــي نعــرض موق ــف الفقــه الفرنس ــي والمص ــري والليبــي واألردن ــي المؤيــد للتحك ــيم ف ــي
المنازعات اإلدارية العقدية في فرع أول ،ثم نتعرف على موقف القضاء في فرع ثاني.
الفرع األول
موقف الفقه المؤيد للتحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية
علــى الــرغم مــن أن المبــدأ الســائد عنــد الفقــه الفرنســي الســالف بيانــه هــو حظــر لجــوء الدولــة
وأشخاص القانون العام إلى التحكيم لحسم المنازعات اإلدارية ،والذي يجد سـنده فـي نصـوص قـانون
اإلجراءات المدنية والقانون المدني الفرنسي والمبادئ العامة للقانون.
إال أنه في اآلونة األخيرة ،خاصـة بعـد األزمـة االقتصـادية التـي مـرت بهـا الـبالد فـي أعقـاب
الحرب العالمية الثانيـة ،أدت إلـى نـزول الدولـة لميـدان التجـارة واصـطدامها باألهميـة العمليـة للتحكـيم
في مجال منازعات العقود اإلدارية الدولية والداخلية ،ترتب عليه تبني جانب كبير من الفقه الفرنسي

( )1حماد ،أشرف محمد خليل ،التحكيم في المنازعات اإلدارية وآثاره القانونية ،مرجع سابق ،ص.54
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تجاهه أقـل تزمتـاً ممـا كـان عليـه فـي السـابق حـول جـواز التحكـيم فـي المنازعـات اإلداريـة العقديـة(،)1
ولم يقتصر األمر عند التأييد فقط بل قدموا الحجج واألسانيد التي تؤيد موقفهم كما سنبين فيما بعد.
ويتجه جانب من الفقه المصري إلى تأييـد لجـوء اإلدارة إلـى التحكـيم فـي المنازعـات اإلداريـة
العقديــة وســالمة شــرط أو مشــارطة التحكــيم فيهــا بــل ذهــب المؤيــدون إلــى تفســيرات تؤيــد حجــتهم بــأن
المشــرع بإغفالــه الــنص الص ـريح علــى هــذه المســألة لــم يحجــر علــى جهــة اإلدارة مــن ســلوك ســبيل
التحكيم لحل ما ينشأ من منازعات حول العقد اإلداري ولكونه ال يشكل مساساً باختصاص المحكمة
المختصة أصالً بنظر النزاع(.)2

اإلداريــة العقديــة مــع إيـراد بعــض التحفظــات علــى هــذا المبــدأ تتمثــل فــي منــع للتحكــيم بواســطة محكــم
فــرد ،أي البــد أن يكــون التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة ثالثيـاً( ،هيئــة ثالثيــة) بحيــث يكــون
لكــل طرف ـاً محكمـاً عنــه ،أو بحيــث يتفــق المحكمــان علــى تعيــين رئــيس الهيئــة أو تخــتص بهــا الجهــة
التي حددها العقد لةشراف على إجراءات التحكيم كغرفة التجارة الدولية مثالً(.)3
واتجاه آخر يبيح التحكيم الدولي في المنازعـات اإلداريـة العقديـة ويمنـع التحكـيم الـوطني فـي
حين ذهب اتجاه آخر إلى التأكيد علـى حتميـة التحكـيم فـي العقـود اإلداريـة ،شـريطة تحديـد العمليـات
التــي يجــوز االلتجــاء لحلهــا بواســطة التحكــيم ،وذلــك بــأن تكــون ذات مصــلحة وطنيــة مهمــة واشــتراط
( )1أشار إليه :عكاشة ،حمدي ياسين ،موسوعة العقود اإلدارية والدولية ،العقود اإلداريـة فـي التطبيـق العملـي ،مرجـع
ســابق ،ص .174خليــل ،نجــالء حســين ســيد أحمــد ،التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة ،مرجــع ســابق ،ص،113
مقابلة ،مازن فايز محمد ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.44
( )2حماد ،أشرف محمد خليل ،التحكيم في المنازعات اإلدارية وآثاره القانونية ،مرجـع سـابق ،ص .56مقابلـة ،مـازن
فايز محمد ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.51
( ) 3عمر ،مفتاح علي الشيباني ،مبدأ اللجـوء للتحكـيم فـي فـض الخصـومة اإلداريـة وأثـره علـى نظريـة العقـد اإلداري،
مرجع سابق ،ص.110
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موافقـة الــوزير المخــتص وأن يخضــع العقــد لرقابــة الجهــة التنفيذيـة العليــا قبــل إبـرام اتفــاق التحكــيم مــع
الطرف األجنبي ،ووفقاً للمجرى العادي لسير األعمال اإلدارية(.)1
أمــا الفقــه األردنــي فقــد أجــاز اللجــوء إلــى التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة مبــر اًر ذلــك
بــأن المشــرع األردنــي أعط ــى اإلذن لألجه ـزة اإلداريــة الرس ــمية فــي الدولــة اللج ــوء إلــى التحكــيم ف ــي
منازعــات العقــود التــي يبرمهــا مــع األفـراد والجهــات األخــرى أيـاً كانــت طبيعتهــا أو موضــوعها ،وذلــك
عندما لم يحرم صراحة مثل هذا اللجوء من قانون التحكيم األردني رقم ( )18لسنة 1553م والمعدل
بموجــب القــانون رقــم ( )31لســنة 2221م ممــا يفهــم معــه بــأن هــذه اإلجــازة اإلذن هــي إجــازة ضــمنت
مشروعيته(.)2
وفيما يلـي نعـرض ألهـم األسـانيد والحجـج التـي طرحهـا الفقـه للتأكيـد علـى جـواز اللجـوء إلـى
التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وسالمة شرط التحكيم فيها أو مشارطة التحكيم.
الحجة االولى -التحكيم جائز وفقاً للقانون في المنازعات اإلدارية العقدية.
فالمنازعــات المترتبــة علــى تنفيــذ بنــود العقــد اإلداري وان كانــت ذات طــابع خــاص إال أنــه مثلهــا
مثــل غيرهــا مــن المنازعــات التــي أجازتهــا الق ـوانين( ،)3والتــي منهــا القــانون الفرنســي الــذي جــاء اســتجابة
للنــداءات المتكــررة مــن الفقهــاء والقضــاء والصــادر بموجــب المرســوم رقــم ()48لســنة 2211م والــذي نظــم

( )1بن خيال ،فتح اهلل عوض .)0220( ،التحكيم في عقود الدولة( ،رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة) ،معهـد البحـوث
والد ارســات العربيــة ،القــاهرة ،ص ،46عمــر ،مفتــاح علــي الشــيباني ،مبــدأ اللجــوء للتحكــيم فــي فــض الخصــومة
اإلدارية وأثره على نظرية العقد اإلداري ،مرجع سابق ،ص.113
( )2عبـد الهــادي ،بشـار جميــل ،التحكــيم فـي منازعــات العقـود اإلداريــة ،مرجــع سـابق ،ص ،67المجلــة األردنيـة فــي القــانون
والعلوم السياسية ،المجلد ( )4العدد ( )0جمادى األول1433 ،هـ/نيسان 0210م.

( )3عكاشة ،حمدي ياسين ،موسوعة العقود اإلدارية والدولية ،مرجع سابق ،ص.178
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التحكــيم –س ـواء الــداخلي أو الخــارجي -تنظيم ـاً ينســجم مــع التطــورات ال ارهنــة( )1وكــذلك قــانون المرافعــات
والتحكــيم فــي الم ـواد المدنيــة والتجاريــة المصــري رقــم (1554/27م) والمعــدل بالقــانون رقــم (1557 )5م،
حيث أجاز التحكيم بين أطراف القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العالقة القانونيـة مدنيـة
أو إدارية داخلياً أو دولياً(.)2
وطبق ـاً للقواعــد العامــة فــي قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الليبــي ،لــيس هنــاك مــا يمنــع
أطـراف العقــد اإلداري مـن إدراج شــرط التحكـيم ضــمن بقيــة شـروط العقــد مثلـه فــي ذلـك مثــل أي عقــد
آخر في مجال القانون الخاص

()3

كما أكدت المحكمة العليا الليبيـة علـى هـذا المبـدأ حينمـا قالـت فـي

حكمها الصادر بجلسة 1572/4/5م (إن القانون الليبـي خـال مـن أي نـص مـانع يحـول دون اللجـوء
إلى التحكيم في العقود اإلدارية) ( ،)4ولم يكـن التحكـيم أقـل حظـاً ممـا سـبق فـي ظـل القـانون األردنـي
ـاء قانونيـ ـاً عصـ ـرياً يش ــار إلي ــه
للتحك ــيم رق ــم ( )31لس ــنة 2221م وال ــذي ج ــاء ليعط ــي للتحك ــيم غط ـ ً
بالبنان(.)5

( )1منصور ،حسام أحمد هالل ،خليل ،حسين إبراهيم ،عماد ،هبة اهلل ،قانون التحكيم الفرنسي ،مرجع سابق ،ص.0
( )2المادة ( )1من قانون التحكيم المصري رقم( )07لسنة 1114م ،المعدل بالقانون رقم ( )1لسنة 1117م.
( ) 3عمر ،مفتاح علي الشيباني ،مبدأ اللجـوء للتحكـيم فـي فـض الخصـومة اإلداريـة وأثـره علـى نظريـة العقـد اإلداري،
مرجع سابق ،ص.115
( )4ارجــع حكــم المحكمــة العليــا الليبيــة فــي الطعــن اإلداري ،رقــم (17/1ق) جلســة 1172/4/5م منشــور فــي مجلــة
المحكمة العليا ،العدد ( )4السنة السادسة ،ص.11

( )5القطاونة ،مصعب ،شرح نصوص قانون التحكيم األردني رقم ( )31لسنة  ،0221مرجع سابق ،ص.10
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الحجــة الثانيــة -االختصــاص األصــل للقضــاء بنظــر منازعــات العقــود اإلداريــة ال يســتبعد إمكانيــة
اللجوء إلى التحكيم.
تبرير ذلك بأنه ال يوجد تعارض ما بين التحكيم واالختصاص األصل للقضاء ،فهيئة التحكيم
تلتزم باحترام المبادئ األساسية التي تخضع لها الدعاوى أمـام القضـاء وال يجـوز لهـا مخالفـة القواعـد
اآلمرة المتعلقة بالنظام العام ،وفي حالة خروجها على هذه الضوابط يجوز للطرف المتضرر الطعـن
في حكم التحكيم بالبطالن(.)1
الحجــة الثالثــة -االتفاقيــات الدوليــة كجــزء مــن النظــام القــانوني للــدول تجيــز للدولــة وأشــخاص
القانون العام اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العقدية.
ذهب الفقه إلى القول بأن انضمام الدولـة إلـى العديـد مـن االتفاقيـات الدوليـة كاتفاقيـة نيويـورك
لعــام 1558م بشــأن االعتـراف وتنفيــذ أحكــام المحكمــين األجنبيــة ،وكــذلك القــانون النمــوذجي للتحكــيم
التجاري الدولي الذي يتناول كافة مراحل التحكيم ،وغير ذلك من االتفاقيات األخرى التي يصدر بها
تشـريع يقرهـا فتصـبح فـي قـوة القـوانين السـارية والواجبـة النفـاذ ،كـل الوقـائع تؤكـد جـواز التجــاء اإلدارة
في منازعات العقود اإلدارية إلى التحكيم شرطاً أو مشارطة ،وسواء كان التحكيم محلياً أو دولياً(.)2

( )1حماد ،أشرف محمد خليل ،التحكيم في المنازعات اإلدارية وآثاره القانونية ،مرجع سابق ،ص.54
( )2عكاشة ،حمدي ياسين ،موسوعة العقود اإلدارية والدولية ،مرجع سابق ،ص.171
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الفرع الثاني
موقف القضاء المؤيد للتحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية
اوالً -موقف القضاء الفرنسي
لقد اسـتقر القضـاء الفرنسـي علـى أن القيـود التـي تـرد فـي القـوانين وتحظـر دخـول اشـخاص القـانون
العــام فــي التحكــيم ،هــي فقــط فــي المعــامالت الداخليــة ولكنهــا ال تمنــع هـؤالء األشــخاص مــن أن تكــون طرفـاً
في اتفاق تحكيم دولي ولقد تأكـد ذلـك بالمبـدأ الـذي أقـره قضـاء محكمـة الـنقض الفرنسـية فـي حكمهـا الصـادر
بجلس ــة  -14ابري ــل1564-م .وال ــذي ق ــرر م ــا يل ــي (يج ــوز التحك ــيم ف ــي مج ــال المع ــامالت الدولي ــة ،دون
الوقــوف أمــام مســألة األهليــة إلب ـرام اتفــاق التحكــيم)( )1وكــذلك مــا قضــت بــه محكمــة الــنقض الفرنســية فــي
حكمهــا الصــادر بجلســة -22نــوفمبر2225-م والــذي جــاء فيــه (بخــالف الحــاالت التــي يحظــر فيهــا القــانون
التحكيم بشأنها ،فإن لألطراف الحق بإرادتهم أن يمنحوا للمحكم السلطة القضائية)(.)2
ثانياً -موقف القضاء المصري
كما ذهب القضاء المصري إلى إجازة اللجوء للتحكيم لتسوية المنازعات اإلدارية العقدية فـي
ظل القانون رقم ( )27لسنة 1554م والمعدل بموجب القـانون رقـم ( )5لسـنة 1557م وقـد تأكـد ذلـك
بحكم محكمة القضاء اإلداري المصـرية فـي الـدعوى المقامـة مـن وزيـر األشـغال بصـفته ضـد الممثـل
القــانوني لمجموعــة الشــركات األوروبيــة ،حيــث جــاء فــي حكمهـا (رفــض طلــب المــدعي بــبطالن حكــم

( )1محكمة النقض الفرنسية ،الدائرة المدنيـة ،جلسـة (1164/4/14م) أشـار إليـه :عكاشـة ،حمـدي ياسـين ،موسـوعة
العقود اإلدارية والدولية ،مرجع سابق ،ص.174
( )2محكمة النقض الفرنسية ،جلسة ،00نوفمبر0225 ،م ،مشار إليه :منصور ،حسام أحمد هـالل وآخـرون ،قـانون
التحكيم الفرنسي ،ص.11
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هيئة التحكيم فـي الـدعوى لعـدم اختصـاص تلـك الهيئـة بنظرهـا لتعلقهـا بعقـد إداري ،وهـو عقـد أشـغال
عامة ،والذي ينعقد االختصاص بنظر منازعاته لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره)(.)1
كما أجازت المحكمة اإلداريـة العليـا المصـرية االتفـاق علـى تسـوية منازعـات العقـود اإلداريـة
تحكيماً وفق أحكام قانون التحكـيم رقـم (1554/27م) حـين انتهـت فـي هـذا الشـأن إلـى أنـه ( ...إنمـا
المحــتكم باتفاقــه علــى التحكــيم يمــنح المحكــم ســلطة الحكــم فــي الن ـزاع بــدالً مــن المحكمــة المختصــة
أصالً بنظرة ...الخ) (.)2
ثالثاً  -موقف القضاء الليبي
لمقتضيات الضرورة التي قد تستوجبها عقود بعض الجهات اإلداريـة العامـة ،متـى تطلبـت المصـلحة
العامة ذلك وهـذا مـا قررتـه المحكمـة العليـا الليبيـة فـي العديـد مـن القضـايا المعروضـة عليهـا وتحديـداً
في حكمها الصادر في جلسة 1572/4/5م والذي جاء فيه (طالبـت الشـركة اإليطاليـة (نوفوكسـترو)
مـن المحكمــة تعيــين محكـم تنفيــذاً لالتفــاق الـوارد فــي العقــد األصـلي ،وذلــك نتيجــة لتعـرض هــذا العقــد
للفسخ من قبـل و ازرة الز ارعـة واإلصـالح الز ارعـي باعتبـار هـذه الـو ازرة هـي الطـرف الثـاني فـي العقـد،
وقد أخلت بالتزاماتها التعاقدية ،إال أن إدارة القضـايا دفعـت بـأن الفسـخ قـد لحـق اتفـاق التحكـيم الـوارد
بالعقــد األصــلي ،ولكــن المحكمــة لــم تأخــذ بهــذا الــدفع ورفضــته)( ،)3كمــا أكــدت المحكمــة العليــا الليبيــة
على مبدأ التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية

1571 5 2

( )1محكمة القضاء اإلداري المصرية ،قضية رقم ( )4188لسنة 48ق ،جلسة 1116/1/18م .أشـار إليـه :خليفـة،
عبد العزيز عبد المنعم ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الداخلية والدولية ،مرجع سابق ،ص.14
( )2المحكمة اإلدارية العليا المصـرية ،طعـن رقـم ( )886لسـنة 32ق ،جلسـة 1113/1/18م ،المشـار إليـه :خليفـة،
عبد العزيز عبد المنعم ،التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وغير العقدية ،مرجع سابق ،ص.111

( )3مجلة المحكمة العليا الليبية ،طعن إداري رقم(17/1ق) جلسة 1172/4/5م سنة ،6العدد -4يوليو1172 ،م ،ص.00
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اشــتراط الطرفــان فــي العقــد اإلداري إحالــة كــل ن ـزاع ينشــأ حــول تفســير العقــد أو تنفيــذه إلــى
محك ــم ال يغي ــر م ــن اختص ــاص المحكم ــة العلي ــا (دائـ ـرة القض ــاء اإلداري) ف ــي نظ ــر دع ــوى الخبـ ـرة
التمهيدية ألن االختصاص في العقود اإلدارية ينعقد أصالً لهذه المحكمة(.)1
ويس ــتفاد م ــن ذل ــك أن القض ــاء اإلداري الليب ــي ح ــدد موقف ــه بجـ ـواز التحك ــيم ف ــي المنازع ــات
اإلداريــة العقدي ــة ف ــي األحكــام س ــالفة ال ــذكر .ب ــل يعــد م ــن المناصــرين له ــذا المبــدأ ،وه ــذا م ــا قررت ــه
المحكمة العليا أيضاً في حكمها بجلسة 1572/4/5م المشار إليه سلفاً في قولهـا (إن القـانون الليبـي
خال من أي نص مانع يحول دون اللجوء إلى التحكيم في العقود اإلدارية).
رابعاً -موقف القضاء االردني
أمــا موقــف القضــاء األردنــي فقــد جــاءت أحكامــه فــي مجــال نظــر منازعــات العقــود اإلداريــة
منسجمة مع أحكام التشريع الخاص الذي ينظم قواعد التحكيم سواء القانون رقم ( )18لسنة 1553م
أو القــانون الحــالي رقــم ( )31لســنة 2221م .وتؤكــد ترســيخ مبــدأ مشــروعية التحكــيم فــي منازعــات
العقود اإلدارية وللتدليل أكثر نورد بعض األحكام القضائية التي تعطي لةدارة الحق فـي اللجـوء إلـى
التحكــيم فــي منازعــات العقــود اإلداريــة منهــا قـرار التمييــز المتعلــق بــالنزاع الناشـئ بــين دائـرة الجمــارك
وهي صاحبة العالقة أنه يستفاد من أحكام المادة (/78ب) من قانون الجمارك التي تنص على أنه
(إذا ما تم وقوع خالف بين الدائرة وأصحاب العالقة حول مواصفات البضاعة أو منشئها يحال

( )1مجلــة المحكمــة العليــا الليبيــة ،طعــن إداري رقــم (18/11ق) جلســة 1171/5/0م ،الســنة الثامنــة ،العــدد األول ،ص،11
مشــار إليــه :عمــر مفتــاح الشــيباني ،مبــدأ التحكــيم فــي فــض الخصــومة اإلداريــة وأث ـره علــى نظريــة العقــد اإلداري ،مرجــع

سابق ،ص ،117المحيشي ،عثمان سعيد ،التحكيم في عقود األشغال العامة ،مرجع سابق ،ص.111
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األم ــر إلـ ــى المـ ــدير ،فـ ــإذا لـــم يقبـ ــل صـ ــاحب العالق ــة بـــالقرار الصـ ــادر فلـ ــه الح ـ ـق فـــي اللجـــوء إلـــى
التحكيم)(.)1
يفهــم مــن ذلــك أن اللجــوء إلــى التحكــيم هــو أمــر جـوازي لصــاحب العالقــة وال مجــال العتبــاره

وكــذلك قرارهــا (محكمــة التمييــز األردنيــة) الصــادر بمناســبة إب ـرام اتفاقيــة تحكــيم مبرمــة بــين
و ازرة التربية والتعليم وشركة (أنشور انترناشيونال) في 2221/11/25م في إطار عقد لتطوير أجهزة
الكترونيــة للــو ازرة مــن قبــل الشــركة حيــث اختلــف الطرفــان حــول شــروط تنفيــذ العقــد وقــر ار حــل هــذا
الخالف باللجوء إلى التحكيم ،كمـا هـو منصـوص عليـه فـي العقـد ،وبعـد أن تمـت إجـراءات التحكـيم،
طعنت الو ازرة بقرار التحكيم أمام محكمة االستئناف ،وقضت المحكمة برد الطعن

()2

شكالً.

يفهم من ذلك أن و ازرة التربية كسلطة عامة قد عزمت أمرها بالموافقـة علـى التحكـيم كوسـيلة
بديلــة لتســوية المنازعــات الــدائرة بينهــا وبــين الشــركة المتعاقــد معهــا ،ممــا يــدل علــى ج ـواز خضــوع
المنازعات اإلدارية العقدية للتحكيم.
وفــي ضــوء مــا تقــدم ذكـره مــن آراء فقهيــة وقضــائية حــول مشــروعية اللجــوء إلــى التحكــيم فــي
المنازعــات اإلداري ــة العقدي ــة وبيــان حج ــج وأس ــانيد كــل اتج ــاه (مع ــارض ومؤيــد) يس ــتفاد ب ــأن انع ــدام
األس ــاس التشـ ـريعي إلج ــازة التحك ــيم اإلداري ف ــي مج ــال المنازع ــات اإلداري ــة العقدي ــة بش ــكل صـ ـريح
ومستقل كان السـبب الرئيسـي أمـام وجـود هـذا االخـتالف الفقهـي والقضـائي فـي شـأن إجـازة أو حظـر

( )1قـرار تمييــز حقــوق رقــم ( )18/1517مجلــة نقابــة المحــامين األردنيــة ،العــدد .8 .7الســنة 1111م ،ص.0068
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( )2العبادي ،محمد وليد ،أهمية التحكيم وجواز اللجوء إليه في منازعات العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.366
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اللجــوء للتحكــيم ممــا جعــل الــبعض حظــر مشــروعيته علــى الجهــات اإلداريــة فــي حــين آخــر أجــازه
ضمن شروط والبعض اآلخر أجازه في مجال العقود الدولية فقط وهناك كم أجازه بصورة مطلقة كما
في األردن.
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الفصل الرابع
اآلثار المترتبة على اتفاق التحكيم
تمهيد
قد يكون من الصعب بمكان في مجال العلوم االنسانية عمومـاً وفـي مجـال أثـر التحكـيم فـي
المنازعات اإلدارية العقدية ،خصوصـاً ،أن نحـدد علـى وجـه القطـع واليقـين النتيجـة التـي ينتهـي إليهـا
أثــر التحكــيم فــي هــذا المجــال إال أننــا نعتقــد بــأن اعتبــارات التغيــر والتطــور للتحكــيم فــي المنازعــات
اإلدارية العقديـة سـوف تتضـح بشـكل يختلـف عمـا كـان عليـه فـي السـابق فـالتحكيم أيـا كانـت صـورته
آثار جوهرية ذات أهمية أحدهما آثار سلبية ،تمس سيادة الدولة
(شرط أو مشارطة) يرتب اً

()1

وتتمثـل

في امتناع االطراف المتعاقدة عن عرض نزاعهم على القضاء الوطني للدولة ومنع هذا القضاء مـن
الفصل فيه.

()2

واالخــر أثــر إيجــابي يتمثــل فــي الت ـزام االط ـراف المتعاقــدة بعــرض الن ـزاع القــائم أو المحتمــل
حدوثه على محكمين بعد االتفاق على ذلـك وتحديـد إجـراءات التحكـيم ومـن ثـم يتـولى المحكـم سـلطة

( )1تثبت السيادة للدولة عندما تتوافر مقوماتها وهي الشعب ،واالقليم ،وهيئة منظمة حاكمة تمارس سـلطاتها بإرادتهـا
الح ـرة وتبســط نفوذهــا علــى كامــل الت ـراب الــوطني ولهــا سـلطة اصــدار الق ـوانين والل ـوائح والقــدرة علــى تنفيــذها فــي
مختلــف مضــارب الحيــاة اليوميــة لشــعبها وتتــولى تســيير الم ارفــق العامــة للدولــة دون تــدخل خــارجي فــي شــؤونها
الداخلية ،والسيادة نوعين سيادة مطلقة تتمتع فيها الدولة بحريـة فـي ممارسـة سـلطاتها وال تحـد منهـا أيـة حـدود وال

تتقيد بـأي التـزام قـانوني إال مـا تـم بإرادتهـا الحـرة ،وسـيادة مقيـدة تتقيـد فيهـا الدولـة بقواعـد قانونيـة يفرضـها القـانون
العــام الــدولي والــداخلي عليهــا ،للتوضــيح ارجــع ،العطيــة ،عصــام0212( ،م) .والقــانون الــدولي العــام( ،ط.)3 .
بغـداد ،العـراق :المكتبــة القانونيــة ،ص 312ومــا بعــدها ،اســماعيل ،رقيــة ريــاض ،خضــوع الدولــة للتحكــيم ونظريــة
السيادة التقليدية ،مرجع سابق ،ص.105

( )2ابو زيد ،سراج حسين (0224م) ،التحكيم في عقود البترول( ،د.ط) .مصر :دار النهضة العربية ،ص.351
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الفصل فيه أو أن يحدد المحكم نفسه إجراءات التحكـيم إذا تعـذر وجـود اتفـاق لألطـراف عـن ذلـك(.)1
وفــي كلتــا الحــالتين يســاهم التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة بتطــوير مســتقبل القــانون اإلداري
للدولة وأيـا كـان أثـر التحكـيم (سـلبي أو إيجـابي) فإنـه مـن األمـور الجوهريـة التـي يجـب اإلشـارة إليهـا
فــي هــذا الصــدد ،بــأن الجهــة المختصــة أصــال بنظــر الن ـزاع (المحكمــة) .ال تملــك الحكــم بعــدم قبــول
الدعوى من تلقاء نفسها إذا تم إحالة النزاع إليهـا مـن قبـل أحـد أطـراف العقـد محـل النـزاع والمتضـمن
شــرط أو اتفــاق التحكــيم ،بــل يجــب ان يــدفع بهــذا االتفــاق مــن قبــل أحــد الخصــوم أمامهــا ،وذلــك لعـدم
تعلق هذا الدفع بالنظام العام(.)2
وعلى هدي ما تقدم تـم تقسـيم هـذا الفصـل إلـى ثالثـة مباحـث خصـص األول :ألثـر التحكـيم
ف ــي المنازع ــات اإلداري ــة العقدي ــة عل ــى الطبيع ــة القانوني ــة للعق ــد والث ــاني :لد ارس ــة أث ــر التحك ــيم ف ــي
المنازعــات اإلداريــة العقديــة علــى ســيادة الدولــة فــي حــين خــص الثالــث :بــأثر التحكــيم فــي المنازعــات
اإلدارية العقدية على مستقبل القضاء اإلداري للدولة وذلك على النحو التالي:

( )1المومني ،أحمد صـعيد( ،د .ت) التحكـيم فـي التشـريع األردنـي والمقـارن ،الجـزء األول( ،د .ط) .عمـان ،األردن:
مطبعة التوفيق ،ص ،170الحداد ،حفيظة السيد( ،د .ت) .االتجاهات المعاصرة بشأن اتفـاق التحكـيم( ،د .ط).
االسكندرية ،مصر :دار الفكر الجامعي ،ص.115
( )2القليوبي ،سميحة (0210م) .األسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقـانون رقـم ( )07لسـنة 1114م( .د .ط).
القــاهرة ،مصــر :دار النهضــة العربيــة ،ص ،72حــداد ،حم ـزة0210( ،م) .بحــث بعن ـوان (الــدور الفعــال للقضــاء
الــوطني فــي مجــال التحكــيم التجــاري الــدولي) .منشــور بمجلــة التحكــيم العربــي ،العــدد – )11( ،ديســمبر0210م،

ص.43
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المبحث األول
أثر التحكيم على الطبيعة القانونية للعقد
تمهيد:
عــرف الفقــه العقــد اإلداري بأنــه (العقــد الــذي يبرمــه شــخص معنــوي عــام بقصــد تســيير مرفــق
عــام أو تنظيمــه ،تظهــر فيــه نيــة اإلدارة فــي األخــذ بأحكــام القــانون العــام وآيــة ذلــك ان يتضــمن العقــد
ش ــروطاً اس ــتثنائية وغي ــر مألوف ــة ف ــي الق ــانون الخ ــاص ،أو أن يخ ــول المتعاق ــد م ــع اإلدارة االش ــتراك
مباشرة في تسيير المرفق العام) (.)1
يفهــم مــن ذلــك بــأن العقــد اإلداري أحــد الوســائل التــي تســتخدمها اإلدارة لضــمان ســير المرفــق
العام لهذا يجب ان ال ينظر إليه باعتباره مصد اًر اللتزامات تعاقدية فحسب ،بل يتعين ان يوضع في
االعتبار بأنه يؤدي دو اًر هامـاً للصـالح العـام ،كـون الدولـة أحـد أط ارفـه وأنهـا ال تتعاقـد كسـائر األفـراد
ألنه ــا ال تس ــتهدف تحقي ــق مص ــالح خاص ــة أو ذاتي ــة كمص ــالح االفـ ـراد ،ب ــل تتعاق ــد باس ــم الجماع ــة
ولصالح المستفيدين من المرافق العامة بقصد تحقيق الصالح العام.
ومــن هنــا يجــب ان تخضــع هــذه العقــود ومــا يترتــب عليهـا مــن منازعــات أثنــاء تنفيــذها ،إلــى
نظ ـام قــانوني خــاص ،يحفــظ لهــا طبيعتهــا الخاصــة ويكفــل مــن خاللــه حقــوق والت ازمــات المتعاقــدين
ويبــرز خصائصــها التــي تق ـوم عليهــا وهــذا مــا يتطلبــه القــانون ،والمنطــق ،خاصــة إذا مــا نظرنــا إلــى
السلطات الواسعة والخطيرة التي تتمتع بها اإلدارة في مواجهـة المتعاقـد معهـا والتـي ال نظيـر لهـا فـي
القانون الخاص(.)2

( )1الطماوي ،سلميان محمد ،االسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.47
( )2الطماوي ،سليمان محمد ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.354
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فكان اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة وأستثنائية عـن االصـل العـام لتسـوية مـا يترتـب علـى
هــذه العقــود مــن منازعــات أمــر مستحســن عنــد االطـراف المتعاقــدة خاصــة ،لمــا يتمــع بــه التحكــيم مــن
مزايا في هذا المجال ،إال أن لنظام التحكيم في هذه العقود آثار يمكن تحديدها في المطلبين:
المطلب االول :اثر التحكيم على خصائص العقد اإلداري
المطلب الثاني :أثر التحكيم على المنازعة اإلدارية العقدية
المطلب األول
أثر التحكيم على خصائص العقد اإلداري
الجــدير بالــذكر فــي هــذا المقــام أن لــةدارة صــيغتين للتعاقــد إحــداهما تنــزل فيهــا اإلدارة منزلــة
األفـراد العــاديين ،بحيــث تظهــر فــي العقــد كشــخص قــانوني عــادي ولــيس باعتبارهــا ســلطة عامــة ،أي
أنها تماثل في ذلك ما يبرمه األفراد من عقود خاصة تكون خاضعة لذات النظام القانوني ،أي تحت
مظلة القانون الخاص او المدني وهي عقود مدنية رغم وجود اإلدارة طرفا فيها(.)1
إال انــه يحكمهــا مبــدأ المســاواة والعقــد ش ـريعة المتعاقــدين ،ومــن ثــم فــإن اللجــؤ إلــى التحكــيم
بشأن ما يترتب عليها من نزاعات ال يثير أي إشكال في ذلك.
وهناك صنف آخر من العقود يغاير سابقه بحكم انفراده بخصـائص معينـة ،سـواء مـن حيـث
النشأة أو التنفيذ أو اآلثار المترتبة عنه ،أي أنه خاضع لنظام قانوني معين مختلف تماما عن األول
ويطلق عليها العقود اإلدارية التي تتمتع اإلدارة فيها بامتيازات وسلطات واسـعة فـي مواجهـة المتعاقـد
معها ،حيث ال مجال إلعمال مبدأ المساواة بين طرفـي العقـد اإلداري بالقـدر المعمـول بـه فـي العقـود
( )1عم ـرة ،مفتــاح علــي الشــباني ،مبــدأ اللجــوء إلــى التحكــيم فــي فــض الخصــومة اإلداريــة وأث ـره علــى نظريــة العقــد
اإلداري ،مرجع سابق ،ص.7
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المدنية ،وهذا الوضع المتميز يرجع لما يحتويه العقد اإلداري من شـروط اسـتثنائية وغيـر مألوفـة فـي
العقود المدنية .وهي شروط تبرز مظاهر السلطة العامـة فـي العقـد اإلداري فـالراجح فقهـاً وقضـاء أن
العقد اإلداري ال يتمتع في مواجهة اإلدارة بقوة االلزام كما في العقود المدنية فيحـق لـةدارة تعديلـه أو
انهائه إذا اقتضى الصالح العام ذلك ألن االنهاء االنفرادي لهـذه العقـود مـن جانـب اإلدارة يعتبـر مـن
الخصائص التي تتميز بها العقود االدارية عن غيرهـا مـن العقـود

()1

ولهـا الحـق فـي فـرض الجـزاءات

على المتعاقد معها إذا ما أخل بااللتزامات التعاقدية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك(.)2
وبناءا على ما تقدم ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن اللجوء إلى التحكـيم فـي المنازعـات
آثار سلبية على نظرية العقود اإلدارية وخصوصـيتها ال سـيما إذا كـان القـانون
اإلدارية العقدية يرتب اً
الواجب التطبيق الذي اختاره االطراف او المحكم ال يعرف التمايز بينهما وبين العقود المدنية(.)3
ـار تتعـارض بشـدة مـع األسـس التـي
فـي حـين ذهـب آخـرون إلـى القـول بـأن التحكـيم يرتـب آث اً
تقـوم عليهــا نظريـة العقــد اإلداري وذلــك ألن التحكـيم يقــوم علـى أســاس المســاواة المطلقـة بــين أطـراف
النزاع وعدم تمييز احدهما على اآلخر ولو كان الطرف االخر الدولة ذاتها أو إحدى سلطاتها ،فهي
امـام المحكــم تتســاوى مــع االخـرين ولــو كــان مــن بيـنهم فــرد عــادي ،فلــيس لهـا أمــام هيئــة التحكــيم أي

( )1انظر ،عياد ،احمد عثمان ،)1173( ،مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية( ،د .ط) دار النهضة العربيـة،
القاهرة ،مصر ،ص 110و ص.053
( )2خليفــة ،عب ــد العزيــز عب ــد المــنعم ،)0228( ،األســس العامــة ف ــي العق ــود اإلداريــة( ،ط .أولــى) المركــز الق ــومي
لةصدارات القانونية ،القاهرة ،ص.053

( )3حماد ،أشرف محمد خليل ،التحكيم في المنازعات اإلدارية وآثاره القانونية ،مرجع سابق ،ص.302
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وضع متميز أو أية امتيازات السلطة العامة وهـذا ال يتفـق مـع طبيعـة القانونيـة للعقـد اإلداري وال مـع
األسس التي تقوم عليها نظرية العقد اإلداري(.)1
بينمــا يــرى جانــب آخــر م ــن الفقــه بــأن مــن أهــم اآلث ــار المترتبــة علــى اللجــوء للتحكــيم ف ــي
المنازعــات اإلداريــة العقديــة انــه يأخــذ المحكــم دائمــا بعــين االعتبــار مبــدأ المســاواة بــين االطـراف وان
العقد شريعة المتعاقدين وهذا يؤدي بالنهاية إلى هدم القواعد األصولية المستقرة والمتعارف عليها في
العقــد اإلداري وتمييـزه المنفــرد فــي القــانون العــام باإلضــافة إلــى عـدم قــدرة المحكــم فــي تحقيــق التـوازن
المالي للعقد(.)2
في حين يرى جانب آخر من الفقه ان اللجوء إلى التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية ال
يرتب أي آثار سلبية على نظرية العقـد اإلداري .ويسـتدلوا فـي ذلـك بالطبيعـة الرضـائية النعقـاد العقـد
ب ــين اإلدارة العام ــة والمتعاق ــد معه ــا ،فم ــثالً ه ــذا التعاق ــد ي ــتم بمح ــض إرادة المتعاق ــد وبكام ــل األهلي ــة
القانونيــة التــي تخولــه للتعاقــد وعلــى علــم تــام بمضــمون العقــد بمــا فيــه اتفــاق التحكــيم ومــع ذلــك يبــدئ
موافقته عليه ،يضـاف إلـى ذلـك ان المشـرع فـي غالبيـة الـدول أجـاز صـراحة اللجـوء إلـى التحكـيم فـي
المنازعات اإلدارية العقدية وهو المسـؤول عـن نظريـة العقـد اإلداري وابعادهـا ،األمـر الـذي يـدل علـى
ـار ســلبية علــى تلــك النظريــة وال يعــدمها كمــا يــدعي
ان التحكــيم فــي هــذا النــوع مــن العقــود ال يرتــب آثـ اً
البعض( .)3وامام هذا الجدل الفقهي حول أثر التحكيم على خصائص العقد اإلداري فإنه يجب علينا
ع ــرض هـــذه الخص ــائص الذاتيـ ــة للعق ــود اإلداريـــة بش ــكل م ــوجز – ال يس ــعنا المقـ ــام التط ــرق إليهـــا
بالتفصــيل -حتــى ال نخــرج عــن النطــاق المحــدد لد ارســة هــذا الموضــوع ،حيــث تظهــر أهميــة البحــث
( )1ســاري ،جــورجي شــفيق ،التحكــيم ومــدى ج ـواز اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود االداريــة ،مرجــع
سابق ،ص.103
( )2البطوش ،عبداهلل محمد سالمة ،التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.151
( )3عبد الهادي ،بشار جميل ،التحكيم في منازعات العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.54
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حـول هــذه الخصـائص فيمــا تتمتـع بــه اإلدارة كطـرف فــي العقـد اإلداري بســلطات وامتيـازات ال مقابــل
لهــا فــي القــانون الخــاص ،ويمكــن إرجــاع منــاط هــذه الســلطات إلــى مقتضــيات ســير الم ارفــق العامــة
وتحقيـق الصـالح العــام

()1

فـي حــين نجـد أن أبــرز امتيـازات االدارة تتجســد فـي ســلطة الرقابـة والتوجيــه

واإلشراف على المتعاقد أثناء تنفيذ التزاماته ،وسلطتها في تعديل العقد والمتمثلـة فـي تعـديل الت ازمـات
المتعاقد معها نقصا أو زيادة ،وسلطتها في التنفيذ المباشر واقتضاء حقوقها من العقد ،وسلطة توقيع
الجزاءات على المتعاقد المخل بالتزاماته ،وسلطتها في إنهاء العقد ولو دون خطأ من جانب المتعاقد
مع التزام اإلدارة في نفس الوقت التزام تعاقدي يمثـل حقوقـاً للمتعاقـد االخـر حيـث تلتـزم اإلدارة ابتـداء
بــاحترام شــروط التعاقــد ،فعليهــا أداء الــثمن المتفــق عليــه وتقــديم الدفعــة المقدمــة المنصــوص عليهــا
وتســليم الموقــع خــال مــن العوائــق وتســهيل ومعاونــة المتعاقــد فــي الحصــول علــى اذن لمزاولــة عملــه،
والتزامهــا المشــترك مــع المتعاقــد بتنفيــذ العقــد ،وفقــا لمبــدأ حس ـن النيــة فــي التعامــل ،والتزامهــا بإعــادة
التـوازن المــالي للعقــد سـواء عنــد تعــديلها للعقــد أو عنــد تحقيــق أي شــرط مــن نظريــات فعــل األميــر أو
الظروف الطارئة أو الصعوبات المادية غير المتوقعة(.)2
ومن خالل هذا العرض للخصائص الذاتية للعقود اإلدارية والتي ينظر إليها على أنها تمثـل
امتيازات وسلطات تتمتع بها اإلدارة فـي مواجهـة المتعاقـد معهـا ،إال أنهـا فـي الواقـع تبـين لنـا مظـاهر
السلطة العامة في العقود اإلدارية التي تمكـن اإلدارة مـن تحقيـق هـدفها مـن التعاقـد وهـو النفـع العـام،
الــذي يتعــارض مــع الحقــوق الماليــة للمتعاقــد مــع اإلدارة هدف ـه ،فــإن نيــة الط ـرفين فــي العقــد تختلــف
ف ــاإلدارة تس ــتهدف المص ــلحة العام ــة م ــع ع ــدم التض ــحية ب ــالحقوق المالي ــة للمتعاق ــد ،واآلخي ــر هدف ــة

( )1الطماوي ،سليمان محمد ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.371
( )2عكاشــة ،حمــدي ياســين ،موســوعة العقــود اإلداريــة والدوليــة ،العقــود اإلداريــة فــي التطبيــق العملــي ،مرجــع سـابق،
ص.023
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المنفعة الخاصة ،و مهمة المحكم في العقد اإلداري ال تكـون صـعبة فهنـاك معطيـات أساسـية يسـعى
المحكـم فـي عملـه علـى تحقيقهـا وهـي إقامـة العــدل والمسـاواة بـين الطـرفين ،واحتـرام مبـدأ حسـن النيــة
في تنفيذ االلتزامات المترتبة عن العقـد ،وهـذه المعطيـات هـي غايـة التحكـيم بصـورة عامـة ممـا يعنـي
إمكانية تطبيقها في مجال التحكيم في العقود اإلدارية فتحقق الغاية التي يسعى إليها كل طرف وهي
المســاواة بــين الطـرفين فــي العقــد اإلداري .كــالتحكيم فــي نـزاع خــاص بعقــد إداري موضــوعه اســتخدام
اإلدارة لسلطتها في إنهاء العقد اإلداري بال خطأ من جانـب المتعاقـد ،هنـا يمكـن للمحكـم ان يسـتخدم
ســلطات القاضــي اإلداري فيســلم لــةدارة بحقهــا فــي إنهــاء العقــد لــدواعي المصــلحة العامــة ،مــع تقريــر
التعــويض المناســب للمتعاقــد عمــا لحقــه مــن ضــرر ،وفــي هــذه الحالــة تتحقــق لكــل طــرف فــي العقــد
الهدف الذي يسعى إليه( .)1كما رأينا فإن الخصائص الذاتية للعقد اإلداري يقابلهـا ضـمانات للمتعاقـد
في مواجهة اإلدارة ،مما يعني عدم تأثير التحكيم اإلداري على خصائص العقد االداري.
المطلب الثاني
أثر التحكيم على المنازعة اإلدارية العقدية
ان مســألة البحــث حــول أثــر التحكــيم علــى إجـراءات المنازعــة اإلداريــة العقديــة ليســت مســألة
نظرية بحتة ،بل تعتبر ذات أهمية حيوية من نواح عدة.
فمـــن ناحيـــة يعتبـ ــر التحكـــيم فـ ــي المنازعـ ــات اإلداريـ ــة العقدي ــة ذات أثـ ــر إيجـ ــابي لألط ـ ـراف
المتعاقــدة عمومــا وللطــرف االجنبــي علــى وجــه الخصــوص ،فمــن خــالل إدراج اتفــاق التحكــيم ضــمن
بنــود العقــد يســتطيع األخيــر ،باالتفــاق مــع نظيـره ،أن يحــدد القــانون الواجــب التطبيــق علــى إج ـراءات
التحكيم والذي بموجبه يتعرف االطراف المتعاقدة على القواعـد القانونيـة الالزمـة لحسـم المسـائل ذات

( )1حماد ،اشرف محمد خليل ،التحكيم في المنازعات اإلدارية وآثاره القانونية ،مرجع سابق ،ص 341وما بعدها.
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الطبيعــة اإلجرائيــة التــي تثــور أثنــاء الخصــومة التحكيميــة مثــل تبــادل المــذكرات ،والمواعيــد ،وســماع
الشـ ــهود وطـ ــرق الطعـ ــن فـ ــي حكـ ــم التحكـ ــيم واالعت ـ ـراف بـ ــه وتنفيـ ــذه وتس ـ ـبيب االحكـ ــام وغيرهـ ــا مـ ــن
اإلجراءات التي تساعد وتسهل في حسم النزاع(.)1
ومــن ناحيــة ثانيــة ال يقتصــر أثــر التحكــيم فــي المنازعــة اإلداريــة العقديــة علــى مــنح الحريــة
لألط ـراف المتعاقــدة فــي اختيــار القــانون الواجــب التطبيــق علــى إج ـراءات التحكــيم ،فحســب ،بــل يمتــد
ليشــمل المحكــم ايضــا ،حيــث يتمتــع هــو االخــر فــي ظــل وجــود نظــام التحكــيم بحريــة أكبــر مــن تلــك
الممنوحة للقاضي الوطني ،فيما يتعلق باإلجراءات المتبعة في المنازعة اإلدارية العقدية ،فالمحكم له
الحرية في اختيار القانون الذي يراه أصلح من وجهة نظره لتطبيقه على الخصومة المعروضة عليـه
حالــة لــم يتفــق األط ـراف علــى ذلــك او لــم يحــدده القــانون ،بعكــس الحــال إذا مــا رفعــت الــدعوى امــام
القضاء الوطني فالقاضي هنا مقيد بتطبيق قانون دولته الـذي أشـارت إليـه قواعـد االسـناد الـواردة فـي
القانون الدولي الخاص للدولة التابع لها.

()2

وتتضح تلك الميزة في حالة لجوء الدولة والمتعاقد معهـا إلـى االتفـاق علـى التحكـيم مـع مـنح
المحكم سلطة اختيار القانون المالئم لحكم النزاع أو العـدول عـن ذلـك القـانون ويطبـق قواعـد العدالـة
قدر اكبـر مـن المرونـة فـي اختيـار النصـوص المالئمـة لحسـم النـزاع،
واإلنصاف وبما يعطي للمحكم اً
وهــذه الميـزة ال تتـوافر للقاضــي الــوطني الملــزم دائمــا بتطبيــق القواعــد اإلجرائيــة الشــكلية والموضــوعية
المنصوص عليها في قانون المرافعات الوطني فال يحق لـه العـدول عنـه بـأي شـكل مـن األشـكال او

( )1أبو زيد ،سراج حسين .التحكيم في عقود البترول ،مرجع سابق ،ص.455
( )2الح ـواري ،أســامة أحمــد (0221م) .القواعــد القانونيــة التــي يطبقهــا المحكــم علــى موضــوعات المنازعــات الدوليــة
الخاصة( ،ط .اولى) .االصدار الثاني ،دار الثقافة العربية للنشر والتوزيع ،عمان ،ص.103
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التغاضي عن إجراء من اإلجراءات المتطلبة لنظـر الـدعوى حتـى ولـو كـان الهـدف مـن ذلـك التيسـير
على طرفي الدعوى(.)1
أمــا فــي ظــل نظــام التحكــيم ،فــالمحكم وكــذلك طرفــي الن ـزاع المتعلــق بالعقــد اإلداري اعطــت
الحريــة الكاملــة فــي اختيــار إج ـراءات التحكــيم بعيــدا عــن اإلج ـراءات المعقــدة المنصــوص عليهــا فــي
الق ـوانين الوضــعية ممــا يــوفر علــى االط ـراف المتعاقــدة الكثيــر مــن الوقــت والجهــد وبــاإلطالع علــى
نصوص العديد من القـوانين الوطنيـة الخاصـة بـالتحكيم

()2

يمكـن القـول مـن حيـث المبـدأ أن معظمهـا

قد أخذت بمبدأ سلطان اإلرادة فـي تحديـد القواعـد االجرائيـة الواجبـة اإلتبـاع أمـام المحكمـين كمـا انهـا
منحت في المقام الثاني للمحكمين انفسهم سلطة تقديرية واسعة في تحديد هذه القواعد في حالة عدم
وجود قواعد إجرائية مختارة من قبل األطراف(.)3
 -7القانون الفرنسي.
وي ــأتي ف ــي مقدم ــة ه ــذه القـ ـوانين الق ــانون الفرنس ــي حي ــث أج ــاز لألطـ ـراف عن ــد االتف ــاق عل ــى
التحكيم ان ينظموا اإلجراءات المتبعة في خصومة التحكيم مباشرة أو باالستناد إلـى الئحـة التحكـيم،
كما يجوز لهم إخضاع هذه اإلجراءات إلى قـانون آخـر يرونـه اكثـر مالءمـة لحسـم النـزاع وفـي حالـة

( )1الرفاعي ،اشرف عبد العلـيم (0223م) .القـانون الواجـب التطبيـق علـى موضـوع التحكـيم( ،ط .أولـى) دار الفكـر
الجامعي ،االسكندرية ،مصر ،ص 5وايضا ص 15و .32
( )2منها القانون المرافعات العراقي رقم ( 83لسنة 1161م المادة ( )065منه ،والمادة ( )500من القـانون السـوري
رقم (1153/84م بشأن أصـول المحاكمـات السـوري ،بـاب التحكـيم ،والمـادة ( )458مـن قـانون الج ازئـري الجديـد
للتحكيم.

( )3أبو زيد ،سراج حسين ،التحكيم في عقود البترول ،مرجع سابق ،ص.521
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السكوت عن تحديد هذه اإلجـراءات يحـق للمحكـم ان ينظمهـا وبالقـدر الـذي يحتاجـه سـواء مباشـرة او
باالستناد إلى قانون معين أو إلى الئحة تحكيم(.)1
يفهم من ذلك ان المشرع الفرنسي قـد أخـذ فـي المقـام األول بمبـدأ اسـتقالل اإلرادة فـي تنظـيم
إجراءات التحكيم ،وأخذ في المقام الثاني بمبدأ حرية المحكمـين فـي تنظـيم هـذه اإلجـراءات وذلـك فـي
حالة عدم وجود اتفاق بين األطراف في هذا الخصوص.
 -1القانون المصري.
أم ـ ــا موق ـ ــف المش ـ ــرع المص ـ ــري ج ـ ــاء متباينـ ـ ـاً فف ـ ــي الم ـ ــادة ( )1م ـ ــن ق ـ ــانون التحك ـ ــيم رق ـ ــم
(1554/27م) والمعـدل بموجــب القــانون رقـم ( )5لســنة 1557م .اقــر وجوبيـة تطبيــق قــانون التحكــيم
المصــري علــى إج ـراءات التحكــيم وبصــرف النظــر عــن إرادة الخصــوم فلــيس لهــم الحــق فــي اختيــار
القـانون الواجــب التطبيــق علــى تلــك اإلجـراءات وفــي نــص المــادة ( )25مــن نفــس القــانون جــاء بحكــم
مناقض لما سبق فقد اعطت هذه األخيرة الحق ألطراف التحكيم في اختيار القانون الواجب التطبيق
على إجراءاته مما يعني معه إمكانية استبعاد تطبيق القانون المصري على إجراءات التحكيم(.)2
ويــرى جانــب مــن الفقــه بأنــه ال يوجــد تعــارض وفسـر ذلــك بــأن المشــرع فــي نــص المــادة ()1
قصــد القواعــد االجرائيــة المتعلقــة بالنظــام العــام والتــي فرضــت س ـريان القــانون المصــري عليهــا كمبــدأ
المساواة بين االطراف ومبدأ حق الدفاع وهذا متفق عليهما في معظم التشريعات (.)3

( )1منصــور ،حســام احمــد هــالل ،خليــل ،حســين اب ـراهيم ،عمــاد هبــة اهلل ،قــانون التحكــيم الفرنســي ،مرجــع ســابق،
ص ،03المادة ( )1464من القانون الفرنسي.
( )2مهدي منـى ،قـانون المرافعـات والتحكـيم فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة ،مرجـع سـابق ،ص ،81والمـواد ( 1و )05
من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بموجب القانون رقم ( )1سنة 1117م.
( )3الشامسي ،عبداهلل حمـد عمـران (0227م) .التحكـيم فـي المنازعـات اإلداريـة فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة،
(رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة القاهرة ،ص.102
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 -0القانون الليبي.
أما موقف المشرع الليبـي فقـد اكـد علـى السـلطة التقديريـة للخصـوم ان يضـمنوا عقـد التحكـيم
أو أي مشــارطة أخــرى للتحكــيم وقبــل ان يبتــدئ المحكمــون فــي نظــر الن ـزاع قواعــد معينــة واج ـراءات
يسير عليها المحكمون ،وفي حالة تعذر ذلك أجاز للمحكمين أن يضعوا القواعد التي يرونها مالئمة
وصالحة لحسم النزاع ،أما إذا لم يتمكن الخصوم مـن تحديـد القواعـد واإلجـراءات التـي يجـب اتباعهـا
لحس ــم الخ ــالف وك ــذلك المحكم ــون فف ــي ه ــذه الحال ــة يج ــب م ارع ــاة األص ــول المتبع ــة ام ــام المح ــاكم
الليبية(.)1
 -8موقف القانون األردني.
وفــي نفــس الســياق أخــذ المشــرع األردنــي حي ـث أجــاز لطرفــي التحكــيم االتفــاق علــى تحديــد
اإلجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم ،بل اعطاهم الحق في إخضاع هذه اإلجـراءات للقواعـد المتبعـة
فــي أيــة مؤسســة أو مركــز تحكــيم بالمملكــة أو خارجهــا وفــي حالــة عــدم وجــود مثــل هــذا االتفــاق فإنــه
يمكــن لهيئــة التحكــيم أن تختــار إجـراءات التحكــيم التــي ت ارهــا مالئمــة لحســم النـزاع واالقــرب إلــى ذلــك
على ان تراعي أحكام القانون األردني في ذلك(.)2
وقد اعرب جانب من الفقه تخوفـه مـن هـذه الحريـة المعطـاة لألطـراف والمحكمـين فـي تنظـيم
إج ـراءات التحكــيم م ــن كونهــا ق ــد تــؤدي إل ــى حلــول متناقضــة تض ــاعف مــن ح ــاالت انعــدام االم ــان
القانوني في العالقات الدولية بدال من التقليل منها ،في حين يرى البعض اآلخر أن هذا التخـوف ال
مبرر له وأن الحرية المعطاة لألطراف والمحكمين في تحديد إجراءات التحكيم ال يجـب الحكـم عليهـا
( )1أبــو الوفــا ،أحمــد ،التحكــيم فــي الق ـوانين العربيــة ،مرجــع ســابق ،ص( ،138المــادة  )754مــن قــانون المرافعــات
المدنية والتجارية الليبي.
( )2القطاونة ،مصعب ،شرح نصوص قانون التحكيم ،مرجع سابق ،ص ،116نص (المادة  )04من قانون التحكيم
األردني رقم ( )31لسنة 0221م.
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إال مع االخذ في االعتبار القيود التي تفرضها االنظمة القانونية التي يطعن فيهـا ضـد حكـم التحكـيم
بالبطالن وتلك التي يطلب فيها االعتراف بالحكم وتنفيذه(.)1
يستفاد ممـا تقـدم بـأن اثـر التحكـيم فـي إجـراءات المنازعـة اإلداريـة العقديـة يتجسـد فـي إخـراج
إج ـراءات المنازعــة مــن اإلطــار القــانوني الــذي حــدد لهــا بموجــب الق ـوانين المنظمــة لســير إج ـراءات
الــدعوى امــام المحــاكم الوطنيــة ،وادخالهــا ضــمن قــانون اإلرادة الــذي تــم اختيــاره مــن قبــل االط ـراف
المتعاقدة أو هيئة التحكيم ،وذلك استثناء عن االصل العام ،وال يحد مـن هـذا االسـتثناء وهـذه الحريـة
الممنوحــة لألط ـراف المتنازعــة هيئــة التحكــيم إال احت ـرام مبــدأ المســاواة بــين الخصــوم ومبــدأ المواجهــة
وعدم مخالفة النظام العام للدولة في هـذا الخصـوص.وهذا مـا أكـدت عليـه نـص المـادة ( )1464مـن
القانون الفرنسي ،والمواد( )25 -1من قانون التحكيم المصـري رقـم()5لسـنة 1557م.والمـادة ()754
مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الليبــي ،والمــادة ( )24مــن قــانون التحكــيم االردنــي رقــم ()31
لسنة 2221م.

المبحث الثاني
أثر التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية على حصانة
الدولة القضائية والتنفيذية
تمهيد:
يعد امتناع السلطات القضائية للدولة عن نظر النزاع موضوع اتفاق التحكيم من أهم اآلثار
القانونيــة الس ــلبية المترتبــة عل ــى التحكــيم ف ــي المنازعــات اإلداري ــة العقديــة غي ــر أن هــذا االث ــر ل ــيس
مطلقاً ،بل هناك حاالت – كمـا سنشـاهد – عديـدة قـد تتـدخل فيهـا المحـاكم الوطنيـة سـواء فـي تشـكل
محكمة التحكيم أو في اإلجراءات التحفظية الوقتية أو في البحث عن األدلة.

()2

( )1ابو زيد ،سراج حسين ،التحكيم في عقود البترول ،مرجع سابق ،ص.513
( )2القليوبي ،سميحة ،األسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم (1114/07م) ،مرجع سابق ،ص.61
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وفي صدد الحديث عن اآلثار المترتبة على التحكـيم فـي هـذا الموضـوع يثـور التسـاؤل حـول
مدى تعارض اتفاق التحكيم مع ما تتمتع به الدولة من حصانة قضائية وتنفيذيةم
لةجابة على ذلك سنتطرق إلى بيان أثر التحكيم علـى حصـانة الدولـة القضـائية فـي مطلـب
أول ،ثم أثره على حصانة الدولة التنفيذية في مطلب ثان وذلك على النحو التالي:

المطلب األول
أثر التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية على حصانة الدولة القضائية
من المبادئ األساسية المستقر عليها في القانون الدولي العام ،أن كل دولة تتمتع بالحصانة
القضــائية فــي مواجهــة قضــاء الــدول االجنبيــة ،ويقــوم هــذا المبــدأ علــى أســاس فك ـرة الســيادة للدولــة
المس ــتمدة وجودهـ ـا م ــن مب ــدأ اس ــتقالل ال ــدول والمس ــاواة فيم ــا بينه ــا أم ــام الق ــانون واالحتــرام المتب ــادل
للسيادة(.)1
والقــول بخضــوع الدولــة لقضــاة دولــة أخــرى ،ينطــوي علــى نــوع مــن االنصــياع والجبــر وهــذا
يتنــافى مــع مبــدأ ســيادة الدولــة واســتقاللها ناهيــك عــن ســلبه الختصــاص القضــاء الــوطني الــذي يعــد
مظه اًر من مظاهر تلك السيادة(.)2
ويعــد مبــدأ ســيادة الدولــة واســتقاللها مــن أســس التنظــيم الــدولي ومــن مقتضــياته أن الخ ـواص
(أشــخاص القــانون الخــاص) عنــد التعاقــد مــع الدولــة أو أحــد االشــخاص االعتباريــة التابعــة لهــا فــإنهم
يخضعون لقانونها الوطني وذلك تأكيدا لمبدأ السيادة الوطنية(.)3
( )1يوسف ،وائل عز الدين ،التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي ،مرجع سابق ،ص.18
( )2خليفة ،عبد العزيز عبد المنعم ،التحكيم في منازعات العقود االدارية الداخلية والدولية ،مرجع سابق ،ص.71
( )3القصبي ،عصام الدين ،خصوصية التحكيم في مجال منازعات االستثمار ،مرجع سابق ،ص.77
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وعلــى أثــر ذلــك فــإن مفــاد مبــدأ الحصــانة القضــائية للدولــة أنــه ال يجــوز إخضــاع المنازعــات
التي تكون الدولـة طرفـاً فيهـا لغيـر قضـاة هـذه الدولـة وهـو مـا يعنـي عـدم اختصـاص أي قضـاء دولـة
()1

أجنبية بنظرها سواء كان قضاء رسميا أو تحكيمياً

حيث كان االتجاه السائد عند غالبية الدول هو

ع ـدم خضــوع الدولــة لمحــاكم دولــة أخــرى فــي كافــة المنازعــات التــي تكــون طرفــا فيهــا ومــن بــين هــذه
الــدول ،الدولــة الليبيــة حيــث أخــذ المشــرع الليبــي بالحصــانة القضــائية المطلقــة مطلــع عــام 1572م
خاص ــة عن ــد ص ــدور الق ــانون رق ــم ( )76لس ــنة 1572م عن ــدما أعتب ــر اللج ــوء إل ــى التحك ــيم أو إل ــى
القضـ ــاء االجنبـ ــي فـ ــي شـ ــأن تسـ ــوية المنازعـ ــات المترتبـ ــة عـــن العقـ ــود العامـ ــة يتع ــارض مـ ــع سـ ــيادة
الدولة( .)2مما دفع بالحكومة آنذاك بالتمسك بالحصانة القضائية أمام هيئة التحكيم.
غي ــر أن مب ــدأ الحص ــانة القض ــائية المطلق ــة للدول ــة ب ــدأ ي ــتقلص نتيج ــة التس ــاع دور الدول ــة
وقيامها بأعمال تجارية مع االفراد وحتى يضمن هذا االخيـر حقوقـه كمسـتثمر مـع الدولـة عمـل علـى
إدراج التحكــيم فــي كــل تعاقداتــه معهــا ودون اعت ـراض منهــا وبــذلك أخــذت الكثيــر مــن الــدول التخلــي
تـــدريجيا عـــن مبـ ــدأ الحصـ ــانة القضـ ــائية المطلقـ ــة للدولـ ــة .فف ــي األردن مـ ــثال أخ ــذ المشـ ــرع األردنـ ــي
بالحصــانة القضــائية للدولــة والهيئــات التابعــة لهــا بموجــب المــادة ( )11مــن قــانون العقوبــات األردنــي
رق ــم ( )16لس ــنة 1562م وك ــرس الع ــرف ال ــدولي ال ــذي يعت ــرف بالحص ــانة القض ــائية للدول ــة المق ــنن
بموجــب اتفاقيــة فينــا للعالقــات الدبلوماســية بانضــمامه إليهــا مــن 1561/4/18م وقــد أخــذ بالحصــانة
القضائية المقيدة عندما استثنئ االعمال التجارية من هذه الحصانة(.)3
( )1يوسف ،وائل عز الدين ،التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي ،مرجع سابق ،ص.11
( )2عبــودة ،الكــوني0210( ،م) .بحــث بعن ـوان (بعــض التحــديات التــي تواجــه التحكــيم فــي ليبيــا) منشــور فــي مجلــة
التحكيم العربي ،ع (.0210/10 )11
( )3أش ــار إلي ــه :المصــري ،محم ــد ولي ــد ( .)0211ال ــوجيز ف ــي ش ــرح الق ــانون ال ــدولي الخاص ــة( ،ط )0.دار الثقاف ــة
للنشر ،عمان ،ص 307وما بعدها.
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وكذلك الحال في فرنسا حيث أخذ القضاء الفرنسـي بمبـدأ الحصـانة القضـائية المقيـدة

()1

كمـا

أخــذ المشــرع المصــري ايضــا بــنفس المبــدأ الــذي اخــذ بــه المشــرع الفرنســي عنــدما صــدرت محكمــة
النقض المصرية حكمها الصادر في  25أبريل عام 1586م والذي أكـدت فيـه المحكمـة (إن األصـل
هـو أن تتمتـع الدولــة األجنبيـة بالحصـانة القضــائية وهـو مـا ينبنــي عليـه عـدم خضــوعها لقضـاء دولــة
أخرى ،إال أنـه لمـا كانـت الحصـانة القضـائية غيـر مطلقـة وانمـا تقتصـر علـى االعمـال التـي تباشـرها
الدولة االجنبية بما لهـا مـن سـيادة فـال ينـدرج فيهـا المعـامالت المدنيـة والتجاريـة ومـا يتفـرع عنهـا مـن
منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة) (.)2
ونظ ـ اًر لكــون التحكــيم ذات طــابع خــاص ويشــكل ضــمانة أساســية للمســتثمر االجنبــي عملــت
الـدول علــى إد ارجـه ضــمن بنـود العقــد بإرادتهـا الحـرة وذلـك مــن بـاب التشــجيع علـى االســتثمار لــديها،
غيــر انــه فــي بعــض المعــامالت بعــد قبولهــا للتحكــيم وعنــد البــدء بإجراءاتــه فــي حالــه نشــوب نـزاع مــع
المتعاقــد حــول بنــود العقــد تلجــأ للــدفع بحصــانتها القضــائية أمــام هيئــة التحكــيم أو المحــاكم االجنبيــة
المنظور أمامها النزاع(.)3
وفي هذا الصدد يثور التساؤل حول مدى أثـر التحكـيم فـي المنازعـات اإلداريـة العقديـة علـى
الحصانة القضائية للدولة في حالة تمسكها بهام
( )1بدأ التمييز بين اعمال الدولة التي تقوم بها بصفتها السيادية في معرض ممارسـتها لوظائفهـا العامـة حيـث تتمتـع
الدولة بشأنها بحصانة قضائية مطلقة وبـين االعمـال التـي تقـوم بهـا كـأي فـرد عـادي فـي ميـدان القـانون الخاصـة

حيث ال يعتـرف لهـا بـأي حصـانة قضـائية ،وعلـى هـذا االسـاس اسـتبعدت محكمـة الـنقض الفرنسـية عـام 1108م

والحصانة القضـائية للبعثـة السـوفيتية فـي فرنسـا لقيامهـا بأعمـال تجاريـة بحثـه .أشـار إليـه المصـري ،محمـد وليـد،
الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص ،مرجع سابق ،ص 301وما بعدها.
( )2أشــار إليــه :اب ـراهيم ،احمــد اب ـراهيم1116( ،م) .القــانون الــدولي الخــاص ،الكتــاب األول ،االختصــاص القضــائي
الدولي واآلثار الدولية للتحكيم( ،د .ط) .دار النهضة العربية ،ص.83

( )3يوسف ،علي علي أمين ،التحكيم في العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.051
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ولةجابة على هـذا التسـاؤل يجـب علينـا أن نتعـرض ألثـر التحكـيم علـى الحصـانة القضـائية
للدولة في حالة تمسكها بها امام هيئة التحكيم أوال ثـم بعـد ذلـك نتطـرق ألثـر التحكـيم علـى الحصـانة
القضائية للدولة أمام المحاكم االجنبية ثانيا ،وذلك على النحو التالي:
الفرع األول
أثر التحكيم على الحصانة القضائية للدولة عند التمسك بها امام هيئة التحكيم
أســاس التحكــيم ارادة االط ـراف فهــي التــي تضــفي عليــه الطــابع التعاقــدي والــذي يمثــل حجــر
الزاوية لنظام التحكيم بالكامـل( ،)1ومـن هنـا يثـور التسـاؤل حـول االثـر المترتـب للتحكـيم فـي حالـة ان
تدفع الدولة بحصانتها القضائية امام هيئة التحكيم ،بعد ان اتخـذت التحكـيم سـبيال لتسـوية منازعاتهـا
مع الطرف المتعاقد معها حيث ال يثور هذا الدفع من جانبها عنـد إبـرام اتفـاق التحكـيم .وهـل اعتبـار
قبولها للتحكيم تنازال منها عن هذه الحصانةم
فقــد تتمس ــك الدول ــة – كم ــا فــي الحال ــة الليبي ــة – لل ــتخلص مــن اتف ــاق التحك ــيم ف ــي مواجه ــة
إجراءات التحكيم ،باالستناد إلى المبادئ المستقرة في القانون الدولي العام بخصوص تمتع كـل دولـة
بالحصــانة القضــائية فــي مواجهــة قضــاء دولــة أخــرى بنــاءاً علــى فك ـرة الســيادة ومبــدأ اســتقالل بــين
الدول.
لقد انقسم الفقه حول إمكانيـة تحقيـق االثـر المترتـب علـى تمسـك الدولـة بحصـانتها القضـائية
امــام هيئــات التحكــيم حيــث يــذهب جانــب مــن الفقــه إلــى القــول بضــرورة النظــر إلــى النظــام القضــائي
للدولــة نفســها فــإذا كانــت تفــرق بــين القضــاء المــدني والقضــاء اإلداري ،وتحصــر مثــول الدولــة أمــام

( )1شــرف الــدين احمــد (0214م) .التحكــيم فــي منازعــات عقــود االمتيــاز النفطــي( ،د .ط) (د .دار نشــر) مصــر،
ص ،41و يوس ف ،وائل عز الدين ،التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي ،مرجع سابق ،ص.16
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القضاء اإلداري وحده فإن حصانة الدولـة تطـرح جانبـا فـي هـذه الحالـة وال يجـوز لهـا التمسـك بهـا اذا
لجــأت إلــى التحكــيم لتســوية منازعاتهــا اإلداريــة مــع المتعاقــد معهــا فــي هــذا الخصــوص أمــا إذا كــان
النظام القضائي للدولة ال يفرق بين القضاء المدني واإلداري ففي هذه الحالـة يجـوز لهـا التمسـك بهـا
عنــد مثولهــا امــام القضــاء المــدني وال تعتبــر متنازلــة عــن حصــانتها إذا لجــأت إلــى التحكــيم لتســوية
منازعاتها المدنية( .)1ويذهب جانب آخـر مـن الفقـه إلـى أنـه كمـا يحـق للدولـة التمسـك بحصـانتها فـي
مواجهة القضاء االجنبي يحق لها ايضـا التمسـك بهـا امـام هيئـة التحكـيم ،ألن قضـاء التحكـيم بمثابـة
منظم ــة اجنبي ــة فه ــو ي ــتم خ ــارج اقليمه ــا ويعم ــل عل ــى تطبي ــق قـ ـوانين غي ــر قوانينه ــا ناهي ــك ع ــن أن
المحكمين أنفسهم أشخاص اجنبية ال يحملون جنسيتها(.)2
بينما ذهب رأي آخر من الفقه إلى القول ،بإمكانية تنازل الدولة عن حصانتها القضائية فـي
مج ــال التحك ــيم ،طالم ــا ارتض ــت الدول ــة قب ــول ش ــرط التحك ــيم ف ــي العق ــد ال ــذي س ــبق وأن ابرمت ــه م ــع
االشخاص الخاصة االجنبية بإرادتها الحرة ،فإنها تعد متنازلة ضمنيا عن حصانتها القضائية ،ولكـن
هــذا التنــازل لــيس مطلقــا وانمــا هــو تنــازل عــن حصــانتها بالنســبة للموضــوع الــذي جــرى االتفــاق علــى
التحكيم بشأنه وهذا التنازل يكون بموجب اتفاقية دوليـة سـبق التوقيـع عليهـا مـن قبـل الدولـة المتعاقـدة
وهذه االتفاقية مـا هـي إال تعبيـ ار علـى السـيادة التـي تتضـرع بهـا الدولـة للتنصـل مـن اتفـاق التحكـيم

()3

وذهـب فريـق آخــر مـن الفقــه إلـى القــول بـأن فكـرة الحصــانة القضـائية ذاتهــا ال محـل للتمســك بهـا فــي
هذا االطار ،النعدام التوافق بين فكرة التحكيم ،وفكرة الحصـانة القضـائية ،وذلـك الخـتالف االساسـي
( )1االح ــدب ،عب ــد المجي ــدن (د .ت) موس ــوعة التحك ــيم ،التحك ــيم ال ــدولي ،الج ــزء الث ــاني( ،د .ط) .دار المع ــارف،
مصر ،ص .56ابو الوفا ،احمد ،التحكيم االختياري االجباري ،مرجع سابق ،ص.11
( )2شتا ،احمد محمد عبد البديع0225( ،م) .شرح قانون التحكيم( ،ط .)3دار النهضة العربية ،مصر ،ص.128
( )3أشار إليـه عصـام الـدين القصـبي ،خصوصـية التحكـيم فـي مجـال منازعـات االسـتثمار ،مرجـع سـابق ،ص،151
ابراهيم أحمد إبراهيم ،الدولي الخاص ،المرجع السابق ،ص.101
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الــذي تســتند إليــه الحصــانة القضــائية وطبيعــة نظــام التحكــيم ذاتــه ،فالحصــانة القضــائية تقــوم علــى
اساس مبدأ االسـتقالل والمسـاواة بـين الـدول واالحتـرام المتبـادل للسـيادة ولهـا محـل العمـال ذلـك امـام
هيئــة التحكــيم ،ألنــه قضــاء خــاص ناهيــك عــن ان المحكــم لــيس ممــثال لدولــة معينــة أو موظــف مــن
موظفي الدولة وال يستمد سلطته من قضاء الدولة ،بـل يسـتمدها مـن اتفـاق الطـرفين ألن االتفـاق هـو
االســاس الــذي يقــوم عليــه التحكــيم ،والحصــانة القضــائية ال تتمتــع بهــا الدولــة إال فــي مواجهــة دولــة
أخــرى

()1

وقــد اســتقر الفقــه علــى التمييــز بــين نــوعين مــن تص ـرفات الدولــة حيــث اعتبــر التص ـرفات

واالعمال التي تجريها باعتبارها سلطة عامـة (شـخص مـن أشـخاص القـانون العـام كاالنشـطة العامـة
التي تهدف إلى إدارة المرافق العامة من قبل االعمال السـيادية والتـي تسـتطيع ان تتمسـك بحصـانتها
القضائية عند ممارستها لها .في حـين ال تسـتطيع التمسـك بهـا عنـد مشـاركتها فـي االنشـطة التجاريـة
الت ــي تمارس ــها بوص ــفها ش ــخص ع ــادي غي ــر س ــيادي وه ــذا م ــا يس ــمى بالس ــيادة المطلق ــة والس ــيادة
النسبية(.)2

( )1أبو زيد ،سراج ،حسين ،التحكيم في عقود البترول ،مرجع سابق ،ص.407
( )2اسماعيل ،رقية رياض ،خضوع الدولة للتحكيم ونظرية السيادة التقليدية ،مرجع سابق ،ص.024
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ومــن اهــم القضــايا التــي عرضــت فــي هــذا الصــدد قضــية االه ـرام المص ـرية ( ،)1عنــدما لــم
تستجب هيئة التحكيم لدفوع الحكومة المصرية ومن اهمها الدفع بالحصانة القضائية ،وصدر الحكـم
بإدانة الحكومة المصرية سنة 1184م.
وك ـ ــذلك االم ـ ــر ف ـ ــي الحك ـ ــم الص ـ ــادر ف ـ ــي قض ـ ــية ش ـ ــركة (لي ـ ــامكو) ض ـ ــد الحكوم ـ ــة الليبي ـ ــة
بتاريخ  .)2(1177/4/10عندما رفضت السلطات الليبية إجراءات التحكـيم معتبـرة أنهـا تتعـارض مـع
ســيادة الدولــة الليبيــة وتمســكت بحصــانتها القضــائية فــي المثــول أمــام هيئــة التحكــيم إال ان المحكمــة
رفضت دفع السلطات الليبية بخصوص تمسكها بالحصانة القضائية وأكد على ان الدولـة يمكنهـا ان
تتنــازل عــن بعــض حقوقهــا الســيادية وتوقــع عل ـى اتفــاق التحكــيم وتلتــزم بــه وذلــك تماشــيا مــع العــرف
الــدولي الــذي يقضــي بمنــع الدولــة التنصــل مــن قبــول عمليــة التحكــيم التمســك بحصــانتها طالمــا قبلــت

( )1تتلخص وقائع هذه القضية في إبرام اتفاق مبدئي بين الهيئة المصرية للسياحة والفنادق ووزير السياحة المصري
وشــركة جنــوب الباســفيك ،بخصــوص إقامــة مشــروع ســياحي مشــترك ،ولــم يتضــمن االتفــاق أي شــرط بخصــوص
التحكيم سـنة  1174م ،ثـم ابـرم اتفاقـا آخـر بـين الهيئـة المـذكورة والشـركة فـي نفـس السـنة واشـار لالتفاقيـة السـابقة
وبعــض الق ـوانين المص ـرية المتعلقــة بالنشــاط االقتصــادي( ،القــانون رقــم  0 ،1لســنة  ،1173والقــانون رقــم ،43
لســنة 1174م) وبموجــب هــذا االتفــاق انشــئت شــركة مســاهمة بــين الطــرفين ســميت (الشــركة المصــرية للتنميــة
والســياحة) إلنشــاء المشــروع الســياحي لمنطقــة هضــبة االهـرام وتضــمين العقــد المــذكور نصــا يجعــل االختصــاص

بالفصــل فــي أيــة منازعــة ناشــئة عنــه مــن اختصــاص محــاكم التحكــيم التــي يــتم تشــكيلها فــي إطــار غرفــة التجــارة
الدوليــة ببــاريس ويرمــز لهــا بـ ـ ( )100ونتيجــة للمعارضــة التــي ابــداها المشــرع ،وعلــى اثــر ذلــك قامــت الحكومــة
المصرية بسحب موافقتها عليه سنة 1178م وعنـدها لجـأت الشـركة المتعاقـد معهـا (شـركة جنـوب الباسـفيك) إلـى
البــدء فــي إج ـراءات التحكــيم ضــد الدولــة المص ـرية والشــركة المص ـرية العامــة للســياحة ،للمطالبــة بــالتعويض عــن
االضرار التي لحقت بها مـن جـراء فسـخ العقـد أمـام غرفـة التجـارة الدوليـة ببـاريس ولـم تشـارك الحكومـة المصـرية

في تعيين محكمها العتراضها على ذلك كونها لـم تكـن طرفـا فـي العقـد وانهـا دولـة ذات سـيادة وتتمتـع بالحصـانة
القضــائية ،أشــار إليــه :القصــبي ،عصــام الــدين ،خصــومة التحكــيم فــي مجــال منازعــات االســتثمار ،مرجــع ســابق،
ص 127وما بعدها.
( )2أشار إليه – أبو زيد ،سـراج حسـين ،التحكـيم فـي عقـود البتـرول ،مرجـع سـابق ،ص ،432الرفـاعي ،أشـرف عبـد
العليم ،القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم ،مرجع سابق ،ص.08
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به( )1وفي حكم آخر صدر في إطار غرفة التجارة الدولية بباريس في القضية رقم ( .)K/8235سنة
1115م ،بشــأن النـ ـزاع المتعل ــق باتفاقي ــة وق ــف النف ــاذ المبرمــة ب ــين المؤسس ــة الوطني ــة الليبي ــة لل ــنفط
وشركة (جريس بتروليـوم ليبيـا أنـك االمريكيـة) .حيـث اكـد الحكـم علـى ان الـدفع بالحصـانة القضـائية
للدولة ال يتفق مع نظام التحكيم الذي يقوم أساسا على تسوية النزاع بشكل رضائي من خـالل اتفـاق
مسبق بين االطراف بالخضوع إليه ،ومن ثم فإن قبول الدولـة لهـذا االتفـاق ،مـع أحـد أطـراف القـانون
الخــاص بشــكل رضــائي مــن خــالل اتفــاق مســبق بــين االط ـراف بالخضــوع إليــه ،ومــن ثــم فــإن قبــول
الدولة لهذا االتفاق ،مع أحد أطراف القانون الخاصة بشكل في ذاته تنازال عن حصانتها(.)2

( )1ابو رقية ،أحمد عمر1111( ،م) التأمينات النفطية الليبية ،المجلد األول ،االحكام ،وثائق االدارة العامة للشؤون
القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط( ،د .ط) طرابلس ليبيا( :د .ن) .ص.010
( )2وتخلص وقائع هذه القضية بأنه بتاريخ 1155/10/10م بدأ عقود االمتياز رقم ( )02 ،17 ،16الممنوحة لهذه
الشركة (االمريكية) .ولمدة ( )52سنة أي حتى سنة 0225م وهي عقـود مبرمـة فـي االصـل مـع شـركة (ليـامكو)
المــذكورة اعــاله والتــي كانــت محــال للتــأميم ،وبتــاريخ 1156/5/11م حصــلت شــركة (جـريس بتروليــوم ليبيــا انــك)
االمريكية مع شركة (دبليو أر) على ملكية حصة  %41من العقود المذكورة وتنازلت الشركتان المـذكورتان علـى
نص هـذه الحصـة إلـى شـركة (إسوسـرت) بتـاريخ 1162/1/0م تمهيـدا لنظـام المشـاركة فـي عقـود االمتيـاز الـذي
طبقته المؤسسة الوطنية الليبية للنفظ على هـذه العقـود بموجـب عقـد مشـاركة أبـرم بتـاريخ 1173/1/07م إال انـه

في عام 1173م قامت الحكومة الليبية بإصدار القانون رقم ( )66سنة 1173م.

واعلنــت بمقتضــاه تــأميم بعــض الشــركات المتمتعــة بعقــود امتيــاز نفطــي فــي ليبيــا وكــان مــن بــين هــذه الشــركات
الشــركتين الســالفتي الــذكر ،حيــث اممــت الحكومــة الليبيــة كــل اموالهمــا واصــولهما ،وفــي 1173-1-0م ،بلغــت
الشركتان الحكومة الليبية بعزمهما اللجوء إلى التحكيم لفض النزاع بينهما وذلك عمـال بـنص المـادة ( )1/02مـن

قــانون البتــرول الليبــي لســنة 1151م وقــد امتنعــت الحكومــة الليبيــة عــن تعــين محكمــا لهــا ورفضــت عــرض النـزاع
علــى التحكــيم بحجــة الســيادة والحصــانة القضــائية للدولــة الليبيــة ،أشــار إليــه ابــو زقيــة ،احمــد عمــر ،التأميمــات
النفطية الليبية ،مرجع سابق ،ص ،010وما بعدها ،أعبوده ،الكوني0226( ،م) بحث بعنوان (اتفاق التحكيم في
العالقات النفطية) قدم إلى دورة التحكيم التي نظمتها اكاديمية الدراسات العليا طرابلس ليبيا ،ص.1
الحــداد ،حفظيــة الســيد 0221( ،م) .االتفــاق علــى التحكــيم فــي عقــود الدولــة ذات الطبيعــة اإلداريــة وأثرهــا علــى
القانون الواجب التطبيق( ،د .ط) .االسكندرية ،مصر :دار المطبوعات الجامعية ،ص 53وما بعدها .
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أمـا فــي األردن فإنـه لــم يثبــت ابـدا بــأن ردة الــدعاوي التـي قــدمت إلــى القضـاء األردنــي وكــان
نزاعه ــا ي ــدور ح ــول التحك ــيم

()1

أو ان تمس ــكت الحكوم ــة األردني ــة بالحص ــانة القض ــائية ف ــي مواجه ــة

إجـراءات التحكــيم أمــام هيئــات التحكــيم ولعــل ذلــك يرجـع إلــى موقــف المشــرع األردنــي فــي تعاملــه مــع
مثل هذا النـوع مـن القضـايا والـذي اكـدت عليـه مضـمون المـادة ( )1مـن قـانون التحكـيم األردنـي رقـم
 31لسنة 0221م والذي جاء فيها بأنه يجوز االتفاق على التحكيم للشخص الطبيعي او االعتبـاري
ال ــذي يمل ــك التص ــرف ف ــي حقوق ــه واس ــتعمالها واس ــتغاللها وب ــالرجوع إل ــى الم ــادتين ( )51 ،52م ــن
القانون المدني األردنـي نجـد أن المـادة ( )52منحـت الدولـة والبلـديات الشخصـية الحكميـة ثـم جـاءت
المادة ( )51ونظمت الحقوق وااللتزامات التي يتمتع بها االشخاص الحكمية ،ووفقـا لهـذه النصـوص
للدولة أن تخاصم وتحاكم بـل لهـا الحـق ان تكـون طرفـا فـي اتفـاق التحكـيم مـع التقيـد بـه

()2

يفهـم مـن

ذلك انه متى كانت الدولة األردنية طرفا في التحكيم ال يجوز لها التمسـك بالحصـانة القضـائية حالـة
بدء اجراءات التحكيم امام هيئة التحكيم بل يجب عليها التقيد به.
وعلــى هــدى ذلــك نخلــص ممــا تقــدم بأنــه إذا قامــت الدولــة بــإبرام اتفــاق التحكــيم فــي حال ــة
تعاقدها مع أشخاص القانون الخـاص وبإرادتهـا الحـرة فإنهـا ال تعـد متنازلـة عـن حصـانتها القضـائية،
وال يجوز لها التمسك بها واالحتجاج بها أمام هيئات التحكيم ألن مثولها أمام هيئة التحكيم هو تنفيذ
اللتزامها التعاقدي مع الغير والتزاما بمبـدأ حسـن النيـة فـي التعامـل ،ناهيـك علـى أن هيئـة التحكـيم ال
تعد جهة قضائية تابعة ألية دولة وأن المحكمين ليسـوا مـن رجـال السـلطة العامـة لدولـة أجنبيـة حتـى
تتمسك الدولة أمامهم بالحصانة القضائية.

( )1حتاملة ،سليم سالمة ،الطبيعة القانونية للتحكيم وتطبيقاته في مجال العقود اإلدارية ،دراسة في القـانون اإلداري،
مرجع سابق ،ص.108

( )2العبادي ،محمد وليد ،أهمية التحكيم وجواز اللجوء إليه في منازعات العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.366
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الفرع الثاني
أثر التحكيم على الحصانة القضائية للدولة حالة التمسك بها أمام
المحاكم القضائية األجنبية
قد يبدو غريبا عند البعض القول بتمسك الدولة بالحصانة القضـائية أمـام المحـاكم القضـائية
ونحــن بصــدد الحــديث عــن التحكــيم وفــي الحقيقــة لــيس هنــاك شــيء يســتحق االســتغراب طالمــا أن
االتفــاق علــى اللجــوء إلــى التحكــيم ،ال يعنــي بالضــرورة خــروج المنازعــة بكــل جوانبهــا مــن اختصــاص
القضاء ألن المحاكم قد تدخل بين الفينة واألخرى أما عنـد تشـكيل هيئـة التحكـيم أو اثنـاء السـير فـي
إجراءات التحكـيم ،وذلـك مـن أجـل إقامـة األدلـة او التخـاذ بعـض اإلجـراءات الوقتيـة والتحفظيـة ،كمـا
أنها قد تتدخل بعـد صـدور حكـم التحكـيم ،بمناسـبة الـدعوى التـي يرفعهـا أحـد الطـرفين ،لـبطالن حكـم
التحكيم أو لتنفيذه.

()1

فإذا عرضـت المنازعـة التـي اتفـق بصـددها علـى اللجـوء إلـى التحكـيم أمـام القضـاء الـوطني،
فهــل يعنــي التحكــيم (شــرطا أو مشــارطة) .تنــازل الدولــة عــن التمســك بحصــانتها القضــائية أمــام هــذا
القضاء الخاضع لسيادة دولة أجنبيةم
ففي هذا الشأن ال بد ان نفرق بين فرضيتين :األولـى؛ هـو أن تكـون الدولـة نفسـها قـد لجـأت
لقضاء الدولة االجنبية وبإرادتها الحرة رغم وجود شرط التحكيم فهذه الحالة ال تبدي أية صـعوبة ألن
الدولــة تكــون قــد تنازلــت عــن تمســكها بحصــانتها ،أمــا الفــرض الثــاني :يتجســد عنــدما يقــوم الطــرف
االخر المتعاقد مع الدولة باللجوء إلى القضاء بالرغم من وجود اتفاق التحكيم في العقد

( )1ابو زيد ،سراج حسين ،التحكيم في عقود البترول ،مرجع سابق ،ص.431
( )2يوسف ،علي علي امين ،التحكيم في العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.060

()2

وهنا يكون
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التس ــاؤل ع ــن م ــدى اعتب ــار اتف ــاق التحك ــيم ال ــذي ابرمت ــه الدول ــة المتعاق ــدة تن ــازال منه ــا ع ــن التمس ــك
بحصانتها القضائية أمام القضاء األجنبيم
لقد تباينت اآلراء الفقهية حيال هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى القول بأنه اذا عبرت الدولة
عــن قبولهــا اللجــوء إلــى التحكــيم ص ـ ارحة وذلــك بتضــمين العقــد شــرط التحكــيم كتابــة بإخضــاع أيــة
منازعة نشأت أو يمكن ان تنشأ عن عالقة تجارية أو مدنية للتحكيم ففي هذه الحالة ال يمكن للدولة
أن تتمسك بالحصانة القضائية أمام القضاء االجنبي وهذا يعد تنازال عنها(.)1
ويرى جانب آخر من الفقـه بـأن غيـاب هـذا التنـازل الصـريح للدولـة عـن حصـانتها القضـائية
ال يحــول دون اعتبــار مجــرد االتفــاق علــى حــل المنازعــات بطريقــة التحكــيم مــن جانبهــا يعــد تنــازال
ضمنيا عن هذه الحصانة(.)2
ويرى آخرون أنه ليس من مقاضـاة الدولـة أمـام محاكمهـا أو محـاكم دولـة أجنبيـة أو االتفـاق
على التحكيم داخل اراضيها أو خارجها أية ماسة بسيادتها وحصانتها القضـائية طالمـا األمـر يتصـل
بما تباشره من عقـود واتفاقيـات ذات صـبغة تجاريـة أو ماليـة بـل أن الدولـة عنـدما وافقـت علـى اتفـاق
التحكــيم فهــي تعلــم أو المفــروض أن تعلــم بج ـواز تــدخل القضــاء األجنبــي إمــا أثنــاء مرحلــة إج ـراءات
التحك ــيم أو عن ــد ص ــدور حك ــم التحك ــيم فمج ــرد اتف ــاق الدول ــة عل ــى التحك ــيم يع ــد بمثاب ــة تن ــازال ع ــن
حصانتها القضائية فال يجوز لها التمسك بهذه الحصانة فـي كـل حالـة يتـدخل فيهـا القضـاء األجنبـي

( )1يوسف ،وائل عز الدين ،التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي ،مرجع سابق ،ص.151
( )2القصبي ،عصام الدين ،خصوصية التحكيم في مجال منازعات االستثمار ،مرجع سابق ،ص.151
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لتيس ــير مهم ــة التحك ــيم واال ل ــن تك ــون هن ــاك فائ ــدة م ــن اتف ــاق التحك ــيم المب ــرم ب ــين الدول ــة والط ــرف
االجنبي(.)1
في حين ذهب فريق آخر إلى القول بـأن رضـا الدولـة علـى ادراج شـرط التحكـيم ضـمن بنـود
العقد ال يفيد بأن هذه الدولة قد تنازلـت ضـمنيا عـن التمسـك بحصـانتها أمـام القضـاء الـوطني ،وذلـك
علــى اعتبــار ان تتمتــع الدولــة بالحصــانة القضــائية هــو المبــدأ وأن التنــازل عــن هــذه الحصــانة هــو
االستثناء وح تى يكون لهذا االستثناء أثر يجب ان يكون مؤكدا وواضحا بدون غمـوض أو لـبس ،وال
يمكــن القــول بــأن لجــوء الدولــة التفــاق التحكــيم يســتخلص منــه إرادة الدولــة الضــمنية فــي التنــازل عــن
حصانتها القضـائية امـام القضـاء الـوطني ألن الشـيء الوحيـد المؤكـد بالنسـبة التفـاق التحكـيم هـو أن
الدولـة قــد قيلــت بموجــب هــذا االتفــاق حســم المنازعــات المترتبــة عــن العقــد المبــرم بينهــا وبــين الطــرف
االخ ــر بواس ــطة محك ــم ،واألث ــر ال ــذي يترت ــب عل ــى ه ــذا االتف ــاق ه ــو اس ــتبعاد اختص ــاص المح ــاكم
القضائية من النظر في النزاع(.)2
ومن جانبنا نؤيد ما ذهب إليه جانب من الفقه بأن قبول الدولـة أو احـد أجهزتهـا اللجـوء إلـى
التحكيم يعد بمثابة تنازل منها عن التمسك بالحصانة القضائية أمام القضاء االجنبي في حـال طـرح
الن ـزاع المتفــق بشــأنه اللجــوء إلــى التحكــيم أمــام القضــاء األجنبــي وذلــك كــون الدولــة أو احــد أجهزتهــا
يفترض أن تكـون علـى علـم مسـبق عنـد موافقتهـا اللجـوء إلـى التحكـيم بـأن التشـريعات الوطنيـة للـدول
تفسح المجال للقضاء الوطني للتـدخل فـي بعـض االحيـان سـواء عنـد تشـكيل محكمـة التحكـيم أو فـي

( )1ابو الوفا ،أحمد ،التحكيم االختياري واالجبـاري ،مرجـع سـابق ،ص ،16التركـي ،يـونس علـي سـالم ،دور التحكـيم
كوسيلة لحل منازعات االستثمار االجنبي في ظل التشريع الليبي والمصري ،مرجع سابق ،ص.13

( )2ابو زيد ،سراج حسين ،التحكيم في عقود البترول ،مرجع سابق ،ص.435
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حالــة صــدور األوامــر الخاصــة بتنفيــذ االحكــام التحكيميــة والقــبض ...الــخ( ،)1ناهيــك عــن الطبيعــة
الدولية لقواعـد التحكـيم والتـي بـدورها تجيـز هـذا التـدخل للقضـاء الـوطني ومـن هـذا المنطلـق نسـتطيع
القــول بــأن الدولــة عنــدما تلجــأ إلــى اتفــاق التحكــيم كوســيلة لحســم المنازعــات المترتبــة علــى التزاماتهــا
التعاقدية فهي بذلك تتنازل عن التمسك بالحصانة القضائية أمام القضاء االجنبي أو هيئة التحكيم.

المطلب الثاني
أثر التحكيم على الحصانة التنفيذية للدولة
قد يكون من نافلة القـول التـذكير بـأن القـانون الـذي يقيـد الدولـة ال بـد وأن يكـون صـاد ار عـن
ارادتها طالما أنه نتـاج لسـيادتها

()2

فـدخول الدولـة أو احـد مؤسسـاتها العامـة فـي التعاقـد مـع اشـخاص

القــانون الخــاص وقبولهــا التحكــيم كوســيلة لتســوية المنازعــات التــي حــدثت أو يحتمــل حــدوثها يترتــب
عليه أثار هامة تتمثل في استبعاد السيادة المطلقـة للدولـة وحلـول نظريـة السـيادة المقيـد محلهـا وذلـك
كقاعــدة جديــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي المطبقــة فــي عالقــة الدولــة باالختصــاص القضــائي لدولــة
أخرى وفي خضوع الدولة للمحاكم االجنبية في الدعاوي ذات العالقة بموضوع التعاقـد الـذي مارسـته
الدولة أو أحد مؤسساتها مع أحد اشخاص القانون الخاص(.)3

( )1أبو زيد ،سراج حسين ،اتفاق التحكيم في عقود البترول ،مرجع سابق ،ص.440
( ) 2أحــد األســس العامــة التــي تقــوم عليهــا المدرســة الوضــعية الواقعيــة فــي الســيادة ،الــدول التــي نــادى بهــا الفقيــه (دي
مــارتنر) فــي نظريــة بــودان لســيادة الــدول ،أشــار إليــه ،اســماعيل ،رقيــة ريــاض ،خضــوع الدولــة للتحكــيم ونظريــة

السيادة التقليدية ،مرجع سابق ،ص.164

( )3اسماعيل ،رقية رياض ،خضوع الدولة للتحكيم ونظرية السيادة التقليدية ،مرجع سابق ،ص.177
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وفــي إطــار الحصــانة التنفيذيــة التــي تتمتــع بهــا الدولــة والتــي نجــد أساســها فــي ســيادة الدولــة
على إقليمها فهي تعني عدم اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد الدولة الممتنعة عن التنفيذ(.)1
فال حصانة التنفيذية ال تعتبر أث ار وال نتيجة للحصانة القضائية على الرغم من الصلة الوثيقة
بينهــا فالتنــازل لدولــة عــن حصــانتها القضــائية أمــام هيئــة التحكــيم او المحــاكم االجنبيــة عنــد مباش ـرة
إجراءات الدعوى التحكيمية ال يعتبر تنازال عن حصانتها ضد إجراءات التنفيذ(.)2
فقد ترى الدولة ان الحد من سلطة الحكم التحكيمي يمثل حماية لكيانهـا ووجودهـا المؤسسـي
فتسعى للتخلص منه والتمسك بالحصانة التنفيذية أو أحكام القانون الوطني الـذي أبـرم التحكـيم أثنـاء
سـريانه والــذي ال يعتــرف طبقــا ألحكامــه بــالحكم التحكيمــي وفــي كثيــر مــن االحيــان تقــوم الدولــة التــي
تتبعهــا الجهــة المتعاقــدة مــع المســتثمر االجنبــي بفســح العقــد أو تأميمــه أو ســحب التــرخيص الخــاص
بعقد االستثمار بحجة الحصانة التنفيذية للدولة وتنفيذ الحكم التحكيمي(.)3
ال ســيما الــدول التــي أخ ــذت بمبــدأ الســيادة المطلق ــة للدولــة فــي الوهل ــة األولــى حيــث ظل ــت
الحصــانة التنفيذيــة التــي تتمتــع بهــا هــذه الدولــة مطلقــة فــي مواجهــة إجـراءات تنفيــذ االحكــام االجنبيــة
لحقبــة مــن الــزمن ولعــل مبررهــا فــي ذلــك هــو حجــم االض ـرار المترتبــة علــى الدولــة اذا جــرى التنفيــذ
الجبري للحكم الصادر ضدها من محـاكم اجنبيـة والـذي كـان ينظـر إليـه فـي بـادئ االمـر بأنـه يشـكل
مساساً بسيادتها واستقاللها(.)4

( )1التركــي ،يــونس علــي ســالم ،دور التحكــيم كوســيلة لحــل منازعــات االســتثمار االجنبــي فــي ظــل التش ـريع الليبــي
والمصري ،مرجع سابق ،ص.13
( )2ابو زيد ،سراج حسين ،التحكيم في عقود البترول ،مرجع سابق ،ص.444
( )3يوسف ،علي علي أمين ،التحكيم في العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.067
( )4ابو زيد ،سراج حسين ،التحكيم في عقود البترول ،مرجع سابق ،ص.445

146

إال أنــه وفــي اآلونــة االخي ـرة ونتيجــة لالنتقــادات التــي تعرضــت لهــا فك ـرة الحصــانة التنفيذيــة
المطلقــة للدولــة كونهــا تجعــل االحكــام االجنبيــة عديمــة القيمــة لمجــرد صــدورها مــن دولــة أجنبيــة وهــذا
يتنافى مع مبدأ تحقيق العدالة الذي يشكل مرتك از أساسياً لألنظمة القانونية للدول ويتعارض مع مبدأ
حســن النيــة فــي التعامــل( .)1ممــا دفــع بالعديــد مــن الــدول إلــى التخفيــف مــن حــدة هــذه الفكـرة (الســيادة
المطلقة) وعملت على سـن القـوانين التـي تقيـد مـن الحصـانة التنفيذيـة للدولـة بعـد ان كانـت لفتـرة مـن
الزمن تأخذ بالحصانة المطلقة(.)2
فقد أخذ المشرع الليبي بمبدأ الحصانة التنفيذية المقيدة خالفا لما كان عليه فـي ظـل القـانون
رقم ( )76لسـنة 1572م عنـدما اعتبـر اللجـوء إلـى القضـاء االجنبـي لتسـوية المنازعـات المترتبـة عـن
العقود العامة يتعارض مع سيادة الدولة الليبية(.)3

( )1يوسف ،علي علي أمين ،التحكيم في العقد اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.071
( )2اتجهت امريكا إلى تقنين هذه الحصانة من خالل إصدار قانون الحصانة الدول االجنبية لعام 1176م والمعـدل
بموجب القانون الصـادر فـي 1181/11/1م وقـد حظـر هـذا القـانون اتخـاذ أيـة إجـراءات تحفظيـة ضـد الدولـة أو
اجهزتها ما لم يوجد تنازل صريح منها بذلك وأجاز التنفيذ على أموال الدولة او مؤسساتها إذا كانت هذه األمـوال
مخصصة للنشاط التجاري الـذي قامـت عليـه المطالبـة القضـائية ،واتجهـت بريطانيـا نفـس االتجـاه بإصـدار قـانون
الحصــانة ســنة 1178م واســتراليا فــي ســنة 1185م ،ارجــع ،ابــو زيــد س ـراج حســين ،التحكــيم فــي عقــود البتــرول،

مرجع سابق ،ص 446وما بعدها.

( )3فقد أصدر القانون رقم ( )4لسنة (2223م) والذي أجاز بموجبه للمواطنين الليبيين مقاضاة الدولة االجنبيـة أمـام
المحـاكم الليبيـة عـن اعمالهـا غيـر المشـروعة إذا كانـت قـوانين تلـك الـدول تجيـز مقاضـاة الدولـة الليبيـة مـن حيــث
المطالبـة بالتعويضــات عـن االضـرار التـي تلحــق بهـم ،ويمكــن اعتبـار هــذا القـانون بأنــه قـد صــدر فـي إطــار مبــدأ

المعاملـة بالمثـل للـدول التـي تجيـز قوانينهـا لمواطنيهـا حـق مقاضـاة الدولـة الليبيـة .الجريـدة الرسـمية الليبيـة ،العــدد
 ،0السنة الثالثة ،ص.10
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كما أخذ المشرع األردنـي بالحصـانة التنفيذيـة المقيـدة عنـدما كـرس مـا جـاء فـي اتفاقيـة فينـا للعالقـات
الدبلوماسـية بانضــمامه إليهــا( .)1حيــث اســتثنى االعمـال التجاريــة ذات الصــلة الوثيقــة بــاألموال المـراد
التنفيذ عليها والتي تعد محل المطالبة القضائية.
وكــذلك موقــف المشــرع الفرنســي ،حيــث اكــدت محكمــة االســتئناف ببــاريس علــى االخــذ بمبــدأ
الحصـانة التنفيذيـة المقيـدة فـي حكمهــا الصـادر فـي /21أبريـل 1582م حيــث جـاء فـي مضـمونه بــأن
الحصــانة التنفيذيــة ليســت مطلق ـة وأنــه يمكــن اســتبعادها علــى ســبيل االســتثناء عنــدما يكــون المحــال
المحجوز عليه مخصصا من قبل الدولة ذاتها أو بواسطة هيئة أنشأتها الدولة لهذا الغرض(.)2
ولــم يكــن موقــف المشــرع المصــري مخالفــا لمــا ســبق حيــث أكــدت محكمــة الــنقض المص ـرية
على االخذ بمبـدأ السـيادة المقيـدة للدولـة فـي حكمهـا الصـادر فـي  /25ابريـل 1586م حيـث جـاء فـي
مضمونه بأن األصل هو تمتع الدولة األجنبية بالحصانة القضائية ...إال أنه يسـتثنى منهـا االعمـال
المدنية والتجارية

()3

مما يستخلص منه االخذ بمبدأ السيادة المقيدة للدولة.

وهك ـذا أصــبح االتجــاه الســائد لــدى غالبيــة الــدول هــو االخــذ بمبــدأ الحصــانة المقيــدة للدولــة
واالستعاضــة عــن الحصــانة المطلقــة إال فيمــا يتعلــق بالمســائل الخاضــعة ألحكــام القــانون العــام التــي

( )1إن انضمام األردن إلى اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية وكذلك العديد من االتفاقيـات الدوليـة والتـي منهـا اتفاقيـة
التحكيم التجاري الدولي (يونسترال) يعبـر عـن توافـق اآلراء بشـأن حصـانة الـدول وتعاملهـا مـع اتفـاق التحكـيم فـي
المعــامالت التجاريــة والمنازعــات المرتبطــة بــه ،فانضــمامها لهــذه االتفاقيــات يجــوز قــوة القــانون الســاري بــاألردن
والواجب النفاذ وهو األمر الذي يؤكد لنا أخذ المشرع األردني بمبدأ الحصانة التنفيذية المقيدة في هذا المجال.
( )2االحدب ،عبد الحميد ،موسوعة التحكيم ،التحكيم التجاري ،مرجع سابق ،ص.62
( )3ابو زيد ،سراج حسين ،التحكيم في عقود البترول ،مرجع سابق ،ص.446-404
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تتعل ــق بالمص ــالح العلي ــا للدول ــة وتم ــس س ــيادتها .وذل ــك لم ــا تتض ــمنها فكـ ـرة الحص ــانة المطلق ــة م ــن
تعقيدات ال تتماشى مع المعامالت التجارية التي تشارك فيها الدولة(.)1
يفهــم ممــا تقــدم بأنــه يمكــن اســتبعاد هــذه الحصــانة علــى ســبيل االســتثناء وذلــك عنــدما يكــون
المال المعني بالتنفيذ عليه مخصصا من قبل الدولة أو احد أجهزتها العامة لتنفيذ االنشـطة التجاريـة
والتي تكون محال للمطالبة القضائية إال انه قد تتمسك الدولة في بعض الحاالت بالحصانة التنفيذية
في مواجهة إجراءات التنفيذ لحكم التحكيم وفـي هـذه الحالـة يثـور التسـاؤل حـول مـدى إمكانيـة تمسـك
الدولة بحصانتها التنفيذية في مواجهة إجراءات تنفيذ الحكم التحكيمـي ،وهـل أن مجـرد موافقـة الدولـة
على إدراج التحكيم يعتبر تنازال عن حصانتها وفي هذه الحالة يتعين عليها تنفيذه دون ان يكون لها
الحق في التمسك بحصانتها ،أم أنه يشـترط أن تتنـازل الدولـة عـن حصـانتها صـراحة حتـى يـتم تنفيـذ
حكم التحكيمم
يذهب جانـب مـن الفقـه ،إلـى أن الدولـة التـي تقبـل باتفـاق التحكـيم كوسـيلة لتسـوية الخالفـات
المترتبة على تنفيـذ العقـد يجـب عليهـا ان تقبـل ايضـاً باآلثـار المترتبـة علـى تنفيـذ حكـم التحكـيم ،ألن
وجــود االتفــاق يعتبــر ف ــي حــد ذاتــه تنــازال منه ــا عــن حصــانتها ضــد التنفي ــذ وذلــك تحقيقــا الس ــتقرار
المعامالت وتماشيا مع مبدأ حسن النية في التعامل وتحقيقـا لفاعليـة اتفـاق التحكـيم فـي احـداث آثـاره
القانونية المرجوة منه(.)2
في حين يـذهب جانـب آخـر مـن الفقـه إلـى ان حصـانة التنفيـذ حصـانة مطلقـة أي ان الدولـة
تسـتطيع الـدفع بهـا بغـض النظـر عـن طبيعـة العقـد أي حتـى ولـو كـان العقـد ذات طبيعـة تجاريــة وأن

( )1اسماعيل ،رقية رياض ،خضوع الدولة للتحكيم ونظرية السيادة التقليدية ،مرجع سابق ،ص.116
( )2يوسف ،علي علي أمين ،التحكيم في العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.065
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إدراج الدولــة لشــرط التحكــيم ال يفيــد تنــازال عــن حصــانتها أمــام المحكمــة وتســتطيع التمســك بهــا ضــد
إج ـراءات التنفيــذ( ،)1إال ان هــذا ال ـرأي يؤخــذ عليــه انــه ال يتماشــى مــع المتغي ـرات الدوليــة للحصــانة
التنفيذيــة للدولــة وتلــك التــي تســود التجــارة الدوليــة حيــث أهمــل التوجــه الســائد عنــد الــدول فــي الفت ـرة
االخي ـرة مــن الحــد مــن مبــدأ الحصــانة المطلقــة للدولــة لمــا لــه مــن مثالــب علــى نظــام التحكــيم بصــورة
عامة .ويـذهب جانـب آخـر مـن الفقـه إلـى القـول بـأن اتفـاق الدولـة أو احـد اجهزتهـا علـى اللجـوء إلـى
التحكيم ال يعد في حد ذاتـه تنـازالً منهـا عـن التمسـك بحصـانتها التنفيذيـة بـل يجـب ان يتضـمن نصـا
ص ـريحا يجيــز للقاضــي أن يــأمر باتخــاذ االجـ ـراءات الوقتيــة أو التحفظيــة أو نــص يتعهــد االطــراف
بمقتضــاه بتنفيــذ حكــم التحكــيم وااللتـزام بكافــة االثــار القانونيــة المترتبــة عليــه فــإذا تضــمن العقــد نصــا
كهذا فإنه يعد تنازال ضمنيا من الدولة عـن التمسـك بحصـانتها التنفيذيـة

()2

ألن اتفـاق التحكـيم يهـدف

إلى اسناد مهمة تسوية النزاع إلى هيئة التحكيم واسـتبعاد القضـاء عـن حسـم النـزاع ويعبـر عـن رغبـة
أطرافه في الخضوع لهيئة التحكـيم بخصـوص موضـوع النـزاع محـل اتفـاق التحكـيم والقـول بغيـر ذلـك
يتعارض مع استقالل فكرة الحصانة التنفيذية عـن الحصـانة القضـائية فقبـول اتفـاق التحكـيم ال يعنـي
قبولها الخضوع للقضاء وتنفيذ حكـم التحكـيم وال يمكـن اسـتخالص قبولهـا تنفيـذ حكـم التحكـيم إال مـن
خالل نص صريح يعبر عن إرادة مؤكدة(.)3
وممــا ســبق نســتخلص أن األثــر المترتــب عنــد إب ـرام الدولــة التفــاق التحكــيم أثنــاء التعاقــد مــع
أشخاص القانون الخاص لفض المنازعات التي تنشأ عن العقود التجارية التي أبرمتها معهم وهو مـا

( )1التركــي ،يــونس علــي ســالم ،دور التحكــيم كوســيلة لحــل منازعــات االســتثمار االجنبــي فــي ظــل التش ـريع الليبــي
والمصري ،مرجع سابق ،ص.14
( )2أبو زيد ،سراج حسين ،التحكيم في عقود البترول ،مرجع سابق ،ص.451
( )3يوسف ،علي علي امين ،التحكيم في العقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.466
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يفيــد ضــمنا بعــدم جـواز تمســكها بالحصــانة القضــائية أو الحصــانة ضــد إجـراءات التنفيــذ للتهــرب مــن
هــذا االتفــاق وذلــك لــيس أمــام هيئــة التحكــيم فقـط ،بــل ايضــا أمــام قضــاء الدولــة األجنبيــة حــال تدخلــه
وذلك لكون نظام التحكيم أصبح القضاء شبه الطبيعي لفض منازعات عقود التجـارة فـي حـين يجـوز
للدولة التمسك بالحصانتين القضائية والتنفيذية في الـدعاوى التحكيميـة الخاصـة بالمنازعـات اإلداريـة
العقديــة ألن الدولــة فــي هــذه الطائفــة مــن العقــود تتمتــع بامتيــازات الســلطة العامــة إلــى جانــب كونهــا
تشكل مظهر من مظاهر السيادة فيها.

المبحث الثالث
أثر التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية على مستقبل القضاء اإلداري في الدولة
التحكيم هو اتفاق بين األطراف على طرح النزاع على شخص أو اكثر معينين ليفصلوا فيـه
دون المحكمـة المختصـة

()1

إال أن هــذا االتفـاق ال يعنـي النــزول عـن حـق االلتجــاء إلـى القضـاء فهــذا

الحق مقدس يتعلق بالنظام العام ،أن اتفاق التحكيم ال يخرج في معناه عن أن ارادة المحتكم تقتصر
علــى أحــالل المحكــم محــل المحكمــة فــي نظــر النـزاع ،فــإذا لــم يــتم تنفيــذ هــذا االتفــاق ألي ســبب مــن
قبــل االط ـراف عــادت ســلطة المحكــم إلــى المحكمــة باعتبارهــا صــاحبة االختصــاص األصــيل بنظــر
النزاع(.)2
يفهم من ذلك بأن التحكيم لـيس دائمـا لـه أثـر سـلبي كمـا نـص المعارضـون لـه ،فهـو ال ينـزع
االختصاص من المحكمة وانما يمنعها مؤقتا من نظـر الـدعوى طالمـا بقـي شـرط التحكـيم قائمـا وهنـا
( )1ســاري ،جــورجي شــفيق ،التحكــيم ومــدى ج ـواز اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود اإلداريــة ،مرجــع
سابق ،ص.03
( )2عكاشـة ،حمـدي ياسـين ،موسـوعة العقــود اإلداريـة والدوليـة ،العقـود االداريـة ،فــي التطبيـق العملـي ،مرجـع ســابق،
ص.182
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يكــون التســاؤل ع ـن أثــر التحكــيم الــذي ي ـرتبط بــإرادة االط ـراف علــى مســتقبل القــانون اإلداري للدولــة
والذي تتعلق قواعده بالنظام العام وباالمتيـازات الممنوحـة للهيئـات اإلداريـة فـي مواجهـة االفـراد والتـي
ال مثيل لها في القانون الخاص به.
لةجاب ــة عل ــى ذل ــك يج ــب أن نتط ــرق أوال :إل ــى العوام ــل الت ــي تح ــد م ــن أث ــر التحك ــيم ف ــي
المنازعــات اإلداريــة العقديــة علــى مســتقبل القــانون اإلداري وثانيــا :د ارســة العوامــل التــي تزيــد مــن أثــر
التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية على مستقبل القانون اإلداري وذلك على النحو التالي:
المطلب األول
العوامل التي تحد من أثر التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية على مستقبل القضاء اإلداري
التحكــيم عبــارة عــن اجـراء يتفــق بمقتضــاه االطـراف فــي نـزاع معــين علــى اخضــاع خالفــاتهم
َّ
لمحكـم يختارونــه ويحــددون ســلطاته للفصــل بيــنهم مــع تعهــدهم بقبــول الحكــم التحكيمــي الــذي يصــدره
ويعتبرونـه ملزمـا

()1

إذاً اتفـاق التحكــيم بهـذا المفهـوم هــو عقـد وليـد إرادة حـرة للخصــوم وبمـا انـه كــذلك

حدث هذا العقد او االتفـاق اثـره القـانوني ال بـد
فهو إذا ككل العقود بحاجة إلى ايجاب وقبول وحتى ي َ
م ــن تواف ــق االرادت ــين القبـــول وااليج ــاب بم ــا يـــدل عل ــى قص ــد الطـ ـرفين تس ــوية النـ ـزاع ع ــن طريـ ــق
التحكــيم( ،)2وبــالرجوع لمفهــوم التحكـيم حســب هــذا التعريــف نجــده يحتــوي علــى مجموعــة مــن العوامــل
التــي يمكــن ان تحــد مــن أثــر التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة علــى مســتقبل القــانون اإلداري
والتي تشكل في مجملها عوامل ثبات واستقرار لهذا القانون ان صح القول.
( )1ســاري ،جــورجي شــفيق ،التحكــيم ومــدى اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود اإلداريــة ،مرجــع ســابق،
ص.11
( )2حداد ،حمـزة أحمـد ،التحكـيم فـي القـوانين العربيـة ،مرجـع سـابق ،ص 46ومـا بعـدها ،الطمـاوي ،سـليمان ،االسـس
العامة للعقود ،مرجع سابق ،ص.340
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ورجــع الــبعض هــذه العوامــل إلــى الطبيعــة القانونيــة للتحكــيم باعتبــار ان التحكــيم ذات طبيعــة
رضائية اتفاقية( .)1مما يفهم معها بأن الدولة أو احد الجهات االداريـة التابعـة لهـا غيـر مضـطرة إلـى
اختيــار أســلوب التحكــيم كوســيلة لحســم المنازعــات إال فــي الحــدود التــي تريــدها والتــي تتماشــى مــع
مصالحها العامة ودون تثريب عليها في ذلك.
ـاء علــى مــا ذكــر يمكــن اجمــال العوامــل التــي تلعــب دو اًر هامـاً فــي الحــد مــن أثــر التحكــيم
وبنـ ً
علــى مســتقبل القــانون اإلداري فــي مجموعــة مــن الشــروط والض ـوابط التــي تملــك الدولــة أو الجهــات
اإلدارية التابعة لها أن تفرضها على الطـرف االخـر فـي عالقاتهـا التعاقديـة بمـا يحقـق لهـا مصـالحها
وم ن بين هذه الشروط يحق للدولة أن تختار عند ابرام التعاقد مع الغير القواعد القانونية التي تسري
على عملية التحكيم والتي في الغالب تكون ضمن القواعد القانونية لقانونها اإلداري(.)2
كما يحق للدولة أن تشترط تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع(.)3
باإلضافة إلى ذلك فإن الدور الرقـابي للقضـاء الرسـمي للدولـة علـى إجـراءات التحكـيم يشـكل
عامل ثبات واستقرار للمبادئ القانونية التي حددها المشرع وذلك من خالل رقابة مدى التزام العمليـة
التحكيمي ــة به ــذه المب ــادئ القانوني ــة

()4

ول ــم يك ــن دور المحكم ــة مقتصـ ـ ار عل ــى الرقاب ــة فق ــط رغ ــم أنه ــا

صاحبة االختصـاص األصـيل بنظـر النـزاع محـل اتفـاق التحكـيم بـل تتـولى المحكمـة فـي حالـة اتفـاق
االط ـراف علــى التحكــيم كوســيلة لتســوية المنازعــات المترتبــة عــن العمليــة التعاقديــة ولــم يــتم تحديــد

( )1العصار ،يسري محمد ،التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وغير العقدية ،مرجع سابق ،ص.034
( )2الم ــادة ( )04م ــن ق ــانون التحك ــيم األردن ــي رق ــم (0221 )31م ،والم ــادة ( )754م ــن ق ــانون المرافع ــات المدني ــة
والتجارية الليبي.
( )3المادة ( )36من قانون التحكيم األردني ،والمادة ( )7/761قانون المرافعات الليبي.
( )4العصار ،يسري محمد التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية ،وغير العقدية ،مرجع سابق ،ص.035
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المحكم ــين فف ــي ه ــذه الحال ــة تت ــدخل المحكم ــة وتح ــدد المحكم ــين

()1

وتق ــوم باتخ ــاذ كاف ــة االجـ ـراءات

والتــدابير المؤقتــة والتحفظيــة بمــا يكفــل إتمــام العمليــة التحكيميــة وضــمان حقــوق االط ـراف وبحســب
طبيعة النزاع وذلك بناء على طلب من أحـد طرفـي التحكـيم وقـد يـتم اتخـاذ مثـل هـذه االجـراءات قبـل
البدء في إجراءات التحكيم أو اثناء السير فيها(.)2
كمـا يجــوز للمحكمــة إنهــاء مهمــة المحكـم بنــاء علــى طلــب احــد أطـراف النـزاع حيــث قــد يــرى
طرفــا التحكــيم ان المحكــم ال يصــلح لنظــر الن ـزاع س ـواء لقلــة خبرتــه أو ألي ســبب يمكــن ان يــؤخر
إجـراءات التحكــيم ففــي هــذه الحالــة يجــوز لهمـا االتفــاق علــى عــزل المحكــم وفــي حالــة لــم يتفقـوا علــى
عزله ولم يتنح من تلقاء نفسه ،هنا يحق ألحد طرفي التحكيم التقدم بطلب لعزل هذا المحكم مشفوعاً
َّ
المحك ـم(.)3
بأســباب العــزل ،وللمحكمــة فــي هــذه الحالــة صــالحية البــت فــي هــذا الســبب كمبــرر لعــزل
وف ــي حال ــة تخل ــف الش ــهود ع ــن الحض ــور او االمتن ــاع عل ــى االجاب ــة يرج ــع المحكم ــون إل ــى رئ ــيس
المحكمــة لف ـرض الج ـزاءات المنصــوص عليهــا فــي قــانون دولتــه علــى الممتنعــين او المتخلفــين عــن
الحضور وهنا المشرع األردني ترك مسألة سماع شهادة الشهود وما يترتب عليها من تحديد صيغتها
وأدائها إلى هيئة التحكيم التي تتولى ذلك(.)4
ولم يوضح االجراء الذي يجب اتباعه في حالة تخلف الشهود عن الحضـور وامتنـاعهم عـن
الشهادة كما فعل المشرع الليبي(.)5

( )1المادة ( )16تحكيم اردني والمادة ( )746مرافعات ليبي.
( )2المادة ( )13تحكيم اردني والمادة ( )758مرافعات ليبي.
( )3المادة ( )11 ،18تحكيم اردني ،والمادة ( )741مرافعات ليبي.
( )4المادة ( )07تحكيم اردني.
( )5المادة ( )30تحكيم اردني ( )751مرافعات ليبي.
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وف ــي حال ــة ص ــدور حك ــم التحك ــيم فإن ــه ال يك ــون واج ــب النف ــاذ إال ب ــأمر يص ــدره قاض ــي
المحكمة التي أودع أصل الحكم عند قلم كتابها وبناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعـد التأكـد مـن
ـر بالتنفيـذ فإنـه يوقَّـع أمـر
خلو الحكم من أي مانع يحول دون تنفيـذه وفـي حالـة أصـدرت المحكمـة ام اً
التنفيذ بذيل أصل الحكم ويخبر الخصوم بتصديق المحكمة وفي حالة تقديم تظلـم مـن أحـد الخصـوم
عند رفض المحكمة التصديق على الحكم التحكيمـي يرفـع الـتظلم إلـى محكمـة أعلـى درجـة للبـت فـي
طلب التظلم(.)1
باإلضــافة لمــا تقــدم فــإن االتفــاق علــى حــل المنازعــات اإلداريــة العقديــة بطريــق التحكــيم ال
يــؤدي بالضــرورة إلــى اســتبعاد تطبيــق أج ـراءات المنازعــة اإلداري ـة علــى هــذه المنازعــات ألنهــا مــن
القواعــد األم ـرة التــي تتعلــق بالنظــام العــام وال يجــوز االتفــاق علــى مخالفتهــا لهــذا يجــب علــى هيئــة
التحكيم أخذها في االعتبار عند النظر في النزاع المعروض عليها واال فإن حكمهـا يعتبـر بـاطالً(،)2
ولكــي تــتمكن الدولــة او الجهــات اإلداريــة التابعــة لهــا الحــد مــن اثــر التحكــيم فــي هــذا المجــال علــى
مستقبل قانونها اإلداري يجب عليها في حالة اللجوء إلى تسوية المنازعات تحكيميا ان تتمسـك أثنـاء
ادراج شرط التحكـيم ضـمن بنـود العقـد ان يكـون القـانون الواجـب التطبيـق علـى النـزاع التحكيمـي هـو
قانونها اإلداري وان تحـرص علـى تضـمين العقـد الـذي ابرمتـه مـع أشـخاص القـانون الخـاص شـروطاً
استثنائية بوصفها سلطة عامة تسعى بالتعاقد لتحقيق مصلحة عامة.

()3

( )1المادة ( )54 ،53تحكيم اردني ،والمادة ( )763مرافعات ليبي.
( )2العصــار ،يســرى محمــد ،التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة وغيــر العقديــة ،مرجــع ســابق ،ص 036ومــا
بعدها ،كذلك المادة (/41ب) من قانون التحكيم األردني ،والمادة ( )761من قانون المرافعات الليبي.

( )3خليفة ،عبد العزيز عبد المنعم ،التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وغير العقدية ،مرجع سابق ،ص.075
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بناء على ما تقدم فإن كل هذه العوامل من شأنها ان تحد من تأثير اللجوء إلـى التحكـيم فـي
ً
المنازعات اإلدارية العقدية على مستقبل القانون اإلداري.

المطلب الثاني
العوامل التي تزيد من أثر التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية على مستقبل
القضاء اإلداري
إلــى جانــب العوامــل التــي تــم ذكرهــا ســلفا والتــي مــن شــأنها ان تحــد مــن تــأثير اللجــوء إلــى
التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة علــى مســتقبل القــانون اإلداري يــذهب جانــب مــن الفقــه إلــى
القول بأن هناك عوامل أخرى يمكن ان تزيد من أثـر التحكـيم فـي هـذا المجـال علـى مسـتقبل القـانون
اإلداري والتـي مـن بينهـا اتسـاع مجـال اللجـوء للتحكـيم فـي المنازعـات اإلداريـة العقديـة فعـرض النـزاع
على التحكيم قـد يعرضـه لتطبيـق القـانون اإلداري بمعرفـة محكمـون يجهلـون طبيعـة نظريـات القـانون
اإلداري مما يرتب عليه إصدار ق اررات تحكيمية على خالف ما جرى به القضـاء اإلداري الـوطني

()1

في حين يذهب جانـب آخـر مـن الفقهـاء إلـى القـول بـأن الـدول التـي بحاجـة إلـى التنميـة والتـي تعتمـد
علــى الســوق العــالمي بشــكل أساســي ،لهــذا قــد تجــد الدولــة نفســها مضــطرةً مــن الناحيــة الواقعيــة علــى
إدراج شــرط التحكــيم فــي تعاقــدتها التــي تبرمهــا مــع الشــركات الكبــرى متعــددة الجنســيات والتــي تملــك
امكانيـات ماليـة كبيـرة تجعلهــا فـي مركـز اقتصــادي افضـل مـن الدولـة المتعاقــدة معهـا ممـا يخولهــا ان
تفــرض شــروطا بمــا يحقــق مصــالحها الخاصــة دون ان تعيــر اهتمام ـاً لقــانون الدولــة ومــن بــين هــذه
الشروط اللجوء إلى التحكيم لدى الهيئات الدولية(.)2
( )1يوسف ،وائل عز الدين ،التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي ،مرجع سابق ،ص.115
( )2العصار ،يسرى محمد ،التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وغير العقدية ،مرجع سابق ،ص.040
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ما يرتب عليـه اخـراج المنازعـات الناشـئة او التـي يحتمـل حـدوثها عـن العقـد المبـرم بـين تلـك
الشركات الكبرى والدولة من نطاق القضاء اإلداري للدولة ،بل ذهب جانب من الفقـه إلـى القـول بـأن
هــذا االســتبعاد للقضــاء اإلداري للدولــة يشــكل اعتــداء علــى واليــة القضــاء اإلداري المخــتص أصــال
بنظر هذه المنازعات ويعد خروجا وبشكل مخالف لمبدأ أساسي ومعروف في القانون اإلداري للدولة
وه ــو مبـ ـدأ ال تف ــويض ف ــي التف ــويض ومض ــمون ه ــذا المب ــدأ ان اللج ــوء إل ــى التحك ــيم يعن ــي تف ــويض
س ــلطات القض ــاء للمحكم ــين وه ــم ال يملك ــون ذل ــك وال يس ــتطيعون تع ــديل أو تفس ــير نظ ــام الجه ــات
القضائية

()1

بمعنى آخر ان االدارة مخولة بالتعاقد ولكنها غير مخولة بتفويض غير القضـاء للفصـل

فــي المنازعــات المترتبــة علــى التعاقــد الــذي ابرمتــه بــل يجــب ان يكــون هنــاك نــص تش ـريعي ص ـريح
يخولها بذلك( ،)2إال أنه كما أشـرنا سـابقا بـأن الدولـة قـد تجـد نفسـها مضـطرة لقبـول شـرط اللجـوء إلـى
التحكيم الذي تفرضه االطراف المتعاقدة معها وتقبل به الدولة لدواعي المصلحة العامة.
كمــا يمكــن للشــركات المشــار إليهــا ان تفــرض علــى الدولــة أو أحــد الهيئــات العامــة التابعــة
للدولــة المتعاقــدة معهــا شــرطا يتضــمن تطبيــق قــانون آخــر غيــر القــانون اإلداري للدولــة
معهــا علــى موضــوع الن ـزاع وقــد أجــاز المشــرع الليبــي واألردنــي ذلــك ص ـراحة

()4

()3

المتعاقــدة

وقــد يكــون القــانون

الواجــب التطبيــق الــذي اختارتــه الشــركة المتعاقــدة مــع الدولــة ال يعــرف التمــايز بــين العقــود اإلداريــة
والتــي تكــون اإلدارة العامــة فيهــا طرفــا والتــي تتمتــع فيهــا بامتيــازات اســتثنائية غيــر موجــودة فــي عقــود
( )1عكاشة ،حمدي ياسين ،موسوعة العقود اإلدارية والدولية ،مرجع سابق ،ص 162وما بعدها.
( )2ســاري ،جــورجي شــفيق ،التحكــيم ومــدى ج ـواز اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود اإلداريــة ،مرجــع
سابق ،ص 128وما بعدها.
( )3العصار ،يسرى محمد ،التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وغير العقدية ،مرجع سابق ،ص.040
( )4المواد ( )04 ،5 ،4تحكيم اردني ،المواد ( )755 ،754مرافعات لبيبي.
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القانون الخاص مما يفقد نظرية العقود اإلداريـة خصوصـيتها وهـي نظريـة قضـائية مـن نشـأة القضـاء
اإلداري(.)1
ومن العوامل األخرى التـي تسـاهم فـي زيـادة أثـر التحكـيم فـي المنازعـات اإلداريـة العقديـة مـا
ذهب إليه جانب مـن الفقـه إلـى القـول بـأن هنـاك اتجـاه لـدى شـركات متعـددة الجنسـيات والتـي تمسـك
بزمــام أمــور التجــارة العالميــة تســعى ومــن خــالل هيئــات وم اركــز التحكــيم والتــي هــي مــن صــنع الــدول
المتقدمــة إلــى تك ـريس اع ـراف وعــادات التجــارة الدوليــة ضــمن فقــه التحكــيم وقضــائه مــن أجــل منــع
القضاء الوطني في الدول الناميـة مـن نظـر المنازعـات المترتبـة علـى عقـود التنميـة االقتصـادية لهـذه
الدول والستبعاد تطبيق قوانينها الوطنية االقرب صلة بالنزاع
الغريبـة خدمــة لمصــالح الشـركات الكبــرى

()3

()2

وذلك لغرض ضمان سيطرة المفاهيم

وتحصــين ضـد تشــدد القـوانين الوطنيـة فــي الــدول الناميــة

ألن التحكــيم يرتكــز علــى مبــدأ ســلطان اإلرادة والمحكــم لــيس ملزم ـاً بتطبيــق قــانون معــين ممــا يجعــل
الط ــرف الض ــعيف أي الدول ــة المض ــطرة لقب ــول التحك ــيم م ــن أج ــل التنمي ــة االقتص ــادية تح ــت رحم ــة
المحك ــم ال ــذي يطب ــق ع ــادة القواعـــد واألس ــس العام ــة للعق ــود الخاص ــة والت ــي اهمه ــا المس ــاواة بـــين
المتعاقــدين وأن العقــد ش ـريعة المتعاقــدين وهــي أســس تتعــارض مــع األســس التــي تقــوم عليهــا نظريــة
العقد اإلداري المعروفة والثابتة في القانون اإلداري(.)4

( )1حماد ،اشرف محمد خليل ،التحكيم في المنازعات اإلدارية وآثاره القانونية ،مرجع سابق ،ص.302
( )2بري ــري ،محم ــود مخت ــار (1111م) ،التحك ــيم التج ــاري ال ــدولي ،الطبع ــة الثاني ــة ،الق ــاهرة ،مص ــر :دار النهض ــة
العربية ،ص.10
( )3العصار ،يسري محمد ،التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وغير العقدية ،مرجع سابق ،ص.043
( )4ساري ،جورجي شفيق ،التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازعات في حالة العقود االدارية ،مرجع سابق،
.103
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ومن أمثلـة القضـايا التحكيميـة التـي يشـير إليهـا للتـدليل علـى تـوافر هـذا االتجـاه لـدى هيئـات
التحكيم الدولية قضية هضبة االهرام .شركة (جنوب الباسيفيك) السـتثمار منطقـة االه ارمـات بـالجيزة
وكذلك قضية (ليامكو) بين السلطات الليبية وشركة (جرين بتروليوم ليبيا انك) االمريكية على خلفية
م ــا قام ــت ب ــه الحكوم ــة الليبي ــة م ــن اص ــدار الق ــانون رق ــم ( )66س ــنة 1573م بش ــأن ت ــأميم الش ــركة
المذكورة.
وعلى الرغم من تمسك الحكومة المصرية بأنها لم تكن طرفاً في العقد محل النزاع وبأن هذا
الن ـزاع قــد ســبق الفصــل فيــه بحكــم نهــائي صــادر عــن القضــاء الفرنســي ومــع ذلــك اتجهــت محكمــة
التحكيم التابعة لغرفة التجـارة الدوليـة نهجـا مغـاي ار عنـدما توسـعت فـي تفسـير شـرط التحكـيم واعتبـرت
اعتمــاد وزيــر الســياحة المصـرية للعقــد المتضــمن شــرط التحكــيم مــن شــأنه اعتبــار الحكومــة المصـرية
طرفا في العقد واالحتجاج بهذا الشرط في مواجهتها(.)1
ولم تكتف المحكمة بتطبيق القـانون المصـري وحـده الـذي هـو القـانون األكثـر اتصـاال بالعقـد
موضــوع النـ ـزاع ،وانمــا طبق ــت كــذلك مب ــادئ القــانون ال ــدولي فيمــا ل ــم يــرد بش ــأنه اتفــاق ب ــين طرف ــي
النزاع( .)2وكذلك الحال في قضية (ليامكو) مع الحكومة الليبية على الرغم من ان القانون الليبي هو
الواجــب التطبيــق بنــاء علــى مــا نــص عليــه قــانون البتــرول الليبــي رقــم ( )25لســنة 1555م الخــاص
باالمتيازات النفطية(.)3

( )1القصبي ،عصام الدين ،خصوصية التحكيم في مجال منازعات االستثمار ،مرجع سابق ،ص.151
( )2العصار ،يسرى محمد ،التحكيم في المنازعات االدارية العقدية وغير العقدية ،مرجع سابق ،ص.044
( ) 3عمر ،مفتاح علي الشيباني ،مبدأ اللجـوء للتحكـيم فـي فـض الخصـومة اإلداريـة وأثـره علـى نظريـة العقـد اإلداري،
مرجع سابق ،ص.17
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إال ان المحكم استبعد تطبيـق هـذا القـانون بذريعـة أن العقـد غيـر مـرتبط بـه وان العقـد يـدخل
ضمن إطار القانون الدولي( .)1فهذه القضايا تعد تجسيدا حيا لهذا النموذج من التحكيم الصـادر مـن
هيئات التحكيم الدولية والذي يوضح توجهات هـذه الهيئـات والشـركات نحـو الـدول الناميـة ورغـم ذلـك
ما زال يتكرر هذا األمر في قضايا تحكيمية ما لم تواكب هـذه الـدول التطـور الـدؤوب لنظـام التحكـيم
من خالل اصدارات التشريعات التي تنظم التحكيم.
يضاف إلى العوامل السابقة التي تزيد من أثر التحكيم فـي المنازعـات اإلداريـة العقديـة علـى
مستقبل القانون اإلداري فكـرة النظـام العـام التـي تعتبـر أحـد الـدعائم األساسـية للنظـام القـانوني للدولـة
والتـي يجـب أن تكــون محـل اعتبــار لـدى هيئــات التحكـيم عنــد اصـدارها لالحكــام التحكيميـة( .)2حيــث
يــرى جانــب مــن الفقــه بــأن وظيفــة النظــام العــام الــداخلي هــي حمايــة المصــالح العليــا للمجتمــع خلقيــة
كانت او اجتماعية او اقتصادية أو سياسية والوقوف في وجه كل عمل او اتفاق يهدد هذه المصالح
أمــا فــي العالقــات الخارجيــة فــال تقتصــر وظيفــة النظــام العــام علــى المصــالح العليــا للمجتمــع فحســب،
وانما تدخل فـي الحسـاب ضـرورة أخـرى هـي حمايـة التضـامن الـدولي الـذي يتطلـب مـن كـل دولـة ان
تسهم في العمل على تنشيط العالقات الخاصة بين الشعوب لتتقارب وتتفاهم فيسود السالم بينهم(.)3
ومــن الواضــح ان حمايــة المصــلحة األولــى تتطلــب مــن القاضــي الــوطني اقصــاء القــانون األجنبــي
الواجــب التطبيــق متــى رأى أنــه يخــالف النظــام العــام الــداخلي بينمــا حمايــة المصــلحة الثانيــة وهــي
التضــامن الــدولي ،تتطلــب تطبيــق القــانون االجنبــي متــى كانــت قواعــده القانونيــة تتفــق مــع مصــلحة

( )1الرفاعي ،اشرف عبد العليم ،القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم ،مرجع سابق ،ص.01
( )2العصــار ،يســرى محمــد ،التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة العقديــة وغيــر العقديــة ،مرجــع ســابق ،ص 047ومــا
بعدها.

( )3خليفة ،عبد العزيز عبد المنعم ،التحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية وغير العقدية ،مرجع سابق ،ص.077
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التجارة الدوليـة ،واذا كـان النظـام العـام الـداخلي نسـبي يختلـف مـن دولـة إلـى أخـرى فـإن النظـام العـام
الدولي مشترك بين جميـع الـدول ،والحكـم التحكيمـي الـدولي يبطـل اذا خـالف النظـام العـام الـدولي وال
يبطل إذا خالف النظـام العـام الـداخلي فـي حـين حكـم التحكـيم الـداخلي يبطـل اذا خـالف النظـام العـام
الداخلي فقط(.)1
يتضح مما سبق بأن فكرة النظـام العـام ذات طـابع جـوهري فـي نطـاق القـانون اإلداري ألنهـا
تظفــى علــى القواعــد القانونيــة التــي يتضــمنها صــفة القواعــد اآلم ـرة لتعلقهــا بالنظــام العــام يرتــب علــى
مخالفتهــا بطــالن الحكــم التحكيمــي الــداخلي لهــذا مــن شــأن التوســع فــي اللجــوء إلــى التحكــيم لتســوية
المنازعات اإلدارية العقدية ان تزيد من أثر التحكيم في هذا المجال على مستقبل القانون اإلداري.

( )1االحدب ،عبد الحميد ،موسوعة التحكيم ،الجزء الثاني ،ص 351وما بعدها.
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الفصل الخامس
الخاتمة
فقد توصلنا إلى خاتمة هذه الدراسة الموسومة ب (أثر التحكيم في المنازعات اإلدارية
العقدية -دراسة مقارنة بين القانون الليبي واألردني) .والتي تطرقنا من خاللها إلى فكرة التحكيم في
الحضارات اإلنسانية ،وهي دراسة تأصيليه لنظام التحكيم ،وتطوره بدءاً من الحضارات القديمة عند
اإلغريق ،مرو اًر بالعصور الوسطى ووصوالً للعصر الحديث ،وما توصلت إليه النظم القانونية للدول
في تعاملها مع القضايا التي تتضمن شرط أو مشارطة التحكيم ،مع بيان األحكام العامة للعقود
اإلدارية ،كونها جزء ال يتج أز من هذه الدراسة ،ثم بعد ذلك بينت الدراسة مدى مشروعية التحكيم في
المنازعات اإلدارية العقدية ،عند الفقه والقضاء والتشريع ،مع بيان أثر التحكيم في هذا المجال على
الطبيعة اإلدارية للعقد وعلى سيادة الدولة ومستقبل قانونها اإلداري ،وعقب ذلك توصلت الدراسة
إلى مجموعة من النتائج وعدة توصيات تتمثل في:

أوالً النتائج.
 .1توصلت الدراسة في تحديد مفهوم التحكيم في مجال المنازعات اإلدارية العقدية إلى أنه
أتفاق مكتوب يكون أحد أطرافه الدولة أو من ينوب عنها بشأن الفصل في منازعة ناشئة أو
يحتمل نشوبها عند تنفيذ بنود العقد بغير طرق القضاء.
 .0توصلت الدراسة إلى أن المشرع األردني أقر التحكيم في منازعات العقود عموماً دون
التفرقة التي أحدثها المشرع الليبي بين العقود حيث حظر التحكيم في العقود الداخلية وأجازه
في العقود الدولية وذلك وفقاً للمادة  83من الئحة العقود اإلدارية رقم ( )563لسنة
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0227م والمادة رقم ( )04من القانون رقم  1لسنة 0212م بشأن تشجيع االستثمار والتي
أكدت على اختصاص التحكيم في المنازعات الناشئة عن االتفاقيات والعقود التي تتضمن
نصوصاً متعلقة بالتحكيم.
 .3توصلت الدراسة ،إنه إلى جانب االختالف الجوهري بين نظام القانوني للعقود المدنية
والنظام القانوني للعقود اإلدارية يتبعه اختالف في نظام التحكيم الذي يتعين تحديد
اختصاصه بحسب طبيعة كل نظام دون الخلط بينهما ،فالتحكيم المدني يحكمه مبدأ العقد
شريعة المتعاقدين ومبدأ المساواة بين األطراف في حين أن التحكيم اإلداري تتمتع اإلدارة
فيه بامتيازات السلطة العامة ،وتكون المراكز القانونية للمتعاقدين غير متكافئة ،وهذا ما
يجب األخذ به في النظام القانوني للعقود اإلدارية.
 .4توصلت الدراسة إلى أنه يجمع التشريع األردني والليبي والمقارن على أن صور الرقابة
القضائية على سير التحكيم تتجلى في  :ميعاد التحكيم ،واإلجراءات التحفظية التي يجب
اتخاذها حالة تخلف الشهود عن الحضور ،والتصديق على حكم التحكيم لتنفيذه .
 .5توصلت الدراسة إلى أن من اآلثار القانونية للتحكيم في المنازعات اإلدارية العقدية هو
إخراج المنازعة اإلدارية العقدية محل أتفاق التحكيم عن اإلطار القانوني المحدد لها
بموجب القوانين المنظمة لسير إجراءات المنازعات اإلدارية العقدية أمام المحكمة المختصة
بذلك وادخالها ضمن إطار قانون اإلرادة للمتعاقدين.
 .6توصلت الدراسة إلى أن الدولة التي تقبل بشرط التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات المترتبة
عن تعاقدها مع أشخاص القانون الخاص في المعامالت التجارية ،ال يجوز لها فيما بعد
التمسك بالحصانة القضائية أو التنفيذية أمام هيئات التحكيم أو القضاء األجنبي ،في حين
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يجوز لها التمسك بذلك في المنازعات اإلدارية العقدية ألن الدولة في هذه الطائفة من
مظهر من مظاهر السيادة للدولة.
العقود تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تشكل
اً

ثانياً :التوصيات.
 .1توصي الدراسة المشرع األردني والليبي لتالفي عيوب التحكيم في الخارج بإنشاء مركز للتحكيم
الدولي بالداخل تتبعه مراكز تحكيم محلية مختصة بتسوية منازعات العقود اإلدارية الداخلية
ويلحق به معهد يتولى أعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة بهذا الشأن .
 .0توصي الدراسة المشرع األردني والليبي بإخضاع حكم التحكيم الصادر بالخارج لكافة
اإلجراءات القانونية الالزمة لوضعه موضع التنفيذ مع التأكد من عدم مخالفته للنظام العام
للدولة .
 .3توصي الدراسة المشرع الليبي بإجراء معالجة تشريعية للتحكيم في ليبيا بأن يصدر قانون
خاص للتحكيم يتناول من خالله التطورات التشريعية المعاصرة للتحكيم .
 .4توصي الدراسة الدول بالحد من التمسك بالحصانة القضائية للدولة في مواجهة التحكيم حتى
يحقق التحكيم الهدف الذي يسعى إليه على أكمل وجه .
 .5توصي الدراسة المحكمين الذين تم أختيارهم من قبل األطرف المتنارعة بأن يعالجوا موضوع
النزاع بكل جوانبه القانونية واالبتعاد عن إصدار األحكام المبهمة التي تكون محالً للتأويل مما
تزيد من تعقيد المسألة لذا يجب أن يكون القرار التحكيمي مكتوباً وذات دالله واضحة دون
لبس أو غموض.
وما توفيقي إال باه
الباحث
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 .05الخاليلة ،محمد علي0215( ،م) .الوسيط في القـانون اإلداري ،الطبعـة االولـى ،عمـان:
دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 .06الرفاعي ،اشرف عبد العليم (0223م) .القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكـيم،
الطبعة األولى ،اإلسكندرية  :دار الفكر الجامعي.
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 .07ساري ،جورجي شفيق2005(،م) التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفـض المنازعـات فـي
مجال العقود اإلدارية ،الطبعة الثانية،مصر  :دار النهضة العربية.
 .08سامي ،فوزي محمد1117(،م) .التحكيم التجاري الدولي ،الجزء الخـامس(،د.ط) عمـان:
دار الثقافة العربية للنشر والتوزيع.
 .01شتا ،احمد محمد عبد البديع0225( ،م) .شـر قـانون التحكـيم ،الطبعـة الثالثـة ،مصـر:
دار النهضة العربية.
 .32شــرف الــدين احمــد (0214م) .التحكــيم فــي منازعــات عقــود االمتيــاز النفطــي( ،د .ط).
مصر (د.ن) .
 .31شفيق محسن .)1977(،التحكيم التجاري الدولي(،د.ط) (د.ن) مصر :جامعة القاهرة
 .30الشــلماني ،حمــد محمــد حمــد .)0227( ،امتيـــازات الســـلطة العامـــة فـــي العقـــد اإلداري،
(د.ط) االسكندرية :د ار المطبوعات الجامعية.
 .33الش ـ ــيخ ،عص ـ ــمت عب ـ ــد اهلل0228(،م) .التحكـــــيم فـــــي العقـــــود اإلداريـــــة ذات الطـــــابع
الدولي(،د.ط) القاهرة ،مصر :دار النهضة العربية.
 .34الطبـ ـ ــاش ،ش ـ ـ ـريف0212(،م) التحكــــــيم االختيــــــاري واإلجبــــــاري فــــــي ضــــــوء القضــــــاء
والفقه(،د.ط) المنصورة ،مصر  :دار الفكر والقانون.
 .35الطماوي ،سـليمان محمـد .)0210( ،األسـس العامـة للعقـود اإلداريـة ،ط ،6مصـر :دار
الفكر العربي.
 .36الطمــاوي ،ســليمان محمــد0214( ،م) .مبــاد القــانون اإلداري ،الكتــاب الثالــث ،الطبعــة
مزيدة ومنقحة ،سنة 0214م،مصر :دار الفكر العربي.
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 .37العص ــار ،يس ــرى محم ــد0212(،م) .التحكـــيم فـــي المنازعـــات اإلداريـــة العقديـــة وغيـــر
العقدية( ،د.ط) .القاهرة ،مصر :دار النهضة العربية.
 .38العطي ــة ،عص ــام0212( ،م) .القـــانون الـــدولي العـــام ،الطبع ــة الثالث ــة ،بغ ــداد ،العـ ـراق:
المكتبة القانونية.
 .31عكاشــة ،أحمــد ياســين0212(،م) موســوعة القــرار اإلداري فـــي قضــاء مجلــس الدولـــة،
الجزء الثالث(،د.ط) مصر :دار الفجر للطباعة والتجليد.
 .42عكاشة ،حمدي ياسين1118( ،م) .موسوعة العقـود اإلداريـة والدوليـة ،العقـود اإلداريـة
في التطبيق العملي( ،د.ط)،اإلسكندرية  :مطبعة سامي.
 .41عــالم ،محمــد يوســف .)0210( ،بحــوث إداريــة فــي القـوانين العمانيــة ،الطبعــة األولــى،
القاهرة :المركز القومي لةصدارات القانونية.
 .40علــي عثمــان ياســين .)0215( ،تســـوية المنازعـــات الناشـــئة فـــي مرحلـــة إبـــرام العقـــود
اإلدارية( ،د.ط) .بيروت ،لبنان :منشورات الحلبي الحقوقية.
 .43عيــاد ،احمــد عثمــان ،)1173( ،مظــاهر الســلطة العامــة فــي العقــود اإلداريــة( ،د .ط).
القاهرة  :دار النهضة العربية.
 .44القبــيالت ،حمــدي0212( ،م) .القــانون اإلداري ،الجــزء الثــاني ،الطبعــة األولــى ،عمــان:
دار وائل للنشر.
 .45القصبي ،عصام الـدين1113( ،م) .خصوصية التحكيم فـي مجـال منازعـات االسـتثمار،
(د.ط).القاهرة  :دار النهضة العربية.
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 .46القليوبي ،سميحة (0210م) .األسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم ()62
لسنة 0119م( .د .ط) .القاهرة ،مصر :دار النهضة العربية.
 .47المصـري ،زكريـا0214( ،م) .العقــود اإلداريــة مـا بــين اإللـزام القـانوني والواقــع العملــي،
الطبعة األولى ،مصر :دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع.
 .48المصــري ،محمــد وليــد ( .)0211الــوجيز فــي شــر القــانون الــدولي الخاصــة ،الطبعــة
الثانية ،عمان  :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 .41مص ــعب ،القطاون ــة0210(،م) .شــــر نصــــوص قــــانون التحكــــيم األردنــــي رقــــم ()10
6110م ،الطبعة األولى ،شبكة قانوني األردن ،عمان ،العبدلي.
 .52المنجــي ،إب ـراهيم ( .)0213المرافعـــات اإلداريـــة( ،ط ،مســتحدثة) ،القــاهرة ،مص ــر :دار
الكتب القانونية ،القاهرة ،مصر.
 .51منصور ،حسام أحمد هالل ،وخليل ،حسـين إبـراهيم ،وعمـاد ،هبـة اهلل2015(،م) .قـانون
التحكيم الفرنسي( ،د.ط) .القاهرة ،مصر  :دار النهضة العربية.
 .50مهدي ،منـى1117(،م) .قـانون المرافعـات والتحكـيم فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة آخـر
التعديات حتى سنة 0112م(د.ن)(،د.ط) مصر .
 .53المواجــدة ،م ـراد محم ــود0215( ،م) .التحكـــيم فـــي عقـــود الدولـــة ذات الطـــابع الـــدولي،
الطبعة الثانية ،عمان  :دار الثقافة العربية للنشر والتوزيع.
 .54المومني ،أحمـد صـعيد( ،د .ت) التحكـيم فـي التشـريع األردنـي والمقـارن ،الجـزء األول،
(د .ط) .عمان ،األردن :مطبعة التوفيق.
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 .55نصــار ،جــابر جــاد1997(،م) التحكـــيم فـــي العقـــود اإلداريـــة ،الطبعــة األولــى ،القــاهرة،
مصر :دار النهضة العربية.
 .56يوسف ،وائل عز الـدين0212( ،م) .التحكيم فـي العقـود اإلداريـة ذات الطـابع الـدولي،
(د.ط) ،القاهرة  :دار النهضة العربية.
ثانياً  :الرسائل العلمية
 .1إســماعيل ،رقيــة ريــاض .) 0221(،خضـــوع الدولـــة للتحكـــيم ونظريـــة الســـيادة التقليديـــة،
(رسالة دكتوراه غير منشورة) ،مصر  :جامعة القاهرة.
 .0أغنية ،جمال عمـران .) 2004(،تنفيذ ق اررات التحكيم التجـاري األجنبيـة( ،رسـالة ماجسـتير
غير منشورة) .عمان :الجامعة األردنية.
 .3البطــوش ،عبــد اهلل محمــد ســالمة .)0214( ،التحكــيم كوســيلة لحــل المنازعــات فــي العقــود
اإلدارية( ،رسالة دكتوراه غير منشورة) ،عمان :جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.
 .4بــن خيــال ،فــتح اهلل عــوض .)0220( ،التحكــيم فــي عقــود الدولــة( ،رســالة ماجســتير غيــر
منشورة) .القاهرة  :معهد البحوث والدراسات العربية.
 .5بن زيد ،عبد العزيز محمد2006(،م) التحكـيم فـي العقـود اإلداريـة( ،رسـالة ماجسـتير غيـر
منشورة) .عمان :الجامعة األردنية.
 .6الترك ــي ،ي ــونس عل ــي س ــالم .)0214( ،دور التحكـــيم كوســـيلة لحـــل منازعـــات االســـتثمار
األجنبــي فــي ظــل التشــريع الليبــي والمصــري( ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة) .مصــر :
جامعة القاهرة.
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 .7ســناء ،بولق ـواس0211(،م) .الطـــرق البديلـــة لحـــل منازعـــات العقـــود اإلداريـــة ذات الطـــابع
الـــدولي ،التحكـــيم نموذجـــاً( ،رس ــالة ماجس ــتير غي ــر منش ــورة) .الج ازئ ــر :جامع ــة الح ــاج
لخضر.
 .8الشامســي ،عبــداهلل حمــد عم ـران0227( ،م) .التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة فــي دولــة
اإلمارات العربية المتحدة( ،رسالة ماجستير غير منشورة) .مصر  :جامعة القاهرة.
 .1عــوض ،إبـراهيم عبــد الكـريم عطيــة0213( ،م) التحكــيم فــي منازعــات العقــود اإلداريــة فــي
ليبيا( ،أطروحة دكتوراه غير منشورة)،مصر  :جامعة عين شمس.
 .12مــازن فــايز محمــد المقابلــة0225( ،م) .التحكــيم فــي منازعــات العقــود اإلداريــة (،رســالة
ماجستير غير منشورة) .األردن ،جامعة آل البيت.
 .11المحيشي ،عثمان سعيد2013(،م) .التحكيم في عقود األشغال العامـة( ،رسـالة دكتـوراه
غير منشورة) ،ليبيا  :جامعة بنغازي.
 .10يوسف ،علـي علـي أمـين .)0213( ،التحكـيم فـي العقـود اإلداريـة( ،رسـالة دكتـوراه غيـر
منشورة) .مصر :جامعة اإلسكندرية.
ثالثاً :البحوث :
 .1أعبوده ،الكوني0226( ،م) بحـث بعنـوان (اتفـاق التحكـيم فـي العاقـات النفطيـة) .طـرابلس،
ليبيا :قدم إلى دورة التحكيم التي نظمتها أكاديمية الدراسات العليا.
 .0أعبودة ،الكوني0210( ،م) .بحث بعنوان (بعض التحديات التي تواجـه التحكـيم فـي ليبيـا)،
منشور في مجلة التحكيم العربي ،العدد  ،11ديسمبر 0210م.
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 .3حتاملــة ،ســليم ســالمة0211( ،م) .بحــث بعنـوان (الطبيعــة القانونيــة للتحكــيم وتطبيقاتــه فــي
مجـال العقــود اإلداريــة ،دراســة فــي القــانون األردنــي) .عمـان  :منشــور بالمجلـة األردنيــة فــي
القانون والعلوم السياسية.
 .4حــداد ،حمـزة0210( ،م) .بحــث بعنـوان (الــدور الفع ـال للقضــاء الــوطني فــي مجــال التحكــيم
التجاري الدولي) .منشـور بمجلـة التحكـيم العربـي ،العـدد – )11( ،ديسـمبر0210م ،ص.43
الطبعة الثانية ،القاهرة :دار النهضة العربية
 .5صالح ،بدر حمادة صالح ،بحث بعنوان (التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطـابع الـدولي).
العراق  :جامعة تكريت ،منشور بمجلة جامعة تكريـت للعلـوم القانونيـة والسياسـية ،المجلـد رقـم
( )1السنة ( ،)6العدد (.)02
 .6العبــادي ،محمــد وليــد .)0227( ،أهميــة التحكــيم وج ـواز اللجــوء إليــه فــي منازعــات العقــود
اإلدارية (بحث منشور في مجلة دراسات وعلوم الشريعة والقانون).
 .7عبد الهادي ،بشار جميـل2004-2003(،م) .التحكـيم فـي منازعـات العقـود اإلداريـة ،بحـث
قدم للجامعة األردنية ،الطبعة األولى ،عمان :دار وائل للنشر.
 .8موسى ،منى عبد العالي ،وكربـل ،رفـاه كـريم0221( ،م) .التحكـيم وأثـره علـى العقـد اإلداري،
بحث غير منشور قدم لكلية القانون ،العراق :جامعة بابل.
القوانين واللوائح والق اررات :
 قانون التحكيم األردني رقم ( )18لسنة 1153م. قانون التحكيم األردني رقم( )31لسنة 0221م. -قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي لسنة 1153م.
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 قانون التحكيم الفرنسي رقم ( )48الصادر في 0211/1/13م. قانون التحكيم المصري رقم ( )1لسنة 1117م المعدل للقانون رقم ( )07لسنة 1117م. قرار اللجنة الشعبية العامة (دولة ليبيا) سنة 1182م والصادر بتاريخ 1182/1/04م بشأنإصدار الالئحة العقود اإلدارية ،المادة ( )0منها.
 ق ـ ـ ـ ـرار اللجنـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ــعبية العامـ ـ ـ ــة رقـ ـ ـ ــم (( )0227/563دولـ ـ ـ ــة ليبيـ ـ ـ ــا) الصـ ـ ـ ــادر بتـ ـ ـ ــاريخ0227/12/06م ،المادة (.)3
 قرار اللجنة الشعبية العامة (مجلس الوزراء) رقم ( )563لسنة 0227م. مجلة المحكمة العليا لسنة  ،6العدد ،4يوليو1172 ،م. مجموعة أحكام المحكمة اإلدارية العليا ،السنة  ،35العدد.1سنة 1115م. مجلة المحكمة العليا الليبية ،العدد  ،4 ،3السنة  ،05سنة 1181م. مجل ـ ـ ــة األردنيـ ـ ـ ـة ف ـ ـ ــي الق ـ ـ ــانون والعل ـ ـ ــوم السياس ـ ـ ــية ،المجل ـ ـ ــد ( )4الع ـ ـ ــدد ( )0جم ـ ـ ــادى األول،1433هـ/نيسان 0210م.
 مجلة المحكمة العليا ،العدد ( )4السنة السادسة ،ص.11 مجلة المحكمـة العليـا الليبيـة ،طعـن إداري رقـم(17/1ق) جلسـة 1172/4/5م سـنة ،6العـدد -4يوليو1172 ،م
 مجلة نقابة المحامين األردنية ،العدد .8 .7السنة 1111م. -مدونة التشريعات الليبية العدد العاشر ،لسنة 0212م (المادة .)1358
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 الجريــدة الرســمية العــدد الســابع ،لســنة 1171م ،موســوعة التش ـريعات الليبيــة لعــام 1171م،المجلد الثالث.
 الجريــدة الرســمية ،العــدد ( )55لســنة 1170م ،موســوعة التش ـريعات الليبيــة لعــام 1170م،المجلد الرابع.
 الجريدة الرسمية ،السنة  ،16العدد  0سنة 1177م. الجريدة الرسمية العدد( ،)3السنة  ،30سنة 1114م. الجريدة الرسمية بتاريخ 1153/1/17م ،العدد (.)1131 -الجريدة الرسمية بتاريخ 0221/7/16م ،العدد ( ،)4416ص0801

