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بسم هللا الرحمن الرحيم

ِ
َهلِ ِه وح َكما ِم ْن أ ْ ِ
قال تعالى ﴿ َواِ ْن ِخ ْف ُت ْم ِشَق َ ِ ِ
الحا ُي َوِف ِق
َهل َها ِإن ُي ِر َيدا ِإ ْص ً
اق َبْينه َما َف ْاب َع ُثوْا َح َك ًما م ْن أ ْ َ َ ً

ِ
ِ
ير ﴾
يما َخ ِب ًا
َّللا َك َ
َّللا َبْيَن ُه َما إ هن ه َ
هُ
ان َعل ً
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﴿ َفالَ وربِك الَ ي ْؤ ِمُنو َن ح هتى يح ِكم ِ
يما َش َجَر َبْيَن ُه ْم ُث هم الَ َي ِجُدوْا ِفي أَن ُف ِس ِه ْم َحَر ًجا ِم هما َق َضْي َت
َ َ َُ ُ َ
ََ َ ُ
وك ف َ
ِ
ِ
يما ﴾
َوُي َسل ُموْا َت ْسل ً
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أ

إهداء

إىل من علمين النجاح والصرب
إىل من افتقده يف مواجهة الصعاب
ومل متهله الدنيا ألرتوي من حنانه
 ..أبي
وإىل من تتسابق الكلمات لتخرج معربة عن مكنون ذاهتا
من علمتين وعانت الصعاب ألصل إىل ما أنا فيه
وعندما تكسوني اهلموم أسبح يف حبر حناهنا ليخفف من آالمي  ..أمي
إىل األحبة واألخوة ومن له فضل علينا.

ب

الشكر والتقدير
الشكر هلل العلي العليم الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير،،،
إلىىى اتىىي ذ ي ال يعىىل اععىىيء الدييىىة ال درمتىىية ىىي ي عىىة ال هىىر ،واخىىب ليلىىذكر الت ى يذ
الىىدك ور الضيعىىل

ىىدي لىىيرود ال شىىرا علىىى الرتىىيلة ،والىىذي لضعىىل دىىوده ،وارشىىيدا و وتىىعة

ىىدره

ات طعت ان ي هذا الل ث،،،
وك ىىي ا ىىدم ليلش ىىكر وال ىىدير لل ىىيقي الل ن ىىة ال ش ىىر ة كى ىحس ت ىىه ركى ى ه و تى ى يه ل نيقش ىىة ه ىىذه
الرتيلة.

ت

الملخص
ن نيول ي هذا الل ث شروعية ال كيم ،وال ي ع ن ال

ود ليل كيم لغ ًة وهو إطحق

اليد للغير للنظر ليلشيء وعوع ال كيم ،والض ل يو ،وا ي ا طح يً دو ا ضيق الخ وم على
عرض خ و دم ال يي ة ،وال ددة على
ال خ

كم او هيية

كيم للبت يو دون دخل ال ك ة

ة ،وا ي ديً أنو ا ضيق على عرض ن اع ا يم هيية عينة للبت يو دون دخل ن الدولة بدذه

ال د ة ،و ن ثم الخوض ي عحقة ال كيم لتييدة الدولة إذ إن ال كيم ال ي عيرض غيلليً ع تييدة
يلح ال ب غية وذلك و يً للنظيم العيم.

الدولة ،و عيير ذلك ال

و طرقني لعيً إلى خ ييب ال كيم وانواعو ،دذه الخ ييب بر
والهداا ال راد
تي يت عينة،

لية ي ال كيم،

ي دي و ندي الترعة والترمة وقلة ال كيليف غيلليً ،وا ي انواعو دي
ندي

واال راءات ،و ندي

تم

ته ال ل و ندي

ته اإلرادة ،و ندي

تم ن

ت ة وق
يث ال نظيم

تم ته ال ييد ليل ينون ،وا ي بخ وب النظرميت ال عددة ال عل ة ب ديد

الطبيعة ال ينونية لل كيم ،وال ي هي

ل خحا دي ،ونذكر

لدي أولدي النظرمة ال عيقدية وهي

رى ان اتيس الطبيعة ال ينونية وم على اع لير ان كم ال كيم ي تم ليلطبيعة ال عيقدية ات نيداً ل بدا
رمة اإلرادة لطراا الن اع ،وهي ال ل ي نشوء ال كيم ،وهذه اإلرادة هي ال
اال راءات ال لعة ي

در ال ي

دد

يع ار ل ال كيم وو والً لل كم الضي ل وال ندي للن اع.

وا ي الثينية النظرمة ال عييية ال ي نظر إلى كم ال كيم لأنو كم قعييي ،وذلك نيطو
الوظيضة ال ي ي وم بدي ال يعي ،وال كم ال يدر عن هذا ال يعي او الديية يعد ك يً قعييييً دو
ي حقى ي اإل راءات والشروط ال لعة عند اال دار ،واآلثير ال ر لة عليو.
ت بين اتيتين النظرم ين التيل ين ،يل كيم يبدا

وا ي الثيلثة النظرمة ال خ لطة وهي ال ي

لي ضيق(ع د) ومن دي ل كم (قعيء) ليل يلي يو د هنيك شيركة ي اإل راءات والشروط الوا ه
راعي دي بين ن وب الع د وقواعد ال كم ال عييي.

ث

واخي اًر الرالعة النظرمة ال ت لة دي خر ت عن اتس النظرميت التيل ة ،وا خذت ال

ل ة

ال ر وة ن ال كيم اتيتيً ل ديد الطبيعة ال ينونية.
ك ي ي ي ال كيم عن النظ ة الخرى ال شيبدة لو ن وانه عدة -ال عيء وال لح والخبرة
وال و يق والوتيطة والوكيلة -ن وانه عدة ن يث التيس واالخ

يب وقيبلية ال نضيذ والثر

وغيرهي.
واخي اًر نيولني ال تييل ال ي ال خعع لل كيم و ندي تييل ال وال الشخ ية وال تييل
ال عل ة ليل نضيذ وال تييل ال عل ة ليل نتية وال تييل ال نييية.

ج

Abstract
In this paper، the researcher addresses the legality of the arbitration،
which includes the intended arbitration in language which is letting another
person to investigate and decide on the subject of arbitration. Conventionally،
it is the agreement of the litigants to display their dispute، which is set out for
an arbitrator or an arbitral tribunal for decision without the intervention of the
competent court. In jurisprudence، it is an agreement to display the dispute to
a particular body for decision without interference from the state herein، and
then to go into arbitration in terms of the sovereignty of the State as the
arbitration is not often inconsistent with the sovereignty of the state، and that
the relevant standard is the desired interests، according to public order.
We also discussed the arbitration characteristics and types; these
characteristics stand out clearly in the arbitration and express the objectives to
be achieved، including promptness، secrecy and low cost. The types of
arbitration are divided according to certain divisions; the place and the will،
organization and procedures، and the restrictive law. As for the multiple
theories for determining the legal nature of arbitration، which is a bone of
jurisprudential contention، we mention the first theory which is contractual
theory that views the basis of the legal nature is based on the grounds that the
arbitration decision is of contractual nature pursuant to the principle of free
will of the parties of the dispute; it is originally in the emergence of
arbitration ، and this will is the source that determines the procedures at all
stages of arbitration and then the final decision which terminates the conflict.
The second judicial theory views the arbitration decision as a ruling
one، based on the function of the judge and the judgment of this judge or the
jury; this decision is a joint jurisdictional one that joins the procedures and
conditions of issuance and its implications.
The third theory is hybrid and fuses the grounds of the previous two
theories، arbitration begins with agreement (contract) and ends with a
decision (judiciary)، and therefore، there is participation in the procedures and
conditions to be observed between the terms of the contract and the rules of
the judicial decision.
ح

Finally، the fourth independent theory emerged in the light the
foundations of previous theories and has taken the desired interest of
arbitration as a basis for determining the legal nature.
Also، arbitration is distinct from other similar theories in many aspects such
as jurisdiction، reconciliation، experience، conciliation، mediation and
attorney، and several bases such as foundations، competence، feasibility، and
impact and other regulations.
Finally، the researcher explored issues that are not subject to
arbitration، including the personal status، implementation issues and matters
related to nationality and criminal matters.
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المقدمة
يعد ال كيم وتيلة ن وتييل ض ال ني عيت ب ينه ال عيء وال لح ،دو قعيء ن نوع
خيب ي حءم ع

عييت الع ر ،إذ ي م يو تله الخ و ة ن ال عيء العيدي إليو ،وذلك لي ضيق

اطراا الن اع عليو قبل وقوع الن اع -وهو ي يت ى لشرط ال كيم -او لعده -وهو ي يت ى لي ضيق
ال كيم ،وال كيم يعد وتيلة عيلة وترمعة ل ل ال ني عيت ال ي ثير بين الخ وم ،وغيلليً ي كون
ا كي و

رنة ليلعدالة و رمة الراي ،وهذا ي

عيو ال يية ال يرمة ال ي

ي ليل طور ال ت ر،

ولدذا اه ت عظم ال شرمعيت ال عي رة ب نظيم ال كيم ل ي يدي ال شرمعيت العربية التي ي ال شرع
الضلتطيني ،الذي نظ و ي قينون ال كيم رقم ( )3تنة 2000م ،بل إن ال شرمع اإلتح ي كين لو
عل التبق ي االه يم ليل كيم ،يث عر و ديء ال تل ين ونظ و

لة ال كيم العدلية.

إشكالية البحث
يثير وعوع الل ث إشكيلية ي طبيعة ال كيم ،إذ هل كين ال شرع الضلتطيني ي نظي و
قعيء ن نوع خيب
لل كيم و يً ،ل يث عيلج الن ب الذي يع ري ال كيم ليع ليره
ً
الخرى ،وهل
عييير

يرنة ليل وانين

ر ال تييل ال ي ينطبق عليدي ال كيم ،وهل ع ن قينون ال كيم الضلتطيني

ددة إلعضيء

ضة الدولية على ال كيم يرنة ليل وانين الخرى؟.

منهجية البحث
ا لع اللي ث ي هذا الل ث ال ندج ال ليلي ال يرن،

لعيً ن وب قينون ال كيم

الضلتطيني رقم ( )3تنة 2000م ،و يرنيً إييهي بن وب قينون ال كيم ال

ري رقم ( )27تنة

1994م ع اإلت عينة بلعض ال وانين الخرى ،و ت رشداً ليال ضيقييت الدولية وآراء الض و وا كيم
ال عيء ي ا كن ذلك ي ذلك.

1

أهمية البحث
بدو اه ية الل ث كون ان ال كيم يعد ن اكثر الوتييل الضعيلة ي ض ال ني عيت ال ي ال
غنى عندي ي ال يية ال عي رة ،نظ اًر ل ي ي ي لو ال كيم ن عيلية وترعة ي ض ال ني عيت
و ي ظيً على اترار ال خي

ين.

خطة البحث
ألف خطة الل ث ن

لين على ن و ي هو ٍ
آت:

الض ل الول :شروعية ال كيم
ال ل ث الول :ال

ود ليل كيم

ال ل ث الثيني :عحقة ال كيم لتييدة الدولة
ال ل ث الثيلث :خ ييب ال كيم وانواعو
الض ل الثيني :الطبيعة ال ينونية لل كيم و يي ه عن النظ ة الخرى ال شيبدة لو
ال ل ث الول :الطبيعة ال ينونية لل كيم
ال ل ث الثيني :يي ال كيم عن النظ ة الخرى ال شيبدة لو
ال ل ث الثيلث :ال تييل ال ي ال خعع لل كيم

2

الفصل األول
مشروعية التحكيم
تمهيد وتقسيم:
يع بر ال كيم

ن اهم النظم ال عييية ي ال شرمعيت ال دي ة و ندي ال ينون الرو يني

وال شرمعيت ال عي رة و ندي ال ينون الضرنتي وال

ري ،و ن اهم الوتييل ال طورة ،والضعيلة ل ل

الن اعيت النيشية بين الطراا ،دو ا ضيق ي ر ل ار ل
إلى قرار ي ل ي ال وعوع ،ويكون

يد اًر عن

عددة ي م يو ا خيذ إ راءات عينة و والً

كم او هيية

كي ية ،وذلك

ت إشراا الدولة

ول تيند دي ،ولذلك توا ن تم الدراتة ي هذا الض ل إلى ثحث لي ث وهي على الن و اآل ي:
ال ل ث الول :ال

ود ليل كيم

ال طله الول :ال طله الول :ال كيم لغ سة وا طح يس
وقعيء
ال طله الثيني :ال كيم شرمعيس و ديس
ً
ال طله الثيلث :ال طور ال يرمخي لل كيم
ال طله الرالع :الددا ن ال كيم وعيولو
ال ل ث الثيني :عحقة ال كيم ليلتييدة
ال طله الول :ال

ود لتييدة الدولة

ال طله الثيني :عحقة ال كيم لتييدة الدولة
ال ل ث الثيلث :خ ييب ال كيم وانواعو
ال طله الول :خ ييب ال كيم
ال طله الثيني :انواع ال كيم

3

المبحث األول
المقصود بالتحكيم
تن نيول ي هذا ال ل ث ال عرمف ليل كيم و نظور هذا ال عرمف ن كل اوية يرمدهي اهلدي،
وذلك ليل طلبين الول والثيني ،ول طله ثيلث يوعح لني ال طور ال يرمخي لل كيم ،و ن ثم نخ م هذا
ال ل ث ليل طله الرالع ،وتنذكر يو الددا ن ال كيم وعيوه هذا النظيم ،وهي على الن و اآل ي:
المطلب األول
التحكيم لغ ًة واصطالحاً
أوالَ :التحكيم لغ ًة
در كل ة ( َّكم) ن ليه ال ضعيل ب شديد الكيا ع الض ح ،و ك و ي

وهو أخوذ ن

ال ر اي وض إليو ال كم ،وال ُ كم ل عنى ال عيء ،وال كم ايعي ال ك ُة ن العلم(،1وا ك و ي
ات كم ) اي

ك يً ي يلو ( كي يً) إذ عل إليو ال كم يو ( ي كم) عليو ،2وي ول ابن

ير

ال نظور ك وه بيندم ،ا روه ان ي كم بيندم ،وي يل س َّك ْ ني حنيً ي ي بينني اي اس س ْ ني ُ ْك س ُو بينني،3
وال كم ن ات يء هللا ال تنى يث ي ول عيلى فاسس سغ ْي سر اسهللَأ ا ْسب س َأغي س سك يً  ،4ويعنى ايعي انو هو
ضويض ال كم للغير.5
نخلب

ي دم إلى ان ال كيم

ي اللغة هو إطحق اليد للغير للنظر ليلشيء وعوع

ال كيم والض ل يو ،ويت ى هذا الغير ك يً ،وهو قد يكون شخ يً نضرداً او هيية ،او اشخي يً،
ويت ى الطراا

ك ين.6

1كرم اللت يني،عيدل ا بولي :ال ن د ي اللغة واإلعحم ،دار ال شرق العربي ،بيروت ،الطلعة الثي نة والعشرون1986 ،م ،ب.146
2
3
4

د بن يع وه الضيرو آليدي :ال يط ،ال ء الرالع ،ب  ،98خ ير ال
يل الدين

د بن نظور :لتين العره ،ال ؤتتة ال

يح،

د بن ابي لكر ال ار ي ،ب.148

رمة العي ة لل أليف والنشر ،ال يهرة ،ج ،15ب.31

تورة النعيم :آية رقم.114

5عبد ال يد ال نضي :ال كيم ي ني عيت الع ل ال يعي ،طبوعيت ي عة الكومت ،الكومت ،الطلعة الولى1995 ،م ،ب 25و ي لعدهي.
6عبد الليتط عبد الواتع :النظيم ال ينوني ال ضيق ال كيم ،دار ال ي عة ال ديدة2013 ،م ،ب.15-14

4

ثانياً :التحكيم اصطالح ًا
وهو ان يولي الخ

ين ك يً يض ل ي ني عد ي دون ان يكون لل ك ة والية ال عيء

بيند ي ،ولد ي االخ يير ي عيينو.1
ومؤخذ على هذا ال عرمف انو ات ثنى دور ال ك ة ندييييً ،وال ي لدي دور رقيبي وات شيري نيلع
ن نب ال ينون ،والذي بدوره نظم ال كيم ي ن و و ،يل ك ة هي ال خ
اإلل ا ية وال نضيذية وذلك ب

ة بإعضيء ال لغة

ديق ال كم ،وايعي يبر دور لييً آخر لل ك ة وذلك لأخذ الراي ندي

عند و ود إشكيلييت و عوليت ي ال كيم.

2

وقد عر و ينه ن الض و لأن ال كيم هو ا ضيق الخ وم على عرض خ و د ي ال يي ة،
وال ددة على

كم او هيية

كيم للض ل يو ،ول تيعدة الدولة و ت رقيب دي.3
ديد الخ و ة الواقعة ا ي ليلنتلة لل ني عيت ال ت بلية لم يش لدي

ومؤخذ على هذا ال عرمف

وال ي قد ي ضق الخ وم على إ يل دي لل كيم يل وقوعدي.
وعر و

ينه آخر لأنو هو الطرمق الخ و ي للبت ي الن اع بواتطة

للو ول إلى كم ش ول برقيب دي.

كم او هيية

4

ومؤخذ على هذا ال عرمف عدم

ديد ال دة الرقيبية ال ش ول قرار ال كيم برقيب دي ،هل

ال ك ة ام الديية ال كي ية ام الدولة؟

1عبى ىىد الض ى ىىيح ى ىراد :شى ىىرح ش ى ىرمعيت ال كى ىىيم الى ىىداخلي والى ىىدولي ،دون نيشى ىىر ،ب ،19يشى ىىية رد ال

ى ىىير على ىىى الى ىىدر ال خ ى ىىير ،ط -2اللى ىىيبي

ال ليي،ج ،5ب.428

2

يث نب قينون ال كيم الضلتطيني رقم ( )3لتنة  2000ي ال يدة ( )17على انو -:

(ي ق لديية ال كيم اإلت عينة براي ال ك ة ال خ

3
4

ة ي اية ن طة قينونية نشأ خحل نظر الن اع).

علي ال ديدي  :ال دابير الوق ية وال ضظية ي ال كيم االخ ييري ،دار الندعة العرملة،ال يهرة1997،م ،ب.6
تيد ا د :ضدوم ال كيم ،دار الندعة العربية ،ال يهرة ،الطلعة االولى2003،م ،ب.3

وانظى ىىر ى ىىي ذات ال عن ى ىىى ا ى ىىد رت ى ىىحن :ال عى ىىيء واالثل ى ىىيت ى ىىي الض ى ىىو االت ى ىىح ي وال ى ىىينون الي ن ى ىىي ،دار الندعى ىىة العربي ى ىىة ،ال ى ىىيهرة ،الطلع ى ىىة
الثينية1997،م ،ب.214

5

ومرى اللي ث إن ال عرمف النته لل كيم هو ا ضيق الخ وم على عرض الخ و ة على
كم او هيية

كيم للبت يو ول تيعدة الدولة و ت رقيب دي والنته لش ولي و ،و ع نو عنى

قعيء وا ٍ و ك ل لل عيء العيدي.
ال كيم ليع ليره
ً
المطلب الثاني
التحكيم في التشريع والفقه والقضاء
أوالً :التعريف التشريعي للتحكيم
عرا ال شرع الضلتطيني ال كيم ي ال يدة الولى ن قينون ال كيم 1رقم ( )3تنة 2000م
لأنو( وتيلة لضض ن اع قييم بين اط ار و ،وذلك لطرح وعوع الن اع ا يم هيية
ا ي قينون ال كيم ال

ري رقم ( )27تنة 1994م

كيم للض ل يو).

د عرا ال كيم ي ال يدة ( )4لأنو-:

( )1ين را لضظ ال كيم ي كم هذا ال ينون إلى ال كيم الذي ي ضق عليو طر يً الن اع بإراد د ي ال رة
تواء كينت ال دة ال ي ولى إ راءات ال كيم ل عى ا ضيق الطر ين

نظ ة او رك دايم لل كيم

او لم يكن كذلك.
( )2و ن را عليرة هيية ال كيم إلى الديية ال شكلة ن

كم وا د او اكثر للض ل ي الن اع

ال يل لل كيم.
 3او ن را عليرة طر ي ال كيم ي هذا ال ينون إلى اطراا ال كيم ولو عددوا.
و ن را عليرة ا ضيق الطر ين وهو اال ضيق على االل يء إلى ال كيم ل توية كل او لعض
ال ني عيت ال ي نشأت ،او ي كن ان نشأ بيند ي ل نيتلة عحقة قينونية عينة ع دية كينت او غير
ع دية وهذا ي ن ت عليو ال يدة ( )10ي الض رة الولى.
1

م إق ارره ن رييس التلطة الضلتطينية وذلك لعد اإلطحع على قينون ال كيم 1926م ،و عديح و ال ع ول لو ي

قى اررات ال كىىيم ال نبيىىة 1930م و عديح ىىو ال ع ىىول لىىو ىىي

ي ظىىيت غى ة ،وعلىىى ا ىىول ال كىىيم م  1935ال ع ىىول بدىىي ىىي

وعلى قينون نضيذ ال كيم ال نبية رقم ()8تنة1952م ال ع ول لىو ىي
ال ع ىىول لىىو ىىي

ي ظىىيت العىىضة ،وعلىىى قىىينون

ي ظىيت غى ة ،وعلىى قىينون
ي ظىىيت غى ة،

ي ظىيت العىضة ،وعلىى قىينون ال كىيم رقىم  18تىنة ،1953و عديح ىو

ىىيكم ال ارعىىي ال ىىيدر ىىي  8نيتىىين 1921م والتىىي ي ال ىىيدة ( )8نىىو ،ال ع ىىول لىىو ىىي

ي ظيت غ ة ،ولعد إقرار ال لس ال شرمعي ي لت و ال نع دة ب يرمخ 2000/2/3م ،م إ دار هذا ال ينون.

6

ري لأنو( ا ضيق

وقد عر و ال عية الع و ية ل ت ي الض وى وال شرمع ل لس الدولة ال
الخ وم على عرض الخ و ة ا يم

كم او اكثر ليض لوا يو دون ال ك ة ال خ

ة) وذلك ل كم

ل م لألطراا" وى رقم ( )661ي 1989/7/1م ي لتة  1989/5/17ض ة رقم.1138
ثانياً :التعريفات الفقهية للتحكيم
يث عر و راي ي الض و لأنو الطرم ة ال ي يخ يرهي الطراا لضض ال ني عيت ال ي نشأ عن
الع د عن طرمق طرح الن اع ،والبت يو ا يم شخب او اكثر يطلق عليدم اتم ال كم او ال ك ون
دون الل وء إلى ال عيء.

2

ومؤخذ على هذا ال عرمف ال

ور وذلك لعدم ذكر ال ني عيت الغير الع دية وذكره

ط

ال ني عيت ال ي نشأ عن الع د ط.
بين ي عر و آخر لأنو

ق كضول قينونيً لألطراا ليال ضيق على إ يلة ي ينشأ بيندم ن

خ و ة بخ وب نضيذ ع د عين او على إ يلة اي خ و ة
اكثر ن ال راد يت ون

دث بيند ي ليلضعل ،على وا د او

ك ين ليب وا ي الن اع ال ذكور دون والية لل عيء ال خ ب.3

ومؤخذ على هذا ال عرمف انو ات ثنى دور ال ك ة ندييييً ،وال ي لدي دور رقيبي وات شيري نيلع
ن نب ال ينون ،والذي بدوره نظم ال كيم ي ن و و ،يل ك ة هي ال خ
اإلل ا ية وال نضيذية وذلك ب

ة بإعضيء ال لغة

ديق ال كم ،وايعي يبر دور لييً آخر لل ك ة وذلك لأخذ الراي ندي

عند و ود إشكيلييت و عوليت ي ال كيم.

4

1ن حً عن عبىد الع مى خليضىة :ال كىيم ىي ني عىيت الع ىود اإلدارمىة الداخليىة والدوليىة ،د ارتىة

ليليىة ،دار الضكىر ال ىي عي ،اإلتىكندرمة2007،م،

ب .12وانظر كذلك هشيم خيلد :اولييت ال كيم ال يري الدولي ،دار الضكر ال ي عي ،اإلتكندرمة2004،م ،ب.46

 2ىىو ي تىىي ي :ال كىىيم ال ىىيري الىىدولي ،ك لىىة دار الث ي ىىة للنشىىر وال و مىىع ،ال ى ء الخىىي س1997 ،م ،ب .17ار ىىع كىىذلك ىراد ال وا ىىدة:
ال كيم ي ع ود الدولة ذات الطيلع الدولي ،دار الث ي ة للنشر وال و مع2010،م ،ب.23

3عبد ال يد ابو هيف :طرق ال نضيذ وال ضظ ي ال واد ال دينة وال يرمة ،ال ء الثيني ،الطلعة الثينية1923،م ،ب.91
4

ال خ

ي ىىث ن ىىب ق ىىينون ال ك ىىيم الضلت ىىطيني رق ىىم  3لت ىىنة  2000ىىي ال ىىيدة ( )17عل ىىى ان ىىو " -:ي ىىق لديي ىىة ال ك ىىيم اإلتى ى عينة بى ىراي ال ك ىىة
ة ي اية ن طة قينونية نشأ خحل نظر الن اع".

7

ي ين عر و ثيلث لأنو" ا ضيق طر ي الخ وم على ولية ر ل كفء ،او اكثر ليض ل ي ي
يه ل كم الشرع دون ال يعي ال ولى.1

خي

ومؤخذ على هذ ال عرمف انو ق ر ال عرمف على الني ية الشرعية دون غيرهي ن النوا ي
و ندي الني ية ال ينونية.
وعر و الت يذ روبرت لأنو طبيق لل عيء الخيب ي يل يو الن اع ن والية ال عيء العيدي
كم يعدد إليو الض ل ي الن اع.2

إلى

بين ي عر و الض و الضرنتي لأنو نظيم لل عيء الخيب
ال عيء العيدي ،ويعدد لو إلى اشخيب يخ يرون للض ل يو.

ي يو خ و ة عينة عن اخ

يب

3

ك ي عر و راي آخر لأنو( ا ضيق بين الخ وم على عرض خ و د ي ال يي ة ،وال ددة على
كم او هيية

كيم ل تم الن اع دون ال ك ة ال خ

ة).

4

ونؤمد ي ذهه إليو اللعض ي عرمف ال كيم لأنو ( ا ضيق على عرض ن اع ا يم
كي ية عينة للبت يو ل تيعدة الدولة ،واش ار دي ،و ت رقيب دي).

هيية

كم او

5

يح ظ ي ال عرمف الذي وععو ال شرع ي قينون ال كيم الضلتطيني ال يعد ل د ذا و
ور ،وان ي قد يكون تبه عرمضو لعلة ي ارادهي ال شرع ،وكذلك ال يل ليلنتلة لل شرع ال
ق اً

ري ،إال

ان ال علوم ان هذا الع ل وكول للض و.6

1عبد ال يد ال نضي :ال ر ع التيبق ،ب.28
2ن حً عن

تن شضيق :ال كيم ال يري الدولي – دار الندعة العربية للطلع والنشر وال و مع،ال يهرة1997،م ،ب.13

3عبد ال يد ال نضي :ال ر ع التيبق ،ب.29-28

4ﺯهيﺭ بﻥ تعيﺩ ،ﻜﺭﻡ ﺍلن يﺭ :ال كيم ال يري الدولي ،دراتة يرنة ،الطلعة الولى ،دار الضكر ال ي عي ،2010،ب.15
5

ع

عضيضي :نظيم الطعن على كم ال كيم ،دار ال ي عىة ال ديىدة ،اإلتىكندرمة ،2012 ،ب .13وانظىر ىي ذات ال عنىى عبىد ال ىنعم خليضىة:

ال ر ع التيبق ،ب.12

6خيلد ابو غيلة :ال كيم واثره ي ض ال ني عيت ،دار الضكر ال ي عي اإلتكندرمة ،2011 ،ب.8

8

ومؤمد ذلك ان هنيك لعض ال شرمعيت لم عرا ال كيم ،و ثيل ذلك قينون ال كيم الردني
رقم ( )31تنة2001م ،وقينون ال كيم التعودي ال يدر ليل رتوم ال لكي رقم ( )46تنة 1403ه،
كون ال عرمضيت ع ل نوط لأهل الض و ك ي اشرني تيل يً.1
ثالثاً :التعريفات القضائية للتحكيم
ع ن قعيء ال ك ة الدت ورمة العليي ال

رمة بين طيي و عرمضيً لل كيم يلت" إن نظيم

ال كيم اإل ليري قد قوض اهم خ ييب ال كيم

ثلة ي ا ضيق طر ي الن اع بإراد د ي ال رة على

إ يلة ن اعد ي إلى ال كيم".2
ك ي عر و ذات ال ك ة ي دعوى اخرى لأنو (عرض لخ و ة عينة ،وقيي ة بين خ
على

ين

كم ن الغيير يكون ليخ ييره ي ،او ب ضويض ند ي ،و ق شروط ا ض وا عليدي ليض ل هذا

ال كم ي لك الخ و ة ل رار يكون نييييً عن شبدة ال يلة ٍ
خيل ن ال ي ل قيطعيً إلبراء الن اع
الذي ا يلو الخ

ين لعد ي يعطي كل ندم إ يدة بو دة نظرة كي لة و ض لة ،وذلك ن خحل

ال ليدئ ال ي كضلدي ال ينون ي إ راءات ال يعي ،و ي إتليغ ال لغة ال عييية على ال كيم) ،وقد
ذهبت هذه ال ك ة إلى اع لير ال كيم وتيلة نية ذات طيلع قعييي غيي و الض ل ي الخ و ة
ال دد اتيتو لعحقة هي

ل اه يم ن اط ار دي وتنده ا ضيق خيب يعطي ال ك ين التلطة

ليلض ل يدي لعيداً عن إتنيد ن الدولة.3
وقد ذهبت

ك ة الن ض ال

رمة ي ا كي دي ال يدرة ي الطعون ال د ة إليدي إلى ال ول

لأن(ال ينون يخول ال عيقدين ال ق ي اإلل يء إلى ال كيم كوتيلة لض ل الن اع ال ييم ،وال دد بين
الطراا ،وذلك دون ال تيس ليلنظيم العيم).4

1عبد الليتط عبد الواتع :ال ر ع التيبق ،ب.19

2التيد ابو عيطة :ال كيم الدولي ي النظيم التعودي ،دراتة يرنة ،دار الضكر ال ي عي ،2013 ،ب.14

3ال ك ىىة الدت ى ورمة  65م 18ق لتىىة  2001/1/6ال رمىىدة الرت ى ية العىىدد 3ا 2001/1/18م ،انظىىر ىىي ذلىىك عبىىد الع م ى خليضىىة :ال ر ىىع
التيبق ،ب.13

4عبد ال نعم الدتوقي  :ال كيم ال يري الدولي والداخلي ،ك لة دبولي للنشر1995،م ،ب.32

9

المطلب الثالث
التطور التاريخي لنظام التحكيم
دير ليلذكر ان نظيم ال كيم قد ُعرا قدي يً إذ إن نظيم ال كيم ر ب طور يرمخي كبير،
إن ذلك ي ل بين طيي و ار ل عدة ي كن الر وع إليدي وتردهي على ن و خ

ر وهي على الن و

اآل ي:
المرحلة األولى :التحكيم في ظل العصور القديمة
ل د كينت نشأة نظيم ال كيم قبل نشأة الدولة 1،يل كيم
عيت ،ل يث كين ي م الل وء إليو ن قبل ال

ال

ليلنتلة لدذه ال ر لة نأخذ ثحً ال

ر لط ار ليطيً وثي يً ب طور

عيت الضرعونية واليونينية والرو ينية والعربية،

2

ع العربي ،إن النظر ي و بني إلى ال ضكير ي نظيم ال كومن

ال بلي واال

يعي ل لييل العره ،و عر دم ليل كيم والل وء إليو ،كين العره –اهل ال مرة العربية-

عليرة عن

وعيت ن الشخيب عييش ع لععدي اللعض كينت ن شرة ي ال مرة العربية،

وكينت هذه ال

وعيت كونة لل بيلة ال ي كينت

عن ر ال ن ضروعيً على هذه ال لييل او ال

يرع ع لععدي اللعض لتليه خ لضة ،لم يكن
وعيت ،بل إن عن ر ال وة والغللة هو ي كين تييداً

و ن ش اًر ،كينت ال بيلة رؤوتة لشيخدي ،وكبيرهي الذي كين ي كم وي كم بين اهلدي و يع و ،وعند
و ود

راع بين قبيل ين على ا ر ي ،كين االل يء إلى

كم ن قبيلة اخرى عرو يً ليل ييد وال وة،

وكل ذلك و ق إراد دم ،ويت ى هذا ال كيم ليل كيم االخ ييري ال بني على اإلرادة ال رة،3

إذا كين

ل الن اع ال نظور ا يم ال كم ن التدل ن لو يكون الن ل طبيعييً ،وعيدييً ،وذلك إذا ي اقر ال كم
بن لو ،و ثيل ذلك الث ير واللعييع ،ا ي إذا كين ن ال عه ن لو ين ال كم يت عيض عن ذلك

1
2

علي ابراهيم :والية ال عيء على ال كيم ،دون نيشر1997،م ،ب.3
دند ال ينوري :دور ال كم ي خ و ة ال كيم الدولي الخيب ،دار الث ي ة للنشر وال و مع2005،م ،ب.17

3إبراهيم العنيني :الل وء إلى ال كيم الدولي ،دار الندعة العربية ،الطلعة الثينية2006 ،م ،ب.9

10

بإ راءات اخرى

ى ي ل ليلنديية إلى نضيذ ي

ي ظ عليو ،وقد يعع كضيحً عليو

ل لو ال كم

ليلترعة ال ر وة ،و ثيل ذلك الراعي ال راعية ال خ لف يدي او راعي الدواه.1
المرحلة الثانية :التحكيم في ظل الشريعة اإلسالمية

2

ضي هذه ال ر لة يء اإلتحم رك اً على اه ية وشرعية ال كيم ،3وذلك تعييً وراء

يق

العدل وال تيواة بدالً ن ال ني ع والضرقة ،وقد ا عح ركي اإلتحم على الل وء إلى ال كيم ن خحل
ن وب كثيرة دل على شرعية ال كيم ،ضي الك يه الكرمم ذكر ال كيم ل واعع كثيرة ،يث ي ول
هللا
س سك

َأ
وك َأي س ي سش س سر سب ْي سن ُدم
عيلىف س حس سوسربَأ سك الس ُيؤ َأ ُنو سن س َّى ُي س ك ُ س
5
َأ َأ
يق سب َأين َأد س ي س ْيل سعثُوا س سك
يً  ،وي ول عيلى ايعي :ف سواَأ ْن خْض ُ ْم شس س

4وي ول عيلى :ف اسس سغ ْي سر اسهللَأ ا ْسب س َأغي
6
يً َأ ن ا َأ َأ
َأ
سهلَأ سدي .
سهلو سو س سك يً ْن ا ْ
ْ ْ

وعح اآلييت التيل ة ،ان هللا ع و ل يخيطه اطراا ال كيم  -ليع ليرهم عن اًر ن
عني ر ال كيم -لأن يل أوا عند و ود ن اع بيندم إلى ال كيم ،ولم ي

ر اه يم الشرمعة اإلتح ية

ليل كيم عن طرمق اإلشيرة إليو ليل رآن ،بل اه ت لو اتنة ال طدرة ايعي ،يث ورد عن شرمح بن
هينئ عن ابيو هينئ ( انو ل ي و د إلى رتول هللا
هينيي الي ال كم ،دعيه رتول هللا

لى هللا عليو وتلم

ع قو و ت عدم ،وهم يكنون

لى الو وعليو وتلم ،يل إن هللا هو ال كم لم كنى الي ال كم ،قيل

إن قو ي إذا اخ لضوا ي شيء ا وني

ك ت بيندم رعى كح الضرم ين قيل ي ا تن ن هذا ،يلك

ن الولد؟ قيل لي شرمح وعبد هللا و تلم ،قيل

ن اكبرهم؟ قيل شرمح ،قيل أنت ابو شرمح دعي لو

ولولده).7

 1ا يرة ال ار عي  :ال كيم ي ال ني عيت النيشية عن الع ود االلك رونية ،نشأة ال عيرا ،اإلتكندرمة2012،م ،ب.373 -372
2

ود هيشم :لنظرمة العي ة لل كيم ي ال واد ال دنية وال يرمة،ج ،1دار الضكر العربي ،1990،ب12و ي لعدهي.

3إبراهيم العنيني :ال ر ع التيبق ،ب.10
4
5
6

النتيء :رقم65
النعيم :رقم114
النتيء :رقم35

7ت ىىنن اإل ىىيم النت ىىييي لش ىىرح ال ىىي ظ ىىحل ال ىىدين الت ىىيوطي ،دار الرم ىىين لل ى ىراث،1987،ال ل ىىد ال ارل ىىع ،ال ى ى ء الت ىىيلع ،ك ىىيه آداه ال ع ىىية،
ب.326
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المرحلة الثالثة :التحكيم الدولي والداخلي
ي هذه ال ر لة نرى ان اغلبية ال شرمعيت العربية اخذت بنظيم ال كيم كوتيلة ل ل
ال ني عيت و

در ذلك الشرمعة اإلتح ية ،و أثرت ب ينه ذلك ليلنظ ة ال ديثة ال ي نظ ت ال كيم

ي قوانيندي ،و ندي ال ينون الضرنتي ،وال ينون االن لي ي و ن لعدهي ال ينون ال

ري ،وقد نشط الل وء

إلى ال كيم الداخلي كخيير وا لل عيء العيدي ول ي ي ي لو ،وذلك انعكيتيً لل طور ال ينوني
وال ن ية االق

يدية ال ت رة ال ي رت بدي الدول ،وال ي ا لح ن ال ُ لح واكلة ذلك ل عيء خيب

يوا ي ال عيء العيدي و لبييً ل ي يت هذا الع ر ال ديث ن ترعة وترمة ل ل الن اعيت ال ي نشأ
بين ا راد ال

ع اي كين نوعدي ،وكذلك ال يل ليلنتلة لل كيم الدولي الذي ليت الل وء إليو طلليً

ثيثيً ،وركي ة ير ك الدول عليو ي عحقي دي ال ليدلة ع لععدي اللعض وخي ة ندي العحقيت
ال يرمة واإلق

يدية ،يلنيظر اليوم على ال عيد الدولي إن ال طور ال كنولو ي وال نيعي رض

على دول العيلم نظيم عي لي ليدلي ش رك ،ل يث ا ل ت الدول ر لطة لعحقيت

نوعة ،وعلى

يدية ،و يية لدذه العحقيت ،و ر يً عليدي ،وذلك لل

يل دي

راتدي العحقيت ال يرمة واالق

يق

ال ب غية ع لت على إي يد وتييل توية و ن بيندي ال كيم ،أنشأت هذه الدول ال راك الداي ة
لل كيم ،وال يلس و ندي

لس الكو يكون ،1وكذلك الونت يرال ،2وغير ذلك بل اندي ع لت ايعي

على طومر نظيم ال كيم ل يث نظ و لي ضيقييت ،و ندي اال ضيقية الوربية 3ال عل ة ليل كيم وغيرهي
1

الكو يكىىون :وهىىو

لىىس ال عىىيون وال لىىيدل االق

ىىيدي اتىىس 1949م ،ويعىىم اال ىىيد التىىو ي ي ال ينيىىي الش ىرقية ال ىىر بلغيرمىىي بولونيىىي رو ينيىىي

شيكوتلو يكيي  ،هد و إنشيء نط ة لل ليدل ال ر بين دول ال عتكر الشيوعي لغرض

2يونتى رال :هىىو ال ىىينون الن ىىوذ ي لل كىىيم ال ىىيري الىىدولي ال ىىيدر عىىن ل نىىة ال ىىم ال

يق ال ن ية ال كي لة .
ىىدة ىىي  21يونيىىو ،م ( .1985وهىىو ىىي يعىىرا ل واعىىد

الىونت ى رال ،ومدىىدا ه ىىذا ال ىىينون الن ىىوذ ي إل ىىى تىىيعدة الىىدول عل ىىى إ ىىحح و ىىديث قوانيند ىىي ال عل ىىة ب ىإ راءات ال ك ىىيم ل ارعىىية التى ى يت
واال يي ىىيت الخي ىىة لل كىىيم ال ىىيري الىىدولي .وم نىىيول ال ىىينون
واخ

يىىع ار ىىل ع ليىىة ال كىىيم ،اب ىىداء ىىن ا ضىىيق ال كىىيم ،و كىىومن هييىىة ال كىىيم

ي دي ،ونطيق دخل ال ك ة ىن خىحل االع ىراا ل ىرار ال كىيم وانضىيذه .وم تىد ال ىينون وا ىي عيل يىي ىي اآلراء لشىأن ال وانىه الرييتىية

ل يرتى ىىيت ال كى ىىيم الى ىىدولي ،لعى ىىد ان قبلى ىىت لى ىىو دول ى ىىن

يى ىىع ال نى ىىيطق و ى ىىن خ لى ىىف الى ىىنظم ال ينونيى ىىة او االق

ى ىىيدية ى ىىي العى ىىيلم

http

)///scholar.najah.edu

3

يث نب اإل ضيقية االوربية ي ال يدة الولى على نطيق طبي دي وعلى انو -1( -:طبق هىذه اال ضيقيىة( :ا) علىى ا ضيقيىيت ال كىيم ال ع ىودة

بددا ض الن اعيت النيشية او ال ي قد نشأ ن ي ىة لع ليىيت ال ىيرة الدوليىة ىي بىين اشىخيب عىيديين او عنىومين علىى ان يكىون لدىم عنىد إنشىيء
اال ضيقية

ل إقي ة ع يد او رك ع ل ي دول خ لضة ر لطة عيقىدياي بدىذه اال ضيقيىة( .ه) علىى اإل ىراءات وال كىيم ال كي يىة ال تى ندة إلىى

12

ن اال ضيقييت ،وكل ذلك لوعع ال لول لإلشكيلييت ال ر لة او العيل ة بين الطراا ن الدول ن ي ة
هذه العحقيت ،أ لح ال كيم اكثر ان شي اًر ووتيلة توية تلي ة بيندم.1
المطلب الرابع
الهدف من التحكيم وعيوبه
ان الل وء إلى ال كيم كنظيم خيب وا ي لل عيء العيدي كوتيلة ل ل ال ني عيت يلطراا
يق

ددا ن الل وء إليو إلى

يلح

نوعة ،إال ان الل وء إليو ن قبل الطراا و ضعيلو ال

ي نع ن انو نظيم قد ي خللو لعض العيوه ،وتن تم هذا ال طله إلى رعين اولد ي ن دث يو عن
الددا ن ال كيم ،وا ي ي الضرع الثيني ن دث يو عن عيوه ال كيم ،وذلك على الن و اآل ي:
الفرع األول :الهدف من التحكيم
ن ال ضق عليو ان هنيك اخ ح يً وهرميً بين الددا ن ال كيم والددا ن ال عيء ،و ي
هذا ال دد قيل إن ال عيء ير ي إلى

يق

ل ة عي ة ،ي ين ير ي ال كيم إلى

يق

يق العدالة على اتس خ لف عن

يق

ل ة خي ة لطراا ا ضيق ال كيم ،بل ويتعى إلى
العدالة ل عى ال عيء.2

ول د نلو لعض الض ديء إلى عرورة عدم الخلط بين هدا ع د ال كيم ،وهدا كم ال ك ين
على اتيس ان

يية ال

يلح الخي ة هو هدا ا ضيق ال كيم ا ي كم ال كيم دو يددا -شأنو

اال ضيقييت ال ددة ي الض رة (( - )1ا) ىن هىذه ال ىيدة -2 .ل ىل طبيىق هىذه اال ضيقيىة  ،ل ىي يلىي ىن ال عىيبير ،وال ىداوالت ال يليىة( :ا) «ا ضيقيىة
ال كىىيم» الني ىىة عىىن شىىرط

كي ىىي ىىدرج ىىي ع ىىد  ،و لىىك الني ىىة عىىن ا ضىىيق

كي ىىي ل و ىىه ع ىىد او ا ضىىيق

كي ىىي وقىىع ىىن الضرقىىيء او=

= ل و ىه رتىييل ليدلىىة او برقيىيت او ابىراق بواتىطة الى لكس .و ىي العحقىىيت ىي بىىين البلىدان ال ىىي ال ضىرض الشىىكل الك ىيبي بدىىذا ال ىدد ع بىىر
ا ضيقيىىة

كىىيم ايىىة ا ضيقيىىة ع ىىودة ع ى ن الشىىكيل ال ضروعىىة ل و ىىه لىىك ال ىوانين( .ه) «ال كىىيم» تىىوية الن اعىىيت لىىيس ىىط بواتىىطة كىىيم

عينين ل يالت عينة « كيم خيب» بل وكذلك بواتطة ؤتتيت

كي ية داي ة( .ج) « رك ال كيم» ال كين الىذي و ىد يىو ال ؤتتىة ال ىي

ا رت ا ضيقية ال كيم).

1ا يرة ال ار عي :ال ر ع التيبق ،ب.374
2

إبراهيم العنيني :ال ر ع التيبق ،ب.19
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شأن كم ال عيء -إلى طبيق ال ينون ،ولذا إن الددا ن ال كيم ليع ليره قعيء إلى ينه قعيء
الدولة العيم هو هدا

دوج 1لنو ي ق نوعين ن ال

يلح ه ي-:

أوالً :مصلحة خاصة لألطراف
وهذه ال

ل ة خ لف ن ع د

كيم إلى آخر د

ثل

يو ره ال كيم ن ي ة الض ل الترمع ي ال ني عيت ب كلضة اقل ،وقد

ل ة الخ وم الخي ة ي ي
ثل

ل ة الخ وم آخذين

ي الترمة ال ي يو رهي لد ي ال كيم ،وم ه اإلشيرة إلى ي هو ت ر عليو ك ي اشرني ن قبل ،إلى
انو إذا كين الددا ن ال كيم

نه اللطء ي إ راءات ال يعي العيدية ،2إن ذلك ال يعني ل يل

ن ال وال عدم راعية ال يي ين ليل كيم  -رغم إعضييدم ن قبل ال شرع ن االل ام بإ راءات
ال يعي العيدية ا يم ال عيء العيدي -دم ل ون لعرورة راعية ع ينيت ال يعي التيتية*،
ونشير إلى اهم هذه الع ينيت و ندي اوالً وا دة الخ وم وثينييً بدا ق الد يع،

بدا ال وا دة

وا رام ق الد يع لل كم او الديية ا رام هذا ال ق ،وال ييم ب يع اإل راءات ال كي ية الح ة
ل عور الطر ين إال اذا خلف ا دهم ،ي م بليغو ك ي هو ال يل ليل عيء العيدي ،وا ي ق الد يع
دو ق كضول ل يع الطراا وذلك ليالت يع إلى اقوالدم و نح كل ندم الضر ة بإب ار
ن بينيت وادلة و ت ندات وال ي و

ي لديو

لألطراا خيلضة ذلك إلنو ي علق ليلنظيم العيم.

ثانياً :مصلحة عامة لألطراف
ثل ي خضيف العهء الكبير ال ل ى على عي ق

يكم الدولة ،لتبه كدس ال عييي

ا ي دي ،يل كيم ك عيء خيب يعد كنظيم وا ي ل عيء الدولة ،وعن طرمق ال كيم ي م ض
ال ني عيت بين ال راد ،وليل يلي

ق ال

يلح ال ع دى عليدي ،و ن ثم طبيق ال واعد ال ينونية

1

علىىي اب ىراهيم :ال ر ىىع التىىيبق،ب،4انظىىر ىىي نضىىس ال عنىىى و ىىدي ارغىىه :نظىىيم ال كىىيم ىىي قىىينون ال ار عىىيت الكىىوم ي ،ىىيل ع ى ن برنىىي ج

2

تيد ا د :ال ر ع التيبق ،ب.21

الدورات ال درمبية لكلية ال وق ي عة الكومت1993 ،م ،ب.3

*

و ىىن ع ى ينيت ال يعىىي التيتىىية وهىىي( -1ال تىىيواة ا ىىيم ال عىىيء-2عحينىىة ال لتىىيت  -3ينيىىة ال عىىيء  -4رمىىة الىىد يع -5تىىرعة تىىم

الن اعيت  -6درج ال عيء ) انظر ي ذات ال عنى نيظم عويعة :ال ر ع التيبق ،ب.3
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بوتييل اخرى غير االل يء إلى ال عيء ،و ن اهم النظم ال ي ت خدم ال كيم بدر ة كبيرة النظيم
ال رمكي لدر ة انو ا لح بديل يت غني لو الطراا عن قعيء الدولة.1
الفرع الثاني :عيوب التحكيم
لعد ال طرق إلى عرمف نظيم ال كيم ظدرت هنيك عيوه دق بدذا النظيم ،وان كني تنوع دي ي ي
لعد بين التطور ،وعلى ذلك تن وم لتردهي على الن و اآل ي-:
 -1النب على ال كيم ي اكثر ن قينون ،يلنيظر عند دراتة نظيم ال كيم ،واللي ث ي
ن وب قينون ال كيم الضلتطيني يح ظ ان هنيك قوانين اخرى ن ت على ال كيم او
اشيرت لو ،و ندي قينون الع ل والى أ ين ،وال شك ان ذلك يش ت الطراا عند اخ يير ال كيم
كوتيلة ل تم الن اع ،وهذا ال ينت م ع الددا ن إ دار قينون ال كيم ،وهو الش ول على
يع ال واعد ال ي علق ليل كيم اتوة بليقي ال وانين الخرى ،ال ت ة ل واكلة ال طورات
وال ي طله اي يد نظيم ي ي ليلترعة والترمة ي ض ال ني عيت وخي ة النيشية بين
ال ير وال ت ث رمن.2
 -2إن إطحق ال رمة ي اخ يير ال واعد ال نيتلة ،وخي ة ي ال كيم الخير ي قد ال يضيد
الطراا ا يينيً ،وذلك لأن يضلت ال نبي ن والية ال عيء الوطني ،وهو ييت ى بإق يء
االخ

يب ال يل لل عيء العيدي ،إن كين ال شرع الضلتطيني وال

ري يوال ات عيعة

ا يلة هذا ال عيء بين ي قي ي ب نظيم ال كيم الداخلي ي قينون ال كيم ،إال ان ال
شيه هذان ال نظي ين ،وذلك لعدم نظيم ال شرع الضلتطيني وال

ور قد

ري لل كيم الدولي ،وعدم

ديد عيير لل ضة الدولية لشكل قيطع وخي ة ي قينون ال كيم الضلتطيني ،و بنيو لعدة
عييير خ لضة ،3بل إنو ا ي

1
2

ي قينون ال كيم اال ضيق تلضيً ن قبل الطراا على عدم

ا د ابو الو ي :ال كيم االخ ييري واإل ليري ،نشأة ال عيرا ،اإلتكندرمة ،الطلعة الرالعة1983 ،م ،ب.16
تيد ا د :ال ر ع التيبق،ب.22

3علي

تن :ال ر ع التيبق ،ب.33

15

اخ

يب ال عيء الوطني و ن ثم ا ي

طبيق قواعد قينون ا نبي او قواعد اخرى ي ض ين

عليد ي ،واخ يير اإل راءات وال ين وال كين تل ي
 -3ال كلضة ال يلية العيلية ال ي ي

ل د ي.1

ق

لييً ي ال ض يت ال يرمة

لدي طر ي الن اع ،ويظدر ذلك

الكبرى ،و كيليف التضر ن دولة لخرى ،وال ثلين عندم إذا ي كينوا ي بلدان
ليلنتلة لل عيء العيدي يلنض يت قد

عددة ،ا ي

ثل ي ا عيه ال ي ين والخبراء ،وغيلليً ي كون ر مة

إذا ي قورنت ب كيليف ال كيم ،وهذا ي لم كن ي لعض ال يين

ينية ي لعض الدول.2

 -4إن ال عيء هو ظدر ن ظيهر تييدة للدولة ،3إال ان نظيم ال كيم ن ني ية اخرى قد ال
وا ر يو رقيلة كي ية ،و دقيق ل كيم ال ك ين واإل راءات ال كي ية ك ي هو ال يل ي
ال عيء ،وهذا يؤدي إلى ا

يل دوث لعض االن ار يت ال ي رب ي ي عه كشضدي و ر يه

ال اء عليدي ،وخي ة ي بداية ال كيم قبل ان رتخ عيل و-إ راءا و -واع لير
ال ك ة ال خ

ديق

ة لل كم ا اًر رقيبييً ل ي إال انو غير نط ي بل انو نتبي اذا ي قورن

ليل عيء العيدي ك ي اتلضت ،لن ال ك ة نظر ي ال رار و دى قينوني و ،وال نظر لل ار ل
ال ي ر بدي ال كيم ض يحً.4
 -5ان ال كيم ال يري الدولي ي س ليلتييدة الوطنية5ال تي ي ي الع ود ال ي كون الدولة او ا د
ؤتتي دي العي ة طر يً يدي ،يلدولة ني ل عن اخ

يب قعييدي الوطني ،و

الض ل ي ال ني عيت النيشية عن العحقيت الع دية كي ة،

يو ي

ي د ع كثير ن الدول إلى

الع وا عن الل وء إلى ال كيم لنو ي س ليلتييدة الوطنية.6
1
2

ود برمري :ال كيم ال يري الدولي ،دار الندعة العربية ،الطلعة الثينية1999 ،م ،ب.14
نبيىىل ع ىىر  :ال كىىيم ىىي ال ىواد ال دينىىة وال يرمىىة الوطنيىىة والدوليىىة ،دار ال ي عىىة ال ديدة،اإلتىىكندرمة2011،م ،ب ،3ار ىىع كىىذلك ضيظىىة

ال داد :ال كيم الدولي ،ؤتتة ال لبي،لبنين2004،م ،ب.170

3علي ال ديدي :ال ر ع التيبق ،ب .5انظر كذلك ،نبيل ع ر :ال ر ع التيبق ،ب.42
4
5
6

تن شضيق :ال ر ع التيبق ،ب.40
ضيظة ال داد :الع ود ال بر ة بين الدول والشخيب ال ينه ،دار ال طبوعيت ال ي عية ،اإلتكندرمة ،ب.255
يل للدك ور ع الدين عبد هللا الدولة .اليوم الربعيء  2015/3/21وقيت22 :21
https://www.facebook.com/permalink.php?id
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المبحث الثاني
ون نيول ليل ل ث الثيني عرمف تييدة الدولة وهي التلطة العليي وال طل ة ال ي ضرعدي الدولة
على إقلي دي وشعبدي ،و ن ثم نوعح العحقة بين ال كيم وتييدة الدولة ال ي عد ركن ن اركين قييم
الدولة ،ومثور ال تيؤل هل يو د عيرض بين ال كيم وتييدة الدولة ؟ و ي هو عيير ذلك؟ وتن يه
ثين ،وعلى ن و ٍ
على ذلك بمطلب ٍ
آت:
المطلب األول
المقصود بسيادة الدولة
إن تييدة الدولة هي التلطة العليي وال طل ة للدولة على ي ي لعدي ،وم عح هذا ال عنى ن
يرتة وظييضدي و ح يي دي على ار دي داخل اإلقليم دون ان دخل يدي اية دة اخرى ،1و ن
دة ثينية ،إن التييدة عني ال ح ية ال عطية للدولة للدخول ي إنشيء العحقيت ،وال عي ل على قدم
ال تيواة ،و كي ؤ ع الدول الخرى ،وهذا ال عنى ر لط ل ضدوم الشخ ية الدولية ،2وللتييدة و دين
أ ي كون تييدة خير ية وا ي كون داخلية ،أ ي التييدة الداخلية عني ان للدولة تلطة عليي ي
شيوندي الداخلية ن إ دار الوا ر ،وال علي يت على ارعدي وشعبدي ،وا ي التييدة الخير ية عني
عدم الخعوع

-تييتييً او اق

وليل يلي ال لع لغيرهي

يدييً او ا

يعييً -لية دة دولية اييً كينت دولة او نظ ة،

ت لة ل رارهي ،وكييندي االقلي ي ،والتييتي واالق

الدول لكي ة ال وق والوا ليت وال راكر ،يلتييدة

د عيلي دي و

يدي ،و تيوية ع ليقي

درهي إ ي ن تييدة ال ة او ن

تييدة الشعه ،وهي ين النظرم ين لم تلم ن االن يد ،ون ن لتني ل دد اإلتديه بذلك.3

1

3

داود اللي  :بنيء الدولة ي الشرمعة االتح ية والنظم الوععية ،دار الضكر ال ي عي ،اإلتكندرمة ،2006،ب.93
www.site.iugaza.edu.ps
داود اللي  :ال ر ع التيبق ،ب.95
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2

المطلب الثاني
عالقة التحكيم بسيادة الدولة
ي البداية ينلغي ال وعيح انو عند ا ضيق الخ وم على الل وء لل كيم ،إن إراد دم
ي ه الوالية ال لية -وا يل و إلى

إلى إق يء الن اع ن ال عيء العيدي -وهو

و

كم ليض ل يو،

و يً ل واعد وا راءات ي ددهي الطراا ي ار ل ال كيم ال عددة دون ال يد لأية قواعد وععية
ل يث ال كون خيلضة ن وب لل ينون و عيير ذلك النظيم العيم ،وهذا اإل ضيق يراه اللعض خرو يً
على تييدة الدولة ،1إذ إن تييدة الدولة ك ي اتلضت هي التلطة العليي وال طل ة للدولة على ي ي لعدي،
وم عح هذا ال عنى ن

يرتة وظييضدي و ح يي دي على ار دي داخل اإلقليم دون ان دخل يدي

اية دة اخرى

*

ومراعى عند ال دث على دى علق نظيم ال كيم ليلدولة وتييد دي ،حبد ان ننيقش ذلك ن
الني ية النظرمة الل ة ن نظورمن-:
الول :ال عدي على
الثيني:

دي ي و مع العدالة.

يهل قوانيندي ال ع ول بدي داخل الدولة ،وذلك بإعطيء ال كم تلطة النظر ي الن اع ،و يً

ل واعد يععدي ال ينون او دون ال يد لأية قواعد.
ضي ي ي علق لي كير العدالة وهو المنظور األول ،يرى ن دي نظيم ال كيم انو ي ه ان
يل ى للدولة التلطة ال ي ة ،و

و اًر عليدي و مع العدالة لنو ن ظيهر تلطين واليدي ،وهي و دهي

ال ي ت طيع إ يطة ات ع يلدي لع ينيت كضل تح ة العدالة ،و ي

د دي تن اخ يير ال عية ن

ذوي الث ي ة ال ينونية العيلية ،والخبرة والتلوك ال يد ،ثم اإلشراا عليدم لع ين تير العدالة ،2ح
ي كن أ ين

يع ذلك ن ع ينيت ي

كم ل يث ان ال كم ال رقيلة عليو –تلوكو او شخ ي و-

وليإلعي ة قد يكون يهل ليل ينون ،رمض النضس ن ر يً يخ يره الخ وم عن دل لع يره
1
*
2

تن شضيق :ال ر ع التيبق ،ب.41
وهو ي يطلق عليو ت ية التييدة اإلقلي ية.
علي ابراهيم :ال ر ع التيبق،ب.26-25
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ى إذا

ي خرج عن ال راد

ي و إن الطراا يل تون التليه لن عو او عرقلة نضيذه ال ر الذي يؤدي

إلطيلة الوقت.1
إال انني نرى ان هذا الن د ليلغيً يو ،لن قعية ال ك ة على إ يطة كبيرة ل واعد ال ينون
ودرات دم لو ،وقد ي ي ون اهل الخبرة ي ال تييل الضينة لدم االت عينة بخبير خ ب ،ويكون الل وء
و يً لل تبيه

ى ي دم الخبير رمره ،يكون ن ال عل

دد قينونيً ،و أ يل الض ل ي الدعوى

ك يً لينظر ي ال ني عة والض ل ليل وعوع ي

عنديذ ان يل أ الطراا إلى الخبير ليشرة ،و عيينو

وقت ق ير ،وان اع لير و ود ال ن را او الضيتد ا ارعيً دذا ال ي وض نظيم ال كيم ،بل هذا
ات ثنيء ي د ن خطور و وغيلليً ال ي ع ،و ود هيييت وطنية دولية لل كيم تيعد الخ وم على
اخ يير ال كم ال يلح بإراد دم ،وقد يكونوا

برمن ا يينيً على الل وء إلى الديييت او ال راك

2

إذا ي

ددت الدولة ،وذلك بنب ليل ينون ك ي هو ال يل ي قينون الع ل لأن دد الل وء لل كيم إ ليرميً ي
ال ني عيت الع يلية.3
وال ح ظ ان هذا ال دل ،ال ي د لو قي ة إذا ي قورن ي إطير ال يل الدولي ،يث ال ي علق
ال ر لتييدة دولة عينة ،وان ي لتييدة دول ين او اكثر ني ع االخ
ي كل ال وال ب غليه اخ

يب

يب ي ي بيندي ،ومن دي ال ني ع

ك ة دولة وا دة كون داي يً ا نبية ليلنظر إلى ا د الخ

ين،

وقد كون ا نبية ليلنظر إليد ي عيً ،إال انو قد يثير ذلك الرملة لألطراا ،وذلك ل كين لعض الطراا
ن إ ين إعيعة الوقت ي ال ني ع على االخ

1
2

يب ،وال لق ن اإل كيم إلى قعيء ا نبي ،وهذه

كرمي عبد العليم :ندج ال كيم ي ني عيت اإلنشيءات ،دار الضكر ال ي عي ،اإلتكندرمة2004 ،م ،ب.17

وذلىىك ىىي ال كىىيم اإل لىىيري الىىذي ال يعطىىي إلرادة الط ىراا ليل رمىىة ال طل ىىة الخ يىىير ال كىىيم وال كىىم واإل ىراءات وال واعىىد ال ىراد طبي دىىي،

ار ع ي ذلك دند ال ينوري :ال ر ع التيبق ،ب ،47وانظر ي نضس ال عنى علي ابراهيم :ال ر ع التيبق ،ب.6

3

و يث نب ال يدة ( )63ن قينون الع ل الضلتطيني على انو -:

( -1إذا شلت ل نة ال و يق ي ل الن اع خحل اتبوعين ي ق لي ن طر يو الل وء إلى ال ك ة ال خ
-2إذا لىىم يل ىىأ اي ىىن الطىىر ين لل عىىيء وكىىين الن ى اع الع ىىيلى ال ىىيعي ي ىىس ليل

ة.

ىىل ة العي ىىة ي ىىق للىىو مر إل ى ام الطىىر ين لىىيل ثول ا ىىيم ل نىىة

كيم يشكلدي الو مر)

ال يدة ( )64يث نب على انو( -:عند النظر ي ن اع ع يلى يكون ل ندوه ال و يق ولل ن ي ال و يىق او ال كىيم
ي ي ي علق بإ عير الشدود وت يع اقوالدم وا راء ال عيينة واالت عينة لأهل الخبرة).
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ىح ية ال ك ىة ال خ

ىة

ال ي ة لم دع

يالً لل دل ي شروعية ال كيم ي نطيق ال يرة الدولية او ي عرورة إطحق

ال رمة لو.1
بيد ان رمة الطراا ي اال ضيق على ال كيم ،و نظيم إ راءا و ن له وليالً إذا ركت دون
اية رقيلة ن ينه الدولة ال ي يطله ندي نضيذ قرار ال ك ين ،لن ثل هذه ال رمة ال طل ة غير
ال يدة ض ح الليه للعبث واهدار ع ينيت العدالة ،و عتف الطراا لععدم بلعض ،وم خذ هذا
اإلشراا ي ال شرمعيت الوطنية ظيهر ش ى ،كإ ي ة الطعن ي قرار ال ك ين ا يم ال عيء العيدي
او ات ل ام الخ ول على

ة.2

يغة ال نضيذ على ال رار ن ال ك ة ال خ

إن الخ وم ال ي بلون غيلليً بإق يء ال ينون الوطني ،و طبيق

وا ي ليلنتلة للمنظور الثاني

قواعد ا نبية ،وليل يلي إهدار تييدة قينون الدولة وا ي ة إنشيء قواعد اخرى ب ينلو ن

نيع ال ك ين

يل ا ي لدم ال شرع ذلك ،والذي قد يع ري هذا اإلنشيء الن ب لطبيعة ال يل إذا ي قورن ل ينون
الدولة ن ني ية الع ينيت ال ي كضل

يية النظيم اال

يعي واالق

يدي ال و ي ،نظيم ال كيم

ي ل بين طيي و على القل إل ام ال ك ين لي رام قينون الدولة او ال ينون الذي يضرض طبي و قواعد
ال ينون الدولي الخيب ،كل قعيء نيلع ن

در آخر غير هذا ال ينون هو يتد ،ينظر ا

يه

هذا الراي إلى انو ال يع بر قعيء ا حً ،وان ي هو وتيلة ثلو ثل الوتييل الخرى ن وتيطة او
و يق و لح.3
وهذا الراي4يت ند ي نظره إلى ان ال ينون ال راد طبي و ،والع ل لو هو ال ينون الوععي -اي
ال واعد ال ي ينب عليدي ال شرع ،ويكتوهي ليل لغة اإلل ا ية وال نضيذية ويضرض على ال يع طبي دي-

1
2

 https://www.facebook.com/permalink.php?idاليوم الربعيء التيعة  55 :16يرمخ 2015/1/21م.

يدة ( )45ن قينون ال كيم الضلتطيني

دون الطعىىن ىىي قىرار ال كىىيم

يىث ن ىت علىى انىو -1( -:إذا ان عىت ال ىدة ال ن ىوب عليدىي ىي ال ىيدة ( )44ىن هىذا ال ىينون

ىىدر ال ك ىىة ال خ

ىىة بنىىيء علىىى طلىىه ا ىىد الطىراا ق ى ار ار ب

ال ك ة نديييي ،ومنضذ ليلطرم ة ال ي نضذ بدي ق اررات ال يكم -2 .إذا قعت ال ك ة ال خ
ال يغة = ال نضيذية -3 .إذا قعت ال ك ة ال خ
النظر ي الن يط ال ي

3
4

ىىدي و واكتىىيلو ال ىىيغة ال نضيذيىىة ،ويكىىون ق ىرار

ة بر ض طله الطعن إندىي ىرر

ى و واك تىيلو

ة لضتخ قرار ال كيم ي و لدي إذا رات ذلك حي ي ان عيد النى اع إلىى هييىة ال كىيم إلعىيدة

ددهي ال ك ىىة).

د ال غبي :دعوى لطحن كم ال كيم ي ال ني عيت ال يرمة الدولية ،دار الث ي ة للنشر ،2011 ،ب.32

تن شضيق :ال ر ع التيبق ،ب.42
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إال انو وان كين ال ينون الوععي ي ع بدذه اله ية إال ان قواعده ليتت الو يدة ال نضردة ب نظيم
العحقيت بين ال راد ،وان ي هنيك قواعد اخرى ك لة لدي ،و ش رك عدي ليل
د يكون نشأ هذه ال واعد ن

يلح اييً كين نوعدي،

يدر خ لضة ن العرا او ال عيء او ت و ية ن قواعد العدالة.

ولكن هذا ال دل ايعي غير واقعي إذا ي علق ل يل ال عي حت الدولية ،إذ ال يكون قينون
عين ل د ذا و او تييدة طل ة لو ،وان ي ني ع ال وانين

ى ضعل قواعد ال ينون الدولي الخيب ي

اي ندي يكون وا ه ال طبيق ،وعنديذ تي لح الطر ين خيععين ل ينون ا نبي ليلنظر إلى ا ده ي،
إن لم يكن ا نبييً ليلنظر إليد ي ،إذا كين هذا هو ال

ير ،يرى ان ير هذا الراي هل ن ال بول

إق يء إرادة الطراا ن اال ضيق ،واخ لير قواعد اخرى اكثر حي ة لدم ،إذ إن ثل هذا اال ضيق ال
يددر تييدة قينون عين ليلذات ،وان ي هو اداة ل توية
وا حل قواعد اخرى
بيد ان
ا يطت ل يود كن

راع بين عدة قوانين وطنية بإق ييدي

عييً

لو.1
رمة الخ وم ي اخ يير ال واعد ال ي تري على الن اع ال ؤ ي اكلدي إال إذا
يكم الدولة ن

يرتة شيء ن الرقيلة ل يية النظيم العيم.2

ول ي كين ال ر ي هذا ال يم ي علق ليل يرة الدولية يل طلوه ليلدر ة الولى النظيم العيم
الدولي وليس النظيم العيم الداخلي ،وذلك لن كرة النظيم العيم ي كل دولة ؤدي وظيض ين:
 )1الوظيفة األولى :في العالقات الداخلية
كون وظيضة النظيم العيم
واال

يعية والنظم االق

يية ال

يلح العليي لل

يدية والتييتية غير ي كل

ع ،ول ي كينت ال عييير الخحقية
ع ب غير ال ين وال كين ،ليس هنيك

عوالط ي دة لضكرة النظيم العيم ،ولل يعي تلطة ديرمة ليلخذ بدي ،و ت رشداس ليل

ل ة العي ة

1ات ىىي ة ال ى ىواري :ال واع ىىد ال ينوني ىىة ال ىىي يطل د ىىي ال ك ىىم عل ىىى وع ىىوعيت ال ني ع ىىيت الدولي ىىة الخي ىىة ،دار الث ي ىىة للنش ىىر وال و م ىىع2009،م،
ب.34-33

2

عضر شي ش :ال كيم ي الع ود اإلدارمة وال دينة وال يرمة ،ك لة من ال وقية ،الطلعة الولى2009،م ،ب.48
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ثل ي ال عييير العي ة ال ي دين بدي ال يعة ،ويض ح الشيرع عندي ا يينيً ،وذلك ن ار ليط

ال ي

ال يعدة ال ينونية ليلنظيم العيم ي علدي قيعدة آ رةُ ال ي و اال ضيق على ي يخيلضدي.1
 )2الوظيفة الثانية :في العالقات الخارجية
ح

ر وظيضة النظيم العيم على

ال تيه عرورة اخرى ،وهي

يية ال

يلح العليي لل

ع

ته ،وان ي دخل ي

يية ال عي ن الدولي الذي ي طله ن كل دولة ان تدم ي الع ل

على نشيط العحقيت الخي ة بين الشعوه ،ل يره و ضيهم يتود التحم بيندي.2
يية ال

و ن الواعح ان

ال ينون ال نبي الوا ه ال طبيق

ل ة الولى (ال

ل ة العي ة) طله ن ال يعي إق يء
ل ة ،بين ي

ى راى انو يخيلف لك ال

الثينية  -ال عي ن الدولي -طبيق ال ينون ال نبي إذا كينت قيعد و ضق و
ولو كينت
هي ين ال

طدم وال

ل ة ال يرة الدولية،

ل ة العي ة ي الدولة ،و كرة النظيم العيم الدولي هي ال يعدة ي ال نتيق بين

ل ين ،إق يء ال ينون ال نبي وا ه إذا كين يددر

نيط وظيضة النظيم العيم ي ال يل الدولي هي
ال

طله

يية ال

ل ة

ل ة خطيرة لل

ع ،ل عنى ان

يية ال د الدنى الذي ال ي كن الن ول عنو ل يية

يلح الوطنية ،3وليل يلي ال ي كن غليه ال ينون ال نبي عن غيره ،ولو كين ي طدم و

ل ة

وطنية عي ة إذا توافر شرطان:
)1
)2

الشرط الول :إذا كين عروري ل يتير ال يرة الدولية و نشيطدي
الشرط الثيني :عدم إهداره ل

ل ة وطنية خطيرة ال ي و ال خلي عندي

وخالصةةة الحةةديث ل ىىي تىىبق ىىأن ال كىىيم ال كىىون ىىن ار ىىل عىىددة وال بنيىىة علىىى إ ىراءات
قعيء خي يً ىوا ي لل عىيء العىيدي ىين ذلىك ال ي عىيرض
يثلة لإل راءات ال لعة ليل عيء ،واع ليره
ً
ع تييدة الدولة اذ ان تييدة الدولىة

ثلىة لتىلطي دي ال عىييية وال شىرمعية وال نضيذيىة ىأن للدولىة التىلطة

ال ي ىىة علىىى اي قعىىيء يىىدق ىىي تىىييد دي وال يل ى م ل وانيندىىي ،واخيى اًر ونظى اًر لل طىىور اإلق

ىىيدي ال تى ر

1تلي ين رقس :الوا ي ي شرح ال ينون ال دني ،طلعة التحم ،الطلعة التيدتة  ،1987ب.140-139
3

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title
تن شضيق :ال ر ع التيبق ،ب.47
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2

أنىىو ىىن

ىىل ة الدولىىة طىىومر ال كىىيم كنظىىيم ىوا ي و ك ىىل لل عىىيء العىىيدي ،و رتىىيخ الل ىىوء إليىىو

ل واكلة هذا ال طور و ن ية و ش يع ال كيم على ال عيد الداخلي والخير ي.1

1

عضر شي ش :ال ر ع التيبق ،ب.5
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المبحث الثالث
خصائص التحكيم وأنواعه
وسندرس هذا المبحةث فةي مطلبةين أولهمةا يحةدد لنةا خصةائص التحكةيم ،وثانيهةا يوضةح لنةا
أنواع التحكيم ومعايير تحديد هذه األنواع وذلك على النحو اآلتي:

المطلب األول
خصائص التحكيم
ان الل وء ال وا ل ن قبل الخ ىوم إلىى نظىيم ال كىيم كنظىيم خىيب ك ىل لل عىيء العىيدي
لىم يكىىن ىىن ىراغ وان ىىي ل ىىي ي ىع بدىىي نظىىيم ال كىىيم ىن خ ىىييب ي ىىو عىن لىىيقي الوتىىييل ال كي يىىة
والغير

كي ية الخرى ون ي ة لذلك ي كنني ات ن يج خ ييب ال كيم ن ال عرمضىيت التىيل ة ،وال ىي

نت طيع ان نل تدي بوعوح على الن و اآل ي-:
اوالً :نظيم وا ي و ك ل.
ثينييً :لألطراا رمة اخ يير ال ك ين و دية اإلشيرة لل كيم.
ثيلثيً :ال كيم بذا و قعيء ي ظ للترمة ت يً ليلترعة.
رالعيً :وعوع ال كيم عينيس

دداً قيي يً.

خي تيً :نظيم ت ل نتبييً.
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أوالً :نظام موازي ومكمل
ال ل ىين يىرد نى اع ىي عحقىة ىي بىين الطىراا تىواء اكىين

ىدرهي عحقىة ع ديىة*او غيىر

ع ديىىة ،ىىإن الخ ىىوم يل ىىأون ليش ىرة إلىىى ال عىىيء كوتىىيلة لضىىض الن ى اع ،و ىىن ثىىم ينظىىر ذلىىك ال عىىيء
ل ض و ال خول ي ل هذا الن اع ،ولعد النظر ليلدلة ،والتينيد ين دي لو ال يل إلى الض ل ي الن اع
و ىيً ذلىىك بإ ىىدار قىرار ،إال انىىو ونظى اًر ل طىىور ال يىىية االق

ىىيدية وال يرمىىة ،ىىإن نىىيط هىىذا ال طىىور،

وترع و ال ي نيته ع النظيم الذي ذكرنيه آنضي ،وان ىي البىد ىن إي ىيد نظىيم يعىع لىوالً لدىذه ال شىيكل
ال ي يعييندي نظيم ال عيء العيدي -1قعيء الدولة -وم
ال ىىيري واالق

ف بخ ييب نيته ع ترعة هذا ال طور

ىىيدي ال وا ىىل ،لىىذلك ل ىىأت الشىىخيب الطبيعىىة واالع ليرمىىة إلىىى نظىىيم بىىديل ليض ىىل

ي الخ و يت ال يي ة تيلليً بذلك والية اخ

ىيب قعىيء الدولىة ،ىح يعىد هىذا التىله االب عىيد الكي ىل

عن ظلة ال ينون او رقيلة الدولة ،إذ ي م ال كيم و يً ل واعد ون وب ددهي ال ينون تىل يً ،واعىيا
ان كم ال كيم ال يأخذ ال لغة االل ا ية وال نضيذية إال لعد
ايعيً يل إذا ي

ديق ال ك ىة ال خ

ىة ،وب ينىه ذلىك

عه ال ر على ال كم ي ىل النى اع لىو الر ىوع لل ك ىة لحت شىيرة وال تىيعدة،

يل كيم بدذا الشكل يعد نظيم وا و ك ل لنظيم ال يعي العيدي ال ىيل ،ولل كىم يىو طلىه الىراي
ن ال ك ة ال خ

ة إذا

عه عليو ال ر.2

يإلل ىىيء إلىىى ال كىىيم

ىراده التىىعي إلىىى العدالىىة علىىى اتىىس خ لىىف عىىن ال ضدىىوم ال ليىىدي

للعدالة إذا ي قورن ليلتس ال ي ردهي الل وء إلى قعيء الدولة ،3و و ذلك ي
قىىورن ل عىىيء الدولىىة إنىىو يعىىد ال كىىيم وتىىيلة عيلىىة،4
*

ع دية ني ة عن ع د ي و ثيلدي الع د ال يري (ع د ورمد وع د

ىىق لىىو

ق لأن ال كيم إذ ي

ىىل ة الط ىراا ب خضيىىف العىىهء،5

دير وع د ن ل) و ثيل الع ىد ال ىدني كع ىد اإلي ىير وال يولىة والبيىع العينىي)

وغيىر الع ديىة وهىىي غيىر ني ىىة عىن ع ىد و ثيلدىىي (الضعىل العير(،،ال تىىؤولية ال
تيه الغير دون و ود تبه.

ىيرمة) واإلثىراء لىح تىبه ،الضعىىل النىي ع /و عنىىي االتى ضيدة علىىى

1خيلد ابو غيلة :ال كيم واثره ي ض ال ني عيت ،دار الضكر ال ي عي ،اإلتكندرمة ،2011 ،ب.8
2

ىىيدة ( )17ىىن قىىينون ال كىىيم الضلتىىطيني

يىىث ن ىىت علىىى انىىو ( -:ي ىىق لدييىىة ال كىىيم االت ى عينة ب ىراي ال ك ىىة ال خ

قينونية نشأ خحل نظر الن اع (

3آ يل الض ايري :دور قعيء الدولة ي

يق يعلية ال كيم ،نشأة ال عيرا ،اإلتكندرمة1993 ،م ،ب.6

4هشيم خيلد :ال ينون ال عييي الخيب الدولي ،دار الضكر ال ي عي،اإلتكندرمة2012،م ،ب.523
5عبد الع م خليضة :ال ر ع التيبق ،ب.22
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ىىة ىىي ايىىة ن طىىة

ىيء بىديل و تى ل بذا ىو ،وان ىي هىىو
ومؤكىد ذلىك ذهىيه لعىض الض دىيء ىي رايدىم إلىىى ان ال كىيم لىيس قع ً

قعىىيء ىوا َأ لل عىىيء العىىيدي ك ىحً لىىو ولىىيس بىىديحً عنىىو ،1وهىىذا ىىي اكد ىىو ال ىىذكرة اإليعىىي ية ل ىىينون
ال ار عيت ال

ري ي ال واد ال دينة وال يرمة رقم ( )38ال يدر تنة 1980م ،وال ي لم عضي علىى

كم ال كيم اي طيلع قعييي ،ك ي ي ول ارتىطو إن ال كىم لىيس ل يعىي قىينون ،وان ىي

كىم عدالىة،

لن قى ى ارره بن ىىي عل ىىى دت ىىو الشخ ىىي ال نلع ىىث ىىن كن ىىة العدال ىىة النيلع ىىة ىىن داخل ىىو (ل ول ىىو ك ىىم
ال ك ين ليس ك يً قعييييً).2
إال انىىو يؤخىىذ علىىى ذلىىك ان ال كىىم ي ىىه ان يض ىىل ىىي الن ى اع ىىن واقىىع الدلىىة وال ت ى ندات
ال د ة ا ي و ،وايعي ان يكون خ

يً ليلنظر ي ذلك ،وليل يلي ال ي كىن ان يبنىي ك ىو علىى

ىرد

ا تيس.
إال ان اللعض يرى ان ال كيم هىو اداة ا ييطيىة هىد دي ال

ىول علىى العدالىة إذا ىي ىم الل ىوء إليدىي

دون الل وء إلى ال عيء العيدي.3
وال ىىول لىىأن ال كىىيم هىىو نظىىيم ىوا ي و ك ىىل ،لتىىبه انىىو يعىىد نظي ىيً خي ىيً ل تىىوية لعىىض
الخ ى ىىو يت إذ إن الشى ىىخيب ال نى ىىوط بدى ىىم الض ى ىىل ى ىىي الخ ى ىىو ة* ال يخعى ىىعون لتى ىىيطرة ال عى ىىيء
وا ىراءات ال يعىىي ك يعىىدة عي ىىة إال ان ذلىىك ال ي نىىع ىىن و ىىود رقيلىىة علىىى ال كىىيم واعطىىيء ال ىىلغة
ىىة4،وا ىىي ليلنتىىلة للىىدور ال ك يلىىي أنىىو

اإلل ا يىىة علىىى ال كىىم ال ىىيدر ،وذلىىك لىىأ ر ىىن ال ك ىىة ال خ

1هدى عبد الر ن :دور ال كم ي خ و ة ال كيم دود تلطي و ،دار الندعة العربية ،ال يهرة1997 ،م ،ب.17
2ا د شيش :طبيعة ال د ة ال كي ية ،دار الندعة العربية ،ال يهرة2000 ،م ،ب.295
3عيشور بروك :ال ر ع التيبق ،ب.3
*

الخ ىىو ة وهىىي علىىيرة عىىن

وعىىة ىىن اإل ىراءات ال ر لىىة لعىىي ى م خىىحل ىرة

ىىدودة ىىن ال ى ن ل

ىىد

يىىق وعىىوع ال كىيم و كىىومن

الراي لشأنو للو ول للض ل ليلن اع ،انظر ي هذا ال عنى عيشور بروك :ال ر ع التيبق ،ب.45

4

ىيدة ( )45ىن قىىينون ال كىيم الضلتىىطيني3م2000م يىث ىىنب علىى انىو -1( -:إذا ان عىىت ال ىدة ال ن ىىوب عليدىي ىىي ال ىيدة ( )44ىىن

هىىذا ال ىىينون دون الطعىىن ىىي ق ىرار ال كىىيم

ىىدر ال ك ىىة ال خ

ىىة بنىىيء علىىى طلىىه ا ىىد الط ىراا ق ى ار ار ب

ويكىىون قىرار ال ك ىىة نديييىىي ،ومنضىىذ ليلطرم ىىة ال ىىي نضىىذ بدىىي قى اررات ال ىىيكم -2 .إذا قعىىت ال ك ىىة ال خ
و واكتيلو ال يغة ال نضيذية -3 .إذا قعىت ال ك ىة ال خ
ال كيم إلعيدة النظر ي الن يط ال ي

ىىدي و واكتىىيلو ال ىىيغة ال نضيذيىىة،
ىىة بىىر ض طلىىه الطعىىن إندىىي ىىرر

ىة لضتىخ قىرار ال كىيم ي ىو لدىي إذا رات ذلىك حي ىي ان عيىد النى اع إلىى هييىة

ددهي ال ك ىىة).
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يظدر ي طبيق العدالة ،وارتيء العدل بين الطراا ل ورة نيتلة ليغلق ال

ور ن ينىه ال عىيء

العيدي خي ة اللطء وال تومف وال يطلة ،كل ذلك بددا الندوض ليل ت وى ال عييي واالق

يدي.

ثانياً :حرية اختيار المحكمين وجدية اإلشارة إلى التحكيم.
إن ال كيم و ي ي ي لىو ىن إعطىيء قىدر لىيس ل ليىل ىن ال رمىة ىي اخ يىير ال ك ىين الىذين
ينظىىرون الن ى اع ،و ىيً ل ىىي يىىروه نيتىىليً غيىىر خىىيلف لل ىىينون والنظىىيم العىىيم ،إال انىىو ىىع ذلىىك يبىىدا لع ىىد
ومن دي ل كم 1،إذ هو نظيم خيب ل توية لعض الخ و يت ،يث إن الشخيب ال نوط بدم الض ل
ىىي الخ ىىو ة ال يخع ىىعون لت ىىيطرة ال ع ىىيء ل ىىورة ليشى ىرة – وان لل ع ىىيء اإلشى ىراا والرقيل ىىة عل ىىى
ال ك ىىيم وذل ىىك ب

ىىديق ال ك ىىم واعطيي ىىو ال ىىلغة اإلل ا ي ىىة -وه ىىذا نيط ىىو رم ىىة ال ىىراد ىىي االخ ي ىىير

و ضىىويض ال ك ىىين ليلض ىىل ل ىىل الن ى اع ،وهىىذا يؤكىىد ايعىىي علىىى ان الل ىىوء لل كىىيم كوتىىيلة نعىىة
و عيل ىىة ،وال غن ىىى عندى ىىي ل ت ىىوية الخ ىىو ة بىىىين الخ ىىوم ،2يل ىىينون ال يش ى ى رط ان يكونى ىوا قعى ىىية او
ت شيرمن ذوو راك عليي او شديدات دراتيت عليي ،وان ي يكضي ان يكونوا اشخي يس عيديين ذوي خبىرة
ىي

ىيل النى اع و وعىوعو ،3و ثىيل ذلىك ان يكىىون ال كىم

ي يىيً ،4وبىذلك

ىق

ىىي ضىىويض ا ىىر ىىل النى اع والض ىىل يىىو إلىىى اشىىخيب اهىىل ث ىىة وخبىرة وذوي اخ

ىل ة الطىراا
ىىيب ىىي النشىىيط

الىىذي ثىىيرت الخ ىىو ة بخ و ىىو ،غيللىيس ىىي ي علىىق النى اع ل تىىييل نيىىة ل ىىة يكىىون ىىن ال ىىعه علىىى
ال يعي الض ل يدي دون اإلت عينة بخبير ي هذا الشأن ،وقد تبه هذه اإل يلىة دىداً او

ىرو يت

نيهيىك عىىن الوقىىت الطومىىل لإل ىراءات ال لعىىة ىىي ذلىك ،وال ىىول ان رمىىة ال ك ىىين يىىدة ل يي ىىة عىىدة
تل يً ،و

ر ال ك ين يدي ،عن طرمق رك او ؤتتة دولية ،إنو ي كن الرد على ذلك انىو يو ىد

طرق اخرى إلخ يير ال ك ين ،وذلك بإعىداد قىوايم ىن و ارة العىدل او و ارة الداخليىة ي ىي يخىب ل ىين
العشيير ور يل اال حح.5

1هدى الر ن :ال ر ع التيبق ،ب.11
2عبد ال يد الشواربي :ال كيم وال
3

يلح ي عوء الض و وال عيء ،نشية ال عيرا ،اإلتكندرمة ،الطلعة الثينية2000،م ،ب.21

خيلد ابوغيلة  :ال ر ع التيبق ،ب.8

4علي تن  :ال كيم االخ ييري واإل ليري ي ال ني عيت ال دنية وال يرمة ،دار الضكر ال ي عي ،اإلتكندرمة2004 ،م ،ب.31
5عبد الع م خليضة :ال ر ع التيبق ،ب.22
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و عىىح ال ديىىة ىىي اإلشىىيرة لل كىىيم نىىذ بىىدء ال كىىيم وذلىىك لي ضىىيق الط ىراا و ىىن ثىىم ي ىىر
ال كىىيم ل ار ىىل-إ ىراءات ال كىىيم-

ىىى ي ىىوج هىىذا اال ضىىيق ل كىىم يض ىىل الن ى اع وذلىىك

ىىت إش ىراا

و ظلىىة قىىينون الدولىىة ،ىىإذا ىىي اراد الط ىراا الل ىىوء إليىىو كنظىىيم يبىىدا لي ضىىيق ،حبىىد ىىن اال ضىىيق علىىى
ديىىة اإلشىىيرة ىىن ال عطيىىيت ال وهرمىىة ال ىىي ىىدق ىىي

ىىل

إخعىىيع الخ ىىو ة إلىىى ال كىىيم ،و بىىر

الن اع ،ومىدلل علىى ديىة هىذه ال عطيىيت أثيرهىي ال ىوهري لىيلل وء إلىى نظىيم ال كىيم ،وذلىك ىي

ديىد

ال وعوع واخ يير الديية ،او ال كم ،و ت ي و ،او وعع قيي ة لأت يء ال ك ين ،وليس بإشيرة عىيبرة
رادهي ال تومف وال يطلة ،1إذا لم ي ض وا علىى

ديىد

كىم ،لل ك ىة ال خ

ىة

ديىد

كىم ،وهىذا

ىىي نىىب قىىينون ال كىىيم الضلتىىطيني( )3تىىنة2000م2،وهىىذا يخ لىىف إذا ىىي كينىىت هنىىيك هييىىة نىىيط بدىىي
ال كىىيم ،و كىىون ىىن ثىىحث

ك ىىين ،كىىل طىىرا لىىو اخ يىىير

كىىم ،والثيلىىث ي ى م اال ضىىيق عليىىو ي ىىي

بيند ىي ،و ىىي ىيل لىىم يى م اال ضىىيق علىى ال كىىم الثيلىىث كىين لل ك ىىة ان

ىدد ذلىىك  3ل ىرار عينىىو غيىىر

قيبل للطعن يو.4
ومؤخذ على نب ال يدة التىيل ة ،اندىي خىيلف ىدوى الل ىوء إلىى ال كىيم ،بىل و عىره لأتى ى
ي ة لو ،وهي الترعة ،إذ عند و ود ن ب ي
عيىىين ال ك ىىة لل كىىم ،و ىىن ثىىم

ديد ال كم او

ى أخير

دور ال كيم ح بد ىن

ىىدور قىرار بىىذلك ،والنظىىر ىىن قبلدىىي بىىذلك البىىد ىىن ا خىىيذ إ ىراءات

عينىىة أخىىذ وق ىيً طىىويحً ،يعىىد ذلىىك

يطل ى ًة و تىىويضيً ،وقىىد ينظىىر لإل ىراءات اندىىي

يثلىىة إل ىراءات

ال عيء العيدي.

1
2

طضى ال يل و عكيشة عبد العيل :ل كيم ي العحقيت الخي ة الدولية والداخلية ،ال ء الول ،الطلعة الولى1998 ،م ،ب.17

ال ىىيدة ( )11ىىن ق ىىينون ال كىىيم الضلتىىطيني لأن ىىو ىىنب علىىى ان ىىو -1( -:وبنىىيء علىىى طل ىىه ا ىىد الط ىراا او هيي ىىة ال كىىيم عىىين ال ك ىىة

ال خ

ة

الن اع إلى

ك يً او ر يً ن ع ن قيي ة ال ك ين ال ع دين ن و ارة العدل ي ال يالت اآل ية  :ا -إذا كين ا ضىيق ال كىيم ي عىي بإ يلىة
كم وا د ولم ي ضق الطراا على ت ية ذلىك ال كىم .ه -إذا اع ىذر ال كىم او

كىم ا ىد الطىراا ىي ال كىيم ال عىدد عىن ال يىيم

ليل كيم او ا لح غير اهل لذلك او غير قيدر عليو ولم يعين الطراا او ذلك الطرا خلضي لو).

3
4

ت ية ال ليوبي  :ل ث دم لدورة ال ك ين العره الدولية ال نع دة ي الض رة ن  2007/9/3إلى  2007/9/8ليلدقي ال ي ة ب.2
يدة ( )11ن قينون ال كيم الضلتطيني الض ىرة الثينيىة يىث ن ىت علىى انىو( -:

يرمخ بليغ الطرا اآلخر بنتخة الطله ويكون ال رار غير قيبل للطعن).
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ىدر ال ك ىة قرارهىي لىيل عيين خىحل خ تىة عشىر يو ىيس ىن

ونحن نرى انو إذا ي ثير الخحا ي

ديد ال كم او الديية ،و ن ثم م الل وء إلى ال عيء،

دني يشىوه ذلىك يلىة ىن ال تىومف وال يطلىة وان كىين ذلىك اكثىر إل ا ىيً ،يخ يىير ال واعىد ال وعىوعية
ال وا ة ع العدالة ال ي يبني عليدي ال كيم ل ض إراد دم يتيعد ذلىك علىى رواج العحقىيت ال يرمىة
الدولية ،وب ينه ذلك اخ

يب ال ك ين ي وعوع الن اع ،وهىذا يغنىي عىن ان ىداه خبىراء او نيىين

ك ي هو ع ىول لىو ىي ال عىيء العىيدي ،1وليل ىيلي ىإذا كىين هنىيك اخ يىير تىليم و وعىيح لحخ

ىيب

دذه ؤشرات على اإلشيرة ال دية وعدم ال يطلة وال تومف.2
ثالثاً :هو قضاء حافظ للسرية متسم بالسرعة
إن الترعة واللعىد عىن لىطء إ ىراءات ال يعىي ال

ىبوغة لطىول الوقىت و مىيدة النض ىيت ا ىلح

هىىو الوتىىيلة ال نعىىة والو يىىدة ىىن دىىة ال ت ى ث رمن ال ينىىه ل تىىوية و ىىض ال ني عىىيت وال وا ىىة ىىع
الظروا الدولية و طلليت الطراا.3
يلترعة عح ي إنديء اإل راءات ،وهي خي ية يبنى عليدي ال كيم ،وهي ي ة عنىد ال ىير
ور يل الع يل ،إذ ال ل عند الض ىل ىي ال ني عىيت ان ى م بىإ راءات يتىيرة وتىرمعة وبىدون ع لىيت
شكلية.4
و دير ليلذكر ان ال عيء العيدي عند إ ىداره ك ىيس علىى تىبيل التىرعة ،إنىو البىد ان ي ىر هىذا ال كىم
بىدر يت ال يعىي إذا ىي قىدم للطعىىن ىثحً ،وليل ىيلي يأخىذ وق ىيً طىىويحً ،و كىيليف اكثىر ،5وال ىيرئ للعديىىد
ن ال شرمعيت الوطنية ي ىد ان هنىيك ى ًء ندىي ي ىرب علىى مىيدة تىرعة ال كىيم وا راءا ىو ،6وال ى ء
اآلخ ىىر يعرق ىىل ه ىىذه الت ىىرعة ،ب ىىل يعي ىىد ال ىىر إل ىىى ال ك ىىة ال خ

1

د تكيكر :شرمعيت ال كيم ي

ىىة إلع ىىضيء اإلل ا ي ىىة عل ىىى ال ك ىىم

ر والدول العربية ،دار الضكر ال ي عي ،2006 ،ب.5.

2

عدنين ال ي ي :ال ر ع التيبق ،ب.18

4

نبيل ع ر :ال ر ع التيبق ،ب.19

3إبراهيم العنيني :ال ر ع التيبق ،ب.19

5وايل علي :ال والة وال كيم ي الع ود الدولية ،دار الضكر ال ي عي،اإلتكندرمة ،2012،ب.61
6هشيم خيلد :دوى الل وء إلى ال كيم ال يري الدولي ،ر ع تيبق ،ب.32
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و

1
دي و  ،إال ان ذلك ال يعد ا ر خيلضيً لل ينون وان ي ل ثيلىة عى ينيً ورقيلىة علىى ال كىم ال ىيدر و ىيً

لن وب ال ينون وغير خيلف للنظيم العيم هذا ن الني ية ال ينونية ،ولكىن ىن الني يىة الواقعيىة أنىو
يأخذ وق يً طويحً.
ا ىىي ليلنتىىلة للت ىرمة ،ت ىرمة ال لتىىيت طلولىىة ىىي ال كىىيم نظ ى اًر ل تيتىىية واعىىيع ال ىىض يت
ال يرمىىة الكبىىرى ،وخي ىىة إذا ىىي انطىىوي علىىى هىىذه العحقىىيت ،وال ىىض يت ا ىوال طييلىىة ،ولعىىييع ذات
قي ى ىىة كبي ى ىرة ،وال ى ىراد إخضييدى ىىي خو ى ىيً ى ىىن الع ى ىرار الني ى ىىة عى ىىن إ شى ىىييدي ،ى ىىيل كيم هى ىىو نظى ىىيم ي ي ى ى
لىىيإل راءات اليتىىيرة والتىىرعة ىىي تىىم الخ ىىو يت بىىين الطىراا ،2يل ىىأ إليىىو الخ ىىوم ليال ضىىيق ل ىىل
الن اعيت الني ة عن العحقيت النيشية بيندم ،ونظ اًر لطبيعىة هىذه العحقىيت واال ضيقىيت و ىي تىم لىو ىن
اله يىىة الكبي ىرة ،إنىىو ي ى م علىىى الط ىراا الل ىىوء إلىىى نظىىيم ال كشىىف لىىو ات ىرار هىىذه العحقىىيت او
ال ض يت خو يً ن إل يق العرر الكبير ليلطراا والختيرة إذا ي م عحنية هذه الترار ،وان ي البىد
ن نظيم ي ي ظ عليدي ،3ىيلطراا ل ىأ لل كىيم

ي ىيً ىندم ل

ىل دم ،وهىي ال ي ظىة علىى اتىرار

اال ضيق وال ض يت ،وهذا غيير ل بدا العحنية4الذي ي تم لو ال عيء العيدي  ،5والىذي يع بىر اتيتىيس ىن
اتس و ليدئ إ راءات ال يعي ال ي كضلدي ال ينون.6
رابعاً :موضوع التحكيم ال بد أن يكون معيناً ومحدداً قانوناً
ال ل انو عند ي ي دم الطراا او الخ وم إلى ال عيء العيدي إندم ي د ون بلوايح دعواهم
يكىون وعىوع الىدعوى

ىدداً و عينىيً وقيي ىيً ،ىإذا كىين غيىر ذلىك ،ىإن دعىواهم ىرد شىكحً و وعىىوعيً،

وليل يلي يل كيم البد ان يكون وعوعو

1

دداً ،و عينيً ،اي عين ال وعىوع او الشىيء ال ىراد الض ىل

 ،و ندي قينون ال كيم الضلتطيني3م2000م ،يث نىب ىي ال ىيدة (، )47علىى انىو يكىون ل ىرار ال كىيم لعىد

ال وة ،وال ضعول ال ي ل اررات ال يكم ،وم م نضيذه ليل ورة ال ي ينضذ يدي اي كم او قرار

2

يدر عن

ىدي و ىن ال ك ىة ال خ

ىة

ك ة و ي لأل ول ال رعية.

د تكيكر :ال ر ع التيبق ،ب.4

3عبد الع م خليضة :ال ر ع التيبق ،ب.21
4علي تن :ال ر ع التيبق ،ب.30
5

ىىن عحنيىىة ال لتىىيت والنطىىق ليل كىىيم وهىىي عىىييير شىىكلية ل ىىة بخىىحا ال كىىيم الىىذي يعىىع لدىىي ى ء ىىن االع لىىير( .انظىىر ىىي هىىذا ال عنىىى

6

آ يل الض اي ي :ال ر ع التيبق ،ب ،8و ي لعدهي.

هشيم خيلد  :دوى الل وء إلى ال كيم ال يري الدولي ،دار الضكر ال ي عي ،اإلتكندرمة2004 ،م ،ب).52
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يو ،وال يكون على تىبيل الع ىوم والغ ىوض والشى ول ،وان يكىون وعىوعو ن اعىيً قيي ىيً ،اي انىو
و ىىوداً -اي لىىيس
ىىل النى اع -

ىيً

ى حً  -ىىإذا كىىين الن ى اع علىىى ك يىىة ىىن اللعىىيعة ىىح بىىد ان كىىون اللعىىيعة -

ىىدد نوعدىىي وشىىكلدي ،واو ىىي دي وعىىددهي و

دىىي ،وان كىىون عينىىة  -اي اللعىىيعة -

ال ي ىم ن لدىي وال و ىودة ( عيينىيس علو ىيً) وان كىون قيي ىة اي ان يكىون وعىوع النى اع ،وهىي اللعىيعة
و ىىودة ،ولىىيس و ىىود

رن ىيً لي

ىىيل ،او إذ ىىي ىىم تىىيدهي ،وهىىذا ال ي نىىع ىىن اال ضىىيق علىىى ال كىىيم

كوعىىع شىىرط لىىيلل وء لل كىىيم ىىيل وقىىوع اي ني عىىة ليل ت ى بل او إشىىكيلية علىىق ل وعىىوع اال ضىىيق،
ولكىن و دىىة نظرنىىي ان الل ىىوء يكىن لل كىىيم ىىيالً او تى لحً ،ام ي ىي ي علىىق ليل وعىىوع – ىىل النى اع-
البد ن قيي و و ديده و عيينو ته طبيعة ال وعوع.1
خامساً :التحكيم نظام مستقل نسبياً
إن ال كيم يعد نظي يً او اتىلوليً خي ىيً ل تىوية لعىض الخ ىو يت ،إذ الشىخيب ال نىوط بدىم
الض ل ي الخ ىو ة ال يخعىعون لتىيطرة ال عىيء لشىكل ي ىي و طلىق ،لدىم اخ يىير ىي يرونىو نيتىليً
ىىن اال ىراءات ك ديىىد ال ك ىىين وال ىىينون الوا ىىه ال طبيىىق ىىي ال ني عىىيت ال عل ىىة ليل ىىيرة الدوليىىة،
وك يعدة عي ة يل

ود ليالت حل انو ال يو د لل كم عحقة لعية ليل عيء االعيدي ليشرة ،إال ان

ال كم ك يعي ل ل الن اع ال خعع إراد و وال أثر بإرادة ا د الخ وم ي النظر ل وعوع الن اع او
ىىيل
ع لىىو

ىىدور ال كىىم وان ىىي يىىدرس كىىل يي د ىىو الخ ىىوم ىىن ادلىىة وبينىىيت ولىىو ال ىرار ىىي ندييىىة ال ىىر ،
ىىور علىىى ىىي ا دىىت إراد د ىىي ،وهىىو الض ىىل ىىي ني عىىيت ال ىىددة ال وعىىوع ،2وليل ىىيلي ال

يتىري هىىذا ال كىىيم إال علىىى الطىراا ال ىىي ا ض ىىت علىىى الل ىىوء إليىىو ،وليل ىىيلي هىىذا ك ىىي اتىىلضت الي نىىع
ن دخل ال عيء لىيلنظر ىي قينونيىة ال كىم و ىن ثىم

ىدي و ،وا ىليغو ليل ىلغة االل ا يىة وال نضيذيىة،

وهذا ي اخذت لو ال وانين و ندي ال ينون ال كيم الضلتطيني وكذلك قينون ال كىيم ال

1ع يم البد ي :ال ر ع التيبق ،ب.50

2هدى عبد الر ن :ال ر ع التيبق ،ب ،18-17ي لعدهي.
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ىري ،و ىن هنىي

أ ي االت حلية النتيلة لنظيم ال كيم وليتت ال طل ة ،وان ي يكن هنيك عحقىة اتيتىدي ال تىيعدة ىن
الدولة وقينوندي ،وال ؤا رة ن ال عيء العيدي ني ية والرقيلة ن ني ية اخرى.1

1

د عبد النعيم :ىدود الرقيلىة ال عىييية علىى ال كىيم الىداخلي ىي ني عىيت الع ىود اإلدارمىة ،دار الندعىة العربيىة ليل ىيهرة2002،م ،ب-24

.25
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المطلب الثاني
أنواع التحكيم
الشىىك ان إرادة الط ىراا لعىىه دو اًر رييتىىييً واتيتىىييً ،إذ هىىي ىىوهر ال كىىيم ،وبو ىىل و ال ىىي
دد ا يه هذا ال كيم نذ بداي و لي ضيق الخ وم

ى الض ل ليلن اع ،وذلك و ىوالً إلىى

ىدور كىم

يل ى م الط ىراا ،دىىذه اإلرادة كضيلىىة ليخ يىىير ال ك ىىين ،و ديىىد عىىددهم والشىىروط ال طلولىىة واإل ىراءات
ال لعىىة للو ىىول ل ىىل هىىذا الن ى اع غي ىر خيلضىىة لل ىىينون والنظىىيم العىىيم  ،وال ىىينون ال ىراد طبي ىىو ،1نظ ى اًر
لل رمة ال عطية لإلرادة ي ع لية ال كيم،

ي ن ج عن ذلك اإلقليل الكبير على ال كىيم كأتىلوه ل ىل

ال ني عيت الخي ة ال عل ة ي ال عي حت وليلخب ال ني عيت ذات الطيلع الدولي.2
ونظى اسر ل ىىي نىراه ىىن طىور ىىي ال عىي حت ال يرمىىة و عىددهي لشىىكل ال ىت ،ا ىىلح ال كىيم هىىو ال ل ىىأ
ال ع بر ل ل هىذه الن اعىيت ال ثىيرة بىين الطىراا ،و ىن ثىم ي تىم ال كىيم إلىى عىدة انىواع ر لطىة ل كىين
ال كىيم او ليل دىة ال ىي ىىولى ال كىيم او ىن ني يىىة ال ا ي ىو ،واخيى اًر ىن ني يىىة ال ييىد لأ كىيم ال ىىينون
وتن وم ب ض يل كل ندي على دة-:
أوالَ :ينقسم التحكيم من حيث الزاميته إلى تحكيم اختياري وتحكيم اجباري ،وذلك على النحو اآلتي-:
 -1التحكيم االختياري
ال ىىل ان ال كىىيم يكىىون اخ ييرم ىيً إع ىىيالً ل بىىدا تىىلطين اإلرادة ،ل يىىث يت ى ند ىىي قيي ىىو علىىى
إرادة اطراا الن اع ي ا ضيق يخ يرون يو ال كم ،وال ىينون الوا ىه ال طبيىق وا ىراءات ال كىيم ،3ويعىد
هذا النوع الكثر شيوعيً ىي ال عىي حت ال يرمىة وال عىي حت ال عل ىة ليالق

ىيد وال ض ىرض يدىي و ىود

إرادة رة خلو ن العيوه ،4و ن ثم ي ه ان ي ع الطراا لأهلية الداء -اي وهو يي

ييي و

ال ىىلح يىىو ،والعكىىس ىىن ذلىىك غيىىر ىىيي  -واخ ييرمىىة ال كىىيم عنىىي ىىرك ال رمىىة لطىراا النى اع ىىي
1خيلد ال يعي :وتوعة ال كيم ال يري الدولي ،دار الشروق ،الطلعة الولى2002 ،م ،ب.115
2

ا د التيد

4

عيشور بروك :ال ر ع التيبق ب.4

يوي :ال ر ع التيبق ،ب.13-12

3ا د ابو الو ي :ال كيم االخ ييري واإل ليري ،ر ع تيبق ،ب.19
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الل وء إلى هذا التلوه ل توية الن اع او الع وا عن ذلك ضعلين ر ع ال ر لل عىيء او الل ىوء لي
طرمىق آخىر ل تىىوية نى اعدم ،1وقىد اكىىدت ال ىيدة الولىىى ىن قىينون ال كىىيم الضلتىطيني( )3تىىنة 2000م
على انو ( -:ال كيم يكون اخ ييرميس إذ إنو وتيلة لضض ن اع قييم بين اط ار و وذلك لطرح وعوع الن اع
ا يم هيية ال كيم للض ل يو) ،وال ل ي ال كيم االخ ييري ان ي ضق الطر ين يو على االل يء إليو
كوتيلة ل توية كل او لعض ال ني عيت ال ي نشأ وي كن ان نشأ بيند ي ل نيتىلة عحقىة قينونيىة عينىة
ع ديىة كينىىت او غيىىر ع ديىىة و ثىىيل العحقىىة الع ديىىة ان ي ضىىق علىىى ال كىىيم ل ىىدد نضيىىذ ع ىىد
ورق ىىة

ىىيري او

يرم ىىة (ك بييل ىىة) ىىثحً إذا ل ي ىىث ل ىىم يل ى ى م ا ىىد الطى ىراا ليالل ا ىىيت ال ر ل ىىة عل ىىى ه ىىذا الع ىىد

ىىيل كيم يكىىون التىىبيل ل ىىل هىىذا الن ى اع و ىيس ال ضىىيق الطىىر ين تىىل يً ،و ثىىيالً للعحقىىيت غيىىر الع ديىىة ان
يكىون

ىدر ال ى ام ا ىد الطىىر ين هىو الضعىل العىير او الضعىل النىىي ع ،و ينيىذ يكىون ال كىيم هىو التىىبيل

للو ول إلى حً لن اع إذا كين الطر ين قد ا ض ي على ذلك ي وثي ة ال كيم.2
 -2التحكيم اإلجباري

*

وقىىد اشىىير قىىينون الع ىىل الضلتىىطيني رقىىم ( )7تىىنة2000م ىىي ن ىىوب ىواده إلىىى ال كىىيم،
يعية ،3وكذلك ن ت ال يدة ( )4ن قىينون ال كىيم ال

والل وء إليو عند و ود ني عة ع يلية

ىري

رقم ( )27تىنة 1994م علىى انىو( -:ين ىرا لضىظ ال كىيم ،و ىي كىم هىذا ال ىينون إلىى ال كىيم الىذي
ي ضق عليو طرا الن اع بإراد د ي ال رة تواء اكينت ال دة ال ي ىولى إ ىراءات ال كىيم ل عىى ا ضىيق
الطر ين على نظ ة او رك داي يس لل كيم اولم كن كذلك).

1علي تن :ال ر ع التيبق ،ب.20

2عبد الر اق التندوري  :الوتيط ي شرح ال ينون ال دني ،ال ء الول ،دار الندعة العربية ،1981،ب.667
*

عنىىد ي ارتىىت ال

عىىيت ضدىىوم التىىييدة الدولىىة لىىدى شىىعلدي أ ىىل ت الدولىىة هىىي ال ر ىىع للشىىعوه ىىن الني يىىة ال شىرمعية وال نضيذيىىة وال عىىييية

وان دىىيء ر لىىة ال لييىىل وال

عىىيت ال بليىىة أ ىىل ت هىىذه ال

االخ يىيري إلىىى ال كىىيم اإل لىيري اذا ىىي رات الدولىىة

يىق

عىيت

ى كم إلىىى نظىىيم قىىينوني عىىعو الدولىىة ىىيل كيم ان ىىل ىىن ر لىىة ال كىىيم

ىىيلح عينىىة لل

ك ىين االل ى ام بىىذلك دون اي قي ىة لىىإلرادة انظىىر ىي هىىذا ال عنىىى

عيشور بروك  :ال ر ع التيبق ،ب.4

3ال يدة ( )63ن قينون الع ل الضلتطيني وهىي ىنب علىى انىو  -1( -:إذا شىلت ل نىة ال و يىق ىي ىل النى اع خىحل اتىبوعين ي ىق لي ىن
طر يو الل وء إلى ال ك ة ال خ
إلى ام الطىىر ين لىىيل ثول ا ىىيم ل نىىة
ال كيم

ح ية ال ك ة ال خ

ة-2 .إذا لم يل أ اي ن الطر ين لل عيء وكين الن اع الع يلى ال يعي ي ىس ليل

ىل ة العي ىة ي ىق للىو مر

كىىيم يشىىكلدي الىىو مر) .ال ىىيدة (( )64عنىىد النظىىر ىىي ن ى اع ع ىىيلى يكىىون ل نىىدوه ال و يىىق ولل ن ىىي ال و يىىق او

ة ي ي ي علق بإ عير الشدود وت يع اقوالدم وا راء ال عيينة واالت عينة لأهل الخبرة).
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ي
دون ت ىواه،1

د لىو ال يلىة ال

ىرمة ل تىوية ال ني عىيت ال نعىدم يدىي إرادة الطىراا ىي اخ يىير ال كىيم

ىىوهر ال كىىيم اإل لىىيري و ضىىيده انعىىدام اإلرادة وتىىلطيندي ،يىىث إن

ىىدر ال كىىيم هىىو

اال ضىىيق بىىين إرادة الط ىراا ،ويع بىىر هىىذا االنعىىدام خيلض ىيً لأل ىىل ،ىىيل كيم نيطىىو اإلرادة ال ىرة ،وال
ي خيل إ راءه كرهيً او تلطيً دذا النوع ن ال كيم ليت ن ال يعي* ،واندير لينديير
االق

لس ال عونىة

يدية وال ليدلة ال عىروا الكو يكىون تىنة 1991م ،وليل ىيلي ي ضيقيىة وتىكو تىنة  1972لشىأن

ال كيم اإل ليري بينت الطراا ال عيقدة و ؤتتي د ي الق

يدية.2

وال ح ىىظ لدىىذا النىىوع انىىو قرمىىه ىىن نظىىيم ال عىىيء العىىيدي ،وليل ىىيلي ال ىراد والغييىىة ىىن نظىىيم
ال كيم قىد انعىدم ،ىن الولىى الل ىوء إلىى ال عىيء العىيدي ،3و ىي ال كىيم اإل لىيري قىد يك ضىي ال شىرع
لضىىرض ال كىىيم يركىيً للخ ىىوم رمىىة اخ يىىير ال كىىم ،و ر يىىه إ ىراءات ال كىىيم وقىىد ال يك ضىىي ال شىىرع
بدذا ال رار ن ال دخل ،يعع نظي يً كي حً اإل راءات ال كيم ل يث ال يكون إلرادة الخ وم اي دور
ي هذا الشأن.4
ثانيةاَ :ينقسةةم التحكةيم مةةن حيةةث المكةان إلةةى تحكةيم وطنيةاً وتحكةةيم دوليةاً وتحكةيم أجنبيةاً وهةةي علةةى
النحو اآلتي:

1
*

دند ال ينوري :ال ر ع التيبق ،ب.47
عنىىد ي ارتىىت ال

عىىيت ضدىىوم التىىييدة الدولىىة لىىدى شىىعلدي أ ىىل ت الدولىىة هىىي ال ر ىىع للشىىعوه ىىن الني يىىة ال شىرمعية وال نضيذيىىة وال عىىييية

وان دىىيء ر لىىة ال لييىىل وال

عىىيت ال بليىىة أ ىىل ت هىىذه ال

االخ ييري إلى ال كيم اإل لىيري اذا ىي رات الدولىة
عيشور بروك :ال ر ع التيبق ،ب.4

2

ان ال كيم بين الدول ذات العحقة وهي دول

يىق

ى كم إلىىى نظىىيم قىىينوني عىىعو الدولىىة ىىيل كيم ان ىىل ىىن ر لىىة ال كىيم

عىىيت

ىيلح عينىة لل

لس ال عيون االق

ك ىين االل ى ام بىذلك دون اي قي ىة لىإلرادة ،انظىر ىي هىذا ال عنىى

يدي ل و ه

كة

كيم ي كىل دولىة ىن دول ال لىس و عىرض علىى

هىىذه ال ىىيكم الن اعىىيت ال ىىي نشىىأ عىىن العحقىىيت الخي ىىة وان ال كىىيم ىىي الن اعىىيت ال ىىذكورة ا لىىيري ي ىىه عرعىىو علىىى

ك ىىة ال كىىيم دون

ال عىىيء العىىيدي وعليىىو ىىأن اتىىيس ال كىىيم ىىي هىىذه اال ضيقيىىة لىىيس اال ضىىيق ال كي ىىي او الشىىرط ال كي ىىي او ال شىىيرطة ال كي يىىة وان ىىي اتيتىىة

ال ىىينون الىىذي يو ىىه ا يلىىة الن ى اع علىىى ال ك ىىة ال كي يىىة ال شىىكلة علىىى و ىىق ال ىىينون دون ان يكىىون لطر ىىي الن ى اع رمىىة عيىىين ال ك ىىين او
اال راءات ال كي ية .انظر خيلد ال يعي :ال ر ع التيبق ،ب.117

3
4

د ابو الدي ي :ال ر ع التيبق ،ب.64
تن شضيق :ال ر ع التيبق ،ب.27
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الفرع األول :التحكيم الوطني أو المحلي.
ل ب يع عني ره وا راءا و بدولة عينة ،اي الذي يكون اط ار و ن دولىة

وهو ال كيم الذي ي

وا دة ،ويطبق قينون الدولة ىي

ىيل النى اع ،دىو كىل

كىيم ىيري بىين اطىراا ىن اشىخيب ال ىينون

العىىيم ،او ال ىىينون الخىىيب اي ىيس كينىىت طبيعىىة العحقىىة ال ينونيىىة ال ىىي يىىدور ولدىىي الن ى اع ،إذا كىىين هىىذا
ال كيم ي ري ي داخل الدولة ،1وليل يلي إن ال كيم يكون داخليىيً إذا ىي ىرى داخىل الدولىة ،و ىن ثىم
يخعع ل ينون ال كيم ال ع ول لو(الضلتطيني وال
لتىىطين و ىىى لىىو كىىين
اق

كي ىيس

ري) ى

در كم ال كىيم ىي داخىل

ىر او

يرم ىيً دولي ىيً ،اي ي تىىم ن اعىىي نيشىىيي عىىن عحقىىة قينونيىىة ذات طىىيلع

يدي ،وكين وعوعو عل يً ليل يرة الدولية ،وذلىك لشىرط ىوا ر إ ىدى ال ىيالت ال ىي نىب عليدىي

قينون ال كيم للدولة ال عينة.2
الفرع الثاني :التحكيم الدولي
ن ت ال يدة ( )3ن قينون ال كيم الضلتطيني على انو-:
( ثيني ىيً :دولي ىيً إذا كىىين وعىىوعو ن اع ىيً ي علىىق ل تىىألة ىىن ال تىىييل االق

ىىيدية او ال يرمىىة او ال دنيىىة

وذلىىك ىىي ال ىوال اآل يىىة -1 :إذا كينىىت ال ارك ى الرييتىىة لط ىراا ال كىىيم ىىع ىىي دول خ لضىىة وقىىت
إب ىرام ا ضىىيق ال كىىيم ،ىىإذا كىىين ل ىىد الط ىراا اكثىىر ىىن رك ى اع ىىيل ىىيلعبرة لىىيل رك الكثىىر ار ليط ىيً
لي ضيق ال كيم ،ا ىي إذا لىم يكىن ل ىد الطىراا ركى اع ىيل ىيلعبرة ل ىل إقي دىي ال ع ىيد  -2إذا كىين
وعوع الن اع الذي يش لدي ا ضيق ال كيم ر لطيً لأكثر ن دولة -3 .إذا كين ال ركى الىرييس لع ىيل
كل طرا ن اطراا ال كىيم ي ىع ىي نضىس الدولىة وقىت إبىرام ا ضىيق ال كىيم وكىين ا ىد ال ىيكن اآل يىة
ي ىىع ىىي دولىىة اخىىرى :ا -كىىين إ ىراء ال كىىيم ك ىىي عينىىو ا ضىىيق ال كىىيم او اشىىير إلىىى كيضيىىة عيينىىو.
ه -كين نضيذ ينه وهري ن االل ا يت النيشية عن العحقىة ال يرمىة او ال عيقديىة بىين الطىراا.
ج -ال كين الكثر ار ليطي ل وعوع الن اع).
1

يدة ( )3ن قينون ال كيم الضلتىطيني ( )3تىنة 2000م يىث ن ىت علىى انىو (لغييىيت هىذا ال ىينون يكىون ال كىيم :اوالً:

ليل يرة الدولية وكين ي ري ي لتطين).

ليىيً إذا لىم ي علىق
2

http: //www.draigarbitration.com
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ك ي ن ت ال يدة ( )3ن قينون ال كيم ال

ري رقم ( )27تنة 1994م ،على انو-:

( يكون ال كيم دولييً إذا كين وعوعو ن اعيً ي علق ليل يرة الدولية وذلك ي ال وال اآل ية:
اوالً :إذا كىىين ال رك ى الرييتىىي إلع ىىيل كىىل ىىن طر ىىي ال كىىيم ي ىىع ىىي دول ىىين خ لض ىىين وقىىت إب ىرام
ال كىىيم ،ىىإذا كىىين ل ىىد الطىىر ين عىىدة ارك ى إلع ىىيل ىىيلعبرة لىىيل رك الكثىىر ار ليطىىي ل وعىىوع ا ضىىيق
ال كىىيم ،واذا لىىم يكىىن ل ىىد طر ىىي ال كىىيم رك ى اع ىىيل لىىيلعبرة ل ىىل إقي دىىي ل ع ىىيد و ىىل اإلقي ىىة
ال ع ىىيد هىىو ال كىىين الىىذي ي ىىيم يىىو الشىىخب عىىيدة ،ويع بىىر ال كىىين الىىذي يليشىىر يىىو الشىىخب

ىىيرة او

ر ة وطني ليلنتلة إلى إدارة الع يل ال عل ة بدذه ال يرة او ال ر ة.
ثينييً :إذا ا ضق طر ي ال كيم على االل يء إلى نظ ة
دورمة

كىيم داي ىة او ركى لل كىيم يو ىد ىره داخىل

ر العربية او خير دي.

ثيلثيً :إذا كين وعوع الن اع الذي يش لدي ضيق ال كيم ير لط لأكثر ن دولة وا دة.
رالعىيً :إذا كىىين ال ركى الرييتىىي إلع ىىيل كىىل ىىن طر ىي ال كىىيم ي ىىع ىىي نضىىس الدولىىة وقىىت إبىرام ا ضىىيق
ال كيم وكين ا د ال يكن ال يلية واقعيً خيرج هذه الدولة:
ا -كين إ راء ال كيم ك ي عيندي ا ضيق ال كيم او اشير إلى كيضية عيينو.
ه -كين نضيذ ينه وهري ن االل ا يت النيشية عن العحقة ال يرمة بين الطر ين.
ج-ال كين الكثر ار ليطيً ل وعوع الن اع).
إن

يولة إي يد عيير لل كيم هو

يولة تم ليل عولة إذا ي م الر وع إلى آراء الض ديء،

وذلك نظ اًر لحخ حا النتبي بين اآلراء ال ي بر ت ي هذا ال يم ،1دنيك ن اع بر ان عيير الدولية
عل يً و ر لطيً ليلعحقة النيشية عن العحقيت الدولية ،2عر و ينه ن الض و لأنو ال كيم الذي يكون

1
2

نيظم عويعة :ال ر ع التيبق ،ب.27
ود برمري :ال ر ع التيبق ،ب.19
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وعىىوعو ي علىىق ليل ىىيرة الدوليىىة وع ليىىيت االت ى رداد وال

ىىدير وع ىىود و مىىع ال ن ىىيت الدوليىىة وغيىىر

ذلك.1
ولذلك البد ن دراتة كل عيير على دة إذ ان ال شرع الضلتىطيني وال شىرع ال

ىري اخىذا ىي

ديىد

ال ضة الدولية ل عييير عينة دون غيرهي ،وتنذكر هذه ال عييير لعيً:
المعيار األول :معيار مستوحى الدولية من مؤشرات محددة
إن هذا ال عيير ي وي على اكثر ن ؤشر إلعضيء ال ضة الدولية على ال كيم و ندي طبيعة
العحقىىيت ال يرمىىة و ؤشىىر نتىىية الط ىراا وال ك ىىين و ىىل إقىىي دم،2وطبيعىىة العحقىىيت ىىإذا كينىىت
عحقىىيت

يرمىىة دوليىىة و نع ىىدة وخىىيرج لتىىطين ىىيل كيم بىىذلك يع بىىر دولي ىيً وهىىذا ىىي اخىىذ لىىو ال شىىرع

الضلتىىطيني ،وذلىىك ليل ىىيدة رقىىم ( )3وذلىىك ل ضدىىوم ال خيلضىىة ،3وان اللي ىىث عىىن عنىىى الدوليىىة ىىي قىىينون
ال كيم الضلتىطيني ي ىد ان هنىيك ن و ىيً اخىرى

ىدد هىذه ال ىضة ىن و ىوه عىدة و ر لطىة لظىروا

اخرى وهذا واعح ليلن وب ،وخي ة ي ال ىيدة رقىم ( )3ىن قىينون ال كىيم الضلتىطيني ك ىي اتىلضت،
وا ي ليلنتلة ل ينون ال كيم ال

ري نب

ار ة علىى إعىضيء ال ىضة الدوليىة علىى ال كىيم إذا علىق

ال كيم ليل يرة الدولية وذلك بنب ال يدة ( )3ن قينون ال كيم ال

ىري 4والىذي قىرن ال ىضة الدوليىة

لىىيل كيم ىىيل علىىق ال كىىيم ليلعحقىىيت ال يرمىىة الدوليىىة ،كىىين البىىد ىىن الل ىىث عىىن عىوالط ،و عىىييير
1
2
3

تني ال

ري :ال كيم ال يري الدولي ،دار الك ه ال ينونية،

ر2006 ،م ،ب.37

هشيم خيلد :عيير دولية ال كيم ال يري ،ر ع تيبق ،ب.9

يدة رقم ( )3ن قينون ال كيم الضلتطيني رقم ( )3تنة2000م و نب على انو-:

(لغيييت هذا ال ينون يكون ال كيم :اوالً:
ل تىىألة ىىن ال تىىييل اإلق

لييً إذا لم ي علق ليل يرة الدولية وكين ي ري ىي لتىطين .ثينيىيً :دوليىيً إذا كىين وعىوعو ن اعىيً ي علىق

ىىيدية او ال يرمىىة او ال دنيىىة وذلىىك ىىي ال ىوال اآل يىىة -1 :إذا كينىىت ال اركى الرييتىىة لطىراا ال كىىيم ىىع ىىي دول

خ لضة وقت إبرام ا ضيق ال كيم ،إذا كىين ل ىد الطىراا اكثىر ىن ركى اع ىيل ىيلعبرة لىيل رك الكثىر ار ليطىيً لي ضىيق ال كىيم ،ا ىي إذا لىم يكىن

ل د الطراا رك اع يل يلعبرة ل ل إقي و ال ع يد -2 .إذا كين وعوع النى اع الىذي يشى لو ا ضىيق ال كىيم ر لطىيً لىأكثر ىن دولىة -3 .إذا
كين ال رك الرييس لع يل كل طرا ن اطراا ال كيم ي ىع ىي نضىس الدولىة وقىت إبىرام ا ضىيق ال كىيم وكىين ا ىد ال ىيكن اآل يىة ي ىع ىي دولىة

اخىرى :ا -كىين إ ىراء ال كىيم ك ىي عينىو ا ضىيق ال كىيم او اشىير الىى كيضيىة عيينىو .ه -كىين نضيىذ ينىه ىوهري ىن اإلل ا ىيت النيشىية عىىن
العحقة ال يرمة او ال عيقدية بين الطراا .ج -ال كين الكثر ار ليطيً ل وعوع الن اع .ثيلثيً :ا نبييً إذا رى خىيرج لتىطين .رالعىيً :خي ىيً إذا لىم
ىىم ب نظي ىىو ؤتتىىة خ

لتطين او خير دي).

4

ىىة لىىيل كيم .خي ت ىيً :ؤتتىىييً إذا ىىم ىىن خىىحل ؤتتىىة خ

ال ىيدة ( )3ىىن قىىينون ال كىىيم ال

ىىة ب نظىىيم ال كىىيم واإلشىراا عليىىو تىىواء كينىىت داخىىل

ىىري رقىىم ( )27تىىنة1994م ،يىىث ن ىىت علىى انىىو( -:يكىىون ال كىىيم دوليىيً ىىي كىىم هىىذا ال ىىينون إذا كىىين

وعوعو ن اعيً ي علق ليل يرة الدولية).
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ىىددة اكثىىر دقىىة ي كىىن البنىىيء عليدىىي ،وا خيذهىىي نىىيط للو ىىول ل عر ىىة يهيىىة دوليىىة ال كىىيم ،وب ينىىه
العوالط التيل ة يعد عيلط ال نتية
عن نتية ال كم ،ل يث كينوا ا
ال كيم ي

دد ل ضة دولية ال كيم ،إذا ي كينت نتية الخ وم خ لف
يه

نتييت غييرة عن لععدم الىلعض دنىي ي كننىي اع لىير ان

ف ليلدوليىة ،ولكىن هنىيك راي خىيلف للض ىو ،1إذ يع بىر إن ال نتىية ليتىت عىيلطيً لدوليىة

ال كيم ،و ثيلدم على ذلك رنتي يش ري ن لتطيني ن الً ،ويكون ال كيم التبيل عند و ود خحا
تىىه ىىي ا ضىىق عليىىو الطىىر ين ىىي الع ىىد ىىإذا ىىي كىىين هنىىيك ن اع ىيً يعىىد داخلي ىيً ولىىيس دولي ىيً وان كىىين
الطراا ي لون نتييت ليينة.
أما بخصوص الضابط اآلخر وهو محل اإلقامةة وهةذا المعيةار أخةذ بةه كةالً مةن المشةرع الفلسةطيني،2
والمشرع المصري ،3وبالتالي إذا كين ر ع ل الطراا وقت اال ضيق علىى ال كىيم واقىع ىي دول ىين
خ لض ىىين ،يع بىىر ال كىىيم دولي ىيً ،4وهىىذا ىىي ذهىىه إليىىو ال ىىينون االن لي ى ي الىىذي اخىىذ ل ؤشىىر ال نتىىية
واإلقي ىىة ل ديىىد

ىىضة دوليىىة ال كىىيم ،5ومىىرى ينىىه ىىن الض دىىيء عىىدم الخىىذ ليل ؤش ىرات التىىيل ة لندىىي

و ىىف ليلعني ىىر ال يي ىىدة غي ىىر ال ىىؤثرة ىىي و ىىف ال ك ىىيم ليلدولي ىىة وملى ى م ارع ىىية ظ ىىروا اخ ىىرى
ب ينبدىي ،وليل ىىيلي البىىد ىىن اتى لعيد اي ىىأثير لإلقي ىة وال نتىىية ،وطبيعىىة العحقىىة ال يرمىىة علىىى الطىىيلع
الدولي لل كيم ،إال انني نرى ان ذلك ليس لو ليل ييد اي
1
2

لة حبد ن الخىذ بدىذا ال ؤشىرات ،واخىذهي

ود برمري :ال ر ع التيبق ،ب.19

ال يدة ( )3ن قينون ال كيم الضلتطيني رقم ( )3تنة2000م على انىو( :لغييىيت هىذا ال ىينون يكىون ال كىيم :اوالً:

الدوليىىة وكىىين ي ىىري ىىي لتىىطين .ثينيىيً :دوليىيً إذا كىىين وعىىوعو ن اعىيً ي علىىق ل تىىألة ىىن ال تىىييل اإلق

ليىيً إذا لىم ي علىق ليل ىيرة

ىىيدية او ال يرمىىة او ال دنيىىة وذلىىك ىىي

ال وال اآل ية -1 :إذا كينت ال راك الرييتة لطراا ال كيم ع ي دول خ لضىة وقىت إبىرام ا ضىيق ال كىيم ،ىإذا كىين ل ىد الطىراا اكثىر ىن
رك اع يل يلعبرة ليل رك الكثر ار ليطيً لي ضيق ال كيم ،ا ي إذا لم يكن ل د الطراا رك اع يل يلعبرة ل ل إقي و ال ع يد)
3
ال يدة ( )3ن قينون ال كيم ال ري رقم ( )27تنة 1994م علىى انىو( :يكىون ال كىيم دوليىيً ىي كىم هىذا ال ىينون إذا كىين وعىوعو ن اعىيً
ي علق ليل يرة الدولية وذلك ي ال وال اآل ية :اوالً :إذا كين ال رك الرييتي لع يل كل ن طر ي ال كيم ي ىع ىي دول ىين خ لض ىين وقىت إبىرام

ا ضىىيق ال كىىيم ىىإذا كىىين ل ىىد الطىىر ين عىىدة ارك ى لألع ىىيل ىىيلعبرة لىىيل رك الكثىىر ار ليط ىيً ل وعىىوع ا ضىىيق ال كىىيم واذا لىىم يكىىن ل ىىد طر ىىي
ال كيم رك اع يل يلعبرة ل ل اقي و ال ع يد).

4

يدة ( )3ن قينون ال كيم الضلتطيني رقم 3م2000م على انو( -:ثينييً :دولييً إذا كين وعوعو ن اعيً ي علىق ل تىألة ىن ال تىييل االق

ىيدية

او ال يرمى ىىة او ال دنيى ىىة وذلى ىىك ى ىىي ال ى ىوال اآل يى ىىة -1:إذا كينى ىىت ال ارك ى ى الرييتى ىىة لط ى ىراا ال كى ىىيم ى ىىع ى ىىي دول خ لضى ىىة وقى ىىت إب ى ىرام ا ضى ىىيق
ال كىىيم ،ىىإذا كىىين ل ىىد الطىراا اكثىىر ىىن ركى اع ىىيل ىىيلعبرة لىىيل رك الكثىىر ار ليطىيً لي ضىىيق ال كىىيم ،ا ىىي إذا لىىم يكىىن ل ىىد الطىراا ركى
اع يل يلعبرة ل ل إقي و ال ع يد).

5عىىي ر اللطينيىىة :دور ال يعىىي ىىي ال كىىيم ال ىىيري الىىدولي ،دار الث ي ىىة للنشىىر وال و مىىع ،بىىدون طلعىىة ،تىىنة 2009م .ب ،27انظىىر ىىي نضىىس
ال عنى ،و ي تي ي :ال ر ع التيبق ،ب 103ي الدي ش.
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لعىىين االع لىىير ب ينىىه ؤش ىرات اخىىرى إلعىىضيء ال ىىضة الدوليىىة لل كىىيم ل ىىي لىىو عحقىىة لتىىييدة الدولىىة
ونظي دي العيم الداخلي.
المعيار الثالث :القانون الواجب التطبيق
وتىىندرس هىىذا ال ؤشىىر ىىن ا ىىيهين الول ال ىىينون الوا ىىه ال طبيىىق علىىى ال وعىىوع ،واال ىىيه
اآلخر ال ينون ال طبق على اال راءات ال لعة ي ال كيم وه ي على الن و اآل ي-:
 )1القانون الواجب التطبيق على الموضوع

*

إن ال ىىينون الوا ىىه ال طبيىىق علىىى ال وعىىوع ال يعىىد كي يىيس ل ىىد ذا ىىو ىىي ىىدومل ال كىىيم ،وان ىىي
هىىو ىأخوذ لىىو ىىي واعىىع عينىىة دون غيرهىىي ،وهىىذا يعىىع الطىراا ىىي إشىىكيلية ىىى يطبىىق ال ىىينون،1
وهىىل يطبىىق علىىى ال تىىييل ال وعىىوعية او ال تىىييل اإل راييىىة؟ و ىىي ال ىىينون الوا ىىه إع يلىىو عنىىد علىىق
الن اع ليل تييل ال وعوعية او اإل رايية؟ وهل للخ وم اخ يير ال ينون الوا ه ال طبيق علىى ذلىك و ىيً
إلراد د ي؟ والشك ان ي ىر لىو ال ىيرة الدوليىة ىن طىور واه يىة يخلىق ىي لعىض ال يىين ال ني عىيت
بىىين الطىراا ،ىىيلطراا ل ىىث عىىن قىىينون دولىىة ا نبيىىة غيىىر قىىينون الدولىىة ال ىىي ي لىىع لدىىي كىىل طىىرا
نظ اًر للل ث عن ال ييد واالت حل وهو قينون دولة ا نبيىة ي ىري بدىي ال كىيم ل ىل النى اع ،2إال ان هىذا
ال عيىىير عىىرض لكثيىىر ىىن االن ىىيدات ىىن ينىىه الض ىىو ل يىىث إن اخ يىىير قىىينون دولىىة خىىيلف لدولىىة
الط ىراا ىىثحً قىىد ال يضدىىم ىىن االخ يىىير ال يىىيد واالت ى حل وان ىىي يضدىىم نىىو ال دىىره ىىن قىىينون دولىىة
الط ىراا ىىي إذا كينىىت ضىىرض شىىروطيً او إ ىراءات ىىي ،ومىىرى ينىىه اخىىر ىىن الض ىىو ان اع لىىير ىىدومل
ال كيم يأ ي ن قينون ا نبي يع بر ذلك نوع ن ال

يدرة إلع يل قوانين اخرى ،يلدولية ك ىضة هىي

تألة تىم ليالتى حل ي ىيً عىن تىألة اخ يىير ال ىينون الوا ىه ال طبيىق ،ك ىي ان اخ يىير قىينون دولىة
*

ىيدة ( )19ىىن قىينون الضلتىىطيني رقىم 3م2000م علىىى انىىو -1( -:ي ىو لألطىراا ىي ال كىىيم الىىدولي اإل ضىيق علىىى ال ىينون الوا ىىه ال طبيىىق

علىىى وعىىوع النى اع ،ىىإن لىىم ي ض ىوا طبىىق هييىىة ال كىىيم ال ىىينون الضلتىىطيني -2 .إذا كىىين ال كىىيم دوليىيً وم ىىري ىىي لتىىطين ولىىم ي ضىىق الطىراا
عل ى ى ىىى ال ى ى ىىينون الوا ى ى ىىه ال طبي ى ى ىىق طب ى ى ىىق ال واع ى ى ىىد ال وع ى ى ىىوعية ال ى ى ىىي ش ى ى ىىير إليد ى ى ىىي قواع ى ى ىىد ن ى ى ىىي ع ال ى ى ى ىوانين ى ى ىىي ال ى ى ىىينون الضلت ى ى ىىطيني ى ى ىىع
عىىدم طبيىىق قواعىىد اإل يلىىة إال إذا ادت إلىىى طبيىىق ا كىىيم ال ىىينون الضلتىىطيني ،و ىىي

يىىع ال ىوال ارعىىي هييىىة ال كىىيم الع ىراا ال طل ىىة عل ىى

العحقة بين اطراا الن اع).

1عي ر اللطينية :ال ر ع التيبق،ب.30
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ا نبية

ن قبل ال راد ،قد يو ي ليت خدام الغش ن و ال ىينون غيللىيً*،إال انىو يؤخىذ علىى ذلىك علىى ان

قىىينون ال كىىيم الضلت ىىطيني عىىيلج ذل ىىك لىىيلنب عل ىىى ذلىىك ،ول يىىث يك ىىون ال ر ىىع ىىي ال طبيىىق ق ىىينون
ال كيم الضلتطيني دون طبيق قواعد اإل يلة.1
 )2القانون الواجب التطبيق على اإلجراء
ى كينت إ راءات ال كيم ي دولة ا نبيىة كىين ال كىيم دوليىيً ،وليل ىيلي نطبىق عليىو ضىيهيم
ال ينون الدولي الخيب وان تبه أييد هذا ال عيير -ال ينون الوا ه ال طبيق علىى اإل ىراءات ىن قبىل
الض ديء -ينطلق ن انو إذا ي عرض ن اع على قينون إ راءات وطني اع بر ال كيم وطنييً ،ا ىي إذا ىي
ات خدم إ راءات رك إقلي ي او رك دولي يعد هني ال كيم دولييً ،إال انىو لىم يتىلم هىذا ال عيىير ىن
االن يد وذلك لعدم راعي ىو لل ينىه اإلرادي ىي ال كىيم ،لن إرادة الطىراا وهىي نىيط ال كىيم تىري
ي او يل الع لية ال ك ية ،وال نض ل عنو ي اي ر لة ن ار ل ال كيم.2
وخالصة القول ،إن ال ينون الوا ه ال طبيق ي ال وعوع واإل ىراءات ال يعىدس ان يكىون عيىي اسر
ل د ذا و و ؤش اًر إلعىضيء ال ىضة الدوليىة علىى ال كىيم ،وان ىي هنىيك ؤشىرات و عىييير البىد ىن وا رهىي
ب ينه هذا ال عيير للو ول إلى إعضيء الطيلع الدولي على ال كيم 3وخير دليل على عدم الكضييىة ىي
ن ى ى ى ى ى ىىت علي ى ى ى ى ى ىىو ى ى ى ى ى ىىيدة ( )19ى ى ى ى ى ىىن قى ى ى ى ى ىىينون ال ك ى ى ى ى ى ىىيم الضلت ى ى ى ى ى ىىطيني رق ى ى ى ى ى ىىم ( )3ت ى ى ى ى ى ىىنة2000م-:
( -1ي و لألطراا ي ال كيم الدولي اال ضيق على ال ينون الوا ه ال طبيق على وعوع الن اع ،إن
لم ي ض وا طبق هيية ال كيم ال ينون الضلتطيني.

*

ضدوم الغش ن و ال ينون ي

يل ني ع ال وانين ويعرا لأنو الخذ غيير عيلط اإلتنيد وذلك ليل ع ىد ،و ىوالس إلىى طبيىق قىينون آخىر غيىر

ال ىىينون الىىذي عينىىو قيعىىدة اإلتىىنيد .ويعىىرا ايعىىي لأنىىو ع ىىد إ لىىيع اتىىيليه شىىروعة ىىن شىىأندي االنتىىح
قيعىىدة اإلتىىنيد و طبيىىق قىىينون دولىىة اخىىرى يكىىون ىىي

ىىن طبيىىق قىىينون الدولىىة الىىذي دد ىىو

ىىل ة ا ىىد اط ىراا العحقىىة .http: //site.iugaza.edu.psيىىوم التىىبت 2015/1/3

التيعة  10 :13تيءاً.
 1يدة ( )19ن قينون ال كيم الضلتطيني رقم ( )3تىنة 2000م لأنىو -( -:إذا كىين ال كىيم دوليىيً وم ىري ىي لتىطين ولىم ي ضىق الطىراا علىى
ال ينون الوا ه ال طبيق طبق ال واعد ال وعوعية ال ي شير إليدي قواعد ني ع ال وانين ىي ال ىينون الضلتىطيني ىع عىدم طبيىق قواعىد اإل يلىة إال
إذا ادت إلى طبيق ا كيم ال ينون الضلتطيني ،و ي

3

يع ال وال راعي هيية ال كيم العراا ال طل ة على العحقة بين اطراا الن اع.

2

http: //www.arlawfirm.com
عي ر اللطينية :ال ر ع التيبق،ب ،31ار ع كذلك عبد ال يد ال ده :ال كيم ،نشورات نو ل،بيروت1990،م،ال ء الول ،ب.6

41

 -2إذا ك ىىين ال ك ىىيم دوليى ىيً وم ىىري ىىي لت ىىطين ول ىىم ي ض ىىق الطى ىراا عل ىىى ال ىىينون الوا ىىه ال طبي ىىق
طب ى ىىق ال واع ى ىىد ال وع ى ىىوعية ال ى ىىي ش ى ىىير إليد ى ىىي قواع ى ىىد ن ى ىىي ع ال ى ى ىوانين ى ىىي ال ى ىىينون الضلت ى ىىطيني ى ىىع
ع ىىدم طبي ىىق قواع ىىد اإل يل ىىة إال إذا ادت إل ىىى طبي ىىق ا ك ىىيم ال ىىينون الضلت ىىطيني ،و ىىي

ي ىىع ال ى ىوال

راعي هيية ال كيم العراا ال طل ة على العحقة بين اطراا الن اع)
وايعىىي ىىي نىىب عليىىو قىىينون ال كىىيم ال

ىىري ىىي ال ىىيدة ( )25ىىن انىىو ( لطر ىىي ال كىىيم

اال ضىىيق علىىى اإل ىراءات ال ىىي لعدىىي هييىىة ال كىىيم ل ىىي ىىي ذلىىك
لل واعد الني ذة ي اي نظ ة او رك

دورمة

كيم ي

د ىىي ىىي إخعىىيع هىىذه اإل ىراءات

ر العربية او خير دي ىإذا لىم يو ىد ثىل

هىىذا اال ضىىيق كىىين لدييىىة ال كىىيم ىىع ارعىىية ا كىىيم هىىذا ال ىىينون ان خ ىىير إ ىراءات ال كىىيم ال ىىي ارهىىي
نيتلة).
المعيار الرابع :طبيعة المنازعة الدولية
ا و اللعض الى اع يد واقعة الن اع او وعوعو كأتيس ي

ديد ال ىضة الدوليىة ىن عد ىو

على نظيم ال كيم ،ومبدو ان ال ىر ال يخلىو ىن ال ىعولة يىث ي طلىه اال ىر خعىوع وعىوع النى اع
لعىدة نظىىم قينونيىة ولىىدول عىىددة

ىى يك تىىه ال كىيم

ىىض و الدوليىىة ،وهىذا ي كىىن ل تىو عنىىد ي ىىر لط

العحقىىة ال كي يىىة لعىىدة انظ ىىة قينونيىىة يىىث يىىدور الل ىىث هنىىي عىىن عني ىىر كىىومن ال كىىيم ىىن اهليىىة
اطراا ع ىد ال كىيم والرعىي وال ىل والتىبه وهىي ا ىور يتى و بدي شىرط ال كىيم او شىيرط و الر لىيط
كىىل عن ىىر ندىىي ل ىىأكثر ىىن نظىىيم ق ىىينوني ،وليل ىىيلي ىىأن ه ىىذا ال عىىدد لل ى ىوانين ال طل ىىة عل ىىى الع لي ىىة
ال كي يىىة ي ىىنح ال ك ىىين تىىلطة اخ يىىير ال واعىىد ال ينونيىىة ال ىىي طبىىق علىىى الن ى اع ،وال شىىك ان ارادة
اطراا الن اع لدي االثر ال دم ي عدد االنظ ة ال ينونية ال ي طبق على الع لية ال كي ية ،لذلك يكون
ال كيم ر لط ي العيدة لعدة انظ ة قينونية وطنية.1
ونخلص

ي دم ان

ديد دولية ال كيم ي دد ي ي إذا كينت عني ره اال اريية وال وعوعية

ل لأكثر ن نظيم قينوني وطني ،وهذا ال ىر ي كىن
1

و ي تي ي :ال ر ع التيبق ،ب.118
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ىوره

ىى وان ىرت الع ليىة ال كي يىة ىي

ظل قينون وطني عين طيل ي ان نطيق طبي و خيرج إطىير واليىة الدولىة ال ىي ين ىي إليدىي ذلىك ال ىينون
ال راد طبي و و ثيل ذلك:
 -إذا ىىي اراد

ى ىرميس يعىىيش ليلخ ىىيرج ،وق ىىيم ب

وا ض ىوا علىىى إ ىراء

كىىيم داخىىل

ىىدير اآلالت ال راعي ىىة ل

ىىري ىىيم ىىي

ىىر

ىىر ىىإن ال كىىيم يعىىد دوليىيً ،وهىىذا يؤمىىده ينىىه ىىن الض ىىو،1

ولعل هذا ال ؤشر ي تم ليل رونىة إال انىو غيىر

ىدد ،ويض ىد إلىى الوعىوح والبيىين ،دىو ي ىيج

إلىىى ض ىىيل و وعىىيح اكثىىر إل الىىة العىىليبية علىىى

ديىىد ال ىىضة الدوليىىة والغ ىىوض علىىى هىىذه

الطبيعة.2
المعيار الخامس :المعيار الجغرافي
نىىىب ال شى ىىرع الضلتى ىىطيني ى ىىي ال ى ىىيدة ( )3ى ىىن قى ىىينون ال كى ىىيم رقى ىىم ( )3ت ىىنة2000م انى ىىو-:
(ثينيى ى ىيً :دوليى ى ىيً إذا ك ى ىىين وع ى ىىوعو ن اعى ى ىيً ي عل ى ىىق ل ت ى ىىألة ى ىىن ال ت ى ىىييل االق

ى ىىيدية او ال يرمى ى ىىة او

ال دنية وذلك ي ال وال اآل ية:
 -1إذا كينى ى ى ىىت ال ارك ى ى ى ى الرييتى ى ى ىىة لط ى ى ى ىراا ال كى ى ى ىىيم ى ى ى ىىع ى ى ى ىىي دول خ لضى ى ى ىىة وقى ى ى ىىت إب ى ى ى ىرام ا ضى ى ى ىىيق
ال كى ى ىىيم ،ى ى ىىإذا كى ى ىىين ل ى ى ىىد الط ى ى ىراا اكثى ى ىىر ى ى ىىن رك ى ى ى اع ى ى ىىيل ى ى ىىيلعبرة لى ى ىىيل رك الكثى ى ىىر ار ليط ى ى ىيً
لي ضيق ال كيم ،ا ي إذا لم يكن ل د الطراا رك اع يل يلعبرة ل ل إقي و ال ع يد.
 -2إذا كين وعوع الن اع الذي يش لو ا ضيق ال كيم ر لطيً لأكثر ن دولة.
 -3إذا كىىين ال رك ى ال ىرييس لع ىىيل كىىل طىىرا ىىن اط ىراا ال كىىيم ي ىىع ىىي نضىىس الدولىىة وقىىت إب ىرام
ا ضيق ال كيم وكين ا د ال يكن اآل ية ي ع ي دولة اخرى:
ا -كين إ راء ال كيم ك ي عينو ا ضيق ال كيم او اشير الى كيضية عيينو.
ه -كى ىىين نضيى ىىذ ينى ىىه ى ىىوهري ى ىىن االل ا ى ىىيت النيشى ىىية عى ىىن العحقى ىىة ال يرمى ىىة او ال عيقديى ىىة بى ىىين
الطراا.
1
2

ود برمري :ال ر ع التيبق ،ب 20و ي لعدهي.
هشيم خيلد :عيير الدولية ،ر ع تيبق ،ب.9
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ج -ال كين الكثر ار ليطيً ل وعوع الن اع).
ك ي ان إن ال شرع ال

ري اخذ ليل عيير ال غ ار ي عند ي نب ي ال يدة ( )3نو على انو-:

يكىىون ال كىىيم دولي ىيً ىىي كىىم هىىذا ال ىىينون إذا كىىين وعىىوعو ن اع ىيً ي علىىق ليل ىىيرة الدوليىىة وذلىىك ىىي
ال وال اآل ية:
اوالً :إذا كين ال رك الرييتي لع يل كل ن طر ي ال كيم ي ع ي دول ين خ لض ين وقىت إبىرام ا ضىيق
ال كىىيم ىىإذا كىىين ل ىىد الطىىر ين عىىدة اركى لألع ىىيل ،ىىيلعبرة لىىيل رك الكثىر ار ليطىيً ل وعىىوع ا ضىىيق
ال كىىيم ،واذا لىىم يكىىن ل ىىد طر ىىي ال كىىيم رك ى اع ىىيل ىىيلعبرة ل ىىل إقي ىىو ال ع ىىيد ،علىىى اع لىىير
ال رك الرييتي لع يل كل ن طر ي ال كيم ي ع ي نضس الدولة وقت إبرام ا ضيق ال كيم.
ىىن خىىحل الن ىىين التىىيل ين ي عىىح لنىىي ان ال شىىرع الضلتىىطيني وكىىذلك ال شىىرع ال

ىىري اخىىذا

ليل عيىىير ال غ ار ىىي ،وكىىذلك ال ىىيل ىىي ن ىىت عليىىو ال ىىيدة ( )1ىىن ا ضيقيىىة نيومىىورك تىىنة  1958لشىىأن
االع راا و نضيذ ا كيم ال ك ين ال نبية على انو"-:
( طبق اال ضيقية ال يلية لحع راا و نضيذ ا كيم ال ك ين ال يدرة ي إقليم دولة غير ال ي يطله إليدىي
االع راا و نضيذ هذه ال كيم على إقلي دي و كون نيشية عن ني عيت بين اشىخيب طبيعيىة او عنويىة
ك ىىي طبىىق ايعىىي علىىى ا كىىيم ال ك ىىين ال ىىي ال ع بىىر وطنيىىة ىىي الدولىىة ال طلىىوه إليدىىي االع ىراا او
نضيذ هذه ال كيم).
ي عح ن النب التيبق ان ا ضيقية نيومورك اعضت ال ضة ال نبية لل كىم ال ىراد نضيىذه ،وهىذا
ي ايد و ا ضيقية نيف لعىيم1927م الخي ىة ب نضيىذ ا كىيم ال كىيم ال نبيىة ىي ال ىيدة الولىى ،وا ضيقيىة
نيومورك غيىر

ىورة علىى ال كىيم الىدولي ،دىذا ال عيىير قيبىل لن يكىون تىبه إلثىيرة إتىنيد وطنىي،1

ح يكضىي ان يكىون كىم ال كىيم ال نبىي

ىيد اًر ىي غيىر دولىة ال طلىوه يدىي االع ىراا ،و نضيىذ كىم

1عي ر اللطينية :ال ر ع التيبق ،ب.37
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يلح ال ر وة ن ال يرة الدولية ،وايعي دون اع لير ال واء ال كيم عن ى اًر

ال ك ين دون اه ية ال

ا نبييً او اكثر ،وهذا ايده ينه ن الض و.1
وذهه اللعض ن الض و ليل ول إن ال يي بين ال كىيم ال نبىي والىداخلي البىد يىو ىن طبيىق
هذا ال عيير ،لنو كيا ليل يي دون الخذ لطبيعة الن اع ،و نتية الطراا،
الدولىىة ا ىىلح ا نبي ىيً

ى كىين ال كىيم خىيرج

ىىى ولىىو ان الط ىراا ي لىىون نتىىية وا ىىدة ،او علىىق ال كىىيم لع ىىد او عحقىىة

ليىىة ل ىىة ،وال ىىر ذا ىىو إذا كىىين ا ىىد الط ىراا وطني ىيً والخىىر ا نبي ىيً ىىح يكىىون

كىىيم دولىىي لو ىىود

ط ىىرا ا نب ىىي ،ا ىىي إذا ىىم ىىي خ ىىيرج الدول ىىة اي كين ىىت نت ىىية اط ار ىىو ك ىىي ات ىىلضت ،ينطب ىىق و ىىف
ال نبي غير ال لي.2
وذهه ينه آخر ن الض و إلى ال ول لأن هذا ال عيير ال غ ار ي قد يعكس على ال كيم

ىضة

الدولية ولكن ب ينه قراين و عييير تيند ذلك،3إال ان هذا ال عيير يوا و كثي اًر ن االنتقادات 4وهي-:
و ندىىي ان ت ىرمين ال كىىيم ل ار لىىو ىىي دول خ لضىىة قىىد يعيىىه ال كىىيم علىىى اتىىيس ان ال ىرار ال ىىيدر
واإل ىراءات ال لعىىة ىىي ال كىىيم قىىد ى م لعيىىدة عىىن الط ىراا ىىد كىىون عىىن طرمىىق ال ارتىىلة ،ليل ىىيلي
ديد ال يكن يكون

عليً ،وايعي قينونية الض رة بين قييم ال كيم و كم ال ك ين.

المعيار الخامس :المعيار القانوني
ومن تم هذا ال عيير إلى عيير قينوني ليدي و عيير قينوني ديث وتنذكره ي على الن و اآل ي-:

 1و ي تي ي :ال ر ع التيبق ،ب.101
2

ار ع يدة ( )9الض رة الثينية ن قينون ال كيم ال

( -1يكون اإلخ

يب بنظر تييل ال كيم ال ي ي يلدي هذا ال ينون إلىى ال عىيء ال

ال كىىيم يرم ىيً دولي ىيً ت ىواء ىىرى ىىي
ر.
ك ة ات ينيا اخرى ي

ىىر او ىىي الخىىيرج يكىىون اإلخ

 -2و ظل ال ك ة ال ي ينع د لدي اإلخ

3
4

ري رقم  27م 1994وال ي نب على انو-:

ىىيب ل ك ىىة ات ى ينيا ال ىىيهرة ىىي لىىم ي ضىىق الطر ىىين علىىى اخ

يب و يً للض رة التيل ة دون غيرهي

ابو مد رعوان :ال ر ع التيبق ،ب.61
عي ر اللطينية :ال ر ع التيبق ،ب.38
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ىري لل ك ىة ال خ

ىة ا ىحً بنظىر النى اع ا ىي إذا كىين

ي لة اإلخ

يب

ى ان ديء

يع إ راءات ال كيم).

ىىيب

 -)1المعيار القانوني التقليدي
هو عيير ي دد لني ل ضة عي ة دولية العحقيت الخي ة بين الطراا النيشية ن العحقة ال عيقدية
و دى داخل العن ر ال نبي ي لك العحقيت وا

يلو لأكثر ن نظيم قينوني ،يلع ىد إذا ىي ا

ىل

لو عن اًر ا نبييً يع بر دولييً ،دون الخذ ل دى أثير العني ر ال ينونية ال كونة للع د و عيلي دي ،وبذلك
يب عىد عىىن اي نظىيم قىىينوني داخلىي عىىين ،واعىعيً العن ىىر ال نبىي ال

ىىل ليلع ىد هىىو ال ىدد ل ىىضة

الدولية لل كىيم ،ولىذلك ي ىدد هىذا ال عيىير االر لىيط ال ىييم بىين ال كىيم ،والنظىيم ال ىينوني التىيري داخىل
دولة عينة دون اع لير للعني ر ال ينونية ال ؤثرة والضعيلة.1
 -)2المعيار القانوني الحديث
يؤتس هذا ال عيير على ال ضرقة بين العني ر ال ينونية ال ؤثرة والضعيلة وبين العني ر ال ينونية
غير ال ؤثرة والضعيلة ،إذا ي كين ال كيم ي وي على عن ىر ا نبىي يكضىى لن يكىون ل ىد ذا ىو ىر اًر
لدولية ال كيم دني يكون ذات أثير و عيلية ،و دد الضعيلية وال ىأثير للعني ىر ال ينونيىة ير ىع ل ك ىي
ال وعىوع وال يىدين بىىنب ال ىينون والنظىىيم العىيم ،ولىذلك ىىإن نظىرة الض ىىو إلىى ىدى عيليىىة هىذا العن ىىر
واعضيء الطيلع الدولي عليو نظرة ؤكد اه ية هذا ال عيير و طبي و على العحقيت الخي ة.
فخالصةةة القةةول إن ال عيىىير ال ىىينوني ال ىىديث يعىىد ل ىىد ذا ىىو كي ي ىيً ل ىىدومل ال كىىيم واعىىضيء
ىىضة الدوليىىة عليىىو ،وهىىذا ىىي ذهبىىت إليىىو

ك ىىة الىىن ض الضرنتىىية ىىي كىىم لدىىي تىىنة 1990م ،يىىث

ك ت ي قعييدي ( ان الع د ال برم بين رنتيين وطنين ي رنتي ،اخعع العحقيت النيشية بيند ي
لل ينون الضرنتي وليس لو ال ضة الدوليىة،
ك ىىة الىىن ض الضرنتىىية وايعىىي

ىى لىو كىين ا ىد ال عيقىدين ىدعواً لحغ ىراه ،وبىذلك كىون

ك ىىة اتى ينيا لىىيرمس ،قىىد اتى ند ي ىىي

على ال عيير ال ينوني ال ديث و ده).2

1
2

د ال غبي :ال ر ع التيبق ،ب.60
ن حً عن ضيظة التيد ،الطعن ليللطحن ،ب  ،61-60عي ر اللطينية :ال ر ع التيبق ،ب.42
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يىىد الطىىيلع الىىدولي لل كىىيم

المعيار السادس :المعيار االقتصادي
ي تم هذا ال عيير ليلشيوع ي كل ن الض و وال عيء ال يرنين ،وبىدا نشىيط هىذا ال عيىير وبىرو ه
ي اوايل ال رن ال يعىي ال تىم لىيل طور الكبيىر والتىرمع ىي العحقىيت ال يرمىة ،يل ىينون الضلتىطيني،1
وال ىىينون ال

ىىري اخىىذا بدىىذا ال عيىىير ،2ويح ىىظ ايعىىي ان ال عىىيء الضرنتىىي وال ثىىل ل ك ىىة الىىن ض

الضرنتية رتخت هذا ال عيير على الع ود ،واتلغت ال ضة الدولية عليو ،وا يم هذه ال كيم والتوابق ي
ك ىىين لل ش ىىرع الضرنت ىىي إال االتى ى يلة إل ىىى ه ىىذا ال عي ىىير ،وق ىىد ن ى ىت ىىي ال ىىيدة ( )1492ىىن ق ىىينون
ال ار عيت الضرنتي على انو-:
( يع بىىر دولي ىيً ال كىىيم الىىذي يعىىع ىىي ال ي ى ان
االق

ىيدية هىو عيىير

ىىيلح ال ىىيرة الدوليىىة ) ،عيىىير ال

ىىيلح ال ش ى ركة

ىبوغ ليل داثىة ،و و ىىوا ليلدوليىة إذا ىي اع بىر اتيتىيً لل كىيم ،وال شىىك ان

هنيك رالط بين طبيعىة النى اع وهىذه ال

ىيلح االق

ىري،3

ىيدية ال شى ركة ،وقىد اخىذ بىذلك ال شىرع ال

وهىىذا ىىي ذهبىىت إليىىو ا ضيقيىىة نيومىىورك ،4ل يىىث تىىري علىىى ا ضيقيىىيت ال كىىيم ال نع ىىدة لضىىض ال ني عىىيت
1

نب ال شرع الضلتطيني ي ال يدة 3ن قينون ال كيم رقىم 3م2000م انىو( :ثينيىيً  :دوليىيً إذا كىين وعىوعو ن اعىيً ي علىق ل تىألة ىن ال تىييل

االق

ىىيدية او ال يرمىىة او ال دنيىىة وذلىىك ىىي ال ىوال اآل يىىة -1 :إذا كينىىت ال ارك ى الرييتىىة لط ىراا ال كىىيم ىىع ىىي دول خ لضىىة وقىىت إب ىرام

ا ضىىيق ال كىىيم ،ىىإذا كىىين ل ىىد الط ىراا اكثىىر ىىن رك ى اع ىىيل ىىيلعبرة لىىيل رك الكثىىر ار ليطىيً لي ضىىيق ال كىىيم ،ا ىىي إذا لىىم يكىىن ل ىىد الط ىراا
ركى اع ىيل ىىيلعبرة ل ىل إقي ىىو ال ع ىيد -2 .إذا كىىين وعىوع النى اع الىذي يشى لو ا ضىيق ال كىىيم ر لطىيً لىىأكثر ىن دولىىة -3 .إذا كىين ال ركى

ال ىرييس لع ىىيل كىىل طىىرا ىىن اط ىراا ال كىىيم ي ىىع ىىي نضىىس الدولىىة وقىىت إب ىرام ا ضىىيق ال كىىيم وكىىين ا ىىد ال ىىيكن اآل يىىة ي ىىع ىىي دولىىة اخىىرى:

ا -كىين إ ىراء ال كىىيم ك ىىي عينىىو ا ضىىيق ال كىىيم او اشىىير الىىى كيضيىىة عيينىىو .ه -كىىين نضيىىذ ينىىه ىىوهري ىىن اإلل ا ىىيت النيشىىية عىىن العحقىىة
ال يرمة او ال عيقدية بين الطراا .ج -ال كين الكثر ار ليطيً ل وعوع الن اع).

2نيظم عويعة :ال ر ع التيبق ،ب.21
3

يدة ( )3ن قينون ال كيم ال

ري( )27تنة 1994م على انو( -:يكون ال كيم دوليىيً ىي كىم هىذا ال ىينون إذا كىين وعىوعو ن اعىيً ي علىق

ليل ىىيرة الدوليىىة وذلىىك ىىي ال ىوال اآل يىىة  :اوالً  :إذا كىىين ال ركى الرييتىىي لع ىىيل كىىل ىىن طر ىىي ال كىىيم ي ىىع ىىي دول ىىين خ لض ىىين وقىىت إبىرام
ا ضىىيق ال كىىيم ىىإذا كىىين ل ىىد الطىىر ين عىىدة ارك ى لألع ىىيل ىىيلعبرة لىىيل رك الكثىىر ار ليط ىيً ل وعىىوع ا ضىىيق ال كىىيم واذا لىىم يكىىن ل ىىد طر ىىي
ال كىىيم ركى اع ىىيل ىىيلعبرة ل ىىل اقي ىىو ال ع ىىيد .ثينيىيً  :إذا ا ضىىق طر ىيً ال كىىيم علىىى الل ىىوء إلىىى نظ ىىة
ره داخل

دورمة

كىىيم داي ىىة او ركى لل كىىيم يو ىىد

ر العربية او خير دي .ثيلثيً  :إذا كين وعوع الن اع الذي يش لو ا ضيق ال كىيم يىر لط لىأكثر ىن دولىة وا ىدة .رالعىيً  :إذا

كىىين ال ركى الرييتىىي لع ىىيل كىىل ىىن طر ىىي ال كىىيم ي ىىع ىىي نضىىس الدولىىة وقىىت ابىرام ا ضىىيق ال كىىيم وكىىين ا ىىد ال ىىيكن ال يليىىة واقعىيً خىىيرج هىذه
الدولة( .ا) كين إ راء ال كيم ك ىي عينىو ا ضىيق ال كىيم او اشىير إلىى كيضيىة عيينىو( .ه) كىين نضيىذ ينىه ىوهري ىن اإلل ا ىيت النيشىية عىن
العحقة ال يرمة بين الطر ين( .ج) ال كين الكثر ار ليطيً ل وعوع الن اع).

4

يىث ن ىت ا ضيقيىىة واشىنطن تىنة 1965م  ،ىىي ال ىيدة الولىي ،الض ىرة الثيلثىة علىىى انىو ( :لكىل دولىىة عنىد ال وقيىع علىىى اال ضيقيىة او ال

عليدىىي او االنع ى يم إليدىىي او اإلخطىىير لي ىىداد طبي دىىي ع ىىح بىىنب ال ىىيدة العيش ىرة ان

ىىرح علىىى اتىىيس ال عي لىىة ليل ثىىل اندىىي ت

ىىر طبيىىق

ىىرح ايعىىي لأندىىي ت

ىىر طبيىىق

اال ضيقيىىة علىىي االع ىراا و نضيىىذ ا كىىيم ال ك ىىين ال ىىيدرة علىىى إقلىىيم دولىىة اخىىري عيقىىدة ك ىىي ان للدولىىة ان

اال ضيقية على ال ني عيت النيشية عن روالط ال ينون ال عيقدية او غير ال عيقدية ال ي ع بر
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ىىديق

يرمة طل ي ل ينوندي الوطني).

النيشية عن الع لييت ال يرمة الدولية ،واخذت بذلك ا ضيقية واشنطن 1تنة ،1965ولكن ىن اإلن ىيدات
ال و دىىة عىىد هىىذا ال عيىىير لىأن الع ىىل ليل عيىىير اإلق
ي ة الت خدام ال عيىير االق

ىىيدي قىىد ي

ىىل بدولىىة وا ىىدة ىىط ،وليل ىىيلي ىىح

ىيدي ،وان ىي ير ىع ال ىر اتى خدام عيىي اًر آخىر وهىو ال عيىير ال ىينوني،

نظ اًر لو ود عن ر ا نبي ،2يل عرمف الذي ن ىت عليىو ال ىيدة ( )1429ىن قىينون ال ار عىيت ال دينىة
الضرنتىي ال ديىد لل كىيم الىدولي هىو عرمىف يع رمىو الغ ىوض والضعضعىة وعىدم ال ديىد ،وال يعىد عر سمضىيً
لل كىيم الىدولي ،يؤكىىد الض ىو الضرنتىىي ان عرمىف الع ىىد االق
اكثر دق ًة إذ إنو ر لط ليلظروا االق

يدية لل

ىيدي الىىدولي ل عر ىة ال عىىيء يع بىر عرمضىيً

ىع الضرنتىي ار ليطىيً كبيى اًر ،دىذا ال عرمىف قىد يخ لىف

ىىن نظىىور كىىل دولىىة علىىى ىىدة ،لكىىل ذلىىك نىىرى ان ال عيىىير ال ىىينوني هىىو ال عيىىير النتىىه لل طبيىىق
وال أخوذ نو كرة الع د الدولي وان الع د الدولي ر لط ار ليطيً وثي يً ليلنظيم ال ينوني الدولي.3

1

ىىيدة 36

ىىن ا ضيقيىىة واشىىنطن لعىىيم  1965ل تىىوية ني عىىيت االتى ث ير بىين الىىدول و ىواطني الىىدول الخىىرى وال عى نة إنشىىيء ال ركى الىىدولي

لضض ني عيت االت ث ير (- 1اي دولة عيقىدة او ىواطن ىي دولىة عيقىدة يرغىه ىي ر ىع دعىوى ال كىيم ي ىدم لطلىه ك ىيبي بدىذا الخ ىوب
الىىى التىىكر ير العىىيم الىىذى يرتىىل بىىدوره نتىىخو نىىو إلىىى الطىىرا اآلخىىر ىىي الن ى اع- 2 .وم ىىه ان ي ع ى ن الطلىىه ال علو ىىيت ال عل ىىة ل وعىىوع

الخىىحا وشخ ىىية الط ىراا و ىوا دم علىىى ال كىىيم طل ىىي للحي ىىة ال ينونيىىة الخي ىىة ليلىىدخول ىىي دعىىيوى ال و يىىق وال كىىيم- 3 .ي ىىه علىىى

التىىكر ير العىىيم ت ى يل الىىدعوى إال إذا ىراءى لىىو ب ىىحء ىىن خىىحل ال علو ىىيت ال ىىي
وم ه عنديذ إخطير الطر ين ليشرة ب ت يل الدعوى او بر ض ت يلدي.

2

د ال غبي :ال ر ع التيبق ،ب.59-58

3هشيم خيلد :عيير الدولية ،ر ع تيبق ،ب.9
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ومدىىي الىىدعوى ان الن ى اع يخىىرج عىىن اخ

ىىيب ال رك ى ،

المعيار السابع :المعيار المختلط
هو عيير كون ن عييرمن قينونييً واق
قينون ال كيم الضلتطيني ،وكذلك ال شرع ال

يدييً ،وهىذا ال عيىير اخىذ لىو ال شىرع الضلتىطيني 1ىي

ري2

ي قينون ال كيم ال

ري ،ب ديد

ضة الدوليىة

على ال كيم لعني ر ر لط ار ليطيً وثي يً اكثر ن ال ينون الداخلي للدولة وكىذلك ذهبىت ا ضيقيىة نيىف
لألخ ىىذ ليل عي ىىير ال خى ى لط ه ىىذا اال ىىيه ليلخ ىىذ ليل عي ىىير يب ىىدو

ى ىيس ىىي ال ىىينون الن ىىوذ ي ال ىىيدر

1985م وال عدل تنة 2006م لل كيم ال يري الدولي الذي وعع و ل نة ال م ال
الدوليىىة (الونتىىي رال) ،الىىذي يؤكىىد ال ىىداخل بىىين ال عيىىير ال ىىينوني وال عيىىير االق

دة ل ينون ال يرة
ىىيدي ل ديىىد دوليىىة

ال كيم.
و ع يليً على ذلك ي ورد نت طيع ال ول لعد دراتة ال عييير التىيل ة ان الدوليىة ك ىضة هىي ىن
ال تييل ال ىي ثيىر ال ىعولة ىي الض ىو ال ىينوني ،ىيل ح ظ ان الض ىو3يبنىى عىييير تىبليً ذلىك و ىدع دي
ليلتىىينيد والب ىراهين إال ان هىىذه ال عىىييير ا ىىطد ت ليالن ىىيدات ال ىىي اوردنيهىىي ،وذلىىك تىىه اال ىىيه
ال ىىديم للض ىىو ،ا ىىي ليلنتىىلة لح ىىيه ال ىديث ىىي الض ىىو وعىىعوا ال ىىينون الن ىىوذ ي لل كىىيم ب عىىدين عىىن
التلبييت واإلن يدات لأن ا خيذه ن ال عيير ال خ لط ال ينوني واالق

يدي ال عيير النته ىي إعىضيء

ال ىىضة الدوليىىة علىىى ال كىىيم واخيى اًر ،يل عيىىير ال ىىينوني هىىو ال عيىىير النتىىه لل طبيىىق ليع لىىيره انىىو ىىى

1

ال يدة ( )3ن قينون ال كيم الضلتطيني رقم ( )3تنة2000م وال ي نب ي الض رة الثيلثة على انو -3( -:إذا كىين ال ركى الىرييس لع ىيل

كىىل طىىرا ىىن اط ىراا ال كىىيم ي ىىع ىىي نضىىس الدولىىة وقىىت إب ىرام ا ضىىيق ال كىىيم وكىىين ا ىىد ال ىىيكن اآل يىىة ي ىىع ىىي دولىىة اخىىرى :ا -كىىين إ ىراء
ال كىىيم ك ىىي عينىىو ا ضىىيق ال كىىيم او اشىىير الىىى كيضيىىة عيينىىو .ه -كىىين نضيىىذ ينىىه ىىوهري ىىن اإلل ا ىىيت النيشىىية عىىن العحقىىة ال يرمىىة او

ال عيقديىىة بىىين الط ىراا .ج -ال كىىين الكثىىر ار ليط ىيً ل وعىىوع الن ى اع .ثيلث ىيً :ا نبي ىيً إذا ىىرى خىىيرج لتىىطين .رالع ىيً :خي ىيً إذا لىىم ىىم ب نظي ىىو
ؤتتىىة خ

خير دي).

2

ىىة لىىيل كيم .خي ت ىيً :ؤتتىىييً إذا ىىم ىىن خىىحل ؤتتىىة خ

ال يدة ( )3ن قينون ال كيم ال

ىىة ب نظىىيم ال كىىيم واإلش ىراا عليىىو ت ىواء كينىىت داخىىل لتىىطين او

ري رقم ( )27تنة1994م،على انو ( :رالعيً :إذا كين ال رك الرييتي لع يل كىل ىن طر ىي ال كىيم ي ىع

ي نضس الدولة وقت ابىرام ا ضىيق ال كىيم وكىين ا ىد ال ىيكن ال يليىة واقعىيً خىيرج هىذه الدولىة( .ا) كىين إ ىراء ال كىيم ك ىي عينىو ا ضىيق ال كىيم او

اشىير إلىىى كيضيىىة عيينىىو( .ه) كىين نضيىىذ ينىىه ىىوهري ىىن اإلل ا ىيت النيشىىية عىىن العحقىىة ال يرمىىة بىين الطىىر ين( .ج) ال كىىين الكثىىر ار ليطىيً

ل وعوع الن اع).

3عبد ال نعم دتوقي :ال ر ع التيبق ،ب.58
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ىوا رت عني ىىر ىىؤثرة و عيلىىة ،ي ى م طبيىىق هىىذا ال عيىىير ىىع الخىىذ ليالع لىىيرات الخىىرى ،وخي ىىة ىىي
ي علق ندي ليلنوا ي االق

يدية ،1وهذا ي اخذ لو ينه ن الض و

.2

الفرع الثالث :التحكيم األجنبي
اع بىىر ال شىىرع الضلتىىطيني ال كىىيم ا نبي ىيً إذا ىىرى خىىيرج لتىىطين ،3ىىيل كيم ال نبىىي هىىو ذلىىك
ال كيم الذي ي لع نظيم قينوني عىين ،وكىين

ىدوره ىي كىين غيىر ال كىين ال ىراد نضيىذ كىم ال كىم

يو ،وان كين وطنييً لدولىة ال ىيدر ندىي ال كىم ،إال انىو ا نبيىيً للدولىة ال ىراد نضيىذ ال كىم يدىي ،4والشىك
ان الخوض ي تألة ال كىيم ع ىي إذا كىين ا نبيىيً او دوليىيً ثيىر الكثيىر ىن ال ىعوليت ،وهىذا ر عىو
الخلط بين ال
خيرج

طل يت واللضيظ ال ع ول يدي ،يل كيم ال نبي ته راي الض و ال

ري هو ي ي م

ر ،يل عيىير ال ىراد هنىي هىو ال كىين دون الخىذ ب نتىية الطىراا او طبيعىة النى اع

طبق ال كيم ليلخيرج اخذ

ضة ال نبي عليو ولأنو غيىر

دور ال كم هو نيط ال ضة ال نبية

ى

يعد هذا ك يً ا نبييً ،وان كين الن اع ر لط ل

ىى ىم

لىي ،ا ىي ا ضيقيىة نيومىورك ىيع برت كىين

در ال كم ي دولة غير الدولة ال راد نضيىذ ال كىم يدىي
يلح ال يرة الدولية.5

ثالثاً :ينقسم التحكةيم مةن حيةث التقييةد بقواعةد القةانون إلةى التحكةيم البسةيط والتحكةيم مةع التفةوي
بالصلح وسنوضح ذلك على التوالي-:
 -)1التحكيم البسيط
هىىو ال كىىيم الىىذي يت ى ند ال كىىم ىىي إ ىىدار ك ىىو يىىو إلىىى قواعىىد ال ىىينون ل عنىىيه الواتىىع،
والذي يش ل

يع ال واعد ال ينونية ك ولة كينت او غير ك ولة كيل ليدئ ال ينونية العي ة والعرا.6

1عي ر اللطينية :ال ر ع التيبق ،ب.49
2
3
4
5

ود برمري :ال ر ع التيبق ،ب،20وانظر ي ذات ال عنى و ي تي ي :ال ر ع التيبق ،ب.13

ال يدة ( )3ن قينون ال كيم الضلتطيني رقم (2000 )3م.

طضى ال يل وعكيشة عبد العيل :ال ر ع التيبق ،ب.104
يث ن ت ال يدة الولي ىن اال ضيقيىة علىى انىو ( :طبىق اال ضيقيىة ال يليىة لحع ىراا و نضيىذ ا كىيم ال ك ىين ال ىيدرة ىي إقلىيم دولىة غيىر ال ىي

ال ت ى يل عليىىو لتىىبه آخىىر ان ي ىىدم د يعىىو يطلىىه إليدىىي االع ىراا و نضيىىذ هىىذه ال كىىيم علىىى إقلي دىىي و كىىون نيشىىية عىىن ني عىىيت بىىين اشىىخيب
طبيعية او عنوية ك ي طبق ايعي على ا كيم ال ك ين ال ي ال ع بر وطنية ي الدولة ال طلوه إليدي االع راا او نضيذ هذه ال كيم).

6

انور الطشي :بدا االخ

يب ليالخ

يب ي

يل ال كيم ،دار الندعة العربية ،ال يهرة2004 ،م ،ب.24
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 -)2التحكيم مع التفوي

بالصلح

واذا كين ال كيم اللتيط هو ال ىل ىين االتى ثنيء نىو يىأ ي ال كىيم ىع ال ضىويض ليل ىلح
ول و لىىو يخىىول طر ىىي ال ني عىىة هييىىة ال كىىيم تىىلطة الض ىىل ىىي وعىىوع الن ى اع علىىى

عىىى قواعىىد

العدل واإلن يا دون ال ييد لأ كيم قينون ي.1
وه ىىذا ىىي اخ ىىذ ل ىىو ق ىىينون ال ك ىىيم الضلت ىىطيني ،2وك ىىذلك ال ىىيل ق ىىينون ال ك ىىيم ال

ىىري 3لك ىىح

النوعين ن ال كيم.
رابعاً :ينقسم التحكيم من حيث التنظيم واإلجراءات إلى التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي وسنتناول
كال منهما على النحو اآلتي-:
 -1التحكيم الخاص أو الحر
إن ال كىىيم الخىىيب هىىو ذلىىك ال كىىيم الىىذي ي ىىولى الط ىراا إقي ىىو ىىي ن ى اع عىىين ويكىىون لدىىم
طلق ال رمة ي اخ يير ال ك ين واإل ىراءات ،وال واعىد اإل راييىة وال وعىوعية ال ىي نظىر لشىأن هىذا
الن اع ،4وهو ال ل ي ال كيم ،إال ان هذا النوع ن ال كىيم يشىولو عيىوه ،و ندىي عىدم ىدير ىي قىد
يث ىىور ىىن ش ىىكحت و ى ىىعوليت وا ىىو الطى ىراا ال

ك ىىين ،وليل ىىىيلي ع ىىدم اإل يط ىىة بد ىىي او نشىىىوء

إشكيلييت ي ال ي كن ان ي ع ندي هذا اال ضيق.5

1
2

دند ال ينوري :ال ر ع التيبق ،ب.47

ال يدة ( )36ن قينون ال كىيم الضلتىطيني رقىم ( )3تىنة2000م ن ىت علىى انىو( :ي ىق لطىراا النى اع ضىويض هييىة ال كىيم بىإ راء ال ىلح

بنيء على طله ا د الطراا او ن ل يء نضتدي توية ودية للن اع).
بيندم و يً ل واعد العدالة ،وم و لديية ال كيم ان عرض ً
 3ال ىىيدة ( )39ىىن قىىينون ال كىىيم ال ىىري رقىىم ( )17تىىنة1994م علىىى انىىو ( :ي ىىو لدييىىة ال كىىيم  -إذا إ ضىىق طر ىيً ال كىىيم
ضويعدي ليل لح  -ان ض ل ي وعوع الن اع على

4

عى قواعد العدالة واإلن يا دون ال يد لأ كيم ال ينون).

د ابو الدي ي :ال ر ع التيبق ،ب.67

5ا د التيد

يوي :ال كيم ،دار الندعة العربية2002،م ،ب.13
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ى ار ة علىىى

 -2التحكيم المؤسسي
نب قينون ال كيم الضلتطيني ي ال يدة ( )3الض رة الخي تة على انو يع بر ال كيم ؤتتييً إذا
م ن خحل ؤتتىة خ

ىة ب نظىيم ال كىيم واإلشىراا عليىو تىواء كينىت داخىل لتىطين او خير دىي،

وكذلك ال يل ن ت ال يدة ( )25ن قينون ال كيم ال

ري رقم ( )27تنة1994م على انو:

( لطر ىىي ال كىىيم اال ضىىيق علىىى اإل ىراءات ال ىىي لعدىىي هييىىة ال كىىيم ل ىىي ىىي ذلىىك
إخعيع هذه اإل راءات لل واعد الني ذة ي اي نظ ىة او ركى

كىيم ىي

دورمىة

د ىىي ىي

ىر العربيىة او

خير دىىي ىىإذا لىىم يو ىىد ثىىل هىىذا اال ضىىيق كىىين لدييىىة ال كىىيم ىىع ارعىىية ا كىىيم هىىذا ال ىىينون ان خ ىىير
إ راءات ال كيم ال ي راهي نيتلة).
دو ال كيم الذي واله نظ ىة1او ركى

ىن اركى ال كىيم الىدايم ،وال ىي ان شىرت ىي اع ىيه

ال ره العيل ية الولى ،و ي هىذا ال كىيم النظىي ي يكىون ىض ال ني عىة و ىيً ل واعىد وا ىراءات عرو ىة
تلضيس ،ووعع قوايم لأت يء ال ك ين ال ع دين لديدي

ني

ضون ليلكضيءات والخبرة ل كم ع ل هذه

الدييىىيت ،وليلنتىىلة لدىىذه ال ىىورة دىىي التىىييدة ىىي ني عىىيت ال ىىيرة الدوليىىة ،والتىىبه ىىي شىىيوع هىىذه
ال ىىورة ىىي ني عىىيت ال ىىيرة الدوليىىة هىىي ان ال كىىيم النظىىي ي ي ي ى ليلتىىدولة واليتىىير،

ىىي يعطىىي

اطراا الن اع ال رمة الكي لة ي اخ يير ال كم ال نيته ،ك ي ان لدذه ال نظ يت لوايح نظىيم إ ىراءات
ال كىىيم ،وهىىي إ ىراءات تىىدلة و كلضىىة غيلل ىيً ،2ك ىىي اندىىي ىىدم الع ىىيل اإلدارمىىة ال ىىي طلبدىىي ع ليىىة
ال كىىيم كأع ىىيل التىىكر يرمة وال ر ىىة وال ضىىظ ،ع ىحً عىىن اندىىي ىىو ر ال تىىيعدة للطىىرا الىىذي ي ىىر
ل يل و ال كم ،ومرغه ي نضيذه ،وال شىك ان ال كىيم ا ىلح د ىيً ىي
ىىد نش ىىأت هيي ىىيت ،و نظ ىىيت وطني ىىة خ

ىيل ال ىيرة الدوليىة ىن هنىي

ىىة د د ىىي ال ي ىىيم ل ىىيل كيم و ى ىيً إل ى ىراءات ،وعى ىوالط

ت دة ن ا كيم ال وانين ،وتيعدت نظ يت الع يل وا ى يه الع ىيل والغىرا ال يرمىة وال ىنيعية
على إن يح هذه الديييت ال خ

ة ال ي ولى ال كيم ىي ال ني عىيت ال يرمىة تىواء الوطنيىة اوال ىي

يدخلدي عن ر ال نبي خ و يً لعد ا تيع
1
2

م ال يرة الدولية ،وان شىيرهي ال ىر الىذي ي طلىه إي ىيد

راد ال وا دة :ال ر ع التيبق ،ب.34
دندال ينوري :ال ر ع التيبق ،ب.50
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وتىىيلة تىرمعة ،و عيلىىة ل ىىل ال شىىكحت ال ىىي نشىىأ عندىىي ل يىىث كىىون نظ ىىيت ،وهييىىيت ال كىىيم اكثىىر
ات ى يلة ل طللىىيت هىىذه ال ىىيرة ىىن لىىك الوتىىيلة ال ليديىىة ،وه ىي االل ىىيء إلىىى ال عىىيء الىىوطني ىىي
يولة لل

ول على كم قعييي ندىي ثىم ا خىيذ اإل ىراءات ال طلولىة ل نضيىذه و ىيً ل ىينون البلىد ال ىراد

نضيذ كم ال كيم يو ،وقد ا لح بنداً رييتييً ن بنود عظم ع ود ال يرة الدولية.1
ورغىىم هىىذه االي يبيىىيت ال ىىي ي ى م بدىىي ال كىىيم ال ؤتتىىي بيىىد انىىو لىىو لعىىض ىىن التىىلبييت ،وهىىي ان
ال نظ يت وال راك ال ي ىولى االعىطحع لىيل كيم قىد نشىأت ىي كنىف الىدول ال ىنيعية ،و ثىيل ذلىك
عيىىة ليضربىىول ال ىىي انشىىأت تىىنة1841م ،وغر ىىة ال ىىيرة الدوليىىة ال ىىي انشىىيت تىىنة1923م،2و ىىن ثىىم
كثيى اًر ىىي كينىىت نظىىم ولىوايح هىىذه ال نظ ىىيت ب غىىي رعييىىة

ىىيلح الدولىىة ال د ىة علىىى تىىيه الىىدول

الني يىىة ،ونظى اًر لعىىدم عر ىىة اطىراا النى اع لل كىىم ،والىىذي يى م اخ يىىيره ل عر ىىة ال ركى او ال نظ ىىة
ال ىوايم ال عىىدة لىىذلك إنىىو غيللىيً ىىي

ىىن

عى ع ث ىىة الطىراا ىىي يىىيد وا ينىىة ال كىىم وب ينىىه ذلىىك ال كلضىىة

العيلية.3
وعلى الرغم ن ان ال كيم النظىي ي هىو التىييد ىي الع ىر ال ىديث ىي

ىيل ال عىي حت الدوليىة

الخي ىة وخي ىة ىي إطىير ال ىيرة الدوليىة لتىىبه ظدىور العديىد ىن ال نظ ىيت وال اركى والدييىىيت ذات
الطىىيلع الىىدولي ،وال ىىي عىىطلع لأعلىىيء ال كىىيم الىىدولي ىىي ال عىىي حت ال يرمىىة ،ورغىىم ذلىىك ىىإن الكثيىىر
ن ال ني عيت يضعل اط ار دي الل وء إلى ال كيم الخيب ال ر ،ك ي هو الشأن ي يالت ال كيم ىي
ع ود الب رول.4
وم عىىح لنىىي عنىىد النظىىر ىىي لعىىض اال ضيقيىىيت الدوليىىة نىىرى اندىىي قىىد اث ىىرت هىىي ين ال ىىور ين ىىن
ال كيم ،ال كيم ال ؤتتي وال كيم الخيب دون ادنى ضرقة ي ال عي لة ،و ندي ا ضيقية نيومورك لشأن

1
2
3

راد ال وا دة :ال ر ع التيبق ،ب.34
ا د التيد

يوي :ال ر ع التيبق ،ب.14

دند ال ينوري :ال ر ع التيبق ،ب.49

4خيلد ال يعي :ال ر ع التيبق ،الدي ش ب.11
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نضيىىذ ا كىىيم ال كىىيم ال نبيىىة عىىيم 1958م ،1وكىىذلك اال ضيقيىىة الوربيىىة لل ىىينون ال و ىىد نيىىف لشىىأن
ال كيم ال يري الدولي تنة 1961م.2

1

ال يدة ( )1ن ا ضيقية نيومورك 1958م الض رة الثينية على انو( -:وي

ي يالت

2

ددة بل ايعي ال كيم ال يدرة ن هيييت

ىد لأ كىيم ال ك ىين" لىيس ىط ال كىيم ال ىيدرة ىن

ك ىين للض ىل

كيم داي ة ي كم إليدي الطراا).

ال يدة الولي( :طبق اال ضيقية ال يلية لحع راا و نضيذ ا كيم ال ك ين ال ىيدرة ىي إقلىيم دولىة غيىر ال ىي ال تى يل عليىو لتىبه آخىر ان ي ىدم

د يعو يطله إليدي االع راا و نضيذ هذه ال كيم على إقلي دي و كون نيشية عىن ني عىيت بىين اشىخيب طبيعيىة او عنويىة ك ىي طبىق ايعىي علىى
ا كيم ال ك ين ال ي ال ع بر وطنية ي الدولة ال طلوه إليدي االع راا او نضيذ هذه ال كيم).

54

الفصل الثاني
الطبيعة القانونية للتحكيم وتمييزه عن األنظمة األخرى المشابهة له
وتوا ن طرق ي هذا الض ل إلى دراتة الطبيعة ال ينونية لل كيم ،و يي ه عن النظ ة
الخرى ال شيبدة لو ،وذلك عبر ثحثة لي ث ،وهي على الن و اآل ي:
ال ل ث الول :الطبيعة ال ينونية لل كيم
ال طله الول :النظرمة ال عيقدية
ال طله الثيني :النظرمة ال عييية
ال طله الثيلث :النظرمة ال خ لطة
ال طله الرالع :النظرمة الذا ية او ات حلية لل كيم
ال ل ث الثيني :ي ال كيم عن النظ ة الخرى ال شيبدة لو
ال طله الول :ال كيم وال عيء
ال طله الثيني :ال كيم وال لح
ال طله الثيلث :ال كيم والخبرة
ال طله الرالع :ال كيم والوكيلة
ال طله الخي س :ال كيم واال ضيق على ن ل االخ
ال طله التيدس :ال كيم ال و يق والوتيطة
ال ل ث الثيلث :ال تييل ال ي ال خعع لل كيم
ال طله االول :ال تييل ال عل ة ليل وال الشخ ية
ال طله الثيني :ال تييل ال نييية
ال طله الثيلث :ال تييل ال عل ة ليل نتية
ال طله الرالع :ال تييل ال عل ة ليل نضيذ
55

يب ال عييي

المبحث األول
الطبيعة القانونية للتحكيم
إن الخوض ي دراتة الطبيعة ال ينونية لل كيم ،و تألة اع ليره طرمق ن طرق ال يعي
ال ديثة ،وانو واقع قينوني أخذ لو ال شرمعيت ال يرنة واال ضيقييت الدولية ،1يوعح لني دى ا ضيق الض و
على اع ليره وتيلة ل ل ال ني عيت
بذلك هد يً اتيتييً وهو

و يً ل رار ال كم ،والذي يع بر ل ن لة ال كم ال عييي
يلح وال وق ال ني ع عليدي ،2وان كين ال كيم

يية ال

يً

و اًر على ي م

اال ضيق ل دده ن ني عيت ،وال يتري إال على طر ي الن اع وخلضييدم ،إال انو قد بر ت عدة ا يهيت
دية بلورت اراءهي ،وا كيرهي ي نظرميت ل أت إليدي ل ؤكد ي ذهبت إليو،

ي اثير ال تيؤل ول

طبيعة ال كيم ال ينونية دل هو نظيم ا ضيقي ام قعييي ام خليط بين هذين النوعين ،ام لو طبيعة
ت لة.3
ون تم دارت ني لدذا ال ل ث إلى اربع طيله وهي على الن و اآل ي:
المطلب األول
النظرية التعاقدية
ات ند ا

يه هذه النظرمة على كرة ان ال كيم عليرة عن وتيلة للع ل ال ر الذي يددا

بدوره إلى إب ار اإلرادة الضردية وال رمة الضردية ،4إذ إن نظيم ال كيم يع بر نظي يً ر لطيً ليلع د ال دني
العيدي ،لأل طراا ي هذه

العحقة ال عيقدية ن ال رمة ي

ديد نوع ال كيم ال راد طبي و

واإل راءات ال لعة ،و ن ثم الض ل ي الن اع ،5و ثيل ذلك ان ال كيم بنوعيو اإل ليري واالخ ييري
يكون لألطراا يو وعع الشروط ،و ديد اإل راءات ال لعة ،وذلك ليلنب على ال كيم لأن يكون
1وايل علي :ال ر ع التيبق ،ب ،61و ي لعدهي.
2
3

ود هيشم :ال ر ع التيبق ،ب.210
عحء ابو ا د :ال كيم ي ني عيت الع ود اإلدارمة الدولية ،دار ال ي عة ال ديدة ،اإلتكندرمة2012،م ،ب .30

4إبراهيم

يتن :طبيعة الد ع ليل كيم ي الخ و ة ال دنية ،نشأة ال عيرا ،اإلتكندرمة1999،م ،ب.21

5ا ى ىىد ال ى ى ىىح ي :النظى ى ىىيم ال ى ىىينوني لل كى ى ىىيم ال ى ى ىىيري الى ى ىىدولي ،د ارت ى ىىة يرنى ى ىىة ،الطلعى ى ىىة الولى ى ىىى ،ال ؤتت ى ىىة ال ي عيى ى ىىة للد ارتى ى ىىيت والنشى ى ىىر
وال و مع1994،م،

نعيء ،ب.18
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دداً ،وكيضية عيين ال ك ين ،وب ينه ذلك اخ يير الوقت وال كين ال نيتبين إل راء ال كيم،
و ديد اإل راءات ال لعة ي ذلك ،وال ينون ال راد طبي و تواء على وعوع الن اع اوعلى اإل راءات
ال عل ة ل ل الن اع ،و ر ه هذه العحقة ال عيقدية اال ضيقية على الطراا ال ا يت ووا ليت
و ن ع ندي االل ام ليلخعوع لل كم ال يدر عن ال كم ،هيد ين بذلك

ددة،

ل دم الخي ة ،وليل يلي

ي عح لني لييً ان نيط هذه النظرمة هو اإل ضيق او العحقة ال عيقدية ،إذ إن لل كم او ال ك ين نظر
د ة ن الطراا و يً لدذه العحقة ال عيقدية او اإل ضيق ،تيلليً والية ال عيء العيدي

قعية عينة

للدولة (ال ك ة) دخحً ذلك

ت ظلة ال كيم ،يل كيم ال يدرة أخذ قو دي ،وال ا ي دي ن

اال ضيق ،وان كين نيطدي إرادة الطراا ،إن إل ا ي دي أ ي ن هذه اإلرادة ،و ن ا ضيق الخ وم على
ال كيم ،وليل يلي ل كم ال كم نضس خ ييب هذا اال ضيق الذي اك ته ال ضة ال عيقدية.1
البد ن اإلشيرة إلى ان ال شيلو ي إ راءات ال كيم ،وا راءات ال عيء العيدي ال يعني
طيل د ي ،ل يث ال تري على إ راءات ال كيم قواعد ال ار عيت ال دينة وال يرمة ليلشكل ال ع ول لو
ا يم ال عيء ،يل كم ثحً ال يع بر

ثحً عن التلطة ال عييية للدولة ،وان ي هو

ثحً عن الطراا

ليس إال ،ولكن هذا ال ي نع ن نضيذه عن طرمق ال عيء ثلو ي ذلك ثل ال كيم ال يدرة ن
ال يكم.2
نخلص

ي تبق ان ان ير هذه النظرمة يبنون نظرم دم على ان ال كيم هو

رد وتيلة ن

وتييل ل ال ني عيت ال ي كضلدي ال ينون و ن ثم يل كيم ي د اتيتو ي اال ضيق ال برم بين الطراا
على ال كيم ،و ي كم ال كم اال ن ي ة لدذا اال ضيق ،وال ت د قو و ن راعي الخ وم على عرض
الن اع على

1
2

كم و نضيذ ا كي و.3

راد ال وا دة :ال ر ع التيبق ،ب.46

ال يدة ( )45ن قينون ال كيم الضلتطيني رقم ( )3تنة2000م ي الض رة الولى على انو ( -:إذا ان عت ال دة ال ن ىوب عليدىي ىي ال ىيدة

( )44ىىن هىىذا ال ىىينون دون الطعىىن ىىي قىرار ال كىىيم

ىىدر ال ك ىىة ال خ

ىىة بنىىيء علىىى طلىىه ا ىىد الطىراا قى ار ار ب

ال نضيذية ،ويكون قرار ال ك ة نديييي ،ومنضذ ليلطرم ة ال ي نضذ بدي ق اررات ال يكم).

3عحء ابو ا د :ال ر ع التيبق ،ب.36
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ىىدي و واكتىىيلو ال ىىيغة

إال ان هذه النظرمة لم تلم ن االن يد،

ن دي هذه النظرمة يرون لأن

ور االن يد يك ن

ي اندي ليلغت ي ال رمة ال عطية لألطراا ،يل تليم لأن ال كيم يبدا لي ضيق ،ولكن ال ي كن اع لير
ان ال كم ال يدر عن ال كم ع حً عيقدييً ،ل يث ي م برمر ذلك لأنو إذا ي ات ؤنضت ا يم
االت ينيا ليلطعن او ايداعو ي ال ك ة ال خ

كة

ة إلكتيلو ال ضة ال نضيذية او تخ ال كم ،وهو

ع ل عيقدي او م ر ع دعوى ا لية لطحن ال كيم ،ومؤخذ على هذه النظرمة ايعي ان ي هو
عطى للخ وم ي نظيم ال كيم هو عطى لدم ا يم ال عيء العيدي ،لدم الل وء وق ي شيءوا،
ووعع طللي دم كيض ي شيءوا او و يً لطلليت د ة لل عيء ك ي هو ال يل ي ال كيم.1
المطلب الثاني
النظرية القضائية
يتلم ان ير هذه النظرمة إلى اع لير ان كل كم

كيم ل م ،ومؤخذ اإلل ام بإبرام ا ضيقية

ال كيم ،وانو البد ن ال ضرقة بين ا ضيقية ال كيم ،و كم ال كيم ،إذ إن هذه ال ضرقة وعح الهداا
ال ليينة ال راد

ي دي ،أن ير هذه النظرمة يرون ان ا ضيق ال كيم إن ي هو يض ح ويعبر عن

إرادة الطر ين اللذين يرون إخعيع الن اع لل ك ين للبت يدي ،و نيط هذا االخ يير ن قبلدم
لل ك ين إن ي يددا إلى االت حلية ال ي ة دون دخل ندم او ن والية ال ك ة (ال عيء العيدي)،
وان ال كم يع بر قيعييً ل كم ي انيط لو ن ع ل ،وهو الض ل ي ال ني عيت ،ح يت د تلط و
ضة الشرعية عليو ،ولوال هذه ال ضة ل ي ا لح

ن اال ضيق ،وان ي ن إرادة ال شرع ال ي اعضت
أخوذاً ل ك و.2

ومدلل ان ير هذه النظرمة3لأن الض ل بين اال ضيق و كم ال كيم ال يعنى الض ل ال يم ،إذ إن
هنيك يثل بين كم ال كيم وال كم ال يدر ن ال عيء العيدي ،ت دلين ل

دم ان طيلع ال واعد

ال ينونية ال ي نظم ال كيم ن يث الشكل (،إذ كم ال ك ة غيلليً ي يكون ك وليً و تبليً ،و وقعيً
1
2

ود هيشم :ال ر ع التيبق ،ب.218
اتي ة ال واري :ال ر ع التيبق ،ب.37

3ابو مد رعوان :التس العي ة ي ال كيم ال يري الدولي1981،م ،ب.27
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عليو ن الطراا ،و ش ول بداخلو بيينيت طيل ة ل ي هو ال يل عليو ي ال عيء العيدي) ،و ن
يث ال وعوع عند

دور كم ال ك ين ،إن ال كم يكون

رك اً على ن وب ال ينون والعدالة

وغير خيلف للنظيم العيم ،و نطلق ديم ال ك ين ،وا كينية ات ينيا ال كم ن عد و ،وهذا ي
ذت عليو لعض الدول ،واعطت ل كم ال كيم قوة نضيذية ليشرة او عي لة ،ح ي ة ي نضيذهي
إلى قرار قعييي تبق ،اي انني ن ل إلى ان هذه البلدان ض ل و عع ال يثل لعيداً ،ا ي ي لعض
الدول الخرى ح

و إلى هذا اال يه ،وان ي اعطت ال لغة ال ينونية ال لعة ي ال عيء العيدي

على كم ال كيم ،وا راءا و واعطيه ال وة ال نضيذية غير خيلضيً للنظيم العيم للدولة ال راد نضيذ ال كم
يدي ،و ثيل ذلك رنتي وبل يكي.1
وا ي ي ي ي علق ل د ة ال ك ين دي شلو لدى ال عيييين د ة ال يعي ،يل ك ون
كيل عية يدرتون الن اع ،2وي ي ون ادلة الخ وم ي دعواهم ع الخذ لعين االع لير عند ذلك قواعد
اإل راءات ال شيبدة ل لك ال واعد ال ي ي م إع يلدي ا يم ال عيء ،ك ي ان ال ك ين على غرار ال عية
يض لون ي ال عية ،اي اندم ينظرون ي الن اع ن و دة نظر الواقع وال ينون ،ويتلكون ي ع لدم
تلكيً ت حً

ي يً وبدون اية رقيلة عليدم ن طرا ال ني عين ،وات نيداً إلى شرمعيت الكثير ن

الدول يض ل ال ك ون ي الن اع لعيً لل ينون ،و ك دم ي و ان يخعع للطعن ال ليشر ،ك ي هو
يل ال كيم ال عييية ،وهذا طل يً ل ينون عدد ن الدول ال ي ندج ند يً ذ اًر ي هذا الشأن كضرنتي
ال ي ي و يدي ات ينيا كم ال كيم ،او إعيدة ال يك ة يو ،3وم تيءل ان ير النظرمة ال عييية ي
هذا ال دد ،دل ي و ان ؤكد ال ك ة الع د او ضتخو؟.
وهل ي و ان ت بدل ال ك ة إرادة الطراا ل ك دي؟ اليس واع يً ان دور
االت ينيا إن ي ين
يثل ي وظيضة

ر ي إعيدة نظر الن اع الذي

3

ك ة اول در ة ،واذا كين ث ة

ك ة االت ينيا و ك ة اول در ة ،ح دل الطبيعة ال طعية ي الولى على

1ا د ابو الو ي :ال كيم االخ ييري واال ليري ،ر ع تيبق ،ب.18
2

در لشأنو كم

كة

اتي ة ال واري :ال ر ع التيبق ،ب.38
تن شضيق :ال ر ع التيبق ،ب.22
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طبيعة الثينية ،ام خح يً للع د ي و ان يعيد النظر ي كم ال كيم وان ي م عديلو او غييره ن طرا
ك ة االت ينيا ،وهو ي يؤكد لشكل يتم ان ( كم ال كيم) ك يً قعييييً وليس ع داً.1
و ؤدى هذه ال

ج ان ال كيم ليس إال شكحً خي يً ل يرتة العدالة ،والخيرة هي وظيضة ن

وظييف الدولة ،إذا رخ ت الخيرة لألطراا ليلل وء إلى ال كيم ،ووا ت على إي يا نشيط
ؤتتي دي ال عييية ي هذه ال وال ،إن هذا يعني ان

وى ال كيم ن

ر ي

يرتة وظيضة

عي ة قينونية ،وليل يلي إن كم ال كيم ي هو إال ك يً قعييييً.2
هذا وقد انكر ان ير النظرمة ال عيقدية ي ذهه إليو ال عيييون ،إذ يرون ان ات ع يل ذات
ال

طل يت ي ال ينون تواء ييل ال كيم او ييل ال ار عيت ال عييية ن ثل كم او ن اع او

خ وم وغيرهي ،ال يعد إال شيبدي وه يي ،وال ي دد بذا و طبيعة ال كيم ال ينونية ،ا ي ي ي يخب
طبيعة د ة ال ك ين ال ي طيبق ك ي يري ال عيييون ع د ة ال يعي ،إن ان ير النظرمة
ال عيقدية -الطير ين ينليً ن عني ر ال شيلو -يضرطون ي إب ار االخ ح يت ال يي ة ال ي دل على
ان ال ك ين ليتوا قعية ،3و ن ابر هي ان نيط ال كيم هو ا ضيق وم تم ليل لغة الع دية الل ة
وال كم يت د قو و ن إرادة الطراا ال رة ط.
المطلب الثالث
النظرية المختلطة
يبني ان ير هذه النظرمة نظرم دم على ان ال كيم هو نظيم خ لط،

يولين بذلك ال و يق

بين النظرم ين4وليل يلي ار عين ات حل كل طبيعة على دة ،إذ يع بر ان ير هذه النظرمة ان
ال كيم ذو طبيعة خ لطة ،ومؤخذ و ف عين على كل ر لة ن ار لو ،يل ل ان ال كيم ع د
كون ن عدة إ راءات ر ب تلتل و ق نظيم عين ،أ

1عبد ال يد الشواربي :ال ر ع التيبق ،ب.31
2

ا د ابو الو ي :ال كيم االخ ييري واال ليري ،ر ع تيبق ،ب.19

3اتي ة ال واري :ال ر ع التيبق ،ب،38-37
4انور الطشي :ال ر ع التيبق ،ب.28

تن شضيق :ال ر ع التيبق ،ب.22

60

يه هذه النظرمة ال يع برون ان ال كيم

لو طبيعة وا دة ن نشأه و ى نديي و ،بل لكل ر لة كييف خيب بدي (ل عنى ال كييف ال ينوني
ال نيته) ،يبدا لع د ي م بين اط ار و وقعيء لطبيعة ال كم وقو و اإلل ا ية.1
ومؤمد هذه النظرمة اغله الض ديء ت دلين بذلك على ي ددا إليو

ل ة ال يرة ،وال طله

بدي إطحق رمة اال ضيق على ال كيم نذ بديو ،و ن ثم و ول ال كيم إلى ال ر لة الخيرة ال ت ة
ل رار يأخذ

ي و بذا و دون دعوى ا يم ال عيء إلعضيء هذه ال

االل ا ية وال نضيذية لعد

ديق ال ك ة ال خ

ية ،وا ي ك و يأخذ ال لغة

ة ،أن ير هذه النظرمة يعيبون على النظرمة الع دية

وال عييية ن عدة نوا ي ،ل يث ذهبت هذه النظرمة إلى و ف نظيم ال كيم و ضيً وا داً دون
اع لير لل ار ل ال ي م بدي ،وذلك لنو ي ال ي ة نظيم و وا ليالخ حط ،لنو يبدا لي ضيق ثم
إ راء ثم ين دي ل رار الض ل ي ال وعوع

ل الن اع.2

إذا ي م الخذ لكل نظرمة على دة ،إن ذلك يثير

عولة كبيرة ،يل وه وال عل

ال ج بيند ي وعدم اخذ نظرمة و رك الخرى ،يل ح ظ ل ي نيول و هذه النظرمة ي عح ان ان ير هذه
النظرمة بنوا وقف الوتط بخحا النظرم ين التيل ين ،كل وا دة ا دت إلى الخذ ل وقف عين،
يلولى اخذت ليع لير ان ال كيم اتيتو اال ضيق على ال كيم ،و ن ثم يكون كم ال كم
ليل لغة ال عيقدية وليس ال عييية ،وا ي الثينية اخذت ليع لير ان ا ضيق ال كيم ي هو إال

ت يً

رك لبدء

ال كيم ،وان ال كم الضي ل ل وعوع الن اع هو كم ي تم ليل لغة ال عييية الل ة ،وم ر ه على
الخذ بدذه االنظرمة ال خ لطة ن ييج هي ة خي ة ي ي ي علق ب ديد ال ينون الوا ه ال طبيق ،وكذلك
ي ي ي علق ب نضيذ ال كيم،

ثحً ال ينون الوا ه ال طبيق ي م

ديده طل يً لل ر لة ال ي ي ر بدي

ال كيم  ،ضي ال ر لة الولي ي م طبيق ال ينون الوا ه ال طبيق على اال ضيقييت والع ود ،و ى
ال ر لة ال يلية ر لة ال داعي وال وا دة(اال راءات ال عييية) ي م طبيق ال ينون الوا ه ال طبيق على
ال تييل ذات الطيلع ال عييي ،ا ي ي ي ي علق ب نضيذ ال كيم وذلك لعد

1خيلد ال يعي :ال ر ع التيبق ،ب.113
2

تن شضيق :ال ر ع التيبق ،ب.21
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دورهي ،إن هذه ال كيم ن

قبل الع ود اي قبل

دور ال ر ب نضيذ ال كيم و
دي و ن قبل ال ك ة ال خ

دور ال ر ليل نضيذ و

وقد اخذا ال شرعين الضلتطيني 2وال

دي دي ،و

ير ل ن لة ال كم ال عييي ال ل م لعد

ة.1

ري 3بذلك إال ان هذا الراي ال يخلو ن الن د 4ل يث
ليل ل ار ل ال كيم دقيق ،إن

انو على الرغم ن قييم هذه الطبيعة ال خ لطة لل كيم على اتيس

ال ليل ال ينوني ي ه اال ي ف عند ال ول لأن ال كيم ذو طبيعة خ لطة،

ثل هذا الو ف يع بر

ل ثيلة اع راا ليلع

 ،و يولة للدروه ن وا دة ال ي ة لألعيدهي ال عددة ،يلوا ه ي وا دة

هذه ال ييق ال راد

ديد دور كل عن ر وطبيعة

ليليدي إلى الل ث عن العني ر ال ي ة ،و يولة

كل إ راء ي كل ر لة ن ال ار ل ال كيم ،وا ي الن د اآلخر إن ال ول ليلطبيعة ال خ لطة لل كيم
يؤدي إلى خلط بين
ل رد

ية كم ال كيم وبين قو و ال نضيذية،

ية ال ر ال عي ثبت ل كم ال كيم

دوره وهي ا ر خيلف عن ال وة ال نضيذية ال ي ال ي و هي كم ال كيم إال لعد

ال ك ة ال خ

ديق

ة.5

1عحء ا د :ال ر ع التيبق ،ب.43
2

ال ىىيدة ( )47ىىن قىىينون ال كىىيم الضلتىىطيني رقىىم ( )3تىىنة2000م يىىث ن ىىت علىىى انىىو( -:يكىىون ل ىرار ال كىىيم لعىىد

ال خ

3

ة ال وة وال ضعول ال ي ل اررات ال يكم وم م نضيذه ليل ورة ال ي ينضذ يدي اي كم او قرار

ال ىىيدة ( )9ىىن قىىينون ال كىىيم ال

يدر عن

ك ة و يً لأل ول ال رعية).

ىىري رقىىم ( )17تىىنة1994م،علىىى انىىو -1 ( -:يكىىون االخ

ىىيب بنظىىر تىىييل ال كىىيم ال ىىي ي يلدىي هىىذا

ىىي لة االخ

يىىع إ ىراءات ال كىىيم).

ال ينون إلى ال عيء ال ري لل ك ة ال خ ة ا حً بنظر الن اع ا ي إذا كين ال كيم يرمىيً دوليىيً تىواء ىرى ىي
ر.
االخ يب ل ك ة ات ينيا ال يهرة ي لم ي ضق الطر ين على اخ يب ك ة ات ينيا اخرى ي
 -2و ظىىل ال ك ىىة ال ىىي ينع ىىد لدىىي االخ

ىىيب و ىيً للض ىرة التىىيل ة دون غيرهىىي

ىىيب

ىىى ان دىىيء

وكىىذلك ال ىىيدة ( )55ايعىىي ىىن نضىىس ال ىىينون يىىث ن ىىت ( -:ىىو ا كىىيم ال ك ىىين ال ىىيدرة طل ىيً لدىىذا ال ىىينون
وا لة النضيذ ل راعية ال كيم ال ن وب عليدي ي هذا ال ينون).

4

ىىدي و ىىن ال ك ىىة

د ال غبي :ال ر ع التيبق ،ب.41

5عبد ال نعم الدتوقي :ال ر ع التيبق ،ب.91
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ىر او ىي الخىيرج يكىون

يىىة ال ىىر ال عىىي و كىىون

المطلب الرابع
النظرية الذاتية أو استقاللية التحكيم
ظدرت ؤخ اًر ي الض و نظرمة اخرى ديدة 1اطلق عليدي ت ية النظرمة الذا ية ،وال ي يتعى
ان يرهي للوقوا على إشكيلية الطبيعة ال ينونية لل كيم ،ب عدين عن كر ي الع د وال عيء آخذين
ليالع لير الددا وال

ل ة ال ر وة ن نظيم ال كيم ،دذه النظرمة بنى كرة كون ال كيم ظيهرة

لو االت حلية او الذا ية

2

ت دة ذلك ن الطراا والعراا الدولية وال ليدئ ال ش ركة بين الدول

ي يغنيدي عن ال

يدر الوطنية ،يلنظرمة بنى ال كيم ال رر كلييً ،ول يث يذهه ان ير هذه

النظرمة إلى ان يد

يع النظرميت التيبق ذكرهي ال ي اع برت ان الطبيعية ال ينونية لل كيم ال ي كن

ديدهي ي لم

ق الددا ال ر و ن نظيم ال كيم ن نضعة واقعية ،اي ال

ل ة الخي ة

لألطراا ،اي لك الع ينيت ال ي ل م الطراا لكي ال ي و دوا إلى ال ك ة (ال عيء العيدي) ،وهم
يع برون ان ال كيم نظي يً ذا ييً على اتيس ال يولة ي االت دالل ن يهية نشيطو ،وطبيعة اهدا و،
وكيضية ع لو وليس لغيرهي ،3ذلك اندم يذهبون ي هذا اال يه إلى الخذ ي االع لير اهم خ ييب
ال كيم وهي الترعة و حي ة إ راءا و ،دون ي ي علق ب نضيذ ال كيم ال يدرة عنو ،ول ي كين ال شرمع
ي ال ل يعكس ال ي يت الع لية لل يرة ،إن

*

تين إ راءات ال كيم علق ليل يره البر ي ية

لر يل الع يل ،و نضيذ ا ضيقية ال كيم ،و كم ال كيم يضتر بل و و لداء ال عي حت ال يرمة الدولية
ادا ًء دقي يً ،وعلى هذا إن رايدم ي الطبيعة ال ينونية لل كيم ان ي

دد ي انو نظيم خيب

رر

ن العني ر ال عيقدية وال عييية ،ويع ن الترعة ال حي ة ي نظر ال عييي ،والع ينيت ال ي
ي ي دي الطراا ،ح لع ي ذلك إ راءات عينة ل يية ال وق وال راك

يلم يكن إع يلدي ل يً

و ق ال ينون ال ع ول لو ،ك ي هو ال يل ي ال عيء العيدي ،وان ي إ راءات يروندي نيتلة و حي ة

1

تيد ا د :ال ر ع التيبق ،ب ،48وانظر ي نضس ال عنى

2إبراهيم ال غبير :ال ر ع التيبق ،ب.20

تن شضيق :ال ر ع التيبق ،ب.2

3انور الطشي :ال ر ع التيبق ،ب.30
*

يطلق على الب ار ي ية ا ييني "النضعيىة" ،ذلىك انىو يع ىد اندىي ىؤ ن لىأن الشىيء النىي ع او ال ضيىد لطرم ىة ع ليىة هىو ىط الشىيء ال ي ىي او الىذي

ي ه وععو ي االع لير ،وهو ايعي اي شيء ي كن ان يتيعدني على الل يء على قيد ال يية ي ال دى ال
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ير.

للن اع ،ا ي ليلنتلة لل كيم ي نظرهم هو اداة ا ضيقية خ لضة ل تم ن اع
العيدي بإ راءات عينة
يم

دد خيرج نطيق والية ال عيء

ددة قينونيً ،وايعي كذلك ال يل ليلنتلة لل كم الضي ل ي الن اع البد ان

دي و ن ال ك ة ال خ

ة – ال عيء العيدي -وهو نظيم اقره ال شرع وا ي ه و بنيه الض و

ال ينوني.1
يب قعيء الدولة،

وطيل ي ان ال كيم يخرج عن نطيق اخ

ي ت لك العني ر

ى

ليلطيلع ال عييي عن لك العني ر ال نطبق عليدي الطيلع ال عيقدي ،دني ي كن إعطييو الذا ية
ال ت لة ،وخرو يً ع ي نيول و النظرميت التيبق ذكرهي.2
وعحوة على ي دم أن ير هذه النظرمة يأخذون ليالع لير راعية لك ال طلليت ال يوية ثل (ال
وطنية) ال كيم ،وتلطين إرادة الطراا غير ال يد ي اخ يير ال واعد ال وعوعية واإل رايية ،والشك
ان الذا ية ال طل ة عد ثوليً يكتو ال كيم ،ويعطيو ا يي اً وق الدول وهي عند

لدي ي الن اع طبق

ن
ثنيء.3
ال ينو ال يري الدولي ات ً
والخالصة إن ي ذهه إليو ان ير هذه النظرمة لعدم االع لير للواقع ال عي ر وال طور ين
هذا االنض يل عن ال عي رة وال داثة غير
بو ود

ع ر يل الع يل ال نض ل عن ال

بول ،وال ول اندي بنية على

ييق ليطلة ي ي ي علق

ع ي بين الدول ،وهو ال

ع الذي ع وا لأنو

ينشىء قينونو الخيب ،ويعع ي يرمد ن ن وب وا ق ي دم و

يل دم ،و عيين هيييت للض ل

ي الن اعيت النيشية عن العحقيت بين ال ير الذين ين ون إلى هذا ال

ع ،4واخي اًر إن هذه النظرمة

وب و ددي ن و عدم االع راا ليلنظ ة ال ينونية الوطنية ال ثلة لتلطين الدولة ،إندي بذلك الندج
ال لع ن ان ير هذه النظرمة ي عيرض ع بدا تييدة الدولة ،ويعد خرو يً عنو.5

1
2
3
4

إت يعيل ال ميدي :ي ال كيم وا ديد ال عيء ،دار الندعة العربية ،ال يهرة2006 ،م ،ب.31
انور الطشي :ال ر ع التيبق ،ب.30
إت يعيل ال ميدي :ال ر ع التيبق ،ب.31
اتي ة ال واري :ال ر ع التيبق ،ب.40

5
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الرأي المختار
ن يل إلى الخذ ل ي اخذت لو النظرمة ال خ لطة نظ اًر لل نط ية والواقعية واخذهي ليالع لير
ل يع ار ل ال كيم دون رك إل داهي او

يهل،

يل كيم عليرة عن ع لية نظ ة نشأ لي ضيق،

و ر بإ راءات ،و ن دي ل رار يض ل الن اع ،وذلك و ي لل ينون والنظيم العيم.1

1عبد ال يد الشواربي :ال ر ع التيبق ،ب.32
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المبحث الثاني
تميز التحكيم عن األنظمة األخرى المشابهة له
عند نيول ال كيم ل ضدو و اال طح ي ،والذي ي خلل كومنو ار ل بدا لي ضيق ،و وتطو
إ راءات

ددة و عينة ،و ن ثم ن دي ل كم ي ل للن اع ،1دو يعطي اال يي لل كيم عن غيره ن

ال ضيهيم الخرى ال ي يرس ي ال يية ال ينونية ،وال ي ي حقى عدي ال كيم ي
ي

يييت ،وقد ي يطع

مييت اخرى ،وهذا واعح ي ال عيء ،ول ضة خي ة ي ال لح و ي الخبرة و ي الوكيلة

وال و يق والوتيطة و ي اال ضيق على ن ل االخ

يب ال عييي بنظر الخ و ة.

وسنتناول هذا المبحث من خالل ست مطالب وذلك على النحو اآلتي:
المطلب األول
تمييز التحكيم عن القضاء
على الرغم ن ان ال عيء هو ظدر يعكس تييدة الدولة وتلطيندي 2إال ان الخ وم يل أوا
إلى ال كيم ،يل يي بين ال عيء وال كيم يظدر ن يث التيس والنطيق وليإلعي ة إلى ي يخواله
ح ييت ،وآثير ر لة ل ثل كل ند ي على ذلك.

ن

أوالً :من حيث األساس
نب ال يدة ( )7ن قينون ال كيم الضلتطيني رقم ( )3تنة2000م على انو-:
( إذا شرع ا د اطراا ال كيم ي ا خيذ اي إ راء قينوني ا يم اية

ك ة عد الطرا اآلخر

لشأن ا ر م اإل ضيق على إ يل و إلى ال كيم ،ي و للطرا اآلخر قبل الدخول ي اتيس
الدعوى ان يطله ن ال ك ة وقف ذلك اإل راء وعلى ال ك ة ان
ل

ة ا ضيق ال كيم.

1هشيم خيلد :ال ينون ال عييي الخيب الدولي ،ال ر ع التيبق ،ب.524
2عحء ابو ا د :ال ر ع التيبق ،ب.9
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در ق ار اًر بذلك إذا اق نعت

 -3ال ي ول ر ع الدعوى ال شير إليدي ي الض رة التيل ة دون البدء ي إ راءات ال كيم
واإلت رار يو او إ دار قرار ال كيم).
وكذلك ن ت ال يدة ( )13ن قينون ال كيم ال

ري رقم ( )27تنة على انو-:

( -1ي ه على ال ك ة ال ي ير ع إليدي ن اع يو د لشأنو ا ضيق

كيم ان

كم لعدم قبول الدعوى إذا

د ع ال دعى عليو بذلك قبل إبدايو اي طله او د يع ي الدعوى.
 -2وال ي ول ر ع الدعوى ال شير إليدي ي الض رة التيل ة دون البدء ي إ راءات ال كيم او االت رار
يدي او إ دار كم ال كيم).
وال يرئ للن ين التيل ين ي د ان هنيك اخ حا ي اتيس الل وء إلى ال عيء عنو ي ال كيم،
يلل وء إلى ال كيم يكون و يً إلرادة الخ وم ،و ته ي ا ض وا عليو ،ا ي الل وء إلى ال عيء العيدي
يل ل ال كين إلرادة الخ وم ،وان ي ن يدعي ل ق ي لو الل وء لل عيء طيلليً ال يية ال عييية
ل وعوع

و ،وللخ م اآلخر الد يع عن نضتو

دم الدلة والبينيت على ذلك ،وذلك كضلو الدت ور

ونظ و ال ينون ،واتيس ذلك ع و ية هذا ال ق ،وا ية االت ع يل دون ال يد ل وا ة الخ م الخر
اوشرط خيب وععو ا د الطراا ،1وال ني ل ي علق ليلنظيم العيم ،وال ين ج اي اثر قينوني لنو
ليطل ،والشك انو إذا ي م اال ضيق على الل وء لل كيم ح يت طيع ا د الخ وم ان ير ع دعوى ا يم
ال عيء العيدي لن ذلك ينيقض ي ا ض وا عليو ،وهو ل الن اع عن طرمق ال كيم.2

ور ع كذلك
1عبد الع م خليضة :ال ر ع التيبق ،ب ،16ا
2

تن شضيق :ال ر ع التيبق ،ب.15

ىىيدة ( )13ىىن ال ىىينون ال كىىيم الضلتىىطيني رقىىم 3م2000م يىىث ن ىىت علىىى انىىو( -:ال ي ىىو طلىىه رد ال كىىم إال إذا و ىىدت ظىىروا ثيىىر

شكوكيً لدي ىي يبررهىي ىول يد ىو او اتى حلو ،وال ي ىو لي ىن اطىراا ال كىيم رد

لعىد ان ىم عيىين هىذا ال كىم  . 2-ىع ارعىية ىي عى ن و الض ىرة ( )1اعىحه ال ي ىو
الطراا).
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كىم عينىو هىو او اشى رك ىي عيينىو إال لتىليه اك شىضدي
ىديم طلىه رد هييىة ال كىيم او ن ي دىي لعىد اخ ىيم بينىيت

ثانياً :من حيث االختصاص
دد قينون ال كيم الضلتطيني رقم ( )3تنة 2000ي ال يدة ( )16اخ

يب ال كيم ل يث

انو-:
( خ ب هيية ال كيم ليلض ل ي ال ور ال يلية-1:ال تييل ال عل ة ليالخ

يب -2ال تييل

ال عل ة لي ضيق ال كيم - 3الطلليت ال عل ة برد هيية ال كيم او ا د اععييدي -4الد وع ال عل ة
ليل كيم ال عروض ا ي و).
وكذلك ال يدة ( )46ن قينون ال كيم ال

ري رقم ( )27تنة 1994ن ت على انو-:

( إذا عرعت خحل إ راءات ال كيم تألة خرج عن والية هيية ال كيم او طعن ليل ومر ي
ومرهي او عن عل نييي آخر ي لديية ال كيم

ورقة قد ت لدي او ا خذت إ راءات نييية عن

االت رار ي نظر وعوع الن اع إذا رات ان الض ل ي هذه ال تألة او ي ومر الورقة او ي الضعل
ال نييي اآلخر ليس ال يً للض ل ي وعوع الن اع واال اوقضت اإل راءات

ى ي در كم ندييي ي

هذا الشأن وم ر ه على ذلك وقف ترمين ال يعيد ال دد إل دار كم ال كيم).
وال كيم ي و ي ي ي و لو ال لح وال ي و ي ي ال ي و لو ال لح ،ولعكس ال عيء الذي لو
الوالية الكي لة ال ي
وليس ن اخ

كنو ن النظر ي

يع ال ني عيت ،واذا ي علق ا ر ي ل وعوع ال كيم،

يب ال كم ،لو إ يلة ذلك لل ك ة ال خ

النظر بدذا ال ر والض ل يو ن قبل ال دة ال خ

ة ع إي يا إ راءات ال كيم ل ين

ة،1ولكن يثور ال تيؤل هل عيلج ال ينون إشكيلية

عدم ال ام الديية بوقف النظر ليلن اع يل و ود طعن ليل ومر او و ود ا راءات نييية عل ة لضعل
نييي؟
نعم عيلج ذلك ال ينون الضلتطيني ي ال يدة ( )43ال ي ن ت على انو-:
( ي و لكل طرا ن اطراا ال كيم الطعن ي قرار ال كيم لدى ال ك ة ال خ

بنيء على ا د
ة ً

التليه اآل ية -1 :إذا كين ا د اطراا ال كيم يقداً الهلية او نيق دي و يً لل ينون الذي ي كم
1إت يعيل ال ميدي :ال ر ع التيبق ،ب.31
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اهلي و ي لم يكن

ثحً ثيحً قينونييً

عيرض ن عوارض الهلية قبل

ي يً -2 .إذا كين قد ا يه هيية ال كيم او ا د اععييدي
دور قرار ال كيم -3 .خيلض و للنظيم العيم ي لتطين-4 .

لطحن ا ضيق ال كيم او ت وطو لين ديء د و -5 .إتيءة التلوك ن قبل هيية ال كيم او خيلض دي ل ي
ا ضق عليو الطراا ن طبيق قواعد قينونية على وعوع الن اع او خرو دي عن ا ضيق ال كيم او
وعوعو -6 .إذا وقع لطحن ي قرار ال كيم او كينت إ راءا و ليطلة لطحنيً اثر ي ال كم -7 .إذا
ات

ل على قرار ال كيم لطرمق الغش او الخداع ي لم يكن قد م نضيذ ال رار قبل اك شيا الغش

او الخداع).
وكذلك ال يل عيلج قينون ال كيم ال

ري ذلك ي يدة رقم ( )8وال ي نب على انو-:

(إذا ات ر ا د طر ي الن اع ي إ راءات ال كيم ع عل و بوقوع خيلضة لشرط ي ا ضيق ال كيم او
ل كم ن ا كيم هذا ال ينون

ي ي و اإل ضيق على خيلض و ولم ي دم إع راعيً على هذه ال خيلضة ي

ال يعيد ال ضق عليو او ي وقت ع ول عند عدم اإل ضيق اع بر ذلك ن والً نو عن

و ي

اإلع راض ،ول ضدوم ال خيلضة إذا م خيلضة ا كيم ال ينون وا راءا و الغير يي اال ضيق على خيلض دي
لو الد ع بلطحن اال راءات و كم ال كيم ،1وا ي ال تيؤل اآلخر ولو ان هيية ال كيم اوقضت نظر
الن اع ،ولم يكن هذا ال وقف ليلنظر ليل وعوع
ان ال شرع ال
 -1يكون اإلخ
ال خ

ييليً؟

ري عيلج ذلك ي ال يدة ( )9وال ي ن ت على ان -:

يب بنظر تييل ال كيم ال ي ي يلدي هذا ال ينون إلى ال عيء ال

ة ا حً بنظر الن اع ا ي إذا كين ال كيم

يرميً دولييً تواء رى ي

يكون اإلخ

يب ل ك ة ات ينيا ال يهرة ي لم ي ضق الطر ين على اخ

اخرى ي

ر.

1

ال ىىيدة ( )53ىىن قىىينون ال كىىيم ال

ري لل ك ة

ر او ي الخيرج
يب

ك ة ات ينيا

ىىري رقىىم ( )27تىىنة1994م ،يىىث ن ىىت علىىى انىىو -1( -:ال بىىل دعىىوى لطىىحن كىىم ال كىىيم إال ىىي

ال وال اآل ية :إذا وقع لطحن ي كم ال كيم او كينت إ راءات ال كيم ليطلة لطحنيً اثر ي ال كم).
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يب و يً للض رة التيل ة دون غيرهي

 -4و ظل ال ك ة ال ي ينع د لدي اإلخ
اإلخ

يب

ى ان ديء

ي لة

يع إ راءات ال كيم.

ثالثاً :من حيث األثر
نتبية ا كيم ال كيم ،ل يث

ر على اط ار و

ط ا ي ا كيم ال عيء العيدي أ كيم

ال عيء العيدي لدي اثر طلق ي ا وال عينة ونتبي ي ا وال اخرى،

طل ة ثحً ي الدعيوى

ذات الطلعة ال وقية (عينية) تري ي وا دة الطراا والغير لشكل يم ،ا ي نتبية كون ي
الدعيوى ال ايية ،إذ كون نتبية على ال نية وال طبق على غير ال نية ،وا ي الثر التلبي لل كيم
وهو تله اخ

يب ال عيء العيدي اي إذا ي كين ال كيم إ ليرميً ،وال ل ان ال كيم هو ع د

رعييي يل م ل

و ان يكون هنيك راض وا ضيق بين الخ

ين على ار عيء ال كم بيند ي ،وا كيم

هذا الع د ال عدى الغير ي لم يكن لو اي عحقة كيلخلف ،وان ي نتبية اآلثير عنى ترمين ق اررات
ال كيم على الطراا ط ،1يل عيء ا كي و عدى الغير اي طل ة بخحا نتبية آثير ع د ال كيم
ك ي اتلضت تيل يً.2
رابعاً :من حيث قابلية التنفيذ
ن ت ال يدة ( )45ن قينون ال كيم الضلتطيني رقم ( )3تنة2000م على انو -:
إذا ان عت ال دة ال ن وب عليدي ي ال يدة ( )44ن هذا ال ينون دون الطعن ي قرار ال كيم
در ال ك ة ال خ

ة بنيء على طله ا د الطراا ق ار اًر ب

دي و ،واكتيلو ال يغة ال نضيذية،

ويكون قرار ال ك ة ندييييً ،ومنضذ ليلطرم ة ال ي نضذ بدي ق اررات ال يكم ،ول رد

دوره ،وان عيء

واعيد الطعن ال عل ة لو يكون وا ه ال نضيذ ي لم يكن ال يعي قد ا در ق ارره بإي يا ال نضيذ ،و ى
ي م نضيذ ا كيم ال ك ين البد ن

1إبراهيم

دي دي ن ال ك ة ال خ

يتن :ال ر ع التيبق.،ب.31

2عبد ال يد الشواربي :ال ر ع التيبق ،ب.11
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ة ،واعضيء ال ضة اإلل ا ية وال نضيذية

عليدي ،والشك ان ال عيء يع بر ظد اًر ن ظيهر تييدة الدولة ،وال ي يرس إال بواتطة التلطة العي ة
ال ثلة لدذه التييدة.1
وخالصة القول أن هناك تشابه كبير جدأ بين القضاء والتحكيم بحيث أنه:
-1ال يعي ل م ليلض ل ل ي يعرض عليو ن قعييي وال كم كذلك و عيير ذلك نب ال ينون والنظيم
العيم
 -2ال دعى عليدم ل ين ليل عور ا يم

لس ال يعي وكذلك ا يم

لس ال كيم

-3إل ا ية كم ال يعي وال كم ل يع الطراا.
انو قد يخضت هذا ال شيلو يل إن ال كم غير

يد ببلد او قرمة عينة ،وذلك بخحا ال عيء ال يد

ببلد ال يعي.2
المطلب الثاني
تمييز التحكيم عن الصلح
ال لح هو ع د ي تم لو الطر ين ن اعيً قيي يً ،او ي وقيين لو ن اعيً
ند ي على و و ال يبل عن

حً ،وذلك لأن ين ل كل

ء ن ادعييو3،وال لح ع د كيشف ال نشئ لل لكية ،4وقد ي شيلو

ال لح وال كيم ي ان ال كيم وال لح ه ي وتيل ين بديل ين عن ال عيء العيدي ،يل أ إليد ي
الطراا لضض الن اع بيند ي 5ي و ود ع د بين الخ وم ،ك ي هو ال يل ي ال كيم وذلك للو ول
إلى إنديء الخ و ة بيندم ،و ي ال ي و يو ال لح ال ي و يو ال كيم ،6ولكن هذا ال شيلو ال ي ل
إلى ال طعية.
1عحء ابو ا د :ال ر ع التيبق ،ب.9

2خيلد ابو غيلة :ال ر ع التيبق ،ب.19
3

يث نب ال يدة ( )549ن ال ينون ال دني ال

لأن ين ل كل ند ي على و و ال يبل عن

ري على (ان ال لح ع د ي تم بىو الطر ين ن اعىي قيي ىي او ي وقيىين لىو ن اعىيً

ء ن ادعييو).

4ا د العطير  :شرح ال ينون ال دني ،ال رك الدت وري الدولي للنشر وال و مع ،الطلعة الولى ،2011،ب.380
5عحء ابو ا د :ال ر ع التيبق ،ب.24
6

تني ال

ري :ال ر ع التيبق ،ب.20
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ى حً  ،وذلىك

وان ي يظل هنيك اخ حا بين النظي ين ن نوا ي عديدة ندي-:
أوالً :التشابه بين النظامين
 )1منشأهما اتفاق
يكون ي ال كيم واال ضيق على عرض الن اع على

كم او هيية وذلك

ت إشراا الدولة

و تيند دي ،بين ي يكون ي ال لح اال ضيق على لول ل توية ليشرة للن اع اتيتدي الن ول كل ن
ال خي

ين عن لعض ي يدعوا ل يث يك ضي لو اآلخر.1

 )2إشراف القضاء على اجراءاتهما وتصديقه على أحكامهما
ان ديء الخ و ة ي ال كيم ك ل ل رد اك يل د ة ال كم والض ل ليلن اع و دور كم ي م
ة وليل يلي ي لح ال كم ل يً وقيبل لل نضيذ ،وان ديء الخ و ة ي

دي و ن ال ك ة ال خ

ال لح ي م ليل ني ل ليلرعي ال يم ن قبل الطراا عن لعض ي يدعونو ،وذلك ي
رت ي وا يم ال ك ة ال خ

ة

ورة ا ضيق

ى يكون ي م الض ل لو قيلح لل نضيذ بذا و.

 -)3ما يجوز الصلح فيه يجوز التحكيم فيه
يلثير ال يدية ال ر لة عن الدعوى ال ي ة بخ وب اال وال الشخ ية وال تييل ال نييية
وال تييل ال عل ة ليل نضيذ وال نتية ثيلدي ال عويض ي و ال كيم يدي وايعي ي و ال لح يدي.
ثانياً :االختالف بين النظامين
 )1التنازل عن الحق
ا ي ال كيم دو ني ل عن ال ق ي الل وء إلى قعيء بديل ك ل ،ا ي ال ني ل ي ال لح
ل رد اال ضيق وال ني ل ليلرعي ن قبل الطراا للععدم اللعض ،إن الخ و ة ن دي ،ويكون
اال ضيق ي

ورة ع د رت ي او ا يم ال ك ة ال طرو ة ا ي دم

ل الن اع ال راد ال لح يو

يكون قيلحً لل نضيذ بذا و.
1عبدالليتط العراتي :النظيم ال ينوني ال ضيق ال كيم ،ال ك ه ال ي عي ال ديث ،الطلعة الثينية2008 ،م ،ب.31-30
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ى

ومنلغي ال نويو انو ليس ال ني ل عن طيله عينة ن قبل الطراا يعد داي يً
يكون هنيك ا ضيق
وذلك عن طرمق

ل يً ،وان ي قد

كيم ،وم ني ل الطر ين ويكون نيط هذا ال ني ل الترعة ليلض ل ي الخ و ة،
ك دم او

ك و ،دذا ال ني ل ال يعد

ل يً وان ي يعد

كي يً ،وكذلك ال ر ي

يل الوتيطة بين الطراا ،وكين الن اع بين يد ال كم دذا ال ي نع ال كم ن نظر ال وعوع،
ويعد ذلك

كي يً وليس

 )2عدم جواز عر

ل يً او وتيط ًة.1

ما تم الفصل فيه امام قضاء الدولة

إن ي ي در عن ال كم يكون ك يً قيلحً لل نضيذ لعد

ديق ال ك ة ال خ

2
ة  ،و يي اً

ية ال ر ال عي لو ،ا ي ال لح حبد ن الل وء واال ضيق ا يم قعيء الدولة ،وال كم يكون

ل

يد اًر عن ال ك ة ال خ

ة لندي

ي لة الوالية ي ذلك ،3وليل يلي يدام انو ي

ية اال ر

ال عي لو ،حي و عرعو رة اخرى ا يم قعيء الدولة اال ل ي ا ي ه ال ينون ن طرمق قينون
يتلكو الطراا وهو ديم الطعون ال نيتلة ول رور ال دة ال ينونية وا دار ال رار ي لح ال كم لو
ية ال ر ال عي لو .

1عبد الليتط العراتي :ال ر ع التيبق ،ب.31
2

يدة ( )45ن قينون ال كيم الضلتىطيني رقىم ( )3تىنة2000م ،يىث ن ىت علىى انىو -1( -:إذا ان عىت ال ىدة ال ن ىوب عليدىي ىي ال ىيدة

( )44ىىن هىىذا ال ىىينون دون الطعىىن ىىي قىرار ال كىىيم

ىىدر ال ك ىىة ال خ

ىىة بنىىيء علىىى طلىىه ا ىىد الطى ارا قى ار ار ب

ال نضيذية ،ويكون قرار ال ك ة نديييي ،ومنضذ ليلطرم ة ال ي نضذ بدي ق اررات ال يكم -2 .إذا قعت ال ك ىة ال خ
رر

و واك تيلو ال يغة ال نضيذية).

3ا د ابو الو ي  :ال كيم ي ال وانين العربي ،نشأة ال عيرا ،اإلتكندرمة م2000م ،ب.30
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ىىدي و واكتىىيلو ال ىىيغة

ىة بىر ض طلىه الطعىن إندىي

المطلب الثالث
تمييز التحكيم عن الخبرة
الشك ان ال كيم هو نظيم خ لف عن الخبرة ،يل كم ي وم

يم ال يعي بوظيض و ،ي تم

الن اع بين الطراا و ك و يضرض على إراد د ي ،ومنضذان ذلك و ق ي ا خذ و إراد د ي ن شروط
وا راءات ،إذا كينت هذه اآلراء والشروط ضرض على ال كم ،يل كيم يكون
ات شيري وعوعي نوط ليلخبرة ،يعد ي هذا ال وعع خبي اًر ،وليس

كي يً واذا رض نظيم

ك يً ،يل كم يت و ه عليو

عند الض ل النظر ليل تييل ن الني ية ال ينونية والضنية.1
ي

د ليلخبرة هي

رد إبداء الراي ،وال شورة ن شخب ني

يطلبدي دون االل ام ل ي شير عليدم ،ا ي ال كيم دو

خ ب او هيية ل ن

ل ي الن اع ن ال كم يل م لو الطراا

ال ني عة ،وي و وا ب نضيذه.2
و

يلخبرة هي وتيلة قد يل أ إليدي ا د الخ وم ل دعيم و وية ادعييو او دليل يثبت يو

ليع ليره دليحً ن ادلة اإلثليت وال نوط ل دير الخذ بدي ال يعي او ال كم ،و ثيل ذلك ان يل أ إلى
خبير

يته ل دير قي ة الختيير ي واقعة ني ة عن عحقة

يرمة بين الطراا.3

وال عيير ي عر ة اي النظي ين يتري ي الن اع نيطو ال د ة ال ي يعدد بدي الطراا
لل كم او للخبير إذا كينت نيط ال د ة هو الض ل ي الن اع -وان كين خبي ار -ينو يعد

كي يً

وليس خبرة ،ا ي إذا كين نيط ال د ة ات شيرة خبير او ديم راي ات شيري دني ت ى خبرة ،ويتري
عليدي نظيم الخبرة وليس ال كيم ،وليس ت ية ال كم خبي اًر يخعع ذلك للخبرة ،وان ي قد ي وم الخبير
ليل دير ثحً ولكن يوا ق الطر ين على ال كيم ،دني وان كين ال كم خبي اًر وقيم ليل دير إال ان ذلك
يعد

كي يً وليس خبرًة ،والخبير البد ان يكون

ييداً غير

ي اً ،والخبير يت د تلط و ن ال ك ة

1

عوض ال واه :ال ت دث ي ال كيم ال يري الدولي ،دار الضكر ال ي عي ،ليإلتكندرمة ،الطلعة الولى ،م 1997م ،ب.17

3

عوض عبد ال واه :ال ر ع التيبق ،ب.17وانظر ي ذات ال عنى ا د ابو الو ي :ال كيم االخ ييري واال ليري ،ر ع تيبق ،ب.29

2عحء ابو ا د :ال ر ع التيبق ،ب.29
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او هيية ال كيم وليس ن الخ وم ي ين ان ال كم يت د تلط و ليلض ل ي ال وعوع ن ا ضيق
الخ وم النيلع ن إراد د ي ال رة.1
المطلب الرابع
تمييز التحكيم عن الوكالة
يخ لف نظيم ال كيم عن الوكيلة كع د لأنو ي ل ي داخلو
للوكيلة ال ي

ل ال

يلح

2
عيرعة  ،وهذا خح يً

يلح ال ليدلة وال ش ركة ،يلوكيلة ع د ي م خومل الوكيل ي ال ييم لع ل ن

الع يل ال ينونية ،وهذا ال خومل نيطو النييلة ال ت دة ن ال وكل ،3يلوكيل

يد ليلنييلة وال

رح

لو يدي و يً لح ضيق وال ينون ،دو ال يت ل عن ال وكل وان ي يكون أ و اًر لأ ره وخيعع لتلطي و،
إن خيلف ذلك او خرج عن ي انيط لو ن تلطيت و ح ييت ،دو ي

ل كي ل ال تيولية ،وال

يكون لل وكل اي تيولية ،ولكن قد ينظر ال ر على خحا ذلك ي يل عدد الطر ين إلى
غيره ي إذا ي كين هنيك هيية ثحثية ن ال ك ين ،ل يث يخ ير كل ند ي

ثلين

ثحً عنو ،وم ض ي على

ععو ثيلث يو ف ليل كم ،وليس كوكيل وهذا ن الني ية ال ينونية ،4والواقعية هني أ ي ن ان
اع لير ععوي هيية ال كيم اللذين يخ يره ي طرا الن اع ليت حلية ي ة ولينضرادية ،وان ي ه ي
ك ين ليل عنى الدقيق ،وهذا ليس لو اي أثير على الديية ،لن ا ر الض ل روك للديية ،والراي
الندييي ي الن اع ي در ل رار ال ك ين وال كم ال ر ح ،وهذا الخير

ي ه الراي ي

يلة

االخ حا ي ي بيند ي ،وهني يظدر لني الضيرق ك ي لو ال م كل وكيل لأوا ر و علي يت وكلو ،لو ان
يض لو او يت بدل لو غيره ،وذلك خح يً لل كم الذي يعين ليت حلية وانضراد ،وال يخعع إال لتلطين
ع يره ،وال وم تيولي و إال و يً ل تيولية ال كم ،وليس ل تيولية ال بوع عن ا عيل ال يلع.5

1
2

ة ا د داد  :ال ر ع التيبق ،ب.65

عىىوض عبىىد ال ىواه  :ال ر ىىع التىىيبق ،ب 18وانظىىر ىىي ذات ال عن ىىى :ا ىىد ابىىو الو ىىي :ال كىىيم االخ يىىيري واال لىىيري ،ر ىىع ت ىىيبق،

ب.31

3عحء ابو ا د :ال ر ع التيبق ،ب.29
4
5

ا د ابو الو ي :ال كيم ي ال وانين العربية ،ر ع تيبق ،ب.31
طضى ال يل وعكيشة عبد العيل :ال ر ع التيبق ،ب،32و ي لعدهي.
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المطلب الخامس
تمييز التحكيم عن االتفاق على نقل االختصاص القضائي
ن البديدي ان ن ي دد اخ
االخ

يب ال يكم هو ال شرع ،وقد ي دد ال شرع عيير هذا

يب إذا كين ي علق ليلنظيم العيم ،كيإلخ

العيم ،كيالخ

يب ال كيني الداخلي واإلخ

يب النوعي و ي إذا كين غير

يب الدولي ل ضة عي ة ،و نيط عدم ال علق ليلنظيم

العيم ،انو ي و لألطراا اال ضيق ي الع د على اخ
ال خ

علق ليلنظيم

يب

ك ة عينة ،وان كون هذه ال ك ة

ة ا حً بنظر ال ني عيت النيشية عنو ،وهذا ي يظدر وخي ة ي العحقيت ال يرمة الكبيرة إذا

ي ي ضق الطر ين على اخ

يب

ك ة ا نبية رغم اخ

يب ال ك ة الوطنية ا حً بنظر الن اع،

وذلك و يً للنظيم العيم ،ويظدر هني ان هنيك عن اًر ش ركيً بين ال كيم وبين الن ل ،وهو و ود ا ضيق
ي النظي ين على عدم الخعوع لل عيء

ي ه الوالية ع ان البديل لل كيم هو ال عيء العيدي،

واال ضيق على الن ل يكون البديل يو الل وء إلى

ك ة اخرى ن

يكم الدولة او ن

ن الدول ،وعلى ذلك ال خ لف اإل راءات ال عييية رغم اال ضيق على الن ل (االخ

يكم غيرهي

يب ال عييي)،

وهذا خيلف للنظيم الول وهو ال كيم ،والذي يكون لألطراا ال رمة ي اخ يير ي يرونو نيته ن
إ راءات خعع لدي الخ و ة ا يم ال كم ،وهذا ال ي نع ن ان ي م اخ يير قيعي او اععيء دايرة
قعييية ي هيية ال كيم او يكونوا

1

ك ين و ي ل ي دده ال ينون.1

طضى ال يل وعكيشة عبد العيل :ال ر ع التيبق ،ب.35
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المطلب السادس
تمييز التحكيم عن التوفيق والوساطة
ال و يق هو ان ي ضق الطراا على اخ يير و ق او و ين ل يولة الو ول ل توية ودية
بيند ي او ل رعي لكليد ي ،1غير ل م ل واعد قينونية او إ رايية عينة وذلك و ي للنظيم العيم.2
ا ي الوتيطة دي اتلوه يددا إلى ل الن اع والو ول إلى كم ي ل ل م لألطراا
ب نضيذه ،دو اتلوه ذو طيلع قرمه ن ال و يق بين الخ وم ،ي وم الوتيط وهو الشخب الذي ي دخل
لي وم ب رمه اآلراء ،وو ديت النظر لعد عرعدي عليو ن قبل الطراا وي رح لعض ال لول عليدم،
إن م إي يد ل ن هذه ال لول ال ر ة

نيته ع طيلبدم ي و وا ب رمر

عر رت ي وقع

ن قبلدم وان لم ي بلوا هذه ال لول او ير عوندي ،إن هذه االق ار يت لي ت بدون قي ة ،و ن ال ح ظ
ن ال عرمضيت التيل ة ان كح النظي ين ي ربين ن ال كيم بو ضو نظي يً يددا إلى

ل الن اع

والو ول إلى كم ينديو.3
*) االختالف بين التحكيم والتوفيق والوساطة
ال كيم يكون لعد عرض الن اع ويكون لل كم ان يدرس وعوع الن اع ن

يع النوا ي،

وي ل ليلنديية إلى كم يندي الن اع ،ا ي ليلنتلة للوتيط او ال و ق إند ي ي و ين ب لتيت ردية
و نض لة ل يث ي لس ع طرا دون طرا لت يعو واالطحع على
للطرا اآلخر ،و ن ثم يع د ا

و ،وكذلك ال ل ليلنتلة

يعيت وي يول عرض ال توية لعد ت يع آراء الطر ين و ديم

ت ندات اإلثليت ،و ن ثم ال شيور عد ي.4

1

ود بربري :ال ر ع التيبق.،ب.17

2ا د التيد

يوي :ال ر ع التيبق ،ب،12

ار ع كذلك

ة ا د داد :ال ر ع التيبق ،ب.57

3
4

الخير قشي :ال ر ع التيبق ،ب22-21
الخيىر قشىي :ال ر ىع التىيبق ،ب ،25-24و ىىول ال و يىق بنظىرة شى ولية انظىىر نبيىل ل ىي  :ال و يىق كوتىىيلة تىلي ة ل ىل ال ني عىيت الدوليىىة

ي ال ينون الدولي العيم ،دار الندعة العرملة،ال يهرة1983،م.
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 -1ناحية القرار الصادر
يل كيم نظيم ي كون ن اكثر ن ر لة آخرهي هي ر لة الض ل ليلن اع ،والخروج ل رار ل م
للطر ين ،1وقيبل لل نضيذ ولو

ية ال ر ال عي لو ،ا ي ال رار ال يدر ن نظيم ال و يق والوتيطة

ح يعد ق ار اًر ل يً لألطراا ،لنو
ت واندت الن اع

إذا ي ن

رد

رح او شروع ل ل رمه و ديت النظر لدى الطراا،

يوقع الطر ين على هذه ال لول ،وال خرج هذه ال لول عن طبيع دي

ال عيقدية.2
 -2تكوين الهيئة
قد كون الديية ال كي ية كونة ن اكثر ن

كم ،ولكن ي ه ان يكون عدد ال ك ين ي

الديية و اًر ،ا ي ليلنتلة لديية ال و يق غير ش رط ان يكون عددهم و اًر ،د كون اثنين او ثحثة او
اربعة.3
*) المحاكمة المصغرة
دي عليرة عن ا ضيق بين الطراا بإ يلة الن اع إلى ل نة كونة ن اشخيب غيلليً ي يكون
عددهم و اًر ،يخ ير كل طرا ن الطراا
يد الل نة ،وال ت ندات لل شيور والو ول إلى
بإراد د ي ،وال يع بر ي

ثحً عنو ي الديية ،و ن ثم وعع وعوع الن اع بين
ر يت لل توية وال رار ليلخذ ليل ر يت رهون

در عن هذه الل نة او ال ك ة ل م لألطراا ك ي هو ال يل ي ال كيم.4

1

تني ال

ري :ال ر ع التيبق ،ب.20

3

تني ال

ري :ال ر ع التيبق ،ب.20

2عبد الليتط العراتي :ال ر ع التيبق ،ب.34
4

ة داد  :ال ر ع التيبق ،ب.61
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المبحث الثالث
المسائل التي ال تخضع للتحكيم
إن ال تييل ال ي ال ي و يدي ال لح1وال عل ة ليلنظيم العيم ال ي و ال كيم يدي ،2وليل يلي
أنني تن تم هذا ال ل ث إلى اربعة طيله ن عرا بدي على ال تييل ال ي ال ي و ال كيم يدي ،و ى
ي و ال كيم يدي ،وهي على الن و اآل ي:
المطلب األول
*

المسائل المتعلقة باألحوال الشخصية

وهذا ي ذهه ال شرع الضلتطيني ي ال يدة ( )4ن قينون ال كيم الضلتطيني رقم ()3
تنة2000م يث نب على انو-:
ال خعع ل كيم هذا ال ينون ال تييل اآل ية:
-1ال تييل ال عل ة ليلنظيم العيم ي لتطين.
-2ال تييل ال ي ال ي و يدي ال لح قينونيً.
-3ال ني عيت ال عل ة ليل وال الشخ ية.
و ن النب ي عح ان ال تييل ال ي علق ليل يلة الشخ ية الل ة ال ي و ال لح يدي،
وان ي ي د ال لح كينو ي ال
1و ندىىي

يلح وال وق ال ي ر ه على ال يلة الشخ ية او ال ر لة عند

ىىوق هللا عىىيلى وال ىىي ل ى م و ىىود النييلىىة العي ىىة كطىىرا يدىىي /انظىىر ىىي ذلىىك ال ت شىىيرون ا ىىد ابىىو الو ىىي ،ر ى ي تىىيف ،عبىىد ال ىىنعم

الشرقيوي ،عبد الض يح التيد،

د تن عش يوي ،عبد هللا الخىيني ،نعىيم النطىيكي ،الن يىه ظىيهر الضيتىي ،بىدر الىدين علىوش ،داوود ال كرم ىي،

ال كيم ن الو دة ال ينونية النظرمة والع لية ،دون نيشر1988،م ،ب.15

2كوثر بيو ي :ال كيم ي ني عيت ال لكية الضكرمة ،دار الندعة العربية ،2007،ب.119
*

ىىيول ال شىىرع ال

ىىري اي ىىيد ال

ىىود لىىيل وال الشخ ىىية

يىىث ىىددهي لأندىىي ش ى ل علىىى ال تىىييل ال عل ىىة ل يلىىة الشىىخيب واهلي ى دم او

ال تىىييل ال عل ىىة بنظىىيم الت ىرة ىىن واج وطىىحق و ضرمىىق وخطلىىة والعحقىىة بىىين ال ىىول والضىىروع واال ىىدير والنتىىه والو ىىيية وال وا ىىة وال
وال ي اريىىث وال

ىىر يت ال عىىي ة إلىىى ىىي لعىىد ال ىىوت ،قىىد عر دىىي

ك ىىة الىىن ض ال

ىرمة لأندىىي

ىىر

وعىىة ىىي ي ي ى لىىو النتىىين عىىن غي ىره ىىن

ال ضيت الطبيعية او العييلية ال ي ر ه ال ىينون عليدىي اثى اًر قينونيىيً ىي يي ىو اال يعيىة ككونىو ذكى اًر او انثىى ،وكونىو و ىيس او ار ىحً او طل ىيً او
ابنىيً شىىرعييً او ال ىيً ،او كونىىو ىىيم الهليىىة او نيق ىىدي ل ىىغر التىىن او ع ىىو او نىىون او كونىىو طلىىق الهليىىة او يىىد لتىىبه ىىن اتىىليبدي ال ينونيىىة

انظ ى ى ىر ى ى ىىي هى ى ىىذا ال عنى ى ىىى اشى ى ىىرا الر ى ى ىىيعي :إ ضى ى ىىيق ال كى ى ىىيم وال شى ى ىىكحت الع ليى ى ىىة وال ينونيى ى ىىة ى ى ىىي العحقى ى ىىيت الخي ى ى ىىة الدوليى ى ىىة ،دار الضكى ى ىىر
ال ي عي،اإلتىىكندرمة2003،م.ب،340ن ىىض ىىدني ىىي 21يومنىىو م1934م ،شىىي ار إليىىو
اإلتكندرمة1987،م ،ب.252
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ىىد

ىىدي :الواليىىة علىىى ال ىىيل ،نشىىأة ال عىىيرا،

ار كيه إ دى ال رايم ال عل ة بدي كيل عويض1عن تخ الخطولة او

دار النض ة الوا لة ل د

ديد

االقيره او لل غير ،والخ و ة ال عل ة ب تيم ال ركة بين الورثة ،2وع ود ال عيوعيت ،و ي ي ح
يو العضو واإلبراء وغير ذلك.3
وم عح لني ان اي نظيم قوا و كرة ال

ل ة العي ة او انو ي علق ليل

الولى ،دني يضدم ان هذا النظيم العيم* ال ي و ال كيم يو
يعية او اق

ا

ل ة العي ة ليلدر ة

ى لو كينت ال

يدية او ادبية ،يل كيم ليس لو اي دور لأي ن اع ي

ل ة تييتة او

ل ل ي ال ي و ال عي ل لو،

و يً ل وانين خي ة او لي تبه ن التليه ،ول ضدوم ال خيلضة إن اي ن اع ال ي علق ليلنظيم العيم
ل لأي قينون خيب ال ي ي ال كيم ،إن ال كيم يدخل كوتيلة ل ل هذا الن اع ،وهذا إذا

وغير

ي رغه الطراا بذلك .وي

د ليل تييل ال عل ة ليل وال الشخ ية كي ة ال ني عيت ال ن وب

عليدي ي قوانين ال وال الشخ ية ،وال عل ة ليل يراث والو ية والوقف ،ومخرج عن ذلك إذا ي علق
ال ر ليآلثير ال ر لة عن هذه ال تييل ،ي كن للخ وم الل وء لل كيم ل ل الن اع ي لم ي علق
ال كيم ليل تألة ذا دي اي ال لية ،إنو بذلك يخيلف النظيم العيم ،4وهذا ي اكده 5قينون ال كيم
ري رقم 27تنة1994م ،وب ينلو ال راتيم وال وانين ال يدرة ن ال شرع ال

ال

ري.6

1ا د الو ي :ال كيم ي ال وانين العربية ،ر ع تيبق ،ب.21
2

اشرا الر يعي :ال ر ع التيبق ،ب .335و ار ع كذلك :

3عبد ال يد الشواربي :ال ر ع التيبق ،ب.15
*

النظىىيم العىىيم يىىث عر ىىو
يدية او التييتية او اال

االق

ك ىىة الىىن ض ال

ىرمة لأنىىو يش ى ل ال واعىىد ال ىىي دىىدا إلىىى

يعيىة وال ىي علىق ليلوعىع الطبيعىي ال ىيدي وال عنىوي ل

تىلي ين ىرقس :ال ر ىع التىيبق ،ب .139وعر ىو آخىرون انىو
إلىىى

يي ىىة ال

ود هيشم  :النظرمة العي ة لل كيم ،ر ع تيبق ،ب147-146
يىىق ال

ىىل ة العي ىىة للىىلحد ت ىواء ىىن الني يىىة

ىع ىنظم و علىو يىو علىى

ىل ة ال ىراد ن ىحس عىن

ىطلح ي تىم ليل رونىة وم خلىف ىن دولىة إلىى اخىرى و ىن وقىت آخىر يدىدا

ىىل ة العي ىىة إلىىى عل ىىو عل ىىى ال ى ىراد وال ي كىىن ال ت ىىيس بد ىىي انظ ىىر ىىي ه ىىذا ال عن ىىى ك ىىوثر عبىىدا هلل بي ىىو ي :ال ر ىىع الت ىىيبق،

ب.116

4
5

د تكيكر :ال ر ع التيبق ،ب.48

يدة (( )11ال ي و اال ضيق على ال كيم إال للشىخب الطبيعىي او اإلع لىيري الىذي ي لىك ال

ىرا ىي

وقىو وال ي ىو ال كىيم ىي ال تىييل

ال ي ال ي و يدي ال لح).

6

و نىىو ال ىىينون رقىىم (1920 )52م ال عىىدل ليل ىىينون رقىىم (1985)100م لشىىأن النض ىىيت وال ض ىىود وال ضرمىىق )1( .ال رتىىوم ل ىىينون رقىىم 25م1929

ال عدل ل ينون100م 1985لشأن الطىحق والشىيق بىين الى و ين وال طليىق للعىرر وال طليىق لغيلىة الى وج او ل لتىو ودعىيوى النتىه ونض ىة العىدة،
وال دىر وتىن ال عىىينة وال ض ىود )2( .ال رتىىوم ل ىينون رقىم 118م 1952لشىىأن تىله الواليىىة علىى ال ىيل )3( .ال رتىىوم ل ىينون رقىىم 119م1952

لش ىىأن ا ك ىىيم الوالي ىىة على ىىى ال ىىيل )4( .ال ىىينون رقى ىىم 77م 1943لش ىىأن ال وارم ىىث )5( .ال ىىينون رقى ىىم 25م1944لش ىىأن الو ىىيية )6( .ال ى ىىينون

رقم48م1946لشأن الوقف )7( .ال ينون رقم 48م 2000لشأن نظيم إ راءات ال يعي ي تييل ال وال الشخ ية) ن حً عىن

ال ر ع التيبق ،ب.48
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ىد تىكيكر:

المطلب الثاني
المسائل الجنائية
ن البديدي إن االخ

يب ليل ني عيت ال ي ر ع ن قبل ال دم ل ته ال ل يكون

لل يكم ال نييية ،يل تييل ال نييية* وال ي علق ليل رايم ال رر لدي الع ولة ليل ينون ،1د اعطى
ال شرع االخ

يب للنييلة العي ة طلق ال رمة ي

رمك الدعوى ال نييية لشأندي او اال نيع عن

رمكدي ،طل يً ل ي راه و تل ي ين دي إليو ال ر ي نظرهي ليع ليرهي دة اخ
لل

يب ل ليشرة إع يل

يق ي ال تييل ال نييية ،ل ي كين ذلك ن ال تييل ال ي علق ليلنظيم العيم ي الدولة ،وال ي ال

ي و

خيلض دي ،ال ر الذي ي ر ه عليو خروج هذه ال تييل ن ال ني عيت ال ي ي كن االل يء إلى

ال كيم لشأندي ،ا ي لشأن ي ي علق ل ي ي ر ه ن

يلح يدية ولدت ن ي ة ار كيه لعض ال رايم،

إن ال ر لشأندي يخ لف ،وليل يلي ي و ان كون لك ال تييل

حً لح ضيق على إ راء

كيم

ل ددهي.2
المطلب الثالث
*

المسائل المتعلقة بالجنسية

وهي ال تييل ال ي علق ليك تيه الشخيب ل نتية الدولة ،والشروط الح ة الك تيبدي او
إت يطدي عن لعض الشخيب ،وذلك و ي لل ينون ال طبق ،اي إن

ح ية نح ال نتية هي ن

ح ييت الدولة ،وليل يلي ال يؤخذ بو ف رالطة ال نتية على اية لعية اخرى إذا ي علق الضرد او
ار لط لشخب ن اشخيب ال ينون العيم ،و ن ثم إن لك ال تييل ال ي كن إخعيعدي لنظيم
*

د قعت

ك ة الن ض لأن ضيد ال يدة  4/501ار عيت وال يدة 551دني انو ال ي و ال كيم ل دد

ديىد تىيولية ال ىيني ال نيييىة واال

عد ليطحً ل خيلض و للنظيم العيم ،واذا كينت ال تألة ال ي لن ه عليدي ال كىيم ،وليل ىيلي كينىت تىبليً لحل ى ام ىي التىند ان ىي ن نىيول ال رم ىة ىي
ذا دي ،و ت ددا

الن ض ام 31

ديد ال تيولية عندي وهي ن ال تييل ال عل ة ليلنظىيم العىيم ،.ن ىض  1980//1/22الطعىن رقىم 562م47ق،

وعىة ا كىيم

ض ة 1979م.انظر ي هذا ال عنى :اشرا الر يعي  :ال ر ع التيبق ،ب.341

1ا د لي ي :ال وتوعة الشىي لة ىي ال عليىق علىى قىينون ال ار عىيت ال

ىري ،ال ركى ال ىو ي لإل ىدارات ال ينونيىة الطلعىة الثينيىة 2010م ب

.618

2
*

د تكيكر :ال ر ع التيبق ،ب.49
و عىىرا لأندىىي هىىي رالطىىة قينونيىىة تييتىىية ىربط الضىىرد ليلعني ىىر ال كونىىة للدولىىة انظىىر ىىي هىىذا ال عنىىى :اشىىرا الر ىىيعي  :ال ر ىىع التىىيبق،

ب .335و ار ع كذلك

د د ي :ا ول ال ينون الدولي الخيب ،الطلعة الثينية ،بدون نيشر1985،م ،ب.64
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ال كيم ال ن وب عليو ي قينون ال كيم ال

ري رقم ( )27تنة 1994م ،و رد التبه ي

ات لعيد ال نتية 1اندي عد ظد اًر ن ظيهر تييدة الدولة ،وتييد دي على كل ن ي ع ب نتي دي
وي يم على ارعدي داخل دودهي اإلقلي ية يكون ع ن تلطي دي وتييد دي.2
و ن ثم إنو ال ي كن لأي يل ن ال وال الدخول ع الدولة كطرا ي ني عة
ل دد اك تيه ال نتية ،او دهي والتبه ي ذلك ير ع إلى ي
تييدة

كيم

ع لو الدولة قبل رعيييهي ن

كندي ن إ كيم تيطر دي ونضوذهي على ي د و ن خد يت و ي ضرعو عليو ن وا ليت

وال ا يت ،و ن ثم د ذهه ال شرع ال
كي ة ال اررات ال ي

ري إلى إعطيء ال عيء اإلداري دور اتيتي ليلرقيلة على

در طبي يً ل ينون ال نتية ال

ري ،دو الذي ي لك إلغيؤهي إذا

درت وشيبدي

عيه ن العيوه ،ك ي هو الذي انضرد ليل عويض عندي إذا طله نو ذلك ،وي وم ليلض ل ينيذ ي
ال نتية بو ضدي تييل رعية ،البد ن النظر يدي ال النظر يدي كدعوى ا لية ،لكن ال ر يخ لف
إذا كين قد ر ه على اي تألة ن تييل ال نتية آثير ،تواء اكينت علق ليك تيبدي او إت يطدي
و ندي ي يت دعي طله عويعيت

يبل ي ا يه الشخب ن عرر ،او ي يت عليو ن كته،

للخ وم الل وء إلى ال كيم للض ل لشأن ذلك.3
وخالصة القول إن ال تييل ال عل ة ليل نتية وال ي دق ليك تيبدي والغييدي ،ال ي كن اال ضيق
على عرعدي على ال كيم إع يال لإلرادة ال رة لألطراا ،4إذا ي كين وعوع الن اع الك تيه او
الت ه او اإللغيء ،ا ي إذا ي علق ال ر لآثير

1

ر لة على ال نتية ،و عل ة لطله عويعيت عن

ىدير ليلىذكر انىو ال يو ىد قىينون و ىد يىنظم ال نتىية وا كي دىي ،وان ىي هنىيك ارتىيم وقى اررات نظي دىي ك يلىة ومر ىع نشىأ دي إلىى الض ىرات ال ىي
ىرت بدىي لتىطين ىىن ال كىم وذلىك ىن العدىىد العث ىيني و ىن ثىىم االن ىداه البرمطىيني و ىن ثىىم عدىد االدارة ال

ىرمة و ىن ثىىم إلىى عدىد اال ى حل

االتىراييلي واخيى اًر التىىلطة الوطنيىىة الضلتىىطينية ال ىي لىىم تىىطع وعىىع قىىينون لتىىبه نىىع اال ى حل لىىذلك وعىىدم اتى حل اال ارعىىي الضلتىىطينية وقيىىيم

الدولة.

2
3

ا د ابو الو ي  :ال كيم ي ال وانين العربية ،ر ع تيبق ،ب.24
د تكيكر :ال ر ع التيبق ،ب.50

4عحء ابو ا د :ال ر ع التيبق ،ب.45
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قرار إداري

در خيلضيً ل ينون ال نتية او ال راتيم ال ي نظ دي ،دني يكون للخ وم الل وء إلى

ال كيم ،وذلك و يً ل ي ي دده ال ينون ال طبق.1
المطلب الرابع
المنازعات المتعلقة بالتنفيذ
نب ال شرع الضلتطيني ي يدة ( )58ن قينون ال نضيذ رقم ( )23تنة2005م لأنو-:
(ي

د ل ني عيت ال نضيذ اإلشكيالت ال عل ة ليل نضيذ ذا و دون الدخول ي اتيس الشيء ال نضذ عليو،

ويض ل يدي قيعي ال نضيذ ل و ه نب ي ال ينون ،وم ر ه على الض ل يدي ان ي لح ال نضيذ يي اً
او غير يي ،

ي يً او ليطحً -2 .يض ل قيعي ال نضيذ ي ني عيت ال نضيذ ال ت ع لة ليع ليره

قيعييً لأل ور ال ت ع لة ،وم ر ه على ر ع ال ني عة ال ت ع لة وقف إ راءات ال نضيذ ال ي ر عت
بخ و دي الدعوى الى ان ي م الض ل يدي ،وم ه اخ
ك ينت ر وعة ن غيره ،إذا لم يخ

يم ال دين ي التند ال نضيذي ي الدعوى إذا

م ،و ه على ال يعي ان يكلف ال دعي ليخ

ي و ي يعيد

ي دده لو ،يذا لم ينضذ ي ا ر لو ال يعي ي ال كم لعدم قبول الدعوى -3 .ي ه الض ل ي
ني عيت ال نضيذ ال ت ع لة ي ال لتة الولى ال ددة لنظرهي ،إذا و د ي يت و ه ال أ يل ،إن
على ال يعي ان ي رر ول ته ظروا ال يلة ال عروعة :إ ي االت رار ي وقف ال نضيذ ،او
التير ي إ راءات ال نضيذ لكضيلة او بدون كضيلة .و ي

يلعة

يع ال وال إنو ي ه الض ل ي ال ني عة

خحل شدرمن على الكثر ن يرمخ ر عدي -4 .ال ي ر ه على ر ع اي دعوى ت ع لة اخرى وقف
ال نضيذ ي لم ي كم قيعي ال نضيذ ليلوقف -5 .ال يتري كم البند ( )4اعحه على اول ني عة نضيذ
ت ع لة يم ن ال دين ي التند ال نضيذي إذا لم يكن قد اخ
وك ي نب ال شرع ال

م ي ال ني عة التيل ة).

ري ي ال يدة ( )275ن قينون ال ار عيت ال دنية ال يرمة ال

رقم 13تنة 1968على ( -:انو يخ ب قيعي ال نضيذ دون غيره ليلض ل ي

1

اشرا الر يعي :ال ر ع التيبق ،ب ،340وانظر كذلك ي ذات ال عنى
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د د ي :ال ر ع التيبق ،ب.64

ري

يع ني عيت ال نضيذ

ال وعوعية والوق ية اييً كينت قي دي ك ي يخ ب بإ دار ال اررات والوا ر ال عل ة ليل نضيذ ويض ل
قيعي ال نضيذ ي ني عيت ال نضيذ الوق ية بو ضو قيعيي لأل ور ال ت ع لة).
ي عح ن ال يد ين التيلض ين الذكر ان كح ال شرعين قد اعطيي قيعي ال نضيذ و ده والية
الض ل ي كل هذه ال ور ،كل ني عة
دخل ي اخ

عي إ دار كم وق ي او كم وعوعي او ا ر واليي

ي و بو و عيم لو الض ل يدي ،وبنيء على ي دم ينو ال ي و

ال وال ان كون اي ني عة ن ني عيت ال نضيذ

لأي يل ن

حً لح ضيق بين الطراا على الل وء لل كيم

لشأندي ،وال ك ة ال ي ار آهي ال شرع ن وراء ذلك هو رغب و ي عل ال عيء و ده ن يخ ب بنظر
لك ال تييل ال ت ع لة

1

در عنو ،و ي ي ضرع

نظ اًر لخطور دي و عل دي ليل تيس ليل كيم ال ي

عندي ،و ن ثم يكون اي ا ضيق على إ راء

كيم لشأن اي ني عة

ل علق ال ر لشأندي ليلنظيم العيم ،وال ي و

الخروج عندي لأي يل ن ال وال طيل ي كني ل دد نضيذ

2

ن ني عيت ال نضيذ يكون ليطحً

بري ي م إ رايو ل عر ة التلطة العي ة ي الدولة ،و ت إشراا ال عيء ورقيب و ،3وبنيء على طله
الداين الذي بيده تند نضيذي يت و ي كي ة شروطو ال ينونية ن ا ل الت يضيء

و الوارد ي التند

ال نضيذي ن ال دين ال يدر عده ال كم قد اًر او ب اًر عنو عند ي ير ض اداء ي ال م لو اخ يي اًر،
يكون ن ق الداين ان يطله إل ا و او إ ليره على الداء ليت خدام ال وة لل غله على

يو و

لل ينون ،وا راء غيير للواقع عن إ ليره إع يالً ل ي ينب عليو ال ينون ي هذا الشأن ،إذ ان اإل راءات
ال ي طلبدي ال شرع ي هي إال ح ييً لل عتف ،وع ينيً للعدالة ي
و رعدي ل ثيلة قواعد إل ا ية

يق ال وا ن بين الداين وال دين،

ل ل ليدئ ال نظيم ال عييي ،و عل ة ليلنظيم العيم وال ي و لأي يل

ن ال وال الخروج عليدي و خيلضة ي يء بدي.4

1

وي

د ليل تييل ال ت ع لة ي عنيهىي اال ىطح ي ىي قىينون ال ار عىيت ،لىك ال ىي يخشىى عليدىي ىن ىوات الوقىت لغىض النظىر عىن طبيعىة

ا ىىل لىىيل ق او نوعىىو ،وم

ىىق ركىىن االتى ع يل كل ىىي ىوا ر ا ىىر ي عى ن خطىىر واه ىىي او ي عى ن عىىر اًر ال ي كىىن ح يىىو إذا ل ىىأ الخ ىىوم إلىىى

ال عىىيء العىىيدي ،واذا كىىين اال ضىىيق علىىى ال كىىيم ىىي

ال تييل ال ت ع لة ال عل ة بدذا ال وعوع ى ا ض وا

2
3

ىىدد كيضيىىة نضيىىذ ا ضىىيق نضيىىذا اخ ييرمىىي يتىىي ار علىىى ال

ك ىىين ،ىىإن ال كىىم يخى ب لكي ىىة

ار ة على ذلك.

د خلو ي ونبيل عليس :ال ر ع التيبق ،ب.60

عليس العبودي :شرح ا كيم قينون ا ول ال يك يت ال دينة ،دار الث ي ة للنشر وال و مع2006،م،ب.301

4اشرا الر يعي :ال ر ع التيبق ،ب.346
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ا ي إذا كين ال ر ي علق ل رد نضيذ اخ ييري إن ذلك ال يثير ث ة شكلة ،لن ال نضيذ
االخ ييري ليس لو إ راءات
ب

ددة 1وال يعرض على ال عيء ،وان ي ي م ال وا ق وال راعي بين الطر ين

يق ال وا ن بيند ي لعيداً عن الطرق الرت ية وخح يً ل ي ي لع ي ال نضيذ ال بري ،و ع ذلك قعت
ك ة الن ض الضرنتية لأنو-:

(

ى ي يلة اال ضيق ال رمح على اخ

يب ال كم بنظر ال تييل ال ت ع لة ال ي يخش عليدي

ن وات الوقت ،إن ال عيء ال ت ع ل يخ ب بنظر لك ال تييل إذا كين ليس ن ال يتور لديية
ال كيم ان ض ل على الضور يدي لتبه ي

1
2

ل ب شكيلدي).2

دند ال ينوري :ال ر ع التيبق ،.ب.47
ا د ابو الو ي :ال كيم ي ال وانين العربية ،ر ع تيبق ،ب.24
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الخاتمة
لعد تطير

ض يت هذا الل ث ،خلب اللي ث إلى عدد ن الن ييج وال و ييت ثلت ليآل ي:

أوالً :النتائج
 -1يعىىرا ال كىىيم لأنىىو ا ضىىيق علىىى عىىرض ن ى اع ا ىىيم هييىىة عينىىة للبىىت يىىو

ىىت إش ىراا الدولىىة

ول تيعد دي ،و يث ان ال شرع نظم ال كيم ووعع قواعد قينونية ل ة لألطراا لي ليعدي.
 -2لخب خ ييب ال كيم لأنو نظىيم ك ىل و ىوا ي لل عىيء العىيدي ،وهىو نظىيم تى ل نتىبييً
وهو بذا و قعيء ي ظ للترمة ت يً ليلترعة ،ولألطراا رمىة اخ يىير ال ك ىين و ضويعىيدم
و يً لل ينون ،وم ه ان يكون وعوع ال كيم عينيً و دداً وقيي يً اثنيء الض ل ليلن اع.
 -3ال كىيم يخ لىىف عىىن لعىىض الىنظم ال ينونيىىة ال خ لضىىة -وان شىىيلو عدىي ىىي كثيىىر ىىن ال ىىور-
كيل عيء والوتيطة وال لح وال و يق والخبرة والوكيلة.
 -4هنى ىىيك تى ىىييل ال خعى ىىع لل كى ىىيم وهى ىىي

ثى ىىل ل تى ىىه ى ىىي نى ىىب عليدى ىىي قى ىىينون ال كى ىىيم

الضلتطيني ي ال تييل ال عل ة ليلنظيم العيم ي لتطين ،وال تييل ال ي ال ي و يدي ال لح
قينونيً ،وال ني عيت ال عل ة ليل وال الشخ ية.
 -4ين تم ال كيم ل ته إل ا ي و إلىى
إلىىى

كىيم إ لىيري و كىيم اخ يىيري ،بين ىي ين تىم ل تىه كينىو

كىىيم داخلىىي و كىىيم دولىىي وا نبىىي ،ك ىىي ين تىىم ىىن يىىث ال نظىىيم إلىىى

كىىيم خىىيب

و كيم ؤتتي ،إعي ة إلى ال كيم اللتيط وال كيم ع ال ضويض ليل لح.
 -5ال ىىينون الوا ىىه ال طبيىىق علىىى وعىىوع ال كىىيم وا راءا ىىو ىىي ال ىىيل الىىدولي ي ىىدد ل عىىييير
خ لضىىة ك عيىىير اإلقي ىىة وال نتىىية و عيىىير طبيعىىة ال ني عىىة وال عيىىير ال غ ار ىىي واالق

ىىيدي

وال ينوني وغيرهي.
 -6هنىىيك ايىىي لل كىىيم وعيىىوه ،إذ ىىن ايىىي ال كىىيم انىىو ي ىىي ظ علىىى التىرمة والتىىرعة وانىىو اكثىىر
عيلية ،و ن عيولو انو ليهظ ال كلضة ليل يرنة ع ال عيء العيدي وانو ي س لتىييدة الدولىة ك ىي
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يرى ذلك اللعض خيب ي ي ي علق ليل يرة الدولية ،غير ان اييه -وك ىي نىرى -ضىوق عيولىو
لكثير.
ثانياً :التوصيات:
 -1يش ى ع اللي ىىث ال ك ىىيم ب يىىع انواع ىىو وخي ىىة ندىىي ال ك ىىيم الخ ىىيب الىىذي ي ىىع لع ىىدم
الكضيءة والخبرة ،وكىذلك ال كىيم ال ؤتتىي التىي ي ىي قطىيع غى ة ،واقي ىة ؤتتىيت
خ

كىيم

ة بدالً ىن ل ىوء ال خي ى ين إلىى ال كىيم الخىيب ول ىين العشىيير ،الىذي غيللىيس

ال ي ى ىىع اهلى ىىو ليلكضى ىىيءة العيليى ىىة والخب ى ىرة ،وال يع ى ى ن ى ىىي إ راءا ى ىىو ال ضى ىىيظ على ىىى
ال خي

ى ىىوق

ين ك ي ينلغي.

 -2ك ي او ي ال شرع الضلتطيني النب على-:
ا -إطيلىىة ال ىىدة ال ينونيىىة الت ى ينيا كىىم ال كىىم ،وذلىىك ضيظ ىيس علىىى ال ىىوق ال ىىي ىىن
ال ك ىىن ع ىىييعدي ىىيل ل ىىم ي كنى ىوا ىىن اتى ى ينيا ك ىىم ال ك ىىم خ ىىحل ىىدة 30يو ى ىيً
ال ررة ل ينون ال كيم الضلتطيني.
ه -الىىنب علىىى الخىىذ ل عيىىير ال خ ى لط ال ىىينوني واالق
لل كيم ع راعية الظروا الخرى.
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ىىيدي ىىي

ديىىد

ىىضة الدوليىىة

المراجع
-1

يت ىىن :طبيع ىىة ال ىىد ع ل ىىيل كيم ىىي الخ ىىو ة ال دين ىىة ،نش ىىأة ال ع ىىيرا،

إبى ىراهيم ىىره

اإلتكندرمة ،بدون طلعة ،تنة 1999م.
-2

إبراهيم رعوان ال غبير :لطحن كم ال كم ،دار الث ي ة للنشر وال و مىع ،ال ىيهرة ،بىدون
طلعة ،تنة 2009م.

-3

إبىراهيم

ىىد العنىىيني :الل ىىوء إلىىى ال كىىيم الىىدولي ،دار الندعىىة العربيىىة ،الطلعىىة الثينيىىة،

تنة 2006م.
-4

ابو مد رعوان :التس العي ة ي ال كيم ال يري الدولي ،دار الضكر العربىي ،ال ىيهرة،
طلعة 1981م.

-5

ا ىىد اب ىىو الو ىىي :ال ك ىىيم االخ ي ىىيري واإل ل ىىيري ،نش ىىأة ال ع ىىيرا ،اإلت ىىكندرمة ،الطلع ىىة
الرالعة ،تنة1983م.

-6

ا ىىد ابىىو الو ىىي :ال كىىيم ىىي ال ىوانين العربيىىة ،نشىىأة ال عىىيرا اإلتىىكندرمة ،بىىدون طلعىىة،
تنة2000م.

-7

ا ىىد ابىىو الو ىىي :ر ى ي تىىيف ،عبىىد ال ىىنعم الش ىرقيوي ،عبىىد الض ىىيح التىىيد،

ىىد ت ىىن
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-9
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ال يهرة ،الطلعة الثينية1997،م.
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 -10ا د عبد التحم العطير :شرح ال ينون ال ىدني ،ال ركى الدتى وري الىدولي للنشىر وال و مىع،
الطلعة الولى2011،م.
 -11ا د

د شيش :طبيعة ال د ة ال كي ية ،دار الندعة العربية ،ال ىيهرة ،بىدون طلعىة،

تنة 2000م.
 -12ا ىىد لي ىىي :ال وت ىىوعة الش ىىي لة ىىي ال علي ىىق عل ىىى ق ىىينون ال ار ع ىىيت ال

ىىري ،ال ركىى

ال و ي لإل دارات ال ينونية ،اإلتكندرمة ،الطلعة الثينية ،تنة2010م.
 -13اتىىي ة ا ىىد ال ىواري :ال واعىىد ال ينونيىىة ال ىىي يطل دىىي ال كىىم علىىى وعىىوعيت ال ني عىىيت
الدولية الخي ة ،دار الث ي ة للنشر وال و مع ،تنة2009م.
 -14إت ى يعيل إب ىراهيم ال مىىيدي :ىىي ال كىىيم وا دىىيد ال عىىيء ،دار الندعىىة العربيىىة ،ال ىىيهرة،
بدون طلعة ،تنة 2006م.
 -15اشى ىىرا الر ى ىىيعي :ا ضى ىىيق ال كى ىىيم وال شى ىىكحت الع ليى ىىة وال ينونيى ىىة ى ىىي العحقى ىىيت الخي ى ىىة
الدولية ،دار الضكر ال ي عي ،اإلتكندرمة،تنة2003م.
 -16آ ىىيل ا ىىد الض اي ىىري :دور قع ىىيء الدول ىىة ىىي

ي ىىق يعلي ىىة ال ك ىىيم ،نش ىىأة ال ع ىىيرا،

اإلتكندرمة ،تنة 1993م.
 -17ا ي ى ىرة تى ىىن ال ار عى ىىي :ال كى ىىيم ى ىىي ال ني عى ىىيت النيشى ىىية عى ىىن الع ى ىىود االلك رونيى ىىة ،نشى ىىأة
ال عيرا ،اإلتكندرمة ،تنة2012م.
-18

انور علي ا د الطشي :بدا االخ

يب ليالخ

يب ىي

ىيل ال كىيم ،دار الندعىة

العربية ،بدون طلعة ،تنة 2004م.
-19

عضىىر شىىي ش :ال كىىيم ىىي الع ىىود االدارمىىة وال دينىىة وال يرمىىة ،مىىن ال وقيىىة واالدبيىىة،
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-20

تني ال

ىري :ال كىيم ال ىيري الىدولي ،دار الك ىه ال ينونيىة

ىر ،بىدون طلعىة ،تىنة

2006م.
-21
-22

ضيظة التيد ال داد :ال كيم الدولي ،ؤتتة ال لبي ،لبنين ،طلعة 2004م.
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-26
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-29
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 -39عبىىد الليتىىط
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 -41عب ى ى ىىد ال ي ى ى ىىد ال ى ى ىىده :ال ك ى ى ىىيم ،ال ى ى ى ى ء الول ،نش ى ى ىىورات نو ى ى ىىل ،ؤتت ى ى ىىة بي ى ى ىىروت،
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 -42عب ىىد ال ي ىىد الشى ىواربي :ال ك ىىيم وال

ىىيلح ىىي ع ىىوء الض ىىو وال ع ىىيء ،نش ىىأة ال ع ىىيرا،

اإلتكندرمة ،الطلعة الثينية ،تنة2000م.
 -43عبىىد ال يىىد عث ىىين ال نضىىي :ال كىىيم ىىي ني عىىيت الع ىىل ال ىىيعي ،طبوعىىيت ي عىىة
الكومت ،الكومت ،الطلعة الولى ،تنة 1995م.
 -44عبى ىىد الى ىىر اق التى ىىندوري :الوتى ىىيط ى ىىي شى ىىرح ال ى ىىينون ال ى ىىدني ،ال ى ى ء الول ،دار الندعى ىىة
العربية ،ال يهرة ،طلعة تنة1981م.
-45

عبد الع م عبد ال نعم خليضة :ال كيم ي ني عيت الع ود اإلدارمة الداخلية والدولية ،دار
الضكر ال ي عي ،اإلتكندرمة ،بدون طلعة ،تنة 2007م.

 -46عبد الض يح راد :شرح شرمعيت ال كيم الداخلي والدولي ،دون نيشر.
 -47عبىىد ال ىىنعم الدتىىوقي :ال كىىيم ال ىىيري الىىدولي والىىداخلي ،ك لىىة ىىدبولي للنشىىر ،ال ىىيهرة،
طلعة1995م.
-48

عى ىىدنين ال ى ىىي ي :النظى ىىيم ال ى ىىينوني لل ك ى ىىم طل ى ىيس ل ى ىىينون ال كى ىىيم الضلتى ىىطيني رق ى ىىم ()3
تنة،2000ال يهرة،تنة 2008م.

-49

ع يم ا د البد ىي :ال كىيم ىي ني عىيت االتى ث ير ،دار الضكىر ال ىي عي ،اإلتىكندرمة،
بدون طلعة ،تنة 2014م.

 -50عىىحء

ىىي الىىدين ابىىو ا ىىد :ال كىىيم ىىي ني عىىيت الع ىىود اإلدارمىىة الدوليىىة ،دار ال ي عىىة

ال ديدة ،اإلتكندرمة ،بدون طلعة ،تنة 2012م.
 -51علي ابراهيم :والية ال عيء على ال كيم ،دون نيشر،تنة 1997م.
 -52على ى ىىي ال ديى ى ىىدي :ال ى ى ىىدابير الوق يى ى ىىة وال ضظيى ى ىىة ى ى ىىي ال كى ى ىىيم االخ يى ى ىىيري ،دار الندعى ى ىىة
العرملة،ال يهرة1997،م.
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 -53علىىي عىىوض تىىن :ال كىىيم االخ يىىيري واإل لىىيري ىىي ال ني عىىيت ال دنيىىة وال يرمىىة ،دار
الضكر ال ي عي ،اإلتكندرمة ،بدون طلعة ،تنة2004م.
-54

ىىي والىىى :لىىيدئ قىىينون ال عىىيء ال ىىدني ،دار الندعىىة العربيىىة ،الطلعىىة الولىىى ،تىىنة
1980م.

-55

وي

ىد تىي ي :ال كىيم ال ىيري الىدولي ،ك لىة دار الث ي ىة للنشىر وال و مىع ،ال ىيهرة،

ال ء الخي س ،بدون طلعة ،تنة 1997م.
 -56كىىوثر عبىىد هللا

ىىد ا ىىد بيىىو ي :ال كىىيم ىىي ني عىىيت ال لكيىىة الضكرمىىة ،دار الندعىىة

العربية ،بدون طلعة ،تنة2007م.
-57

ت ىىن ش ىىضيق :ال ك ىىيم ال ىىيري ال ىىدولي ،دار الندع ىىة العربي ىىة للطل ىىع والنش ىىر ،ال ىىيهرة،
1997م.

-58

ى ىىد إب ى ىراهيم ابى ىىو الدي ى ىىيء :ال كى ىىيم االلك رونى ىىي ،دار الث ي ى ىىة للنشى ىىر وال و مى ىىع ،طلعى ىىة
2010م.

-59

د ا د عبد ال نعم :دود الرقيلة ال عييية على ال كيم الىداخلي ىي ني عىيت الع ىود
اإلدارمة ،دار الندعة العربية ليل يهرة ،بدون طلعة ،تنة2002م.
دي :الوالية على ال يل ،نشأة ال عيرا ،اإلتكندرمة ،تنة1987م.

-60

د

-61

ىىد داوود ال غبىىي :دعىىوى لطىىحن كىىم ال كىىيم ىىي ال ني عىىيت ال يرمىىة الدوليىىة ،دار
الث ي ة للنشر وال و مع ،بدون طلعة ،تنة2011م.

-62

ىىد علىىى تىىكيكر :ش ىرمعيت ال كىىيم ىىي

ىىر والىىدول العربيىىة ،دار الضكىىر ال ىىي عي،

اإلتكندرمة،تنة2006م.
-63

د ي د خلو ي ونبيىل علىيس :ال طيللىيت و ك ىة ال كىيم وقىوانين ال كىيم العربيىة،
الطلعة الولى،تنة1993م.
93

-64

ى ى ى ىىد نى ى ى ىىور ش ى ى ى ى ي و :ضدى ى ى ىىوم الغيى ى ى ىىر ى ى ى ىىي ال كى ى ى ىىيم ،دار الندعى ى ى ىىة العربيى ى ى ىىة للنشى ى ى ىىر،
ال يهرة،تنة2009م.
د هيشم :ال ليدئ العي ة لل نضيذ ،دار الضكر العربي ،اإلتكندرمة ،تنة 1978م.

-65

ود

-66

ىىود خ ىىير برب ىىري :ال كى ىيم ال ىىيري ال ىىدولي ،دار الندع ىىة العربي ىىة ،ال ىىيهرة ،الطلع ىىة
الثينية ،تنة1999م.

-67

ىراد

ىىود ال وا ىىدة :ال كىىيم ىىي ع ىىود الدولىىة ذات الطىىيلع الىىدولي ،دار الث ي ىىة للنشىىر

وال و مع ،ال يهرة ،بدون طلعة ،تنة2010م.
-68

طضى

د ال يل والدك ور عكيشة

د عبد العىيل :ال كىيم ىي العحقىيت الخي ىة

الدولية والداخلية ،ال ء الول ،الطلعة الولى ،تنة1998م.
-69

ع ى عضيضىىي :نظىىيم الطعىىن علىىى كىىم ال كىىيم ،دار ال ي عىىة ال ديىىدة ،اإلتىىكندرمة ،بىىدون
طلعة ،تنة2012م.

-70

عى ىىوض عبى ىىد ال ى ىواه :ال ت ى ى دث ى ىىي ال كى ىىيم ال ى ىىيري الى ىىدولي ،دار الضكى ىىر ال ى ىىي عي،
اإلتكندرمة ،الطلعة الولى ،تنة1997م.

-71

دن ىىد ا ىىد ال ىىينوري :دور ال ك ىىم ىىي خ ىىو ة ال ك ىىيم ال ىىدولي الخ ىىيب ،دار الث ي ىىة
للنشر وال و مع ،بدون طلعة ،تنة2005م.

 -72نيظم
-73

د عويعة :شرح قينون ال كيم ،بدون طلعة ،تنة2001م.

نبيىىل ع ىىر :ال كىىيم ىىي ال ىواد ال دينىىة وال يرمىىة الوطنيىىة والدوليىىة ،دار ال ي عىىة ال ديىىدة،
اإلتكندرمة ،تنة2011م.

 -74هدى

د عبد الىر ن :دور ال كىم ىي خ ىو ة ال كىيم و ىدود تىلطي و ،دار الندعىة

العربية ،ال يهرة ،بدون طلعة ،تنة 1997م.
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 -75هشىىيم خيلىىد :ال ىىينون ال عىىييي الخىىيب الىىدولي ،دار الضكىىر ال ىىي عي ،اإلتىىكندرمة ،بىىدون
طلعة،تنة 2012م.
 -76هشىىيم خيلىىد :اوليىىيت ال كىىيم ال ىىيري الىىدولي ،دار الضكىىر ال ىىي عي ،اإلتىىكندرمة  ،بىىدون
طلعة ،تنة2004م.
 -77هشيم خيلد :عيير دولية ال كيم ال يري ،دار الضكىر ال ىي عي ،اإلتىكندرمة ،بىدون طلعىة،
تنة2006م.
 -78هشيم خيلد :دوى الل وء إلىى ال كىيم ال ىيري الىدولي ،دار الضكىر ال ىي عي ،اإلتىكندرمة،
بدون طلعة ،تنة2004م.
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