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إلااى طريااق الصاواب ويسا َّار لااي ساابل العلاام  .والصااالو والسااالم علااى ساايدنا

محمد رسول اهلل وعلى آلل وصحبل ومن واآله.
وبعااد :
أما وقد ش ـ ـ ــاري

رى ـ ـ ــابتد رحل طايتطا مضد ر حن ويحن وم ـ ـ ـ ـ ين م

ابم ث وابكتامن ،ال يىـ ــض د ال أ أىـ ــلغ مشـ ــرك مابش وارتتات كمير شـ ــكر وتقدير
بل أىتاذ ابفا ـ ـ ـ ـ ـ ــغ (األستاذ الدكتور فائق الشماع) ابذ رايق د يحن مدة ابكتامن
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ِ
ِ
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رحمه
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أ أكو أ د ت مذته أو م قدل بد اب صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وا رش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وا

م طل

(الدكتور مؤيد عبيدات ،والدكتور حمد اللوزي) .يلتآهل اهلل ر د ير ابلتاء.
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هذه ابدراىن أهل ر صر م ر اصر رمحين ابت كيل أال وهو ابم كل وابص

ت اوب

ابمم وح به ،وذبك م

يا

غ ابتضريك مه وتمييته ر غيره م ابمطال ابقا و ين اأ رى ،وميا

بضمحه وت ديد ر ِ
ِ
قته ماب صول.
اب ميضن ابقا و ين
ِ
هذه ابدراىن اب وء رحل اب اق ابقا و د بص
كما تىح

يا

ابم كل ىواء أكا

قمغ

صدور اب كل ابت كيمد أل مضد صدورِه.
وبقد حص هذه ابدراىن بل لمحن م اب تائج كا م أهمطا ،أ ابم كل يتمتع مص
واىضن ،ال أ هذه ابص

يا

بيى

م حقن م قيود ،وا ما تفرض رحل ابم كل لمحن ابتتاما

م ذ قموبه بمطمن ابت كيل و تل صدور اب كل ابفاصغ يد اب تاع ،و أ
يؤد

بل م

ٍغ ِ
مطذه االبتتاما

كل ابت كيل .بذا ىض ابتشريضا ابم تصن ،بل تقرير مضض ابلتاءا ابمطمن

ىواء أكا
وابلتاءا

يا

وقائين متمثحن مرد ورتغ وا طاء مطمن ابم كل أل رقامين متمثحن مابلتاءا

ابمد ين

يا

ابم كل

ابل ائين ،وذبك رصا م هذه ابتشريضا

رحل ت قيق ابتوات مي ص

وابتتاماته تلاه ابم تكمي .
وا

م

أهل ابتوصيا

وابمصر ماىت داث

ابتد

رل

مطا هذه ابدراىن

رورة قيال ابمشرري

اأرد د

يد قا و ابت كيل يضابج ييه ابن تضذر ا ضقاد هيئن ابت كيل م لديد

ك
بتفىير ما شاب كمطا م غموض وامطال .وكذبك اأمر فىه ماب ىمن بل ص
تص يم ما شاب كمه م أ
يد صدار كل
بتىوين ابم اترا

يا

ابم كل يد

اء مادين كتامين أو ىامين وكذبك ييما يتضحق مص

ين ابم كل

ايد ييما أغفغ ابفصغ ييه م

حما ورحل غرار ما ذهم

بيه اتفاقين واش

يد ابمادة (.)1/51

وكذبك أوص

ابدراىن ابمشرع ابضراقد ى قا و لديد ي ظل ابت كيل رحل غرار ابقوا ي

اب ديثن ابىائدة يد لميع ابدوغ اأ رى ورحل وله اب صو
ابتضديغ ابمقترح لرائه رحيطما.

ابتشريضي اأرد د وابمصر  ،مضد

ل
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Abstract
This study has addressed the most important element of

the arbitration process, namely the arbitrator and the powers
he enjoys. This was done through defining the arbitrator and
distinguishing his role from the other legal functions. Also

through showing the legal nature of his work and defining his
relations with the opponents.

This study also shed the light on the legal scope on the

powers of the arbitrator, being before or after the issuing of
the arbitration decision.

A-The study has reached a number of results. The most
important ones are:

The arbitrator has a wide range of the powers, however

theses powers are not unlimited or absolute. B-The arbitrator
in fact is limited by a number of obligations the minutes he

accepts this role and until a final decision is taken about the
dispute. Any breach of these obligations will lead to nullify his

duty. Thus, different legislations endeavoured to issue very

important penalties, whether preventative ones which leads to
removing the arbitrator and ending his mission, or punishing

م
measures which includes civil and criminal penalties, in an

effort to achieve a balance between the granted powers of

the arbitrator and his obligations towards those who seek his
arbitration.

One of the most important recommendations of this study is

the need of the Jordanian and Egyptian legislatures to include
to the arbitration law a clause to deal with three issues: First

to facilitate the convening of the arbitration committee to

explain any ambiguous issues, second to give the arbitrator
the chance to correct any material, written or financial rules

he has taken and third to give him the right to issue an
additional ruling once he finds that he has overlooked some
issues or to explain any ambiguous issue, in line with the
Washington Treaty to Settle Disputes (clause 51/3).

That is

why the study has recommended the Iraqi legislature to issue
a new law to organise arbitration in accordance with the
effective modern ones that are valid in the other nations,

especially the Jordanian and Egyptian legislations in this field.

1

الفصل األول
مقدمة الدراسة

والً :تم يد :فكرو موجزو عن موضوع الدراسة:
أص ــمم ابت كيل ابيول م أهل ابوى ــائغ ابتد يرغب ابمتضامحو يد ابتلارة و اص ــن ابدوبين،
يد ابحلوء بيطا ب ىـ ـ ــل اب تارا

اب ا ـ ـ ــر أ ي حو

اب اتلن ر تضامحطل .ي يتصـ ـ ــور يد ابوق

رقد م رقود ابتلارة ابدوبين م شـ ــر يصـــار ممولمه بل تماع ابت كيل ر د ش ــوب تاع يتضحق
متفى ـ ـ ـ ــير أو ت فيذ ابضقد ابمذكور ،أ ابضقود ابدوبين ت تحك ر ابضقود ابتلارين ابم حين م

يث

ابقوارد ابقا و ين ابتد ت كل اب تاع .يطذه اأ يرة ت كمطا قوارد اب تاع ابدا حد ،أما ابضقود ابدوبين
يفد ابغابب تكو مي أ راك ت تمد بل دوغ م تحفن ،وت تحك تشـ ـ ـ ـ ـريضا

تحك ابدوغ يد مضابلن

ابق ايا ابتد ت شأ تيلن اب تاع مي اأ راك.
يابم اكل وا كا

هد اب ريق ابضاد بفض ابم اترا

ابمد ين وابتلارين رحل د ىـ ـ ـ ـ ـ ـواء،

ال أ هــذا اب ريق م فوك مــابم ــا ر ابمتمثحــن يد م ل ا لراءا
ي قحــب رحل ابتلــار ييرمــك

ابتد قــد تلضــغ م ــه ومــاال

طل ومقــدراتطل ويض ــغ ركــن اأمواغ ،وتتداد

ورة هــذا اب ريق

يد ملاغ ابتلارة ابدوبين ظ ار بما يى ـ ـ ــممه م قحق بحمتقا ـ ـ ــي مش ـ ـ ــأ تضيي ابم كمن ابم تصـ ـ ــن
م ظر اب تاع ،وت ديد ابقا و ابوالب ا تماع ابذ غابما ما يكو غريما رحل أ د ريد اب تاع
بل يك غريما رحيطما مضا .بطذا ابىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمب لد أ

ريد اب تاع يتذررا مضدل مضريتطما ماب ظال

ابقا و د وابق ــائد بدوبن اب رك اآل ر ،وابطدك اب قيقد هو اىــتمضاد ررض اب تاع رحل ابق ــاء

2

ــد مو ــوع ابت كيل ماهتمال مابش بل يىــمق به مثيغ رحل كاين ابمىــتويا (،)2

ابو د( ،)1بذبك

يقد تل رحل ابمىتوى ابدوبد مرال ابضديد م االتفاقيا

ابدوبين ابمتضحقن مه .ويد ظغ رصمن اأمل

تل مرال مروتوكوغ ل يك يد  14ىمتممر رال  1911مشأ االرتراك مص ن شر ابت كيل ،ويد
ظغ هيئن اأمل ابمت دة تل مرال اتفاقين تىوين م اترا
يد واش

يد  18ماري رال  ،1965وذبك يد
كما أوب

االىتثمار مي ابدوغ وررايا ابدوغ اأ رى
ار ابم ك ابدوبد بإل شاء وابتضمير.

بل ن اأمل ابمت دة بحقا و ابتلار ابدوبد أهمين اصـ ـ ـ ــن بحت كيل ،يو ـ ـ ـ ــض

قوارد اص ــن مه ( اأو يى ــتراغ ) ىـ ـ ن  ،1976كما و ــض
ى ن  1985بكد تىترشد مه ابدوغ ر د صدارها بتشريضا
وقد أ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ

ابضديد م مراكت ابت كيل ابدائمن ذا

ابقا و اب موذلد ()Model Law
لديدة.
اب امع ابدوبد ،م أهمطا م كمن

ابت كيل ابــدائمــن بــدى غريــن ابتلــارة ابــدوبيــن ممــاريي ،وابلمضيــن اأمريكيــن بحت كيل ،وم كمــن ب ــد
بحت كيل .كما أ شـ ـ ـ ــأ

ابحل ن ابقا و ين االىـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــارين ا يرو أىـ ـ ـ ــيوين مركتي بحت كيل أ دهما يد

كواالالممور ممابيتيا واآل ر يد ابقاهرة.
ورحل ابمىـ ـ ـ ـ ــتوى ابدا حد ،تصـ ـ ـ ـ ــد
يأص ـ ـ ــمم ابت كيل يد ابوق

تش ـ ـ ـ ـ ـريضا

م تحك ابدوغ بت ظيل ابت كيل وميا قوارده.

اب ا ـ ـ ــر ش ـ ـ ــر ا ش ـ ـ ــائضا يد مضظل ابضقود ،ويتل دراله ييه كش ـ ـ ــر

موذلد ) ،(Clause de styelمصرك اب ظر ر ش صين ابمتضاقدي ( .)3ي اك بل ذبك
أ ابت كيل يىـ ــت د يد اأىـ ــاي بل رادة اب ريي  ،ابحذي ي تا ار اأش ـ ـ ا

()1
()2
()3

ىامد ،يوت م مد ( ،) 1997ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مكتمن دار ابثقاين ،رما  ،اب مضن اب امىن،
أمو تيد ،ىراج ىي ( ،)1994ابت كيل يد رقود ابمتروغ ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة ،دو
موىل ،ابب ى

مضن،

( ،)1996قا و ابتلارة ابدوبين ،مكتمن دار ابثقاين ،رما  ،اب مضن ابىامضن،

ابذي يتوبو مطمن

(.)5
(.)9
(.)181
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ابت كيل م مي ابمضرويي بــديطل ،وم ابــذي يتمتضو ممضريــن وريــن يد ابتضــامــغ ابتلــار ابــذ
دث اب تاع مىممه ،وم ابمضرويي م يادهل واىتق بطل.
ص ــومن ابت كيل قوامطا ابم كل ،وهو أهل ر ص ــر م ر اص ــر ابضمحين ابت كيمين،

بطذا يإ

تل يوص ـ ــحطا بل غاياتطا ،ومقدر كفاين

يطو ابذ يقودها ويولططا يد ابمكا وابتما ابم اى ـ ــمي
ابم كل تكو ى من ابت كيل ،واال ي قيمن بحت كيل.
وأهمين ابدور ابذ يقول مه ابم كل ،تل م ه صـ ـ ـ

يا

واى ـ ــضن تمك ه م ابفص ـ ــغ يد

مو ـ ــوع اب تاع مإص ـ ــدار كل محتل بحم تكمي  .و يماري ابم كل صـ ـ ـ
ابتد تص ـ ــدر موايقته رحل قموغ مطمن ابت كيل .و يى ـ ــتمد ابم كل ص ـ ـ
ابذي قد ي ددو ص

ياته م ابح ظن اأوبل
ياته م

رادة ابم تكمي

ياته يد صحب اتفاقطل ،أو ي يحو اأمر بل ظال ت كيل أو مركت ت كيل

يد دوبن ما م لطن ،وم

رادة ابقا و ابذ ألات به ممارىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مطمن ابت كيل وم ه ىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ن

صــدار اب كل م لطن أ رى .ومابتابد يإ ص ـ

يا

ابم كل يىــتمدها مضد ذبك م هذا اب ظال

أو ذبك ابقا و .
كما تكم أهمين ص ـ ـ
ييه لراءا

يا

ابم كل يد مضرين أمور مطمن ،مثغ :ت ديد ابوق

ابذ تمدأ

وت ظيمطا ،لراء ابت قيقا

وى ـ ـ ـ ـ ــماع

ابت كيل ،تقديل ابمى ـ ـ ـ ـ ــت دا  ،دارة ابلحى ـ ـ ـ ـ ــا

ابش ـ ــطود ،االى ـ ــتضا ن ماب مراء ،ت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق رحل لراءا
ي كل اب تاع ،و ا تطاء مإصدار كل ابت كيل.

ابت كيل أو ذبك ابذ
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ثانياً :مشكلة الدراسة:
أهل ر صـ ـ ـ ــر م ر اصـ ـ ـ ــر ابضمحين ابت كيمين هو ابم كل ،يمقدر كفايته تكو ى ـ ـ ـ ـ من
ابت كيل .ال أ ابم كل توالطه مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكحن ،هد ت ديد مدى ابص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
هذه ابص ـ

صـ

يا

م حقن أل مقيدة إ يإذا كا

ابص

يا

هغ هو اتفاقد لوهره ممدأ ىح ا

يا

مقيدة أو م حقن ،يما هو ابمصــدر بطذه

رادة اأ راك ،أل قا و د إ

كما تثار مش ـ ــكحن تتضحق ماب اق ابقا و د بصـ ـ ـ

يا

ابم كل يد اب تاع ابم روح أمامه،

وكيفين ت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق ابذ يى ـ ـ ــر رحل لراءا
مـدى ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يـن ابم كل يد تىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيير لراءا

ابت فظينإ وما مدى ص

ابت كيل ومو ـ ـ ــوع اب تاعإ وما

ابت كيل ويد ت ـاذ ابتـدامير ابمؤقتـن وا لراءا

ين ابم كل يد تص يم أو تفىير أو تكمحن اب كل مضد صدورهإ.

وارتكت ابد ارىـ ـ ــن اب ابين رحل تو ـ ـ ــيم هذه ا شـ ـ ــكابيا
غ ابم كل بص

يا

ابمم و ن به وهغ هد

وميا ابلتاء ابمترتب يد ابن

ياته ابت كيمين.

ثالثا :أسئلة الدراسة:
ت رح هذه ابدراىن ردة أىئحن ،هد:
 .7ما ابمقصود مابم كلإ.
 .2ما مص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ابصــ ـ ـ ـ ـ ـ

يا

ابمم و ن بحم كل يد ص ـ ـ ـ ـ ـ ــومن ابت كيل ،هغ هو تفاقد أل

قا و دإ.
 .3ما هو اب اق ابقا و د بص

يا

ابم كل يد صومن ابت كيلإ.

5

 .4هغ يتمتع ابم كل مص

يا

ت اذ ابتدامير ابمؤقتن وا لراءا

ابت فظينإ.

 .5ما هو ابمضيار ابذ يىـ ـ ـ ــت د بيه ابم كل يد ت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق ابذ يىـ ـ ـ ــر
رحل لراءا

ابت كيل ورحل مو وع اب تاعإ.
ين تص يم اأ كال وتفىيرها أو تكمحتطا مضد صدورهاإ.

 .6هغ بحم كل ص

ِ
به مابص

 .1ما ابلتاء ابمترتب رحل ابم كل يد اغ

يا

ابمم وح بهإ.

رابعاً :أهمية الدراسة:
ابم كل هو ابم ور ابرئيىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ابذ
تمقل مرهو ن مش ـ ـ ـ

تدور وبه رمحين ابت كيل ذ

ابم كل مما يتمتع مه م ص ـ ـ ـ

ت اوبطا بماهين هذه ابص ـ

يا  ،وميا

دود ابص ـ

ابذ يىــ ـ ـ ــت د يد اأىــ ـ ـ ــاي بل ممدأ ىـ ـ ـ ـ ــح ا

ابضمحين ابت كيمين

يا  .يث تمرت أهمين هذه ابد ارىـ ـ ــن يد
يا

ابمم و ن ما ممولب تفاق ابم تكمي

رادة أ راك اب تاع ،أو ممولب اأ ظمن ابقا و ين

اب اصن مابت كيل.
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك بل ذبك أ بحد ارىــ ـ ـ ـ ـ ــن أهمين يد ميا ابلتاء ابمترتب يد ابن
بصـ ـ ـ ـ ـ
ص

غ ابم كل

ياته ابت كيمين ،وت ديد اآلثار ابمترتمن رحل اب كل ابص ـ ـ ـ ــادر ذا ما تلاوت ابم كل دود
ياته.

خامسا :هداف الدراسة:
تطدك هذه ابد ارىـ ــن بل ميا ص ـ ـ
ابدوبين وابتشـ ـ ـ ـريضا

يا

ابم كل يد صـ ــومن ابت كيل يد ظغ االتفاقيا

ابو ين ،وميا اب اق ابقا و د بصـ ـ ـ ـ

وأي ا تطدك ابدراىن بل ت ديد مدى ص

يا

ابم كل يد ص ـ ـ ــومن ابت كيل.

ين ابم كل يد تص يم أو تفىير اب كل مضد صدوره.
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تيادة رحل ذبك تطدك ابد ارى ـ ــن بل ميا ابلتاء ابمترتب رحل
ابت كيمين ،ي ـ ـ ـ ر ت حيغ اب ص ـ ــو
ابدوبين وابتشريضا

غ ابم كل بصـ ـ ـ

ابقا و ين ابم ظمن بطذه ابصـ ـ ـ

يا

ياته

يد ظغ االتفاقيا

ابو ين.

سادسا :مصطلحات الدراسة:
 التحكيم لية :مض اه ابتفويض يد اب كل ،مصدره ابث ثد ( كل )(.)1 -التحكيم اصاااااطالحاً :هو اتفاق رحل

ابن اب تاع ابمتصـ ـ ـ ــغ ممىـ ـ ـ ــأبن م مىـ ـ ـ ــائغ ابتلارة

ابدوبين واب اشل مي اب صول بل لطن غير ابم اكل بحفصغ ييه ،ويكو ابقرار ابت كيمد
ابصادر محتما بطل(.)2
 هيئة التحكيم :هد ابطيئن ابمشـ ـ ــكحن م م كل وا د أو أكثر بحفصـ ـ ــغ يد اب تاع ابذ أرادأ رايه تىويته ر

ريق ابت كيل(.)3

 قواعد األونسيترال :قوارد بل ن اأمل ابمت دة بحقا و ابتلار ابدوبد(.)4 -القانون النموذجي :قا و اأو ىيتراغ بحت كيل ابتلار ابدوبد(.)5

( )1ام م ظور ،لماغ ابدي م مد م رمد اهلل م مكرل ،بىا ابضرب ،ابلتء  ،15ابمؤىىن ابمصرين ابضامن بحتأبيك واب شر ،ابقاهرة ،دو
تاريخ شر،

(.)11_11

( )2موىل ،ابب ى ( ،)1996قا و ابتلارة ابدوبين ،مكتمن دار ابثقاين ،رما  ،اب مضن ابىامضن،
()3
()4
()5

(.)188

ىضيد ،أتهر واب لار ،كرل م مد تيدا ( ،)1919ابت كيل ابتلار ابدوبد ،دار ابفكر ابلامضد ،ا ىك درين ،دو
قوارد اأو يىتراغ بحت كيل (مصيغتطا ابم ق ن يد رال . http://www.uncitral.org ،)1919
قا و

اأو يىتراغ اب موذلد بحت كيل ابتلار

 ،http://www.uncitral.orgمرلع ىامق.

ابدوبد بضال  1985مع ابتضدي

ابتد ارتمد

مضن،

(.)81

يد رال ،1996
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سابعاً :حدود الدراسة:
تتمثغ دود ابدراىن مـ :
 .7اب دود ابمو ورين :اقتصر هذه ابدراىن رحل:
أ.

ميا مفطول ابم كل وتميته ر غيره ،وت ديد ماهين ص

ب .دراىن اب اق ابقا و د بطذه ابص
 .ت ديد

اق ص

يا

ياته مضد ميا مصدرها.

يد صومن ابت كيل.

ين ابم كل يد تص يم أو تفىير اب كل مضد صدوره.

ث .ميا ابلتاء ابمترتب ر

غ ابم كل مابص

يا

ابمم و ن به.

 .2اب دود ابمكا ين :ابممحكن اأرد ين ابطاشمين
 .3اب دود ابتما يه :تمدأ م صــدور اتفاقين واشـ

اب اشــئن ر

اب اصــن متىــوين ابم اترا

االىتثما ار ر ابدوغ ومي ررايا ابدوغ اأ رى يد  71ماري  7665و بغاين اآل .

ثامنا :محددات الدراسة:
تضد هذه ابد ارىـ ـ ــن
بحم كل يد ظغ االتفاقيا
وابمصر  ،وقا و ابمرايضا

دى ابد ارىـ ـ ــا

ابقا و ين ابتد تطتل ممو ـ ـ ــوع ابص ـ ـ ـ

ابدوبين وابتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريضا
ابضراقد.

ابو ين ،وموله ا

يا

ابمم و ن

قا و ابت كيل اأرد د،
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تاسعا :ا طار النظري للدراسة:
تقىـل هذه ابد ارىـن بل مىـن يصـوغ ،يث يت اوغ ابفصـغ اأوغ مقدمن ابد ارىـن وتشـتمغ
رحل ابفكرة ابتمطيدين ،مش ـ ـ ـ ـ ـ ــكحن ابد ارى ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،وهديطا ،وأهميتطا ،وأى ـ ـ ـ ـ ـ ــئحتطا ،و دودها ،وم دداتطا،
وابمص ح ا

ار اب ظر (هيكحين ابدراىن) ،ابدراىا

ا لرائين ابواردة ييطا ،ا

ابىامقن ،و أ ي ار

م طلين ابدراىن.
أما ابفصغ ابثا د ييت اوغ ابتضريك مابم كل ،وميا أ و ِ
اره ،وما يميته ر غيره م ابمطال
ابقا و ين ،وابم ث يد اب ميضن ابقا و ين بضمغ ابم كل ور ِ
قته ماب صول.
وت ـ ــم ابفص ـ ــغ ابثابث د ارى ـ ــن اب اق ابقا و د بصـ ـ ـ
مإلراءا

ابت كيل .د ارى ــن صـ ـ

يا

ص

ابم كل ،م

ابم كل يد ملاغ ا ثما  ،وابم ث يد صـ ـ

يد ت ــدي ــد ابق ــا و ابوال ــب ابت ميق رحل لراءا
يا

يا

غ ابى ـ ــير
يا

ابت كيل و مو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع اب تاع .وأ ي ار ،مي ــا

ابم كل يد تص يم أو تفىير اب كل مضد صدوره.
ويد ابفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ ابرامع ت اوب ا ابلتاء ابمترتب يد ابن ا

بحم كل ويقا ب تفاقيا

ابدوبين وابتشريضا

غ مابص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يا

ابمم و ن

ابو ين.

وأ ي ار ،ابفصــغ اب امي يشــتمغ رحل اب اتمن ،واب تائج ،وابتوصــيا ابتد رل
ابدراىن.

ابم كل

مطا هذه
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عاش ارً :الدراسات السابقة:
 د ارىــ ـ ـ ــن ابت يو  ،م مود ابىــ ـ ـ ــيد رمر( )7665مض وا  :اتفاق ابت كيل وقوارده يد قا وابت كيل ابمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر رقل ( )21بى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن  ،7664أ رو ــن دكتوراه ،كحيــن اب قوق ،لــامضـن
ابم ويين .ت اوغ ابما ث ييطا مفطول اتفاق ابت كيل وصـ ــوره واب ظال ا لرائد وابمو ـ ــورد
ابذ ي كمه .وتتميت دراىتد ر هذه ابدراىن يد أ طا تت رق بل ميا ماهين ص
ابم كل ،وابلتاء ابمترتب ر ا

غ مص

يا

ياته ابت كيمين.

 د ارىــن اب وايىــن ،رامر مد اهلل ( )2003مض وا  :اب ظال ابقا و د بطيئن ابت كيل يد ابقا واأرد د ،رىابن مالىتير ،كحين اب قوق ،لامضن مؤتن.
ت اوغ ابما ث تشكيغ هيئن ابت كيل ومىؤوبيتطا ،وتتميت دراىتد ر هذه ابدراىن يد أ طا
تت اوغ مو ــوع ابم كل ومدى دود صـ

ياته ابت كيمين ،اأمر ابذ بل تت اوبه ابد ارىــن

ابمذكورة.
 د ارىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أمو مغحد ،مط د وابلطي د ،أ مد ( )2001مض وا  :رقامن ابق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء رحل كلابت كيل يد ابقا و اأرد د ،م ث م شــ ــور يد ملحن ابش ـ ـ ـريضن وابقا و  ،لامضن اأما ار
ابضرمين ابمت دة ،ابضدد .31
وقد ت اوغ ابما ثا

كل ابت كيل يد

ـ ـ ـ ــوء تفاقين يويورك بضال  7651م

يث دروى

م اغ كل ابت كيل ،وت فيذ اب كل األ مد .وتتميت د ارى ـ ــتد ر ابم ث ابمذكور يد أ طا
تت اوغ مو ــوع صـ ـ
اتفاقين واش

يا

ابم كل واب اق ابقا و د بت ديد هذه ابصـ ـ

يا

يد

ــوء

بى ن  ،7665قوارد (اأو يىتراغ ) بى ن  ،7616ابقا و اب مـ ـ ـ ـ ــوذلد ابـ

(  ) Model Lawبى ن  ،7615وابتشريضا

ابو ين.
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 د ارىــن اب وار  ،أىــامن أ مد ( )2001مض وا  :ابقوارد ابقا و ين ابتد ي مقطا ابم كل رحلمو ورا

ابم اترا

ابدوبين اب اصن ،رىابن مالىتير ،لامضن ابدوغ ابضرمين ،مصر.

ت ــاوغ ابمــا ــث دور ابت كيل يد ملــاغ ابم ــاترــا
ابدوبد بقوارد قا و ين ذا
تم ث يد ماهين ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ابت ميق رحل لراءا

ابــدوبيــن اب ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،وت ميق ابم كل

امع و د ودوبد .وتتميت د ارى ـ ـ ــتد ر هذه ابد ارى ـ ـ ــن كو طا
يا

ابم كل ،وما مدى ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ياته يد ت ديد ابقا و ابوالب

ابت كيل ومو وع اب تاع ،اأمر ابذ بل تت اوبه ابرىابن ابمذكورة.

 د ارىــن اب راو ن ،ريىــل ماد ىــابل ( )2077مض وا  :دور ابم كل يد صــومن ابت كيل،رىابن مالىتير ،كحين اب قوق ،لامضن ابشرق اأوى .
ت اوغ ابما ث يد هذه ابرىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابن مض ل ابم كل وتمييته ر غيره ،وابمركت ابقا و د به،
ابتتاماته ،و اق مىـ ــؤوبيته ،يد

ـ ــوء قا و ابت كيل اأرد د رقل ( )37بى ـ ـ ن 2007ل.

وتتشــامه هذه ابد ارىــن مع مضض ابمو ــورا ابتد ت اوبتطا د ارىــتد ،وبك تتميت د ارىــتد
يد أ طا م ث
بص ـ ـ

يد اب ميضن ابقا و ين بضمغ ابم كل ور ِ
قته ماب صـ ـ ـ ـ ـ ــول ،واب اق ابقا و د

ياته ،وابلتاء ابمترتب يد ابن ا

ابدوبين وابتشريضا

غ مطذه ابص ـ ـ

يا  ،يد

ـ ــوء االتفاقيا

ابو ين.

 د ارىـ ـ ـ ــن ابضدوا د ،م مد ىـ ـ ـ ــضد يابم ( )2077مض وا  :مدى ابرقامن ابق ـ ـ ـ ــائين رحل كلابت كيل (دراىن مقار ن) ،رىابن مالىتير ،كحين اب قوق ،لامضن ابشرق اأوى .
ت اوغ ابما ث يد هذه ابد ارىـ ـ ـ ـ ــن مفطول ابت كيل ،ابتضريك م كل ابت كيل ،وصـ ـ ـ ـ ــور ابرقامن
ابق ائين رحل كل ابت كيل ،وتتميت دراىتد ر هذه ابرىابن ابمذكورة يد أ طا تم ث يد
مض ل ابم كل ،اب اق ابقا و د بص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ابص

يا .

ياته ،وابلتاء ابمترتب يد ابن ا

غ مطذه
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ىـي ( )2077مض وا  :والين ابق ـاء رحل كل ابت كيل يد ظغ

 -د ارىـن ابىـيايدة ،شـأ

قا و ابت كيل اأرد د رقل ( )37بىـ ـ ن 2007ل ،رى ــابن مالى ــتير ،كحين اب قوق ،لامضن
ابشرق اأوى .
بقد ت اوغ ابما ث اأ كال ابضامن بحت كيل يد ظغ ابقا و اأرد د وابمقار  ،وتىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوين
ابم اترا

يد قا و ابت كيل اأرد د وابمقار  ،ما

ـ ـ ـ ــاين بل ابم ث يد أ كال ابت كيل

وىـ ــح ن ابق ـ ــاء ،وتتميت د ارىـ ــتد ر هذه ابد ارىـ ــن ابىـ ــامقن يد أ طا تم ث يد ابم كل،
و اق ابصـ ـ

يا

ابمم و ن به تفاقيا أو قا و يا يد ظغ االتفاقيا

ابدوبين وابتشـ ـريضا

ابو ين.

حد عشر :من ج الدراسة:
ى ــتضتمد هذه ابد ارى ــن رحل م طج ابم ث ابوص ــفد وابت حيحد ابقائل رحل ت حيغ اب ص ــو
ابقا و ين ابمتضحقن ممو ـوع ابد ارىـن ،يد

ـوء اتفاقين واشـ

اب اصـن متىـوين ابم اترا

اب اشـئن

ر االىــتثما ار مي ابدوغ وررايا ابدوغ اأ رى بىـ ن .1965وقوارد بل ن اأمل ابمت دة بحقا و
ابتلار ابدوبد (اأو يىـ ـ ـ ـ ـ ــتراغ) بى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن .1976وابقا و اب موذلد بحت كيل ابتلار ابدوبد بحل ن
اأمل ابمت دة بقا و ابتلارة ابدوبين ( )Model Lawبىـ ـ ن  .1985ي ــاك بل ذبك ابتشـ ـريضا
ابو ين ابضرمين وموله ا

قا و ابت كيل اأرد د رقل ( )11بى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن  ،1991وقا و ابت كيل

ابمصر رقل ( )17بى ن  ،1994وقا و ابمرايضا

ابضراقد بى ن .1969
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الفصل الثااانااي
مف وم المحكم
ابم كل هو ابم ور اأىاىد بضمحين ابت كيل ،يقد ألات ابتشريضا
ييما مي طل رحل تضي ابم كل أو هيئن ابت كيل م

بح صول أ يتفقوا

ك ابحلوء بل ابق اء ابضاد

يث ال يمحك

كفاءته ود ِ
ِ
قته
أ م اب صول ق ا تيار أو تىمين ابقا د .وم ه ا تمرت أهمين ابم كل يمقدر
تكو ى من لراءا

ابت كيل ومابتابد ص ن كل ابت كيل .بذا يم اب رور ابتضرض مداين

بل تضريفه ،ثل ابم ث يد اب ميضن ابقا و ين بضمغ ابم كل وما ابض قن ابتد ترم ه ماب صول.
ورحيه يإ دراىت ا بطذا ابفصغ تتمحور يد مم ثي ويق ابم طلين اآلتين:
ابمم ث اأوغ :تضريك ابم كل وتمييته ر غيرِه.
ابمم ث ابثا د :اب ميضن ابقا و ين بضمغ ابم كل ور ِ
قته ماب صول.

المبحث األول
تعريف المحكم وتمييزهُ عن غيره
هذا ابمم ث ى ـ ـ ـ ــيش ـ ـ ـ ــكغ مد

أى ـ ـ ـ ــاى ـ ـ ـ ــيا بحمو ـ ـ ـ ــوع وى ـ ـ ـ ــيتل ميا ابتضريك ابحغو

د وابقا و د وابفقطد وابق ـائد بحم كل ،وميا أ و ِ
اره ،وما يمييته ر غيرِه م ابمطال

واالصـ
ابقا و ين.

ورحيه ،ىتكو دراىت ا بطذا ابمم ث رغ اب و اآلتد:
ابم حب اأوغ :تضريك ابم كل وميا أ واره.
ابم حب ابثا د :تمييت مطال ابم كل ر غيره م ابمطال ابقا و ين.
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المطلب األول
تعريف المحكم وبيان نواعل
بت ديد مض ل ابم كل يتولب رحي ا ميا م تحك ابتضريفا
بغوين أل اصـ ـ ـ ـ ـ ـ

ابتد قيح

ين أل قا و ين أل يقطين أل ق ـ ـ ـ ـ ــائين ،كما يت حب اأمر ابت رق بل أهل أ واع

ابم كمي  .يابم كل رحل ردة أ واع قد تكو به ص
مابص ـ ـ ـ ـ ـ

مش ــأ ِه ىـ ـواء أكا

يا  ،وقد تكو به ص ـ ـ ـ ـ ـ

يا

يا

واىضن يضرك ي ئذ مابم كل ابمفوض

م دودة ويضرك ي ئذ مابم كل مقيد ابص ـ ـ ـ ـ ـ

يا

أو

ابم كل ابذ ي كل ويق قوارد ابقا و  ،كما يمك أ يكو ابم كل و يا أو دوبيا أو أل ميا ،وكغ
ذبك ىيتل تفصيحه رحل اب و اأتد:

الفرع األول :التعريف بالمحكم:
ابم كل بغ ــن :متش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ــد ابك ــاك مع ابفتم هو م يفوض بي ــه اب كل( .)1أم ــا ابتضريك
االص

د بحم كل يطو( :م يضطد بيه مابفصغ يد اب تاع ابمضروض رحل ابت كيل)(.)2

أما ر موقك ابتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريضا
اصـ ــا بحم كل مغ ترك

ابو ين وابدوبين ،لد أ أغحب تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريضا

ابت كيل بل تقدل تضريفا

اأمر بحفقه وابق ـ ــاء ،ال ما تضحق مابتش ـ ـريع ابفحى ـ ـ ي د ابذ رريه يد

ابمادة اأوبل م قا و ابت كيل رقل ( )1بى ن ( )1999رحل أ ه( :ابش

اب ميضد ابذ يتوبل

مطمن ابت كيل).

()1

مضلل مقاييي ابحغن ،ج،1

( ،)15مضلل ابوىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،ج،1

( ،)199ابمش ـ ـ ـ ـ ـ ــار بيطما يد مرلع  -:رمد ابر م  ،هدى م مد

مليد( ،)1997دور ابم كل يد صومه ابت كيل ،و دود ىح اته ،دار اب ط ن ابضرمين،

( )2ش اتن ،م مد ور ( ،)1997اب شأة االتفاقين بحىح ا

(.)16

ابق ائين بحم كمي  ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة،

(.)5
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أما قا و ابت كيل ابمصر ابمرقل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )17بى ن ( )1994يحل يتضرض بمىأبن تضريك
ابم كل مصـ ـ ـ ـ ــورة مماشـ ـ ـ ـ ــرة ،وا ما اكتفل يد ابمادة ( )1/4متقديل تضريك بطيئن ابت كيل ابتد تضرك
مأ طا( :ابطيئن ابمشكحن م م كل وا دا أو أكثر بحفصغ يد اب تاع ابم اغ بل ابت كيل .)...
أما ر موقك ابمش ــرع اأرد د يد قا و ابت كيل رقل ( )11بىـ ـ ه ( )1991يضري

هيئن ابت كيل

يد ابمادة ( )1مأ طا(:ابطيئن ابمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكحن م م كل وا د أو أكثر بحفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ يد اب تاع ابم اغ بل
ابت كيل ويقا أ كال هذا ابقا و ).
كما

ظ أ ابمشـ ـ ـ ـ ــرع اأرد د وابمصـ ـ ـ ـ ــر اتلطا مذا

االتلاه ابذ ذهب بيه ابقا و

اب موذلد بحت كيل ابتلار ابدوبد يث رريطا يد ابمادة (/1ب) م ه رحل أ هيئن ابت كيل تض د
(م كما يردا أو يريقا م ابم كمي ).
أما ماب ى ــمن بحمش ــرع ابضراقد يحل يت رق بل تضريك ابم كل أو هيئن ابت كيل و اكتفل يق
مميا ابش ـ ـ ـ ـ ــرو ابوالب توايرها يد ابم كل وهذا ما لاء
رقل ( )81بى ـ ن ( )1969يث ص ـ

مه ابمادة ( )155م قا و ابمرايضا

رحل أ (ال يلوت أ يكو ابم كل م رلاغ ابق ــاء ال

مإذ ملحي ابق اء وال يلوت أ يكو قاص ار أو م لو ار أو م روما م

قوقه ابمد ين أو مفحىا

بل يرد بيه ارتماره).
أمــا ييمــا يتضحق مموقك ابق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يــإ ــه بل يغفــغ ر تقــديل تضريك بحم كل؛ يــث رريتـه
م كمن اى ـ ـ ــتئ اك ابقاهرة مأ ه( :ابشـ ـ ـ ـ

اب ميضد ابذ يتل ا تياره ويقا رادة اأ راك أو كل

ابقا و  ،ويشارك يد ظر م اترن ابت كيل ،واب كل ييطا مصو مضدود يد ابمداوبن وابتوقيع رحل
اب كل ابذ يصدر مطذه ابصفن)(.)1

( )1اىتئ اك ابقاهرة  ، 115/71ملحه ابت كيل ابضرمد ،1994 ،ابضدد ابىامع،
( ،)1911ابمركت ابقا و د بحم كل ،دار ابفاروق،1 ،

(.)14

( ،)181ابمشار بيه بدى م ابصغير ،شطرتاد ىي
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ورري
هو ش ـ

م كمن اب قض ابمص ـ ـ ـ ـرين ابم كل مأ ه( :بيي ريا يد صـ ـ ـ ــومه ابت كيل ،وا ما

يتمتع مثقن اب ص ـول ويفصــغ ييما شــلر مي طما م كل ي وت لين ابشــدء ابم كول مه

مملرد صدوره)(.)1
أما ماب ىــمن بموقك ابفقه ابقا و د م تضريك ابم كل ،ييذهب أر بحقوغ مأ ابم كل (هو
ابش ـ

ابذ ي ي مه مت اصــما مطمن يصــغ تاع قائل أو م تمغ ابوقوع مي طما ،أو م تضي ه

ابم كمن اىـ ــت ادا رادة ابم تكمي بذا
ابت كيل ويتمتع مابصفا

ابمطمن م دود ص ـ ـ

ياتطا ابم ص ـ ـو

رحيطا يد قا و

ابوالمن قا و ا)(.)2

كما ويذهب ابمضض بل ابقوغ مأ ه (شـ

يتمتع مثقن اب صـول ،أوبوه ر اين ابفصـغ يد

ص ـ ــومه قائمن مي طل ،وقد يتل تضيي ه م لا ب ابم كمن ذا كا ابتشـ ـ ـريع يليت ذبك بحقيال مذا
ابمطمن ابمتقدمن)(.)3
ويضريه لا ب آ ر مأ ه (ابم ور اأى ــاى ــد ابذ تدور وبه ص ــومن ابت كيل ومقدر دقن
ابت كيل وص ـ ـ ـ ـ ن اب كل ابصـ ـ ـ ــادر ،ي ى ـ ـ ـ ـ أداء ابم كل

ابم كل ومطارته تكو ى ـ ـ ـ ـ من لراءا

بمطمته يظغ رهي ن مش صه وما ي محه م مؤه
ح

مما ىـ ــمق بل أ ابم كل هو ش ـ ـ

رادتطل بل م ه ص ـ ـ ـ ـ

و م ار )(.)4
ميضد يتمتع مثقن اب صـ ــول ابذي اتلط

ين ابفصـ ـ ـ ــغ يد تاع قائل أو مىـ ـ ـ ــتقمحد ،وهو بيي ريا يد صـ ـ ـ ــومن

ابت كيل ،ويتل ا تياره م قمغ

راك اب تاع أو ابم كمن ابم تصـ ـن ويقا بحصـ ـ

يا

ابم ص ــو

رحيطا قا و ا.
()1

()2

اب ض رقل  1649بىـ ـ ـ ـ ه  54ق ـ ـ ــائين ،لحى ـ ـ ــه  ،1988/1/14ملموره اب قض ،ابىـ ـ ـ ـ ن  ،19ابضدد ابثا د ،م مايو بل ديى ـ ـ ــممر
 ،1988مضه  ،1991ابقاردة رقل ،51

(.)141

ابصا ور  ،مط د ا مد ( ،)1995دور ابم كل يد صومه ابت كيل ابدوبد اب ا

 ،دار ابثقاين ،رما ،1 ،

( )3أمو ابويا ،ا مد ( ،)1978ابت كيل اال تيار وا لمار  ،شأه ابمضارك ،ا ىك درين،1 ،
( )4رمد ابر م  ،هدى م مد مليد ،مرلع ىامق،

(.)16

(.)144

(.)57
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أ ي ار ،ومضد اى ـ ـ ــتضراض أ كال ابتشــ ـ ـريضا

ابو ين وابدوبين بتضريك ابم كل ،أصـ ـ ـ ـمم م

ابوالــب اال تقــاغ بميــا أ وارــه ،يــابم كل بيي رحل وع وا ــد ،وا مــا رحل رــدة أ واع ،بكــغ وا ــد
م طل ممي ات و صائ

تمييته ر غيره.

الفرع الثاني :نواع المحكمين:
يضد ظال ابت كيل م اأ ظمن ابمطمن ب ىل اب تارا
غ ا تيار ش

أو ردة أ ش ا

مي اب صول وتتل هذه ابضمحين م

ي حق رحيطل مابم كمي  .يط اك ردة أ واع م ابم كمي

وبكغ وع صــوصــين وقوارد اصــن يىــير رحيطا .يث تل تقىــيمه م قمغ ابفقطاء بل قىــمي :
م تاوين ابص

يا  ،و م تاوين ميضن ابم اترن.

يإذا ما ظر ا بل ابم كل م تاوين ابصـ ـ ـ ـ
ابمقيد مقوارد ابقا و ) و(ابم كل ابمفوض مابص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يا

ابتد يتمتع مطا ،يقد قى ـ ـ ــل بل(:ابم كل

يا ) .أ ما م تاوين ميضن ابم اترن ابتد

يفصغ ييطا ،ق ِىل ابم كل بل( :م كل و د) و(م كل دوبد) و(م كل أل مد).
وىيتل دراىن وم ث أ واع ابم كمي و مشكغ مفصغ كاآلتد:
والً :المحكم المقيد بقواعد القانون:
يضرك مأ ه( :ابفرد أو ابطيئن ابتد تماري رمحطا ممولب أ كال ابقا و وأصوغ ابمرايضا ،
ما بل يضفل ر طا ص ـ ـ ـ ار ن) ،وي حق رحيه أي ـ ـ ــا مابم كل ابضاد ( .)1ي يكو بحم كل ال ىـ ـ ــح ن

()1

اب مر ،أمي ه ( ،)1988أصوغ ابم اكما

ابمد ين ،ابدار ابلامضين ،ا ىك درين،

(.)159
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ابق ــاء يد اب تاع ابم روح رحيه مقيدا يد كمه مقوارد ابقا و ابمو ــورد( .)1واأص ــغ أ كغ
اتفاق ت كيل هو ت كيل مابقا و ما بل يتفق اب ريا رحل تفويض هيئه ابت كيل مابصحم(.)2
وي حق غابمين ابفقطاء رحل هذا اب وع أي ـ ــا مابم كل مابق ـ ــاء ،يث يماري ييه ابم كل
دور ابقا ـ ـ ـ ـ ــد يد ت ميق أ كال ابقا و واالبتتال ماب دود ابمرىـ ـ ـ ـ ــومن بص ـ ـ ـ ـ ـ

يته ييتقدل كغ م

اب ريي م ـإدر ـاءات ـه أمــال ابم كل ،وتكو مطم ـن ابم كل مــابت قق م مــدى ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ا درــاءا
ابمتمادبن م
وبقد

غ ابتضرك رحل وقائع اب تاع وا تاغ كل ابقا و رحيطا(.)3
قا و ابت كيل ابمصر رقل ( )17بى ن ( )1994يد ابمادة ( )1/19رحل ا :

(ت مق هيئن ابت كيل رحل مو ــوع اب تاع ابقوارد ابتد يتفق رحيطا اب ريا  ،واذا اتفقا رحل ت ميق
قا و دوبن مضي ن اتمض

ابقوارد ابمو ــورين ييه دو ابقوارد اب اصـ ـن مت اتع ابقوا ي ما بل يتفق

رحل غير ذبك).
أمـ ــا قـ ــا و ابت كيل اأرد د رقل ( )18بى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن  1951يحل يت رق ال ب وٍع وا ـ ــد م
ابم كمي ( ،)4وهو ابم كل مابق ــاء أو ابم كل ويقا بقوارد ابقا و  ،أما ابقا و اب ايذ ابمرقل ()11
بى ـ ن ( )1991يموقفه مشــامه بموقك ابتش ـريع ابمصــر ابمذكور أ فا( .)5وتأ ذ االتفاقيا
ابمتضحقن مابت كيل مطذا ابممدأ ،ومثاغ ذبك االتفاقين اب اص ـ ـ ـن متىـ ـ ــوين ابم اترا
بى ن  )1965ابمادة (/41ا)( .)6كما أ قوارد اأو يىتراغ قد أ شار

()1

(اتفاقين واش ـ ـ ـ

بل رين ا رادة يد ا تيار

هاشـ ـ ـ ـ ـ ــل ،م مود ( ،)1999اب ظرين ابضامن بحت كيل ،يد ابمواد ابمد ين وابتلارين ،ج ،1اتفاق ابت كيل ،دار ابفكر ابضرمد ،ابقاهرة،
(.)19

()2
()3

ابدوبين

داد ،متة ا مد ( ،)1997ابت كيل يد ابقوا ي ابضرمين ،1 ،ج ،1م شو ار

اب حمد اب قوقين،

(.)111

م د مقداد ،م مد رحد م مد ( ،)1911ابت كيل ابتلار ابدوبد ،د ارى ـ ـ ـ ـ ـ ــن ظريه ت حيحيه ت ميقيه مقار ه ،دار ابياتور  ،رما ،
(.)79

( )4ابموم د ،ا مد ىضيد ( ،)1981ابت كيل يد ابتشريع اأرد د وابمقار  ،ج ،1 ،1م مضه ابتوييق ،رما ،
()5
()6

(.)65

ا ظر أي ا ابمادة (/1/16د) م قا و ابت كيل اأرد د .
ت

ابمادة رحل ا ه (ر د ردل اتفاق اأ راك ت مق هيئه ابت كيل قا و ابدوبن اب رك يد اب تاع مما يد ذبك قوارد تت اتع ابقوا ي
ابواردة يد قا و هذه ابدوبن  ،وكذبك ابممادئ قا و ابدوبد يد ابمو وع).
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ابقا و ابوالب ابت ميق رحل ابم اترا

ابدوبين ،يث ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ابمادة ( )1/15ما ( :ت مق هيئن

ابت كيل قوارد ابقا و ابتد يضي طا اأ راك مارتمارها م مقن رحل مو وع ابم اترن .يإذا بل يضي
اأ راك تحك ابقوارد ،مق

هيئن ابت كيل ابقا و ابذ تراه م اىما).

ثانيا :المحكم بالصلح:
ويد هذا اب وع يفص ــغ ابم كل يد اب تاع ابذ ي ش ــأ أو يمك أ ي ش ــأ مي اب ص ــول ويقا
بممادئ ابضدابن ،دو ابتقيد مقوارد ابقا و ابمو ورد ،ال ييما يتضحق م طا ماب ظال ابضال(.)1
وي

ظ أ ابم يا ابقا و د بقرار ابم كل مق وع ابصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحن مأ م ابقوا ي ابو ين ،أ يكو

ممثـامـن قرار حيق ( (SansLoisال م رـادا

و أرراك ابتلـارة ابـدوبيـن ،وابتد تكو ممثـامن

ماب ى ــمن بحم كل( ،)2وال يص ــم ارتمار ابم كل مفو ـ ـا مابص ــحم ال ذا و ـ ـ

قا و ا تص ــا

رادة اب ص ـ ـ ــول و ـ ـ ــو ا تاما صـ ـ ـ ـري ا وكا

ترمد بل هذا( ،)3ذ المد م ت ديد اى ـ ـ ــل ابم كل

ابمصــابم يد صــحب اتفاق ابت كيل( ،)4ويد ابن ردل االتفاق رحل تىــمين ابم كل ،ال يكو اتفاق
ابت كيل ما

وا ما مضحق رحل ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر وهو االتفاق رحل ابم كل مإرادة اب ريي مضا .ويد اغ

ردل ت قق ابشر ي فىخ االتفاق كما(.)5

()1

()2
()3
()4
()5

ىـ ـ ـ ـ ـ ـ مه ،ا مد رمد ابكريل ( ،)1994قا و ابت كيل ابتلار ابدوبد وابدا حد_ ت ظير وت ميق مقار  ،1 ،دار اب ط ـ ـ ـ ـ ــن ابضرمين،
ابقاهرة،

(.)71

ر وا  ،أمو تيد مرلع ىامق،

(.)74_71

أمو ابويا ،ا مد ،مرلع ىامق،

(.)18

ابموم د ،ا مد ىضيد ،مرلع ىامق،
داد ،متة ا مد ،مرلع ىامق،

(.)66
(.)191

19

وم ابلدير مابذكر أ ابم كل ابمفوض مابصـ ـ ــحم ي حق رحيه ابمشـ ـ ــرع ابحم ا د يد قا و
(مــابت كيل ابم حق أو ابم كل ابم حق) ىــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

ابمرايضــا

ابمــادة ( ،)1()777وقــد أ ــذ مــه

ابمشرع ابمصر .
يد ابمادة ( )4/19م قا و ابت كيل وكذبك أ ذ
اأرد د يث أشار

مه ابمادة (/16د) م قا و ابت كيل

بل أ بطيئن ابت كيل أ تفصغ يد اب تاع ممولب قوارد ابضدابن وا صاك

م دو ابتقيد مابقا و ذا اتفق اب ريا رحل ذبك ،رحما مأ

لراء ابت كيل مابصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحم ال يمك

ابىـ ـ ــير ييه واالرتراك مه ييما مضد ما بل يك مكتوما أص ـ ـ ـ  ،أ المد م ا شـ ـ ــارة بيه مأ رمارة
تفيد هذا ابمض ل كأ يقاغ :مصــفن مصــاب ي  ،أو م دو االبتتال مأ قوارد قا و ين ،أو يفصــغ
م ىب اب مير وابولدا (.)2
وم اب ـ ـ ــرور ه ا ا ش ـ ـ ــارة بل موقك قوارد ابت كيل اب اصـ ـ ـ ـن محل ن ابقا و ابتلار
ابدوبد ابتامع بألمل ابمت دة (قوارد اأو يى ــتراغ) يث صـ ـ
بطيئن ابت كيل أ تفص ــغ يد ابم اترن ك كل غير مقيد م

ابمادة ( )1/15رحل أ ( :ال يلوت
أ كال ابقا و أو ويقا بممادئ ابضدابن

وا صاك ال ذا أذ اأ راك بطا مذبك ص ار ن).
ويتمي م اب صو

ابىامقن ابتد ذكر اها أ اب ريي يرت يا ت ويغ ابم كل ص

ين

ابفصـ ـ ـ ـ ـ ــغ يد اب تاع ىـ ـ ـ ـ ـ ــب ما يراه م ققا بحضدابن مطدك ابوصـ ـ ـ ـ ـ ــوغ بل كل ي فظ ابتوات مي

()1

ت

()2

اب مر ،أمي ه  ،مرلع ىامق،

ابمادة ( )777رحل أ ( :يد ابت كيل ابم حق يضفل ابم كل أو ابم كمو م ت ميق قوارد ابقا و و أصـ ـ ـ ــوغ ابم اكمن ابضادين
و ي كمو ممقت ـ ـ ــل اأ ص ـ ـ ــاك .تى ـ ـ ــتث ل م هذا ا رفاء قوارد ابقا و ابمتضحقن ماب ظال ابضال وابممادئ اأى ـ ـ ــاى ـ ـ ــين أص ـ ـ ــوغ =
=ابم اكمن ال ىـ ـ ـ ـ ــيما ابمتضحقن م ق ابدياع و متضحيغ اب كل و أي ـ ـ ـ ـ ــا ابقوارد اب اصـ ـ ـ ـ ــن م ظال ابت كيل .ال يثم
ممقت ل

صريم يد اتفاقين ابت كيل أو يد اتفاقين مىتقحن).
(.)159

ابت كيل ابم حق ال
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مصـ ـ ـ ــاب طما ،ويد هذه اب ابن يقول كغ م اب ريي مضرض حماته أمال ابم كل مع تفوي ـ ـ ـ ــه يد
وت طا ممي ات ابضدابن ال ممي ات ابقا و (.)1
وهــذا مــا أكــدتــه م كم ـن ابتمييت اأرد ي ـن يــث ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
متفوي ــطما ابم كل صــدار ابقرار ابفاصــغ
ي حق يد ابم كل يد غ اب تاع ر

طاء اب

ك وص ـ

يد قرارهــا( :

ريد ابت كيل

ين يرض ابصــحم م شــأ ه أ

ريق يرض ابص ـ ــحم رحل اب ريي رحل ارتمار أ كغ يريق

قد ر د مطذا ا لراء وهو بيي م ابفا بحقا و )(.)2
وتأىـ ــيىـ ــا رحل ما تقدل ،يمك ابقوغ ما ه اك اتفاق مي ابم كل ابمفوض مابص ـ ـ
وابم كل ويقا بقوارد ابقا و م

يا

يث اب ميضن ابقا و ين .يك هما ق ـ ـ ـ ـ ــاء ويص ـ ـ ـ ـ ــدر ر طما كما

محتما بأل راك ،وي وت قوة اأمر ابمق ــد ،ومابرغل م ردل ولود ا ت ك يد اب ميضن ابقا و ين
مي ابم كل ابمفوض مابص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ابص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يــا

يا

وابم كل مابقا و  ،ال أ ه مع ذبك يظغ مي طما ا ت ك يد

ابم وب ـن بطيئ ـن ابت كيل( ،)3والمــد م

دراج أهل قــا اال ت ك مــامي اب وريي

كاأتد:
.1

ابم كل مابصـ ــحم ال يتقيد مقوارد ابقا و ابمو ـ ــورين وال مقوارد ابمرايضا
تى ــر  ،رحل تصـ ـرياته ابلتاءا
يتضحق اأمر مأىــي ابمرايضا

ابمقررة يد هذا ابقا و ؛ أ أريه هو مضيار ابصـ ـ ن ما بل
أو م قوق ابدياع .كما يتقيد مابشــكغ اب ا

ابت كيل كابكتامن وابتىميب وايداع اب كل و

( )1م د مقداد ،م مد رحد م مد ،مرلع ىامق،
()2
()3
()4

أمو ابويا ،ا مد ،مرلع ىامق،

(.)169

وره بحرقامن(.)4

(.)81 _ 89

تمييت قوق رقل  1999/1191متاريخ  1991/4/1م شو ار
ى مه ،ا مد رمد ابكريل ،مرلع ىامق،

ا لرائين ،ي

(.)75_74

مركت ابضدابن.

صــدار أ كال
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و شـ ــير ه ا بل قرار م كمن اب قض ابمص ـ ـرين يث ق ـ ـ
ابم كمي مإلراءا

رحل( :

رفاء أو ردل تقييد

ابمرايضن ال يؤد ذبك بل ردل تماع اأ كال اب اص ـ ـن مابت كيل ييما يتضحق

مإص ـ ـ ــدار اب كل وما يش ـ ـ ــتمغ رحيه م ميا ا

هماغ ذبك يؤد

كوثيقن ابت كيل أ

بل م

اب كل)(.)1
أما ابم كل مابقا و ييلب رحيه أ ي مق قوارد ابقا و ابمو ــورد وابى ــير ممولب قوارد
ابمرايضا (.)2
 .1يضد رمغ ابم كل ابمصـ ـ ـ ـ ـ ـابم أ

ر م رمغ ابم كل مابقا و وابى ـ ـ ـ ـ ــمب يد ذبك يضود أ

ابم كل ابمفوض مابص ـ ــحم ال يتقيد مقوارد ابقا و وأص ـ ــوغ ابمرايضن ،وا ه يضمغ رحل اب حب
م ك اب ريي رحل ابت اتغ ر لتء مما يدريه( .)3أ ما ابم كل مابقا و يطو يمحك ريض
لميع اب حما
تحك اب حما

أ ه ي كل مي اب ريي  ،يد ي

رى ابم كل مابص ـ ـ ـ ــحم ال يمحك ريض مثغ

أ ه يص ـ ـ ـ ـ ـ ــابم وال ي كل وال يلوت به أ ي تق

م

قوق ابدياع ابتد يمحكطا

أ د ريد اب صومن(.)4
 .1أ ابت كيل مابصـ ـ ــحم ال يتل أت .ومض ل ذبك ذا تاب
اب كل يد شـ ــق م ابمو ـــوع ودو

ىـ ـ ــح ن ابم كل ابمصـ ـ ــابم مضد صـ ـ ــدار

ىـ ــل اب تاع مابكامغ يإ اب كل يضد كأ بل يك  ،وأ

ى ــمب يتضحق يد ا ق ــاء ى ــح ن ابم كل ،أما ابم كل مابق ــاء يتمقل ا

()1

()2
()3
()4

كال ابص ــادرة ر ه

قرار م كمه اب قض  ،ض رقل ( )716بىـ ـ ـ ه  49ق_ لحى ـ ــه  ،1981/5/4مش ـ ــار بيه بدى ،اب اص ـ ــر  ،مصـ ـ ـ فل ا ق ص ـ ــابم
م حوب ( ،)1911ابم كل ابتلار ابدوبد ،دراىن مقار ه ،دار ابكتب وابوثائق ابقومين،1 ،
وابد ،يت د ( ،)1997قا و ابت كيل يد اب ظرين وابت ميق ،م شأة ابمضارك ،ا ىك درين،1 ،
ابمؤم  ،ىي ( ،)1977ابوليت يد ابت كيل _ م ث مقار  ،م مضن ابفلر ،ميرو ،
اب اصر  ،مص فل ا ق صابم م حوب ،مرلع ىامق،

(.)59

(.)14

(.)49
(.)17
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ص ـ ي ن تل وبو ا ق ـ

ىــح ته قمغ ىــل اب تاع مرمته ما بل تك اب صــومن غير قامحن

بحتلتئن م ىب ميضتطا أو م كل ابقا و (.)1
ويد

وء ما ىمق يمك ابتوصغ بل تيلن مفادها أ اال ت ك ابمولود هو ا ت ك يد

ابوىـ ــيحن وبيي يد ابغاين ،يابوىـ ــيحن ابتد يىـ ــت دمطا ابم كل مابصـ ــحم ت تحك ر ابوىـ ــيحن ابتد
يى ــت دمطا ابم كل ابذ ي كل ويقا بقوارد ابقا و  ،وا ت ك ابوى ــيحن ال يغير م
ابمضطودة بيطما ،يإذا كا

ميضن ابمطمن

مطمن ابم كل مابصـ ـ ـ ـ ــحم تت قق مت ميق قوارد ابضدابن يحيي ه اك ما

يم ضه م ت ميق ابقوارد ابمو ورين.
ثالثا :المحكم الوطني واألجنبي والدولي:
ت ــدي ــد مض ل ومفطول ابم كل ابو د ،األ مد واب ــدوبد وابتفريق مي ه ــذه ابمف ــاهيل
أثار لدال كمي ار و واى ــضا بدى ابفقه وابق ــاء .يابم كل ابو د ،هو ذبك ابشـ ـ

ابذ يماري

ت كيما ي تمد ملميع ر اص ـ ـره بل دوبن وا دة وهد دوبن ابت كيل ،ى ـ ـواء أكا م

يث ابم اترن

أل ا لراءا

أل ابقا و ابوالب ابت ميق ،كما ويتمتع مابل ىين ابو ين بدوبن ابت كيل(.)2

أما ابم كل األ مد ،يطو ذبك ابشـ ـ ـ

ابذ ي ظر ت كيما قد يرتم يد

دى ر اصـ ـ ـره مضوامغ

ارلين أو أل مين(.)3
وابم كل ابدوبد ،هو ذبك ابش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ابذ يقول مضمحين ابت كيل ابدوبد ،ذ ي تحك مركته

وى ـ ــح ته وأى ـ ــحوب رمحه ر مركت ابقا ـ ــد أو تل ابم كل ابو د .يابم كل ابدوبد يتمتع م

()1
()2
()3

أمو ابويا ،ا مد ،مرلع ىامق،

(.)179

اب اصر  ،مص فل ا ق صابم م حوب ،مرلع ىامق،
ىامد ،يوت م مد ،مرلع ىامق،

(.)191

(.)51
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يث ابممدأ ماىـتق بين تامن تلاه اب ظل ابقا و ين ،ىـواء أكا

رحل صــحن مض اصــر رمحين ابت كيل

أل ممو ورطا أل ال(.)1
يابم كل ابدوبد بيي به ا تماء وظيفد م دد بل و دة ىـ ـ ـ ــياىـ ـ ـ ــين أو قحيمين مضي ن يمك
ب اقه مطا ت كيميا .يإذا كا ابقا د ابو د أو تل ابم كل يد ابت كيل ابدا حد يماري ابضدابن
ماى ـ ـ ـ ـ ــل ابدوبن ابتد ي تمد بيطا أو ابتد يماري ابت كيل رحل أر ـ ـ ـ ـ ــطا ،يإ ابم كل ابدوبد ر دما
يفص ـ ــغ يد ابم اترا

ذا

اب امع ابدوبد ال يماري ابضدابن ماى ـ ــل ابدوبن ابتد ي تمد بيطا أو تحك

ابتد صدر اب كل رحل أر طا ،وال ماىل ابدوبن ابتد ي تمد بيطا ابمتضاقدا  ،وذبك مضكي ابقا د
ابو د ابذ يضد ارىا ب ظال قا و د و د م دد(.)2
رابعا :نواع و صور من م مات يمكن ن يكلف ب ا المحكم:
ه ابك أ واع أ رى م ابم كمي و م طل (ابم كل ابمرلم) ،هو ذبك ابشـ ـ ـ ـ

ابذ يتل

ا تياره بكد يرلم مي أر يريق م ابم كمي ر دما تتى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوى اآلراء أو ر دما ال يكو ردد
ابم كمي وت ار(.)3
وه اك وع أ ر يضرك (مابم كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ابفيصغ) وهو ذبك ابش

ابذ يقول مابفصغ يد

اب تاع ر د ا ت ك آراء ابم كمي اآل ري يد اب تاع ،ييتد غ ابم كل ابفيصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ بكد يمد رأيه
وقد يكو م ابفا آلراء ماقد ابم كمي ويكو مابتابد أريا ثابثا.

()1

()2
()3

ديب ،يؤاد ( ،)1998م كل ابدوبد و ظال ت اتع ابقوا ي ابو ين ،ملحه لامضه دمشـ ـ ـ ــق بحضحول االقتصـ ـ ـ ــادين وابقا و ين،)1( 14 ،
(.)16_15
م ابصغير ،شطرتاد ىي ( ،)1911ابمركت ابقا و د بحم كل _ دراىن مقار ه ،دار ابفاروق،1 ،
أمو ابويا ،ا مد ( ،)1964ابت كيل مابق اء وابصحم ،1 ،م شأه ابمضارك ،ا ىك درين،

(.)111

(.)14
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أما اب وع اأ ير م ابم كمي هو ما ي حق رحيه مابم كل ابثابث أو ابم كل م ابغير،
وهو ابذ يقول مابتد غ مابضمحين ابت كيمين ال بغرض ترليم اآلراء ر د تىـ ـ ـ ـ ـ ـاويطا مغ ألغ لراء
ت كيل لديد أمال هيئن ت كيل لديدة تشكغ م قمحه وم قمغ ابم كمي اأصحيي (.)1

()1

أمو ابويا ،ا مد ،ابت كيل مابق اء وابصحم ،مرلع ىامق،

(.)114
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المطلب الثاني
تمييز م ام المحكم عن غيره من الم ام القانونية
بقد مي ا ىامقا أ ابم كل هو ش

يضطد به أ راك تاع ممطمن ابفصغ يد ذبك اب تاع

م كل محتل بطما .وبما كا رمغ ابم كل ي صب رحل ابفصغ يد اب صوما  ،يإ رمحه قد يتشامه
مع أرماغ أش ا

آ ري

يقومو مأرماغ مشامطن مثغ ابقا د ،اب مير ،وابمصحم.

بذبك يإ تمييت مطال ابم كل وت ديد

اق رمحه يقت د م ا ابتمييت مي ه ومي اأش ا

ابذي يقومو مأرماغ شميطن مابضمغ ابذ يقول مه ابم كل ،وهذا ما ى م ثه م

غ ث ثن يروع.

.

ابفرع اأوغ :ابتمييت مي ابم كل واب مير.
ابفرع ابثا د :ابتمييت مي ابم كل وابمصحم.
ابفرع ابثابث :ابتمييت مي ابم كل وابقا د.
الفرع األول :التمييز بين المحكم والخبير:
ابمقص ــود ماصـ ـ

ح اب مرة هد (اب مرة ابق ــائين) ،واب مرة هد تدمير قيقد واى ــتش ــاره
يىـ ـ ـ ــمل اب مير بإلدالء مرأيه ابف د بل ابم كمن( ،)1يقد يكو

ي ين يكحك ييطا ابقا ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ـ

اب تاع ابم روح رحل ابق ــاء مىــأبن ي ين م مىــائغ اب ب ،ابط دى ـن ،ابترارن ،وابم اىــمن أو أ
ي آ ر ال يىــت يع ابق ــاء أ يفصــغ ييه دو ابحلوء بل اب مير يد ابف أو ابمط ن ابتد يتضحق
مطا اب تاع .ييضد اب مير مىــتشــا ار ي يا ،يضرض رأيه ابف د بكد يىــتأ ي مه ابقا ــد ،بحوصــوغ بل
كل ي طد مه اب صـ ــومن ابمضرو ـ ـن رحيه( ،)2دو أ يكو ابقا ـ ــد محتما مابمشـ ــورة ابف ين ابتد
تقدل مطا اب مير(.)3
()1

ابق اة ،مفحم رواد ( ،)1999ابميا ا

يد ابمواد ابمد ين وابتلارين ،دار ابثقاين ،رما ،1 ،

( )2موىل ،ا مد كماغ ابدي ( ،)1997ظريه ا ثما
()3

ص

ابمادة ( ) 1/86م قا و أصوغ ابم اكما

يد ابقا و ا دار  ،مؤىىه دار ابشضب ،ابقاهرة،

(.)116

(.)145

ابمد ين اأرد د رقل ( )14بى ن ( )1988رحل أ ( أر اب مير ال يقيد ابم كمن).
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كما أ ابم كل هو اآل ر يمك ه االى ـ ـ ـ ـ ــتضا ن مأهغ اب مرة ،وهذا ما مي ته ابمادة ( )14م
قا و ابت كيل اأرد د،

()1

وما اى ـ ـ ـ ـ ــتقر رحيه م كمن ابتمييت اأرد ين وابتد لاء يد ا د ق ارراتطا

أ (ابم د ابثابث م صك ابت كيل أل ـ ـ ـ ــات بحم كل االىتضا ن مأهغ اب مرة ىيما وأ قيامه مذبك ييه
تضتيت بق ارته يد ىـ ـ ــميغ ابوصـ ـ ــوغ بح قيقن ،أ ابم كل ال يىـ ـ ــت يع أ يكو محما مكاين اأمور
ابتد قد توالطه ر د أداء مطمته)(.)2
ورحل ابرغل م تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامه ابم كل مع اب مير يد أ كغ م طما بيي ر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا يد لطات
ابق ـ ــاء ،وي

ـ ــع كغ م طما بممادئ االى ـ ــتق غ واب ياد وابمو ـ ــورين ،ال أ كغ م طما ي تحك

ر اآل ر يد كغ م اب وا د اآلتين:
 .1ابم كل مفوض

طاء اب تاع يد ي يمد اب مير رأيا ي يا يى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارد يد ترليم ق ارن

ابم كل(.)3
 .1أر اب مير اىـ ــتشـ ــار اىـ ــتئ اى ـ ـد بحم كمن يد ي أ ابقرار ابذ يصـ ــدر ر ابم كل
يكو ياص بح تاع ومحتما بأل راك ابمت اترن(.)4
 .1ي ظل رمغ ابم كل ويقا بتشــ ـ ـريضا
م وىائغ ا ثما

()1

صـ

ابمادة (( :)14بطيئن ابت كيل تضيي

ابت كيل ابو ين وابدوبين ،يد ي تضد اب مرة وى ـ ـ ــيحن

ابتد تلد ت ظيمطا يد قا و ابمي ا (.)5

مير أو أكثر بتقديل تقرير مكتوب أو شــفطد يثم

ابطي ئن كغ م اب ريي قرارها مت ديد ابمطمن ابمى دة بل اب مير).

( )2تمييت قوق رقل  1999/1191متاريخ  ، 1991/4/1م شو ار

مركت ابضدابن.

( )4رمد ابفتاح ،رتمد ( ،)1999قا و ابت كيل ابكويتد ،م مورا

لامضه ابكوي ،1 ،

( )3موىل ،ابب ى  ،مرلع ىامق،
()5

(.)114

يد م

ــر ابلحىــن مشــأ مىــائغ مضي ن ت ددها ،وتمحش

(.)15

درىـن مقار ه مي ابشـريضن ا ىـ مين وابقا و ابو ـضد ابكويتد وابمصـر  ،مؤىـىـن دار
م مود ،ىـيد ا مد ( ،)1994ظال ابت كيل ،ا
ابكتب ،ابكوي ،

(.)6
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 .4اب مرة ال تقت ـ ـ ـ ــد ولود شـ ـ ـ ــر أو مشـ ـ ـ ــار ه وا ما تقت ـ ـ ـ ــد ممارىـ ـ ـ ــتطا ر د ولود تاع
مضروض رحل ابق ـ ــاء أو ابت كيل ،مضكي ابت كيل اال تيار ابذ قد يكو مصـ ــدد تاع
قائل يض أو ملرد تاع م تمغ(.)1
ابم كل ي ى ـ ــل ابق ـ ــين م اب ا ين ابقا و ين ،مي ما اب مير ي ى ـ ــمطا م اب ا ين ابف ين

.5

يابفرق مولود م

يث ابقائل مه.

يث ابمو وع وم

وأكدته ابم كمن ابدىـ ـ ــتورين ابضحيا يد مصـ ـ ــر رحل أ ابت كيل قوامه اتفاق ا
ابم كمو ىــح اتطل م ه ،ومي

يىـ ـ ــتمد

أ ...( :ابت كيل ي تحك ر أرماغ اب مرة ،وذبك ا قوامطا

بيي قرار محتما  ،مغ أ م ا طا آ ارء يلوت ر طا أو تلتئتطا وابتضديغ ييطا...وم ثل يؤوغ
ابت كيل بل وىــيحن ي ين بطا ميضن

ــايين ،غايتطا ابفصــغ يد تاع م دد ،مم اه ر قن م غ

اهتمال م أ رايطا ،وقوامطا اتفاق ا

يىتمد ابم كمو ىح تطل م ه أو ال يتوبو طا مابتابد

مإى اد م ابدوبن)(.)2
ح

مما ىـ ـ ــمق؛ أ ابض صـ ـ ــر ابمشـ ـ ــترك يد ابت كيل واب مرة يتمثغ يد تد غ ابغير (غير

اب صـ ــول ) ب غ اب تاع ،ال أ دور اب مير ت

ـ ـير يفتم اب ريق بحفصـ ــغ يد اب تاع ،وبحم كل

دور ياصغ يد اب تاع يد ابضمحين ابت كيمين(.)3

()1

رمد ابفتاح ،رتمد ،مرلع ىامق،

( )2اب ض
()3

(.)15

رقل  11بى ه  15ق  ،يد  ، 1994/ 11/17ملموره ابكتب ابف د  ،رقل ، 6

(.)498

وهذا اب أر ذهب بيه مضض يقطاء ابقا و  ،بحمتيد ا ظر ،رمد اهلل ،رت ابدي (دو ىـ ـ ـ ـ ـ ه ش ـ ـ ـ ــر) ،ت اتع ابقوا ي يد مى ـ ـ ـ ــائغ ابت كيل
ابدوبد يد مواد ابقا و اب ا

 ،ملحن ابضدابن ،أمو ظمد،

(.)61
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الفرع الثاني :التمييز بين المحكم والمصلح:
يقصــد مابمصــحم ذبك ابش ـ

ابذ يقول مضمحيه ابصــحم( .)1يث يت امق رمغ ابمصــحم

مع ابم كل يد أ كحيطما يطدك بل يض اب تاع مي ابمت اتري  ،و أ ابمى ـ ـ ـ ـ ــائغ ابتد يلوت
أ يرد رحيطا ابت كيل و يتوالها ابم كل هد ذاتطا ابتد يتوالها ابمص ـ ـ ـ ــحم وهد ابمىـ ـ ـ ـ ـائغ ابتد
تقمغ ابصحم(.)2
ال أ رمغ ابم كل يمقل م تحك ر ابمصحم يد ردة لوا ب م طا:
 .1ابمص ــدر أالتفاقد بحم كل و ابمص ــحم يضتمر ابض ص ــر اأى ــاى ــد بحتفرقن مي رمغ ابم كل
وابمص ـ ــحم .يث أ ابم كل يتميت ر ابمص ـ ــحم مأ ه يظغ اأ ير أى ـ ــي ار بفكرة ابضقد يد
ي أ ابم كل يتميت مما يتمتع مه م متايا ابضمغ ابق ـ ـ ــائد .بذبك يا اب تاع ال ي تطد
مملرد مرال االتفــاق رحل ابت كيل وا مــا مــإ طــاء ابم كل بمطمتــه ،واصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار كل يتمتع
ماب لين ويكو قام بحت فيذ ابلمر مملرد اب صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوغ رحل أمر مابت فيذ( .)3وهذا رحل
ك رقد ابصـ ـ ـ ـ ـ ــحم ابذ ي تطد اب تاع مملرد مرامه ،وهذا االتفاق ال يكو قام بحت فيذ
مذاته ما بل يتل يد ص ـ ـ ـ ـ ــورة رقد رى ـ ـ ـ ـ ــمد أو يتل أمال ابم كمن ابتد يكو اب تاع قد رح
رحيطا قمغ ابتوصغ بل ابصحم(.)4

()1

يضرك ابص ـ ـ ــحم ى ـ ـ ــب ابمادة ( )647م ابقا و ابمد د اأرد د  ،رقل ( )41بىـ ـ ـ ـ ه ( )1976ما ه (ابص ـ ـ ــحم قد يريع اب تاع ويريع
اب ص ــومن مي ابمتص ــاب ي مابت ار ــد) وابتد تقامحطا ابمادة ( )549م ابقا و ابمد د ابمص ــر رقل ( )111بىـ ـ ه ( )1948وابتد
ت

رحل ا ه (ابص ــحم رقد ي ى ــل مه اب ريا

ر لتء م ادرائه) .وكذبك صـ
()2
()3
()4

تارا قائما أو يتوقيا مه تارا م تم  ،وذبك مأ ي تغ كغ م طما رحل وله ابتقامغ

ابمادة ( )698م ابقا و ابمد د ابضراقد رقل ( )49بىـ ن ( )1951رحل أ (ابصـحم رقد يريع

اب تاع ويق ع اب صومن مابت ار د).
مراهيل ،ا مد مراهيل ( ،)1996ا تيار رق ابت كيل ومفطومه ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة،

(.)18

اب داد ،فيظن ابىيد ( ،)1994ابمولت يد اب ظرين ابضامن يد ابت كيل ابتلار ابدوبد ،م شو ار

اب حمد اب قوقين،1 ،

أمو ابويا ،ا مد ،مرلع ىامق،

(.) 19 ، 19

(.)87
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 .1وي تحك ابم كل ر ابمصـ ـ ــحم ،يد أ ابمصـ ـ ــح ي قد يكو و اب صـ ـ ــول أ فىـ ـ ــطل أو م
أو لطن أ رى بفض اب تاع مي طل ،يد ي أ أ راك

يمثحطل دو ابحلوء بل ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ابت كيل ال يمك بطل ابقيال مابضمحين ابت كيمين(.)1
الفرع الثالث :التمييز بين المحكم والقاضي:
ابذ

يضرك ابقا د مأ ه (ابذا

صب وري م قمغ ابىح ا

ألغ يصغ ،و ىل ابدروى

وابم اصـ ــمن ابواقضن مي اب اي توييقا أ كامطا ابمشـ ــرورن)( .)2ويضريه ابفقه مأ ه (ىـ ــح ن ابفصـ ــغ
مي ابم تصمي و ماين اب قوق ابضامن مإ تاغ كل ابقا و رحل ابواقضن م غ ابتدارد)(.)3
أما ابم كل وكما مي اه ىـ ـ ـ ــامقا هو ش ـ ـ ـ ـ

ميضد به والين ابفصـ ـ ـ ــغ يد اب تاع ممولب اتفاق

اأ راك ،ومملرد قموبه أداء ابمطمن ،وت تطد مطمته مملرد ص ـ ـ ـ ــدور اب كل ابم طد بح ص ـ ـ ـ ــومن،
ِ
دوبته.
مي ما يىتمد ابقا د ىح ته يد ابفصغ يد اب تاع م قا و
ويت م مما تقدل أ ه اك أوله اتفاق وأوله ا ت ك مي ابم كل وابقا د:
والً :وجل التشابل وااللتقاء بين المحكم والقاضي:
 .1م

يث اال تصـ ـ ــا

ماال تصـ ـ ــا

( :)4م أوله ابتشـ ـ ــامه مي ابم كل وابقا ـ ـ ــد مأ كغ
مابفص ـ ـ ـغ يد ابديوع ابمتضحقن

م طما يقول م ىـ ـ ــل اب تاع وم اوبن قامن ابضدغ ،يك هما ي ت

مضدل ا تصاصطل أو يد أ مىأبن التمن بحفصغ يد ابق ين ابم ظورة أ ِ
مامه.

()1

()2
()3

()4

اب يارى ،رمر هش ــال رحيا ( ،)1991ابرقامن رحل أ كال ابم كمي ويقا بقا و ابت كيل اأرد د _د ارى ــن مقار ه ،رى ــابن مالى ــتير،
(غير م شوره ) ،لامضن رما ابضرمين،

(.)11

ابمادة ( ،)1785ملحه اأ كال ابضدبين ( ،1 ،)1999دار ابثقاين واب شر ،رما ،

(. )111

ابت يحد ،م مد ( ،)1996ابق ـ ــاء يد ا ىـ ـ ـ ل ،م ث م ش ـ ــور مملحه ابم وث ابفقطين ابمضاصـ ـ ـرة  ،ابممحكن ابضرمين ابى ـ ــضودين ،ابضدد
( ،)11ابى ن ابثام ن،

(.)191

اب مر ،أمو ابض رحد ،وابلداو  ،ا مد قىم  ،ابم كمو دراىن ت حيحيه رداد ابم كل،

(.)56
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وه ــذا م ــا أك ــدتـ ـه ابم ــادة ( )1/11م ق ــا و ابت كيل اأرد د ،وابمـ ـادة ( )11م ق ــا و
ابت كيل ابمصر (.)1
 .1ابتتال ابم كل وابقا ـ ــد ممراراة قوق ابدياع اأىـ ــاىـ ــين بح صـ ــول :يث يشـ ــترك ابم كل مع
ابقا د يد

رورة ا ترال ابممادئ اأ ىاىين بحتقا د ،يحل يترك ابمشرع هذه ابمىأبن م حقن

بتقدير ابم كل ،وا ما تص ـ ـ ـ ـ ـ ــدى بطا مابتفص ـ ـ ـ ـ ـ ــيغ يد قا و ابت كيل مطدك كفابن اب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـما ا
اأىاىين بحم تكمي  ،وابتد تضد متضحقن ماب ظال ابضال(.)2ومثاغ هذه اب قوق واب ما ا  ،كفابن
ق ابدياع بك اب ريي وأ تتاح يرصن متكايئن بكغ م طما يد ررض درواه و حماته وتقديل
مىت داته.
 .1االبتتال مىرين ابمداوبن  :يتفق ابت كيل مع ابق اء يد أ ابمداوبن ابتد تتل مي ابم كمي أو
مي ابق اة تكو ىرين ويحتتل ابم كل وابقا د مضدل يشاء ىرين ابمداوبن (.)3
 .4لين اب كل :يث يتمتع اب كل ابصـ ــادر م ابم كل م لين اأمر ابمق ـ ــد مه ش ـ ـأ ه ش ـ ـأ
اب كل ابص ـ ــادر م ابقا ـ ــد ،وهذا ما أكدته ابمادة ( )55م قا و ابت كيل ابمص ـ ــر
صـــ

رحل أ ( :ت وت أ كال ابم كمي ابصـ ـ ــادرة مقا بطذا ابقا و

وتكو والمن اب فاذ ممراراة اأ كال ابم صو

()1

ابمادة (/11ا) م قا و ابت كيل اأرد د صـ ـ ـ

()2

()3
()4

لين اأمر ابمق ـ ـ ــد

رحيطا يد هذا ابقا و )(.)4

رحل ( :تفص ـ ــغ هيئن ابت كيل يد ابديوع ابمتضحقن مضدل ا تص ـ ــاص ـ ــطا مما يد ذبك

ابديوع ابممي ن رحل ردل ولود اتفاق ت كيل أو ىـ ـ ــقو ه أو م
قا و ابت كيل ابمصـ ــر وابذ

ه أو ردل شـ ـ ــموبه بمو ـ ـ ــوع اب تاع ) .و تقامحطا ابمادة ( )1/11م

رحل ( :تفصـ ــغ هيئن ابت كيل يد ابديوع ابمتضحقن مضدل ا تصـ ــاصـ ــطا مما يد ذبك ابديوع ابممي ن

رحل ردل ولود اتفاق ت كيل أو ىقو ه أو م

ه أو ردل شموبه بمو وع اب تاع ).

ممروك ،راش ـ ــور ( ،)1998اب ظال ا لرائد ب ص ـ ــومن ابت كيل ،مكتمه ابل ء ابلديدة ،ابم ص ـ ــورة،1 ،
م مد ور ( ،)1991ابرقامن رحل أرماغ ابم كمي  ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة،
مد ار  ،م مد م مد ( ،)1999مذك ار يد كل ابت كيل ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة،
صــ

يث

( ،)117و ،وشـ ـ ـ اتن،

(.)119
(.)11

ابمادة ( )55م قا و ابت كيل ابمصـ ــر رقل ( )17بى ـ ـ ن ( )1994رحل (ت وت أ كال ابم كمي ابصـ ــادرة مقا بطذا ابقا و

لين اأمر ابمق ـ ـ ـ ـ ـ ــد وتكو والمن اب فاذ ممراراة اأ كال ابم ص ـ ـ ـ ـ ـ ــو
ابت كيل اأرد د رقل ( )11بىـ ـ ـ ـ ـ ن ( )1991وابتد صـ ـ ـ ـ ـ
ابمق د مه وتكو والمن اب فاذ ممراراة اأ كال ابم صو

رحيطا يد هذا ابقا و ) ،و تقامحطا ابمادة ( )51م قا و

رحل (ت وت أ كال ابم كمي ابص ـ ـ ـ ــادرة مقا بطذا ابقا و
رحيطا ييه).

لين اأمر
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 .5مىأبن لوات ابت د ر اب ظر يد ابدروى :يث يتشامه كغ م ابم كل وابقا د يد مىأبن
لوات ابت د ر اب ظر يد ابدروى .بك
بم ض تقديره وال ي

ذا كا

مىـ ـ ـ ــأبن ابت د ماب ىـ ـ ـ ــمن بحم كل متروكن

ـ ـ ــع بمرالضن أو تص ـ ـ ــديق( ،)1ال أ اأمر م تحفا ماب ى ـ ـ ــمن بحقا ـ ـ ــد،

يرغمته يد ابت د مضحقن رحل قرار ابم كمن أو رئيىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطا وهذا ما أ كدته ابمادة ( )115م
قا و أصـ ـ ـ ــوغ ابم اكما

ابمد ين اأرد د رقل ( )14بى ـ ـ ـ ـ ن ( )1988ماب

رحل أ ...( :

يلوت بحقا د تل بو كا صاب ا ب ظر ابدروى وبو بل يقل مه ىمب بحرد ذا اىتشضر اب رج
قرره ر
ظر ابدروى أ ىـــمب أ يضرض أمر ت يته رحل رئيي ابم كمن بح ظر يد ا

م

ابت د).
و رى أ ابى ـ ـ ــمب يد ذبك يرلع بل أ ابمش ـ ـ ــرع يرى تضحيق رغمن ابقا ـ ـ ــد يد ابت د رحل
قرار ابم كمن أو رئيىـ ـ ـ ــطا تل ال يكو هذا ابت د وىـ ـ ـ ــيحن بضدل أداء ابقا ـ ـ ـ ــد بوالمه يد ظر
ابدروى(.)2
ثانياً :وجل االختالف والتباعد:
ي تحك رمغ ابم كل ر ابقا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يد أمر لوهر هو ابلطن ابموبين بكغ م طما .يابم كل
يوبل ماتفاق اب صول ،ويىتمد ص

ياته م طل ،وهذا رحل

ك ابقا د يإ ه يوبل مأمر اب اكل

اأرحل (رئيي ابدوبن) وهو صـ ــا ب ىـ ــح ن رامن ،يابق ـ ــاء هو ىـ ــح ن رامن م ىـ ــح ا

()1

صـ

ابدوبن

ابمادة ( )19م قا و ابت كيل ابمصــر رحل ( ذا تضذر رحل ابم كل أداء مطمته أو بل يماشــرها أو أ ق ع ر أدائطا مما يؤد

بل تأ ير ال ممرر به يد لراءا

ابت كيل وبل يت م وبل يتفق اب ريا رحل رتبه ،لاتة بحم كمن ابمش ـ ـ ـ ـ ـ ــار بيطا يد ابمادة ( )9م

هذا ابقا و اأمر مإ طاء مطمته م اء رحل حب أيا م اب ريي ) ،وتقامحطا ابمادة ( )19م قا و ابت كيل اأرد د ابتد ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
رحل ( ذا تضذر رحل ابم كل أداء مطمته أو بل يماشرها أو أ ق ع ر أدائطا مما يؤد

بل تأ ير غير ممرر يد لراءا

ابت كيل وبل

يت م وبل يتفق اب ريا رحل رتبه ،يلوت بحم كمن ابم تصـ ــن ،اأمر مإ طاء مطمته م اء رحل حب أ م اب ريي مقرار ال يقمغ أ
()2

ريق م

رق اب ض ).

ا ظر أي ا :وابد ،يت د ( ،)1991ابوىي يد قا و ابق اء ابمد د ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة،

(.)181
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يماش ـ ـ ــرها ابقا ـ ـ ــد مطدك ت قيق ى ـ ـ ــيادة ابقا و رحل ابم اترا  ،يطو مظطر م مظاهر ى ـ ـ ــيادة
ابدوبن(.)1
ومذبك ي تحك ابق اء ر ابت كيل ابذ يقول أىاىا رحل ممدأ ىح ا ا رادة ،يث يلب أ
رادة أ راك اب تاع شأ ييه(.)2

يكو

ويترتب رحل ابفارق ابلوهر مي ابم كل و ابقا د ردد م ابفوارق اأ رى م طا:
قموغ مطمن ابت كيل م ردمطا هد مىــ ــأبن ترلع بل تقدير ابم كل ابش ـ ـ ـ ص ـ ــد .ومابتابد

.1

بحم كل رين قموغ ابمطمن أو ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طا ،وال يضد يد ابن االمت اع ر قموغ ابمطمن مرتك ما
بلريمن كار ابضدابن .وهذا م

ك مطمن ابقا ــد ابذ ال يى ــت يع ريض ابقيال ممطمته أ ه
ــم ص ـ

محتل ماب ظر يد ابدروى واصــدار اب كل ييطا ،ذا كا ذبك م

يته وا تصــا

م كمته(.)3
 .1ال يش ـ ـ ـ ـ ـ ــتر يد ابم كل أ ي مغ ابل ى ـ ـ ـ ـ ـ ــين ابو ين ،يم ابممك أ يكو أل ميا .م

ك

ابقا ـ ــد ابذ يشـ ــتر تمتضه مابل ىـ ــين ابو ين كو ه يؤد وظيفن رامن يد مريق م مرايق
ابدوبن مارتمار أ ذبك مظطر م مظاهر ابىيادة ابتد ت ر
.1

رحيطا ابدوبن(.)4

رتغ ابم كل ص ـ ـ ــوص ـ ـ ــين يتميت مطا رقد ابت كيل ،ومابتابد يمك أ راك اب تاع قابن أو
رتغ ابم كل يد أ مر حه م م ار غ ىـ ـ ـ ــير صـ ـ ـ ــومن ابت كيل ابما بل يصـ ـ ـ ــدر كمه(.)5
مضكي ابقا ــد ابذ ال يمحك أ راك اب تاع رتبه( ،)6يث صـ ـ

()1

ابملاد ،م مد م

ابمادة ( )89م ابدى ــتور

اصر ( ،)1999ابت كيل يد ابممحكن ابضرمين ابىضودين ،مضطد ا دارة ابضامن ،ابرياض،

()2

أمو ابويا ،ا مد ،مرلع ىامق،

()4

م يىـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،مراهيل رب ( ،)1999ميضن ابديع مابت كيل يد اب ص ـ ـ ـ ـ ــومن ابمد ين ،دار ابثقاين ،رما ،

( )3ىامد ،يوت م مد ،مرلع ىامق،

()5
()6

مرلع ىامق،
ا ظر:

(.)17

(.)55
(.)151

(.)169

ابمادة ( )19م قا و ابت كيل اأرد د  ،وتقامحطا ابمادة ( )19م قا و ابت كيل ابمصر .

م ابصغير ،شطرتاد ىي  ،مرلع ىامق،

(.)19

( ،)11و ،وابد ،يت د،
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اأرد د

()1

رحل أ ( :يضي ق اة ابم اكل اب ظامين وابشررين ويضتبو مإرادة محكين ويق أ كال

ابقا و ).
 .4يولد ا ت ك لوهر مي ابم كل و ابقا ـ ـ ـ ــد ييما يتضحق مكيفين ممارىـ ـ ـ ـ ـن اب ق يد ردهما،
وهــذا مــا أكــدتــه ابمــادة ( )17م قــا و ابت كيل اأرد د ،وابمــادة ( )18م قــا و ابت كيل
ابمصــر  .يث ال يليت رد ابم كل ال يد ابن وا دة وهد ولود ظروك تثير شــكوكا لدين
وغ يدة واىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتق غ ابم كل ،كما ال يلوت أ

رك م

ريد ابت كيل رد ابم كل ابذ

ري ه أو اشترك يد تضي ه ال مىمب تمي مضد أ تل ابتضيي  ،وهذا أي ا ما أكد
( )1/11م قوارد اأو يىتراغ( .)2و م
مر حـن كـا ـ

ك ذبك ،دد

رحيه ابمادة

أىماب مضي ن برد ابقا د ويد أ

رحيطـا ابـدروى ـابمـا بل يقفـغ ييطـا مـاب ابمرايضـن كمـا ورد ذبـك يد

( )114م قا و أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوغ ابم اكما
وابمادة ( )148م قا و ابمرايضا

ابمـادة

ابمد ين اأرد د رقل ( )14بى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ( )1988ابمضدغ

ابمصر (.)3

 .5م اأمور ابتد يتميت مطا ابت كيل امع ابر ـ ـ ـائين( ،)4يابت كيل ال يصـ ـ ــم ال مر ـ ـ ـا أ راك
اب تاع .أما ابق اء ي د غ بحر ا ييه ،متل ما ثمت

والين ابقا د مكا يا ومو وريا(.)5

 .6بحم كل رين ابقيال مأرماغ أ رى ملا ب ابت كيل ،وذبك مضكي ابقا ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ابذ ال يلوت به
ابلمع مي وظيفن ابق ــاء ومطمن أ رى .كما ال يلوت بحقا ــد كقاردة رامن ابقيال مأ رمغ

( )1ابدىتور اأرد د بى ه  1951ابم شور رحل صف ه  1م ابلريدة ابرىمين رقل  1991متاريخ .1951/11/ 8
()2

صـ ـ

ابمادة ( )1/18م قا و ابت كيل ابمص ــر رحل (ال يلوت رد ابم كل ال ذا قام

اىـ ـ ــتق به) ،و ص ـ ـ ـ

ابمادة (/17أ) م قا و ابت كيل اأرد د رحل (ال يلوت رد ابم كل ال ذا قام

وغ يدته أو اى ــتق به) ،و أي ــا صـ ـ
()3
()4
()5

ظروك تثير ش ــكوكا لدين وغ يدته أو

ظروك تثير شكوكا بطا ما يمررها مشأ

ظروك تثير شـ ـ ــكوكا لدين

ابمادة ( )1/11م قوارد اأو يى ــتراغ رحل (يلوت االرتراض رحل أ م كل ذا ولد
وغ ياده أو اىتق بيته).

ا ظر :ابمادة ( )114م قا و أصوغ ابم اكما

ابمد ين اأرد د  ،وتقامحطا ابمادة ( )148م قا و ابمرايضا

ابمصر .

ماده ( )1/1م قا و ابت كيل ابمصر  ،وتقامحه ابمادة ( )1م قا و ابت كيل اأرد د  ،و ابمادة ( )1/1م قوارد اأو يىتراغ .
امد ،ماهر م مد ( ،)1911اب ظال ابقا و د بحم كل يد ابت كيل ابتلار ابدوبد ،د ارىـ ـ ـ ـ ـ ــن مقار ه ،دار ابثقاين بح شـ ـ ـ ـ ـ ــر ،رما ،
(.)16
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مألر أو مغير ألر أ ذبك ال يتفق مع اى ـ ـ ــتق غ ابق ـ ـ ــاء وكرامته أو يتضارض مع والما
ابقا د(.)1
.7

والين ابم كل أ ـ ـ ــيق

اقا م والين ابقا ـ ـ ــد .يث تقتص ـ ـ ــر والين ابم كل يق رحل ما

يضر ـ ـ ــه أ راك اب تاع رحيه ،يوالين ابم كل قاص ـ ـ ـرة رحل ابدروى ابم كل ييطا يق  .أما والين
ابقا ـ ـ ـ ــد رامن ،كو ه ي ظر يد لميع ابق ـ ـ ـ ــايا ابتد م ابممك أ تضرض رحيه يد دود
ا تصاصه ابمكا د واب ورد(.)2
 .8كل ابم كل قاص ـ ـ ـ ـ ــر رحل ابم كول رحيه يق وبو ثم
ابم كول رحيه( ،)3وبذبك قاغ ابفقطاء

ممي ه ،أما كل ابقا ـ ـ ـ ـ ــد يقد يتضدى

كل ابم كل _ مفتم ابكاك _يد ق ريد اب ص ـ ــومن

كما ،ويد ق غيرهما مم تبن ابصحم مي طما ،وابصحم ال يتضدى أثره (.)4
 .9ال يمحك ابم كل ص
مطذه ابصـ ـ ـ ـ

ين اأمر مت فيذ اب كل ابصادر ر ه ،وذبك م

ك ابقا د ابذ يتمتع

ين .ورحل هذا اأى ـ ـ ــاي ي حب ابم كل م ابق ـ ـ ــاء ابو د يد ت فيذ اأ كال

ابصادرة ر ابم كل ،رحل ابرغل م ولود اتفاق ابت كيل مي ابم تصمي (.)5
ويت ـ ـ ــم ب ا مما تقدل ذكره أ ه اك ا ت يا
هو اتج ر ابفوارق اأىـ ـ ـ ــاىـ ـ ـ ــين ابمىـ ـ ـ ــتمدة م

()1
()2
()3

مر ،أمو ابض رحد ،وابلداو  ،ا مد قىم  ،مرلع ىامق،
اب اصر  ،مص فل ا ق صابم م حوب ،مرلع ىامق،

لوهريه مي رمغ ابم كل ورمغ ابقا ـ ـ ـد
ميضن كغ م ابت كيل وابق ـ ـ ـ ــاء .غير أ هذا

(.)61
(.)14

مثاغ رحل ذبك (بو كل صما رل يد ريب ابمميع يق ل ابم كل مرده بل يك بحمائع ق رده رحل مائضه اأوغ اىت ادا بل قرار
اب كل ،ال أ ير ـ ـ ــل ابمائع اأوغ ،وكذا بو ا رل ادرل رحل آ ر دي ا ،وا ي

قد

ـ ـ ــم ه ي كما مي طل ،و اب ـ ـ ــام غائب،

يأقال ابمدرد مي ه رحل ابماغ و اب ـ ــما  ،صـ ــم اب كل يد ق ابدائ وابمدي دو اب ـ ــام ،ومثحه بو كا ابغائب هو ابم ـ ــمو ،
()4
()5

وابت كيل لرى مي صا ب ابماغ واب ام ).
امد ،ماهر م مد ،مرلع ىامق،

(.)17

اب داد ،فيظن ابىــيد (دو ىـ ن شــر) ،مدى ا تصــا
ابمتفق مشأ طا رحل ابت كيل ،دار ابفكر ابلامضد،

ابق ــاء ابو د مات اذ ا لراءا
(.)49

ابو ين وابت فيظين يد ابم اترا

ابدوبين
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اال ت ك ابوا م ال يض د ماب رورة ق ع ابصحن مي طما يقد أولد ابمشرع شيئا م ابتمضين مي طما
كما بو ا ىتحتل ررض قرار ابم كل رحل ابق اء الرتماده أو بو ع صيغه ابت فيذ رحيه وقد يليت
ابمشرع بح صول اب ض يد ق ار ار ابم كل أمال ابق اء ابضاد (.)1
يابم كل ص ـ ــا ب والين اصـ ـ ـن تقول رحل أى ـ ــاي اتفاق اأ راك يد ص ـ ــومن ابت كيل،
ممض ل آ ر يلب أ يكو

رادة أ راك اب اتع شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ ييه ،يإذا ما أتيح

يضتمر ت كيما وا ما يصـ ـ ـ ــمم ق ـ ـ ـ ــاء دوبن .وتؤد

هذه ا رادة يض دها ال

دور كام ووا ـ ـ ـ ـ ا يد رمحين
رادة اأ راك ا

ابت كيل ،يتقرر االبتلاء بيه ثل ت تار ابم كل أو هيئه ابت كيل وتضيي ابقا و ابوالب ابت ميق.
أما ابقا د يطو صا ب والين رامه مصدرها ابقا و .

()1

ش ـ ــفيق ،م ىـ ـ ـ ( ،)1974-1971ابت كيل ابتلار ابدوبد ،ملموره م ا ـ ـ ـ ار ب حمه ابدمحول ابد ارى ـ ــا
اب ا

ابضحيا ،يد ابقا و ابدوبد

 ،لامضه ابقاهرة  ،مش ـ ــار بيه يد اب وار  ،أى ـ ــامه ا مد ( ،)1998ابقوارد ابقا و ين ابتد ي مقطا ابم كل رحل مو ـ ــورا

ابم اترا

ابدوبين اب اصن ،دار ابثقاين بح شر ،رما ،1 ،

(.)14

36

المبحث الثاني
الطبيعة القانونية لعمل المحكم وعالقتل بالخصوم
ذا كا ابت كيل وىيحن مديحن بحفصغ يد ابم اترا

وأ

رادة ابم تكمي دو ار هاما ييه،

يإ ابم كل ابذ يفصـ ـ ـ ــغ يد اب تاع يمثغ ابضمود ابفقر بحضمحين ابت كيمين .بذبك يابتىـ ـ ـ ــاؤغ ابذ
يثــار مطــذا ابص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد هو مــاهيــن اب ميضـن ابقــا و يـن بضمــغ ابم كل ومــا ميضـن ابض قـن ابتد ترم ــه
مابم تكمي إ
وبإللامن رحل هذه ابتى ـ ـ ــاؤال

ابم رو ن ،ى ـ ـ ــيتل تقىـ ـ ـ ـيل هذا ابمم ث بل م حمي ورحل

اب و اآلتد:
ابم حب اأوغ :اب ميضن ابقا و ين بضمغ ابم كل.
ابم حب ابثا د :ميضن ابض قن ابتد ترم ابم كل ماب صول.

المطلب األول
الطبيعة القانونية لعمل المحكم
تضدد

اآلراء ابفقطين وغ ت ديد اب ميضن ابقا و ين بضمغ ابم كل رحل

و أدى مابمضض

بل تغحيب اب امع ابق ائد .وذهب لا ب آ ر بل ترليم ابتكييك ابتضاقد  ،و أوغ ابمضض
اآل ر اأ ذ مموقك وى ر

ريق تم د غ توييقد مقت اه ارتمار ظال رمغ ابم كل يد

ملمورن متيج مي ابض صريي  ،ومابتابد يإ ه يتىل م ميضن م تح ن ،ويد ي ا تطل ابمضض اآل ر
بل ابقوغ ماب ميضن ابمىتقحن بضمغ ابم كل.
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ومصـ ــفتد ما ثا ىـ ــأقول ماىـ ــتضراض هذه االتلاها
وذبك م

بميا اب ميضن ابقا و ين بضمغ ابم كل،

غ أرمضن يروع:

الفرع األول :الطبيعة التعاقدية لعمل المحكم:
ابر أ اأىـاي ابذ يقول رحيه رمغ ابم كل هو ممدأ ىـح ا ا رادة،
يرى أ صـار هذا أ
ي ـ ـأ راك اب تاع (ابم تكمو ) هل م يقرر ابحلوء بل ابت كيل ك ريق ب ـ ــغ تارطل ابقـ ــائل أو
ابم تمــغ قيــامــه ،وهل ذاتطل ي ـددو
مأ فىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطل وي ددو ا لراءا

وع ابت كيل ابــذ يرغمو مــه ،ممـا أ طل ي تــارو ابم كمي

ابوالب تمارطا ومكا ابت كيل ،ويحتتمو ماب كل ابصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ر

ابم كمي .
يإرادة ابم تكل يد رقد ابت كيل تقتصر رحل ملرد

غ ابم كل م غ ابم كمن يد ظر

اب تاع(.)1
وذهــب يريق آ ر م ابفقطــاء بل ابقوغ أ ــه بيي ابمطل يد ت ــديــد ميض ـن رمــغ ابم كل
ماب ظر بل مطمته ،وا ما م اأوبل هو اب ظر بل م واله ،أو وبه هذه ابمطمن .ياأ راك هل
ابذي يتفقو رحل ى اد مطمن ابت كيل بل ابم كل ،وهل ابذي ي تارو هذا ابم كل ،وي ددو به
ا لراءا

ابتد يتمضطا وابقا و ابذ ي مقه ،وما تص ـ ـ ـ ــار يإ مدأ ابت كيل وى ـ ـ ـ ــيره تل صـ ـ ـ ـ ـدور

اب كل ،يلد أى ـ ـ ــاى ـ ـ ــه يد اتفاق اأ راك( .)2ويى ـ ـ ــت د هذا االتلاه بل أ
تضــاقــدي ـن ،أ أ رقــد ابت كيل رقــد م رقود ابقــا و اب ــا

ظال ابت كيل ذو ميضن

 ،بــذا ي ـإ رمــغ ابم كل مــا هو ال

ابر يإ ما
تيلن مماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ب تفاق رحل ابت كيل ،وم ثل يطو ذو ميضن تضاقدين ،و مقا بطذا أ

()1
()2

أمو ابويا ،ا مد ( ،)1978ابت كيل اال تيار وا لمار  ،مرلع ىامق،

(.)16

ابمرير  ،م مود م تار ( ،)1994ابت كيل ابتلار ابدوبد ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة ،

،1

(.)8
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يص ــدر م ابم كل ال يرقل بمرتمن ابضمغ ابق ــائد ،أ قرار اب كل يص ــدر مقيدا مإرادة اأ راك
ويتقيد مابضيوب ابتد يشومطا( .)1وتوصغ أص اب هذا اب أر

بل أ ابم كل بيي م ق اة ابدوبن

مغ شـ ـ ـ ـ ـ ص ـ ـ ـ ــا راديا وقد يكو أل ميا ،ويمحك ريض أو قموغ ابمطمن دو أ يكو م ك ار بحضدابن،
يابم كل ال يمحك توقيع ابلتاءا

رحل اأ راك أو ابشـ ـ ــطود ،وال يمحك ق اأمر مت فيذ ك ِ
مه ال

م كل ت فيذ ص ـ ـ ــادر م ابق ـ ـ ــاء ،مع مكا ين ريع دروى أص ـ ـ ــحين مم

ه( . )2وتم

م كمن اب قض ابفر ىــين يد كمطا ابصــادر يد  1917/7/17يث ق ـ

هذا االتلاه

مأ (ق ار ار ابت كيل

ابصادرة رحل أىاي مشار ن ابت كيل تكو و دة وا دة مع هذه ابمشار ن وت ى ب رحيطا صفتطا
ابتضاقدين)(.)3
هذا وق ـ ـ
أو أكثر رحل

م كمن ابتمييت اأرد ين مأ (ابت كيل رمارة ر رقد ممقت ــاه يتفق شـ ـ

ابن اب تاع ابذ

شــأ أو ي شــأ مي طما يد ت فيذ ابضقد رحل م كمي بحفص ـغ ييه مدال

م االبتلاء بل ابق اء ،يإذا ولد مثغ هذا ابشر ابتتل ييه اب ريا وبيي بطما أ ي ر اه رحل
ابم كمن تارا اتفق يد ابضقد رحل أ يكو
وهذه اب ظرين كا

ابن اب

يا

اب اتلن ر االتفاقين بل ابت كيل)(.)4

رر ه بح قد م أكثر م لا ب وأهل اال تقادا

ابتد ولط

بيطا ما

يحد:

()1

يطمد ،م مد امد ( ،)1951ت فيذ اأ كال وابى دا

ابرىمين واب لوت ابت فظين( ،دو دار شر)،

( ،)1947اب ظرين ابضامن بحضمغ ابق ائد ،م شأة ابمضارك ،ا ىك درين،
()2
()3
()4

( ،)181وابمرير  ،م مود م تار ،مرلع ىامق،

(.)7
رمد ابر م  ،هدى م مد ملد  ،مرلع ىامق،

( ،)41و راغب ،ولد

(.) 19

مشار بيه بدى :ر وا  ،أمو تيد ،اأىي ابضامن يد ابت كيل ابتلار ابدوبد  ،مرلع ىامق،
تمييت قوق رقل ( 1919/1781هيئه ماىيه) ،تاريخ  ،1919/19/6م شو ار مركت ابضدابن.

(.)5
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االنتقاد األول:

ابضقـد بيي هو لوهر ابت كيل ،مـدبيـغ ـه ال يولـد يد ابت كيل ا لمـار  .كمـا

أ ابم كمي ال يضي و دائما ماتفاق اأ راك ،ما قد يتل تضي طل مواى ـ ـ ـ ـ ن ابم كمن ابم تص ـ ـ ـ ـن
أ يا ا ،أو مواى ن مراكت ابت كيل ابدائمن ابتد يحتلأ بيطا ابم تكمو (أ راك اب تاع )

()1

.

االنتقاااد الثاااني :رحل ابرغل م أ ابت كيل وبيــد رادة اب صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ،ال أ ــه يفرض رحيطل متل
ا صـ ــم

هذه ا رادة يد ابشـ ــكغ ابمقرر قا و ا ،ويؤكد ذبك أ ه ال يلوت رتغ ابم كمي

ال مإتفاق

اب صـ ـ ــول لميضا ،وال يلوت ردهل ر اب كل ال يد دود اب اق ابذ يرىـ ـ ــمه ابقا و ( . )2وهذا
ما رمر ر ه مضض م تقد هذه اب ظرين ،مأ طا تغابد يد ر اء ابدور اأىـ ــاىـ ــد رادة اأ راك
مع أ هؤالء يد واقع اأمر ال ي حمو م ابم كل ابكشـ ـ ـ ــك ر

رادتطل وا ما ابكشـ ـ ـ ــك ر

رادة

ابقا و يد اب ابن ابمض ين(.)3
االنتقاد الثالث :ا تحك أ ص ـ ـ ــار هذه اب ظرين وغ ميضن ابضقد مي أ راك ابت كيل وابم كل ،هغ
هو رقد وكابن أو شـ ـ ـمه وكابن ،أل ا ه رقد يرد رحل دمن ،أو رقد ذو ميضن اصـ ـ ـن( ،)4وهذا ما
ىيتل م ثه ال قا.
االنتقاد الرابع:

أ ص ــار هذا اب أر وا اتفقوا رحل أ ابت كيل هو رقد يد د ذاته ،ال أ هذا

ابضقــد ذاتــه ال ي ـغ اب تاع ،يــاب تاع ي ــغ م كل ابم كل ،وارتمــار هــذا اأ ير رقــدا ييــه ملــايــاة
وا

ن بحواقع وابم ق .كما ا تحك أص اب هذا اب أر يد ت ديد ميضن هذا ابضقد ،يطغ هو م

رقود ابقا و اب ا

()1

()2
()3
()4
()5

إ أل ه م رقود ابقا و ابضالإ

()5

.

راغب ،ولد (،)1991هغ ابت كيل وع م ابق اءإ ،ملحه اب قوق ،لامضه ابكوي  ،ابضددا اأوغ وابثا د،
م مود ابىيد ( ،)1991واب ميضن ابقا و ين ب ظال ابت كيل ،دار ابم مورا
أمو ابويا ،ا مد ،مرلع ىامق،

(.)196

راغب ،ولد  ،هغ ابت كيل وع م ابق اء ،مرلع ىامق،

(.)114

وابد ،يت د ( ،)1991ابوىي يد ابقا و ابمد د ،م مضن لامضن ابقاهرة،
أمو تيد ،ر وا  ،مرلع ىامق،

ابلامضين ،ابقاهرة،

(.)14 – 11

(.)41

(.)199

( ،)116وابت يو ،
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الفرع الثاني :الطبيعة القضائية لعمل المحكم:
ي حق أصـ ـ ـ ـ اب هذه اب ظرين م ابممدأ ابقائغ مأ ابت كيل هو ق ـ ـ ــاء راد أو ق ـ ـ ــاء
ذاتد أ أ ه رمغ ق ائد وا كا أىاىه اتفاق اأ راك(.)1
ويرى أص ـ ـ اب هذه اب ظرين أ ابم كل يؤد
وا دة وغايتطا وا دة

()2

.

في ابدور ابذ يؤديه ابقا ـ ــد ،يابوظيفن

يطو وا قال وتأىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي رحل اتفاق ابت كيل ،ال أ هذا االتفاق بيي هو

اأىاي ابو يد بضمغ ابم كل( ، )3ومابتابد يإ رمحه يكو رم ق ائيا ،واب كل ابذ يصدر ر
ابم كل هو كل ممض ل ابكحمن ،يتمتع مكاين اب صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ

ابتد يتمتع مطا غيره م اأ كال ،يطو

ي وت مملرد صدوره لين اأمر ابمق د مه ،ويىت فذ ابم كل واليته مملرد صداره به ،ي يمحك
أ يضدبه ،أو أ يرلع ر ه ،أو أ يصـدر ما ي ابفه .وال ي تحك اب كل ابصـادر م ابم كل ر
اأ كال ابصادرة ر ق اء ابدوبن( ،)4ياأ كال ابصادرة ر ابم كمي تىت د بل اتفاق ابت كيل،
وبك ابمش ــرع هو ابذ يضترك مطا ،مو ـ ـ ا ما يلب رحل ابم كل مراراته ،وارادة اأ راك غير
قادرة رحل حق ابت كيل بوال ابمشرع ابذ م طا هذه ابصفن(.)5
وذهب ابمضض اآل ر بل ابقوغ مأ ه ذا ظر ا بل ابت كيل م تاوين أ ه ق ـ ـ ـ ــاء لمار
محتل بح صـ ـ ـ ـ ـ ــول متل اتفقوا رحيه ،وا ه ي غ م غ ق ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ابدوبن ا لمار  ،وا ابم كل ال يضمغ
مإرادة اب ص ـ ـ ـ ــول و دها ،ويرى أصـ ـ ـ ـ ـ اب هذا اب أر أ ابص ـ ـ ـ ــفن ابق ـ ـ ـ ــائين هد ابتد تغحب رحل

()1
()2
()3

()4

()5

راشد ،ىامين ( ،)1984ابت كيل يد ابض قا

ابدوبين اب اصن ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة،

مراهيل ،رحد ىابل ( ،)1998والين ابق اء رحل ابت كيل ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة،1 ،
دويدار ،حض
وابتشريضا

م مد (،)1999

ما ا

وابد ،يت د ،مرلع ىامق،

(.)119

ابتقا د يد صومه ابت كيل ،دراىن مقار ه يد ابتشريضا

ابو ين ابضرمين ،م شو ار اب حمد ،بم ا ،1 ،

أمو ابويا ،ا مد ،مرلع ىامق،

(.)79
ابدوبين وا ظمه مراكت ابت كيل

(.)14

( ،)18و ،رمد ابفتاح ،رتمد ( ،)1999قا و ابت كيل ابكويتد ،مرلع ىامق،
(.)49

ابلمحد ،ليب ا مد (، )1996ابت كيل يد ابقا و ابيم د ،أ رو ن دكتوراه مقدمه بكحين قوق ،ا ىك درين،

(.)59

( ،)18و،
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ابت كيل ،وا

كل ابم كل هو رمغ ق ـ ــائد شـ ـ ـأ ه شـ ـ ـأ ابضمغ ابق ـ ــائد ابص ـ ــادر م ابى ـ ــح ن

ابق ائين يد ابدوبن(.)1
ويرى ابمضض أ ه اك ث ثن مضايير مطمن م ابوالب توايرها يد ابضمغ ابق ـ ــائد ،وهد
ا دراء ،ابم اترن ،وابض و ابقائل مابضمغ (وهو ابش
واذا ما مق

ابذ يمحك قا و ص

ين ىل اب تاع).

هذه ابمضايير رحل ابت كيل بولد ا ا طا تتواير لميضا ،يضمغ ابم كل يضد ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائيا،

مادال لوهر ابق اء هو ابكشك وت ميق رادة ابقا و (.)2
وأ كد ابمضض رحل أ أ كال ابم كمي تضد أرماال ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائين مابمض ل ابدقيق م
ابشـكغ ،وم
لراءا

يث ابمو ـوع .يطد م

ص ــدار اأ كال .وم

يث

يث ابشـكغ تصـدر يد شـكغ اأ كال ابق ـائين ،وم في

يث ابمو ــوع تفص ــغ يد تاع قيقد مي اأ راك ،ي مق ييه

ابم كل ابقا و ابمو ـ ـ ـ ـ ــورد يد ابغابب اأرل م اب اال  ،ويحتتل ما ترال قوق ابدياع وممادئ
ابم اصمن(.)3
وا ما يؤكد اب ميضن ابق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائين بضمغ ابم كل هو ما درل
ق اص

رحيه ابقوا ي ابم تحفن م

ح اأ كال وابم كمي واأ كال ابق ائين ،ومطذا االتلاه ذهب بيه ابق اء ابفر ىد

يد مضض أ كامه يث ارتمر ابت كيل وما يصـ ــدر ر ه ذا

ميضن ق ـ ــائين( . )4وذهم

ماالتلاه

رحل أ ه (أ كا

والين ابفصـغ يد ابم اترا

مضقودة

ذاته م كمن اب قض ابمصـرين ي

صـ

يد اأصغ بحم اكل ال أ ابمشرع ألات بح صول رولا رحل هذا اأصغ ،وا يتفقوا رحل

()1
()2
()3

()4

أمو ابويا ،ا مد ،مرلع ىامق،

(.)19

رمر ،م مد رمد اب ابق ( ،)1976اب ظال ابق ائد ابمد د ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة  ،ج،1 ،1
هاشل ،م مود ،اىت فاذ والين ابم كل يد قا و ابمرايضا
ابفكر ابضرمد ،ابقاهرة ،ج،1

ابن

(،)1985-1984

(.)198

( ،)15وكذبك مؤبفن اب ظرين ابضامن بحت كيل ،دار

(.)115

مشار بيه بدى :م ديغ ،اىضد يا غ ( ،)1911أ كال رقد ابت كيل والراءا

دراىن مقار ه ،1 ،دار ي مور بح شر ،مغداد،

(.)56
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ما مي طل م

تاع بل م كمي ي تارو طل بيفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحوا ييه م كل تكو به ميضن أ كال ابم اكل،

ويىتمد ابم كمو واليتطل يد ابفصغ يد اب تاع م اتفاق اب صول)(. )1
أما ابمشـ ـ ــرع اأرد د يارتمر قرار ابم كل ممرتمن اأ كال ابصـ ـ ــادرة م لطن ق ـ ـ ــائين يد
ابدوبن( ،)2وهذا ما ق ـ ـ ـ ـ

أ (م ابمىـ ـ ـ ــتقر

مه م كمن ابتمييت اأرد ين يد أ د ق ارراتطا ذ مي

رحيه يقطا وق اء أ ابم كل يضد ممثامن قا د .)3()...
وقد تمي مما تقدل م آراء يقطين والتطادا

ابو ين ارتمار

ق ـ ــائين ومضض ابتش ـ ـريضا

ابم كل قا يا اصا بح صول واب صومن ،ورغل ى من وم ق اب ميضن ابق ائين بضمغ ابم كل،
ال أ طا بل تىحل م اب قد ،يوله لا ب م ابفقه ابرايض بطذه اب ظرين ردد م اال تقادا
االنتقاد األول:

ابص ـ ــفن ابق ـ ــائين يلب أ تظطر يد أث اء قيال ابم كل موظيفته ،يد ي أ

ابم كل يد أث اء ظره اب تاع ال يتمتع مأهل ص ـ
ش ـ ـ ـ ـاهدا ماب

ابقا ــد وهد ابلمر ،ي يىــت يع ا يحتل

يا

ـ ـ ـ ــور ،أو يحتل م بيي صـ ـ ـ ــما متقديل مىـ ـ ـ ــت د ت

اال تقاد مأ هذه ابص ـ ـ ـ
ا

ين ت ق

 ،وب في هذه ابضحن يا

يده( .)4ويمك ابرد رحل هذا

ابم كل ،ال أ ه ال يقول موظيفن ابقا ـ ـ ــد ،وبك أ ه ق ـ ـ ــاء
كل ابم كل ال ي فذ لم ار ال مأمر ت فيذ م ابدوبن صـ ــا من ابىـ ــيادة

ش ـ ــأ ه ش ـ ــأ اب كل ابص ـ ــادر م دوبن أل مين ،وابواقع بو اى ـ ــتحتل اأمر مابقوغ ا

كل ابم كمي

بيي ق اء ،يلب أ يؤد م قيا بل ابقوغ مأ اب كل األ مد أي ا بيي ق اء

()1
()2

()3
()4
()5

مشار بيه بدى :ش اتن ،م مد ا مد ( ،)1919ابت كيل يد ابفقه وابقا و ابمقار  ،دو دار اب شر،
ص

م طا:

(.)45

ابمادة ( )51م قا و ابت كيل اأرد د رحل أ (ت وت أ كال ابم كمي ابصادرة مقا بطذا ابقا و

وتكو والمن اب فاذ ممراراة اأ كال ابم صو

رحيطا ييه) ،وتقامطا

م يى  ،مراهيل رب ( ،)1999ميضن ابديع مابت كيل يد اب صومن ابمد ين ،مرلع ىامق،
وابد ،يت د ،مرلع ىامق،

لين اأمر ابمق د مه

ابمادة ( )55م قا و ابت كيل ابمصر .

تمييت قوق رقل  1991/16متاريخ  ،1991/1/6م شو ار مركت ابضدابن.
(.)51

()5

(.)14

.
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االنتقاد الثاني :ارتمار ابم كل قا ـيا اصـا ،أو راما ،هو أمر تري ـه قوارد ابقا و ابو ـضد،
وابتد ت

ــع ابم كل ب ظال قا و د مغاير بح ظال ابذ ي

ــع به ابقا ــد م

يث ص ـ

ومىـ ـ ــؤوبيته .ي يشـ ـ ــتر يد ابم كل ما يشـ ـ ــتر يد ابقا ـ ـ ــد ابضال يد ابدوبن ،م
ابل ي ،ابل ىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ،ابمؤه

ياته،

يث ابى ـ ـ ـ ،

 ،واب مرة .ييلوت أ يكو ابم كل أل ميا أو غير قا و د ،واذا ما

امت ع ر أداء رمحه يإ ه ال يكو مرتكما بلريمن كار ابضدابن ،وا ما ي
يا

بحمى ــؤوبين ابمد ين ،يابم كل بيي به صـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع بحقوارد ابضامن

ابقا ــد يد موالطه اب ص ــول أو غيرهل ،وتوقيع

ابغراما  ،أو صدار أوامر متقديل مىت دا (.)1

الفرع الثالث :الطبيعة المختلطة لعمل المحكم:
تيلـن ب تقــادا
آ رو

()2

ابتد والطتطــا اب ظريتي (ابق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـن وابتضــاقــديـن بضمــغ ابم كل) ،تم ل

ظريـن اب ميضـن ابم تح ـن .وىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميـ

هــذه اب ظريـن مــابم تح ـن أ طــا لمضـ

ابق اء ويكرة ابضقد .ووصفطا ابمضض اآل ر( )3ماب ظرين ذا

اب امع ابتضاقد

مي يكرة

يث يتضاقب رحيطا

صــفتا  ،اأوبل وهد تضاقدين ذ يىــتمد ابت كيل ابتاميته م اتفاق أ رايه وىــيحن بفض ما قد ي شــأ
مي طل م

تارا  ،وابثا ين ابص ــفن ابق ــائين ،يث يماري ابم كل دور ابقا ــد يد ابفص ــغ ييما

ي ش ـ ـ ــأ م م اترا  ،يضمغ ابم كل ويقا بطذا اب أر بيي اتفاقا م

ـ ـ ــا وال رم ق ـ ـ ــائيا م ض،

وا ما هو ظال يمر مم ار غ متضددة ،يأوبه اتفاق ووى ه لراء وأ ره كل(.)4

()1

()2

رمام ن ،رمر ور رمداهلل ( ،)1996شر ابت كيل م

أ رو ن دكتوراه ،م شورة يد لامضن رما ابضرمين بحدراىا

()4

ابضحيا،

(.)51

م مود ،هشال ( ،)1999اب ظرين ابضامن بحت كيل يد ابمواد ابمد ين وابتلارين ،مرلع ىامق،
( ،) 1998ابدور اب

()3

يث ص ته واىتق به دراىن مقار ن مي ابقا و

اأرد د واالتفاقيا

ابدوبين،

( ،)116و ،ابشرقاو  ،م مود ىضيد

ق بحق اء يد ابت كيل ملاغ ابتلار ابدوبد ،ابمؤتمر ابى و ابىادي رشر ابت كيل ابتلار ابضرمد ،لامضن

اأما ار ابضرمين ابمت دة،
ر وا  ،أمو تيد ،مرلع ىامق،

(.)684
(.)11

شفيق ،م ى  ،)1997( ،بت كيل ابتلار ابدوبد ،ال يولد رقل مضه ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة،

(.)19
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ومابرغل م اب غ ابتوييقد ابذ لاء

مه هذه اب ظرين ،ال طا بل ت غ م اب قد ويمك

لماغ هذا اب قد ييما يحد:
االنتقاااد األول :ا ابت حيــغ ابقــا و د يلــب أ ال يقك ر ــد ــد ابقوغ م ـأ ابت كيل ذا

ميض ـن

م تح ن أو حي غير متلا ي ،يمثغ هذا ابوصـ ـ ــك يضد ممثامن ارتراك مابضلت وم اوبن بحطروب
م موالطن اب قيقن مأمضادها ابمتضددة ،يابوالب هو موالطن مثغ هذه اب قائق ابمركمن وم اوبن
ت حيحطا بردها بل ر اصرها ابمميتة وم اوبن ت ديد دور كغ ر صر(.)1
االنتقاد الثاني :يؤ ذ رحل هذه اب ظرين أ طا بل تتصـ ـ ــد بلوهر ابمشـ ـ ــكحن ذاتطا ،يث بل تميت مي
لي ـن كل ابت كيل ،ومي قوت ـه ابت فيــذي ـن .ي لي ـن اأمر ابمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تثم ـ

ب كل ابت كيل مملرد

صدوره ،وبك ابقوة ابت فيذين ال تثم به ال مصدور أمر ت فيذ ق ائد م ابىح ا

()2

ابم تصن

الفرع الرابع :الطبيعة الخاصة لعمل المحكم:
اىـ ـ ـ ــتض ار ـ ـ ـ ــا بآراء ابفقطين ،يقد ذهب مضض ابفقطاء بل ابقوغ ماب ميضن اب اص ـ ـ ـ ـن بضمغ
ابر اب ظرين
ابم كل ،ابمىتقغ اىتق ال تاما ر يكرتد ابضقد وابق اء( ،)3ويري و أ صار هذا أ
ابضقدين يد ابت كيل رحل أىــ ـ ـ ـ ــاي أ ابضقد بيي لوهر ابت كيل ويقيمو اب لن رحل ذبك كو ه ال
يولد رقد يد ابت كيل ا لمار  ،وأ ابم كمي ال يضي و دائما مإتفاق اأ راك ،يقد يتل تضي طل
أ يا ا مواىـ ـ ـ ـ ـ ن م كمن م تصـ ـ ـ ـ ـن ،أو مواىـ ـ ـ ـ ـ ن م ظما

ومراكت ابت كيل ابدائمن ابتد يحلأ بيطا

أ راك اب تاع(.)4

()1
()2

()3

()4

راشد ،ىامين ،مرلع ىامق،

(.)71

اب وار  ،أىامه ا مد ( ،)1998ابقوارد ابقا و ين ابتد ي مقطا ابم كل رحل مو ورا
بح شر ،رما ،

ابم اترا

ابدوبين اب اصن  ،1 ،دار ابثقاين

(.)19

مراهيل ،مراهيل ا مد ( ،)1997ابت كيل ابدوبد اب ا

 ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة،

ت فيذ أ كال ابت كيل األ مد ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة،
راغب ،ولد  ،مرلع ىامق،

(.)115

(.)11

( ،)41و ،ابم ير  ،رت ا مد (،)1997
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ابر أ
ويرى أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ اب هذا أ

ميضن رمغ ابم كل ال يمك ارتمارها رم ق ــ ـ ـ ـ ــائيا وال

م تح ا ،ويىــ ـ ــت دو يد ذبك يد أ ابغاين م ابت كيل غير ابغاين م ابق ـ ـ ـ ــاء ،يغاين ابق ــ ـ ــاء
تكم يد تاغ كل ابقا و مواى ـ ـ ن ابىـ ــح ن ابضامن ابتد يماشـ ــرها ابقا ـ ــد مطدك ت قيق ىـ ــيادة
ابقا و رحل ابم اترا  .أما وظيفن ابم كل ،يطد وظيفن اقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادين والتمارين متميتة ،غايتطا
ت قيق ابتضايش ابىحمد مي أ راك اب تاع يد ابمىتقمغ(.)1
وابت كيل ي تحك ر ابق ـ ـ ــاء م

يث اب ظل ،ييتوبل قا و أصـ ـ ــوغ ابم اكما

م ت ظيل مريق ابق ـ ــاء مو ـ ــوريا والرائيا ،أما ابت كيل ورمغ ابم كل يي ظمه قا و

ابمد ين
ا

مه،

ويريض أصـ ـ اب هذه اب ظرين ارتمار رمغ ابم كل رم م تح ا ت كمه ابقوارد ابم ظمن بحضقود
وابقوارد ابم ظمن بحق ـ ــاء يد وق

وا د أ ه يصـ ــضب يد ابواقع تو د ظامي م تحيي ودملطما

يد ظال وا د(.)2
ابر ابقائغ أ رمغ ابم كل ق ـ ـ ــاء اتفاقد يتقيد م صـ ـ ــو
ويؤيد ابما ث أ
وماب ص ـ ـ ــو

اتفاق ابت كيل

ابقا و ين ابتد يفرض رحل ابم كل االبتتال مطا .رحل ارتمار أ ابت كيل كيا مركب

يتكو م ر صر اتفاقد يد أصحه وق ائد يد وظيفته.

()1

يوىك ،ى ر رمد ابىتار ( ،)1996ابمركت ابقا و د بحم كل ،دراىن مقار ه ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة ،دو
وامراهيل ،مراهيل ا مد ،مرلع ىامق،

(.)49

مضه،

(،)11

( )2مركا  ،رحد رم ا ( ،)1996صومن ابت كيل يد ابقا و ابمصر وابقا و ابمقار  ،أ رو ن دكتوراه ،م شورة ،دار اب ط ن ابضرمين،
ابقاهرة،1 ،

(.)14
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المطلب الثاني
طبيعة العالقة التي تربط المحكم بالخصوم
مضــد ا م ث ــا يد اب ميض ـن ابقــا و ي ـن بضمــغ ابم كل ،يث ـار تى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤغ وغ تكييك ابض ق ـن
ابقا و ين ابتد ترم ابم كل ماب صــول ،وما هو ابوصــك ابقا و د ابم اىــب بطاإ وابتد ت شــأ مملرد
قموغ ابم كل بمطمن ابت كيل.
وقد ا تحف

اآلراء ابفقطين يد ا لامن رحل هذه ابتى ـ ـ ـ ــاؤال

يابمضض يرى أ هذه ابض قن
امع لرائد رال ،يد

هد م قميغ ابوكابن ،و يكيفطا لا ب آ ر رحل أ طا ر قن تضاقدين ذا

ي يــذهــب ابمضض يد تكيك ر قــن ابم كل مــاب صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول رحل أ طــا رقــد مقــاوبــن ،وأ ي ار ي تطد
ابمضض متكييك هذه ابض قن رحل أ طا رقد م

وع ا

.

وبغرض دراىن ميضن ابض قن ابتد ترم ابم كل ماب صول ىيتل تقىيل هذا ابم حب رحل
اب و اآلتد:
ابفرع اأوغ :ر قن تضاقديه ذا

امع لرائد رال.

ابفرع ابثا د :تكييك ر قن ابم كل ماب صول رحل أ طا رقد وكابن.
ابفرع ابثابث :تكييك ر قن ابم كل ماب صول رحل أ طا رقد مقاوبن.
ابفرع ابرامع :تكييك ر قن ابم كل ماب صول رحل أ طا رقد م

وع ا

.
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الفرع األول :عالقة تعاقديل ذات طابع إجرائي عام:
رحل ابرغل م كو اتفاق ابت كيل ابذ يرم أ راك اب تاع مابم كل يضد رقدا م رقود
ابقا و اب ا

وي

ع بحقوارد ابضامن ب ظرين ابضقود ابتد

رحيطا يد ابقا و ابمد د( ،)1ال

أ لا ما م ابفقه يرى أ ه رقد ذو امع لرائد رال ويىــ ــت د يد ذبك رحل أ رقد ابت كيل يؤثر
تأثي ار مماش ـ ـ ـ ار يد ولود صـ ـ ــومه ابت كيل ،ودبيغ ذبك ا ه يقيد ابق ـ ـ ــاء م

ظر ابم اترا

ابتد

اتفق رحل ابت كيل مشأ طا ويم م ابم كل ىح ن ق ائين(.)2
ابر بل يىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحل م اب قــد ،ييؤكــد لــا ــب م ابفقــه ،رحل كو االتفــاق رحل
ال أ هــذا أ
ابت كيل هو رقد م رقود ابقا و اب ا
ي

ت مق رحيه ابقوارد ابضامن بحقا و ابمد د ،ومابتابد ال

ـ ـ ـ ــع بحشـ ـ ـ ــرو و ابقوارد ابتد ي ظمطا ابقا و بألرماغ ا لرائين ،وال ي

ـ ـ ـ ــع ب ظرين م

اأرماغ ا لرائين ،ودبيغ ذبك أ اتفاق ابت كيل يضقد قمغ مدء اب ص ـ ـ ـ ـ ــومن بذا ي يمك أ يكو
م ابض اصر ابمكو ن بطا ،ومابتابد يطو ال يأ ذ ميضن أرماغ اب صومن ا لرائين(.)3
ويؤيد لا ب آ ر م ابفقه ص ـ ـ ـ ـ ـ ن ابقوغ مأ ابض قن ابتد ترم ابم كل ماب صـ ـ ـ ـ ــول هد
ر قن تضاقدين اصن ،وبك طل ال يوايقو رحل ابقوغ مأ هذه ابض قن ،ت

ع بحقوارد ابم صو

رحيطــا يد ابقــا و ابمــد د ،ويىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ــدو يد ذبــك مــأ ابقــا و ابمــد د يلطــغ هــذا ابضقــد و ميضتـه
اصن(.)4

()1
()2
()3
()4

هاشل ،م مود ،اب ظرين ابضامن بحت كيل ،مرلع ىامق،
اب مر ،أمو ابض رحد ،وابلداو  ،ا مد قىم

(.)89

(دو ى ه شر) ،ابم كمو  ،دراىن ت حيحه رداد ابم كل ،دو دار شر،

رمد ابفتاح ،رتمد ،قا و ابت كيل ابكويتد ،مرلع ىامق،
اب مر ،أمو ابض رحد ،وابلداو  ،ا مد قىم  ،مرلع ىامق،

( ،)91وهاشل ،م مود ،مرلع ىامق،
(.)81

(.)11

(.)81
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الفرع الثاني :تكييف عالقة المحكم بالخصوم على ن ا عقد وكالة:
اتله لا ب آ ر م ابفقه بل تكييك ابض قن ابقا و ين مي ابم كل وأ راك اب تاع رحل
أ طا م قميغ ابوكابن ،رحل أىـ ـ ــاي ولود تشـ ـ ــامه مي ابمركت ابقا و د بحم كل وابوكيغ ،ذ أ ك
م طما يؤد تص ـ ـريا قا و يا .ي ـ ــاك بل ذبك ا هذه ابض قن تمتات ممراراة االرتمار ابش ـ ـ صـ ــد
يد ابوكيغ وابم كل ر د ا تياره ،وه ا يت م ولود تقارب مي طما(.)1
وه اك لا ب آ ر م ابفقه يرى أ ابم كل وكي ر اب ريي ( ،)2ويى ــت د أصـ ـ اب هذا
اب أر

بل أ ابم كل يىتمد ص

يته يد ابت كيل م

رادة اب ريي شأ ه شأ ابوكيغ.

وأ ي ار يرى لا ب م ابفقه أ هذه ابوكابن مي اب ريي وابم كل هد وكابن بمص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ن
مش ـ ـ ـ ـ ــتركن هد مص ـ ـ ـ ـ ــح ن اب ريي  .بذا يم ل رحل هذا اب أر ا ه ال يمك أ

رك رتغ ابم كل

تل وبو كـا هو ابـذ ري ـه ،ال مموايقـن مـاقد اأ راك( .)3وقـد تضرض هـذا ابتكييك ال تقـادا
رديدة م طا:
والً :فكرو االستقالل :ي تحك ابت كيل ر ابوكابن ،أ ابوكيغ كقاردة قا و ين رامن يىتمد ىح ته
م ابموكغ ،يث يمحك اأ ير ق ابت صغ م رمغ ابوكيغ ذا رج ر

دود وكابته ،وال يقول

ابوكيغ ال مما يمك أ يقول مه ابموكغ م دود ابوكابن ابمم و ن به .يد ي أ ابم كل مىـ ـ ـ ـ ـتقغ
تمال االى ــتق غ ر اب ص ــول ،يمملرد قموغ ابم كل بمطمن ابت كيل تص ــمم به ص ــفن ابقا ــد وال
يتمك اب صول م ابتد غ يد رمحه مغ ا

()1
()2
()3
()4

م ابصغير ،شطرتاد ىي  ،مرلع ىامق،
يوىك ،ى ر رمد ابىتار ،مرلع ىامق،
وابد ،يت د ،مرلع ىامق،
أمو ابويا ،ا مد ،مرلع ىامق،

(.)178
(.)19

(.)18
(.)41

كمه يفرض رحيطل(.)4
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ثانياً :المحكم ليس وكيال مشتركاً :يث ال تصــحم يكرة ابوكابن يد تمرير ابمركت ابقا و د بحم كل
تل وبو ارتمر وكي مشتركا ر اب ريي  ،ويرلع ذبك بل ىممي (:)1
 .1ا مصابم اب ريي متضار ن ،ي يمك بحم كل مراراة مصابم اب ريي يد ابوق
يط اك ش

ذاته

ي كل به وآ ر ي كل رحيه.

 .1ا ابم كل ال يضمر ر ابمصابم ابمشتركن بح ريي يد تصرك قا و د ،ما ي ىل تارا
م كل محتل بطما.
ثالثاً :صاااااااالحية المحكم تجاوز صاااااااالحية الوكيل :ا اتفاق ابت كيل ي وغ ابم كل ص ـ ـ ـ ـ ـ
يا

ق ـ ـ ـ ـ ــائين ،و هذه ابص ـ ـ ـ ـ ـ

يا

ال يمحكطا أ راك اب تاع وبطذا ال يىـ ـ ـ ـ ــت يضو توكيغ ابم كل يد

مماشـ ـ ـ ـ ـرتطا .ذبك أ ابت كيل ك ظال قا و د ي تحك ر رقد ابوكابن ،يمي ما يحتتل ابوكيغ مأ يتمع
ابتضحيما

ابتد يص ــدرها بيه موكحه ،يا ابم كل يماش ــر صـ ـ

ين يوق صـ ـ

ين م ا تاروه(.)2

ويد ابواقع أ اب ميضن ابقا و ين بضمغ ابم كل تم ضه م أ يكو م كما و وكي يد ذا
تل وبو تواير ييه
وهذا ما ق ـ ـ ـ ـ

ما ا

ابوق

اب يدة واب تاهن(.)3

مه م كمن ابتمييت اأرد ين ،ذ ف

يلضغ ابم كل صـ ـ ـ ـ ــما و كما يد ابوق

ذاته ،يث ص ـ ـ ـ ـ ـ

ر قن ابوكابن رحل أىـ ـ ـ ــاي أ ذبك
رحل (

وكابن ابمميت ابضامن ابتد

وكغ ييطا ابم كل مصــفته م امد بتمثيحه يد صــوماته مع اآل ري  ،وتمتد بل اب تاع مي ابمميت
وابمميت

ــ ـ ـ ــده مو ــ ـ ـ ــوع ابت كيل ،اأمر ابذ لضغ م ابم كل ممثامن ص ـ ـ ـ ــل و كل يد ابوق

ذاته)(.)4

()1
()2
()3
()4

اب مر ،أمو ابض رحد ،وابلداو  ،ا مد قىم  ،مرلع ىامق،
وابد ،يت د ،مرلع ىامق،

(.)85

(.)179

اب مر ،أمو ابض رحد ،وابلداو  ،ا مد قىم  ،مرلع ىامق،

(.)86

تمييت قوق رقل  1991/16متاريخ  ،1991/1/6م شو ار مركت ردابن.

51

ومما ىمق

ح

بل أ يكرة ابوكابن ال تمرر ابمركت ابقا و د بحم كل ،يابقرار ابت كيمد

يصـ ــدر ماىـ ــل ابم كل وبيي اأ راك ،يث ال يمك بحوكيغ أ ي ىـ ــل اب تاع مي اأ راك وا ما
يضمر ر مص ـ ـ ـ ــح ن موكحه .بذا ال يمك بحم كل أ يكو وكي أ د اب ص ـ ـ ـ ــول وم كل يد في
ابوق  ،ال صفته تم ضه م ذبك الشت ار اىتق بيته ر اب صول.
الفرع الثالث :تكييف عالقة المحكم بالخصوم على ن ا عقد مقاولة:
يذهب لا ب م ابفقه متكييك ر قن ابم كل ماب صــول رحل أ طا رقد مقاوبن( ،)1يابض قن
ذا

امع ذه د رحل أى ـ ــاي ر ص ـ ــر االى ـ ــتق غ

مي ابم كل واب ص ـ ــول تتمثغ يد أداء دما

ابذ يتمتع مه ابم كل يد ممارىن مطامه م دو

وره ب أر اأ راك يطو كابضقد ابذ يمرمه

ا د ابمط يي كابم امد أو اب ميب ،ويت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ابتتاما

رحل راتق ابم كل متقديل مرته ورحمه

بحقيال مأرماغ التمن بحفصغ يد اب تاع(.)2
ويضاب رحل هذا ابتكييك ،ا اال ت ك مي طما يكم يد ميضن ابضمغ ابذ يقول مه كغ
م ابمقاوغ وابم كل .يابمقاوغ يؤد أرماغ مادين ،مي ما ابم كل يؤد رم قا و يا ،بل لا ب
ا تفاء ر صر لوهر يميت ابمقاوبن هو (ر صر ابم ارمن) يد ر قن ابم كل ماأ راك ،كما أ
ش صين ابم كل غابما ما تكو م غ ارتمار ،وهذا ما ال يت قق ماب ىمن بحمقاوغ(.)3

()1

()2
()3

ىب ابمادة ( )789م ابقا و ابمد د اأرد د رقل ( )41بى ن ( ،)1976وابتد تقامحطا ابمادة ( )646م ابقا و ابمد د
ابمصر رقل ( )11بى ن (.)1948
رمد ابفتاح ،رتمد  ،مرلع ىامق،

(.)189

اب مر أمو ابض رحد ،وابلداو  ،ا مد قىم  ،مرلع ىامق،

(.)99
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الفرع الرابع :تكييف عالقة المحكم بالخصوم على ن ا عقد من نوع خاص:
ا تطل ابمضض بل تكييك ابضق ـد ابــذ يرم ابم كل مــاب صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول رحل أ ــه رقــد م
ا

وع

أو أ ه رقد غير مىـ ـ ـ ـ ــمل بل ت ظمه أ كال ابقا و ابمد د( ،)1يابم كل بيي ريا يد اتفاق

ابت كيل ،وم ثل ال يحتتل ممماشرة لراءا

ابت كيل ال مقموبه بحمطمن(.)2

ا هــذا ابقموغ يت حــب ا تكو ه ــابــك ر ق ـن تضــاقــدي ـن أ رى ت

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع بقــا و ا رادة،

وت تحك تماما ر اتفاق ابت كيل وتىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقغ ر ه ،ويضرك هذا ابضقد مضقد ابت كيل ،ابذ به ذاتين
مى ـ ـ ــتقحن ر غيره م ابضقود ،و ذبك أ ه ال ي
ابضقود ،وا ما ي

ـ ـ ــع بحقوارد ابضامن ابمقررة ماب ى ـ ـ ــمن بل ى ـ ـ ــائر

ع بحقوارد اب اصن ابتد تت اىب و ميضن ابت كيل و ميضن وظيفن ابم كل(.)3

و مطذا ابشـ ـ ـ ـ ــأ يقوغ ابدكتور مراهيل ا مد مراهيل أ ( :اب قيقن أ م اوبن و ـ ـ ـ ـ ــع ظال
يتميت يد

ار ابتقىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيما

واأ ظمن ابتقحيدين ،غابما ما يكو رحل ىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب اب قائق ابضحمين

وص ـ تطا .يابت كيل أداة متميتة ب غ ابم اترا
غير قيقن ابت كيل مطدك ابتج مه يد

ييه اتفاق وييه ق ــاء وييه ما يميته ر طما .يحماذا

ـ ـ ـ ــار أ ظمن قا و ين يتش ـ ـ ـ ــامه مضطا يد أمور وي تحك

ر طا يد أمور أ رىإ بماذا ال قر بحت كيل ميضته اب اصـ ـ ـ ـ ـن وذاتيته ابمى ـ ـ ـ ــتقحن ابتد ت تحك ر
ابضقود كما تفترق ر أ كال ابق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء .ابت كيل ظال قا و د  ...ال يلد مأواه يد قوا ي ابدوغ
ي ى ــب مغ يد غيرها م مواثيق دوبين ،م مضاهدا
هيئا

()1
()2
()3
()4

وق ار ار بم ظما

ابت كيل ابدائمن ابم تشرة يد م تحك دوغ ابضابل)(.)4

رمد ابر م  ،هدى م مد مليد ،مرلع ىامق،
ش اتن ،م مد ا مد ،مرلع ىامق،
أمو ابويا ،ا مد ،مرلع ىامق،

(.)11

(.)71
(.)191

مراهيل ،مراهيل ا مد ( ،)1997ابت كيل ابدوبد اب ا

 ،مرلع ىامق،

(.)49_19

دوبين ويد أ ظمن بوائم
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ويرى ابما ث مأ ابتأصـ ـ ـيغ ابصـ ـ ـ يم ب ميضن ابض قن ابتد ترم أ راك ابت كيل مابم كل
ي مغد ا يرتكت رحل أى ـ ـ ـ ـ ـ ــاي أ هذا ابضقد هو رقدا اص ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،يتميت ر ى ـ ـ ـ ـ ـ ــائر ابضقود م كل
مو وره وهو ابتقا د ر
ي

()1

ريق ابت كيل ابذ يضد ريقا مواتيا بق اء ابدوبن ويد في ابوق

ع برقامته(.)1

ا ظر أي ا :راغب ،ولد ( ،)1981تأصيغ ابلا ب ا لرائد يد هيئه ابت كيل مضام
اب قوق ،لامضن ابكوي  ،ابى ن ابىامضن ،ابضدد ابرامع،

(.)196

اأىطل األغ ،م ث م شور مملحن كحين
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الفصال الثالث
النطااق القانوني لصالحياات المحكم
تلد ص

ابم كل أىاىطا يد اب صو

يا

رادة ابمشرع وارادة اب صول .وهذه ابص

يا

ر دما ي ددها ابم تكمي  ،وتتىع ر د ابىكو
تقديرين يد ذبك مراريا ابضادا

وابمتمثحن يد ابص
وص

ت يق وتتىع ىب اتفاق ابم تكمي  ،يت يق
وردل ا شارة بطا ،ومذبك يكو بحم كل ىح ن

واأرراك ابتلارين .وتت وع مثغ هذه ابص

تمر مطا رمحين ابت كيل ،يط اك م ابص
يا

ابقا و ين ،ويت دد

يا

ابمتضحقن ما لراءا

ما تثم

وتص يم اأ

يا

ىب كغ مر حن

بحم كل قمغ صدور اب كل ابت كيمد،

ابت كيمين ،وابمتضحقن مابقا و ابوالب ابت ميق،

يا أ رى تثم به مضد صدور اب كل ابت كيمد ،وابمتمثحن يد ص
اء ابمادين ،واصدار أ كال

اقطا مي لا مي هما

ايين.

ورحيــه ىوك يتل م ث كغ هذه ابمىائــغ ىب ابتقىيل أد اه:
ابمم ث اأوغ :ص

يا

ابم كل قمغ صدور اب كل ابت كيمد.

ابمم ث ابثا د :ص

يا

ابم كل مضد صدور اب كل ابت كيمد.

يا ابم كل يد تفىير
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المبحث األول
صالحيات المحكم قبل صدور الحكم التحكيمي
تثم

هذه ابص

يا

بحم كل م ب ظن قموبه بحمطمن ابت كيمين وابم

يد ا تصاصه،

وتمدأ م و ع اب ظال ا لرائد بحت كيل مت ديد ابمطغ وابمواريد ،وتمحيغطا بأل راك ،وادارة ابلحىا
وت ظيمطا ،وت ديد مكا ابت كيل وبغن ابت كيل مرو ار مابمرايضا
وصوال بل ص

وات اذ كاين لراءا

ا ثما ،

ين ابم كل يد ا تيار ابقا و ابوالب ابت ميق.

ورحيه ت اوغ يد هذا ابمم ث أرمع موا يع رئيىن فرد بطا أرمضن م ابب،
(ابم حب اأوغ) بص

يا ابم كل قمغ ابىير ما لراءا ابت كيمين( ،ابم حب ابثا د) ص

ابم كل ر د ابىير ما لراءا
و (ابم حب ابرامع) بص

ابت كيمين( ،ابم حب ابثابث) ص

ص
يا

ين ابم كل يد ملاغ ا ثما ،

ين ابم كل يد ا تيار ابقا و ابوالب ابت ميق.
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المطلب األول
صالحيات المحكم قبل السير با جراءات التحكيمية
تضتمر هذه ابمر حن م ابم ار غ ابمطمن يد ابضمحين ابت كيمن ابتد يلب رحل ابم كل ابقيال
يد ولود اتفاق ابت كيل وص ته وابم

مطا قمغ أ يمدأ اب ظر يد اب تاع ،يث تتمثغ مابم

يد

ا تصاصه يد ابن ولود أ ديع مضدل ا تصاصه ،ودوره يد ت ديد مكا ابت كيل وبغن ابت كيل،
وهذا ما ىيتل ابت رق به مابتفصيغ م

غ ث ث يروع -:

ابفرع اأوغ :ص

ين ابم كل يد ابم

مولود اتفاق ابت كيل.

ابفرع ابثا د :ص

ين ابم ـكل يد ت ديد مكا ابت كيل.

ابفرع ابثابث :ص

ين ابم ـكل يد ت ديد بغن ابت كيل.

الفرع األول :صالحية المحكم في البت بوجود اتفاق التحكيم:
آثار هذا ابمو وع لدال واىضا مي ابفقه وابق اء وغ اىتق بيته اتفاق ابت كيل ر ابضقد
اأصحد ومدى تأثير م
ابتد بطا ص
ص

ابضقد اأصحد رحل شر ابت كيل ،مما يثير تىاؤغ وغ ت ديد ابلطن

ين اب ظر وابفصغ يد مىأبن م

أو ص ن ابضقد اأصحد وهغ تمتحك هذه ابلطن

ين اب كل مذبك ،ويد هذه اب ابن هغ يكو اال تصا

بحق اء أل بطيئن ابت كيلإ

بقد ىل ابمشرع ابفر ىد هذه ابمىابن اىتلامن ِ
بحفقه وابق اء ي
م قا و ابمرايضا

ابمد ين ابفر ىد ابلديد وابتد ص

يد ابمادة ()1466

رحل أ ( ذا أ كر أ د اأ راك رحل
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ابم كل ىح ن ابفصغ يد ابم اترن أو اتع يد

اق هذه ابىح ن يا ابم كل ي ت

مابفصغ يد

ص ن و دود واليته)(.(1
ويت م ب ا أ ابمشرع ابفر ىد أر ل بحم كل ص
ولوده ومو وره وأش اصه ،وابم

ين تف

يد ابديوع ابمتضحقن مضدل ا تصاصه ومضدل ولود اتفاق

ابت كيل( .)2وهذا ما يضرك (مممدأ اال تصا

ماال تصا

ابفصغ يد مدى ص ن ابضقد اأصحد أو م
اب الن بل وقك هذه ا لراءا

اتفاق ابت كيل م

) ورحيه يإ ابم كل يمحك ص

ين

ه ،تل يتمك م ابىير يد لراءا ابت كيل دو

بل ي ابم

يد ص ن ابضقد اأصحد م قمغ ابق اء(.)3

أما ابمشرع ابمصر يقد وغ هيئن ابت كيل ص

ين ابفصغ يد ابديوع ابمتضحقن مضدل

ا تصاصطا ،مما يد ذبك ابديوع ابمم ين رحل ردل ولود اتفاق ت كيل أو ىقو ه أو م
شموبه بمو وع اب تاع وذبك يد

يث

ه أو ردل

ابمادة ( )1/11م قا و ابت كيل ابمصر .

وذهب مذا االتلاه ابمشرع اأرد د يث ص ابمادة (/11أ) م قا و ابت كيل اأرد د
مأ (تفصغ هيئن ابت كيل يد ابديوع ابمتضحقن مضدل ا تصاصطا مما يد ذبك ابديوع ابمم ين رحل
ردل ولود اتفاق ابت كيل أو ىقو ه أو م
يت م م

اب صو

ه أو ردل شموبه بمو وع اب تاع).

ابىامقن ابذكر مأ

رمارة (ابفصغ يد ابديوع ابمتضحقن مضدل

ا تصاصطا) ورد رامن ،تشمغ كاين ابديوع ابتد تتضحق ما تصا

هيئن ابت كيل وم مي طا ابديع

مضدل ص ن ابضقد اأصحد ابممرل مي اأ راك وابدبيغ رحل ردل ولود اتفاق ابت كيل أو ىقو ه

()1
()2
()3

مشار بيه بدى :اب داد ،فيظن ابىيد ،اب ظرين ابضامن يد ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مرلع ىامق،
اب اصر  ،مص فل ا ق صابم م حوب ،مرلع ىامق،

(.)111

(.)99

ابصاو  ،ا مد ابىيد ( ،)1994ابت كيل مقا بقا و رقل ( )17بى ن ( ،)1914أ ظمن ابت كيل ابدوبين( ،)1( ،دو دار شر)،
(.)61
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أو م

ه .ويىتدغ م هذه ابضمارة رحل أ طا تتىع بغير ابديوع ابتد تتضحق ماتفاق ابت كيل بتمتد

بل أصغ ابضقد ابممرل مي اأ راك(.)1
وقد أثير أمال م كمن اىتئ اك ابقاهرة ابديع مضدل دىتورين
م ابفتطا ب صو

ابمادة ( )11ت كيل ،مترل

ابمواد ( )165و ( )166اب اصن ماىتق غ ابىح ن ابق ائين ،وكذبك ابمادة

( )68اب اصن م ق ابموا

يد ابحلوء بل قا يه اب ميضد .وذبك رحل أىاي أ اب

يفقد

هيئه ابت كيل اىتق بطا ذ يلضغ بحم كمي مصح ن ش صين يد ريض ابديع مضدل اال تصا
رصا م طل رحل اب صوغ رحل أتضام ِطل كامحن.
وقد أر

ابم كمن أ هذا ابديع غير لد  ،ارتما ار م طا أ ا تصا

هيئن ابت كيل

مابفصغ يد ا تصاصطا ال ي غ م يادين و اىتق بين ،وال يلضغ اأمر موكوال كحيا بل هيئه ابت كيل
ذ ا طا
ابم

يصح

يد مىأبن ال تد غ يد ا تصاصطا يإ

يد كمطا ابم طد بح صومن .ي

ىوى أتضامه أمر اىتث ائد ،وا

ا تصا

كمطا يتضرض بحم

مريع دروى

ر أ ولود ابم كل غير ابصابم ابذ
هيئن ابت كيل ما تصاصطا يتفادى

ال يطمه
رح مىأبن

ا تصاصطا رحل ابق اء مما ي يغ أمد اب تاع ،وهو ما يت ايل مع ا تيار اأ راك بحت كيل كوىيحن
ب ىل

ياتطل دو

ابن أمد اب تاع(. )2

أما ماب ىمن بل اأ ظمن وابقوارد ابدوبين اب اصن مابت كيل ،ي ص
قوارد اأو يىتراغ رحل أ ( تكو بطيئن ابت كيل ص
ارت ار ا

()1
()2

ين ابم

ابمادة ( )1/11م

يد ا تصاصطا ،مما يد ذبك أ

تتضحق مولود أتفاق ابت كيل أو ص ِ
ته.)...

ابصاو  ،أ مد ابىيد ،مرلع ىامق،

(.)65

اىتئ اك ابقاهرة تلار  1991/1/8يد ابدروى  71بى ن 117ق ،ت كيل ،مشار بيه بدى :وابد ،يت د ،مرلع ىامق،

(.)147
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ابقا و اب موذلد بحت كيل ابتلار ابدوبد يد ابمادة ( )1/16ماب

وأي ا ر

يد ا تصاصطا ،مما يد ذبك ابم

أ ه (يلوت بطيئن ابت كيل ابم

يد أ ارت ار ا

رحل

تتضحق مولود

اتفاق ابت كيل أو مص ته .وبطذا ابغرض ،ي ظر بل شر ابت كيل ابذ يشكغ لتءا م رقد كما
بو كا اتفاقا مىتق ر شرو ابضقد اأ رى .و أ قرار يصدر م هيئن ابت كيل مم
ال يترتب رحيه م كل ابقا و م
ومما ىمق ذكره م
واش

 ،يث ص

ابضقد

شر ابت كيل).
صو

قا و ين يطو ري ما ت

رحيه ابمادة ( )41م اتفاقين

رحل ما يحد:

 .1ابم كمن هد ابتد ت دد ا تصاصطا.
 .1أ ارتراض م لا ب أ د ريد اب تاع رحل أىاي أ اب تاع بيي م ا تصا
أو أىماب أ رى ،ال يقع يد ا تصا
م فصحن أو تقرر

ابم كمن وتقرر ابم كمن

كا

ابمركت،

ىتضابله كمىأبن ممدئين

مه بل مو وع اب تاع).

وم ابلدير مابذكر؛ أ أىاي ممدأ ا تصا

ابم كل مابفصغ يد مىأبن ا تصاصه يلد

أىاىه يد أ اتفاق ابت كيل أصمم مىتق ر ابضقد اأصحد وهو اأىاي ابضمحد وابقا و د بممدأ
اأ تصا

ماأ تصا

 .يإذا كا ابضقد مو وع ابت كيل ما

أو أم ِ غ أو ي ِىخ أو أ طد يطذا

ال يؤثر رحل اتفاق ابت كيل فىه وهذا ما ي حق رحيه (ممدأ اىتق بين اتفاق ابت كيل ر ابضقد
اأصحد)(.)1

( )1ابلات  ،رمر مشطور ديثن ( ،)1991اتفاق ابت كيل يد ظغ قا و ابت كيل اأرد د رقل ( )11بى ن( )1991ابملحن ابحم ا ين بحت كيل
ابضرمد وابدوبد ،ابضدد (،)11

(.)6

59

وهذا ما ذهم

بيه مضض اأ كال ابق ائين ابصادرة يد ير ىا ،مرد ممدأ ا تصا

ابم كل

مابفصغ يد مىأبن ا تصاصه بل ممدأ آ ر ىاهل ابق اء يد رىاء قو ِ
ارده وهو (ممدأ اىتق بين
اتفاق ابت كيل ر ابضقد اأصحد)(. )1
واذا ىحم ا مطذا ابممدأ (ممدأ اىتق بين اتفاق ابت كيل ر ابضقد اأصحد) ترتم
ابتابين

()2

ر ِ
حيه اب تائج

:

 .1أ ممدأ االىتق بين يض د بحم كل ص
ابت كيل ،و بحم كل ص

ين اب ظر يد ا تصاصه واالىتمرار يد لراءا

ين قرار ا تصاصه ماب ظر يد اتفاق ابت كيل م ردمه ،تل

بو تل اب ض مص ن ابضقد اأصحد يد ابم اكل أو ض مص ن اتفاق ابت كيل.
 .1ا اب قا و ابوالب ابت ميق رحل ابضقد اأصحد بيي ماب رورة ا يكو ذا

ابقا و

ابوالب ابت ميق رحل اتفاق ابت كيل.
 .1ا ابضقد اأصحد أو شر ابت كيل ذا أم غ أ
اآل ر .يفد ابن م
يد ا لراءا

م طما ال يؤثر رحل ص ن أو م

ابضقد اأصحد يض دئذ يمك ابتمىك مص ن اتفاق ابت كيل وابىير

و ىل اب تاع م قمغ ابم كل وبيي م قمغ ابم كمن ،هذا ما أكدته ابمادة

( )11ت كيل ابمصر وابمادة ( )11ت كيل أرد د ،يث يضتمر شر ابت كيل اتفاقا مىتق
ر شرو ابضقد اأ رى وال يرتب م

ابضقد أو يى ه أو طائه أ

ابت كيل ابذ يت م ه ،ذا كا هذا ابشر ص ي ا يد ذاته.

()1
()2

اب داد ،فيظن ابىيد ،ابمولت يد ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مرلع ىامق،
م د مقداد ،م مد رحد م مد ،مرلع ىامق،

(.)181-181

(.)115

أثر رحل شر
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أما يد اغ كو ابضقد اأصحد ص ي ا وكا اتفاق ابت كيل ما

يفد هذه اب ابن يمك

بكغ م اب ريي ابحلوء بل ابق اء ابو د بحفصغ يد اب تاع ،وال يمك ابحلوء بل ابت كيل
اتفاق ابت كيل(.)1

مىمب م
ويد

وء ما تقدل ،يأ ممدأ ا تصا

ابم كل مابفصغ يد مىأبن ا تصاصه ال يض د م حقا

أ يترك بحم كل مو وع ابرقامن رحل ا تصاصه ،مغ ابضكي يا هذا اال تصا
مواى ن ابلطا

ابق ائين يد ابدوبن مم اىمن اب ض مابم

تتل مراقمته

رحل كل ابت كيل أو صدار

اأمر مت ِ
فيذه(.)2
الفرع الثاني :صالحيات المحكم في تحديد مكان التحكيم:
يقصد ممكا ابت كيل ابمكا ابذ

يلر ييه ابت كيل و يتضي صدور اب كل اب طائد ييه(.)3

يث يلوت أ يلر ابت كيل يد أ

مكا يتفق رحيه اب ريا ييكو هذا ابمكا مقر ابت كيل

ويقا ب

بحمادة ( )18ت كيل مصر رحل أ (ب ريد ابت كيل االتفاق رحل مكا ابت كيل يد

مصر أو ارلطا.)...
وبت ديد مكا ابت كيل أهمين كميرة و ذبك أ ه ابمكا هو ابذ يصدر ييه اب كل ،وويقا
به يتل ت ديد ما

ذا كا

أهمين يد ت ديد ابم اكل ذا
يد اب كل و ت فيذه .وم

()1

ص

اب كل و يا أل أل ميا .ما

ا ين أ رى يتضيي اأ راك بمكا مضي

ابمادة (/49أ )1/م قا و ابت كيل اأرد د رحل ( ال تقمغ دروى م

()3

(.)191

لراء ابت كيل ي و

كل ابت كيل ال يد أ م اب اال

أو ىق ما تطاء مدته).

اب داد ،فيظن ابىيد ،ابمولت يد ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مرلع ىامق،
داد ،متة ا مد ،مرلع ىامق،

بمكا

ابوالين ماب ىمن بمضض مىائغ ابت كيل وبحم كمن ابم تصن ماب ض

 .1ذا بل يولد اتفاق ت كيل ص ي ا ومكتوما أو كا هذا االتفاق ما

()2

اين أ

ابت كيل

(.)117

ابتابين:

ما
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ع به لراءا

رحل ا تيارهل ابقا و ا لرائد بطذا ابمكا ابذ ت

ابت كيل مابل يضحِ وا مإرادتطل

ابصري ن ا تيارهل بقا و آ ر(.)1
ويمك أ يرد هذا االتفاق يد مشار ن ابت كيل أو يد اتفاق ال ق ،يإذا كا اب ريا قد
اتفقا رحل مكا مضي كأ يكو محد أ دهما أو يد محد ثابث يفد هذه اب ابن رحل ابم كل تماع
ما ورد يد ذبك االتفاق( .)2ويد اغ ىكو اب ريا ر ت ديد مكا مضي  ،يإ بطيئن ابت كيل
ين ت ديد ابمكا مع مراراة ظروك ابدروى أو م ئمن ابمكا أ رايطا(.)3ويىت ى أ

ص

يكو ابمكا قريما م اب صول وممثحيطل وقريما م ابشطود ،وأي ا م م غ اب تاع بتيىير ابمضاي ن
بتل اأمر(.)4
وابلدير مابم
مص

ظن؛

تضيي ابمكا ماتفاق اب صول أو ر

ريق هيئن ابت كيل ،ال ي غ

ين هيئن ابت كيل يد أ تلتمع يد أ مكا تراه م اىما بحقيال مأ م

كىماع أ راك اب تاع أو ىماع ابشطود أو اب مراء أو اال
أو لراءا

ع رحل مىت دا

مداوبن مي أر ائطا أو غير ذبك ،كما ورد ذبك يد

()1
()2
()3

م د مقداد ،م مد رحد م مد ،مرلع ىامق ،
ص
م

()4
()5

أي ا ابمادة ( )19م

(.)111

(.)119

ابمادة ( )18م قا و ابت كيل ابمصر (وال ي غ ذبك مىح ن هيئن ابت كيل يد أ تلتمع يد أ مكا تراه م اىما بحقيال مألراء
لراءا

ابت كيل كىماع أ راك اب تاع أو ابشطود أو اب مرة أو ا

ع رحل مىت دا

أو مضاي ن م ارن أو أمواغ أو ألراء

مداوبن مي أر ائطا أو غير ذبك).
شفيق ،م ى ( ،)1997ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مرلع ىامق،
ص

(.)19

ابمادة ( )17ت كيل أرد د رحل أ (ب ريد ابت كيل االتفاق رحل مكا ابت كيل يد ابممحكن أو ارلطا ،يإذا بل يولد اتفاق ري

هيئن ابت كيل مكا ابت كيل مع مراراة ظروك ابدروى وم ئمن ابمكا
مكا تراه م اىما بحقيال مأ
()6

أو مضاي ن م ارن

ابمادة ( )17م قا و

ابت كيل اأرد د( ،)5ابمادة ( )1/18م قوارد اأو يىتراغ( .)6كما رص

وابد ،يت د ،قا و ابت كيل يد اب ظرين وابت ميق ،مرلع ىامق،

لراءا

ابت كيل،

لراء م

لراءا

رايطا ،وال ي وغ ذبك دو أ تلتمع هيئن ابت كيل يد أ

ابت كيل كىماع أ راك اب تاع أو ابشطود أو اب مراء أو ا

ع رحل مىت دا

أو

مضاي ن م ارن أو أمواغ أو لراء مداوبن مي أر ائطا أو غير ذبك( ،وتقامحطا ابمادة ( )18م قا و ابت كيل ابمصر .
ص

ابمادة ( )1/18م قوارد اأو يىتراغ رحل أ ( ...يلوت بطيئن ابت كيل أي ا أ تلتمع يد أ مكا تراه م اىما ال غرض

آ ر ،مما يد ذبك رقد لحىا

اىتماع ،ما بل يتفق اأ راك رحل

ك ذبك).
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ابقا و اب موذلد بحت كيل ابتلار ابدوبد رحل اب

مص

ين هيئن ابت كيل أ تلتمع يد أ

مكا تراه م اىما بحمداوبن مي أر ائطا مال يتفق اب ريا رحل

ك ذبك(.)1

الفرع الثالث :صالحية المحكم في تحديد لية التحكيم:
ويقصد محغن ابت كيل :بغن لراءا

ابت كيل وتقديل ابمىت دا

بغن وا دة يد كاين م ار غ ابت كيل ،أو قد تت دد تمضا بحغا

وابوثائق واب كل .قد تكو

اأ راك أو م ىب ميضن اب تاع

وظرويه( .)2وال تأثير بحغن يد ت ديد ميضن اب كل ،ممض ل آ ر أ ه ال يمك ارتمار اب كل أل ميا
م اءا رحل ابحغن ابتد يتل مطا(.)3
يت ديد بغن ابت كيل يرلع أ راك اب تاع أما ماالتفاق رحل بغن مضي ن أو أ يتل ت ديد
ابحغن م قمغ ابم كل .يإذا اتفقوا اب صول رحل بغن مضي ن تولب رحل ابم كل أ يلر ابت كيل
متحك ابحغن وهذا ما مي ته ابمادة ( )1/19ت كيل مصر وابمادة (/18أ) ت كيل أرد د.
وم اب صو

ابىامقن يت م ب ا أ اأصغ يد ت ديد بغن ابت كيل يتل ر

اأ راك ،ويد اغ غياب هذا االتفاق يت ضقد ابص

ريق

ين بحم كل يد ت ديد بغن ابت كيل .وبك

ابتىاؤغ ابذ يثار مطذا ابصدد هو ابمضيار ابذ يضتمده ابم كل يد ت ديد بغن ابت كيلإ هغ بغن
ابضقد أل بغن ابقا و إ
وبإللامن رحل هذا ابتىاؤغ ،تلدر ا شارة ه ا بل أ يد كثير م اأ يا يىت د قرار
ابم كل مت ديد بغن ابت كيل رحل أىاي بغن ابضقد (مو وع اب تاع) وكذبك بغن مىت دا

()1
()2
()3

ا ظر:

ابمادة ( )19م ابقا و اب موذلد بحت كيل ابتلار ابدوبد.

اب لار ،م مد كرل تيدا (دو ى ن شر) ،ابمركت ابقا و د بحم كل ،دار ابفكر ابضرمد ،مصر،
م ابصغير ،شطرتاد ىي  ،مرلع ىامق،

(.)15

(.)169

ابدروى
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وابرىائغ ابمتمادبن مي اأ راك مشأ اب تاع ،وبغن ابدوبن ابتد اتفق اب ريا رحل ا تيارها كمكا
بحت كيل أو بغن ابدوبن ابتد أ ِ
مرل ييطا ابضقد م غ اب تاع ولرى ت فيذه أو كا يلب ت فيذه(.)1
وبك ه اك م يضتمر ا ارتماد بغن ابضقد بيي مضيا ار ص ي ا بحت كيل ابدوبد ،يث
يرو

م اب رور ترك كغ رك يت دث محغته .يم ابضدابن ر د ردل االتفاق رحل بغن أ

يلر ابت كيل محغتي مضا ييكو بكغ رك اىتضماغ بغته مع تقديل ترلمن بما يقدمه أو مولت
بحغن اب رك اآل ر(.)2
وهذا ما أكدته ابمادة ( )19/11ت كيل ابمصر وابمادة (/19ب) ت كيل أرد د ،مأ بطيئن
ابت كيل أ تقرر أ يريق مكغ أو مضض ابوثائق ابمكتومن ابتد تقدل يد ابدروى ترلمن بل ابحغن
أو ابحغا
وهو ذا

ابمىتضمحن يد ابت كيل ويد ابن تضدد هذه ابحغا
ما ص

يلوت قصر ابترلمن رحل مض طا(،)3

رحيه ابمادة ( )19م قوارد اأو ىتراغ وابمادة ( )11م ابقا و اب موذلد

بحت كيل ابتلار .
بل تيلن مفادها ،أ بحم كل ىح ن تقديرين يد ترلمن ابمىت دا أو مض طا بل

و ح

ابحغن ابمىتضمحن يد ابت كيل ،ييلوت به أ يقمغ ابمىت دا

محغتطا اأصحين ابم ابفن بحغن ابت كيل،

أو أ يريض ذبك .ومابتابد يضود اأمر بل ابىح ن ابتقديرين شري ن أ ال يرتب هذا ابقرار

غ

ماب ق يد ابدياع.

()1
()2

()3

وابد ،يت د ،مرلع ىامق،

(.)116

اأ دب ،رمد اب ميد ( ،)1998ابقوارد ابم ظمن لراءا
وابت كيل) ،ابم كمن ابلتائين ابضحيا ،متاريخ ،1998/6/15
ا ظر :صو

ابت كيل ،أيال دراىين وغ رق ابمديحن ب غ اب تارا
(.)41,49

ابمواد ( )1/19ت كيل مصر  ،وابمادة (/18ب) ت كيل أرد د.

(ابصحم ،ابوىا ن،
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المطلب الثاني
صالحية المحكم عند السير با جراءات التحكيمية
يقصد بإجراءات التحكيم :هد ملمورن ابقوارد ابتد يلب رحل ابم كل تمارطا يد ىير
ابت قيق يد مو وع اب تاع و تل صدور اب كل(،)1

يث تتمثغ ص

ما لراءا ابت كيمين يد مدء ا لراءا اب اصن مضمحين ابت كيل ،يي ت

ين ابم كل يد ابىير
ابم كل أو هيئن ابت كيل

يد و ع ظال كامغ يىير رحيه هو وابم تكمي امتداء م تقديل حب ابت كيل ب ي

صدار

ابقرار ،مما يض د قيال ابم كمي مابممارىن ابفضحين بحمطمن ابت كيمين ابتد تل ا تيارهل

لاتها،

وهذا يقت د دروة اب صول مداء ا دراءا
وى ت اوغ يد هذا ابم حب ص
ا لراءا

ين ابم كل ر د ابىير ما لراءا

(ابفرع اأوغ) ،وادارة ابلحىا

ابوقتين وا لراءا

وابديوع وتقديل ابمىت دا

واأدبن ابثموتين.
ابت كيمين م ابمدء مطذه

وت ديد موارديطا (ابفرع ابثا د) ،وأ ي ار ات اذ ابتدامير

ابت فظين (ابفرع ابثابث).

الفرع األول :بدء ا جراءات:
ا لراء يضرك اص

ا رحل ه ابضمغ ابقا و د ابذ

يكو لتء م اب صومن ويترتب

رحيه مصفن مماشرة آثا ار لرائين(.)2
وابمقصود مابمدء مإلراءا ابت كيل هو قيال ابم كل ممطمته ابفضحين ب ىل اب تاع واصدار اب كل
ابفاصغ مي اب ريي .

()1
()2

ابقا د ،ابد م مد ( ،)1997دراىن قا و ين بمشار ا
ابضوا ،م مد ىحيل ،) 1991( ،لراءا

ابت كيل ابدوبد ،ابطيئن ابمصرين ابضامن بحكتب،

(.)145

ابت كيل يد ابقا و ابمصر  ،م شور يد ملحن ابت كيل ابضرمد ،ابضدد ابرامع،

(.)8
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وم ابلدير مابذكر أ ابم تكمي ماأصغ هل م ي ددو ا لراءا
ابم كل تمارطا ،و بحم تكمي االتفاق رحل لراءا
بحقوارد اب ايذة يد أ

ابتد يتولب رحل

ابت كيل ويقا بحتشريضا

ابو ين أو

مقا

م ظمن أو مركت ت كيل ،وهذا ما أكدته ابمادة ( )15م قا و ابت كيل

ابمصر وابمادة ( )14م قا و ابت كيل اأرد د(.)1
ويد ابن غياب مثغ هذا االتفاق أو ابت ديد يإ ابم كل يمحك ا تيار ا لراءا

ابتد يراها

م ئمن بت مق رحل ابت كيل مما ال ي غ مابقا و ابوالب ابت ميق ،وقوارد اب ظال ابضال( ،)2وا تحف
أغحب ابتشريضا ابو ين وابقوارد ابدوبين يد ت ديد ب ظن مدء ا لراءا  .يمي

ابمادة ( )17م

قا و ابت كيل ابمصر مأ (ا لراءا ابت كيمين تمدأ م ابيول ابذ يتىحل ييه ابمدرل رحيه حب
ابت كيل م ابمدرد ،ما بل يتفق اب ريا رحل مورد آ ر)( .)3ويت م م
رادة اب صول هد اأىاي يد ت ديد تاريخ مدء لراءا

هذه ابمادة

ابت كيل ،ييمك أ يتفقا رحل أ يمدأ

ابمورد م تاريخ تقديل حب ابت كيل بل ابلطن ابتد اتفقا رحل توبيطا مطمن ابت كيل ،أو م تاريخ
تىمين ابمدرل رحيه بم ِ
كمه ،يإذا بل يولد مثغ هذا االتفاق يتمدأ لراءا

ابت كيل م يول تىحل

ابمدرل رحيه حب ابت كيل م ابمدرد(.)4
وم

ك ذبك ص ابمادة ( )16م قا و ابت كيل اأرد د رحل أ تقديل حب ابت كيل م

ابمدرد بل ابمدرل رحيه ال يضتمر مداين لراءا

()1

ص

ابمادة ( )15ت كيل مصر رحل أ (ب ريد ابت كيل االتفاق رحل ا لراءا
اع هذه ا لراءا

ذاته

وهو ذا

ابتد تتمضطا هيئن ابت كيل مما يد ذبك قطما يد

بحقوارد اب ايذة يد أ م ظمن أو مركت ت كيل يد لمطورين مصر ابضرمين أو ارلطا  .) ...و يقامحطا مابمض ل

ابمادة ( )14ت كيل أرد د.

( )2يوىك ،ى ر رمد ابىتار ،مرلع ىامق،
()3

ابت كيل ال ذا كا

هيئن ابت كيل قد تكو

ما ص

(.)141

رحيه ابمادة ( ) 11م ابقا و اب موذلد بحت كيل ابتلار ابدوبد ي

ص

رحل (يمدأ لراءا

ما يد ابيول ابذ يتىحل ييه ابمدرل رحيه حب مإ ابن ذبك اب تاع بل ابت كيل ،ما بل يتفق ا ب ريا رحل
لاء
()4

مه ابمادة ( )1/1م قوارد اأو ىتراغ يث تضتمر أ ( لراءا

ا شضار مابت كيل).
ابمرمر  ،م مود م تار ،مرلع ىامق،

(.)197

ابت كيل قد مدأ

يد ابتاريخ ابذ

ابت كيل يد تاع

ك ذبك) .وهو ذا

ما

يتىحل ييه ابمدرل رحيه
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مكامحطا ،يإذا بل يكتمغ تكوي هيئن ابت كيل يإ
ال يتصور قا و ا أ تمدأ لراءا

حب ابت كيل ال يضد مداين ب صومن ابت كيل ،ذ

صومن أمال هيئن بيي بطا ولود قا و د ي والين بم ال ولود

به( ،)1ورحيه ال تمدأ والين ابم كل أو هيئن ابت كيل ال م حب يقدل مضد أ تكو قد تكو

يد ابواقع

ابضمحد ،يث ارتمر يول اكتماغ تشكيغ هيئن ابت كيل هد ب ظن ابمدء ما لراءا (.)2
وم ابلدير مابذكر ،أ بت ديد ابتاريخ ابذ
يقول ابمدرد

تمدأ ييه صومن ابت كيل أهمين يضحل

ِ
وئه

غ ابمورد ابم دد مي اب ريي أو ابذ ت دده ابطيئن مإرىاغ ميا مكتوب بحمدرل

رحيه وابل هيئن ابت كيل تت م درواه ،ويشتمغ رحل اىمه ور وا ه واىل ابمدرل رحيه ور وا ه
وشرح بوقائع ابدروى وت ديد بحمىائغ م غ اب تاع و حماته وكغ أمر آ ر يولب اتفاق اب ريي
يلب ذكره يد هذا ابميا م ىب ما ص

رحيه ابمادة ( )1/19ت كيل مصر وكذبك ابمادة

(/19أ) ت كيل أرد د .ورتب ابمشرع لتاءا رحل ردل ا ترال ابمدرد بطذا ابمضيار دو رذر مقموغ
هو طاء ا لراءا

ما بل يتفق اب ريا رحل غير ذبك ،وهذا ما ص

ابمادة ( ( )1/14ذا بل

يقدل ابمدرد رذ ار مقموغ ميا مكتوب مدرواه ويقا بحفقرة اأوبل م ابمادة ( )19ولب أ تأمر
هيئن ابت كيل مإ طاء لراءا

ابت كيل ما بل يتفق اب ريا رحل غير ذبك) .وييما يتضحق مابمدرل

رحيه ،ذا بل يقل مإرىاغ ميا دياره

غ ابمدة ابم ددة م قمغ اب ريي أو ابطيئن ي يضد ردل

رده ق ار ار م ه م حما ابمدرد ما بل يتفق اب ريا رحل

يه ،وذبك ويقا ب صو

ابمواد ()1/19

و( )1/14م قا و ابت كيل ابمصر  ،وابمواد (/19أ،ب) و (/11أ ،ب) م قا و ابت كيل
اأرد د.

( )1وابد يت د ،مرلع ىامق،
()2

ت

( ،)111و ،دويدار ،حض م مد،

ابمادة ( )16ت كيل أرد د رحل أ (تمدأ لراءا
رحل ذبك).

ما ا ابتقا د يد صومن ابت كيل ،مرلع ىامق،

(.)115

ابت كيل م ابيول ابذ يكتمغ ييه تشكيغ هيئن ابت كيل ما بل يتفق اب ريا
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الفرع الثاني :إدارو الجلسات وتحديد المواعيد:
ي ت

ابم كل مت ديد تاريخ ومكا لحىا

م يمثحطل ممواريد هذه ابلحىا
ب

ار ريد ابت كيل أو

ابمرايضن و يلب

قمغ ا ضقادها أو االلتماع مفترة كايين يقدرها ابم كل ،و ذبك ويقا

ابمادة ( )1 ،1/11م قا و ابت كيل ابمصر  ،وابمادة (/11أ ،ب) م قا و ابت كيل

اأرد د ،أما ابمشرع ابضراقد يحل يت رق بل هذه ا لراءا
ت ميق اأو اع و ا لراءا
ك ذبك ويقا ب
ويتل ا

ابواردة يد قا و ابمرايضا

ابمادة ( )1/165م قا و ابمرايضا

مشكغ مفصغ و اكتفل ما شارة بل
ابضراقد ال ذا اتفق أ راك اب تاع رحل
ابضراقد(.)1

ار ويقا بحمادة ( )7ت كيل مصر وابمادة ( )6ت كيل أرد د متىحيمه بل ابمضح

بيه ش صيا أو يد مقر رمحه أو م غ قامته ابمضتاد أو يد ر وا ه ابمريد ابمضروك بح ريي أو
ابم دد يد مشار ن ابت كيل أو يد ابوثيقن ابم ظمن بحض قن ابتد يت اوبطا ابت كيل ما بل يولد اتفاق
مي اب ريي رحل كيفين هذا ا

ا

ار( .)2ي يحتل تماع قوارد ا ر

ابتد ي

رحيطا

قا و ابمرايضا أو أصوغ ابم اكما ابمد ين ،وكما يحتل ا ضقاد ابلحىا يد أوقا ابضمغ ابرىمد
ييلوت رقد ابلحىن يد يول ر حن رىمين أو مضد ابىامضن مىاءا(.)3
ويثار ابتىاؤغ وغ ص
اب تاع ر

ين ابم كل يد ات اذ ا لراءا اب تمن يد اغ ت حك أ د أ راك

ور دى ابلحىا أو ت حك اب ريا ر اب

م تقديل ما حب م ه م مىت دا

()1

ص

ابمادة ( )1/165مرايضا

()2
( )3

أث اء ابىير مابضمحين ابت كيمين يما هو ا لراء ابمتمعإ

رراقد رحل أ ( يلب رحل ابم كمي

ذا ت م االتفاق رحل ابت كيل أو أ

ور أو يد ابن ت حك أ د اب ريي

تماع اأو اع و ا لراءا

اتفاق ال ق رحيه رفاء ابم كمي م طا ص ار ن أو و ع لراءا

ابم كمو ).
أ ظر:

ابمادة ( )7م قا و ابت كيل ابمصر  ،و ابمادة ( )6م قا و ابت كيل اأرد د .

وابد يت د ،مرلع ىامق،

(.)111

ابمقررة يد قا و ابمرايضا

ال

مضي ن يىير رحيطا
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وبإللامن رحل هذا ابتىاؤغ يقد ألات قا و ابت كيل ابمصر يد ابمادة ( )15م ه بحم كل أ
يىتمر م ظر ابدروى رغل هذا ابغياب ويصدر كمه يد اب تاع وبو بل ي
لحىن م ابلحىا  ،مكتفيا مما يقدل به م وقائع وأدبن .وم

ر أ د اأ راك أ

ا ين أ رى يإ اىتمرار هيئن

ابت كيل يد ظر ابدروى رغل غياب اب ريي  ،يفترض أ يكو ابم تكل قد قدل أدبن ثما

كايين

بتكوي رقيدته( ،)1يإ بل تتوير ابض اصر اب تمن صدار كل يد اب تاع ،يإ ابطيئن تصدر قرار
ويقا بحمادة (/1/48ج) ت كيل مصر (.)2

مإ طاء ا لراءا

وذهب ابمشرع اأرد د مذا
أ راك اب تاع م
وهذا ري ما ص
وي ت
رحل

االتلاه ابذ ذهب بيه ابمشرع ابمصر يد ابن ت حك أ د

ور ابلحىا ابت كيمين ،وذبك يد

رحيه ابمادة (/15ج) م ابقا و اب موذلد(.)4

ابم كل متقرير ما ذا كا

ك ذبك وهذا ما ص

ابلحىا

ىتضقد شفاهن أل كتامن ما بل يتفق ابم تكما

رحيه ابمادة ( )1/14م ابقا و اب موذلد ،يد ي بل يمي

قا و ابت كيل ابمصر يد ابمادة ( )1/11ما ذا كا
ذاته أر ابمشرع اأرد د يد
ومىمب رمومين صو
أ ابمشرع أر ل ص

()1

()2

ص

هذه ابلحىا

تضقد شفاهن أل كتامن ،وهو

ابمادة (/11أ) م قا و ابت كيل اأرد د.
ابمواد( )1/11ت كيل مصر و ابمادة (/11أ) ت كيل أرد د ،يت م

ين بحم كل يد رقد لحىا

ابت كيل شفاهن ما بل يتفق ابم تكمي رحل

ابمادة ( )15ت كيل مصر رحل أ ( ذا ت حك أ د اب ريي ر

مىت دا

يد ابمادة (/11ج) ت كيل أرد د(.)3

لات بطيئن ابت كيل االىتمرار يد لراءا

دى ابلحىا

ور

أو ر تقديل ما حب م ه م

ابت كيل واصدار كل يد اب تاع اىت ادا بل ر اصر ا ثما

ابمولودة أمامطا).

ص ابمادة (/1/48ج) ت كيل مصر (ت تطد لراءا ابت كيل مصدور اب كل ابم طد بح صومن كحطا ،أو مصدور أمر مإ طاء لراءا
ابت كيل ويقا بحفقرة ابثا ين م ابمادة ( )45م ابقا و  ،كما ت تطد أي ا مصدور قرار م هيئن ابت كيل مإ طاء ا لراءا
اآلتين ذا أر هيئن ابت كيل أ ىمب آ ر ردل لدوى اىتمرار لراءا

()3

ت

()4

ص

ابت كيل أو اىت ابته).

ابمادة (/11ج) ت كيل أرد د رحل أ ( ذا ت حك أ د اب ريي ر
مىت دا

يلوت بطيئن ابت كيل االىتمرار يد لراءا

ابمادة (/15ج) م ابقا و اب موذلد رحل (

ابت كيل مواصحن ا لراءا

يد اأ واغ

ور أ

م ابلحىا

أو ر تقديل ما حب م ه م

ابت كيل واصدار كل يد اب تاع اىت ادا بل اأدبن ابمتويرة بديطا).
ت حك أ د اب ريي ر

واصدار قرار ت كيل م اء رحل اأدبن ابمتوايرة بديطا).

ور لحىا

أو ر تقديل أدبن مىت دة يلوت بطيئن
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ك ذبك ،يححم تكمي م حق اب رين يد ت ديد اب ظال ا لرائد بىير ابدروى م
ابمرايضا

يث كتامن

وشفاهتطا وذبك ويقا بما يرو ه يتماشل ومصاب طل وغاياتطل(.)1
ىرين فظا أىرار ريد اب تاع ما بل يتفق اب ريا رحل

ويلر ابت كيل رادة يد لحىا

ر ين ابلحىا ( ،)2وذبك ظ ار بحىرين وابىررن ابتد تضد م أهل ابىما
ابت كيل .وهذا رحل

ك لحىا

ابم اكل ابو ين ابتد

ابغرض م مدء ر ين لحىا ابم اكل هو اب ر

رحل

ابتد يتمتع مطا ظال

ابقا و رحل رقدها رح ين أ
ما ابثقن يد رمغ ابق اة وهد رحن

ال م غ بطا يد ابت كيل ،ذ ي تار اأ راك ابم كل ،وبطذا يإ لحىن ابت كيل تكو مغحقن وال
رها ال ابم كمو واأ راك وممثحيطل وكاتب ابلحىن

ي

ولد(.)3

أما ماب ىمن بتدوي وقائع ابلحىا ابت كيمين ،ييمك بحم كل م االىتضا ن مكاتب أو ال ،ويد
لميع اأ واغ يلب تدوي وقائع كغ لحىن تضقدها هيئن ابت كيل يد م
ك اب ريي ( .)4وابتىاؤغ ابذ
وألام

ثام

()2
()3
()4
()5

رحل (وأ م

ر يد ا ثما إ

ر ابلحىن يوقضه ابم كل

مكحك م دمن رامن يإ ه يضتمر ورقن رىمين ،وبطذا يإ ه ال يلوت ثما

ركي ما هو

مه ال مىحوك ريق اب ض مابتتوير ،وبطذا يإ ه ال يلوت االدراء مأ تاريخ صدار اب كل

ابمثم

()1

يثار مطذا ابصدد هو ما مدى لين هذا ابم

ر هذا ابتىاؤغ م كمن اىتئ اك ابقاهرة ماب

وهو ش

ر يىحل صورة ر ه بل

يد م

ر ابلحىن م ابفا بح قيقن ال م ريق اب ض مابتتوير)(.)5

أ ظر أي ا :رمد ابر م  ،هدى م مد مليد ،مرلع ىامق،

(.)119

أ ظر :ابمادة ( )1/18م قوارد اأو ىتراغ.
مراهيل ،مراهيل أ مد ،ابت كيل ابدوبد اب ا

 ،مرلع ىامق ،و ،وابد يت د ،مرلع ىامق،

(.)111

ابمادة ( )1/11ت كيل مصر  ،و ابمادة (/11ج) ت كيل أرد د.
اىتئ اك ابقاهرة 91 ،تلار  1994/4/18 ،يد ابدروى رقل  69بى ن 119ق .و 1991/11/17يد ابدروى  14بى ن  119ق.
ت كيل ،مشار بيه بدى وابد ،يت د ،مرلع ىامق،

(.)114
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الفرع الثالث :صالحيات المحكم في اتخاذ تدابير مستعجلة:
ابن االىتضلاغ ابن قا و ين ت شأ م اب
اب صوغ رحل اب ماين ابق ائين .ويوبد اب
تفاد

ر اب اتج ر ابتأ ير أو م يوا

ابوق  ،قمغ

ر اب الن بل ماين ق ائين رالحن ،يتل ممقت اها

وقوع اب رر ماب قوق أو ابمراكت ابقا و ين ابتد يراد ابم ايظن رحيطا ،ياالىتضلاغ ابن
م

تىت ح

ميضن اب ق أو ابمركت ابقا و د ابمت اتع رحيه ،وبيي م

رادة اب صول رحل كل

ِ
حماته(.)1
مىتضلغ ب
ومما ىمق يإ مفطول االىتضلاغ يمرر حب ات اذ ابتدامير ابمؤقتن وا لراءا
ر

ابت فظين

ريق ابم كمن ابق ائين ابم تصن أو ابت كيمين.
ويقصد مابتدامير ابمؤقتن هد رمارة ر

ماين مديحن ت غ مؤقتا م غ اب ماين ابق ائين

وابت فيذين ابضادين ،ومثابطا اب فقن ابوقتين ابتد ي كل مطا مؤقتا بل أ يصدر كل مو ورد يد
اب فقن ،أو صدور كل مىتضلغ موقك رد مىتألر أو تىحيل ري مصفن مؤقتن أو وقك ت فيذ
كل مصفن مؤقتن(.)2
وأما ا لراءا

ابت فظين ييقصد مطا :هد ملمورن ما يؤمر مه رحل وله االىتضلاغ ،م اءا

رحل حب صا ب ابمصح ن بحم ايظن رحل اب ق ودرء اب

ر ر ه تمطيدا بت قيقه يد ابمىتقمغ،

ومثابطا اب لت ابت فظد ابذ يطدك بل ابم ايظن رحل أمواغ ابمدي ويتيم بحدائ مضد اب صوغ
رحل كل مثمو اب ق وص ن اب لت ماىتيفاء قه ا تيا ار أو لم ار(.)3

()1

()2

()3

ى من ،أ مد رمد ابكريل( ،مدو ى ن شر) ،ابت كيل يد ابمضاال

ابمابين ابدا حين وابدوبين،

( ،)1دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة،

(.)541
يطمد ،ولد راغب،) 1971( ،

و يكرة رامن بحق اء ابوقتد يد قا و ابمرايضا  ،ملحن ابضحول ابقا و ين واالقتصادين ،ر أىاتذة

كحين اب قوق ملامضن ري شمي ،ابى ن اب امىن رشر ،ابضدد اأوغ،

(.)198

ى من ،أ مد رمد ابكريل ،)1994( ،قا و ابت كيل ابتلار ابدوبد ،ت ظير وت ميق مقار  ،مرلع ىامق،

(.)914
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ابوقتين وابمىتضلحن مضض ابمشاكغ يد ابواقع ابضمحد ظ ار بما بطا م قوة

وتثير ابم اترا

ت فيذين مماشرة مىح ن ابلمر وم ريق ابىح ن ابضامن ذا اقت ل اأمر ذبك ،يد ي أ اب ميضن
اب اصن بحت كيل مارتماره ق اء اصا يفتقر بل ىح ن ابلمر ابذاتين يد ت فيذ ما يت ذه م ق ار ار
وأ كال(.)1
يابىؤاغ ابذ

ي رح ه ا هغ يكو اال تصا

ابت كيل أل بق اء ابدوبن يد شا
صو

مات اذ ابتدامير ابوقتين أو ابت فظين بطيئن

ما يضرض رحل ابت كيل م

م اترا إ م

اىتضراض

( )41 ،14 ،14م قا و ابت كيل ابمصر  ،لد أ ابمشرع أولد حوال بمضض ابمشك

وذبك رحل اب و ابتابد:
والً :قبل تشكيل هيئة التحكيم :وهذا ما يظطر وا
يطو م

ا ين لضغ اال تصا

ا يد قا و ابت كيل ابمصر بضال ،1994

بق اء ابدوبن ذا ما بلأ بيه أ د ابم تكمي وهذا ما ص

رحيه ابمادة ( )14م قا و ابت كيل ابمصر رحل ا (يلوت بحم كمن ابمشار بيطا يد
ابمادة ( )9م هذا ابقا و أ تأمر م اء رحل حب أ د ريد ابت كيل مات اذ تدامير مؤقتن
أو ت فظين ىواء قمغ ابمدء يد لراءا

ابت كيل أو أث اء ىيرها).

وم اءا رحل ذبك يإ بلوء أ د اأ راك بل ابق اء ابمىتضلغ رغل ولود اتفاق رحل ت ويغ
ابم كل هذه ابص

ين يضد ص ي ا تل مضد مدء ا لراءا  ،دو أ يضد هذا ت اتال ر اتفاق

ابت كيل(.)2
ويرى ابمضض أ ابحلوء بل ابق اء ابمىتضلغ ،م اب ا ين ابضمحين أشمغ وأرل أ ه يشمغ
مكا ين صدار مثغ هذه ابتدامير ىواء قمغ ابمدء يد لراءا

()1
()2

ش اتن ،م مد أ مد ،مرلع ىامق،

(.)119

رمد ابر م  ،هدى م مد مليد ،مرلع ىامق،

(.)158

ابت كيل أو أث اء ىيره .كما أ

72

ابق اء ابمىتضلغ يمحك ىح ن ابلمر ابتد ال يمحكطا ابم كل ،ويكو

كمه ايذا فاذا مضل ال

ي تاج بل أمر مابت فيذ كما هو اب اغ ماب ىمن بطيئن ابت كيل(.)1
م كمن اب قض ابفر ىين بل ظر ابحلوء بل ابق اء ابمىتضلغ

ومابرغل م ذبك يقد ق

ر د ولود اتفاق رحل م م ابم كل ىح ن صدار اأوامر ابوقتين ذا كا اب تاع قد رح يض أمال
ابم كمي (.)2
ويرى ابمضض اأ ر أ اأصغ هو ثمو اال تصا

متحك ابتدامير بق اء ابدوبن ،واالىتث اء

هو اب روج رحيه ،وممض ل آ ر ،أ ابق اء ابمىتضلغ هو اأصغ وهو ابم ت

مابفصغ يد

ابمىائغ ابمىتضلحن ابتد تثار أث اء ابت كيل رغل ولود اتفاق ابت كيل ،أ اىتمضاد ا تصا

ق اء

ابدوبن مابم اترن ابتد اتفق رحل ابت كيل مشأ طا يقتصر رحل ابق اء ابمو ورد دو ابمىتضلغ(.)3
يولود اتفاق ابت كيل ال يض د م ع ابق اء ابو د م ص
ابتد يراها م اىمن ويقا بقوارد قا و ابمرايضا

ين صدار اأوامر ابوقتين وابت فظين

ابمضموغ مطا يد دوبن ابقا د(.)4

وم ابلدير مابذكر أ بلوء اأ راك بل ق اء ابدوبن ال يض د ابت اتغ ر اتفاق ابت كيل
وثمو

اال تصا

بطيئن ابت كيل مابفصغ يد أصغ اب ق أو مو وع اب تاع ،وتأكيد رحل ذبك

ص ابمادة ( )9/16م قوارد اأو ىتراغ رحل أ (ال يضتمر حب أ

رك م ابىح ن ابق ائين

ات اذ تدامير مؤقتن رم مت اق ا التفاق ابت كيل أو توال ر ذبك االتفاق)(.)5

()1
()2
()3

()4
()5

(.)151

ابصاو  ،أ مد ابىيد ،مرلع ىامق،

مشار بيه بدى :رمد ابر م  ،هدى م مد مليد ،مرلع ىامق،

(.)157

ى من ،أ مد رمد ابكريل ،قا و ابت كيل ابتلار ابدوبد وابدا حد ،مرلع ىامق،
ىامق،

(.)145

راشد ،ىامين ،مرلع ىامق،

(.)459

ا ظر كذبك :ابمادة  9م ابقا و اب موذلد يث ت
لراءا

( ،)919ويوىك ،ى ر رمد ابىتار ،مرلع

ابت كيل أو يد أث ائطا ،م

رحل أ (ال يضتمر م اق ا التفاق ابت كي ل أ ي حب أ د اب ريي  ،قمغ مدء

دى ابم اكل أ تت ذ لراء وقائيا مؤقتا ،وأ تت ذ ابم كمن لراء م اء رحل هذا اب حب).
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وذهب ابمشرع اأرد د ماالتلاه ذاته ابذ
يألات ابمشرع اأرد د بحق اء ابمىتضلغ م ابم
أو ت فظين قمغ ابمدء يد لراءا

بيه تشريضا

و قوارد ابت كيل ابتلار ،

ذهم

ييما قدل بيه م

الت اذ تدامير مؤقتن

حما

ابت كيل أو أث اء ىيرها .وهذا ما يظطر وا

ابمادة

ا يد

( )11م قا و ابت كيل اأرد د(.)1
ثانياً :بعد تشكيل هيئة التحكيم :بقد ألات ابمشرع بطيئن ابت كيل يد ابمادة ( )1/14م قا و
م اب صمي م اءا رحل حب اب صل اآل ر مات اذ ما تراه م

ابت كيل ابمصر أ تأمر أ

تدامير مؤقتن أو ت فظين تقت يطا ميضن اب تاع ،مي ما ألات بطا يد ابمادة ( )41صدار أ كال
وقتين وبو بل يولد مثغ هذا االتفاق وىيتل ميا ذبك رحل اب و اآلتد:
 .1ذا كا اتفاق ابت كيل ي

رحل أ بحطيئن ص

ين ات اذ تدامير مؤقتن والراءا

وهذا ما أكدته ابمادة ( )1/14م قا و ابت كيل ابمصر ماب

ت فظين،

رحل (يلوت ب ريد ابت كيل

االتفاق رحل أ يكو بطيئن ابت كيل م اء رحل حب أ دهما أ تأمر أيا م طما مات اذ ما
تراه م تدامير مؤقتن أو ت فظين تقت يطا ميضن اب تاع ،وأ ت حب تقديل
فقا

ابتدمير ابذ تأمر مه).

وهذا أي ا ما لاء
واش
يد

()1

ت

مه

ابمادة ( )16م قوارد اأو ىتراغ ،وابمادة ( )47م اتفاقين

 ،وابمادة ( )17م ابقا و اب موذلد بحت كيل ،وكذبك اب اغ ماب ىمن بحمشرع اأرد د
ابمادة (/11أ) م قا و ابت كيل اأرد د.

ابمادة ( )11ت كيل أرد د رحل (ال يم ع اتفاق ابت كيل أ
لراءا

ما كاك بتغ ين

ابت كيل أو أث اء ىيرها ات اذ أ

ويلوت ابرلوع ر تحك ا لراءا

رك اب حب م قا د اأمور ابمىتضلحن ىواء قمغ ابمدء يد

لراء وقتد أو ت فظد ويقا بأل كال ابم صو

ماب ريقن ذاتطا).

رحيطا يد قا و أصوغ ابم اكما

ابمد ين
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و م اءا رحل ما تقدل ،يإ أىاي ص
اب ريي رحل ت ويحه هذه ابص

يا ابم كل يد صدار مثغ هذه ابتدامير هو اتفاق

ين ،يإذا ما تل االتفاق رحل ذبك يحه ىح ن تقديرين يد ات اذ ما

يراه م اىما م هذه ابتدامير م اءا رحل حب اب رك صا ب ابمصح ن(.)1
وبك ما هو اب كل ييما ذا ت حك اب رك ابمحتل مات اذ ابتدامير أو بل يقل مت فيذ ا لراء
ابمتمعإ
بل يوصد ابمشرع ابماب أمال ابم تكمي  ،يث ألات ابمشرع بحم كل م اءا رحل حب اب رك
اآل ر ،أ يىمم به مات اذ ا لراءا

اب تمن ،وبك ال يكو ذبك لم ار ،اصن ذا تضحق اأمر

مابتتال يلب ابقيال مه م قمغ اب رك ابمحتل أص ما لراء ،ويد هذه اب ابن يحلأ اب رك اب ابب
بل ابم كمن ابم تصن بي حب م رئيىطا اأمر مت فيذ اب كل ابمىتضلغ ابصادر ،كما به اب ق
ذاته وبو بل يضترك اب رك اآل ر ابمحتل أص مات اذ ابتدامير ابمؤقتن أو ابت فظين(.)2
وهذا أي ا ما

رحيه قا و ابت كيل ابمصر يد ابمادة ( )1/14رحل أ ( ذا ت حك

م صدر بيه اأمر ر ت فيذه ألات بطيئن ابت كيل ،م اء رحل حب اب رك اآل ر أ تأذ
بطذا اب رك يد ات اذ ا لراءا

اب تمن بت فيذه ،وذبك دو

غ م ق هذا اب رك يد

أ ي حب م رئيي ابم كمن ابمشار بيطا يد ابمادة ( )9م هذا ابقا و اأمر مابت فيذ).
 .1يلوت بطيئن ابت كيل رحل وله ابضمول أ تصدر أ كال وقتين ،أو يد لتء م اب حما

قمغ

صدار اب كل اب طائد ابفاصغ يد اب تاع ،يفد هذه اب ابن يكو بصا ب ابمصح ن أ
ي صغ رحل صورة مق اأصغ موقضن م ابطيئن وي حب ت فيذها ويق ا لراءا

ابضادين

بت فيذ اب كل ابت كيمد مع ارتمار وله ابىررن يد هذه اب ابن( .)3وهذا ما ص رحيه ابمادة
()1
()2
()3

ابصاو  ،أ مد ابىيد ،مرلع ىامق،

(.)148

ش اتن ،م مد أ مد ،مرلع ىامق،

(.)111

ش اتن ،م مد أ مد ،مرلع ىامق،

(.)111
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( )41م قا و ابت كيل ابمصر رحل ا (يلوت أ تصدر هيئن ابت كيل أ كال وقتين أو
يد لتء م اب حما

وذبك قمغ صدار اب كل ابم طد بح صومن كحطا) .وم هذا اب

رى أ ابمشرع ابمصر ألات بطيئن ابت كيل صدار أ كال وقتين م اءا رحل حب ا د
اب صول تل يد ابن ردل ولود اتفاق رحل ذبك ،وارتمر تدمير ما م ابتدامير ابمؤقتن
أو ابت فظين ابتد تقت يطا ميضن اب تاع ،مىأبن تقديرين بطيئن ابت كيل ،يقد ترى ىررن مضاي ن
ابم ارن ثما

ص

يتطا ذا كا

قامحن بحتحك أو

رورة تضيي

اري رحل مص ع

الىتمرار تشغيحه أو ا شراك رحل صيا ته ،أو ىررن ىماع شاهد يد مرض أو مو وغير
ذبك م اب اال  ،يلميع هذه ابمىائغ تقت د ىررن ابتد غ بكو طا م ميضتطا ال تت مغ
ابتأ ير ،مما يقت د ىررن ىضاك اب صول مإلراءا
مصاب طل

ر ار مابغا يد ابن ا تظار ابم

وقتين ىريضن

تل ال ت ار

يد اب كل ابم طد بح صومن ،وبكد ال يكو

اب كل يد اب طاين رحل ملرد ورقن مي اء تؤكد قا ماتا م ابصضب اب صوغ رحيه أو
رادة اب اغ رحل ما كا رحيه(.)1
ومذا

ابمض ل لاء قا و ابت كيل اأرد د يد

ابمادة ( )49م ه ،وأي ا ابمادة ()16

م قوارد اأو ىتراغ.
وم اب رور ا شارة ه ا بل ابشرو ابوالب توايرها صدار أمر ابتدامير ابمىتضلحن م قمغ
ابم كل و رحل اب و اآلتد:
 .1توير ابن االىتضلاغ واب شين م يوا ابوق  ،ممض ل ولود وك م ا تماغ وقوع
ماب ق أو ابمركت ابقا و د ابمو ورد مايتراض ولوده(.)2

()1
()2

ابصاو  ،أ مد ابىيد ،مرلع ىامق،
ى من ،أ مد رمد ابكريل ،ت كيل ابمضام

(.)148
ابمابين ابدا حين وابدوبين،

(.)548

رر
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 .1تقديل أ د اب صول حما بل هيئن ابت كيل بح كل ما لراء ابوقتد ابم حوب ،يحيي بحطيئن ا
تق د مه م تحقاء فىطا(.)1
 .1تقدير توير ابن االىتضلاغ م ردمطا تكو بطيئن ابت كيل يم ابممك أ ال تىتليب
ابظروك ال تمرر تد حطا متدمير وقتد أو ت فظد (.)2

ب حب اب صل ذا كا
 .4ال تمحك هيئن ابت كيل ص
و يكو اال تصا

ين ات اذ تدامير مىتضلحن ال مضد ابمدء مإلراءا ابت كيل أمامطا.

مابدروى ابمىتضلحن يد هذه اب ابن بم كمن ابدوبن و دها رغل ولود

اتفاق ابت كيل(.)3

()1
()2
()3

وابد ،يت د ،مرلع ىامق،

(.)499

ى من ،أ مد رمد ابكريل ،قا و ابت كيل ابتلار ابدوبد وابدا حد ،مرلع ىامق،
وابد ،يت د ،مرلع ىامق،

(.)499

(.)947
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المطلب الثالث
دور المحكم في مجال ا ثبات
م ابممادئ ابتد تمثغ االتلاها اب ديثن يد ابت كيل ممدأ رين اأ راك يد ا تيار لراءا
ابت كيل ،أ االتفاق رحل ابت كيل يقول رحل أىاي رادة أ راك اب تاع .وم ت ميقا
رين اأ راك يد ا تيار رق ا ثما

و ِأد ِ
بته .يابم كل يدير هذه ا لراءا

هذا ابممدأ

ويقا بما ت تطد بيه

اأ راك ابمتضاقدة ،ال أ اأ راك قد يغفحو ر ت ظيل هذا ابمو وع( ،)1مما يقود ا بل ابتىاؤغ
يد ما ذا كا ابم كل ىي مق قوارد ا ثما
اصن مت ظيل أ كال ا ثما

صو

ظطر اتلاهي م تحفي مطذا اب صو

ابم مقن أمال ق اء ابدوبن أل الإ يد اغ غياب

ماب ىمن ب صومن ابت كيلإ وبإللامن رحل هذا ابتىاؤغ يقد
وهما:

االتجاه األول :يرى أ صار هذا االتلاه أ يلر ا ثما
ابدوبن ،ويكو ا ثما

مأدبن ا ثما

أمال ابم كمي كما يلر أمال م اكل

ابمقررة قا و ا ماب ىمن بحواقضن ابمراد ثماتطا ماب ظر بل قوة

كغ دبيغ وأهميته يد تكوي ق ارتطل(.)2
و هذا ما ذهب بيه ابمشرع ابضراقد يد
يث أولم

رحل ابم كمي

تماع اأو اع وا لراءا

ت م االتفاق رحل ابت كيل أو أ
لراءا

ابمادة ( )1/165م قا و ابمرايضا

ابمد ين،

ابمقررة يد قا و ابمرايضا  ،ال ذا

اتفاق ال ق رحيه رفاء ابم كمي م طا ص ار ن أو و ع

مضي ن يىير رحيطا ابم كمو  .وهذا أي ا ما أ ذ مه ابمشرع ابمصر ىامقا يد ابمادة

( )814ابمحغين م قا و ابمرايضا

رقل ( )77بى ن  1949وابتد تق د مأ يتمع ابم كمو

واب صول اأصوغ وابمواريد ابمتمضن أمال ابم اكل ال ذا صغ رفاء ابم كمي م طا ص ار ن.

()1
()2

ه د  ،أ مد ( ،)1911ابت كيل دراىن لرائين ،دار ابلامضن ابلديدة ،ا ىك درين،
وابد ،يت د ،قا و ابت كيل ،مرلع ىامق،

(.)158

(.)59
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ال أ هذا ابمىحك قد ور بصابم ابضمحين ابت كمين م قمغ مضض اب ظل ابتشريضين مإرمابطا
ابم مقن أمال ق اء ابدوبن ،أو صومن ابت كيل ،وم تحك اب ظل ابمادة

بممدأ موائمن قوارد ا ثما
( )596م قا و ابمرايضا

ابمصر وابمحغاة مقا و ابت كيل رقل ( )17بى ن .)1(1994

ما االتجاه الثاني ييرى أ صاره أ بطيئن ابت كيل أ تأمر مات اذ ما تراه م ئما م
ا ثما

وكيفين دارة أدبن ا ثما

لراءا

مما يتماشل وابغاين م ت ظيل ابت كيل ،وابحلوء بيه كم رج

م ابمشاكغ ابتد يضا يطا ابمتقا و أمال ق اء ابدوبن(.)2
وهذا ما ص

رحيه ابمادة ( )15م قا و ابت كيل ابمصر  ،أما يد اغ غياب االتفاق

كا بطيئن ابت كيل مع مراراة أ كال هذا ابقا و أ ت تار ابت كيل ابتد تراها م اىمن .وهو ذاته ما
رحيه ابمادة ( )14م قا و ابت كيل اأرد د.

ص

وأما ماب ىمن أ ظمن وقوارد ابت كيل ابدوبين يقد أر
ا ثما

اب رين بحم تكمي يد ت ديد شرو

يد ىير ابم اكمن ابت كيمين ،وبطيئن ابت كيل يد اغ غياب هذا االتفاق أ تقرر قموغ أو

ردل قموغ اأدبن ابمقدمن بيطا ومدى صحتطا ممو وع اب تاع( ،)3وهذا ما ص

رحيه ابمادة ()19

م ابقا و اب موذلد بحت كيل .وبإلي اح أكثر ى ورد ييما يأتد:
ابفرع اأوغ /ص

يا

ابم كل يد ملاغ ا ثما .

ابفرع ابثا د /وىائغ ا ثما

()1

()2
()3

ابلائت اىت دامطا أمال هيئن ابت كيل.

رمد ابفتاح ،رتمد ،قا و ابت كيل ابكويتد ،مرلع ىامق،
صومن ابت كيل ،دار ابفكر وابقا و  ،ابم صورة،
ى من ،أ مد ،رمد ابكريل ،ابت كيل يد ابمضام
ابصا ور  ،مط د أ مد ،مرلع ىامق،

(،)1

( ،)81و ،ممروك ،راشور )1919( ،ابت كيل ،ابممادئ ابتد ت كل
(.)185

ابمابين ابدا حين وابدوبين ،مرلع ىامق،

(.)198

(.)516
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الفرع األول :صالحيات المحكم في مجال ا ثبات:
االتفاق رحل ابت كيل يقول رحل رادة أ راك اب تاع .ذ يىتمد ابم كل ص

ياته وواليته

م اتفاق ابت كيل كما مي ا ذبك ىامقا .وابتىاؤغ ابذ يثار وغ ما ذا كا ابم كل يمحك م تحقاء
فىه لراء م

لراءا

ات اذ لراء م

لراءا ا ثما

مه م

ا ثما

أل هو مقيد مما ي حمه اب صول يق إ وما ص
حمه أ د اب صولإ وهغ يمحك ابم كل ص

لراءا إ هذا ما ى اوغ ا لامن رحيه م

يته يد ريض

ين ابضدوغ رما أمر

غ ما يحد:

والً :صالحية المحكم في اتخاذ إجراءات ا ثبات:
ذا كا
مات اذ ما تراه م

ابقاردة أ ابم كمن تمحك اأمر م تحقاء فىطا أو م اءا رحل حب أ د اب صول
لراءا

ا ثما  ،يإ ابم كل هو اأ ر يمحك ما تمحكه ابم كمن يحه أ يأمر

مات اذ ما يراه م ئما ىواء م تحقاء ذاته أو م اءا رحل حب أ د اب صول ،م
ابما كا

لراءا

ابوقائع ابمراد ثماتطا متضحقن مابدروى وم تلن ييطا ولائت قموبطا( .)1يإذا كا

ا ثما
ص

ابم كل مىتمدة م اتفاق ابت كيل ،يإ ابم تكمي بطل رين االتفاق رحل رق ا ثما

يا
وأدبته

وابقا و ابذ ي كمه ،ويد اغ بل يتفقوا رحل ذبك ا تار ابم كل ابقا و ابذ يراه م اىما أو يتفق
مع ابم تكمي رحل رق ا ثما

وأ ذ مما يصحم م اأدبن(.)2

يقد أر ل ابمشرع اأرد د هذه اب رين بحم كل يد ملاغ رق ا ثما
ابمادة (/19ج) م قا و ابت كيل اأرد د وابمتمثحن ما

ووىائحه وذبك يد

ع رحل أصوغ ابمىت دا

وىماع

ابقا و ماب

رحل

ابشطود واالىتضا ن ماب مراء وقد ذهب ابمشرع اأرد د يد ابمادة ( )8م ذا

أ ه (ال يلوت أ م كمن أ تتد غ يد ابمىائغ ابتد ي كمطا هذا ابقا و ال يد اأ واغ ابممي ن

()1
()2

مراهيل ،مراهيل أ مد ،ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مرلع ىامق،
ابصاو  ،أ مد ابىيد ،مرلع ىامق،

(.)117

(.)116
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غ م ق هيئن ابت كيل يد اب حب م ابم كمن ابم تصن مىاردتطا رحل لراءا

ييه ،وذبك دو

ابت كيل ويق ما تراه هذه ابطيئن م اىما ب ى ىير ابت كيل مثغ دروة شاهد أو مير أو اأمر
ار مىت د أو صورة ر ه أو اال

مإ

ما ص

وهذا ذا

ع رحيه أو غير ذبك).

رحيه ابمادة ( )1/19م ابقا و اب موذلد بحت كيل ابتلار ابدوبد(،)1

وابمادة ( 1/17و )4م قوارد اأو ىتراغ( ،)2وابمادة ( )1/19م قا و ابت كيل ابمصر (.)3
ويت م مما تقدل أ بحم كل ص
وال يم ضه ذبك م

ين م ث اأدبن م تحقاء فىه أو م حب م ابم تكمي ،

حب ابمىاردة ابم كمن ابم تصن يد ذبك.

ثانياً :صالحية المحكم في رفض اتخاذ إجراء من إجراءات ا ثبات:
ابم كل يمحك ىح ن تقديرين كامحن يد تقدير مدى اب الن بل ات اذ لراء ما م لراءا
ا ثما  ،أو ردل اب الن بل ات اذه شري ن أ يمي أىماب ذبك يد اب كل( .)4ومصدد ذبك يقوغ
مضض ابفقطاء (ال تحتتل هيئن ابت كيل مىماع لميع ابشطود ابم حومي ويظغ م
ابشطود ابذي تطدك شطادتطل بل ثما
هذا م ر

()1

ص

قطا ريض ىماع

وقائع غير م تلن يد ابدروى ويماري ابم كمو

شديد تل ال يتضرض كل ابت كيل بح ض ييه

به م ق ابدياع)(.)5

ابمادة ( ) 1/19م ابقا و اب موذلد بحت كيل ابتلار ابدوبد (يإذا بل يك ثمن مثغ هذا االتفاق ،كا بطيئن ابت كيل ،مع مراراة

أ كال هذا ابقا و  ،أ تىير يد ابت كيل مابكيفين ابتد تراها م اىمن .و تشتمغ ابىح ن ابم وبن بطيئن ابت كيل ابم
()2

ص

ابمادة ( )17م قوارد اأو ىتراغ رحل أ ( .1بطيئن ابت كيل أ ت حب م اأ راك يد أ

وق

أث اء لراءا

ابت كيل أ

أو أ أدبن أ رى .4 .تقرر هيئن ابت كيل مدى مقموبين اأدبن ابمقدمن وصحتطا

مابدروى و امضطا ابلوهر و وت طا).
ص

ابمادة ( )/19ت كيل مصر رحل أ (يلوت بكغ م اب ريي أ يريق مميا ابدروى أو ممذكرة ابدياع رحل ىب اأ واغ

صو ار م ابوثائق ابتد يىت د بيطا  ،وأ يشير بل كغ أو مضض ابوثائق وأدبن ا ثما
ابت كيل يد أ مر حن كا

رحيطا ابدروى يد حب تقديل أصوغ ابمىت دا

( )4أمو ابويا ،أ مد ،ابت كيل اال تيار وا لمار  ،مرلع ىامق،
()5

يد مقموبين اأدبن

ابمقدمن وصحتطا مابمو وع و لدواها و أهميتطا).
يقدموا يد غ و مدة ت ددها ابطيئن وثائق ومىت دا

()3

قطل

مرلع ىامق،

ابتد يضتتل تقديمطا  ،وال ي غ هذا م ق هيئن

أو ابوثائق ابتد يىت د بيطا أيا م

( ،)118وى من ،أ مد رمد ابكريل ،يد ابمضام

(.)516

اب وبد ،أكثل ،مدء ابت كيل وىيره مقا ب ظال ابتوييق وابت كيل ابتلار بغرين تلارة وص ارن دمد،

(.)14

ريد ابدروى).
ابدا حين واب ارلين،
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وابمقصود مابوقائع ابمتضحقن مابدروى أو ابم تلن ييطا ،هد ابوقائع ابتد تتضحق ممو وع اب تاع
وتؤثر يد تكوي اقت اع هيئن ابت كيل مثمو كغ أو مضض ما يترمه ابب ا ثما (.)1
ومطذا ق

م كمن اب قض ابفر ىين مأ ( ذا لت هيئن ابت كيل ابدروى مع ابىماح

ممذك ار ماب ىمن ب ق ن مضي ن ،يإ طا تكو م قن يد ري طا حب ات اذ لراء م

لراءا ا ثما

ابمتضحقن م ق ن أ رى غير ابتد ىمم مابمذك ار بتو ي طا)(.)2
ثالثاً :صالحية المحكم في العدول بما مر بل من إجراءات:
رحيه قا و ا ثما

تمحك ابم اكل ابو ين ويقا بل ي

لراءا ا ثما شري ن أ تمي أىماب ابضدوغ يد ابم

ص

ين ابضدوغ رما أمر مه م

ر ،كما تمحك ردل اأ ذ م تيلن ا لراء

مشر أ تمي أىماب ذبك يد اب كل( .)3ييرى ابمضض ذا كا ق اء ابدوبن يمحك تحك ا مكا ين
يم ماب أوبل ألاتتطا بق اء ابت كيل ابذ يمتات مابمرو ن وابىطوبن وابيىر(.)4
ويترتب رحل ذبك ،أ بطيئن ابت كيل ص

ين ابضدوغ ر ت فيذ قرارها ماىتلواب أ د اب صول

اىت ادا بل ما قررته م أ ابدروى تىتقيل مغير الن بل لراء االىتلواب ،ومض ل ذبك أ طا
ذا أر يد ر اصر ابدروى ما يغ يطا ر ه ويكفد تكوي رقيدتطا ،وهو أمر ي
أ تضدغ ر

بتال اب صل متقديل ورقن ت

ا تدمته بميا ألرة ابمثغ ذا ما تمي

( )1ابصاو  ،أ مد ابىيد ،مرلع ىامق،
()2
()3

()4
()5

يده ،وكما يلوت بطا أ تضدغ ر

(.)118

أمو ابويا ،أ مد ،) 1981( ،ابتضحيق رحل صو

ابمابين ابدا حين وابدوبين ،مرلع ىامق،
(.)149

(.)169

قا و ا ثما  ،م شأة ابمضارك ،ا ىك درين ،مضن :1

ممروك ،راشور ،ابت كيل -ابممادئ ابتد ت كل صومن ابت كيل ،مرلع ىامق،
ابصاو  ،أ مد ابىيد ،مرلع ىامق،

دب اب مير ابذ

األرة اب قيقين م أوراق ابدروى(.)5

قض ير ىد  11مايو  ،1976مشار بيه يد وابد ،يت د ،قا و ابت كيل ،مرلع ىامق،
رمد ابكريل ،ابت كيل يد ابمضام

ع بتقديرها ،وبطا

(.)516
(.)191

( ،)64وى من ا مد
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مما تقدل ،أ بحم كل ص

و ح
مات اذ لراء م
ابضدوغ مم

لراءا ا ثما  ،يإذا ما أمر

ين ابضدوغ مما أمر مه م

لراءا ابت قيق ي يكو محتما مإصدار كل مذبك ،شري ن أ يمي أىماب هذا

ر ابلحىن.

الفرع الثاني :وسائل ا ثبات الجائز استخدام ا مام هيئة التحكيم:
ابم كل يقول موظيفن ق ائين ممض ل ابكحمن شأ ه شأ قا د ابدوبن ماب ىمن بوىائغ
ا ثما ابتد يمك اىت دامطا بحوقوك رحل قيقن اب تاع ابمضروض أمامه صدار اب كل ابم حوب.
ياأصغ ابضال أ ا ثما

أمال هيئن ابت كيل يتل كما هو أمال ابق اء مابوىائغ ابتد يقدمطا

ابم تكمي بحم كمن أو ي حمو م طا مماشرتطا ،ييمحك ابم كل كما يمحك ابقا د رين ت ديد كغ
دبيغ أو مىت د يقدل بيه ،يطو يم د كمن رحل ما اقت ع مه م وقائع ابدروى ،ومابتابد يإ كغ
وىائغ ا ثما
يه( ،)1ومذا

ابمقموبن أمال ابق اء ىتكو مقموبن أمال ابم كل كقاردة رامن ما بل يتفق رحل
ابمض ل ذهب ابقا و اب موذلد بحت كيل ابتلار ابدوبد يد ابمادة ( )1/14م ه.

بذا رى ا م اب رور اىتضراض أهل وىائغ ا ثما

ابممك اىت دامطا امال هيئن

ابت كيل ورحل اب و اآلتد:

( )1رمد ابفتاح ،رتمد ،قا و ابت كيل ابكويتد ،مرلع ىامق،
ابت كيل يد ابض قا

( ،)189وابلماغ ،مص فل م مد ،وركاشن م مد رمد ابضاغ)1998( ،

اب اصن ابدوبين وابدا حين ،ابفتم بح مارن واب شر ،ا ىك درين ،ج (،)1

(،)1

(.)699

83

والً :االطالع على صول المستندات:
يضد تقديل ابمىت دا
ابمىت دا

لراءا لوهريا ذ ال يتصور ولود ت كيل م مىت دا  .وتضتمر هذه

وابوثائق م أكثر وىائغ ا ثما

ردادها ،وىطوبن تقديمطا ،ي
مو وح ذا ما قور

اىت داما يد ابضمحين ابت كمين ،وذبك بقحن تكابيك

م أ اىت دامطا يوير ابوق

مابشطادة كوىيحن ثما

اىتدرائطل أغحل مكثير م

يث يتوالد ابشاهد غابما يد دوغ م تحفن وتكابيك

رىاغ اأوراق وابمىت دا (.)1

وقد أر ل ابمشرع ابمصر يد ملاغ ا ثما
ابمىت دا

بحلميع .و

ظ هذا ابفارق

ووىائحه اب رين بطيئن ابت كيل ماال

ع رحل

وذبك يد ابمادة ( )18م قا و ابت كيل ابمصر ( .)2يث تضد اأدبن ابمىت دين دبي

قا ضا يد ابدروى ما بل تل د أو ي ض ييطا ،وال يمحك ابم كل اىتمضاد أين مىت دا

دو ابت ميه

رحل اأ راك واتا ن ابفرصن بطل ماالرتراض أو تقديل دبيغ آ ر وذبك ا تراما ب قوق ابدياع(.)3
أما ابمادة ( )11م ذا
تقديل ابم تكمي بميا اتطل اب
بل هيئن ابت كيل م مذك ار

ابقا و  ،ي دد

ابتد تقع رحل راتق هيئن ابت كيل مضد

ابوالما

ين يث ص هذه ابمادة رحل (ترىغ صورة مما يقدمه أ د اب ريي
أو مىت دا

أو أوراق أ رى بل اب رك اآل ر وكذبك ترىغ كغ

م اب ريي صورة م كغ ما يقدل م ابطيئن ابمذكورة م تقارير اب مراء وابمىت دا

وغيرها م

اأدبن).

()1

()2

ممروك ،راشور ،ابت كيل -ابممادئ ابتد ت كل صومن ابت كيل ،مرلع ىامق،
ىامق،
ص
م

()3

( ،) 197ورمد ابر م  ،هدى م مد مليد ،مرلع

(.)111

ابمادة ( )18ت كيل مصر رحل أ (  ...ال ي غ ذبك مىح ن هيئن ابت كيل يد أ تلتمع يد أ مكا تراه م اىما بحقيال مإلراء
لراءا

ابت كيل كىماع أ راك اب تاع أو ابشطود أو اب مرة أو اال

مداوبن مي أر ائطا أو غير ذبك).
رمد ابر م  ،هدى م مد مليد ،مرلع ىامق،

(.)114

ع رحل مىت دا

أو مضا ين م ارن أو أمواغ أو لراء

84

ابمض ل ذهب قا و ابت كيل اأرد د يد ابمواد ( ،)19 ،17و ابقا و اب موذلد بحت كيل

ومذا

يد ابمواد ( ،)1/14( ،)1/19و قوارد اأو ىتراغ يد ابمادة (.)1/17
وبك ابىؤاغ ابذ يثار ييما ذا كا ابم كل يمحك ص
يته يد بتال ابم تكمي أو ابغير متقديل مىت دا

مدى ص

ابقا د أل أ ابم كل يفتقر بص

ين أمر ابم تكمي  ،أو ابغير وما
ت

يدهلإ شأ ه يد ذبك شأ

ين اأمر ابذ تمك ه م يرض رادته لم ار رحل اأ راك أو

ابغيرإ
بإللامن رحل هذا ابتىاؤغ يلب ابتفريق مي أمري  ،اأمر اأوغ بتال اب صول متقديل
مىت دا

ت

يدهل ،واأمر ابثا د بتال ابغير متقديل ابمىت دا

بقد وب اأ ظمن ابقا و ين م غ ابمقار ن بحم كل ص

ابتد يد وتته.
ين بتال ابم تكمي متقديل ابمىت دا

اب تمن بحفصغ يد ابدروى وذبك م تحقاء فىطا دو أ ي حب ابم تكل اآل ر ذبك(.)1
يقد ألات ابمادة ( )1/19م قا و ابت كيل ابمصر بطيئن ابت كيل يد أ ت حب م
اب صول يد أ مر حن كا
أ م

رحيطا ا لراءا

ريد ابدروى .ومطذا ابمض ل لاء

تقديل أصوغ ابمىت دا

وابوثائق ابتد يىت د بيطا

ابمادة (/19ج) م قا و ابت كيل اأرد د( ،)2وابمادة

( )1/17م قوارد اأو ىتراغ.
مما تقدل ال يم ض ا م ابتصور مأ يمت ع أ د ابم تكمي م تقديل مىت دا
هو ا لراء ابذ

يتولب رحل هيئن ابت كيل تمارهإ وما مدى ص

يد وتته ،يما

ين هيئن ابت كيل يد ابتتال

ابم تكمي متقديل ابمىت د ابذ م ياتتطلإ

()1
()2

ابصا ور  ،مط د أ مد ،مرلع ىامق،
ص

(.)199

ابمادة (/19ج) م قا و ابت كيل اأرد د رحل أ ( ..وال ي وغ ذبك دو

اب حب متقديل أصوغ ابمىت دا

أو ابوثائق ابتد يىت د بيطا أ م اب ريي ).

ق هيئن ابت كيل يد أ مر حن م م ار غ ابدروى
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والام

رحل ابشق اأوغ م ابتىاؤغ ابمادة ( )15م قا و ابت كيل ابمصر وابتد ص
ور

رحل ( ذا ت حك أ د اب ريي ر

لات بطيئن ابت كيل االىتمرار يد لراءا
ا ثما

أو ر تقديل ما حب م ه مىت دا

دى ابلحىا

ابت كيل واصدار كل يد اب تاع اىت ادا بل ر اصر
رحيه ابمادة (/11ج) م قا و ابت كيل اأرد د

ابمولودة أمامطا) ،وهذا ري ما ص

وابمادة ( )1/19م قوارد اأو ىتراغ بحت كيل.
ظ أ اغحب ابتشريضا

أما ماب ىمن بحشق ابثا د م ابتىاؤغ ،يي

بل تض ِ ابم كل ص

بتال أ د اأ راك متقديل ابمىت د ابذ يد وتته ،ال ا ذبك ال يم ع ابم كل م
م ابم كمن ابم تصن يد ذبك ،ي
رحل ا (يكو اال تصا

ين

حب ابمىاردة

ابمشرع ابمصر يد ابمادة ( )9م قا و ابت كيل ابمصر

م ظر مىائغ ابت كيل ابتد ي يحطا هذا ابقا و

بحم كمن ابم تصن أص م ظر اب تاع .)...ومذا
ابمادة ( ،)1()8وابقا و اب موذلد يد

بل ابق اء ابمصر

االتلاه ذهب قا و ابت كيل اأرد د يد
()2

ابمادة ( )17م ه

.

ين

وم ابلدير مابذكر يقد ألات اأ ظمن ابقا و ين م غ ابمقار ن مأ بطيئن ابت كيل ابص
يد أ تصدر ق ار ار مإ طاء ا لراءا

يد ابن ذا ما أر أ ىمب ردل لدوى اىتمرار لراءا

ابت كيل أو اىت ابتطا .وهذا ما

رحيه قا و ابت كيل ابمصر يد ابمادة (/1/48ج) ،و قا و

()1

أما ابمادة ( )8م قا و ابت كيل اأرد د يقد ص
يد اأ واغ ابممي ن ييه ،وذبك دو

رحل (ال يلوت أ م كمن أ تتد غ يد ابمىائغ ابتد ي كمطا هذا ابقا و ال

غ م ق يد هيئن ابت كيل يد اب حب م ابم كمن ابم تصن مىاردتطا رحل لراءا

ابت كيل

ار مىت د أو صورة ر ه أو اال

ع رحيه

ويق ما تراه هذه ابطيئن م اىما ب ى ىير ابت كيل مثغ دروة شاهد أو مير أو اأمر مإ
()2

أو غير ذبك).
ص

ابمادة ( )17م ابقا و اب موذلد رحل (يد لراءا

ابت كيل ،يلوت بطيئن ابت كيل أو أ

م اب ريي مموايقن ابطيئن حب

ابمىاردة م م كمن م تصن يد هذه ابدوبن بح صوغ رحل أدبن ،ويلوت بحم كمن أ ت فذ اب حب يد دود ىح تطا وويقا بقواردها
اب اصن ماب صوغ رحل اأدبن).
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ابت كيل اأرد د يد

ابمادة (/1/11ج)(،)2

ابمادة (/44أ ،)1()5/و ابقا و اب موذلد يد
ابمادة (.)3()1/16

و قوارد اأو ىتراغ بحت كيل يد
مضد ا لامن رحل مدى ص

ين ابم كل يد ب اتل ابم تكل م تقديل مىت د ت

بل اأمر ابثا د بإللامن رحيه ،وهو هغ يمحك ابم كل ص

يده ،تقغ

ين بتال ابغير م تقديل ابمىت دا

ابتد م وتتهإ
م ابثام

ا ابقا د ابو د يمحك بتال ابغير متقديل ابمىت د ابذ

اب كل رحيه مابغرامن ابتطديدين ويقا بما ي

م ياتته ت

ائحن

رحيه قا و ا ثما  ،وهذا رحل ابضكي م ابت كيل،
يده م ابممك أ يكو م تلا يد

ي يلوت ا تصال ابغير يد ابت كيل بتامه متقديل ى د ت

بل يك

اب تاع ابمضروض رحل ابت كيل ال ذا وايق ابغير ،أ ابت كيل ال يحتل ش

ريا يد

ابت كيل م ابمثوغ أمامه ،ويد هذه اب ابن ال يولد ريق ال ابحلوء بل ابق اء بحمضأو ن يد
ذبك( ،)4كما اشر ا بيه ىامقا.
ثانياً :سماع الش ود:
تضرك ابشطادة مأ طا ا مار ا ىا يد ملحي ابق اء م ق رحل غيره بغيره ،وهد ا مار ر
مشاهدة وريا ال ر ت مي و ىما  .وتقول ابشطادة رحل اأ مار مواقضن راي طا ابشاهد أو ىمضطا
ذ يلب أ يكو ابشاهد قد ررك ش صيا ما يشطد مه م واىه(.)5

مابذا

وممض ل آ ر ،هد:

مار ش

م غيره ويترتب رحيطا ق

أمال ابق اء مواقضن دث

بغيره ،يطد أ مار ي شل ابتتاما رحل ابغير(.)6

()1

()2
()3
()4
()5
()6

ص

ابمادة (/44أ )5/م قا و ابت كيل اأرد د رحل أ (ت تطد لراءا

ىمب آ ر ردل لدوى اىتمرار لراءا

ابت كيل أو اىت ابته).

ا ظر:

ابمادة (/1/11ج) ابقا و اب موذلد

ا ظر:

ابمادة ( )1/16قوارد اأو ىتراغ بحت كيل

رمد ابر م  ،هدى م مد مليد ،مرلع ىامق،
مكر ،رصم

ابت كيل يد أ م اب اال

( ،)115ابصاو  ،أ مد ابىيد ،مرلع ىامق،

رمد ابمليد ،)1911( ،شرح قا و ا ثما  ،ابمكتمن ابقا و ين ،مضداد،

ابق اة ،مفحم رواد ،)1999( ،ابمي ا

ابتابين :ذا أر ابطيئن أ

(.)141

(.)177

يد ابمواد ابمد ين وابتلارين ،دار ابثقاين بح شر ،رما ،

(،)1

(.)158
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وتضد م وىائغ ا ثما
كفاين ابمىت دا

ت

ابتد يمك اىت دامطا ،يث تحلأ بيطا هيئن ابت كيل يد ابن ردل

يدها بتكوي رقيدتطا ،ويرلع ذبك بل ابىح ن ابتقريرين بطيئن ابت كيل يد

تقرير االىتضا ن مشطادة ابشطود كدبيغ يد ا ثما
ومطذا ابصدد تثار تىاؤال

أل ال(.)1

رديدة م طا:

التساؤل األول :هغ تمحك هيئن ابت كيل ص

ين أمر اأش ا

ماب

ور بإلدالء مشطادتطل

والمارهل رحل ذبكإ
ت تحك ا لامن رحل هذا ابتىاؤغ ىب ابقا و ابوالب ابت ميق رحل لراءا ابت كيل ،ويد
لميع اأ واغ يإ هيئن ابت كيل ال تمحك ص

ين األمار أو ابقىر ماب ظر بل أ طا هيئن ق اء

يإ طا مضيدة ر ابىح ن ابضامن يطد ال تىت يع أ تأمر أ د اأ راك مإ
لمار ابشاهد م اب

ار شاهد وال تمحك

ور وا لامن رحل اأىئحن يحيي م ا تصاصطا ات اذ لراءا

ا ثما

ابتد تت حب ىح ن اأمر ،وكغ ما تمحكه ياغ ذبك هو ابحلوء بل م اكل ابدوبن ابتد يلر ابت كيل
رحل أر طا أو يولد ييطا ابشاهد ابمرغوب يد ىماره(.)2
وقد رابل
ي ت

ابمادة ( )1/17م قا و ابت كيل ابمصر هذه اب ابن ي اشار رحل ا

رئيي ابم كمن ابم تصن أص م ظر اب تاع ذا بل يك ابت كيل تلاريا دوبيا ،وي ت

رئيي م كمن اىتئ اك ابقاهرة ورئيي م كمن االىتئ اك ابتد يتفق رحيطا اب ريا يد مصر ذا
كا ابت كيل تلاريا دوبيا م اء رحل حب هيئن ابت كيل مما يأتد :اب كل رحل م يت حك م ابشطود
ر اب
ا ثما
اب

()1
()2

ور أو يمت ع ر ا لامن مابلتاءا ابم صو
يد ابمواد ابمد ين وابتلارين ،يث ت

رحيطا يد ابمادتي  78و 79م قا و

ابمادة  78رحل أ ه يد ابن امت اع ابشاهد ر

ور مضد تكحيفه تكحيفا ص ي ا ،يلوت بحقا د اب كل رحيه مغرامن مائتا ل يه وبحم كمن يد

ممروك ،راشور ،ابت كيل -ابممادئ ابتد ت كل صومن ابت كيل ،مرلع ىامق،
ى من ،أ مد رمدابكريل ،ابت كيل يد ابمضام

(.)198

ابمابين ابدا حين وابدوبين ،مرلع ىامق،

(.)519
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ار ابشاهد ،يإذا تكرر امت اره ت ارك ابغرامن ،يإذا

ابن االىتضلاغ أ تأمر مإ

ر ابشاهد

وامت ع ر ا لامن لات بحم كمن مقا بحمادة  189اب كل رحيه مغرامن ال تتلأوت أبك ل يه.
ابمادة ( )1/17ت كيل مصر ابمشار بيه آ فا ى ده يد ابمادة ( )17م ابقا و

ويلد

اب موذلد بحت كيل ابتلار ابذ

رحل ا (يد لراءا

ابت كيل يلوت بطيئن ابت كيل أو أ

م اب ريي مموايقن ابطيئن حب ابمىاردة م م كمن م تصن م هذه ابدوبن بح صوغ رحل أدبن،
ويلوت بحم كمن أ ت فذ اب حب يد دود ىح تطا وويقا بقواردها اب اصن ماب صوغ رحل اأدبن).
أما ماب ىمن بحمشرع اأرد د ي

يد ابمادة (/16أ) رحل ا (ت مق هيئن ابت كيل رحل

مو وع اب تاع ابقوارد ابقا و ين ابتد يتفق رحيطا اب ريا واذا اتفقا رحل ت ميق قا و دوبن مضي ن
ابقوارد ابمو ورين ييه دو ابقوارد اب اصن مت اتع ابقوا ي ).

اتمض
و

ابمشرع ابضراقد يد ابمادة ( )169م قا و ابمرايضا

رحل ا (يلب رحل ابم كمي

ابرلوع بل ابم كمن ابم تصن أص م ظر اب تاع صدار قرارها يد ا اما

ابق ائين ابتد قد

يقت يطا ابفصغ يد اب تاع أو ذا اقت ل اأمر ات اذ لراء مترتب رحل ت حك ابشطود أو االمت اع
ر ا لامن).
التساؤل الثاني :هغ تمحك هيئن ابت كيل ص
بقد ا تحف

ابتشريضا

ابمصر يد
يمي ) .م هذا اب

ابو ين ماب

ين بتال ابشاهد مأداء ابيمي إ
رحل لوات أداء ابشاهد بحيمي أل الإ يذهب ابمشرع

ابمادة ( )4/11ت كيل مصر رحل ا (يكو ىماع ابشطود واب مراء مدو أداء
يت م أ ابمشرع ابمصر بل يت حب م ابشاهد ابذ ي

ابت كيل ابمصر أداء ابشطادة أ يؤد ابيمي قمغ اب ق مابشطادة ،وهذا م
قا و ابت كيل اأرد د ابذ أولب رحل ابشاهد حك ابيمي
ىماع ابشطود واب مراء مضد أداء ابيمي مشطادة

ر أمال هيئن
ك ما ذهب بيه

يث ص ابمادة (/11د) مأ (يكو

ين مشفورن مابقىل أمال أ لطن مضتمدة يد ابمحد

ابذ تل ييه تأدين تحك ابشطادة ىب قا و ذبك ابمحد).
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ثالثاً :االستعانة بالخبراء:
الخبرو ريق م

رق ا ثما

ابمماشرة ،يث تتصغ ماديا ومماشرة مابواقضن م غ ا ثما (.)1

ويتل االىتضا ن ماب مراء الىتل ء ابض اصر ابف ين يد اب تاع ابتد تتلاوت مرة ابم كل وال
يمحك ابوصوغ بيطا ممفرده( .)2بذا رص اأ ظمن ابقا و ين م غ ابمقار ن رحل مضابلتطا م صو
اصن.
ابمشرع ابمصر يد ابمادة ( )1/16م قا و ابت كيل ابمصر رحل ا (بطيئن ابت كيل

ي

مي ار أو أكثر بتقديل تقرير مكتوب أو شفطد يثم

تضيي

ر ابلحىن مشأ مىائغ مضي ن

يد م

ت ددها ،وترىغ بل كغ م اب ريي صورة م قرارها مت ديد ابمطمن ابمى دة بل اب مير).
ومذا

االتلاه ذهب ابمشرع اأرد د يد ابمادة (/14أ) م قا و ابت كيل اأرد د(.)3
ويد لميع اأ واغ يإ تقرير ابحلوء بل اب مرة م ردمه لوات بطيئن ابت كيل ،ييمك طا أ

تأمر مطا م تحقاء فىطا أو م اء رحل حب اب صول ،أ دهل أو ك هما(.)4
ومطذا ابمض ل ذهم م كمن اىتئ اك ابقاهرة يد قرار بطا يق

( ذا كا اأ راك قد اتفقوا

رحل دب بل ن مراء ه دىيي وم اىمي بحمضاي ن وبل ت فذ هيئن ابت كيل اتفاقطل يق

ابم كمن

كل ابم كمي اىت ادا بل أ ه م ابمقرر أ وىائغ ا ثما

وم طا دب

مريض ابدروى م

بلا اب مراء م اأمور ابتد ت
حما

أ

ع بتقدير هيئن ابت كيل ابتد بطا ابىح ن ابم حقن يد ابفصغ يد

ترى م اب رور ات اذها بحفصغ يد ابمو وع ابمضروض رحيطا توص بوله اب ق

يد ابدروى وذبك مقا بىح تطا ابتقديرين ابم وبن بطا كما ا ه بطا أ تريض دب أ بلا

مرة

ىواء ه دىين أو م اىمين متل أر م ر اصر ابدروى ملتمضن ما يكفل بتكوي رقيدتطا)(.)5
()1
()2
()3

()4
()5

ى من ،أ مد رمد ابكريل ،قا و ابت كيل ابتلار وبدوبد وابدا حد ،مرلع ىامق،
رمد ابر م  ،هدى م مد مليد ،مرلع ىامق
كذبك

ابمادة ( ،14أ) (بطيئن ابت كيل تضيي

(.)911

(.)111
مير أو أكثر بتقديل تقرير مكتوب أو شفطد يثم

يد م

ر ابلحىن مشأ مىائغ

مضي ن ت ددها ،وتمحش ابطيئن كغ م اب ريي قرارها مت ديد ابمطمن ابمى دة بل اب مير).
ه د  ،أ مد ،مرلع ىامق،

(.)55

مركت ا ىك درين بحت كيل ابتلار ابدوبد وابوىائغ ابمديحن ب غ ابم اترا  ،اىتئ اك ابقاهرة ،دائرة  8تلار لحىن 1991/11/16
يد ابدرويي  45 ،14بى ن ( )117ق. https://www.facebook.com/Aiacadr/posts/765336433493062 . ،
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أما ماب ىمن بل قوارد اأو ىتراغ بحت كيل ي ص
ابت كيل مضد ابتشاور مع اأ راك أ تضي

يد ابمادة ( )1/19رحل ا (يلوت بطيئن

مي ار مىتق أو أكثر بتقديل تقرير كتامد بيطا مشأ

مىائغ مضي ن ت ددها هيئن ابت كيل .وترىغ بل اأ راك ى ن م ابص

يا ابتد ددتطا هيئن

ابت كيل بذبك اب مير).
و

ابقا و اب موذلد بحت كيل ابتلار ابدوبد يد ابمادة (/1/16أ) رحل ا (ما بل يتفق

اب ريا رحل

مي ار أو أكثر م

ك ما يحد ،يلوت بطيئن ابت كيل ،أ تضي

مير بتقديل تقرير

بيطا مشأ مىائغ مضي ن ت ددها ابطيئن).
وأ ي ار تلدر ا شارة ه ا مأ ابم كل ال يتقيد م أر
ابتقديرين يد ذبك أىوة مأ كال ابق اة .يححم كل ص

اب مير ابم تدب مابدروى ،وبه ابىح ن

ين اأ ذ مما ا تطل بيه اب مير ذا رأى ييه

ما يق ضه ويتفق مع وله اب ق يد ابدروى .)1( ،ومطذا قرر م كمن اب قض ابمصرين رحل ا
(ردل تقيد ابم كمن م أر اب مير ابم تدب يد ابدروى .ىمطا أ تقيل ق اءها رحل اأدبن اأ رى
ابمقدمن متل ولد

ييطا ما يكفد بتكوي رقيدتطا .ال يحتمطا أيراد أىماب أ رى مىتقحن بحرد مطا

رحل تقرير اب مير)(.)2

المطلب الرابع
صالحية المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق
يقصد مابقا و ابوالب ابت ميق رحل ابت كيل هو ملمورن ابقوارد ابقا و ين ابتد يصغ اب كل
بل أ طا ابم اىمن بحت ميق رحل اب تاع ىواء أكا مصدرها قا و ا و يا ما ،أل كا

()1
()2

وابد ،يت د ،قا و ابت كيل ،مرلع ىامق،

مشتقن م

(.)171

قض مد د ،اب ض رقل  191بى ن  19ق ائين ،لحىن 1964/11/11ل ،ملمورن أ كال اب قض ،ابقاردة رقل  ،185م د ج،
(.)1189 _ 1188
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ملمورن قوا ي و ين ،أل أ طا قوارد متضارك رحيطا يد م ي ابتلارة ابدوبين مضيدا ر ابقوا ي
ابو ين بحدوغ(.)1
ومارتمار ابت كيل يضتمد يد لوهره رحل اتفاق ابم تكمي وأ ه وبيد رادتطل ،يتحضب هذه
ا رادة دو ار رئيىيا يد ت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق رحل ابت كيل رحل ارتمار أ ابت كيل أىاىه
ومصدره هو رادة ابم تكمي ( .)2ويد غياب االتفاق رحل ت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق م قمغ
ابم تكمي  ،ييتولب رحل هيئن ابت كيل أ تواله مشكحن ابم ث ر ابقا و اأكثر م ئمن بحتوصغ
بل اب كل اأكثر ردابن(.)3
وتظطر أهمين ابقا و ابوالب ابت ميق يد لميع م ار غ ابت كيل ،يقد يكو بطذه ابقوارد
دور هال يد ت ديد ما ذا كا اب كل ابت كيمد كما و يا أو أل ميا كما قد ي دد ابم كمن
ابم تصن ر د اب الن بحمىاردة ابق ائين ىواء يد مر حن تشكيغ هيئن ابت كيل أو الت اذ مضض
ا لراءا

ابت فظين وابتدامير ابوقتين.

ياالرتما ار يد ت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق رحل لراءا
االرتما ار

ابت كيل ،قد ت تحك ر تحك

ابتد تديضطل بت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق رحل مو وع اب تاع( ،)4وهذا ما أكدته

م كمن اب قض ابفر ىين ،يث ق

ماىت ارن ابم تكمي ى اد كغ م مو وع اب تاع وال ارءا

ابت كيل بقا و ي م فصحي (.)5

()1
()2

()3

()4
()5

ابلم ار  ،صادق م مد م مد ،ابت كيل ابتلار ابدوبد ويقا ب تفاقين ابضرمين بحت كيل ابتلار بضال 1987ل ،مرلع ىامق،

(.)194

ابىمدا  ،أ مد ،)1991( ،ابقا و ابوالب ابت ميق يد ابت كيل ابتلار ابدوبد ،ملحن اب قوق ،ابى ن ابىامضن رشر ،ابضدد اأوغ
وابثا د،

(.)174

لماغ ابدي  ،ص ح ابدي ( ،) 1994دور أ كال ابت كيل يد ت وير حوغ مشكحن ت اتع ابقوا ي  ،دار ابفكر ابلامضد ،ا ىك درين،
(،)1

(.)9

مراهيل ،مراهيل أ مد ،ابت كيل ابدوبد اب ا

 ،مرلع ىامق،

(.)111

م د مقداد ،م مد رحد م مد ،قا و ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مرلع ىامق،

(.)148
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ت اوغ يد اأوغ :ابقا و ابوالب ابت ميق رحل لراءا

بذا ى قىل هذا ابم حب بل يرري

ابت كيل ،اما ابثا د ييت اوغ :ابقا و ابوالب ابت ميق رحل مو وع اب تاع.

الفرع األول :القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم:
يقصد مإلراءا
وتمدأ هذه ا لراءا

ابت كيل ابىير مابضمحين ابت كيمين م مدايتطا تل طايتطا مصدور اب كل،
م اب

وة اأوبل ابتد يقول مطا ابمدرد بحىير مابت كيل(.)1

وأ مىأبن ت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق رحل لراءا
تضتمر ذا

ابت كيل بيى

مىأبن ظرين ،مغ

أهمين يوين م لوا ب ردة ،يم لا ب أ هذا ابقا و يتود اأ راك وابم كمي

مملمورن ابقوارد ابقا و ين اب تمن ب ىل ابمىائغ ا لرائين ابتد تثور أث اء صومن ابت كيل ،مثغ
تمادغ ابمذك ار  ،وابمواريد وىماع ابشطود وغيرها م ابمىائغ ا لرائين اأ رى(.)2
وم لا ب أ ر ،لد أ مضظل اأ ظمن ابقا و ين م غ ابمقار ن تضحق تد غ ابم اكل ابق ائين
بحمىاردة يد تشكيغ م كمن ابت كيل رحل قا و دوبن مقر ابت كيل ،مي ما رحق ابمضض اآل ر رحل
ابقا و ابوالب ابت ميق رحل لراءا

ابت كيل(.)3

وت تحك ابقوارد ابقا و ين أو ابقا و ابذ
اأمر يتضحق مت كيل ا

ت

ع به لراءا

أو ت كيل مؤىىد ،ياأمر م تحك يد مىأبن ابت كيل اب ا

رادة اأ راك دورها يد ا تيار ابقوارد ابقا و ين أو ابقا و ابذ ت

()1

()2
()3

داد ،متة ،ابت كيل يد ابقوا ي ابضرمين ،مرلع ىامق،
مرلع ىامق،

ابت كيل م ىب ما ذا كا

ع به لراءا

ييكو

ابت كيل.

( ،)177و ،ر وا  ،أمو تيد ،اأىي ابضامن يد ابت كيل ابتلار ابدوبد،

(.)87

أمو تيد ،ىراج ىي  ،ابت كيل يد رقود ابمتروغ ،مرلع ىامق،
اأ دب ،رمد اب ميد ،موىورن ابت كيل ابدوبد ،مرلع ىامق،

(.)455
(.)455
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ار هيئا

أما يد ابن ابت كيل ابمؤىىد ييتل يد

ومراكت ابت كيل ابدائمن ،يابت كيل

ابمؤىىد ال يثير أين صضومن ماب ىمن بحقا و ابوالب ابت ميق رحل لراءا

ابت كيل ،يفد هذه

اب ابن يلر ابت كيل ويقا بما تقرره ابقوارد ابمتمضن يد ابمؤىىن ابت كيمين يمملرد اتفاق ابم تكمي
م يا رحل اتفاقطل رحل تماع بوائم وتضحيما

رحل ى اد ابت كيل بل مركت ت كيل يىتدغ

هذا

ابمركت مما يشتمغ رحيه م قوارد لرائين ،وبك هذا ال يم ع تل يد ابن ا تيار ابت كيل
ابمؤىىد م قمغ ابم تكمي أ ي تاروا قوارد قا و ين أو قا و ا بي مق رحل ا لراءا

ر د لراء

ابت كيل(.)1
ك ابفقطد وغ مىأبن ت ديد ابقا و ابوالب

وم اأهمين ممكا يلدر م ا ا شارة بل اب
ابت ميق رحل لراءا ابت كيل ،وممض ل آ ر يدور اب
اب ا

ك وغ تغحيب أ قا و يد ابن ابت كيل

.
وا قىم

آراء ابفقطاء بل يريقي مشا ت ديد هذا ابقا و  ،ياالتلاه اأوغ ذهب بل رم

ابت كيل والراءاته ممكا ابت كيل ،ييرى أص اب هذا اب أر
لراءا

أ ابقا و ابوالب ابت ميق رحل

ابت كيل هو قا و ابدوبن ابتد يلر رحل قحيمطا ابت كيل ،ويىت دو يد ذبك بل أ

ابم كل ما يقيل ابضدابن يد ابدوبن ابتد يلر رحل قحيمطا ابت كيل واقامن ابضدابن ت مثق دائما م
ىيادة ابدوبن ،يكغ دوبن هد ابتد تمي يد أ اب اال
ابضدابن رحل قحيمطا ،وي تترو اال تصا

()1
()2

وويق أ شرو يلوت بحم كمي أ يقيموا

م م اكمطا ابق ائين(.)2

ىامد ،يوت م مد ،ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مرلع ىامق،
أمو تيد ،ىراج ىي  ،ابت كيل يد رقود ابمتروغ ،مرلع ىامق،

(.)161
(.)458
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هذا م

ا ين ،وم

ا ين ثا ين ،يرى أص اب هذه اب ظرين أ ابقا و اأ ىب مو وريا

هو قا و م غ ابت كيل ،رحل ارتمار أ هذا ابقا و يمثغ ا رادة اب مي ن بح صول يد ابن ما
ذا بل ي تاروا ص ار ن ابقا و ابوالب ابت ميق رحل لراءا
اع لراءا

وأ ي ار ،يرى أص اب هذا اب أر  ،أ

ابت كيل(.)1
ابت كيل بقوارد لراءا

ابدوبن ابتد

يلر رحل قحيمطا ابت كيل يتماشل مع قاردة ابت اتع ابمضروين يد كغ اب ظل ابقا و ين مشأ مىائغ
ا لراءا  ،وهد ابقاردة ابتد ت
اب اصن ما لراءا
حص

رحل أ (يىر رحل قوارد اال تصا

قا و ابمحد ابذ

ولميع ابمىائغ

تقال ييه ابدروى أو تماشر ييه ا لراءا )( ،)2وهذا هو ما

بيه هيئن ابت كيل يد كمطا ابمؤرخ ق أكتومر ( )1971يد اب تاع مي اب كومن ابحيمين

وشركن ابمتروغ ا كحيتين ،م ت ميق قا و دوبن مقر ابت كيل وهو ابقا و ابد ماركد رحل لراءا
ابت كيل(.)3
وقد أمدى اأىتاذ ىوتر هغ ( )Sauser Hallولطن ظره مطذا ابصدد يد تقريره ابذ قدمه
بل مضطد ابقا و ابدوبد يد دورة ا ضقاده مأثي ا ى ن  ،1951يث قاغ ( ذا كا ابت كيل هو م
ميضن م تح ن ،أ

اتفاقين ق ائين ،يإ

رماغ هذا االرتمار ابمتدوج يقت د ابقوغ مأ قا و

مكا ابت كيل هو ابذ يتضي أ يىر رحل ملموع ابت كيل ،أ م
ابمو وع)( .)4ال أ هذا االتلاه بل يىحل م اال تقادا

يث ا لراءا

وم

يث

ابفقطين وذبك بضدة أىماب وهد:

 .1أ ابم كل ال يقيل ابضدابن ماىل ابدوبن ابتد يلر رحل قحيمطا ابت كيل يطو بيي م ألطتة
ابدوبن وال يتحقل م طا ص
()1
()2
()3
()4
()5

ين ابفصغ يد اب تاع(.)5

ريض  ،والء ،ابت كيل ابتلار ابو د وابدوبد يد ابممحكن ابضرمين ابىضودين ،مرلع ىامق،
ى من ،أ مد رمد ابكريل ،ابت كيل يد ابمضام

ابمابين ابدا حين وابدوبين ،مرلع ىامق،

مشار بيه ،مراهيل ،مراهيل أ مد ،ابت كيل ابتلار ابدوبد اب ا

(.)145
(.)111

 ،مرلع ىامق،

(.)891

ا ظر :ر وا  ،أمو تيد ،اأىي ابضامن يد ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مرلع ىامق،

(.)96

أمو تيد ىراج ،ىي  ،ابت كيل يد رقود ابمتروغ ،مرلع ىامق،

(.)461
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 .1بيي م ابص يم ابقوغ أ ت ميق ابقا و ا لرائد بدوبن مقر ابت كيل ي قق ابتوات مي
اب ميضن ابتضاقدين واب ميضن ابق ائين بحت كيل ،يتحك اب ميضن يىتمدها ابت كيل م لوهره
وذاته م ىما ه ظاما ق ائيا ي قق ماين ق ائين مواتين بتحك ابتد ي ققطا ق اء ابدوبن وال
يىتمد تحك اب ميضن م ابظروك ابمكا ين ال ضقاده ه ا أو ه اك(.)1
 .1أ ابت ور ابمح وظ يد رابل االتصاال
شمكن ا تر

ا بكترو ين وما تراه ابيول م ت كيل رمر وىائغ

قد ىاهل يد طاء رطد ىي رة ابلغرايين ،ي

يصحم ابيول هذا ابمفطول

ابتقحيد بت ديد مكا ابت كيل ابذ يقول رحل ابرام ن ابلغرايين مإقحيل ابدوبن(.)2
اع ا لراءا

.4

بقا و دوبن ابمقر يت م ابمصادرة رحل ابم حوب ،وذبك رحل

أىاي أ اأ ظمن ابقا و ين بحت كيل ال تفرض رحل ابم تكمي ت ديد مقر ابت كيل يد
اتفاق ابت كيل ومابتابد يإ مقر ابت كيل قد ال يكو مضرويا مىمقا(.)3
أما االتلاه ابثا د ،ييذهب بل رم ابت كيل والراءاته مإرادة اب ريي  .أ
ابت ميق رحل لراءا

أ ابقا و ابوالب

ابت كيل يلب أ يكو ابقا و ابم تار مواى ن اأ راك أ فىطل ،وذبك

أرماال بممدأ ىح ا ا رادة ابمضموغ مه يد ملاغ ابم ث ر ابقا و ابوالب ابت ميق رحل ابضقود
مصفن رامن(.)4

()1
()2
()3
()4

ى من ،أ مد رمد ابكريل ،قا و ابت كيل ابتلار ابدوبد وابدا حد ،مرلع ىامق،
ابصا ور  ،مط د أ مد ،مرلع ىامق،

(.)114

أمو تيد ،ىراج ىي  ،ابت كيل يد رقود ابمتروغ ،مرلع ىامق،
ىامد ،يوت م مد ،ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مرلع ىامق،
مرلع ىامق،

(.)181

(.)591

(.)461
( ،)161ورمد ابمليد ،م ير ،اأىي ابضامن بحت كيل ابدوبد وابدا حد،
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ويرى أ صار هذا االتلاه ،أ اأي حين يلب أ تكو بحقا و ابذ

ي تاره أ راك اب تاع

م كل ىير ابم اترن ابتد ت رح رحل ابت كيل مارتماره لوهر هذا اب ظال ،يد رأيطل ،يمدو كق اء
اتفاقد يضتمد يد اأىاي رحل اتفاق أ راك اب تاع ىواء يد شر ابضقد أو يد مشار ن مىتقحن(.)1
وقد ذهب أص اب هذا اب أر
واأىاىد ابذ
ابذ

بل تمرير قوبطل مأ اتفاق ابت كيل يضتمر ابتصرك ابرئيىد
اأ رى ابمكو ن بحت كيل ،يض دما م ث ر ابقا و

ت تج ر ه ىائر ابتصريا

ي كل ابت كيل يد ملموره ،يإ ا ماب قيقن م ث ر ابقا و ابذ

ور دما يت دد هذا ابقا و يت دد يد ابوق

ذاته ابقا و ابذ ي كل ابتصريا

اتفاق ابت كيل ،وبما كا اتفاق ابت كيل ي

ع بقا و

ي كل ابت كيل مملموره مما يد ذبك لراءا

ابت كيل(.)2

ويد هذا ابصدد يقد ص

ي كل اتفاق ابت كيل
اأ رى اب اتلن ر

رادة اأ راك ،يإ هذا ابقا و هو ابذ

ابمادة (/1/5د) م اتفاقين يويورك رحل لوات ريض االرتراك

وت فيذ كل ابت كيل ذا قدل اب صل ابدبيغ رحل (أ تشكيغ هيئن ابت كيل أو لراءا ابت كيل م ابفا
بما اتفق رحيه اأ راك أو قا و ابمحد ابذ تل ييه ابت كيل يد ابن ردل االتفاق).
ويد

وء ما تقدل

ح

بحقوغ ،مأ ابت ميق ابضمحد يد هذا اب وع م ابت كيل اب ا

ابصضيد ابدوبد وابدا حد قد اتله بل اأ ذ مإرادة اب صول ،أ

رحل

رادة اب صول تحضب دو ار رئيىيا

يد صياغن ابقوارد ا لرائين أو ا تيار ابقا و ابذ ي كل ىير ابم اترن اصن ذا كا ابقا و
مضي وصريم ،ويد اغ غياب هذه ا رادة ييحضب قا و مكا ابت كيل دو ار ا تيا يا ومىا دا(.)3
واذا كا اأصغ يد ت كيل اب اال

اب اصن أ اأ راك هل أص اب ابشأ واأمر يد

ت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق رحل لراءا
()1
()2
()3

ابت كيل ويمحكو اب رين ابم حقن يد ا تيار هذا

ر وا  ،أمو تيد ،اأىي ابضامن يد ابت كيل ابتلار وابدوبد ،مرلع ىامق،
أمو تيد ،ىراج ىي  ،ابت كيل يد رقود ابمتروغ ،مرلع ىامق،

(.)95

(.)464

وبحمتيد ا ظر :ابريارد ،أشرك رمد ابضحيل ( ،)1996ابت كيل يد ابض قا

اب اصن ابدوبين ،دار ابكتب ابقا و ين ،مصر،

(.)417
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ابقا و أو ابقوارد ابقا و ين ا لرائين ابتد ت مق رحل صومن ابت كيل .ال أ ابواقع كثي ار ما
يثم أ صياغن اأ راك بحقوارد ا لرائين ابمفصحن ابتد ت كل ىير ابم اترن هو م اأمور غير
مأبوين كثي ار أ طا قد تص دل مع مضض ابقوارد ا لرائين اآلمرة أو تحك ابتد تتضحق ماب ظال ابضال
م تمغ بمشار ن ابت كيل ذاتطا بم ابفتطا بح ظال ابضال وقد تغيب

يد دوبن ابت فيذ ،أو مىمب م

هذه ا رادة ر ابقا و ابوالب ابت ميق رحل لراءا

ابت كيل(.)1

وه ا تمدو مشكحن؛ يابتىاؤغ ابذ ي رح م صو

ما ىمق ،م يمحك اب ق يد ا تيار وتكمحن

ابقوارد ا لرائين بىير ابم اترنإ
وبإللامن رحل هذا ابتىاؤغ ،يقد وب ابتشريضا ابو ين واالتفاقين وابقوارد ابدوبين اب اصن
مابت كيل مأ هيئن ابت كيل تمحك ا تصاصا ار ومماش ار يد ا تيار لراءا

ابت كيل وابتد تراها

م اىمن يد ذبك(.)2
وكما تؤكد ابت ميقا

ابضمحين رحل أ هيئن ابت كيل هد ابتد تقول مت ديد وا تيار ابقوارد

ا لرائين يامن ر اأ راك ابم تكمن رغل قطل يد ذبك ،وابضحن يد ذبك يضود بألىماب ابتابين:
 .1يصضب رحل ابم تكمي ابتكط مابمىائغ ابمىتقمحين ابتد يثيرها اب تاع ومابتابد صضومن
ت ظيل ا لراءا (.)3
 .1قحن مرة ابم تكمي مأ كال ابت كيل تثير بديطل ابم اوك م وقوع ابتصادل مع ابقوارد
ابمتضحقن ماب ظال ابضال يد دوبن ابت فيذ(.)4

()1
()2
()3
()4

ر وا  ،أمو تيد ،اأىي ابضامن يد ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مرلع ىامق،
ا ظر

(.)91

ابمادة ( )15م قا و ابت كيل ابمصر وابمادة ( )14م قا و ابت كيل اأرد د وابمادة ( )19م ابقا و اب موذلد.

ابصا ور  ،مط د أ مد ،مرلع ىامق،

(.)117

ر وا  ،أمو تيد ،اأىي ابضامن يد ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مرلع ىامق،

(.)91
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 .1قد ال يشتمغ يد مضض اأ يا ابقا و أو ابقوارد ا لرائين ابتد ي تارها ابم تكمي رحل
كاين ابمىائغ ا لرائين مما يتولب رحل ابم تكمي ابم ث ر ابقا و اأ ىب بتكمحن هذا
اب ق

يغابما ما يكو ابم كل ابش

وم أ كال ابت كيل ابدوبين ابتد أ ذ

اأكثر دراين مطذا اب صو
مص

(.)1

ين هيئن ابت كيل يد ت ديد لراءا

ابت كيل

ما لاء مه اتفاق ابت كيل يد  11شما  1955مي ابممحكن ابضرمين ابىضودين وابشركن ابضرمين
اأمريكين بحمتروغ ( )ARAMCOرحل أ هيئن ابت كيل تقرر قوارد ا لراءا
هيئن ابت كيل أ م اب رور اىت اد ا لراءا
ا لراءا

ابتد تتمضطا ،و أر

بل ظال قا و د قائل مع اىتمضاد يكرة ت ديد

بتقديرها ابش صد و ظ ار ال ا د أ راك اب تاع دوبن بذا قرر

اع لراءا

ابت كيل بل ابقا و ابدوبد ابضال(.)2
ومما تقدل

بل تيلن مفادها أ ابم كل يمحك ص

ح

ت

ابقا و ين أو ابقا و ابذ

ع به لراءا

ين واىضن يد تكمحن ابقوارد

ابت كيل يد اغ ردل كفاين ا لراءا

ابتد اتفق

رحيطا ابم تكمو أو ردل االتفاق أص رحيطا .وممض ل آ ر يإ ابم كل يضمغ يد مادئ اأمر
ويقا بممدأ ىح ا ا رادة أو يكرة اب

وع ا راد ابتد اتفق اأ راك رحيطا ،وبه ص

ابقوارد ا لرائين ر د ردل كفاين ا لراءا
ابت ميق رحل لراءا

()1
()2

ابمتفق رحيطا ،يحه ص

ين تكمحن

ين ت ديد ابقا و ابوالب

ابت كيل يد ابن غياب اتفاق اأ راك رحل ا تيار قا و ما.

ابريارد ،أشرك رمد ابضحيل ،ابت كيل يد ابض قا

اب اصن ابدوبين ،مرلع ىامق،

ا ظر :ىامد ،يوت م مد ،ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مرلع ىامق،
ابدوبين اب اصن ،مرلع ىامق،

(.)414

(.)418

( ،)161ابريارد ،أشرك رمد ابضحيل ،ابت كيل يد ابض قا
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الفرع الثاني :القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع:
يضتمر ابقا و ابوالب ابت ميق رحل مو وع اب تاع م أهل ق ايا ابت كيل ،يطو اأىاي يد
صدار اب كل ابت كيمد ،ومابتابد ىل اب تاع وا طائه .وم ابم

ظ أ ابقا د ال يلد صضومن

يد ت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق رحل مو ع اب تاع ،بكو ه ي مق اب صو

ابقا و ين بحدوبن ابتد

يىتمد ىح ته م طا ،ومابتابد يإ ه ي مق قوارد ابقا و ابدوبد اب ا

مت اتع ابقوا ي يد دوبته.

يد ي أ اأمر م تحك تماما ماب ىمن بحم كل كو ه يىتمد ص

ياته م اتفاق اأ راك.

يابم كل يماري مط ته ابت كيمين ويقا بما تمحيه رحيه رادة اأ راك ابتد يلد بطا أىاىا يد ابضقد،
هذه ابمىأبن أكثر صضومن وتضقيدا ر دما تغيب رادة اأ راك ر د ت ديد ابقوارد أو ابقا و

مغ

ابوالب ابت ميق رحل مو وع اب تاع.
بذا يتضي يد هذه ابدراىن أ
اب تاع ،وثا يا ص

ضرض أوال ابن اتفاق اأ راك رحل ت ديد ابقا و ابذ ي كل

ين ابم كل يد ت ديد أو ا تيار ابقا و ابوالب ابت ميق رحل مو وع اب تاع

يد اغ غياب اتفاق اأ راك رحل ت ديده ورحل اب و اآلتد:
والً :اتفاق األطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق :بقد رص
()1

ابو ين

واالتفاقيا

ابدوبين اب اصن مابت كيل رحل

غابمين ابتشريضا

رورة ابتتال هيئن ابت كيل مابقوارد وابقا و

ابذ اتفق رحيه اب صول بي كل تارطل م يث ال يلوت بطا أ تتلأوت ذبك ر د اب كل رحل اب تاع
واب كل مغيره.

()1

ص

ابمادة (/16أ) ت كيل أرد د (ت مق هيئن ابت كيل رحل مو وع اب تاع ابقوارد ابقا و ين ابتد يتفق رحيطا اب ريا واذا اتفقا رحل

ت ميق قا و دوبن مضي ن اتمض

ابقوارد ابمو ورين ييه دو ابقوارد اب اصن مت اتع ابقوا ي ).
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يص

ابمادة ( )1/19م قا و ابت كيل ابمصر رحل ا (ت مق هيئن ابت كيل رحل

مو وع اب تاع ابقوارد ابتد يتفق رحيطا اب ريا  ،واذا اتفقا رحل ت ميق قا و دوبن مضي ن أتمض
ابقوارد ابمو ورين ييه دو ابقوارد اب اصن مت اتع ابقوا ي ما بل يتفق رحل غير ذبك).
ويت م أ ابمشرع ابمصر أر ل اأوبوين بت ميق قا و رادة اأ راك متفقا يد ذبك مع
ابفحىفن ابتد يقول رحيطا ظال ابت كيل ابذ يىتمد ولوده م اتفاق أ راك اب تاع رحل اأ ذ مه(.)1
ورحيه يإ هيئن ابت كيل ر د اتفاق ريد ابت كيل ،تكو أمال أ د اأمري ابذ

يلب ابتفرقن

مي طما .ياأمر اأوغ ،اتفاق ريد ابت كيل رحل قوارد مضي ن ت كل تارطل .وقد يرى ابمضض أ
ابمشرع اىت دال اص

ح اتفاق ريد اب تاع رحل قوارد ت كل تارطل وبل يىت دل اص

ح قا و

ي كل تارطل .مما يض د أ راك اب تاع اب رين ابواىضن يد أ ي مقوا هذه ابقوارد ويق مشيئتطل(،)2
مع مراراة ما يتضحق ماب ظال ابضال تل ال يكو ذبك ىمما يد ردل ت فيذ اب كل ويقا بما ت

رحيه

ابمادة ( )1/5م اتفاقين يويورك( ،)3ورحيه يإ ب ريد اب تاع م حق ا رادة يد ا تيار قوارد
اصن أو شرو تضاقدين مضي ن ،وا شارة بل أ كال رقد موذلد أو قوارد مو ورين مو دة،
ويصيغو م كغ ذبك ابقوارد ابقا و ين ابتد ت كل تارطل ،ييضتمر ما اتفق رحيه هو شريضتطل ابتد
ت كل ابضقد وتحتتل مت ميقطا هيئن ابت كيل(.)4
أما اأمر ابثا د يقد اىت دل ابمشرع اص
وي

()1

()2
()3

ظ م هذا اب

ح ا تيار رك اب تاع بقا و دوبن مضي ن.

أ ه قد ظر ابحلوء بل ا

مشيميش ،لضفر ،) 1999( ،ابت كيل يد ابضقود ا دارين وابمد ين وابتلارين وأىماب م
اب قوقين،1 ،

ابقرار ابت كيمد وآثاره ،م شو ار

تي

()175

ابمرير  ،م مود م تار ،ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مرلع ىامق،

(.)111

ابمادة ( ) 19/5م اتفاقين يويورك (يلوت بحىح ن ابم تصن يد ابمحد ابم حوب بيطا االرتراك وت فيذ كل ابم كمي أ تريض
االرتراك وابت فيذ ذا تمي بطا :أ .أ قا و ابمحد ال يليت تىوين اب تاع ر

()4

ابن ،بذا يإ ا تيار اأ راك بقا و دوبن

ت فيذه ما ي ابك اب ظال ابضال يد هذا ابمحد.
ابصاو  ،أ مد ابىيد ،مرلع ىامق،

(.)198

ريق ابت كيل .ب .أ يد االرتراك م كل ابم كمي أو

111

مضي ن يض د ولوب ت ميق ابم كل بحقوارد ابمو ورين يد هذا ابقا و وبيي بقوارد ا ى اد ييه(،)1
ما بل يتفق ريد اب تاع رحل ت ميقطا.
كما أ ذ

مذا

ابممدأ قوارد ابت كيل ذا

اب ميضن ابدوبين ي ص

ابمادة ( )18م ابقا و

اب موذلد رحل (تفصغ هيئن ابت كيل يد اب تاع ويقا بقوارد ابقا و ابتد ي تارها اب ريا موصفطا
والمن ابت ميق رحل مو وع اب تاع ،وأ ا تيار بقا و دوبن ما أو ظامطا ابقا و د يلب أ يؤ ذ
رحل أ ه شارة مماشرة بل ابقا و ابمو ورد بتحك ابدوبن وبيي بل قواردها اب اصن مت اتع
ابقوا ي  ،ما بل يتفق اب ريا ص ار ن رحل
ومما تقدل ي

ظأ

ك ذبك).

ابمادة ( )1/19ت كيل مصر يت امق مع

ابمادة ()1/18

م ابقا و اب موذلد وابمادة (/16أ) ت كيل أرد د مع ولود ا ت ك مىي يد صياغن ابشق
اأوغ ،مما يىمم مت ميق اب
ذ ت

رحل ابت كيل ابدا حد ر د تم د ابدوبن أ كال ابقا و اب موذلد

يد ابفقرة ( )1م ابمادة ( )18رحل أ (تفصغ هيئن ابت كيل يد اب تاع ويقا بقوارد

ابقا و ابتد ي تارها اب ريا موصفطا والمن ابت ميق رحل مو وع اب تاع  ،)...ياب
وصريم يد أ ما ي تاره اب ريا هو ت ميق قوارد قا و مضي وق

وا م

اال تيار ،وبيي ا تيار

ت ميق هذا ابقا و مصفن م حقن.
وي

ظ أي ا أ صياغن

ابمادة ( )1/19ت كيل مصر أكثر رمومين م

( )1/18م ابقا و اب موذلد ،وابمادة (/16أ) ت كيل أرد د ،ذ يشير اب

ابمادة

اأوغ بل ت ميق

ابقوارد ابتد يتفق رحيطا اب ريا دو أ يقيد وصك هذه ابقوارد مإ طا قوارد قا و مضي مما

()1

أمو تيد ،ىراج ىي  ،ابت كيل يد رقود ابمتروغ ،مرلع ىامق،

(.)567 ،566
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يىمم ما تيار قوارد رقد موذلد أو شرو

موذلين أو قوارد و ضتطا أ د مراكت ابت كيل

ابدوبد(.)1
ثانياً :صالحية المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع :يمرت دور ابم كل
يد ا تيار ابقا و ابوالب ابت ميق يد ظغ غياب اال تيار ابصريم أو اب م د ب ريد ابت كيل
بحقا و ابوالب ابت ميق رحل مو وع تارطما يث يتمتع ابم كل مىح ا

تقديرين واىضن يد هذا

ابصدد(.)2
وبك ابمشكحن ابتد تواله ابم كل تتداد صضومن وتضقيدا يد هذه اب ابن أ يد ابن غياب
اتفاق أ راك اب تاع رحل ت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق .يكما مي ا ذبك مىمقا مأ ابم كل ال يرتم
مدوبن ما رحل

ك ابقا د ابو د ابذ

ابقا و ين بقا و ا تصاصه ،أ

يرتم مقا و مضي ودوبن مضي ن مقيد مإتماع ابقوارد

قا و ابدوبن ابتد يىتمد ىح ن م طا ويصدر اأ كال ماىمطا،

ياأمر م تحك ماب ىمن بحم كل يحيي به قا و ا تصا

وال يىتمد ص

يته وىح ا ه م هذه

ابدوبن أو تحك(.)3
وما يؤكد هذه اب قيقن هو ابكثير م ق ار ار ابت كيل ابتلار ابدوبد .يث

قرار م كمن

ت كيل غرين ابتلارة ابدوبين رحل ما يحد ( ذا كا م ابمضروك أ بحق اة ىح ن ت ديد ابقا و
ابوالب ابت ميق م

غ تمارطل بقوارد ت اتع ابقوا ي اب ا

مابدوبن ابتد يقيمو ابضدغ ماىمطا،

يإ ابم كمي ابدوبيي ال يىت يضو االبتلاء بل مثغ هذه اب ريقن وتحك ابقوارد ،أ طل ال يىتمدو
ىح اتطل يد ابق اء يد ابم اترا
()1
()2
()3
()4

مشيميش ،لضفر ،مرلع ىامق،

( ،)177و ،مراهيل ،مراهيل أ مد ،ابت كيل ابدوبد اب ا

ابلم ار  ،صادق م مد م مد ،مرلع ىامق،
ريض  ،والء ،مرلع ىامق،

م أ دوبن)(.)4
 ،مرلع ىامق،

(.)175

(.)119

(.)161

رالع ابقرار رقل  1761بى ن ( )1979م م كمن ابت كيل بدى غرين ابتلارة ابدوبين :.Rev. arb 1972. p.10lets :مشار بيه
بدى :ابريارد ،اشرك رمدابضحيل ،ابقا و ابوالب ابت ميق رحل مو وع ابت كيل ،مرلع ىامق،

( )6
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وي

ظ أ اب رين ابواىضن ابتد يتمتع مطا ابم كل مشأ ت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق

رحل مو وع اب تاع م ابممك أ يتضارض مع اب ظال ابضال يد ابدوبن ابتد يراد ت فيذ اب كل
ابت كيمد ييطا مما يكو ىمما بريض ابت فيذ ،وه ا تثور ابمشكحنإ يي

ع ابم كل أمال ابكثير م

اب يا ار اب ظرين مي اب ظل ابقا و ين ابم تحفن ،وابتد تولب رحيه أ ي تار م مي طا قوارد ابت اتع
اأكثر م ئمن ب ميضن ابم اترن ابم رو ن رحل ابت كيل ورحيه تظطر ابضديد م اآلراء واالتلاها
ابفقطين ابمتماي ن مطذا ابصدد:
يذهب اب أر

اأوغ بل ابم ث ر ابقا و ابذ

ي كل مو وع اب تاع م

قوارد ت اتع ابقوا ي اب اصن مدوبن ابل ىين ابمشتركن أو ابو
هذا اب أر م تقد أ م ابم تمغ أ يكو

غ أرماغ

ابمشترك أ راك اب تاع .ال أ

ريد اب تاع م ل ىيتي م تحفتي أو مو

غير

مشترك.
ويرى ابمضض ا ابم كل يىت يع أ يحلأ بل كل قوارد ت اتع ابقوا ي يد ابدوبن ابتد
ي مغ ل ىيتطا أو ابدوبن ابتد يقيل ييطا قامن دائمن رحل أىاي أ ابم كل ىيكو أكثر بماما
ممثغ هذه ابقوارد .ال أ هذا اب أر ا تقد أ ه قد يترتب رحيه م ت ميق بقا و و د بيي به أ
صحن ممو وع اب تاع ويكو ممثامن ابت ميق ابلتايد بقوارد قا و ين رمما بل ت

ر رحل ماغ أ راك

اب تاع.
وذهب أر آ ر بت ميق قا و دوبن ابقا د ابذ

اىتمضد مىمب شر أو اتفاق ابت كيل.

ويضاب رحل هذا اب أر كو ه يطدر أىاي اب كمن م قيال ظال ابت كيل ابتلار ابدوبد.
و ظطر أر ي اد مت ميق ابم كل بقوارد ابت اتع يد ابدوبن ابتد يلر ييطا ابت كيل رحل
أىاي قموغ اأ راك اب م د بقوارد ابت اتع بقا و هذا ابمحد .ال أ هذا اب أر ا تقد ،أ اب ميضن
ابمضار ن بمكا ابت كيل تلضغ م ابصضومن ت ميقه.
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وه ابك م يميغ بت ميق قوارد ابت اتع يد محد ت فيذ ابم كل رحل أىاي ارتما ار رمحين تكم
يد ت فيذ اب كل .وا تقد هذا اب أر  ،أ ه قد ي صغ أ يتصغ ابت فيذ مأكثر م دوبن.
أما اب أر اأ ير يذهب بت ويغ ابم كل ص
ابتقيد مقوارد ابت اتع يد قا و ما أو م

ين ابم ث ر قوارد ا ى اد ابتد يراها م ئمن دو
غ رم اب تاع مقوارد ا ى اد وابتد تضتمر اأكثر اتصاال

مه ،ييقع رحل راتق ابم كل ا تيار ابقا و اأ ىب مو وريا ب كل مو وع اب تاع(.)1
وال شك أ مضيار ت ديد ابقا و اأ ىب بح تاع هو مضيار مو ورد وبيي ش صد يى د
بم حق تقدير ابم كل بما يراه هو أ ىب بح تاع( .)2وما يؤكد هذا ابمضيار يقد ق

هيئن ابت كيل

يد أ د ق ايا مركت ابقاهرة ا قحيمد رحل (أ هيئن ابت كيل تحلأ يد ابم ث ر ابقا و ابوالب
ابت ميق بل قا و مكا ابت كيل ،قا و مكا ابتوقيع رحل ابضقد اأصحد ،قا و م غ قامن
أ راك ابضقد ،قا و محد ت فيذ ابضقد ،قا و بغن ابضقد ،قا و بغن ابت كيل ذا كا
ابضقد ،يإذا كا

م تحفن ر

ابض قن ابقا و ين م غ اب تاع و ين يد لميع م ا رها يإ هيئن ابت كيل يلب

أ ت مق ابقا و ابمصر ذ هو اأكثر اتصاال ممو وع اب تاع)( .)3يإذا ا تار هيئن ابت كيل
قا و ا مضي ا بت ميقه ،يحيي بطا أ ت تار مضض قوارده دو ابمضض اآل ر ،يطد ال ت تار قوارد
قا و ين تراها م اىمن يد قا و مضي وا ما ت تار ابقا و ملميع قوارده ابم مقن رحل اب تاع.
كما بقد هذا ابمضيار تأكيدا يد االتفاقيا

ابدوبين وابتشريضا

ابو ين اب اصن مابت كيل

ابتلار ورحل اب و اآلتد:

()1
()2
()3

بحمتيد ا ظر :ر وا  ،أمو تيد ،اأىي ابضامن يد ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مرلع ىامق،
رمد ابر م  ،هدى م مد مليد ،مرلع ىامق،

(.)166-154

(.)171

ابق ين ابت كيمين رقل  95بى ن  1997لحىن  ،1998/1/11ملحن ابت كيل ابضرمد ،ابضدد اأوغ،

(.)151

115

والً :االتفاقيات والقواعد الدولية الخاصة بالتحكيم التجاري:
أ اتفاقين يويورك يد  1958/6/19بحت فيذ واالرتراك مأ كال ابت كيل األ مين توايق م ريقن
م ين رحل ابىح ن ابتقديرين بحم كل يد هذا ابملاغ ،يابمادة اب امىن م هذه االتفاقين يد
صورة م ابصور بمشكحن ابقا و ابوالب

تضدادها أىماب ريض ت فيذ اأ كال بل تتضرض مأ
ابت ميق رحل مو وع اب تاع.
كما ت

ابمادة  41م اتفاقين واش

اب اصن متىوين ابم اترا

اب اشئن ر االىتثمار

بى ن  ،1965رحل أ ه يد ابن ردل اتفاق اأ راك رحل ابقا و ابوالب ابت ميق ت مق هيئن
ابت كيل قا و ابدوبن اب رك يد اب تاع مما يد ذبك قوارد ت اتع ابقوا ي ابواردة يد قا و هذه
ابدوبن ،وكذبك ممادئ ابقا و ابدوبد وكما ص

ابمادة ( )18م ابقا و اب موذلد ابذ ارتمدته

بل ن اأمل ابمت دة بقا و ابتلارة ابدوبد بى ن .1985
ثانيا :التشريعات الوطنية الخاصة بالتحكيم:
تضترك مضض اأ ظمن ابقا و ين م ريقن صري ن وا
ابوالب ابت ميق رحل مو وع اب تاع ،يث ص
رحل

ن مص

ين ابم كل يد ت ديد ابقا و

ابمادة ( )1/19م قا و ابت كيل ابمصر

( ذا بل يتفق اب ريا رحل ابقوارد ابقا و ين والمن ابت ميق رحل مو وع اب تاع مق هيئن

ابت كيل ابقوارد ابمو ورين يد ابقا و ابذ ترى أ ه اأكثر اتصاال ماب تاع).
و ص ابمادة (/16ب) م قا و ابت كيل اأرد د رحل ا ( ذا بل يتفق اب ريا رحل ابقوارد
ابقا و ين ابوالمن ابت ميق رحل مو وع اب تاع مق

هيئن ابت كيل ابقوارد ابمو ورين يد ابقا و

ابذ ترى أ ه اأكثر اتصاال ماب تاع).
أما ماب ىمن بقا و ابمرايضا
ذبك ،ال أ ه يمك االىت تاج م

ابضراقد رقل ( )81بى ن ( )1969يحل يك موقفه وا
ابمادة ( )166مرايضا

ابتد أشار

ام

بل أ ابم كمي
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يفصحو يد اب تاع رحل أىاي رقد ابت كيل أو شر ه وما يقدمه اب صول بطل ،ويلوت بطل ابفصغ
يد اب تاع م اء رحل اب حما

ابمقدمن م لا ب وا د ذا ت حك اب رك اآل ر ر

وابمىت دا

تقديل ما بديه م أوله ابدياع يد ابمدة ابم ددة(.)1
وكا األدر مابمشرع ابضراقد أ ي
االتلاه ابذ

مذا

بيه ابتشريضا

ذهم

رحل ذبك مشكغ دقيق ووا م وصريم ،وأ يىير
ابو ين ابتد أشر ا بيطا واالتفاقيا

وابقوارد ابدوبين

اب اصن مابت كيل.
وي

ظ مما تقدل م

مابت كيل ابتلار أر

ابص

صو

ابتشريضا

ابو ين واالتفاقيا

وابقوارد ابدوبين اب اصن

ين بحم كل يد تضيي ابقا و اأكثر اتصاال ماب تاع دو ت ديد

وام بطذا االتصاغ أو ابم ئمن تاركي اأمر بم حق تقدير ابم كل بما يراه أ ىب بح تاع وابقا و
اأ ىب بح تاع ىي تحك ما ت ك ظروك اب تاع ،ومابتابد يطو مضيار مو ورد وبيي ش صد(.)2
ومما يلدر ذكره أ بحم كمي يد ابن ابت كيل اب ا

ص

ين ا تيار قوارد متفرقن مىتقاة

م مضض ابقوارد ابدوبين ابمضروين يد ملاغ ابت كيل تىمل (مابضادا

واأرراك ابتلارين ابدوبين)

يث يمك ارتمارها قا و ا يمك ت ميقه رحل مو وع اب تاع يث ذهب مطذا ابصدد اتلاهي
يقطيي ماال ت ك وغ مدى لوات ت مقيطا كقا و وهما :اب أر

اأوغ يرى أ هذه ابضادا

واأرراك ال ت مق ال موصفطا شر ا تضاقديا وهد متلردة م اب امع ابقا و د وال مد م اتفاق

()1

ص

ابمادة ( )166مرايضا

رراقد رحل أ (يفصغ ابم كمو يد اب تاع رحل أىاي رقد ابت كيل أو شر ه وما يقدمه اب صول بطل

ورحل ابم كمي أ ي ددوا بطل مدة بتقديل بوائ طل ومىت داتطل ويلوت بطل ابفصغ يد اب تاع م اء رحل اب حما
م لا ب وا د ذا ت حك اب رك اآل ر ر تقديل ما بديه م أوله ابدياع يد ابمدة ابم ددة ،).وهذا ما اتلط

وابمىت دا

ابمقدمن

بيه م كمن ابتمييت

ابضراقين يد قرارها رقل  41مد ين أوبل متاريخ  1991/1/11مشار بيه بدى :ابمشاهد  ،مراهيل (دو ى ن شر) ،ابم تار م ق اء
()2

م كمن ابتمييت ،م مضن ابتما  ،مغداد ،ج،1 ،1
ابصا ور  ،مط د أ مد ،مرلع ىامق،

(.)117

(.)77

117

اأ راك رحيطا وال تتىل مض صر ابلتاء ،ال أ اب أر ابثا د وهو اأرلم يرى مأ طا تشكغ ظاما
قا و يا به صفن ا بتال،
وذبك أ اىتقرار ابضمغ مطا وت ميقطا رحل

و مىتمر لضغ م طا ذا

امع قا و د محتل

م ىوامق ق ائين بل قوارد ملردة(.)1

يت وب

وابص

ين ابمم و ن بحم كل يد ت ميق اأرراك وابضادا

صداها يد صو

ابتشريضا

ابو ين واالتفاقيا

كقا و رحل مو وع اب تاع ،تلد

وابقوارد اب اصن مابت كيل ابتلار  .يقد

ابمشرع ابمصر يد ابمادة ( )1/19م قا و ابت كيل رحل (يلب أ ترارد هيئن ابت كيل ر د
ابفصغ ممو وع اب تاع شرو ابضقد م غ اب تاع واأرراك ابتلارين يد وع ابمضامحن) .ومذا
االتلاه ص

ابمادة (/16ج) ت كيل أرد د( ،)2و ابمادة ( )4/18م ابقا و اب موذلد( ،)3وما

يؤكد هذا ابممدأ أي ا ما ذهم
وي

بيه قوارد اأو ىتراغ مابمادة (.)4()1/15

ظ أ هذه اأرراك تضد مصد ار م مصادر ابقا و ال أ طا تأتد يد ابمرتمن ابثا ين مضد
تشريضد

ابتشريع ومضد ما يتفق رحيه اأ راك م قوارد قا و ين .يإذا تضارض ابضرك مع

والب ابت ميق أو مع قاردة قا و ين اتفق اأ راك ت ميقطا رحل مو وع اب تاع يإ هيئن ابت كيل
ال تحقد أ ارتمار بما يلر رحيه ابضرك يت ميق اأرراك ابلارين يكو ت ميقا تكميحيا ،ويظطر
ذبك مو وح م اب صو
وا ما أولم

()1
()2

()3

()4

ابقا و ين ابىامقن أ طا بل تولب رحل ابم كل ت ميق اأرراك ابلارين

رحل ابم كل يق أ يرارد اأرراك ابلارين.

رمد ابمليد ،م ير ،ابت ظيل ابقا و د بحت كيل ابتلار ابدوبد وابدا حد يد
ص

وء ابفقه وابق اء ،مرلع ىامق،

ابمادة (/16ج) ت كيل أرد د رحل أ (يد لميع اأ واغ يلب أ ترارد هيئن ابت كيل ر د ابفصغ يد مو وع اب تاع شرو

ابضقد مو وع اب تاع وتأ ذ يد اال رتمار اأرراك ابلارين يد وع ابمضامحن وابضادا
ص

ابمتمضن وما لرى رحيه ابتضامغ مي اب ريي ).

ابمادة ( )4/18م ابقا و اب موذلد رحل ا (يد لميع اأ واغ ،تفصغ هيئن ابت كيل يد اب تاع ويقا بشرو ابضقد و تأ ذ يد

ارتمارها ابضادا
ص

(.)51

ابمتمضن يد ذبك اب وع م اب شا ابتلار ابم مقن رحل ابمضامحن).

ابمادة ( )1/15قوارد اأو ىتراغ رحل آ (يد لميع اأ واغ تفصغ هيئن ابت كيل يد ابم اترن ويقا بشرو ابضقد

وترارد يد ذبك أين أرراك تلارين ىارين رحل ابمضامحن).

ولد ،

118

وهذه اأرراك ابلارين هد ملمورن اأرراك ابتد تكو

رمر ابى ي يد ابتلارة ابدوبين

وابتد ي حق رحيطا أرراك ابتلارة ابدوبين أو قا و ابتلارة .يطد مضض ابممادئ ابضامن يد ابقا و
أو ممادئ ابقا و ابدوبد ،مثغ ممدأ ابقوة ابمحتمن بحضقود وممدأ ولوب ا ترال لن اأمر ابمق د،
كذبك ممدأ ابقوة ابقاهرة وممدأ رادة ابتوات االقتصاد

يد ابضقود ابدوبين وأي ا مضض ابممادئ

ابتد اىتقر رحيطا ق اء ابت كيل ابدوبد(.)1
و ح

مما تقدل أ ابص

يا

ابتد يمتحكطا ابم كل يد ت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق رحل

مو وع اب تاع تضترك مطا ا تفاقيا وابقوارد ابدوبين وابتشريضا ابو ين م غ ابمقار ن ،ما م ريقن
صري ن أو

م ين .يتتىع هذه ابص

يا

ابمم و ن بحم كل يد اغ ردل اتفاق اأ راك رحل

ت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق رحل مو وع اب تاع.

()1

رمد ابفتاح ،رتمد ،ت كيل تلار دوبد ،مرلع ىامق،

(.)117

119

المبحث الثاني
صالحيات المحكم بعد صدور الحكم التحكيمي
مضد ابم ث يد ابص
لراءا
ابص

ابواىضن بحم كل وابمتمثحن يد ابم

يا

ابت كيل ودوره يد ا ثما
يا

يد ا تصاصه ،ويد تىييره

وت ديده بحقا و ابوالب ابت ميق ،يم ابمتفق رحيه أ هذه

ت تطد ما تطاء مطمن ابم كمي ابتد ري وا م ألحطا ومصدور اب كل ابت كيمد ،أ

ابم كمي بيىوا هيئن دائمن مثغ ابق اء ابضاد  ،وتضد ب ظن صدور اب كل م أهل ب ظا

رمحين

ابت كيل(.)1
وكقاردة رامن يابم كل يىت فد واليته مملرد صدور اب كل ،يإذا كا
اال ترال أمال كاين ابم اكل وهيئا

كل ابم كل ،والب

ابت كيل ي يلوت أ م طا أ تضيد ظر ابدروى ابتد ىمطا

هذا اب كل أو تضدغ يد اب كل أو تحغيه ،ال م

غ اب ض مه ،وهذا ما يضمر ر ه ماب لين ،أ

ياتة كل ابم كل لين اأمر ابمق د يإىت فاد ابوالين تقترب م هذا ابمض ل وبك طا ال تضمر ر
ِ
قوته تلاه م أصدره ،يمصدر
ابت كيل اأ رى ،وا ما تضمر ر

قوة اب كل تلاه ابم اكل وهيئا

اب كل اىت فد واليته مملرد صداره كمه ،ياب كل مذبك و ع دا بح تاع ومشكغ اىل ال رلوع
ييه م لا ب ابم كل .ي يىت يع ابم كل تضديغ اب كل ابذ أصدره أو أ يحغيه أو يضيد اب ظر
يد ابدروى ابتد ىمطا كمه(.)2
وقد تم ل ابق اء ابفر ىد قاردة اىت فاد والين ابم كل مصدد ابم اترن ابتد يصغ ييطا
مإصدار كل ق ضد مشأ طا وذبك قمغ قيال ابمشرع متق ي هذه ابقاردة م

()1
()2

رمد ابفتاح ،رتمد ،مرلع ىامق،
ه د  ،أ مد ،مرلع ىامق،

(.)111

(.)111

غ اب

رحيطا يد
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ابمادة ( )1/1475م قا و ابمرايضا

ابفر ىد ابلديد بى ن  ،)1(1989يابم كل يىت فد واليته

مملرد صدار كمه م وق ابتوقيع رحيه ،يابم كل مذبك و ع دا بح تاع يد لمحته أو يد لتء
م ه أو يد مىأبن متفررن ر ه ،مشكغ اىل ال رلوع ييه م لا ب ابم كل(.)2
وقاردة اىت فاد ابوالين ال ترد ال رحل اأ كال ابق ضين ،يكغ ما يصدره ابم كل يد ىميغ
تطيئن اب صومن بح كل ييطا ال تضد أ كاما ق ضين ،ومثاغ ذبك اأ كال ابتمطيدين أو ابمتضحقن
ا ثما

مإلراءا

كىماع ابشطود أو دب مير ييمحك ابم كل ابضدوغ ر طا أو تضديحطا(.)3

واىتث اءا م ممدأ اىت فاذ ابم كل بواليته ألات اأ ظمن ابقا و ين بحم كل مضد اصداره
بح كل ابم طد بح صومن ،ص

ين تفىير كل ابت كيل وتص يم ما ورد مه م أ

وتكمحن ما أغفغ ابفصغ ييه م

حما

ورحيه يىوك ت اوغ هذه اب اال

رر
م

اء مادين

رحيه أث اء صومن ابت كيل(.)4
غ ث ثن م ابب ورحل اب و اآلتد:

ابم حب اأوغ :ص

ين ابم كل يد تفىير كل ابت كيل.

ابم حب ابثا د :ص

ين ابم كل يد تص يم كل ابت كيل.

ابم حب ابثابث :ص

ين ابم كل يد ابفصغ ييما أغفحه كل ابت كيل ( كل ابت كيل ا

ايد

أو ابتكميحد).

()1
()2

()3
()4

مشار بيه :يوىك ،ى ر م مد رمد ابىتار ،مرلع ىامق،

(.)19-4

رمر ،ميغ ىماريغ ،) 1994( ،ابت كيل يد ابمواد ابمد ين وابتلارين ابو ين وابدوبين ،دار ابلامضن ابلديدة بح شر ،ا ىك درين،
(.)195
يوىك ،ى ر م مد رمد ابىتار ،مرلع ىامق،
وابد ،يت د ،قا و ابت كيل ،مرلع ىامق،

(.)156
(.)461
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المطلب األول
صالحية المحكم في تفسير حكم التحكيم
يصدر كل ابم كمي يد مضض اأ يا مشوما مغموض م وقه .يقد يأتد اب كل ممطما
ومضيما م

يث ابصياغن ابف ين ابتد ورد ييطا ،مما يتضذر م ابوصوغ بل يطل قيقن أو م مو

ما ق ل مه هذا اب كل ،ومابتابد يؤثر هذا ابغموض رحل ت فيذ اأ كال ابصادرة ر ابم كمي (.)1
بذبك يإ ابىؤاغ ابذ
يمحكو هذه ابص

ي رح هو هغ يمحك ابم كمو ص

ين تفىير أ كامطلإ واذا كا وا ال

ين يم ابلطن ابتد تقول موظيفن ابتفىير ،وهغ ي

ع لراء حب ابتفىير

بمورد مضي إ
وبإللامن رحل هذه ابتىاؤال
ابتشريضا

المد ب ا م اىتضراض مىأبن تفىير كل ابم كمي يد

ابو ين واأ ظمن اب اصن مابت كيل ويد

ابت رق بل ابتضريك مص

وء مواقك ابفقه وااللتطاد ،مما يقت د

ين ابم كل يد تفىير ما يصدر ر ه م أ كال .بذا ى قىل هذا ابم حب

بل ارمضن يروع:
ابفرع اأوغ :ابتضريك مص

ين ابم كل متفىير ما يصدر ر ه م ا كال.

ابفرع ابثا د :ابشرو ابوالب توايرها أرماغ ص
ابفرع ابثابث :ا لراءا

ين ابم كل ابتفىيرين.

ابوالب تمارطا يد ابتفىير.

ابفرع ابرامع :اثار كل ابتفىير.

()1

تغحوغ ،أ مد ماهر ،)1997( ،مرالضن اأ كال مغير اب ض ييطا ،اب ظال اب ا
اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة،1 ،

(.)198 ،197

بحمرالضن تص يم اأ كال وتفىيرها واكمابطا ،دار
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الفرع األول :التعريف بصالحية المحكم بتفسير ما يصدر عنل من حكام:
يقصد مص

ين ابم كل يد تفىير كل ابت كيل هو ي اح ابغموض وميا

ذا حب م ه ذبك يد ابمدة ابم ددة قا و ا( .)1ال أ هذه ابص

قيقن ابممطل

ين يد تفىير اب كل ابت كيمد

قد أثار لدال واىضا ،يقد ا قىل ابفقه مي مؤيد ومضارض.
ييرى ابمضض أ هيئن ابت كيل ال تمحك تفىير اب كل ابصادر م طا ىواء قمغ أو مضد ا ق اء
ابمطحن ابم ددة صدار اب كل .م يث ال يىت يع ابم كل تفىير كمه ال ذا ولد

مشار ن

لديدة يتفق ييطا رحل ممدأ ابتفىير( .)2ويرى اص اب هذا االتلاه مأ ابم كل يىت فد ص

ياته

مإصدار كل م طد بح صومن يد اب تاع م غ ابت كيل ،يت ق د واليته مإ طاء ابمطحن ابت كيمين
بكو طا والين مؤقتن اصن م تاع م دد ،وم ثل ال يمحك ابم كل تضديغ اب كل أو رادة اب ظر
ييه(.)3
ويذهب اص اب االتلاه ابثا د بحقوغ مأ ابم كل قا د تاع م

وع ا

 ،وأ ىكو

ابقا و ر ميا ابلطن ابم تصن مابتفىير دبيغ رحل لاتة ابم كل متفىير أ كامه ابغام ن م اءا
رحل حب يقدمه بيه أ د اب صول ،ذا ما تواير ابشرو ابتابين(:)4
 .1أ ال يكو ميضاد ابت كيل قد ا ق ل .أ ه مفوا
اأ راك م لديد رحل ابت كيل مقصد تفىير ذا

هذا ابميضاد تتوغ ص

ياته ما بل يتفق

ِ
كمه.

 .1ال يكو قد تل يداع اب كل ابمو ورد بدى قحل كاتب ابم كمن.

()1
()2

()3
()4

م مود ،محيش مد  ،)1997( ،ابدروى مم

أ كال ابت كيل ابدوبد ،دراىن مقار ن ،دار ابلامضن ابلديدة ،ا ىك درين،

(.)89

رمد ابفتاح ،رتمد ،) 1984( ،ىح ن ابم كمي يد تفىير وتص يم أ كامطل ،ملحن اب قوق ابكويتين ،رقل ابملحد ال يولد (،)4
(.)119-119
رمد ابفتاح ،رتمد ،قا و ابت كيل ابكويتد ،مرلع ىامق،

(.)111

أمو ابويا ،أ مد ،) 1964( ،ابت كيل مابق اء وابصحم ،دار ابمضارك ،ا ىك درين،1 ،
اب قوق ابتلارين ،م مضن االت اد ،دمشق ،ج (،)1

(.)59

( ،)169-161و كيل ،لاك (،)1987
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وممض ل آ ر يرى أص اب هذا اب أر

ين ابم كل ت ق د مأقرب األحي  ،ما

أ ص

ما تطاء ابمدة ابم ددة به صدار كمه أو مإيداع اب كل ،يإذا تل يداع اب كل قمغ ا ق اء ابمدة
ابم ددة صدار كمه تاب

ص

يته يد ابتفىير.

يد ي يذهب اتلاه يقطد ثابث ،بل ابقوغ مأ ابم كمي ال يمحكو ص
ممولب اتفاق ا
ص

أو م اء رحل ولود

يىمم بطل مذبك ،ويد

ين ابتفىير ،ويمقل هذا اب ق م ا تصا
ومذا

ين ابتفىير ال

ك ذبك ال يمحك ابم كمي

ابم كمن ابم تصن بح ظر يد أصغ اب تاع(.)1

االتلاه ذهب ابمشرع ابضراقد يد قا و ابمرايضا

يد ماب ابت كيل ي

يد ابمادة

( )174م ه رحل (يلوت بحم كمن أ تصدق قرار ابت كيل أو تم حه ك أو مض ا ويلوت بطا يد
اغ ا م اغ ك أو مض ا أ تضيد ابق ين بحم كمي
يد اب تاع م فىطا ذا كا

ص ح ما شاب قرار ابت كيل ،أو تفصغ

ابق ين صاب ن بحفصغ ييطا).

يد ي يذهب اتلاه يقطد أ ير بل ابقوغ أ م اب رور االرتراك مص

ين ابم كل
م

يد تفىير اب كل ابت كيمد ابصادر م ه ذا ما حب م ه ذبك ،ويشتر أ يكو ابتفىير
ابمدة ابم ددة قا و ا أو اتفاقا صدار اب كل(.)2
وهذا ما ذهم

بيه مضض ابتشريضا

تفىير اب كل ابت كيمد ابصادر ر ه .ي
رحل (يلوت بكغ م

ابو ين اب اصن مابت كيل يد ر اء ابم كل ص

ين

ابمشرع ابمصر يد ابمادة ( )1/49م قا و ابت كيل

ريد ابت كيل أ ي حب م هيئن ابت كيل

غ ابث ثي يوما ابتابين بتىحمه

كل ابت كيل ،تفىير ما وقع يد م وقه م غموض ،ويلب رحل ابب ابتفىير ر

اب رك

اآل ر مطذا اب حب قمغ تقديمه بطيئن ابت كيل).
()1

()2

ابقاىل ،أ مد ابشيخ ،) 1994( ،ابت كيل ابتلار ابدوبد ،دراىن مقار ن يد ابقا و ابىور وابضرمد واأل مد ،دو دار شر،1 ،
(.)194
رمد ابفتاح ،رتمد ،ىح ن ابم كمي يد تفىير وتص يم أ كامطل ،مرلع ىامق،

(.)111 ،119
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ومذا

االتلاه ذهب ابمشرع اأرد د يد ابمادة (/45أ)( .)1وهو رحل غرار ما لاء يد

ابمادة ( )1/17م قوارد ابت كيل اب ا

اأو ىتراغ( ،)2وابمادة (/1/11ب) م ابقا و اب موذلد

بحت كيل ابتلار ابدوبد(.)3
ومما يلدر ذكره أ ه ال يلوت بحم كل ذا ما ت اوغ كمه مابتفىير م أ يضدغ ييه تيادة أو
قصا  ،بكو ه قد اىت فد والين اب كل مضد صدوره(.)4
وهذا ما تم

ا شارة بيه ىامقا يد اىت فاد ابم كل بو ِ
اليته مضد صدور اب كيل ابت كيمد.

الفرع الثاني :الشروط الواجب توافرها ألعمال صالحية المحكم التفسيرية:
مضد أ مي ا أ ابم كل يمحك ص
وء ما ص

ين تفىير اب كل ابت كيمد ابذ

رحيه ابتشريضا ابو ين وا تفاقيا

ابشرو ابتد أولم

توايرها ابتشريضا

يصدر ر ه وذبك يد

و ابقوارد ابدوبين اب اصن مابت كيل ،تقغ بل

تل يمتد ا تصا

ابم كل يد مطمته ابت كيمين يد

تفىير اب كل تابن ما شامه م غموض يد م وق اب كل وميا

قيقته ابممطمن ،وهذه ابشرو

تتمثغ ماآلتد:

()1

ت

()2

ت

()3

ت

()4

ش اتن ،م مد أ مد ،مرلع ىامق،

ابمادة (/45أ) م قا و ابت كيل اأرد د رحل (يلوت بكغ م

ريد ابت كيل أ ي حب م هيئن ابت كيل

غ ابث ثي يوما

ابتابين بتىحمه كل ابت كيل تفىير ما وقع يد م وقه م غموض ،ويلب رحل ابب ابتفىير تمحيش اب رك اآل ر ى ن م هذا
اب حب قمغ تقديمه بطيئن ابت كيل.
ابمادة ( )1/17م قوارد ابت كيل اب ا

اأو ىتراغ رحل (يلوت أ

رك أ ي حب م هيئن ابت كيل يد غ و  19يوما

م تاريخ تىحمه قرار ابت كيل وشري ن شضار اأ راك اآل ري مطذا اب حب ،ر اء تفىير بقرار ابت كيل.
ابمادة (/1/11ب) م ابقا و اب موذلد بحت كيل ابتلار ابدوبد رحل (يلوت أ د اب ريي مشر
ي حب م هيئن ابت كيل تفىير ق ن مضي ن يد قرار ابت كيل أو لتء مضي م ه،
ابت كيل أ بح حب ما يمرره ،يإ طا تلر ابتص يم أو تصدر ابتفىير
م قرار ابت كيل).
(.)116

ار اب رك اآل ر أ

كا اب ريا اتفقا رحل ذبك ،واذا أر

هيئن

غ ث ثي يوما م تاريخ تىحل اب حب ويكو ابتفىير لتءا

115

والً :وجود غموض في منطوق الحكم:
أ يكو

كل ابم كل ابم حوب تفىيره غام ا يد م وقه ييأتد اب كل ممطما ومضيما م

يث ابصياغن ابتد ورد ييطا ،مما يتضذر م ابوصوغ بل يطل قيقته وم مو ما ق ل مه
ص ي ن م اب ا ين ابحغوين ،بك طا ال تدغ مدقن رحل م مو

اب كل ،كأ يأتد مأبفاظ ورما ار
ابق اء ابصادر م اب ا ين االص
يمطذا تقتصر ص

ين ابم تن(.)1

ين ابم كل يد ي اح ما هو غامض واظطار قيقته ابممطمن وذبك

مت ديد ما يت م ه اب كل م تقدير ر

ريق ابم ث يد ر اصر اب كل ذاته ابتد تتكو م طا،

ي يلوت أ يت ذ م ذبك ابتفىير لن بتضديغ كل ابت كيل أو ابرلوع ييه وا ما يقتصر رحل
يك غموض اب كل وتو ي ه دو ابمىاي ممو وره أو أ يؤثر رحل مراكت اب صول(.)2
ثانياً :تقديم طلب بالتفسير من حد المحتكمين و كالهما:
أ يكو ب ابب ابتفىير مصح ن يد اب حب ،و بكد يثم

هذا اأ تصا

كل ابت كيل ،ييلب أ يتقدل أ د ابم تكمي أو ك هما مطذا اب حب .ويد
ابم كل ص

ك ذبك ال يمحك

ين تفىير اب كل ابت كيمد م تحقاء فىه ،تل بو كا هذا اب كل مشوما مابغموض

يد م وقه .يم ابشرو ابتد ص
ابتفىير ر

بحم كل متفىير

رحيطا اأ ظمن اب اصن مابت كيل ،رحل ابم تكل ابب

ابم تكل اآل ر مطذا اب حب قمغ تقديمه بحم كمي وتضحيغ ذبك هو ا تراما بممدأ

ابولاهين و ق ابدياع وابمىأواة مي اب صول(.)3

()1
()2
()3

تغحوغ ،أ مد ماهر ،مرلع ىامق،

(.)197

يوىك ،ى ر م مد رمد ابىتار ،مرلع ىامق،
ابصا ور  ،مط د أ مد ،مرلع ىامق،

(.)181

( ،)164ابقاىل ،أ مد ابشيخ ،مرلع ىامق،

(.)1197
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الفرع الثالث :ا جراءات الواجب إتباع ا في التفسير:
يقدل حب ابتفىير بل ابم كل
ابتشريضا

غ ث ثي يوما ابتابين بتىحل كل ابت كيل ،وذبك ما أولمته

اب اصن مابت كيل رحل اأ راك ابم تكمي أ يقدموا حب ابتفىير بل ابم كل

هذه ابمدة ابتد ددتطا اب صو

ابقا و ين وم

هو ميضاد ىقو يترتب رحل ا ق اءه ىقو

غ

ك ذبك ييكو اب حب غير مقموغ ،يطذا ابميضاد
ق اب رك يد حب ابتفىير .وبك يمك بأل راك

االتفاق رحل قموبه مضد ابميضاد .وردل قموغ حب ابتفىير ابمقدل م أ د ال يم ع م قموغ حب
ابتفىير ابمقدل م اب رك اآل ر ما بل يىق

قه يد حب ابتفىير ،و هذا ابشر اأ ير ما هو

ال مضيار ت ظيمد ال يرتب رحل يواته ىقو اب ق يد حب ابتفىير(.)1
وي ت

م حب ابتفىير ابطيئن ابت كيمين ذاتطا ابتد أصدر اب كل ،يإبتاما أ ت ضقد مذا

ابم كمي ابذي شكحوا هذه ابطيئن ي يىر رحيطا ما هو مقرر ماب ىمن أ كال ابم اكل ابو ين
يطو م ا تصا

ابم كمن ابتد أصدر اب كل م حب تفىيره ،وبو تغير ابق اة ابذي أصدروا

اب كل ،ورحن هذا أ ابم اكل ت

ع بممدأ اىتم اررين ابم كمن مطما تغير ق ائطا ،وهذا ابممدأ ال

يىر رحل هيئن ابت كيل ابتد ترتم مأش ا

ابم كمي أ ممض ل آ ر أ هيئن ابت كيل قائمن

رحل االرتمار ابش صد بحم كمي ذاتطل(.)2
ويتولب رحل ابطيئن أ تصدر ابتفىير كتامن

غ ث ثي يوما ابتابين بتاريخ تقديل حب

ابتفىير .كما ألات هذا ابقا و تمديد هذا ابميضاد بمدة مماثحن ذا اقت

رورة ذبك .يد ي

أولب ابمشرع اأرد د يد ابمادة (/45ب) رحل هيئن ابت كيل أ تصدر ابتفىير كتامن
ابث ثي يوما ابتابين بتاريخ تقديل اب حب وألات تمديد هذا ابميضاد بمدة مىن رشر يوما.

()1
()2

وابد ،يت د ،قا و ابت كيل ،مرلع ىامق،

(.)465

وابد ،يت د ،ابوىي يد قا و ابق اء ابمد د ،مرلع ىامق،

(.)141

غ
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أما ماب ىمن بل قوارد ابت كيل اب اصن اأو ىتراغ يت

يد ابمادة ( )1/17رحل ا

(يض ل ابتفىير كتامن يد غ و  45يوما م تاريخ تىحل اب حب ،ويشكغ ابتفىير لتءا م قرار
ابت كيل وتىر رحيه أ كال ابفق ار  1بل  6م ابمادة .)14
وأما ماب ىمن بحقا و اب موذلد يحل يمي يد صوصه تمديد ابمدة م ردمه يث ص
ابمادة (/1/11ب) رحل ا ( ..ذا أر هيئن ابت كيل أ بح حب ما يمرره يإ طا تلر ابتص يم أو
غ ث ثي يوما م تاريخ تىحل اب حب ،ويكو ابتفىير لتءا م قرار ابت كيل).

تصدر ابتفىير

ويد لميع اأ واغ ي
ابذ

ددته اب صو

ظ مما تقدل م هذه اب صو

ابتد أشر ا بيطا آ فا أ هذا ابمضياد

ابقا و ين ما هو ال ث ابم كل رحل ىررن اب ظر يد حب ابتفىير وابم

ييه ذا ما اتفق اأ راك رحل ت ويغ ابم كل ص

ين ابتفىير ييما يلأوت هذا ابمضياد .وم

ذبك ذا ا ق ل مضياد ابتفىير ىواء ابميضاد اأصحد أو ابميضاد ابلديد ،تاب
ابتفىير ،يإ صدر اب كل مضد ذبك كا

كما ما

ص

بصدوره مم ال يمحك ص

ك

ين ابم كل يد
ين يد صداره(.)1

الفرع الرابع :آثار حكم التفسير:
ىمق وأ مي ا أ ابم كمي يمحكو ص
اأ راك أو ك هما ،يابتىاؤغ ابذ

ين تفىير اب كل ابت كيمد م اء رحل حب أ د

يثار مشأ هذا ابمو وع هغ كل ابتفىير يضد كما متمما

بح كل اأصحد أل أ هذا اب كل به كيا مىتقغ مذاتهإ
وقد ورد
مابت كيل ،ي

لاما

رحل هذا ابتىاؤغ يد ابتشريضا

ابو ين وا تفاقيا

ابدوبين اب اصن

ابمشرع ابمصر يد ابمادة ( )1/49ت كيل مصر وابمادة (/45ج) ت كيل أرد د

رحل أ ه (يضتمر اب كل ابصادر متمما ب كل ابت كيل ابذ يفىره وتىر رحيه أ كامه).

()1

ابصا ور  ،مط د أ مد ،مرلع ىامق،

( ،)184و ،وابد ،يت د ،قا و ابت كيل ،مرلع ىامق،

(.)469
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وهو ذا

ما ص

رحيه ابمادة ( )1/17م قوارد اأو ىتراغ وابمادة (/1/11ب) يث

يكو ابتفىير لتءا م قرار ابت كيل.
وم اء رحل ما تقدل يشكغ قرار ابتفىير لتءا م اب كل اأصحد ويرتم مه ارتما ا وثيقا،
ياب كل ابتفىير ي دمج يد اب كل اأصحد ابمفىر ويضد امتدادا به ولتءا ال يتل أت م ه.
ومابتابد ي

ع اب كل ابتفىير بأل كال ابتد ي

تمضا بح ض يد اب كل اأصحد ،أو رحل
تضدي

ع بطا اب كل اأصحد ويمك اب ض مه

و مىتقغ ذا ما تلأوت ابم كمو ص

ياتطل ،وألروا

يد اب كل أو تادوا رحيه( ،)1وممض ل أ ر ذا أبغد اب كل ابمفىر يحغل اب كل ابتفىير

مابتمضين بذبك مقوة ابقا و دو اب الن بل صدار كل لديد يق د مذبك ،ياب كل ابتفىير لتءا
ال يتل أت م اب كل ابمفىر ويدور ولودا وردما مضه يي صرك أثر بغاء اأصغ بل ابلتء(.)2

()1
()2

ابقاىل ،أ مد ابشيخ ،مرلع ىامق،

(.)198

ابمرير  ،م مود م تار ،ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مرلع ىامق،

(.)117
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المطلب الثاني
صالحية المحكم في تصحيح حكم التحكيم
مضد أ مي ا أ بحم كل ص

ين يد تفىير اب كل ابت كيمد م اءا رحل حب م أ د اب صول

أو ك هما متفىير اب كل ابذ شامه غموض وامطال ،و أ ابم كل ال يمحك هذه ابص
فىه ال م حب أ د اب صول أو ك هما ،يقد يشوب اب كل ابت كيمد مضض اأ
ابم اد

ين م تحقاء
اء ذا

اب امع

ابتد ت دث يد م وق اب كل وهذا اب

أ قد يىمب مشاكغ يد ت فيذ اب كل ابت كيمد.

يحيي م ابم اىب أ يترك اب كل مشوما ماأ

كتامين أو ىامين

اء ابمادين ابم تن ىواء كا

دو تص ي ه ،يما هو ابىميغ ابذ يىحكه ابم تكمي يد ىميغ ذبكإ وم هد ابلطن ابتد تمحك
ص

ين تص يم اب كل ابت كيمد ،وما ابشرو وا لراءا ابوالب تمارطا بغرض لراء تص يم

اب كلإ
وبإللامن رحل هذه ابتىاؤال
وا لراءا

يتولب رحي ا ابم ث ر ابلطن ابم تصن مابتص يم وابشرو

ابوالب تمارطا بتص يم اب كل ابت كيمد ،وىيتل ت اوبه رحل اب و اآلتد:

ابفرع اأوغ :ابلطن ابم تصن مابتص يم.
ابفرع ابثا د :ابشرو واألراءا

ابوالب اتمارطا بتص يم اب كل ابت كيمد.
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الفرع األول :الج ة المختصة بالتصحيح:
ىمق وأ مي ا يد هذه ابدراىن مابتفصيغ وغ ص
واآلراء ابفقطين يد ت ويغ ابم كل هذه ابص
بحم كل مص

ين تص يم اأ

ين ابم كل يد تفىير كل ابت كيل،

ين أل ال ،وقد اىتقر االتلاه اب ديث بل ماالرتراك

اء ابمادين ابتد قد ترد يد أ كامه دو ابتقيد مميضاد مضي .

وقد كري ابمشرع ابمصر هذه ابص
يث ارترك بحم كل ص ار ن مص

ين بحم كل يد ابمادة ( )1/59م قا و ابت كيل،

ين تص يم اأ

هيئن ابت كيل تص يم ما يقع يد كمطا م أ

ِ
كمه .و
اء ابمادين يد

رحل أ (تتوبل

اء مادين م تن ،كتامين أو ىامين ،وذبك مقرار

تصدره م تحقاء فىطا أو م اء رحل حب أ د اب صول ،وتلر هيئن ابت كيل ابتص يم م غير
مرايضن

غ ابث ثي يوما ابتابين بتاريخ صدور اب كل أو يداع حب ابتص يم م ىب اأ واغ

وبطا مد هذا ابميضاد ث ثي يوما أ رى ذا أر

رورة ذبك).

وكذبك ألات ابمادة ( )46م قا و ابت كيل اأرد د بحم كل ابص
اأ

اء ابمادين ابم تن يد كمه ىواء كا

ين يد تص يم

كتامين أو ىامين ،وذبك مقرار يصدره م تحقاء ِ
فىه

أو م اء رحل حب أ د اب صول(.)1
و رى ا ابتشريضا ابو ين ابمشار بيطا ىامقا ذهم مذا االتلاه ابذ ذهم

بيه ابقوارد

ابدوبين اب اصن مابت كيل مثغ قوارد اأو ىتراغ يد ابمادة ( ،)18وابقا و اب موذلد بحت كيل
ابتلار ابدوبد ابمادة ( ،)1/11يقد ألا ات

هذه ابقوارد ابص

ين بحم كل يد تص يم اأ

ابمادين واب ىامين ابواقضن يد أ كامه م اءا رحل حب أ د اب صول أو م تحقاء فىه مضد

()1

ابمادة ( )46ت كيل أرد د ص

رحل (تتوبل هيئن ابت كيل تص يم ما يقع يد كمطا م أ

ار

اء مادين م تن كتامين أو ىامين،

وذبك مقرار تصدره م تحقاء فىطا أو م اء رحل حب أ د اب صول وتلر هيئن ابت كيل ابتص يم م غير مرايضن
يوما ابتابين بتاريخ صدور اب كل أو يداع حب ابتص يم ىب مقت ل اب اغ.

اء

غ ابث ثي

121

اب رك اآل ر

غ يترة مضي ن م

ابذ

صدار أو اىت ل اب كل ويقا بح

يصدر اب كل

ممولمه(.)1

الفرع الثاني :الشروط وا جراءات الواجب إتباع ا لتصحيح الحكم التحكيمي:
أولم اأ ظمن ابقا و ين م غ ابدراىن م تواير شرو يد اب كل بيىت يع ابم كل أ يماشر
هذه ابمطمن و يص م ما شاب كمه م أ
والً :ولود أ

اء مادين م تن ،وتتمثغ هذه ابشرو يد اآلتد:

اء مادين م تن كتامين أو ىامين :ويقصد ماأ

اء ابمادين ابم تن تحك اأ

اء

ابتد ترتكمطا هيئن ابت كيل يد ابتضمير ر مرادها وال تأثير بطا رحل ما ا تطل بيه اب كل يد
اء ابتد ال تأثر رحل كيا اب كل ،م يث تفقده ذاتيته وتلضحه مق وع

ق ائه أو مإ طاء اأ

ابصحن ماب كل ابمص م ،و تل يكو اب
وبيي

أ يد ابتقرير وابتفكير(.)2

أما اأ

اء ابكتامين يتتمثغ يد أ

أو أىماء أو ميا ا

اء ابىطو ،وأغ

اأق ل ابتد تظطر يد اب كل أرقاما

غير ابتد يلب ظطورها ،وذبك كاب

أ يد ذكر رقل ابضقار مو وع

أ يد اأىماء أو اب

أ يد تاريخ صدار اب كل ،أما

اب تاع ابصادر مشأ ه اب كل أو اب
اب

أ ماديا م تا يإ ه يلب أ يكو

أ يد ابت رير،

أ اب ىامد يتمثغ يد ذبك اب

أ ابمتضحق مإلراء ابضمحيا

اب ىامين ر د ىاب ابممابش

ابمىت قن بحدائ مث أو ابفوائد ابمىت قن(.)3

()1

ابمادة ( )18م قوارد اأو ىتراغ رحل (يلوت أ

رك أ ي حب م هيئن ابت كيل يد غ و ث ثي يوما م تاريخ تىحمه

قرار ابت كيل شري ن شضار اب رك اآل ر مطذا اب حب ،تص يم ما يكو قد وقع يد ابقرار م أ
أو أ أ

اء أ رى أو أ ىطو ذ

أما ابقا و اب موذلد
()2
()3

امع مشامه)..

يد ابمادة ( ) 1/11رحل (يلوت بطيئن ابت كيل أ تص م م تحقاء فىطا أ

ابفقرة (( )1أ) م هذه ابمادة وذبك

غ ث ثي يوما م تاريخ صدور ابقرار).

رمد ابفتاح ،رتمد ،ىح ن ابم كمي يد تفىير وتص يم أ كامطل،
ابصا ور  ،مط د ا مد ،مرلع ىامق،

اء ىامين أو كتامين ،أو م مضين

(.)186

(.)119

ا م اب وع ابمشار بيه يد
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ثانياً :ولود أ

اء يد اب كل ذاته :يلب أ تكو اأ

اب كل ذاته( .)1أ

أ

ابن ابتص يم رحل اأ

يؤثر رحل قوق اب صول دو اأ

اء ابمادين ابم حوب تص ي طا واردة يد

اء تقع يد م وق اب كل ،أ ابم وق و ده

اء ابتد تقع يد ابوقائع أو أىماب اب كل مابل تك تحك

اأىماب لوهرين وتشكغ لتء م م وق اب كل وتأثر ييه تأثي ار مماش ار(.)2
ثالثاً :مماشرة ابتص يم يد ابميضاد ابم صو

رحيه قا و ا :م ابلائت تص يم كل ابت كيل وبو

مضد ا ق اء ميضاد ابت كيل( ،)3وبك ابتىاؤغ ابذ يثار هغ أ ه اك ميضاد بحتص يم
رحيه ابقا و وأبتل ابم تكمي م أتمارهإ
لإلجابة على هذا التساؤل يجب ن نفرق بين حالتين:
الحالة األولى :ذا ألرى ابم كل ابتص يم م تحقاء فىه دو
محتل مابتص يم

حب م أ راك ابت كيل ،يابم كل

غ ابث ثي يوما ابتابين بتاريخ صدور اب كل وم غير مرايضن كما ورد يد

ابمادة ( )1/59ت كيل مصر  ،ويمك بحم كل ذا رأى

رورة بذبك أ يمد هذا ابميضاد ث ثي

يوما أ رى .يد ي أ قا و ابت كيل اأرد د بل يمي يد

ابمادة ( )46م ه لوات تمديد

مدة ابث ثي يوما بل مدة أ رى ،وكذبك اب اغ ماب ىمن بل قوارد اأو ىتراغ وابقا و اب موذلد
يث بل يشر بل امكا ين تمديد هذه ابمدة.
ويد لميع اأ واغ ال يلوت بطيئن ابت كيل تص يم اأ

اء ابمادين م تحقاء فىطا ال

ابميضاد اأصحد أو ابم دد .ومإ ق اء هذا ابميضاد يفقد ابم كل ص
يكو به لراء ابتص يم ال م اء رحل حب ابم تكمي (.)4

()1
()2
()3
()4

ابصا ور  ،مط د أ مد ،مرلع ىامق،
ابقاىل ،أ مد ابشيخ ،مرلع ىامق،

(.)187
(.)198

وابد ،يت د ،قا و ابت كيل ،مرلع ىامق،

(.)471

وابد ،يت د ،قا و ابت كيل ،مرلع ىامق،

(.)471

غ

يته يد هذا ابشأ وال
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الحالة الثانية :أ يلر ابتص يم م اءا رحل حب أ د اأ راك .وت شأ هذه اب ابن ر د ردل قيال
ابم كمي مابتصد بحتص يم م تحقاء أ فىطل .وبل ي دد اب

ميضادا م ددا بح صول يلب

ييه تقديل حب ابتص يم ،ومذبك يلوت تقديل حب ابتص يم يد أ
ابت كيل ،ورحل ابم كل يد هذه اب ابن االبتتال مابتص يم يد
اب حب ،ال ذا اقت

وق

مضد صدور كل

غ ث ثي يوما ابتابين يداع

اب رورة مد هذا ابميضاد بمدة مماثحن وبحم كل ص

ين تقدير ذبك ،أو

مد هذا ابميضاد بمدة تتيد ر ذبك ماالتفاق ما مي ابم تكمي (.)1
ومما يلدر ا شارة بيه ا هيئن ابت كيل محتمن متص يم كل ابت كيل ملحىن مداوبن تقتصر
رحل أر اء هيئن ابت كيل دو

ور أ راك اب تاع ودو مرايضن م طل يحيي بطل أ دور يد

ذبك(.)2

()1
()2

ابصا ور  ،مط د أ مد ،مرلع ىامق،
ابمرلع ابىامق،

(.)188

(.)187
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المطلب الثالث
صالحية المحكم بالفصل في ما غفلل حكم التحكيم
(حكم التحكيم ا ضافي و التكميلي)
ابقاردة ابضامن يد مىائغ ق ايا ابت كيل تق د مإبتال ابم كمي مابفصغ يد لميع اب حما
ابمو ورين ابتد أ يح

بيطل ،واصدار كل مإ طاء اب تاع مي أ راك أتفاق ابت كيل( .)1ال أ

ابم كمي قد يغفحو يد مضض اأ يا ر ابفصغ يد أ د أو مضض اب حما
كا

ابمو ورين ابتد

مضرو ن رحيطل أث اء اب تاع ،ور د ابفصغ يد اب تاع بل يتضر وا بطذه اب حما

بحفصغ مطا

يد اب كل ابت كيمد.
يابتىاؤغ ابذ ي رح مطذا اب صو

هو هغ يمحك اأ راك ق ابرلوع رحل ابم كمي

بحفصغ ييما أغفحوهإ أل يتولب رحيطل ت ظيل اتفاق ت كيل لديد يد ابمو وع ابذ تل غفابهإ وما
هد ابشرو ابوالب توايرها صدار اب كل ا

ايدإ

وبإللامن رحل هذه ابتىاؤال يتولب رحي ا ابم ث يد مو وع تضيي لطن م تصن مابفصغ
يد حب ا غفاغ (ابفرع اأوغ) وابم ث ر شرو ابوالمن صدار اب كل ابتكميحد (ابفرع ابثا د).

()1

أمو ابويا ،أ مد ،ابت كيل مابق اء وابصحم ،مرلع ىامق،

(.)141
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الفرع األول :الج ة المختصة بالفصل في طلب االغفال:
ابو ين وا تفاقيا

ألات ابتشريضا

بتفصغ يد ما أغفحته م مضض اب حما

ابدوبين اب اصن مابت كيل ابرلوع بل هيئن ابت كيل

ابمو ورين وذبك ويقا بما ص

قا و ابت كيل ابمصر رحل ( .1يلوت بكغ م
ي حب م هيئن ابت كيل
يد حما

قدم

رحيه ابمادة ( )51م

ريد ابت كيل وبو مضد ا تطاء ميضاد ابت كيل أ

غ ابث ثي يوما ابتابين بتىحمه كل ابت كيل صدار كل ت كيل

غ ا لراءا

وأغفحطا كل ابت كيل ،ويلب ر

اآل ر قمغ تقديمه .1 .وتصدر هيئن ابت كيل كمطا
ويلوت بطا مد هذا ابميضاد ث ثي يوما أ رى ذا أر

ايد

هذا اب حب بل اب رك

غ ىتي يوما م تاريخ تقديل اب حب
رورة بذبك).

اما ابمادة ( )1/19م قوارد اأو ىتراغ يقد ألات بطيئن ابت كيل اصدار كل

ايد مضد

ا تطاء رمحين ابت كيل م اءا رحل حب مقدل م أ د اب صول أو ك هما( .)1ويلب أ يقدل هذا
اب حب

غ ث ثي يوما تمدأ م ابيول ابتابد بتىحل كل ابت كيل ويمحش اب رك اآل ر مطذا اب حب

قمغ تقديمه ،وهذا مامي ته ابمادة (/47أ) م قا و ابت كيل اأرد د وابتد ت
بكغ م

رحل أ ه (يلوت

ريد ابت كيل ،وبو مضد ا تطاء مورد ابت كيل ،أ ي حب م هيئن ابت كيل

غ ابث ثي

يوما ابتابين بتىحمه كل ابت كيل صدار كل ت كيل ويلب تمحيش هذا اب حب بل اب رك اآل ر
قمغ تقديمه).
ايد ذبك اب كل ابذ يصدر ر هيئن ابت كيل مضد صدور اب كل

ويقصد م كل ابت كيل ا

ابم طد بح صومن ،م يث تكو هيئن ابت كيل أغفح ابفصغ يد مضض اب حما ابتد قدم
()1

ص

ابمادة ( )1/19م قوارد اأو يىتراغ رحل أ (يلوت أ

تىحمه اأمر مإ طاء ا لراءا
()2

بيطا(.)2

رك أ ي حب م هيئن ابت كيل يد غ و ث ثي يوما م تاريخ

أو قرار ابت كيل ومشر شضار اأ راك اآل ري مطذا اب حب ،أ تصدر قرار ت كيل أو قرار ت كيل

اييا مشأ ما بل تفصغ ييه م

حما

قدم

أث اء لراءا

ابت كيل).

لالر  ،م مد م مود أ مد ( ،) 1995والين ابق اء رحل أ كال ابم كمي يد قا و ابت كيل ابفحى ي د رقل ( )1بى ن ،1999
رىابن مالىتير غير م شورة لامضن مؤتن ،اأرد ،

(.)16
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وقد ي دث أ تقدل ردة حما

بل هيئن ابت كيل يتفصغ يد مض طا وتغفغ ابمضض اآل ر ،ييلوت

أ د ابم تكمي أ يضرض اأمر رحل هيئن ابت كيل بكد تفصغ يد اب حما

ابتد بل تفصغ ييطا

ىطوا ،أ واليتطا بل ت تطد ،وبو مضد ا ق اء ميضاد ابت كيل(.)1
وم اأمثحن رحل اأ كال ا

ايين ابتد تصدرها هيئن ابت كيل ،اب كل مابتضويض ر

اأ رار ابتد ابب مطا ابمدرد وأغفحطا كل ابت كيل ،أو اب كل مابفوائد اب المن ر تأ ر ابمدي
مابوياء مضد أ

حب م ه ابمدرد وأغفحطا كل ابت كيل يفد مثغ هذه اب اال

بطيئن ابت كيل بح صوغ رحل كل
ويت م مما تقدل ،مأ ص
أغفح

يلب تقديل حب

ايد.
ين هيئن ابت كيل يد هذه اب ابن تقتصر يق رحل ابفصغ ييما

ابفصغ ييه م اء رحل حب أ د اب صول ،يحيي بحطيئن أ تفصغ ييما أغفح

ابفصغ ييه

م تحقاء فىطا ،وال يلوت أ يتقدل بطا أ د اب صول مابفصغ يد حب لديد بل يك م روح رحيطا.

الفرع الثاني :شروط إصدار الحكم ا ضافي:
ابم كل ال يمك ه صدار كل ابت كيل ا
كغ م

غفاغ هيئن ابت كيل ابفصغ يد مضض اب حما  ،وتقديل حب م أ د ابم تكمي

كل ت كيل

ايد ،بل لا ب ابتتال هيئن ابت كيل يد صدار كمطا ا

ابم دد قا و ا.

()1

ايد ال متواير لمحن م ابشرو وابمتمثحن يد

ه د  ،أ مد ،مرلع ىامق،

(.)111

ايد

صدار
غ ابميضاد
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والً :إغفال هيئة التحكيم الفصل في بعض الطلبات:
يقصد ما غفاغ أ تكو ابطيئن أغفح
ابمقدمن بطا غفاال كحيا ،وذبك مضدل ابم

ىطوا أو

أ يد ابفصغ يد حب م اب حما

يد ر صر م ر اصر اب حب ،ىواء تضحق هذا ابض صر

مأ راك اب حب أو مم حه أو مىممه( .)1وابمقصود ماب حما يد هذا ابشأ هد اب حما ابمو ورين،
ي يولد غفاغ ذا تضحق ا غفاغ م حب لرائد مما يد ذبك ما يتصغ مإلراءا

ا ثما

مإىتث اء

حب حك ابيمي اب اىمن(.)2
ثانياً :تقديم طلبات من حد المحتكمين صدار حكم تحكيمي إضافي:
ابم كل اليمحك ص
و

ين صدار كل

ايد م تحقاء فىه ال م حب م أ د ابم تكمي

غ مدة ( )19يوما م تاريخ تىحمه قرار ابت كيل ،وهذا ما

رحيه قا و ابت كيل اأرد د،

وكذبك ابقا و اب موذلد ابت كيل ابتلار ابدوبد(.)3
ايد ذريضن بتضديغ اب كل كما ال يلوت أ يكو اب حب ابمقدل

و تل ال يكو اب كل ا

يطدك بل رادة م اقشن ما تل ابفصغ ييه م اب حما

ابمو ورين كما يم ع أ يكو اب حب

مىتطديا رادة رح ابم اترن أو مضض لوا مطا م لديد مما يؤد
ابم كل وم ثل ا

بل ابمىاي مما ق ل مه

غ م لين ومقوة اأمر ابمق د ييه كما يلب أال يكو مو وع اب حب

م ويا رحل حب بل يىمق ر ه رحل هيئن ابت كيل(.)4

()1
()2
()3

وابد ،يت د ،قا و ابت كيل ،مرلع ىامق،
ابمرلع ابىامق،
ص

()4

(.)476

ابمادة ( ) 1/11م ابقا و اب موذلد بحت كيل ابتلار ابدوبد رحل (ما بل يتفق اب ريا رحل

اب ريي ومشر
ت كيل

(.)475

ار اب رك ابثا د أ ي حب م هيئن ابت كيل

ايد يد ابم ابما

غ لراءا

ابتد قدم

يمرره ولب رحيطا أ تصدر ذبك ابقرار ا
ابصا ور  ،مط د أ مد ،مرلع ىامق

ايد

(.)199

ك ما يحد :يلوت أ م

غ ابث ثي يوما م تاريخ تىحمه قرار ابت كيل ،صدار قرار

ابت كيل وبك قرار ابت كيل أغفحطا ،واذا أر هيئن ابت كيل أ بطذا اب حب ما

غ ىتي يوما).
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ثالثاً :إصدار هيئة التحكيم حكم ا ا ضافي خالل الميعاد المحدد قانوناً:
ت

ابمادة (/47ب) م قا و ابت كيل اأرد د رحل أ ه (تصدر هيئن ابت كيل كما

اييا

غ ىتي يوما م تاريخ تقديل اب حب ويلوت بطا تمديد هذه ابمدة بث ثي يوما أ رى ذا أر
رورة ذبك).
غ هذه اب

يت م م

أ هيئن ابت كيل محتمن مإصدار كمطا ا

ايد

غ ابىتي

يوما وابتد تمدأ م تاريخ تقديل اب حب ،كما أتاح ابمشرع بحطيئن تمديد هذا ابميضاد ث ثي يوما أ رى
ذا قرر اب الن بذبك ،مع ابضحل أ هذه ابمواريد مواريد م تظمن.
وهذا ما ص

رحيه ابمواد (/51ب) ت كيل مصر  ،ابمادة ( )1/19قوارد اأو ىتراغ،

وابمادة ( )1/11م ابقا و اب موذلد.
وم اأهمين ممكا يلدر م ا ابتىاؤغ ر ما هو اب كل يد اغ تضذر ابرلوع بل ابم كل
ذاته ابذ اصدر اب كل ابت كيمد أ ىمب كأ يكو قد تويد مضد صدور اب كلإ
بقد تصد

بطذه ابمشكحن اتفاقين واش

يص

ابمادة ( )1/59رحل (ا ه يد ابن ولود

اىت ابن يد ابرلوع بل م كمن ابت كيل فىطا ابتد أصدر اب كل ،يلب تشكيغ م كمن ت كيل
لديدة م في اب ريقن ابتد تل مطا تشكيغ ابم كمن اأوبل ،ويمك بحم كمن ابلديدة مقا بما ت تمحه
ابظروك أ تؤلغ ت فيذ اب كل بل ي صدور قرارها).
وكذبك رابج ابمشرع ابفر ىد ابن تضذر ا ضقاد هيئن ابت كيل م لديد بتص يم ما شاب
كمطا م أ

اء مادين كتامين أو ىامين ذ يتل لراء ابتص يم يد هذا ابفرض ممضرين ابق اء

يث ي ضقد اال تصا

بحم كمن ابم تصن أص م ظر اب تاع مقا بحقوارد ابضامن وبو بل يولد

اتفاق ت كيل.
يد ي بل يشر ابمشرع ابمصر واأرد د يد قا و ابت كيل بطذه ابمىأبن كما رابلتطا
اتفاقين واش

بتىوين ابم اترا

وقا و ابمرايضا

ابفر ىد .بذا يرى ابمضض أ أ راك ابت كيل
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يمحكو اب يار مي أمري

ما تضيي م كل لديد مدال م ابم كل ابو يد أو اىتكماغ هيئن ابت كيل

ر د تضدد ابم كمي  ،أو ابحلوء بل ابم كمن ابم تصن مقا بحمادة ( )9م قا و ابت كيل ابمصر
وابمادة ( )8م قا و ابت كيل اأرد د(.)1
أما ماب ىمن بحمشرع ابضراقد يقد أر ل اأ تصا

بحق اء ابضاد

أغراض ابتص يم أو

ابتفىير أو ابفصغ ييما أغفحه كل ابت كيل ،و ألات به رادة ابق ين بل ابم كمي
يد ابمادة ( )174م قا و ابمرايضا

يث

رحل أ ه (يلوت بحم كمن أ تصدق قرار ابت كيل أو تم حه

ك أو مض ا ويلوت بطا يد ابن ا م اغ ك أو مض ا أ تضيد ابق ين بل ابم كمي
ما شاب قرار ابت كيل أو تفصغ يد اب تاع م فىطا ذا كا

ص ح

ابق ين صاب ن بحفصغ ييطا).

ذا يابقرار ابت كيمد يتل ر اؤه ابصيغن ابت فيذين ممصادقن ابم كمن ابم تصن أص ماب ظر
يد اب تاع ،وتتل هذه ابمصادقن مقرار ق ائد يصدر ر ابم كمن يد غياب اب رك اآل ر كما
يمك أ ترد ابم كمن حب ت فيذ ابقرار ابت كيمد وتم حه ويد هذه اب ابن تقرر ما رادة ابق ين
بل ابم كمي
ومما تقدل

ص ح ما تضتمر أ ه يشوب قرار ابت كيل ،واما تفصغ اب تاع م فىطا(.)2
ح

بل تيلن مفادها أ هيئن ابت كيل ال تمحك ص

ين صدار كل

ايد

م تحقاء فىطا ال م اءا رحل حب أ د اب صول أو ك هما ،وهذه اب ابن تتفق مع ابن تفىير
كل ابت كيل ،ي يلوت تفىير اب كل ابت كيمد أو صدار كل
أو ك هما ،وهذا رحل

ك ابن تص يم اأ

ايد ال م حب م أ د اب صول

اء ابمادين واب ىامين ابتد تمتحك هيئن ابت كيل

صدار كل مابتص يم م تحقاء فىطا أو م اءا رحل حب اب صول.

()1
()2

ابمرير  ،م مود م تار ،ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مرلع ىامق،

( ،)117و ،ابصاو  ،أ مد ابىيد ،مرلع ىامق،

اأ دب ،رمد اب ميد ،ابت كيل يد ابم د ابضرمين ،ج ( ،)1مرلع ىامق،

(.)149

(.)195
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الفصل الرابع
إخالل المحكم بالصالحيات الممنوحة لل
ال ظ ا يد ابفصغ ابثابث م هذه ابدراىن أ ابم كل يتمتع مص

يا

واىضن يمارىطا

م اءا رحل اتفاق ابم تكمي أو م تحقاء فىه ،بت ظيل وتىيير صومن ابت كيل م مدايتطا وصوال
بل طاء اب تاع م كل ياصغ محتل بأل راك .ال أ هذه اب رين ابواىضن بيى
شر  ،يث يفرض رحل ابم كل لمحن م االبتتاما
مابمقامغ قوقا أ راك اب تاع ور د ا
يتثور مىؤوبين ابم كل كحما ارتكب
ور د ا

م حقن م قيد أو

ر د ابقيال م ظر اب تاع ،وتضد هذه االبتتاما

غ مإبتتاماته يولب رحيه ابتضويض.
أ ي و رحل

غ مابقوارد ابضحمين وابف ين بمطمته،

غ مابتتامه مإ ترال رادة اأ راك واتفاقاتطل ،أو ابتأ ير يد ابمواريد االتفاقين أو

ابقا و ين ،أو ا تطاك االبتتال مابمضامحن ابضادبن بأل راك ،وكذبك ابمىأواة وابموالطن و ى االىتماع.
مما يولب ابم ث ر ابلتاءا

ابقامحن بحت ميق رحل ابم كل ،مقامغ

رحيه.
بذا ىتكو دراىت ا يد هذا ابفصغ رحل اب و ابتابد:
ابمم ث اأوغ :اال
ابمم ث ابثا د :ابلتاءا

غ ابم كل ماالبتتاما

ابمحقاة رحل راتقه.

ابقامحن بحت ميق رحل ابم كل.

به ما بتتاما

ابمفرو ن
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المبحث األول
حاالت إخالل المحكم بااللتزامات الملقاو على عاتقل
يت مغ ابم كل ملمورن م االبتتاما مطدك تويير اب ما ا ابقا و ين بح صول يد اب صوغ
رحل كل ت كيمد رادغ .يابمضض م هذه االبتتاما

رحيه ابقا و ص ار ن وابمضض

هد ما

اآل ر هد ما يتفق رحيطا أ راك اب تاع .كما يت مغ ابم كل ردة ابتتاما
ابمطمن ابموكحن بيه وما بطا م

امع ق ائد .ال أ هذا ال يم ض ا م ابتصور مأ ابم كل قد

ي غ ماالبتتاما ابمحقاة رحل راتقه مما يؤد
وقد يكو

كل ابت كيل تيلن هذا ا

بذا ى م ث يد هذا ابمم ث اال

رر لىيل مأ د أ راك رمحين ابت كيل،

بل ب اق

غ مضرض بحم

ييطا م اغ اب كل أو ريض ت فيذه هد ذا

اب اشئن ر ا

تفر طا رحيه ميضن

اال

وردل ابت فيذ .وهذه اب اال ابتد يلوت
غ ماالبتتاما ابمحقاة رحل راتق ابم كل.

ا

غ ابم كل ماالبتتاما

غ ماالبتتال ابتضاقد  ،أل تحك اب اشئن ر ا

ابمحقاة رحل راتقه ،ىواء تحك

غ ماالبتتاما ابتد تفر طا ميضن

وظيفته ابق ائين ورحيه ى قىل هذا ابمم ث بل م حمي :
ابم حب اأوغ :اال
ابم حب ابثا د :اال

غ ابم كل مابتتاماته ابتضاقدين.
غ ابم كل ماالبتتاما

ابتد تفر طا ميضن وظيفته ابق ائين.
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المطلب األول
حاالت إخالل المحكم با لتزامات التعاقدية
يضد ابضقد ابممرل مي اأ راك اأىاي ابذ تىت د بيه ابضديد م االبتتاما

ابتد تقع رحل

راتق ابم كل كابتتامه ما يصاح ر ابظروك وابوقائع ابتد م شأ طا ثارة ابشكوك وغ ياديته
واىتق به ،وابتتامه مضدل ابت د ال أىماب مضقوبن وابتتامه مإصدار اب كل يد ابميضاد ابمتفق رحيه
مي اأ راك ،واالبتتال مابقا و ابمتفق رحيه م قمغ اب صول.
ويضد ا
ابم كل ماالبتتاما

غ مأ م هذه االبتتاما مولب بمىؤوبين ابم كل .ورحيه ى ت اوغ اال

غ

ابتضاقدين ورحل اب و ابتابد:

ابفرع اأوغ :ردل ابكشك ر أ ظروك أو م مىا م شأ طا ثارة شكوك وغ يادين
واىتق غ ابم كل.
ابفرع ابثا د :ردل ابتتال ابم كل مت ميق ابقا و ابمتفق رحيه مي اأ راك.
ابفرع ابثابث :اال ى اب م ابضمحين ابت كيمين قمغ ا تطائطا.
ابفرع ابرامع :ردل ابتتال ابم كل مإصدار اب كل

غ ميضاد ابت كيل.
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الفرع األول:عدم الكشف عن ي ظروف ومالبسات من شان ا إثارو شكوك حول حيادية واستقالل
المحكم:
ىمق وأ مي ا أ ابم كل ممثامن قاض ،يطو يماري رم

ق ائيا ي يفصغ يد اب تاع

ابمضروض رحيه م كل ي وت اب لين ويكو والب اب فاذ( .)1وبكد يقول ممطمته ابت كيمين ،يلب
رحيه أ يكو م ايدا أو مىتق

ر أ راك اب تاع .ي يدة ابم كل واىتق به م اب ما ا

اأىاىين يد ابتقا د وذبك تل ي مئ ابمتقا د بل قا يه وابل أ ابق اء ال يصدر ال ر
اب ق و ده دو ت يت ،ياب ياد واالىتق غ شر ا بمماشرة ابوظيفن ابق ائين أيا كا ابقائل مطا
قا يا أو م كما .يحيي م ابممك بش

أ يكو م تكما وم كما يد ذا

ابوق  ،ي يلوت

أ يكو قا يا ب فىه(.)2
وهذا ما ص

رحيه ابمادة ( )1/16م قا و ابت كيل ابمصر رحل (يكو قموغ ابم كل

ابقيال ممطمته كتامن ،ويلب أ يفصم ر د قموبه ر أين ظروك م شأ طا ثارة شكوك وغ
اىتق غ أو يدته) ،وكذبك

ابمادة (/15ج) م قا و ابت كيل اأرد د ص

رحل (يكو

قموغ ابم كل ابقيال ممطمته كتامن ويلب رحيه أ يفصم ر د قموبه ر أ ظروك م شأ طا ثارة
شكوك وغ يدته واىتق به) .أما ماب ىمن بحمشرع ابضراقد ي
ابمرايضا

يد ابمادة ( )1/161م قا و

رحل ا (يلوت رد ابم كل ب في اأىماب ابتد يرد مطا ابم اكل وال يكو ذبك أىماب

تظطر مضد تضي ابم كل).
ويت م مما تقدل أ ابم كل محتل م رورة ا يصاح ر كاين ابوقائع ابتد تثير ابشكوك وغ
يدته واىتق به ،ورحل ابم كل أ يفصم ر أين ر قن مماشرة أو غير مماشرة مع أ د اأ راك.
()1

()2

ص

ابمادة ( )55ت كيل مصر رحل (ت وت أ كال ابم كمي ابصادرة مقا بطذا ابقا و

ممراراة اأ كال ابم صو
ه د  ،أ مد ،مرلع ىامق،

رحيطا يد هذا ابقا و ) ،وتقامحطا
(.)65

ابمادة ( )51ت كيل أرد د.

لين اأمر ابمق د وتكو والمن اب فاذ
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و اق هذا االبتتال ولد بيشمغ ما يضحل مه ابم كل وما يفترض أ يضحمه وابمرلع يد ذبك اىت ارن
وذبك ممذبه لطد مضقوغ وردل ا يصاح دبيغ رحل ردل يدة ابم كل واىتق به(.)1

ابرلغ اب ري

وبك هذا ال يم ض ا م ابتصور مأ ابم كل قد يتضمد يد
و يدته واذا وقع هذا ا

فاء ظروك ووقائع تمي ماىتق به

غ يض تقع ابمىؤوبين رحل ابم كل ،يإذا تل كشك ذبك قمغ صدور

اب كل ييضد ذبك ىمما برد ابم كل ،واذا تل كشك مضد صدور اب كل ابت كيمد ييكو ىمما ب حب
م

م اغ اب كل يترتب رحيه رودة اأ راك بل اب ابن ابتد كا وا رحيطا قمغ ابفصغ

ه ،ال أ

يد ابدروى و ياع فقا
وال شك أ

ابت كيل وابمصاريك ابتد ت محطا اأ راك هد ار(.)2

م اغ كل ابت كيل ييىير ثما مىؤوبين ابم كل ،وت ميحه اب فقا

ابتد ت محطا اب صول ،بكو ه قد أهدر وق

وابمصاريك

اب صول ولطدهل م لراء يضحه اب ا ل وردل كشفه

ر هذه ابظروك(.)3
وت ميقا بذبك ق

ابم كمن االمتدائين مماريي (

فاء ابم كل بض قته مع اب صل

يىتولب مىؤوبيته اىت ادا بل ردل قيال ابم كل ماالبتتال ما يصاح ت ميقا بحمادة ()1/1451
مرايضا ير ىد لديد ،وم ثل يحتتل مابتضويض ر اأ رار اب المن ر
االبتتال) وارتمر ابم كمن أ ردل قيال ابم كل مذبك االبتتال يو
ات اذ ا لراءا

أه مىمب

به مطذا

رحل اب صل اأ ر مكا ين

اب تمن مثغ طاء مطمن ابم كل أو رده تل ما م اغ كل ابت كيل وق

ممىؤوبين ابم كل ويقا بحقوارد ابضامن بحمىؤوبين ابواردة يد ابمادة ( )1141م ابقا و ابمد د

()1

()2
()3

ب فد ،ىال ،) 1991( ،ىحوكيا
ابيم ،1 ،

ابم كل ،مؤتمر اب حيج ابضرمد يد آياق اأبفين ابثابثن ،صدا ار

(.)491

رمد ابر م  ،هدى ،مرلع ىامق،

(.)411

أمو ابويا ،ا مد ،ابت كيل اال تيار وا لمار  ،مرلع ىامق،

(.)195

ابمركت ابيم د بحتوييق وابت كيل،

135

ابفر ىد وأبتم

ابم كل مديع مصاريك ابت كيل ،ي

رر م

ر تضويض اب صل ابذ ب قه

أ ابم كل(.)1

لراء

الفرع الثاني :عدم التزام المحكم بتطبيق القانون المتفق عليل بين األطراف:
م االبتتاما ابتد تقع رحل راتق ابم كل أي ا ت ميق ابقا و ابمتفق رحيه مي اأ راك،
ابمادة ( )1/19ابتد أولم

وقد ت م قا و ابت كيل ابمصر هذا االبتتال ممقت ل
ابم كل أ ي مق ابقا و ابمتفق رحيه مي اأ راك ،يث ص

رحل

رحل (ت مق هيئن ابت كيل رحل

مو وع اب تاع ابقوارد ابتد يتفق رحيطا اب ريا  ،واذا اتفقا رحل ت ميق قا و دوبن مضي ن اتمض
ابقوارد ابمو ورين ييه دو ابقوارد اب اصن مت اتع ابقوا ي ما بل يتفق رحل غير ذبك)(.)2
وأما ماب ىمن ب تفاقيا وابقوارد ابدوبين اب اصن مابت كيل يأبتم اي ا ابم كل مإتماع ابقوارد
ابقا و ين ابتد يتفق رحيطا أ راك اب تاع موصفطا والمن ابت ميق رحل مو وع اب تاع .وأ ا تيار
بقا و دوبن ما أو ظامطا ابقا و د يلب أ يؤ ذ رحل أ ه شارة مماشرة بل ابقا و ابمو ورد
بتحك ابدوبن وبيي بل قواردها اب اصن مت اتع ابقوا ي ما بل يتفق اب ريا ص ار ن رحل

ك

ذبك(.)3
ويد اغ ردل ابتتال ابم كل يد ت ميق ابقا و ابذ
اب كل م

()1
()2

ابمادة (/1/51د) م قا و ابت كيل ابمصر

مشار بيه بدى :يوىك ،ى ر رمد ابىتار ،مرلع ىامق،
تقامحطا ابمادة (/16ا) ت كيل أرد د ويد ي

ص

ا تاره اأ راك يكو ىمما م اغ
يث ص رحل (ال تقمغ دروى م

(.)119

ابمادة ( ) 166مرايضا

رراقد رحل ا (يفصغ ابم كمو يد اب تاع رحل أىاي

رقد ابت كيل أو شر ه وما يقدمه اب صول بطل ورحل ابم كمي أ ي ددوا بطل مدة بتقديل بوائ طل ومىت داتطل  ،)...وهذا ما اتلط
بيه م كمن ابتمييت ابضراقين يد قرارها رقل ( )41مد ين أوبل متاريخ  ،1991/1/11مشار بيه بدى ابمشاهد  ،مراهيل ،ابم تار م
()3

ق اء م كمن ابتمييت ،مرلع ىامق،
ا ظر :صو

ابمواد ( )18قا و

(.)77
موذلد و ابمادة ( )15م قوارد اأو ىيتراغ ،و ابمادة ( )41م اتفاقين واش

.
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ابت كيل ال يد اأ واغ اآلتين :ذا اىتمضد كل ابت كيل ت ميق ابقا و ابذ اتفق اأ راك رحل
ت ميقه رحل مو وع اب تاع)(.)1
دده ابم تكمي بي كل مو وع اب تاع

ورحيه يترتب رحل ىتمضاد ابم كل ابقا و ابذ

به مطذا االبتتال واهدار وق

م اغ اب كل ،يث تت قق مىؤوبين ابم كل ،وذبك

اب صول

رر(.)2

ولطدهل ،يابم كل يكو محتما مابتضويض رما أصامطل م

الفرع الثالث :االنسحاب من العملية التحكيمية قبل انت ائ ا:
ي يقمغ ابم كل مطمته ،يقع رحل راتقه االبتتال ماالىتمرار يد ا لراءا

واصدار اب كل.

وا ا ى امه م ابضمحين ابت كيمين دو ممرر مشروع ،يضد تصريا ا ئا يثير مىؤوبيته .ويد هذه
اب ابن ال يمك أ يم غ اب كل أ ه بل يصدر اىاىا ،وال تمتد اب صا ن بل رفاء ابم كل م
أ(.)3

هذا اب

يإ ا ى اب ابم كل م ابضمحين ابت كيمين مشرو ا متواير أىماب مشرورن وممر ار لدين
وبيي ملرد اال ت ك رحل االتضاب أو ابمصرويا

أو مىمب ا ت ك ولطا

اب ظر مي ه ومي

ابم كمي يد هيئن ابت كيل أو مي ه أو مي اأ راك أو أ دهل( .)4ومابتابد يإ ا ى امه دو تواير
أىماب مضقوبن وممر ار لدين تدغ رحل ىوء تصريه ويضد

( )1تقامحطا

ابمادة (/49أ )4/ت كيل أرد د .أما قا و ابمرايضا

قرار ابم كمي رحل ابم كمن ابم تصن أ يتمىكوا مم
()2

()3
()4

ابضراقد ي

ال ماالبتتال ابتضاقد  ،ومابتابد يولب

يد ابمادة ( )171رحل ا (يلوت بح صول ر دما ي رح

ه وبحم كمن م تحقاء فىطا أ تم حه يد اأ واغ اآلتين -1 :ذا كا قد

صدر مغين مي ن ت ريرين أو م اء رحل اتفاق ما غ أو ذا كا ابقرار قد رج ر

دود االتفاق.)...

مح ل ،أ مد رمد ابر م  ،)1994( ،رقد ابت كيل ابممرل مي ابم كمي واب صول ،ملحن اب قوق ،لامضن ابكوي  ،ابضدد ابثا د،
(.)111
رمد ابر م  ،هدى ،مرلع ىامق،

(.)411

امد ،ماهر م مد ،مرلع ىامق،

(.)161
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مىاءبته مد يا ر اأ رار ابتد ب ق

مأ د اأ راك أو كحيطما م لراء ذبك اب

أ

اين بل

ذبك ي رل م اأتضاب ابتد ال تىت ق ال مضد تمامه بمطمته(.)1

الفرع الرابع :عدم التزام المحكم بإصدار الحكم خالل ميعاد التحكيم:
يقصد مميضاد ابت كيل ابمطمحن ابم ددة بحم كل صدار اب كل وابتد ت تطد ما تطاء صومن
ابت كيل .واأصغ أ ابم كل يصدر كمه

غ هذا ابميضاد ،يإذا ا ق ل هذا األغ دو

ىل

بمو وع اب تاع يإ ابت كيل ي ق د ويضتمر كأ بل يك  ،ويكو بح صول مابتابد رح اب تاع م
لديد أمال ابق اء مابل يتفقوا مرة ا رى رحل يض اب تاع م ريقن ابت كيل .ويضد ميضاد ابت كيل م
ابمىائغ ا لرائين ابلوهرين يد ابضمحين ابت كيمين مإرتماره ابقيد ابتم د بقيال ابم كل مابفصغ يد
صومن ابت كيل(.)2
وقد رص

أغحب ابتشريضا

بطا كمطل ابذ ي ع دا بح تاع(.)3

مضي ن رحل ابم كمي بيصدروا
وهذا ما ص

رحيه ابمادة ( )45م قا و ابت كيل ابمصر مقوبطا (رحل هيئن ابت كيل

صدار اب كل ابم طد بح صومن كحطا
ولب أ يصدر اب كل

ابو ين وا تفاقيا

ابدوبين اب اصن مابت كيل مت ديد مدة

غ ابميضاد ابذ

اتفق رحيه اب ريا يإ بل يولد اتفاق

غ اث د رشر شط ار م تاريخ مدء لراءا

ابت كيل ويد لميع اأ واغ

يلوت أ تقرر هيئن ابت كيل مد ابميضاد رحل أال تتيد يترة ابمد رحل ىتن أشطر ما بل يتفق اب ريا
رحل مدة تتيد رحل ذبك) ،ومذا
اب صو

()1
()2
()3

ابقا و ين أر

االتلاه ص

ابمادة ( )17ت كيل ارد د .و

اأوبوين بأل راك يد االتفاق رحل ت ديد ابمدة ابتد يصدر اب كل

ابمرير  ،م مود م تار ،مرلع ىامق (.)178
اب مر ،أمو ابض رحد( ،دو

ظ مما تقدل أ

شر) ،ميضاد ابت كيل ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة،1 ،

ابصا ور  ،مط د أ مد ،مرلع ىامق،

(.)167

(.)5
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غ اث د رشر شط ار م تاريخ مدء لراءا

بطا ،ويلب رحل ابم كمي أ يصدروا اب كل
ابت كيل.
ومما تلدر ابم

ظن بيه أ

لراءا

ابت كيل تمدأ م تاريخ ابيول ابذ يتىحل ييه ابمدرد

رحيه حب ابت كيل م ابمدرد ما بل يتفق اب ريا رحل مورد آ ر مقا ب
مصر  .يد ي أ قا و ابت كيل اأرد د

ابمادة ( )17ت كيل

يد ابمادة ( )16رحل أ ا لراءا

تمدأ م

ابيول ابذ يكتمغ ييه تشكيغ هيئن ابت كيل ما بل يتفق اب ريا رحل غير ذبك.
ويد لميع اأ واغ ىواء اتفق ابم تكمي رحل مورد اصدار كل ابت كيل أو ال ،ييلوت
بحم كمي أ يقرروا م تحقاء أ فىطل مد ابميضاد بمدة ال تتيد رحل ىتن أشطر م
ت كيل مصر و ابمادة ( )1/17ت كيل أرد د ،ذا أر

ابمادة ()1/45

هيئن ابت كيل أ اىتمرار رمحين ابت كيل

أم ار ملديا.
أما ماب ىمن بحمشرع ابضراقد ي
قيد ابت كيل موق

يد ابمادة ( )161م قا و ابمرايضا

رحل ا ( -1ذا

تاغ ممروره ما بل يتفق اب صول رحل تمديد ابمدة .1 .ذا بل تشتر مدة بصدور

قرار ابم كمي ولب رحيطل صداره

غ ىتن أشطر م تاريخ قموبطل بحت كيل .1 ،يد اغ وياة

أ د اب صول أو رتغ ابم كل أو تقديل حب مرده يمتد ابميضاد ابم دد صدار قرار ابت كيل بل
ابمدة ابتد يتوغ ييطا هذا ابما ع) .ويت م م هذا اب
قرارهل
يأل

أ ابمشرع أولب رحل ابم كمي أصدر

غ ىتن أشطر م تاريخ قموبطل مطمن ابت كيل ما بل يتفق اأ راك رحل
م اب ريي اب ق مابتقدل م حب

ك ذبك،

طاء ا لراءا  .يابمشرع ابضراقد م لطته يم م ق

تمديد ابمطحن ،أوال بل اأ راك ،ثل ي يك أ ه ذا بل يقل ابم كمو مابفصغ يد اب تاع

غ ابمدة

ابمشرو ن ،لات بكغ صل مرالضن ابم كمن ابم تصن أص م ظر اب تاع ،بتمديد ابمطحن أو بحفصغ
يد اب تاع ،أو بتضيي م كمي آ ري بح كل ييه ،وأ ي ار تلدر ابم

ظن بل أ ابمطحن تمدد تحقائيا،
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يد اغ وياة أ د اب صول أو رتغ ابم كل أو تقديل حب مرده ،وذبك تل يتوغ هذا ابما ع(.)1
وأ ما
ما ص

رحيه ابمشرع ابضراقد يد ابمادة ( )161م قا و ابمرايضا

ك

ابضراقد هو رحل

رحيه ابقوا ي ابمقار ن وهما ابقا و ابمصر واأرد د .يث أولب ابمشرع ابضراقد رحل

ابم كل صدار كل ابت كيل
ابمقار ن أولم

غ ىتن أشطر م تاريخ قموبطل بحت كيل ،يد ي أ ابتشريضا

رحل ابم كل أ يصدر اب كل

غ اث د رشر شطر م تاريخ مدء ا لراءا .

ومما تقدل ،يإ ا تطاء ابميضاد ابم دد صدار اب كل ي طد ابضمحين ابت كيمين وت تطد والين
ابم كل ي يلوت أ يصدر أ
وقد ق

كل أو قرار مضد ذبك واال كا

كمه م ضدما ال تفاء واليت ِه(.)2

م كمن اب قض ابفر ىين يد كل دائرتطا ابثا ين ابمد ين يد ض م كل ابت كيل

صدر مضد طاين ابمدة ابم ددة يد اتفاق ابت كيل ،وكا اتفاق ابت كيل ما مي اب ريي ابمت اتري
وهما شركن  Sofigerوشركن  Touchaisي

رحل ولوب صدور اب كل ابت كيمد

أشطر م تاريخ قموغ ابم كل ابثابث بمطمن ابت كيل ،وكا

م كمن االىتئ اك قد ري

غ ث ثن
اب ض

رحل أىاي أ رئيي م كمن ابت كيل قد حب م اب ريي م طل مطحن مدتطا ث ثن أشطر أ رى،
ثل ض

ابشركن ابثا ين يد كل االىتئ اك رحل أىاي أ ردها بل يك كاييا أ طا بل تمي تاريخ

قموغ ابم كل ابثابث بمطمن ابت كيل وما ذا كا اب كل قد صدر قمغ طاين ابث ثن أشطر ابتابين
بحث ثن أشطر اأوبل م تاريخ هذا ابقموغ ،وأيد م كمن اب قض اب ار يد ذبك وأصدر

كمطا

متاريخ  14/5/1997م رورة ابت قق يد ق ن ابمدء يد ىريا ابميضاد وشرو امتداده(.)3
وكما ق

م كمن ابتمييت اأرد ين مقرار بطا مأ ه (بحم كل وبفريقد ابت كيل تمديد مدة

ابت كيل أو اب حب برئيي ابم كمن ابم تصن أ يصدر أم ار بتمديد مورد

()1

()2
()3

و يقصد متواغ ابما ع هو تضيي م كل مديغ ر ابم كل ابذ
ال ت ق د موياة ا د اب صول و ذبك رم م
ابصاو  ،أ مد ابىيد ،مرلع ىامق،

حب رده أو رتبه ،أما يد ابن وياة ا د اب صول يإ ابضمحين ابت كيمين

ابمادة ( )159م قا و ابمرايضا

ابضراقد.

(.)196

ملحن ابت كيل ابفر ىين ،ابضدد ابرامع1998 ،ل،
(.)111

ايد أو أكثر أو مإ طاء

 ،791م شور هذا اب كل يد ملحن ابت كيل ابضرمد ،ابضدد ابثا د ،ي اير 1999ل،
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لراءا

ده

ابت كيل كما تق د مذبك ابمادة ( )17م قا و ابت كيل وا ردل ارتراض ابمميت

رحل تلأوت مدة ابت كيل ر د ا تطاء ابمدة ابم رومن يشكغ موايقن م ه رحل تمديدها)(.)1
ويت م مما تقدل أ ابم كل محتل مابفصغ يد اب تاع ابمضروض رحيه
يإذا بل يحتتل مابمطحن ابم ددة صدار كل ابت كيل يأ ه يقع ت

ائحن ابمىؤوبين

ابتضاقد ابذ أ ذه رحل راتقه وهو صدار كل ممو وع اب تاع
وأ ي ار تلدر ا شارة بل أ قوارد اأو ىتراغ و صو
متىوين ابم اترا بل تضابج مىأبن ابمدة ابتد يلب م
بيه بل ن ابقا و ابتلار ابدوبد واتفاقين واش

غ ابمطحن ابم ددة،
به ماالبتتال

غ مطحن ابت كيل(.)2

ابقا و اب موذلد واتفاقين واش

بطا صدار ابقرار .وهذا اب ق

بل تحتف

 ،بذا يرى ابمضض أ اأمر متروك أ راك اب تاع

هل م بطل اب ق يد تمديد ابمدة ابتد يلب أ يصدر ييطا كل ابت كيل وي تطد ييطا اب تاع وبك
يد اغ بل ت دد ابمدة ابتد يلب أ يصدر ييطا اب كل يصار بل اأ ذ م صو
ابت ميق رحل لراءا

ابقا و ابوالب

اب تاع(.)3

المطلب الثاني
إخالل المحكم بااللتزامات التي تفرض ا طبيعة وظيفتل القضائية
ما

اين بل مىؤوبين ابم كل اب اتلن ر

به مابتتاماته ابتضاقدين ،لد أ

ابوظيفن ابق ائين ابتد يؤديطا تفرض رحل راتقه ابضديد م االبتتاما

وتتمثغ هذه االبتتاما

ميضن
يد

ِ
صاصه،
ابتتال ابم كل مابممادئ اأىاىين بحتقا د ،وابتتامه مابفصغ يد ابديوع ابمتضحقن مضدل ا ت
واالبتتال متىميب اب كل.

()1
()2
()3

تمييت قوق رقل ( 1997/1141هيئن ماىين) ،تاريخ  ،1997/11/7م شو ار مركت ردابن.
مح ل ،أ مد رمد ابر م  ،مرلع ىامق،
ابصا ور  ،مرلع ىامق،

(.)171

(.)111
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ويثير هذا ا
م ث هذه اب اال

غ مطذه االبتتاما مىؤوبين ابم كل ابتقصيرين ويقا بحقوارد ابضامن ،وى ت اوغ
يد ث ث يروع ورحل اب و اآلتد:

ابفرع اأوغ:

غ ابم كل مابتتامه ما ترال ابممادئ اأىاىين بحتقا د.

ابفرع ابثا د:

غ ابم كل مابتتامه يد ابفصغ يد ابديوع ابمتضحقن مضدل ا تصاصه.

ابفرع ابثابث:

غ ابم كل مابتتامه متىميب اب كل.

الفرع األول :إخالل المحكم بالتزامل باحترام المبادئ األساسية للتقاضي:
تيلن الرتمار ابت كيل ذا ميضن ق ائين ،مما يتولب رحل ابم كل مراراة ابممادئ اأىاىين
يد ابتقا د ،وهذه ابممادئ اأىاىين يلب رحل ابم كل االبتتال مطا وأيا كا مصدر لراءا
ابت كيل ىواء كا اتفاق ابم كمي أو رادة ابم كل ،يمدو هذه ابممادئ ال يتصور قامن ردابن
قيقين ،يابم كل رحيه أ يتمع ابم طج ابق ائد يد مراراة اب ما ا

اأىاىين بحتقا د ر د

ت قيق االدراءا و ظر اب حما ويد أىحوب يض ابم اترن ،ىواء مطدك تاغ كل ابقا و رحيطا
أو مطدك اب كل ويقا بقوارد ابضدابن وا صاك يطد مفترض

رور

قامن ابضدابن(.)1

وقد رص ابتشريضا ابو ين واالتفاقيا ابدوبين اب اصن مابت كيل ماب

رحل ذبك ،يقد

ابمشرع ابمصر يد ابمادة ( )16م قا و ابت كيل ابمصر رحل (يضامغ ريا ابت كيل رحل
قدل ابمىاواة وتطيأ بكغ م طما يرصن متكايئن وكامحن بضرض درواه) ،ومذا
ابت كيل اأرد د يد ابمادة ( )15م ه رحل ذبك.

()1

وابد ،يت د ،قا و ابت كيل ،مرلع ىامق،

(.)191

االتلاه

قا و
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وأولب ابمشرع ابضراقد رحل ابم كل أ يفىم ابملاغ كام

بحم تكمي يد ابدياع ر

قوقطل(.)1
ويرى ابفقه أ تمكي اب صول م تقديل أدبتطل وأوله ديارطل قا ال يلوت ابتفري مه أو
ابتىاهغ ييه أ ه ق مقدي( ،)2و ما بمراراة ابم كل بولاهين ابم اكمن ،بطذا أبتل ابمشرع
ابضراقد مأ يت م اب كل مأقواغ اب صول(.)3
أما ماب ىمن ب تفاقيا ابدوبين اب اصن مابت كيل ،ي ص ابمادة ( )18م ابقا و اب موذلد
بحت كيل رحل (يلب أ يضامغ اب ريا رحل قدل ابمىاواة وأ تطيأ بكغ م طما ابفرصن كامحن بضرض
ق يته) .وكذبك ص

قوارد اأو ىتراغ يد ابمادة ( )1/17رحل (مع مراراة هذه ابقوارد يلوت

بطيئن ابت كيل أ تىير رحل ابت كيل رحل اب و ابذ تراه م اىما ،شري ن أ يضامغ اأ راك رحل
قدل ابمىأواة وأ تتاح بكغ رك يد مر حن م اىمن م ا لراءا  ،يرصن مضقوبن بضرض ق يته،
وتىير هيئن ابت كيل بدى ممارىتطا ص

يتطا ابتقديرين ،ا لراءا

وا فاق م داع ،ويكفغ ا صاك وابكفاءة يد تىوين ابم اترا
ورحيه ،المد أ يقول ظال ابت كيل رحل تويير اب ما ا

رحل

و يتفادى ا م اء

مي اأ راك).
اأىاىين يد ابتقا د ،ك ق

ابدياع ابمتمثغ مأ تتاح بكغ صل يرصن متكايئن بضرض درواه و حماته وتقديل مىت داته واال
وابرد رحل ديع ومىت دا
ابم امي أو اب

()1
()2
()3

()4

أ ظر

صمه ومضامحن اب ريي رحل قدل ابمىأواة ىواء ييما يتضحق متوكيغ

ور أمامطل أو االتصاال

ابمادة ( )165مرايضا

ابتد تلر مضطل(.)4

رراقد

اأ دب ،رمد اب ميد ،ابت كيل يد ابم د ابضرمين ،ج ،1مرلع ىامق،
ص

ع

ابمادة ( ) 1/179قا و ابمرايضا

(.)141

رراقد رحل (يلب أ يشتمغ ابقرار موله ا

رحل مح

ومىت داتطل وأىماب ابقرار وم وقه وابمكا ابذ صدر ييه وتاريخ صدوره وتواقيع ابم كمي ).
رمد ابفتاح ،رتمد ،قا و ابت كيل ابكويتد ،مرلع ىامق،

(.)161

اتفاق ابت كيل وأقواغ اب صول
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مه م كمن اىتئ اك ابقاهرة رحل (أ هيئن ابت كيل وم كل كو طا ريا م ايدا

وهذا ما ق

يد رمحين ابت كيل ،يتضي رحيطا أ تض د بكغ رك م أ راك ابت كيل اب ق ابكامغ يد مداء
دياره ،وابرد رحل دياع صمه وتقديل مىت داته واال
وكذبك م ه ابميضاد ابذ

مىت دا

و حب اب مرة ما

ع رحل ما قدمه صمه م مذك ار

يكفيه بحرد رحل هذه ابمذك ار

اين بل تمكي اب رك اآل ر م د

أو ابمىت دا

أو

وتقديل ابشطود

طا(.)1

وهذه هد ابممادئ اأىاىين ابتد أشر ا بيطا وابتد يلب رحل ابم كل تمارطا ي يلوت مأ
اغ رفاء ابم كل يد أ م طما ،و تضد م ابفن أ ممدأ م تحك ابممادئ ىمما م أىماب م
كل ابت كيل( ،)2وتثار مىؤوبين ابم كل يد كغ ابن يثم

ييطا م

كل ابت كيل اىت ادا بل

غ ابم كل ماال ترال ابوالب بطذه ابممادئ(.)3

()1

كل م كمن اىتئ اك ابقاهرة رقل  7بى ن  116ق -ت كيل :ابدائرة  8تلار  ،لحىن  ،1999/7/19ملحن ابت كيل ابضرمد ،ابضدد ابرامع،
أغى ي ،1999 ،غ .1198

( )2ا ظر :اال ابم
()3

ابم صو

رحيطا يد ابمواد (/1/51ج ت كيل مصر ) وابمادة (/49أ )1/ت كيل أرد د ،وابمادة ( )171مرايضا

رراقد.
وابد ،يت د ،مرلع ىامق،

(.)191
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الفرع الثاني :إخالل المحكم بالتزامل في الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصل:
يث أ أوغ مىأبن لرائين يحتتل ابم

يتفق ابم كل مع ابقا د م

ثمو ا تصاصه مابفصغ يد اب تاع ابممرل م صو
ماال تصا

ييطا هد ابتأكد م

اتفاق ابت كيل ،وهذا هو ممدأ اال تصا

(.)1

وأصمم هذا ابممدأ مضترك مه يد مضظل ابقوا ي ابو ين واالتفاقيا ابدوبين اب اصن مابت كيل
ابتلار  ،وأ بحم كل ص
اال تصا
م

ين ابفصغ يد ابديوع ابمتضحقن مضدل ا تصاصه ،ىواء كا ابديع مضدل

مم يا رحل ردل ولود ابضقد اأصحد أو م

ه أو ردل ولود اتفاق ابت كيل ذاته أو

ه أو تلاوت ابمىأبن م غ اب تاع ب اق اتفاق ابت كيل ،يابم كل كابقا د يمحك ص

ين

ابممادرة يد ابت قق م ا تصاصه ممو وع اب صومن ،وذبك قمغ أ يمدأ مإلراءا ابت كيل وابىير
ييطا وذبك تل ال ت تطد هذه ا لراءا

مصدور كل م ق اء ابدوبن مم

ه بضدل ا تصا

ابم كل ممو وع اب صومن ابمضرو ن رحيه(.)2
وم

م ابتشريضا

ابو ين ابتد أكد

ا تصاصه ،قا و ابت كيل ابمصر ي

أ ابم كل يمحك ص

ين ابفصغ يد مىأبن

يد ابمادة ( )1/11رحل أ (تفصغ هيئن ابت كيل يد

ابديوع ابمتضحقن مضدل ا تصاصطا مما يد ذبك ابديوع ابمم ين رحل ردل ولود اتفاق ت كيل أو ىقو ه
أو م

ه أو ردل شموبه بمو وع اب تاع) ،وابمادة ( )1/11رحل ا (تفصغ هيئن ابت كيل يد

ابديوع ابمشار بيطا يد ابفقرة اأوبل م هذه ابمادة قمغ ابفصغ يد ابمو وع أو أ ت مطا بل
ابمو وع بتفصغ ييطما مضا ،يإذا ق

كل ابت كيل ابم طد بح صومن كحطا ويقا بحمادة ( )51م هذا ابقا و )(.)3

م
()1
()2
()3

مريض ابديع ،ي يلوت ابتمىك مه ال م ريق ريع دروى

ى من ،أ مد رمد ابكريل ،ابت كيل يد ابمضام
مح ل ،أ مد رمد ابر م  ،مرلع ىامق،
ا ظر

ابمابين ابدا حين وابدوبين ،مرلع ىامق،
(.)64

ابمادة ( )11م قا و ابت كيل اأرد د .

()191

145

م امق بما لاء يد ابمادة ( )41م اتفاقين واش

وهذا اب

اب اصن متىوين م اترا

االىتثمار مي ابدوغ وررايا ابدوغ اأ رى ،ي ص رحل ( -1ابم كمن هد ابتد ت دد ا تصاصطا،
 -1أ

ارتراض م لا ب أ د ريد اب تاع رحل أىاي أ اب تاع بيي م ا تصاصه ابمركت

أو أىماب أ رى ،ال يقع يد ا تصا
تقرر

ابم كمن

كا

ىتضابله كمىأبن ممدئين م فصحن أو

مه بل مو وع اب تاع) .وكذبك صر قوارد اأو ىتراغ وابقا و اب موذلد بحت كيل

ابتلار ابدوبد ،مإر اء اب ق بحم كل مابفصغ يد ابديوع ابمتضحقن مضدل ا تصاصه(.)1
وم

ك ذبك يأ ابمشرع ابضراقد بل يض اال تصا

يد ابديوع ابمتضحقن

بحم كل بحم

مضدل ا تصاصه ،كو ه قد رابج ابت كيل ابدا حد يق (.)2
ومما تقدل

بحقوغ مأ ابص

ح

ا تصاصه قد وبطا به ابقا و و
ييطا م

ين ابم وبن بحم كل مابفصغ يد ابديوع ابمتضحقن مضدل

رحيطا ص ار ن ،بذا تثار مىؤوبين ابم كل يد كغ ابن يثم

كل ابت كيل اىت ادا بل ا ضدال اتفاق ابت كيل أو ىقو ه أو م

بمو وع اب تاع .يي مغد رحل ابم كل ردل تلاهغ هذا اال ضدال أو ابم
واب كل مضدل ا تصاصه م ظر اب تاع تويي ار بمشقن االىتمرار يد لراءا
رحل تيلتطا مابم

()1
()2

ا ظر

.

ابمادة ( )16م ابقا و اب موذلد وابمادة ( )11م قوارد اأو ىتراغ.

اب اصر  ،مص فل ا ق ،مرلع ىامق،

(.)91

ه أو ردل شموبه

وتقريره م تحقاء فىه
ويحن ومكحفن ىي كل
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الفرع الثالث :إخالل المحكم بعدم التزامل بتسبيب الحكم:
يقصد مابتىميب ميا اب لج واأدبن ابقا و ين وابواقضين ابتد ارتمد رحيطا ابم كل يد صدار
كمه ،وهذا االبتتال يضد

ما ن بح صول وت قيقا بحضدابن ،كما يظطر ا ترال ابم كل ب قوق

ابدياع(.)1
يابتىميب

ما برصيد ابثقن مابت كيل وابرقامن رحل مطمن ابم كمي واب ريقن ابتد توصحوا

مطا بل اب تائج يد ىل اب تاع ابت كيمد( .)2وقد

ابمشرع ابمصر يد ابمادة ( )1/41م
ك ذبك أو كا ابقا و

قا و ابت كيل ابمصر بل ولوب تىميب اب كل ما بل يتفق اأ راك
ابوالب ابت ميق رحل لراءا ابت كيل ال يشتر ذكر أىماب اب كل يث
يكو

رحل أ ه (يلب أ

كل ابت كيل مىمما ال ذا اتفق ريا ابت كيل رحل غير ذبك أو كا ابقا و ابوالب ابت ميق
ابوارد يد ابمادة (/41ب)

رحل لراءا ابت كيل ال يشتر ذكر أىماب اب كل) .وهذا هو ذا اب

م قا و ابت كيل اأرد د( .)3ياأصغ ذا يد ابقا و ي اأرد د وابمصر هو أ يصدر كل
ابت كيل ىمما واالىتث اء هو مكا ين ابت حد ر ابتىميب يد اب ابتي :
األولى :اتفاق ريد ابت كيل رحل ردل تىميب اب كل.
الثاني :أ ابقا و ابوالب ابت ميق رحل لراءا

ابت كيل ال يشتر ذكر أىماب اب كل.

ياأصغ أ ابم كل محتل متىميب اب كل مع مراراة اال
ا

()1
()2
()3

االىتث اء ابىامقن ،ويد اغ

غ مطذا االبتتال ،يترتب رحل ذبك ت قق ىمما م أىماب مكا ين م

ابريارد ،أشرك رمد ابضحيل ،ابت كيل يد ابض قا
اأ دب ،رمد اب ميد ،مرلع ىامق،

اب اصن ابدوبين ،مرلع ىامق،

اب كل بمىاىه مأ د

(.)516

(.)116

ابمادة (/41ب) م قا و ابت كيل اأرد د رحل (يلب أ يكو
أو كا ابقا و ابوالب ابت ميق رحل لراءا

كل ابت كيل مىمما ال ذا اتفق ريا ابت كيل رحل غير ذبك

ابت كيل ال يشتر ذكر أىماب اب كل).
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ابقوارد اأىاىين ابتد تتضحق ممصح ن اأ راك يد ابدروى مشكغ مماشر( .)1ومطذا ابىياق ق
م كمن اب قض ابمصرين رحل أ ه ( ذا كا ابثام
م م

م كمن االىتئ اك و

ر مش صه أمال

يد اأوراق أ اب ار

ر ابلحىن مما يفيد تمىك اب ار مما يثيره يد ىمب اب فد م
كل ابت كيل ب حوه م اأىماب مابم ابفن أ كال ابمادة

تمىكه أمال م كمن االىتئ اك مم

( )1/41م قا و ابت كيل رقل  17بى ن  ،1994و حو اأوراق م اتفاق ريد ابت كيل رحل أ
يكو ابت كيل مىمما ،يإ ه ال يلوت ثارة ذبك أوغ مرة أمال م كمن اب قض بضدل تىميب كل
ابت كيل ماب ظال ابضال)(.)2
أما ماب ىمن بحمشرع ابضراقد يقد أولب رحل ابم كل تىميب قرار ابت كيل ابذ يصدر ر ه
يد ابمادة ( )1/179م قا و ابمرايضا ماب ابت كيل( ،)3ال أ هذا اب

قد

م االىتث اءا

ابتد أوردها ابمشرري ابمصر واأرد د يد قا و ابت كيل وابتد أشر ا بيطا ىامقا.
أما ماب ىمن ب تفاقيا

ابدوبين اب اصن مابت كيل ي رص

يصدر ر ه( ،)4يأولم

ابقرار ابذ

أي ا مإبتال ابم كل يد تىميب

قوارد اأو ىتراغ يد ابمادة ( )1/14رحل هيئن ابت كيل أ

تمي اأىماب ابتد اىت د بيطا ابقرار ،ما بل يك اأ راك قد اتفقوا رحل ردل ميا اأىماب ،وكذبك
اب اغ ماب ىمن بحقا و اب موذلد يد ابمادة ( )1/11واتفاقين واش
ولوب ت اوغ اب كل ابذ

يصدر ر ابم كل كغ مىأبن رر

يد ابمادة ( )1/48رحل
رحيه وأ يقرر ابممر ار

ابتد

رحل أىاىطا صدر اب كل.

()1

()2

()3
()4

ابىمطور  ،م مد ىضيد ،) 1914( ،مىؤوبين ابم كل ابمد ين ر أرماغ ابت كيل ،دراىن مقار ن ،أ رو ن دكتوراه غير م شورة ،لامضن
رما ابضرمين ،رما ،

(.)86

اب ض رقل ( )5519بى ن  66ق لحىن  ، 1998/7/11ابم شور يد ملحن ابق اة ،ابصادرة يد اد ابق اة بى ن  ،19ابضدد اأوغ
وابثا د ،ي اير ديىممر 1998ل ،م د ،91

(.)111

ا ظر

ابمادة ( )1/179م قا و مرايضا

ا ظر

ابمادة ( )1/14م قوارد اأو ىتراغ ،وابمادة ( )1/11م ابقا و اب موذلد ،وابمادة ( )1/48م اتفاقين واش

ابم اترا .

رراقد.
بتىوين
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ا

قا مما تقدل ،يكو تىميب اب كل أم ار

روريا مارتماره أ د ابشرو ابمو ورين بص ته ويد

اغ ردل مراراة ابم كمي بطذا ابشر ابذ يشكغ بتاما رحيطل يؤد
م

اب كل ما بل يك اتفاق ابت كيل قد ق ل م

يشتر ذبك ،ي حو اب كل م أىمامه وابممر ار

ك ذبك أو كا ابقا و ابوالب ابت ميق ال

ابتد رحل أىاىطا صدر ييلضحه رر ن بإلم اغ

مما يرتب مىؤوبين ابم كل اتلاه أ راك ابت كيل
وظيفته ابق ائين.

بل ت قيق ىمما م أىماب

به ماالبتتاما

ابتد تفر طا رحيه ميضن
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المبحث الثاني
الجزاءات القابلة للتطبيق على المحكم
ذا تل تضيي ابم كل وقمغ ابمطمن يإ ه محتل ممماشرة ابفصغ يد اب تاع تل طاء ابمطمن
ابم حومن م ه وذبك مصدور اب كل يد اب تاع ،يابم كل ال يمحك ابص

ين ابتد يمتحكطا ابقا د

يطو مقيد مابمطمن ابت كيمين ابموكحن بيه ،يإذا تلاوتها أو أ غ ماالبتتاما
كمه بحم

 ،يابم كل ال يتمتع ماب صا ن ابتد يتمتع مطا ابقا د ،يمابتابد ي اىب رحل أ

ويت مغ ابض غ واب رر اب اتج م اب

يا

ابم حب اأوغ :ابلتاءا

ابوقائين.

ابم حب ابثا د :ابلتاءا

ابضقامين.

ابم حب ابثابث :دروى مىؤوبين ابم كل.

()1

ابمترتمن رحل ابم كل تيلن

ابمم و ن به .وى قىل هذا ابمم ث رحل اب و اآلتد:

اأ دب ،رمد اب ميد ،ج ،1مرلع ىامق،

ائه

أ(.)1

ورحيه ى ت اوغ يد هذه ابمم ث ابلتاءا
وابص

ابوالمن رحيه تضرض

(.)119

به مابتتاماته
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المطلب األول
الجزاءات الوقائية
ابلتاءا
أ يوقع

ابوقائين توقع رحل ابم كل ذا أ غ مابتتاماته مغين م ضه م ابوقوع يد اب

رر رحل أ د ريد اب صومن أو ك هما ،وهذه ابلتاءا

أ أو

تتمحور يد ث ثن صور :هد

ابرد ،وابضتغ ،وا طاء مطمن ابم كل ،وى ت اوبطا رحل اب و ابتابد:

الفرع األول :رد المحكم:
رد ابم كل يض د م ضه م

ظر اب تاع ،وهو

توييرها بح صول ،مغ وبحم كل أي ا ماين به م

ما ن لرائين م اب ما ا

ابتد يلب

فىه وما يمك أ تقوده بيه م ابوقوع يد

أ ابذ قد ي اغ م كرامته و تاهته(.)1

اب

ورد ابم كل ق أر د أ
تتواير بديه أىماب تلضحه ال ي مئ
وق

وا د م اب صول يد ابم اترن ييتقدل م حب ابرد ر دما
بل ياد ابم كل واىتق به ،رحل أ يتقدل مطذا اب حب يد

ي دده ابقا و ( .)2ويرى اأىتاذ يوشار "أ رد اب كل يضد لتاء وقائيا أ ه يم ع ا

غ

موالما ابمطمن ابت كيمين يد ابمىتقمغ"( .)3بذا رص ابكثير م ابتشريضا وابقوارد واالتفاقيا
ابدوبين اب اصن مابت كيل رحل م م أ راك اب تاع
اب ياد واب تاهن واالىتق بين يد ابم كل ابذ

()1
()2
( (3

ى من ،أ مد رمد ابكريل ،ابت كيل يد ابمضام
امد ،ماهر م مد ،مرلع ىامق،

ما ا

مطمن وذبك بتويير اب د اأد ل م

تل ا تياره وم طا رد ابم كل م قمغ ريد اب تاع

ابمابين ابدا حين وابدوبين ،مرلع ىامق،

(.)411

(.)199

مشار بيه بدى :اب مر ،أمو ابض  ،وابلداو  ،أ مد قىم  ،ابم كمو ودراىن ت حيحين رداد ابم كل ،مرلع ىامق،

(.)167
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غ ث ثن قا

وممولمطا ت تطد مطمته يد ظر اب تاع .ورحيه ى م ث مىابن رد ابم كل م
مطمن ورحل اب و ابتابد:
أوال :أىماب ابرد.
ثا يا :شرو ابرد.
ثابثا :لراءا

ابرد.

والً :سباب الرد:
ا تحف ابقوا ي م غ ابمقار ن يد تضداد أىماب ابرد ،يابقا و ابمصر ومضه ابقا و اأرد د
وابقا و اب موذلد بحل ن اأمل ابمت دة بحقا و ابتلار واتفاقين واش
وقوارد اأو ىتراغ ،اتلط

بتىوين ابم اترا ابدوبين،

و قرار يدة أو تاهن أو اىتق غ ابم كل كىمب رد ابم كل ،مي ما

اتله ظال ابت كيل ابضراقد بل ت ديد أىماب ابرد يد ذا

اأىماب ابمقررة برد ابق اة.

االتجاه األول :المبد العام في رد المحكم ألي سبب يمكن ن ينال من حيدتل و استقاللل.
ي

قا و ابت كيل ابمصر يد ابمادة ( )1/18رحل ا (ال يلوت رد ابم كل ال ذا قام

ظروك تثير شكوكا لدين وغ يدته واىتق به) وهو ري ما ص

رحيه ابمادة ( )1/11م

ابقا و اب موذلد بحت كيل ابتلار ابدوبد( .)1ومذا االتلاه ذهب ابمشرع اأرد د ي
(/17أ) م قا و ابت كيل اأرد د رحل (ال يلوت رد ابم كل ال ذا قام

()1

ص

ابمادة ( ) 1/11م ابقا و اب موذلد بحت كيل ابتلار ابدوبد رحل (ال يلوت رد ابم كل ال ذا ولد

ما يمررها وغ يادين أو اىتق به أو ذا بل يك

ائ ات بمؤه

اتفق رحيطا اب ريا وال يلوت أ م

هو أو اشترك يد تضي ه ال أىماب تمي طا مضد أ تل تضيي هذا ابم كل).

يد ابمادة

ظروك تثير شكوكا

ظروك تثير ابشكوك بطا
ريد اب تاع رد م كل ري ه
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وغ

يدته واىتق به) .وكذبك ألات

االرتراض رحل أ م كل ذا كا
أما ماب ىمن التفاقين واش
وأ

قوارد اأو ىتراغ يد ابمادة ( )1/11أ راك اب تاع

ه اك ظروك تثير شكوكا وغ ياده واىتق بيته(.)1
اب اصن متىوين ابم اترا

رك يد ابت كيل رألوة رحل ذبك أ ي حب

غير صابم بحتضيي يد ابم كمن مقا ب صو

يص

يد ابمادة ( )57رحل (...

غ ظر اب تاع رد م كل اىت ادا رحل أ ه

ابقىل ابثا د م ابماب ابرامع).

ظ رحل أىماب ابرد أم ار (:)2

ومما تقدل ي

 .1يلب رحل ابم كل أ يفصم ر د قموبه مطمته ر أ

ظروك م شأ طا ثارة ابريمن أو

ابشك وغ يدته أو اىتق بيته ،وهذا االبتتال ذا أ غ مه ابم كل ت مغ تمضين ابمىؤوبين
ابقا و ين.
.1

ثما

توير ىمب ابرد يقع رحل راتق اب رك ابب ابرد ،وذبك رم مابقاردة ابمي ن

رحل ابمدرد ،وم غ ا ثما

هو ىمب ابرد.

االتجاه الثاني :تحديد سباب الرد في ذات األسباب المقررو لرد القضاو:
وقد أ ذ مطذا االتلاه ظال ابت كيل ابضراقد ي

ص ابمادة ( )1/161م قا و ابمرايضا

ابضراقد رحل (يلوت رد ابم كل ب في اأىماب ابتد يرد مطا ابم اكل وال يكو ذبك ال أىماب
تظطر مضد تضيي ابم كل).
وكما أ ذ مطذا االتلاه قا و ابمرايضا
ابمحغاة يث كا يليت رد ابم كل بذا

()1

()2
()3

ص

ابمصر رقل  11بى ن  1968يد ابمادة ()591

اأىماب ابتد يرد مطا ابقا د(.)3

ابمادة ( )1/11م قوارد اأو ىتراغ رحل (يلوت االرتراض رحل أ م كل ذا ولد

يادين أو اىتق بيته).
ى من ،أ مد رمد ابكريل ،مرلع ىامق،
ابصاو  ،أ مد ابىيد ،مرلع ىامق،

(.)416
(.)191

ظروك تثير شكوكا بطا ما يمررها مشأ
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وأىماب ابرد هد ما بتامين أو لواتين(.)1
 .1األسباب ا لزامية :وهد أ يكو ابم كل تولا أو صط ار أو قريما أ د اب صول بل ابدرلن
ابرامضن ،أو أ تكو به أو بتولته أو أ د أوالده أو أ د أمويه م فضن يد اب تاع ،أو يكو
وكي أ د اب صول ،أو ذا كا م اميا ر أ د اب صول ،أو كا قد ىمق به أ

ظر

ٍ
كقاض أو ك مير أو كم كل ،أو أر د ييه شطادة ،وتقت د هذه اأىماب بل
يد اب تاع
كاين لراءا

م

ابت كيل.

 .2األسباب الجوازية :وهد ر دما يكو أ د اب ريي مىت دما ر د ابم كل أو ارتاد مؤاكحته
أو مىاك ته ،أو تحقل م ه هدين قميغ ا تياره م كما أو مضد ذبك ،أو كا

مي ن مي ه ومي

أ د اب ريي ردأوة أو صداقن ،أو أمدى رأيا يد ابق ين قمغ اأوا  ،هذه اأىماب ابلواتين
متروك أمر تقديرها بحم كمن ،ويلوت بحم كل ذا اىتشضر اب رج( )2م اب ظر يد تاع أوكغ
بيه ابم

ييه ،أ يضرض اأمر رحل اب ريي  ،يإذا أرفياه ق د اأمر ،أما ذا أب ا رحيه،

يطو محتل مإر اء ابقرار وبك مإمكا ه ذ ذاك أ يضود بحم كمن بتقديل اىتقابته ويضود تقدير
اأمر بحم كمن ابتد ذا بل تقمغ ماىتقابته ،يإ ت يه رغل ذبك ي محه مىؤوبين اب رر
وتتوقك لراءا
ورحل ابم كل ابذ

ابم اكمن يور تقديل اب حب مابرد ،وابل أ تم

مه ابم كمن(.)3

حب رده ،أ يليب كتامن رحل وقائع ابرد وأىمامه

وابقرار ابذ تصدره ابم كمن يد هذا ابشأ  ،يقمغ ابتمييت

غ ث ثن أيال،

غ ىمضن أيال ارتما ار م ابيول ابتابد

بتمحيش ابقرار(.)4
()1
()2
()3
()4

ا ظر :ابمواد م  91بل  96م قا و ابمرايضا
ا ظر:
ا ظر
ا ظر

ابمادة ( )94م قا و ابمرايضا

ابضراقد.

ابضراقد.

ابمادة ( )96وابمادة ( )1/161قا و ابمرايضا
ابمادة ( ) 96مرايضا

(.)149 ،119

ابضراقد.

رراقد ،بحمتيد ا ظر :اأ دب ،رمد اب ميد ،ابت كيل يد ابم د ابضرمين ،مرلع ىامق ،ح (،)1
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ومطذا ق

م كمن ابتمييت ابضراقين ىب قرارها رحل (أ

ابم تصن مشتم رحل أىمامه ومع ابمىت دا
رحيه أ يتوقك ر

ابتد تؤيد حب ابرد ،ور دما يقدل حب برد ابم كل

ظر اب تاع تل ابفصغ يد حب رده ىب ما ص

مرايضا  ،ورحل ابم كل أ يليب كتامن رحل وقائع ابرد وأىمامه
م ابم كمن يقمغ ابتمييت
ابرد مابغراما

حب ابرد يقدل بل ابم كمن

رحيه ابمادة ()96

غ ( )1أيال ،وابقرار ابصادر

غ ( )7أيال امتداء م ابيول ابتابد بتمحيش ابقرار ،وال ي كل ر د ريض

ابواردة يد ابمادة ( ،)96أ ذبك ا لراء مقرر بصيا ن ابق اء م ابضامثي (.)1

ثانياً :شروط رد المحكم:
رص

ابتشريضا

ابو ين وابقوارد واالتفاقيا

ابدوبين اب اصن مابت كيل ،رحل و ع ردة

وام وشرو برد ابم كل تل ال يت ذ أ د ابم تكمي هذه اب ما ن وىيحن بتض يغ ابضمحين
ابت كيمين وتض

م لا ب أ دهل يد ابمما حن واب غ رحل اب رك اآل ر يد اب صومن(.)2

ي ص ابمادة ( )1/18ت كيل مصر رحل أ (ال يلوت أ م

ريد ابت كيل رد ابم كل

ابذ ري ه أو اشترك يد تضي ه ال بىمب تمي ه مضد أ تل هذا ابتضيي ).
وهذا ما ص

رحيه ابمادة (/17ب) م قا و ابت كيل اأرد د يث ال يرد ابم كل ال

أىماب ت دث مضد تضيي ابم كل ،أما ماب ىمن بقوارد اأو ىتراغ ص
(ال يل وت أ

رك أ يضترض رحل ابم كل ابذ

ري ه ال أىماب أصمم رحل رحل مطا مضد

تضي ه).

()1
()2

قرار م كمن ابتمييت ابضراقين ابرقل /611هيئن موىضن 1979/متاريخ .1981/5/19
رمد ابر م  ،هدى م مد ،مرلع ىامق،

(.)187

يد ابمادة ( )1/11رحل
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ورحيه يإ اأ راك ابم تكمن مقيدة يد
متضيي ابم كل أو اشترك

قام
دث

اق أرماغ رد ابم كل ذا ما كا

اأ راك قد

يد تضي ه يث ال يلوت رد ابم كل يد هذه اب ابن ال أىماب

أوغ مرة مضد ابتضيي أو كا

قائمن وبك طا بل تظطر ب ابب ابرد ال مضد تمال ابتضيي (.)1

وكما و م ابمشرع ابمصر يد ابمادة ( )1/19ت كيل مصر قيدا رحل ابب ابرد(،)2
يث ال يلوت به أ يكرر حب رد ابم كل يد ذا

ابت كيل ،ويطدك ابمشرع م وراء هذا ابقيد

بل اب يحوبن دو لضغ ابرد وىيحن بحمما حن وابتىويك يد لراءا

ابت كيل كما ي ث ابمشرع م

غ ابب ابرد رحل مداء كاين أىماب ابرد لمحن وا دة(.)3
ثالثاً :إجراءات الرد:
ظل ابمشرع ابضديد م ا لراءا
ص

يد ابمادة ( )1/19م قا و ابت كيل ابمصر

رحل أ (يقدل حب ابرد كتامن بل هيئن ابت كيل ممي ا ييه أىماب ابرد

يث

غ مىن رشر

يوما م تاريخ رحل ابب ابرد متشكيغ هذه ابطيئن أو مابظروك ابممررة بحرد ،يإذا بل يت م ابم كل
ابم حوب رده

غ مىن رشر يوما م تاريخ تقديل اب حب ي اغ مغير ابرىول بل ابم كمن

ابمشار بيطا يد ابمادة ( )9م هذا ابقا و بحفصغ ييه م كل غير قامغ بح ض
( كم

يث ص

رحل

ابم كمن ابدىتورين يد ابق ين رقل  84بى ن  19ق دىتورين ملحىن  1999/11/6مضدل

دىتورين ابضمارة ابواردة مابم د رقل ( )1م ابمادة ( )19م قا و ابت كيل يد ابمواد ابمد ين وابتلارين
ابصادر مابقا و رقل  17بى ن  1994وابتد ت

رحل أ (يصح

هيئن ابت كيل يد اب حب)

و شر هذا اب كل مابلريدة ابرىمين مابضدد  46متاريخ  1999/11/18وتل اىتمداغ اب

()1
()2

()3

ى من ،أ مد رمد ابكريل ،مرلع ىامق،
ص

(.)416

ابمادة ( )1/19ت كيل مصر رحل (وال يقمغ ابرد مم ىمق به تقديل حب مرد ابم كل فىه يد ذا

(/18ب) ت كيل أرد د).
يوىك ،ى ر رمد ابىتار ،مرلع ىامق،

ابقديل

(.)199

ابت كيل) ،وتقامحطا ابمادة
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بحمادة رقل ()19
 ،)1999/4/4ومذا

وذبك ممقت ل ابقا و رقل  8بى ن  1999ابصادر متاريخ

مطذا اب

ابمشرع اأرد د يد ابمدة (/18أ)(.)1

االتلاه

يد ي أ ابمادة ( )11م ابقا و اب موذلد ألات بحم تكمي

رين االتفاق رحل لراءا

رد ابم كل ويد غياب مثغ هذا االتفاق يتولب رحل اب صل ابب ابرد أ يرىغ

غ مىن

رشر يوما م تاريخ رحمه متكوي هيئن ابت كيل أو م تاريخ رحمه مأ ظرك م ابظروك ابتد
تثير شكوكا وغ يدة واىتق غ ابم كل أو بل يك

اتفق رحيطا ابم تكمي  ،أ

ائ ات بمؤه

يرىغ ميا ا مكتوما ماأىماب ابتد يىت د بيطا حب رد ابم كل ،يفد ابن بل يتيم ابم كل ابم حوب
رده ،ولب رحل هيئن ابت كيل أ تم

يد حب ابرد ويد لميع اأ واغ ذا بل تم

يد حب ابرد ،لات بحم كل ابب ابرد أ ي حب م ابم كمن ابم تصن
تىحمه شضار مقرار ريض حب ابرد ،ويد اغ ابم
يإ قرارها يد ذبك ىيكو غير قامغ أ
أما ماب ىمن التفاقين واش
مشر ردل تىاو اأصوا

هيئن ابت كيل

غ ث ثي يوما م

يد حب ابرد م قمغ ابم كمن ابم تصن

ض (.)2

ييكو اال تصا

مابفصغ يد حب ابرد بماقد هيئن ابت كيل

ويد ابن رد م كل و يد أو أغحمين هيئن ابت كيل يتوبل صدار ابقرار

رئيي ابم ك ابمادة ( )58م اتفاقين واش

(.)3

وأ ي ار تلدر ا شارة بل أ قموغ حب رد ابم كل ال يكفد بلمر لميع اأ رار ابتد أصام
ابم تكل ذا كا ابم كل قد أ فل اأىماب ابتد تمرر رده ما

اين بل أ ه بل يت م مإرادته مما

ألمر ابم تكل رحل ابحلوء بل ابق اء.

()1

ص

ابمادة (/18أ) ت كيل أرد د رحل (يقدل حب ابرد كتامن بل ابم كمن ابم تصن ممي ا ييه أىماب ابرد

غ مىن رشر يوما

م تاريخ رحل ابب ابرد متشكيغ هيئن ابت كيل أو مابظروك ابممررة بحرد ،يإذا بل يت م ابم كل ابم حوب رده م تحقاء فىه مضد شضاره
()2
()3

يصح
ا ظر
ا ظر

ابم كمن يد اب حب ،ويكو قرارها غير قامغ بح ض ييه مأ
ابمادة ( )11م ابقا و اب موذلد بحت كيل.
ابمادة ( )58م اتفاقين واش

اب اصن متىوين ابم اترا .

ريق م

رق اب ض ).
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ويد هذه اب ابن يكو بحم رور أ يريع دروى ابتضويض

د ابم كل بحم ابمن متضويض

اأ رار ابتد أصامته م مىحكه اب ا ل(.)1
الفرع الثاني :عزل المحكم:
رتغ ابم كل هو قابته واقصائه ر مطمته ماتفاق أ راك اب صومن ذا تواير ممر ار
ابضتغ( .)2ويتل رتغ ابم كل ممولب ا رادة ابمشتركن بلميع ابم تكمي ىواء كا ابم تكمي هل
ابذي ري وه أو كا وا رطدوا بل ش

ثابث تل وبو كا ق اء ابدوبن هو ابذ ري ه م اءا رحل

حب أ م اب ريي (.)3
ويقصد مابضتغ ،ممولب ا رادة ابمشتركن بح صول هو أ يى ب اب صول م ابم كل أو
ابم كمي مطمن ابفصغ يد اب تاع ابذ ت دد يد اتفاق ابت كيل ،م يث ال يواصغ ابم كل ابمطمن
ابمى دة بيه بل طايتطا( .)4وال يكو ابضتغ ال ماتفاق صريم مي لميع اأ راك ابذي ا تاروا
ابم كل ،يحيي أ

رك و ده ومإرادته ابم فردة رتغ م كل مضد ا تياره وبو كا هذا ابم كل قد

تل تضيي ه مواى ن هذا اب رك(.)5
وهذا ما أكدته ابمادة ( )19م قا و ابت كيل ابمصر
ابم كل أداء مطمته أو بل يماشرها أو ا ق ع ر أدائطا مما يؤد

يث ص

رحل ( ذا تضذر رحل

بل تأ ير ال ممرر به يد لراءا

ابت كيل وبل يت م وبل يتفق اب ريا رحل رتبه ،لات بحم كمن ابمشار بيطا يد ابمادة ( )9م هذا

()1
()2
()3
()4
()5

مر ،أمو ابض  ،وابلداو  ،ابم كمو  ،دراىن ت حيحين رداد ابم كل ،مرلع ىامق،
رمد ابفتاح ،رتمد ،قا و ابت كيل ابكويتد ،مرلع ىامق،

(.)114

أمو ابويا ،أ مد ،)1991( ،ابت كيل يد ابقوا ي ابضرمين ،م شأة ابمضارك ،ا ىك درين
امد ،ماهر م مد ،مرلع ىامق،
وابد ،يت د ،مرلع ىامق،

(.)191

(.)155

(.)179
(.)41
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ابقا و اأمر مإ طاء مطمته م اء رحل حب أيا م اب ريي ) ومذا

االتلاه ذهب ابمشرع اأرد د

رحل رتغ ابم كل ا ال يتل ال ماتفاق ابم تكمي (.)1

يد ابمادة ( )19م قا و ابت كيل ماب

يد قا و ابمرايضا

أما ماب ىمن بحمشرع ابضراقد ي

يد ابمادة ( )169رحل ا ( يلوت

بحم كل مضد قموغ ابت كيل أ يت ل مغير رذر مقموغ وال يلوت رتبه ال ماتفاق اب صول).
وكذبك ر

ابقا و اب موذلد يد ابمادة ( )1/14رحل ا ه ( ذا أصمم ابم كل غير قادر

م كل ابقا و أو م كل ابواقع رحل أداء وظائفه أو ت حك بىمب آ ر ر ابقيال ممطمته دو م اء
غير التل ،ت تطد واليته ذا هو ت ل ر وظيفته أو ذا اتفق اب ريا رحل طاء مطمته ،أما ذا
ظغ ه اك

ك وغ أ م هذه اأىماب ييلوت أ م اب ريي أ ي حب بل ابم كمن أو

بل ابىح ن اأ رى ابمىماة يد ابمادة ( )6أ تفصغ يد مو وع طاء والين ابم كل ،وقرارها يد
ذبك يكو

طائيا).
وابقوارد اب اصن مابت كيل بل ت دد أىماما أو ممر ار مضي ن

ومما يلدر مذكره أ ابتشريضا

لاتة رتغ ابم كل ،وا ما اأمر متروك رادة أ راك ابت كيل يقد يت م بطل ردل كفاءته أو قحن
مرته أو تما ؤه ابشديد يد أداء رمحه دو ممرر بذبك مما يضرقغ ىير صومن ابت كيل ويفقدها
أهل ميتاتطا وهد ابىررن ابتد مىممطا بلأ اأ راك بل رمحين ابت كيل مضيدا ر ابم اكل ابتد تتىل
مابم ء يد ابتقا د وا لراءا (.)2
كما ال يشتر أ يفصم اب صول ر ىمب رتبطل بحم كل ،وا ما يتضي أ ي تج ابضتغ
مإتفاقطل لميضا ،ي يلوت رتغ ابم كل م لا ب أ د اب صول م فردا(.)3

()1

ص

ابمادة ( )19ت كيل أرد د رحل أ ( ذا تضذر رحل ابم كل أداء مطمته أو بل يماشرها أو ا ق ع ر أدائطا مما يؤد

غير ممرر يد لراءا
()2
()3

بل تأ ير

ابت كيل وبل يت م وبل يتفق اب ريا رحل رتبه ،يلوت بحم كمن ابم تصن اأمر مإ طاء مطمته م اء رحل حب

أ م اب ريي مقرار ال يقمغ أ

ريق م

يوىك ،ى ر رمد ابىتار ،مرلع ىامق،
ابصاو  ،أ مد ابىيد ،مرلع ىامق،

رق اب ض ).
(.)119

(.)196
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ويرى ابمضض أ قابن ابم كل قد ال تكفد و دها بلمر لميع اأ رار ابتد أصام اب صول
لراء ابىحوك اب ا ل بحم كل ،وبذبك يتضي

م

ابىماح مم

قن ابم كل ر

ريق دروى

ابمىؤوبين(.)1
الفرع الثالث :إن اء م مة المحكم:
قد ي غ ابم كل مابتتاماته أو يقول يد قه ما يثير ابريمن ال أ ه بل يتواير ىمب برده أو
يتضذر ت قق لماع اأ راك رحل ابضتغ مع تواير أىماب لدين تدرو بل قصائه ر
يفد هذه اب ابن ال يولد يار آ ر غير ابحلوء بل ابم كمن ابم تصن
وهذا ما يىمل مابضتغ ابق ائد ،وهو طاء مطمن ابم كل ر
ص

ظر اب تاع

طاء مطمن ابت كيل(.)2

ريق كل ابق اء( .)3وهذا ما

رحيه ابمادة ( )19م قا و ابت كيل ابمصر وابمادة ( )19م قا و ابت كيل اأرد د(،)4

يد ابن ذا تضذر رحل ابم كل أداء مطمته ،أو بل يماشرها أو ا ق ع ر أدائطا مما يؤد
تأ ير ال ممرر به يد لراءا

ابت كيل يلوت بحم كمن ابم تصن اأمر مإ طاء مطمن ابت كيل م اءا

رحل حب أ م اب ريي .

()1
()2
()3
()4

اب مر ،أمو ابض  ،وابلداو  ،أ مد قىم  ،مرلع ىامق،
ى من ،أ مد رمد ابكريل ،مرلع ىامق،
وابد ،يت د ،مرلع ىامق،
ا ظر :صو

بل

(.)111

(.)414

(.)154

ابمواد ( )19ت كيل مصر  ،وابمادة ( )19ت كيل أرد د.
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المطلب الثاني
الجزاءات العقابية
ابلتاء ابضقامد هو أثر يت ذ صورة أذى ماد م ظل يترتب رحل م ابفن ابقاردة ابقا و ين،
يفرض م قمغ ابىح ن ابضامن يد ابدوبن ممثحن مابىح ن ابق ائين ،وذبك بتلر ابم ابك وردع
غيره ،وهذا ابلتاء يكو رحل ث ثن أ واع م ىب ابقوارد ابتد ترتب ابلتاء ابقا و د رحل م ابفتطا،
يقد يكو لتاء مد د أو ل ائد أو تأديمد(.)1
ومي ا ىامقا ابلتاءا

ابوقائين ابتد تكفغ بح صول يد موالطن ابم كل اىتغ به و يدته وتوير بطل

اب مأ ي ن رحل قيال ابم كل مإ صاك ما ثم ابمىت دا

أ ه صا ب اب ق يد ابم اترن ابمضرو ن

رحيه دو ميغ أو هوى ،وردل تقارىه ر أداء مطمته واالبتتال مأدائطا ماأما ن ابوالمن بحثقن ابتد
أوالها ياه أ راك اب تاع واأما بطل اب ق يد رده أو رتبه أو طاء مطمته.
وبك هذه ابلتاءا
وا تطاء مطمته ر

ابتد توقع رحل ابم كل أث اء ىير صومن ابت كيل مثغ رده ورتبه

ريق ابم كمن ابم تصن ما هد ل اتءا

تلمر لميع اأ رار ابتد أصام

غير كايين وغير يضابن أ طا ال

اب صول وبذبك ملا ب ابلتاءا

يحلأ بل ابق اء م ألغ صدار لتاءا

ابوقائين يمك بحم رور أ

رقامين رحل ابم كل اصن يد اب اال

ابتد يصدر

ييطا اب كل ثل يكتشك أ د اأ راك ولود ريب لوهر يد اب كل ويتمك يض م

م اغ اب كل

يإذا أثم

أ

م اغ اب كل رالضا بل

ابتضويض ابمد ين أو ذا أثم

أ

أ لىيل م ابم كل ي

يمقل بحم رور ىوى دروى

م اغ اب كل مىمب تتوير مىت د ما يد صومن ابت كيل مقا

بحقوارد ابضامن بحقا و ابل ائد رحل ىحوك ابم كل.

()1

ابفت و  ،ى ل رمدابتهرة ( ،)1911أ واع ابلتاء ابقا و د ،م ا ار

م شورة رحل ابموقع./ http://www.uobabylon.edu.iq:
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وابلتاءا

ابتد يمك ت ميقطا رحل ابم كل أما أ تكو لتاءا

مد ين واما أ تكو

لتاءا ل ائين ذا شكغ تصريه لريمن ما ،ورحيه ى قىل هذا ابم حب بل يرري  ،وى مي ابلتاءا
ابمد ين ابممك ت ميقطا رحل ابم كل (ابفرع اأوغ) وابلتاءا ابل ائين ابممك ت ميقطا رحل ابم كل
(ابفرع ابثا د).
الفرع األول :الجزاءات المدنية:
ابلتاء ابمد د :هو اأثر ابذ يترتب رحل م ابفن قوارد ابقا و اأ رى ردا ابقا و ابل ائد
يطو لتاء يفر ه ابقا و ر د االرتداء رحل ق ا

أو كارِه دو أ يمي هذا االرتداء

ابمصح ن ابضامن أو ي غ ماب ظال االلتمارد يث يطدك هذا ابلتاء بل ص ح اب رر ابذ
ي تج ر م ابفن ابقاردة ابقا و ين أو تابته ،بذا يضد ابلتاء ابمد د ق ا

يتقرر بصابم

م ب قه اب رر وم ثل به أ ي حب يد درواه مد ين مطذا ابلتاء(.)1
وكما أشر ا ىامقا مأ ابم كل يرتم

مابم تكمي ممولب رقد ابت كيل أذ مقموغ ابم كل

مماشرة مطمته ابت كيمين يرتم مضقد مع اال راك ابم تكمن ،و يتوبد ر هذا ابضقد قوق وابتتاما
بكغ رك تلاه اب رك اآل ر وابتد ىمق وأ مي اها.
بذا يىأغ ابم كل مقا بحقوارد ابضامن بحمىؤوبين ابمد ين يد ابن

به مإ دى ابوالما

ابمحقاة رحل راتقه ممولب رقد ابت كيل ابممرل مي ه ومي ابم تكمي .
بذا ي ق بحم رور لراء اأ

اء ابلىيمن بحم كل وابتد تىمب مإم اغ كل ابت كيل أ

يريع دروى تضويض ويقا بحقوارد ابضامن يد ابمىؤوبين ابمقررة يد ابقا و ابمد د(.)2
ويضد هذا اب ق ابمترتب بحم رور قا مد يا ابصا أ ابمىؤوبين ابمد ين ال يقصد مطا
ابتلر أو يقاع ابضقومن مغ بتامه متضويض ما يثم
()1
()2
()3

وقوره م

رر(.)3

ابفت و  ،ى ل رمدابتهرة ،مرلع ىامق
رمد ابفتاح ،رتمد ،قا و ابت كيل ابكويتد ،مرلع ىامق،

( ،)199و ،وابد ،يت د ،مرلع ىامق،

مرقي ،ىحيما ( ،)1998ابويد يد شرح ابقا و ابمد د ،ابقاهرة،

(.)191

(.)184

162

وم صور أ
االمت اع ر

اء ابم كل ابتد تىتولب مىؤوبيته ردل قيال ابم كل ممطمته مضد قموبطا ،أو

صدار كل دو ممرر مقموغ أو تلأوت األغ ابمقرر

تىمب يد م

كل ابت كيل بىمب يرلع بل همابه أو

اب صول ولطدهل دو لدوى ي

لات ما أوكغ بيه ،أو

أه مما يترتب رحيه

ياع وق

رما تل فاقه م مصرويا (.)1

بذا يحتل ابم كل مابتضويض يد هذه اب ابن أ اأ ارر ابتد ب ق
ابذ أرتكمه ابم كل ،وهذا يشمغ ابتضويض رد ابمصرويا

ماب صول كا

تيلن اب

أ

ا دارين ابتد ت صغ رحيطا ابم كل ،رد

اأتضاب ابتد تقا اها ،رد أتضاب ابدياع ابتد تكمدها ابم رور أث اء ىير اب صومن ابت كيمين،
اين بحفوائد ابقا و ين ابمىت قن ر هذه ابممابش مع مكا ين اب كل مما يحتل م تضوي ا

مادين

مابم رور ويقا بحقوارد ابضامن يد ابتضويض(.)2

وأدمين ب ق

ويد ق ين  Raul Duralيقد ىب أ د ابم تكمي

بل رئيي هيئن ابت كيل ابمض ين م

مركت ت كيل أ ه يد ابيول ابم دد بصدور كل ابت كيل تل تضي ه كموظك بدى ابم تكل اآل ر ،بذا
م كمن اىتئ اك ماريي مم

ق

يد دروى ابم
ابم كل

()1
()2
()3

دروى تضويض

اب كل بضدل تواير شر االىتق غ يريع اب رك ابم كول به
د ابم كل ،يق

م كمن ماريي االمتدائين مابتضويض

فائه ر قته مأ د ابم تكمي (.)3

أمو ابويا ،أ مد ،ابت كيل اال تيار وا لمار  ،مرلع ىامق،
ش اتن ،م مد أ مد ،ابت كيل يد ابفقه وابقا و  ،مرلع ىامق،
مشار بيه بدى :وابد ،يت د ،مرلع ىامق،

(.)186

(.)117( ،)116
(.)91

د
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الفرع الثاني :الجزاءات الجنائية:
ابلتاء ابل ائد :هو اأثر ابذ يترتب رحل م ابفن قوارد ابقا و ابل ائد ،وهو يفرض يد صورة
رقومن تتفأو

يث شدتطا م ىب ا ت ك ميضن ابلريمن و ورتطا ،يطد قد تكو مد ين

م

ت صب رحل لىد ا ىا كا ردال ،وقد تكو مابين ترد رحل ابماغ ،وقد تفرض رحل رين
ا ىا كاب مي وابىل  ،وابلتاء ابل ائد يفرض ب ماين اب ظال االلتمارد ورراين ابمصح ن
ابضامن(.)1
يإذا شكغ تصرك ابم كل موذلا موصويا بقاردة لرامين ورقامين ويق قا و ابضقوما
ت مغ مصفن ش صين ابضقومن ابم صو

رحيطا مقاردة ابضقاب ،ومثاغ ذبك ابتتوير ،يإذا قال

ابم كل متتوير مىت د ما يد اب صومن مق ابقوارد ابضامن بحقا و ابل ائد رحل ىحوك ابم كل(.)2
وقد

قا و ابضقوما

ابضراقد رقل ( )111بى ن ( )1969يد ابمادة ( )1/19رحل كو

ابم كمي يد كل ابموظفي أو ابمكحفي م دمن رامن ماب ىمن بلريمن ابرشوة وكذبك ماب ىمن بلريمن
ابتتوير( ،)3يث ص
مه مطمن رامن يد
ابم و ورن ت

رحل ا (ابمكحك م دمن رامن كغ موظك أو مىت دل أو رامغ أ ي
دمن اب كومن ودوائرها ابرىمين وشمه ابرىمين وابمصابم ابتامضن بطا أو

رقامتطا ،ويشمغ ذبك رئيي ابوتراء و وامه وابوتراء وأر اء ابملابي اب يامين

وا دارين وابمحدين ،كما تشمغ ابم كمي واب مراء ووك ء ابدائ ي .)...
وم ذكرتطل ابمادة ( )1/19م قا و ابضقوما
مكحفو م دمن رامن ،وبطا م اأهمين واب

()1
()2

ابضراقد ورحل وله اب صو

ورة ما ديع ابمشرع بل ت صيصطل ماب

ابم كمي
رحيطل

ابفت و  ،ى ل رمدابتهرة ،مرلع ىامق
ش اتن ،م مد أ مد ،مرلع ىامق،

( )3ا ظر

(.)94

ابمادة ( )197م قا و ابضقوما ابضراقد ،و

ابمادة ( )188م ذا ابقا و  ،وتقامحطا ابمادة ( )179م قا و ابضقوما

اأرد د رقل ( )16بى ن ( ،)1969وكذبك ابمادة ( )111م قا و ابضقوما

ابمصر رقل ( )58بى ن (.)1917
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ص ار ن ،يابم كل يؤد رم م ل ي ابضمغ ابق ائد ،بذا يضمحه ال يقغ اهمين
ابقا د ،مغ ا ه يد اب قيقن مماؤىن بمضض ا تصاصا

ورة ر رمغ

ابىح ن ابق ائين ،و أرتشائطل ال يقغ

ورة ر ارشاء ابق اة ،بذا ت مق أ كال ابرشوة رحل ابم كمي  ،ىواء كا تضي طل م قمغ
ابم كمن ابم تصن أو م قمغ ابم تكمي (.)1

المطلب الثالث
دعوى مسؤولية المحكم
يىتمد ابم كل ص
اب ديثن بت ظيل ابتتاما

ياته م ابقا و وم اتفاق اأ راك وقد تصد

ابم كل و دد

اأ ظمن ابقا و ين

ر قته مأ راك اب تاع ،ورغل أ غابمين اأ ظمن ابقا و ين

م غ ابمقار ن تضترك ممطمن ابم كل ماب ميضن ابق ائين .وبحم كل ص
ابقا د ال أ طا بل تضابج مىؤوبين ابم كل ر اأ

يا

تقترب م ص

يا

اء ابتد يرتكمطا أث اء رمحه .بذا يثار ابتىاؤغ

مطذا ابصدد هغ يلوت بتال ابم كمي ماب ما ر اأ

اء ابتد تصدر ر طلإ وما ابقا و

ابوالب ابت ميق رحل مىؤوبين ابم كلإ
ورحيه قىل هذا ابم حب رحل اب و اآلتد:
ابفرع اأوغ :دروى ابتضويض.
ابفرع ابثا د :ابقا و ابوالب ابت ميق رحل مىؤوبين ابم كل.

()1

ابشاذبد ،يتوح رمد اهلل ،)1991( ،ابلرائل ابم رة مابمصح ن ابضامن يد ابقا و ابمصر  ،ابمكتب ابلامضد اب ديث ،ابقاهرة،1 ،
(.)11
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الفرع األول :دعوى التعويض:
ابلتاءا
مطمته ر

ابتد توقع رحل ابم كل أث اء ىير رمحين ابت كيل مثغ رده أو رتبه أو طاء

ريق ابم كمن ابم تصن يطد لتاءا

لتاء ماد رحل ابم كل ،وأ هذه ابلتاءا
لراء

ياع ابوق

وابملطود ما

غير كايين وغير يضابن ،أ طا ال تت م توقيع

ال تلمر لميع اأ رار ابتد أصام

اين بل اأ رار ابمادين ابمتمثحن يد اب فقا

اب صول يض
وابمصاريك(.)1

ومابرغل م ردل تم د اأ ظمن ابقا و ين م غ ابدراىن ت ظيما اصا يمك ممولمه مىاءبن
ابم كل رحل

و ما هو مقرر بحقا د م

مقا اته ،يطو ي
وقد أكد

ع بحقوارد ابضامن ابم صو

ظال م اصمن ابق اة( .)2ال أ ذبك ال يم ع م
رحيطا يد ابقا و ابمد د.

م كمن اب قض ابمصرين يد قرار بطا مأ تقرير مىؤوبين ابم كل وابتتامه

متضويض اب صل ر اأ رار ابتد ب قته م لراء

أ ارتكمه ابم كل أث اء مماشرته مطمن ابت كيل

ويتل ويقا بحقوارد ابضامن يد ابمىؤوبين(.)3
د

ورحيه يتقال دروى ابتضويض ما قمغ صدور اب كل أو مضده مع ماك ين قامتطا
ابم كمي ملتمضي أو م فردي  ،وتضد هذه ابدروى م قمغ اب قوق ابش صين بحمدرد ابتد يمك

قامتطا تل مضد وياة ابم كل( .)4وم ابمن ابم كل مابتضويض تشمغ ابض اصر ابتابين :ابمصاريك
ا دارين بحت كيل ،اأتضاب ابتد تقا اها ابم كل أو اأتضاب ابتد يىت قطا ،أتضاب ابدياع ،أ
ابممابش ابتد ديض

بحم امد يد ابدياع ر ابم تكل ،وابفوائد ابقا و ين رحل ابممابش ابتد ديض

يول قم طا مع مراراة ابقاردة ابضامن يد ابتضويض(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

اب مر ،أمو ابض  ،و ،ابلداو  ،مرلع ىامق،
رمد ابر م  ،هدى م مد ،مرلع ىامق،

(.)174
(.)187

أ ظر ،يوىك ،ى ر رمد ابىتار ،مرلع ىامق،
م ابصغير ،شطرتاد ىي  ،مرلع ىامق،
اب مر ،أمو ابض  ،و ،ابلداو  ،مرلع ىامق،

(.)117

(.)161
(.)175

يد
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الفرع الثاني :القانون الواجب التطبيق على مسؤولية المحكم:
اأصغ يد ابت كيل ممدأ رين اأ راك يد ا تيار وىيحن تىوين تاراتطل ،بذا يقد يتفق
أ راك اب تاع ر د ت ظيل لراءا

ابت كيل رحل ت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق رحل مىؤوبين

ابم كل ويد هذه اب ابن ال تثار أ مشكحن ،ورحيه يتولب رماغ هذا ابقا و ا تراما بممدأ ىح ا
ا رادة.
وبك ابمشكحن ابتد تثار هد يد ابن غياب اتفاق اأ راك رحل ت ديد ابقا و ابوالب
ابت ميق رحل مىؤوبين ابم كلإ يث

مىؤوبين ابم كل تثير ابكثير م ابغموض بتضدد ابض اصر

األ مين ،يغابما ما ت تحك ل ىين اأ راك مغ ول ىين ابم كل أي ا ،كما يمك أ يلر ابت كيل
يد دوبن ثابثن ت تحك ر ل ىين اأ راك ور ل ىين ابم كمي وابل لا ب ذبك يقد ي تار
ابم تكمي قا و ي كل مو وع اب تاع ال صحن به مقا و ابل ىين ابو ين وهذا ما يديض ا بحتىاؤغ
ر ابقا و ابوالب ابت ميق رحل مىؤوبين ابم كل.
بإللامن رحل هذا ابتىاؤغ،
يحل ت

ظ أ اأ ظمن ابقا و ين م غ ابمقار ن بل تضابج هذه ابمىأبن

متشريع صريم ي دد ابقا و ابوالب ابت ميق رحل مىؤوبين ابم كل ،وهذا ما يدغ رحل

ظاهرة ابقصور ابتشريضد يد ابقا و ابمقار ابتد تطيم رحل مضابلن ابمركت ابقا و د بحم كل.
وهذا ال يم ض ا م ت ميق ابقوارد ابضامن يد ىميغ ابوصوغ بل ابقا و ابوالب ابت ميق.
يث يرى ه اك أر

يقطد يرى أ قا و مقر ابت كيل هو ابقا و اأ ىب مو وريا

بت ميقه رحل مىؤوبين ابم كل ،مىتمضدي يد ذبك ابقا و ابوالب ابت ميق رحل ابضقد م غ اب تاع
وذبك بصابم ابقا و ابوالب ابت ميق رحل ا لراءا
مطمن ابت كيل ترتم رحل

ابت كيمين ،وابىمب يد ذبك يضود بل أ

و ميضد م صومن ابت كيل وت ديد االبتتاما ابتد يت مغ مطا ابم كل.
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ويىت د أص اب هذا اب أر

بل أ قا و مقر ابت كيل هو ابوالب ابت ميق رحل مىؤوبين

ابم كل وذبك ب رتما ار ابتابين(:)1
 -1يضتمر قا و مكا ابت كيل هو ابقا و ابم حد وذبك رم مابقاردة ابتقحيدين ابتد ت
رحل

وع ابفضغ اب ار بقا و موقضه .وهذا ما ص

رحيه ابمادة ( )1/17م ابقا و

ابمد د ابضراقد رقل ( )49بى ن  1951رحل أ (االبتتاما
قا و ابدوبن ابتد دث

غير ابتضاقدين يىر رحيطا

ييطا ابواقضن ابم شأة ب بتتال) .وتقامحطا مابم مو ذاته ابمادة

( )11م ابقا و ابمد د ابمصر  ،و ابمادة ( )11م ابقا و ابمد د اأرد د.
 -1م ولطن ظر ابقا و ابدوبد اب ا

يقا و مقر ابت كيل هو ابذ ي كل ا لراءا .

 -1ب رتمار ابضمحد ابذ يتمثغ يد ىطوبن ت ديد هذا ابقا و وابرلوع بيه.
 -4أ اب ميضن ابقا و ين بحم كل تقترب م اب ميضن ابقا و ين بحقا د بذبك ال يمك تلاهغ
قا و مقر ابت كيل.

()1

مر ،أمو ابض  ،و ،ابلداو  ،أ مد قىم  ،مرلع ىامق،

(.)158
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الفصل الخامس
الخاتمة

والً :الخاتمة:
رحل ابرغل م أ دراىت ا هذه تضد
تركت رحل ابلتء دو

دراىا

م ابدراىا

ابلتئين وبيي ابدراىا

تطمغ ابكغ .ال أ طا ىض

و م ما هو متوير م مضحوما

أو ما هو متاح م قد ار  ،بت اوغ ق ين غاين يد اأهمين
يا

مص

ابكحين وهد

وابتد تتضحق

م ابقا و اب ا

ابم كل ،وما ت م ته م ر اصر رئيىين يلب تويرها يد ابم ث ابقا و د.

يقد ولد ا م اأهمين ممكا أ

ميضد يتوبل

تصدى بل ابتضريك مابم كل مارتماره ش

كمه محتما،

مطمن ابفصغ يد تاع مضي ممولب اتفاق ممرل مي ه ومي اأ راك ابم تكمن ويكو

دو ابتغايغ ر ميا مض اه وأ واره وتمييته ر غيره م ابمطال ابقا و ين ،ودراىن اب ميضن ابقا و ين
بضمغ ابم كل وأثر ت ديد تحك اب ميضن رحل تكييك رمغ ابم كل ور قتطا ماب صول .ذ تضدد
وابدراىا

اب ظريا

ابفقطين وغ تكييك اب ميضن ابقا و ين بضمغ ابم كل وت ديد ميضته ما مي

اب ظرين ابتضاقدين وابق ائين وابم تح ن واب ميضن اب اصن بضمغ ابم كل.
ورحل ابرغل م ا ت ك اب ظريا

ابفقطين وغ اب ميضن ابقا و ين بضمغ ابم كل

وابدراىا

وتماي اآلراء وغ تكييك ر قن ابم كل ماب صول ييما ذا كا
أل أ طا رقد وكابن أو رقد مقاوبن أل أ طا رقد م
ابم كل ذو ميضن ق ائين غابمن ب تلاها

وع ا

ر قن تضاقدين ذا
 .ال

ا تمك ا م

امع لرائد
ثما

أ رمغ

اأ رى.

وم اءا رحل ذبك ولد ا م

غ دراىن اأ ظمن ابقا و ين م غ ابمقار ن أ اب اق ابقا و د

ابم كل قد وب

قمغ صدور اب كل

بص

يا

ابم كل مملمورن م ابص

يا  ،م طا ما يثم
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ابت كيمد ،وم طا ما يثم
يد ص

ين تفىير كل ابت كيل وتص ي ه

أما ابص
ابتد تثم
ما لراءا

مضد صدور اب كل ابت كيمد وتضرك هذه ابص
اين بل ص

ين مابتكميحين وابمتمثحن
ايين.

ين صدار أ كال

يا ابتد يتمتع مطا ابم كل قمغ صدور كل ابت كيل يتتمثغ ما لراءا ابت كيمين

به قمغ وأث اء ابىير ما لراءا
يد كغ م ا تصا

ابت كيمين ،يث تتمثغ هذه ابص

ابم كل يد ابم

يا

قمغ ابىير

مولود اتفاق ابت كيل وت ديد ابمكا وبغن

ابت كيل.
أما تحك ابتد تتضحق مىير ا لراءا يتتمثغ يد مدء ابشروع مطا وادارة ابلحىا وات اذ ابتدامير
ابمىتضلحن وأدبن ا ثما  ،وم ثل ميا ص
لراءا

ابت كيل وابقا و ابوالب ابت ميق رحل مو وع اب تاع.

والىتكماغ مت حما
ابمم و ن به ،وابلتاءا

هذه ابدراىن يقد رص ا رحل ت اوغ أوله
ابقامحن بحت ميق رحل ابم كل ،يتحك ابص

ابم كل يد صومن ابت كيل بيى
االبتتاما

ين ابم كل يد ت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق رحل

يا

ميضن وظيفته ابق ائين وما يترتب رحل ا

ابقامحن بحت ميق رحل ابم كل وابمتمثحن مابلتاءا

مطمن ابم كل أو ابلتاءا

ابواىضن ابتد يتمتع مطا

م حقن م قيود ،مما يفرض رحيه ردة ابتتاما

تضاقدين أو اشئن مىمب

االبتتاما  ،وابلتاءا

غ ابم كل مابص

ابضقامين وابتد تتمثغ مابلتاءا

يا

قد تكو هذه
غ مطذه

ابوقائين ،كرد ورتغ وا طاء

ابمد ين وابل ائين ،بذا تل ابم ث يد

دروى مىؤوبين ابم كل وابقا و ابوالب ابت ميق رحل مىؤوبين ابم كل.
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ثانياً :النتائج
.1

ابمشرع ابضراقد يضد متأ ار كثي ار ر
وتشريضا

ماقد ابتشريضا

اب اصن مابت كيل رموما

ابت كيل بحدوغ ابضرمين اصن ،ظ ار بضدل مضابلن ابمشرع ابضراقد بحت كيل

ابتلار ابدوبد ،وذبك بغياب ابضراق ر ىا ن ابتلارة ابدوبين م ذ  1991-1991وذبك
مىمب ابضقوما
 .1بقد تضدد

االقتصادين ابتد ير

اب ظريا

ابت كيل يط اك م

وابدراىا

م ملحي اأم .

ابفقطين وغ اب ميضن ابقا و ين بضمغ ابم كل يد صومن

ادى ماب ميضن ابتضاقدين ،وه اك م يرى أ رمغ ابم كل ذو ميضن
ميضن م تح ن ،ورأى ابمضض اآل ر أ رمغ ابم كل

ق ائين ،واتله مض طل بل رده ذ

ذو ميضن اصن وأ االتلاه ابغابب يرلم اب ميضن ابق ائين بضمغ ابم كل.
.1

ابتشريضا

ابم كل ملمورن

وابقوارد ابدوبين اب اصن مابت كيل م غ ابدراىن أر

م ابص

يا م طا ما يثم قمغ صدور اب كل ابت كيمد ،كص

ا لراءا

ابم تحفن وت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق ،وم طا ما يثم

ابت كيل ،وابمتضحقن مابص
ابم كل يد صدار أ كال
 .4بقد ا تحف

يا

ين ابم كل يد ات اذ
مضد صدور كل

ابتكميحين كتفىير كل ابت كيل وتص ي ه وص

ين

ايين.

اأ ظمن ابقا و ين م غ ابدراىن يد ت ديد ب ظن مدء ا لراءا

ابت كيمد

ي دد قا و ابت كيل اأرد د ب ظن ابمدء م ابيول ابذ يكتمغ ييه تشكيغ هيئن ابت كيل
ما بل يتفق اب ريا

ك ذبك.

أما ماب ىمن بقا و ابت كيل ابمصر وقوارد اأو ىتراغ وابقا و اب موذلد ي دد
تاريخ مدأ ا لراءا

م ابيول ابذ يتىحل ابمدرل رحيه حب ابت كيل م ابمدرد ما بل

يتفق اب ريا رحل مورد آ ر.
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أما ماب ىمن بقا و ابمرايضا ابضراقد يحل ي دد مشكغ وا م ب ظن مدء ا لراءا
ابمادة ( )166م هذا ابقا و وارتمار مدء ا لراءا

وبك م ابممك االىت اد ب
يكو مضد تقديل ابحوائم وابمىت دا

ابمدة ابم ددة

اب تمن بحفصغ يد اب تاع أو مضد يوا

م قمغ ابم كل بتقديل تحك ابحوائم.
.5

اأ ظمن ابقا و ين م غ ابدراىن وب
ويكو ا ثما

مأدبن ا ثما

ابم كل ص

ين ابم ث ر وىائغ ا ثما ،

ابمقررة قا و ا ماب ىمن بحواقضن ابمراد ثماتطا ،ماب ظر بل قوة

كغ دبيغ وأهميته يد تكوي ق ارتطا.
ال أ اأمر ي تحك يد شأ االىتماع بحشطود واب مراء يابتشريع اأرد د يولب
رحيطل أداء ابيمي ويق ابصيغن ابتد قررتطا هيئن ابت كيل .يد ي أ اأمر م تحك
ماب ىمن بحتشريع ابمصر وقوارد اأو ىتراغ وابقا و اب موذلد واتفاقين واش
أداء ابيمي بحشاهد أو اب مير ابذ ي

ر أمال هيئن ابت كيل.

أما ماب ىمن بحمشرع ابضراقد يحل يمي ذبك و اكتفل ماب
قا و ابمرايضا  ،رحل أ يلب رحل ابم كمي
قا و ابمرايضا

يحل يت حموا

ال ذا اتفق اأ راك رحل

يد ابمادة ( )165م

تماع اأو اع وا لراءا
ك ذبك .وم هذا اب

ابمقررة يد

يىتدغ رحل أ

ابمشرع ابضراقد أولب رحل ابشطود واب مراء م أداء ابيمي أمال هيئن ابت كيل ،وكما هو
مقرر يد قا و ابمرايضا
.6

ابضراقد.

االتلاه ابىائد يضتد مإرادة ابم تكمي ابتد تأتد يد ابمقال اأوغ يد مىابن ت ديد
ابقا و ابوالب ابت ميق ىواء رحل لراءا ابت كيل أو رحل مو وع اب تاع مع االرتراك
بطل م رين واىضن أ يصيغوا مأ فىطل ابقوارد ا لرائين والمن ا تماع أو أ ي تاروا أ
قوارد قا و ين بت مق رحل مو وع اب تاع شري ن أ ال ت ابك اب ظال ابضال.
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ويت م م ذبك أ ابقا و ابوالب ابت ميق رحل مو وع اب تاع أو رحل لراءا
ع بممدأ ىح ا ا رادة ،وهذا ما أكدته ابقوا ي ابو ين وابقوارد واالتفاقيا

ابت كيل ي

ابدوبين اب اصن مابت كيل.
و ح

بل تيلن مفادها أ اأصغ يد ت ديد ابقا و ابوالب ابت ميق يرلع

بل رادة ابم تكمي وأ دور ابم كل يد ت ديدها تكميحد يد مىأبن ردل االتفاق.
.7

اب رين ابواىضن ابتد يمتحكطا ابم كل بيى م حقن م قيود ي رص اأ ظمن ابقا و ين
م غ ابدراىن م يرض لمحن ابتتاما

رحل ابم كل وتضد هذه االبتتاما

أ راك اب تاع .يابمضض م هذه االبتتاما

مابمقامغ قوقا

تفرض رحل راتق ابم كل تيلن بحضقد ابممرل

مي ه ومي أ راك اب صومن ابت كيمين وابمتمثحن يد بتال ابم كل ما يصاح ر ابظروك
وابوقائع ابتد م شأ طا ثارة شكوك وغ ياديته واىتق بيته ،وابتتامه مضدل ابت د ال
أىماب وممر ار

مضقوبن ،ومت ميق ابقا و ابمتفق رحيه مي اأ راك ،ومإصدار اب كل

يد ابميضاد ،وا

يكو مولما بحمىؤوبين ابمد ين ابضقدين

غ مأ

م هذه االبتتاما

بحم كل اتلاه اب صول.
كما يحتتل ابم كل مضدة ابتتاما
بطا م

تفر طا رحيه ميضن ابمطمن ابموكوبن بيه ،وما

امع ق ائد وابمتمثحن مابتتال ابم كل مابممادئ اأىاىين بحتقا د ،وابفصغ يد

ابديوع ابمتضحقن مضدل ا تصاصه وابتتامه متىميب اب كل ويضد ا
االبتتاما
 .8ا تحف

غ مكغ ابتتال م هذه

مولما بحمىؤوبين ابتقصيرين بحم كل اتلاه اأ راك يد صومن ابت كيل.
ابتشريضا

ابو ين وابقوارد واالتفاقيا

ابدوبين اب اصن مابت كيل م غ ابدراىن

يد شأ ت ديد ابميضاد ابذ يلب رحل ابم كل صدار كل ابت كيل

به.
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يث اتله ابقا و ابمصر وابقا و اأرد د
ابت كيل ابم طد بح صومن

و بتال ابم كل مإصدار كل

غ ابميضاد ابمتفق رحيه م قمغ اأ راك ،يإ غاب هذا

االتفاق ولب رحل ابم كل صدار اب كل

غ اث د رشر شط ار م تاريخ مدء لراءا

ابت كيل ،وبحم كل ابىح ن ابتقديرين يد مد هذه ابمدة رحل أ ال تتيد هذه ابمدة رحل ىتن
ك ذبك.

أشطر ما بل يتفق ابم تكمي م

أما ماب ىمن بحمشرع ابضراقد ياتله
بح تاع

و بتال ابم كل يد صدار اب كل ابفاصغ

غ ىتن أشطر م تاريخ قموغ ابم كل بمطمته وذبك ويقا ب

م قا و ابمرايضا
واش

ابضراقد .يد ي أ قوارد اأو ىتراغ وابقا و اب موذلد واتفاقين

اب اصن متىوين ابم اترا

يصدر كل ابت كيل

ابمادة ()161

بل يضابلوا مىأبن ابمدة ابتد يلب رحل ابم كل أ

بطا ،تاركي اأمر أ راك اب صومن ابت كيمين يطل م يمحك

اب ق يد ت ديد ابمدة ابتد يلب أ يصدر ييطا كل ابت كيل وي تطد ييه اب تاع.
 .9ا تحف

اأ ظمن ابقا و ين م غ ابدراىن يد تضداد أىماب رد ابم كل ر

يأتله ابقا و ابمصر وابقا و اأرد د وابقوارد واالتفاقيا

ظر ابدروى.

ابدوبين اب اصن مابت كيل

و قرار ابممدأ ابضال وهو رد ابم كل أ ىمب يمك أ ي اغ م

يدته أو اىتق به.

مي ما اتله ظال ابت كيل ابضراقد يد قا و ابمرايضا

بل ت ديد أىماب ابرد يد ذا

اأىماب ابمقررة برد ابق اء مصفن رامن .كما ا تحف

هذه اأ ظمن م غ ابمقار ن وغ

اأثر ابذ

يترتب م تقديل

حب ابرد رحل لراءا

ابت كيل .يأتله قا و ابت كيل

ابمصر يد ابمادة ( )4/19وقا و ابت كيل اأرد د (/19ج) وابقوارد واالتفاقيا ابدوبين
اب اصن مابت كيل بل بتال هيئن ابت كيل م االىتمرار ما لراءا ابت كيمين وردل ابتوقك
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واذا كل مرد ابم كل تضتمر لراءا

ابت كيل ابتد شارك ييطا كأ بل تك مما يد ذبك

اب كل.
يد ي اتله ابمشرع ابضراقد بل يقاك ابم كل ر اب ظر يد اب تاع ب ي
ابفصغ يد حب رده وهذا ما ص

رحيه ابمادة ( )96م قا و ابمرايضا

ابضراقد.

 .19غفاغ ابتشريضا ابو ين واالتفاقيا ابدوبين اب اصن مابت كيل م غ ابدراىن ت ظيما اصا
يمك ممولمه مىاءبن ابم كل رحل

و ما هو مقرر بحقا د م

ظال م اصمن ابق اء

ال أ ذبك ال يم ع م مقا اته وال يمك ه ابت صغ م ابمىؤوبين ،يطو ي
ابضامن بحمىؤوبين ابم صو
م

رحيطا يد ابقا و ابمد د ذا ارتكب

كل ابت كيل بل لا ب

ع بحقوارد

أ لىيل ترتب رحيه

وره بحمىؤوبين ابلتائين يد اغ تيا ه أ د اأيضاغ

ابم رمن وابتد تشكغ لريمن .يابمشرع ابضراقد وكذبك اأرد د وابمصر ارتمروا ابم كل
يد كل ابموظك ابضال مشأ لريمن ابرشوة أو ابتتوير.
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ثالثاً :التوصيات
غ ابم ث يد هذا ابمو وع واب تائج ابتد تل ابتوصغ بيطا درج أد اه ردد م

م
ابتوصيا

ابتد رلو م ابتشريضا

م غ ابدراىن اأ ذ مطا وهد:

 .1وصد ابمشرع ابضراقد يد ى قا و لديد ي ظل ابت كيل رحل غرار ابقوا ي اب ديثن ابىائدة
يد لميع ابدوغ اأ رى ورحل وله اب صو

ابتشريع اأرد د وابمصر وماالىتفادة أي ا

م قوارد ابقا و اب موذلد وقوارد اأو ىتراغ وكذبك اتفاقين واش

اب اصن متىوين

ابم اترا واتفاقين يويورك اب اصن ماأرتراك وت فيذ أ كال ابم كمي األ مين ،م يث يأ ذ
يد االرتمار ت و ار

ظال ابت كيل و ظال ابتلارة ابدوبين واأو اع االقتصادين رحل

ابمىتويي ابم حد وابضمحد.
 .1وصد ك

م ابمشرري اأرد د وابمصر م رورة اىت داث

قا و د يد قا و

ابت كيل يضابج ييه ابن تضذر ا ضقاد هيئن ابت كيل م لديد بتفىير ما شاب كمطا م
غموض وامطال .وكذبك اأمر فىه ماب ىمن بل ص
كمه م أ
صدار كل
واش

يا

ابم كل يد تص يم ما شاب

اء مادين كتامين أو ىامين واأمر فىه ماب ىمن بل ص
ايد ييما أغفغ ابفصغ ييه م

بتىوين ابم اترا

حما

ين ابم كل يد

ورحل غرار ما ذهم

يد ابمادة (.)1/51

 .1وصد ابمشرع اأرد د مت ديد مدة تم ين مضي ن ال تتلاوت ابىمضن أيال يتولب
ابم كمن ابم تصن ابم

بيه اتفاقين

بطا رحل

يد حب رد ابم كل.

 .4وصد ك م ابمشرع اأرد د و ابمصر مأ ي ضوا ت ظيما قا و يا مفص ي دد مىؤوبين
ابم كل ا

قا م اب صوصين ابتد تفر طا مطمته ويد

وء اب ميضن اب اصن البتتاماته،

أ ترك مو وع مىؤوبين ابم كل بحقوارد ابضامن يىارد ممىاءبن ابم كل ر أ

أ أيا
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كا

درلته.

لتاءا

اين بل اب

رحل ابلتاءا

ابممك ت ميقطا رحل ابم كل ىواء أكا

ل ائين أل مد ين .ظ ار بما يترتب رحل هيئن ابت كيل م ابتتاما

و تل صدارها بح كل اب طائد ابتد م شأ م ابفتطا وا

يد رمحين ابت كيل

غ مطا تتىمب يد م

كل

ابت كيل.
.5

وصد اأ ظمن ابقا و ين م غ ابدراىن م رورة اب

يد قا و ابت كيل رحل ابقا و

ابوالب ابت ميق رحل مىؤوبين ابم كل وال يترك ذبك ب لتطادا

ابفقطين وابق ائين.

و تاما يمك ابقوغ مأ ابما ث ابقائل رحل هذا ابضمغ مطما ادرل م مذبه بحلطد وابوق
يدرد أ رمحه هذا قد وصغ بحكماغ أو محش ابغاين وابم اغ ذ (ويوق كغ ذ
يوىك آين ( .)76وبك

ال

رحل رحيل) ىورة

أمغ أ تكو هذه ابدراىن بم ن صغيرة بىد ثغرة م ثغ ار ابلدار ابضحمد

ابمض د مق ايا ابقا و اب ا

ورايدا مضي ا بحمشرع ابضراقد وابضرمد رحل ريق اىتكماغ م اء

م ظومن ابقوا ي ابو ضين يد و ا ابضرمد.
واهلل ولي التوفيق
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قائمة المراجع
والً :الكتب المتخصصة:
 .1مراهيل ،ا مــد مراهيل ( ،)1996اختيااار طرق التحكيم ومف وماال ،دار اب ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ابضرميــن،
ابقاهرة.
 .1مراهيل ،رحد ى ـ ـ ــابل ( ،)1998والية القضااااااء على التحكيم ،دار اب ط ـ ـ ــن ابضرمين ،ابقاهرة،
.1
 .1أمو ابويا ،ا مد ( ،)1978التحكيم االختياري وا جباري ،شأه ابمضارك ،ا ىك درين.1 ،
 .4أمو ابويا ،أ مد ،)1964( ،التحكيم بالقضاء والصلح ،دار ابمضارك ،ا ىك درين.1 ،
 .5أمو ابويــا ،أ مــد ،)1981( ،التعليق على نصاااااااااوص قااانون ا ثبااات ،م ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة ابمضــارك،
ا ىك درين.1 ،
 .6أمو ابويا ،أ مد ،)1991( ،التحكيم في القوانين العربية ،م شأة ابمضارك ،ا ىك درين.
 .7أمو تيد ،ىراج ىي ( ،)1994التحكيم في عقود البتروغ ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة.
 .8اأ دب ،رمد اب ميد (دو ى ن شر) ،التحكيم في البالد العربية ،دو دار شر ،ج.1
 .9ابملاد ،م مد م

اص ـ ـ ـ ـ ــر ( ،)1999التحكيم في المملكة العربية الساااااااعودية ،مضطد ا دارة

ابضامن ،ابرياض.
 .19ابم ير  ،رت ا مــد ( ،)1997تنفيااذ حكااام التحكيم األجنبي ،دار اب ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ابضرميــن،
ابقاهرة.
 .11مد ار  ،م مد م مد ( ،)1999مذكرات في حكم التحكيم ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة.
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 .11ابمرير  ،م مود م تار ( ،)1994التحكيم التجاري الدولي ،دار اب ط ـ ــن ابضرمين ،ابقاهرة ،
.1
 .11مكر ،رصم

رمد ابمليد ،)1911( ،شرح قانون ا ثبات ،ابمكتمن ابقا و ين ،مغداد.

 .14م ابصـ ـ ــغير ،شـ ـ ــطرتاد ىـ ـ ــي ( ،)1911المركز القانوني للمحكم _ دراسااااة مقارنل ،دار
ابفاروق.1 ،
 .15م د مقداد ،م مد رحد م مد ( ،)1911التحكيم التجاري الدولي ،د ارىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ظريه ت حيحيه
ت ميقيه مقار ه ،دار ابياتور  ،رما  ،دو

مضه.

 .16ابت يو  ،م مود ابى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــد ( ،)1991الطبيعااة القااانونيااة لنظااام التحكيم ،دار ابم مورــا
ابلامضين.
 .17لماغ ابدي  ،ص ـ ـ ـ ح ابدي ( ،)1994دور حكام التحكيم في تطوير حلول مشااااكلة تنازع
القوانين ،دار ابفكر ابلامضد ،ا ىك درين.1 ،

 .18ابلماغ ،مصـ ـ ـ ـ ـ ـ فل م مد ،و ،ركاش ـ ـ ـ ـ ــن م مد رمد ابضاغ )1998( ،التحكيم في العالقات
الخاصة الدولية والداخلية ،ابفتم بح مارن واب شر ،ا ىك درين ،ج.1 ،1

 .19امد ،ماهر م مد ( ،)1911النظام القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي ،د ارى ـ ــن
مقار ه ،دار ابثقاين بح شر ،رما .
 .19اب داد ،فيظن ابىــ ـ ـ ــيد ( ،)1994الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي،
م شو ار اب حمد اب قوقين ،ميرو .1 ،
 .11اب داد ،فيظن ابىيد (دو ى ن شر) ،مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ ا جراءات
الوطنيااة والتحفظيااة في المنااازعااات الاادوليااة المتفق بشاااااااااالن ااا على التحكيم ،دار ابفكر

ابلامضد.
 .22داد ،متة ا مد ( ،)1997التحكيم في القوانين العربية ،ج ،1م شو ار اب حمد اب قوقين،
ميرو .1 ،
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 .11اب وار  ،أىـ ـ ــامه ا مد ( ،)1998القواعد القانونية التي يطبق ا المحكم على موضااااوعات
المنازعات الدولية الخاصة ،دار ابثقاين بح شر ،رما .1 ،

 .14دويدار ،حض

م مد ( ،)1999ضاامانات التقاضااي في خصااومل التحكيم ،دراسااة مقارنل

في التشااااااريعات الدولية وانظمل مراكز التحكيم والتشااااااريعات الوطنية العربية ،م شـ ـ ـ ـ ـو ار
اب حمد ،بم ا .
 .15راشد ،ىامين ( ،)1984التحكيم في العالقات الدولية الخاصة ،دار اب ط ن ابضرمين.
 .16راغب ،ولد ( ،)1947النظرية العامة للعمل القضائي ،م شأة ابمضارك ،ا ىك درين.

 .17ابريارد ،اشـ ـ ــرك رمد ابضحيل ( ،)1996التحكيم في العالقات الخاصااااة الدولية ،دار ابكتب
ابقا و ين ،مصر.
 .18ابريارد ،اشـ ـ ـ ـ ـ ــرك رمد ابضحيل ( ،)1996القانون الواجب التطبيق على موضااااااااوع التحكيم
والنظام العام في العالقات الدولية الخاصة ،دار ابفكر ابلامضد ،ا ىك درين.

 .19ريض  ،والء ( ،)1999التحكيم التجاري الوطني والدولي في المملكة العربية الساااااااااعودية،
ابغرين ابتلارين ابص ارين ملدة.

 .19تغحوغ ،أ مد ماهر ،)1997( ،مراجعة األحكام بيير الطعن في ا ،النظام الخاص للمراجعة
تصحيح األحكام وتفسيرها واكمال ا ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة.1 ،

 .11ىـ ـ ــامد ،يوت م مد ( ،)1997التحكيم التجاري الدولي ،مكتمن دار ابثقاين ،رما  ،اب مضن
اب امىن.
 .11ىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضيــد ،أتهر واب لــار ،كرل م مــد تيــدا ( ،)1919التحكيم التجاري الدولي ،دار ابفكر
ابلامضد ،ا ىك درين.
 .11ى ـ ـ من ،أ مد رمدابكريل ( ،)1994قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي ،دار اب ط ــن
ابضرمين ،ابقاهرة ،اب مضن اأوبل.
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 .14ى ـ ـ ـ ـ ـ ـ من ،أ مد رمد ابكريل( ،مدو ى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن شـ ـ ـ ـ ـ ــر) ،التحكيم في المعاالت المالية الداخلية
والدولية ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة.1 ،

 .15ابشاذبد ،يتوح رمد اهلل ،)1991( ،الجرائم المضرو بالمصلحة العامة في القانون المصري،
ابمكتب ابلامضد اب ديث ،ابقاهرة.1 ،
 .16ش اتن ،م مد ا مد ( ،)1919التحكيم في الفقل والقانون المقارن ،دو دار اب شر.
 .17ش اتن ،م مد ور ( ،)1991الرقابة على عمال المحكمين ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهره.
 .18ش اته ،م مد ور ( ،)1997النشلو االتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين ،دار اب ط ن
ابضرمين ،ابقاهرة.
 .19شفيق ،م ى ( ،)1997التحكيم التجاري الدولي ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة.
 .49ابصـ ــا ور  ،مط د ا مد ( ،)1995دور المحكم في خصاااومل التحكيم الدولي الخاص ،دار
ابثقاين ،رما .1 ،
 .41ابصـ ـاو  ،ا مد ابى ــيد ( ،)1994التحكيم طبقا لقانون رقم ( )22لسااانة ( ،)1111أ ظمن
ابت كيل ابدوبين( ،دو دار شر).1 ،
 .41رمد اب ميد مراهيل ،مراهيل ا مد ( ،)1997التحكيم الدولي الخاص ،دار اب ط ــن ابضرمين،
ابقاهرة.
 .41رمــد ابر م  ،هــدى م مــد مليــد ( ،)1997دور المحكم في خصاااااااااومل التحكيم ،وحدود
سلطاتل ،دار اب ط ن ابضرمين.

 .44رمــدابفتــاح ،رتمد ( ،)1999قااانون التحكيم الكويتي ،م مورــا

لــامضــن ابكوي ـ  ،دوبــن

ابكوي  ،اب مضن اأوبل.
 .45رمد ابمليد ،م ير ( ،)1995قضاء التحكيم في منازعات التجاري الدولي ،دار ابم مورا
ابلامضين ،ابقاهرة.
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 .46رمر ،م مد رمد اب ابق ( ،)1976النظام القضاااائي المدني ،دار اب ط ـ ــن ابضرمين ،ابقاهرة
 ،ج.1 ،1
 .47رمر ،ميغ ىـ ـ ـ ـ ـ ــماريغ ،)1994( ،التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية،
دار ابلامضن ابلديدة بح شر ،ا ىك درين.
 .48قاىل ،ا مد ابشيخ ( ،)1994التحكيم التجاري الدولي ،دمشق ،اب مضن اأوبل.
 .49ابقا ــد ،ابد م مد ( ،)1991موسااوعة التحكيم التجاري الدولي ،دار ابش ــروق ،ابقاهرة،
اب مضن اأوبل.
 .59ابقا د ،ابد م مد ( ،)1997دراسة قانونية لمشارطات التحكيم الدولي ،ابطيئن ابمصرين
ابضامن بحكتب.
 .51ابق ـ ـ ــاة ،مفحم رواد ،)1999( ،البينات في المواد المدنية والتجارية ،دار ابثقاين بح ش ـ ـ ــر،
رما .1 ،
 .51ب فد ،ى ــال ،)1991( ،ساالوكيات المحكم ،مؤتمر اب حيج ابضرمد يد آياق اأبفين ابثابثن،
صدا ار ابمركت ابيم د بحتوييق وابت كيل ،ابيم .1 ،
 .51ممروك ،راش ـ ـ ـ ـ ـ ــور ( ،)1998النظام ا جرائي لخصاااااااااومة التحكيم ،مكتمه ابل ء ابلديدة،
ابم صورة.1 ،
 .54ممروك ،راش ـ ـ ـ ـ ـ ــور )1919( ،التحكيم ،المبادئ التي تحكم خصاااااااااومة التحكيم ،دار ابفكر
وابقا و  ،ابم صورة.1 ،
 .55م مود ،ى ـ ـ ـ ــيد ا مد ( ،)1994نظام التحكيم ،دراسااااااة مقارنل بين الشااااااريعة ا سااااااالمية
والقانون الوضعي الكويتي والمصري ،مؤىىن دار ابكتب ،ابكوي .

 .56م مود ،محيش مد  ،)1997( ،الدعوى ببطالن حكام التحكيم الدولي ،دراساااااااااة مقارنة،
دار ابلامضن ابلديدة ،ا ىك درين.
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 .57م يى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،مراهيل رب ( ،)1999طبيعة الدفع بالتحكيم في الخصاااااااااومة المدنية ،دار
ابثقاين ،رما .
 .58مرقي ،ىحيما ( ،)1998الوافي في شرح القانون المدني ،ابقاهرة.
 .59ابمش ــاهد  ،مراهيل (دو ىـ ـ ن ش ــر) ،المختار من قضاااء محكمة التمييز ،م مضن ابتما ،
مغداد ،ج.1 ،1
 .69مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيميش ،لضفر ،)1999( ،التحكيم في العقود ا دارية والمدنية والتجارية و ساااااااااباب
بطالن القرار التحكيمي وآثاره ،م شو ار تي اب قوقين.1 ،

 .61م ديغ ،اى ـ ـ ــضد يا ـ ـ ــغ ( ،)1911حكام عقد التحكيم واجراءات دراساااااة مقارنل ،1 ،دار
ي مور بح شر ،مغداد.
 .61موى ـ ـ ـ ــل ،ا مد كماغ ابدي ( ،)1997نظريل ا ثبات في القانون ا داري ،مؤىـ ـ ـ ـ ـى ـ ـ ـ ــه دار
ابشضب ،ابقاهرة.
 .61موى ــل ،ابب ىـ ـ

( ،)1996قانون التجارو الدولية ،مكتمن دار ابثقاين ،رما  ،اب مضن

ابىامضن.
 .64ابمؤم  ،ىي ( ،)1977الوجيز في التحكيم _ بحث مقارن ،م مضن ابفلر ،ميرو .
 .65ابموم د ،ا مد ى ـ ـ ـ ـ ـ ــضيد ( ،)1981التحكيم في التشااااااااريع األردني والمقارن ،ج ،1م مضه
ابتوييق ،رما .1 ،
 .66اب اصـ ـ ـ ــر  ،مص ـ ـ ـ ـ فل ا ق صـ ـ ـ ــابم م حوب ( ،)1911المحكم التجاري الدولي ،د ارىـ ـ ـ ــن
مقار ه ،دار ابكتب وابوثائق ابقومين.1 ،
 .67اب لار ،م مد كرل تيدا (دو ى ـ ـ ـ ـ ن شـ ـ ـ ــر) ،المركز القانوني للمحكم ،دار ابفكر ابضرمد،
مصر.

183

 .68اب مر ،أمو ابض رحد ،وابلداو  ،ا مد قىم
العداد المحكم ،دو دار شر.

(دو ى ه شر) ،المحكمون ،دراسة تحليلل

 .69اب مر ،أمي ه ( ،)1988صول المحاكمات المدنية ،ابدار ابلامضين ،االىك درين.
 .79اب مر ،أمو ابض رحد( ،دو

شر) ،ميعاد التحكيم ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة.1 ،

 .71هاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،م مود ( ،)1999النظرية العامة للتحكيم ،في المواد المدنية والتجارية ،ج،1
اتفاق ابت كيل ،دار ابفكر ابضرمد ،ابقاهرة.
 .71هاشـ ـ ــل ،م مود ،اسااااتنفاد والية المحكم في قانون المرافعات ( ،)1191-1191دو دار
شر.
 .71ه د  ،أ مد ( ،)1911التحكيم دراسة إجرائية ،دار ابلامضن ابلديدة ،ا ىك درين.
 .74وابد ،يت د ( ،)1991الوسيط في قانون القضاء المدني ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة.
 .75وابد ،يت د ( ،)1997قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ،م شأة ابمضارك ،ا ىك درين،
.1
 .76يوىك ،ى ر رمد ابىتار ( ،)1996المركز القانوني للمحكم ،دراسة مقارنل ،دار اب ط ن
ابضرمين ،ابقاهرة.
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ثانياً :الرسائل واألطروحات:
 .1مركا  ،رحد رم ا ( ،)1996خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن،
أ رو ن دكتوراه ،م شورة ،دار اب ط ن ابضرمين ،ابقاهرة.1 ،
 .1ابت يو  ،م مود ابىــيد رمر( ،)1995اتفاق التحكيم وقواعده في قانون التحكيم المصااري
رقم ( )22لسنة  ،1111أ رو ن دكتوراه ،كحين اب قوق ،لامضن ابم ويين ،مصر.

.1

ابلمحد ،ليب ا مد (، )1996التحكيم في القانون اليمني ،أ رو ن دكتوراه مقدمه بكحين
قوق ،ا ىك درين.

.4

لالر  ،م مد م مود أ مد ( ،)1995والية القضااااااااء على حكام المحكمين في قانون

التحكيم الفلساااطيني رقم ( )3لسااانة  ،2222رىـ ــابن مالىـ ــتير غير م شـ ــورة لامضن مؤتن،
اأرد .
 .5اب يار  ،رمر هش ـ ـ ــال رحيا ( ،)1991الرقابة على حكام المحكمين وفقاً لقانون التحكيم
األردني_دراسة مقارنل ،رىابن مالىتير( ،غير م شوره ) ،لامضن رما ابضرمين.

 .6ابىــمطور  ،م مد ىــضيد ،)1914( ،لسااؤولية المحكم المدنية عن عمال التحكيم ،دراسااة
مقارنة ،أ رو ن دكتوراه غير م شورة ،لامضن رما ابضرمين ،رما .

 .7ابىــيايدة ،شــأ

ىــي ( ،)1911والية القضاء على حكم التحكيم في ظل قانون التحكيم

األردني رقم ( )31لسنة 2221م ،رىابن مالىتير ،كحين اب قوق ،لامضن ابشرق اأوى .

 .8اب ارو ن ،ريىل ماد ىابل ( ،)1911دور المحكم في خصومة التحكيم ،رىابن مالىتير،
كحين اب قوق ،لامضن ابشرق اأوى .
 .9رمام ن ،رمر ور رمداهلل ( ،)1996شاااارط التحكيم من حيث صااااحتل واسااااتقاللل دراسااااة
مقارنة بين القانون األردني واالتفاقيات الدولية ،أ رو ن دكتوراه ،م شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة يد لامضن

رما ابضرمين بحدراىا

ابضحيا ،رما .
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 .19ابضدوا د ،م مد ىـ ـ ــضد يابم ( ،)1911مدى الرقابة القضااااائية على حكم التحكيم (دراسااااة
مقارنة) ،رىابن مالىتير ،كحين اب قوق ،لامضن ابشرق اأوى .

 .11اب وايى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،رامر مد اهلل ( ،)1991النظام القانوني ل يئة التحكيم في القانون األردني،
رىابن مالىتير ،كحين اب قوق ،لامضن مؤتن.
ثالثاً :المجالت والدوريات:
 .1أمو مغحد ،مط د وابلطي د ،أ مد ( ،)1998رقامن ابق اء رحل كل ابت كيل يد ابقا و

اأرد د ،بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ،لامضن اأما ار ابضرمين ابمت دة ،ابضدد

(.)18
 .1اأ دب  ،رمد اب ميد ( ،)1998القواعد المنظمة جراءات التحكيم ،يام دراسية حول
طرق البديلة لحل النزاعات (الصلح ،الوساطة ،والتحكيم) ،ابم كمن ابلتائين ابضحيا.

 .1ابلات  ،رمر مشطور ديثن ( ،)1991اتفاق ابت كيل يد ظغ قا و ابت كيل اأرد د رقل
( )11بى ن ( )1991المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ،ابضدد (.)11

 .4اب وبد ،أكثل ،بدء التحكيم وسيره طبقاً لنظام التوفيق والتحكيم التجاري ليرفة تجارو وصناعة
دبي.

 .5ديب ،يؤاد ( ،)1998م كل ابدوبد و ظال ت اتع ابقوا ي ابو ين ،مجلل جامعل دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية.)1( 14 ،

 .6راغب ،ولد ( ،)1981تأصيغ ابلا ب ا لرائد يد هيئه ابت كيل مضام

اأىطل األغ،

بحث منشور بمجلة كلية الحقوق ،لامضن ابكوي  ،ابى ن ابىامضن ،ابضدد ابرامع.

 .7راغب ،ولد

( ،)1991هغ ابت كيل وع م ابق اءإ ،مجلل الحقوق ،لامضه ابكوي ،

ابضددا اأوغ وابثا د.
 .8ابت يحد ،م مد ( ،)1996ابق اء يد ا ى ل ،م ث م شور بمجلل البحوث الفق ية
المعاصرو  ،ابممحكن ابضرمين ابىضودين ،ابضدد ( ،)11ابى ن ابثام ن.
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 .9ابىمدا  ،أ مد ،)1991( ،ابقا و ابوالب ابت ميق يد ابت كيل ابتلار ابدوبد ،مجلة
الحقوق ،ابى ن ابىامضن رشر ،ابضدد اأوغ وابثا د.

 .19ابشرقاو  ،م مود ىضيد ( ،)1998الدور الخالق للقضاء في التحكيم مجال التجاري الدولي،
ابمؤتمر ابى و ابىادي رشر ابت كيل ابتلار ابضرمد ،لامضن اأما ار ابضرمين ابمت دة.
 .11رمد ابفتاح ،رتمد ،)1984( ،ىح ن ابم كمي يد تفىير وتص يم أ كامطل ،مجلة الحقوق
الكويتية ،رقل ابملحد ال يولد.

 .11رمد اهلل ،رت ابدي (دو ى ه شر) ،ت اتع ابقوا ي يد مىائغ ابت كيل ابدوبد يد مواد
ابقا و اب ا

 ،مجلة العدالة ،أمو ظمد.

 .11ابضوا ،م مد ىحيل ،)1991( ،لراءا
التحكيم العربي ،ابضدد ابرامع.
 .14يطمد ،ولد راغب،)1971( ،

ابت كيل يد ابقا و ابمصر  ،م شور يد مجلة

و يكرة رامن بحق اء ابوقتد يد قا و ابمرايضا  ،مجلة

العلوم القانونية واالقتصادية ،ر أىاتذة كحين اب قوق ملامضن ري شمي ،ابى ن اب امىن

رشر ،ابضدد اأوغ.

 .15مجلل األحكام العدلية ( ،1 ،)1999دار ابثقاين واب شر ،رما .
 .16مح ل ،أ مد رمد ابر م  ،)1994( ،رقد ابت كيل ابممرل مي ابم كمي واب صول ،مجلة
الحقوق ،لامضن ابكوي  ،ابضدد ابثا د.
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رابعاً :القوانين
 .1قا و ابت كيل اأرد د رقل ( )11بى ن .1991
 .1قا و ابت كيل ابمصر رقل ( )17بى ن .1994
 .1قا و ابمرايضا

ابضراقد رقل ( )81بى ن .1969

خامساً :الشبكة العنكبوتية المعلوماتية:
 .1اأ كال ابق ائين اأرد ين ابم شورة رحل مركت ردابن.http://www.adala.com ،
 .1اتفاقين واش

بضال  1965بتىوين م اترا

االىتثمار مي ابدوغ وموا د ابدوغ اأ رى،

.-http://www.arab-arbitration.com/showthread.php?52

 .1ابفت و  ،ى ـ ل رمدابتهرة ( ،)1911أ واع ابلتاء ابقا و د ،م ا ـ ار م شــورة رحل ابموقع
./http://www.uobabylon.edu.iq :

 .4قــا و اأو يىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراغ اب موذلد بحت كيل ابتلــار ابــدوبد بضــال  1985مع ابتضــدي
ارتمد

يد رال . http://www.uncitral.org،1996

ابتد

 .5ق ـوار ـ ـ ــد اأو ــيى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـراغ ب ـح ـت ـ ـك ـيــل (مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـغ ـت ـط ـ ـ ــا اب ـم ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـن يــد ر ـ ـ ــال ،)1919
.http://www.uncitral.org

 .6مركت ا ىـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ـــدريـ ــن بحت كيل ابتلـــار ابـــدوبد وابوى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ــغ ابم ــديحـــن ب ـ ــغ ابم ـــاترـ ــا ،
.https://www.facebook.com/Aiacadr/posts/765336433493062

