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حياد املحكم ونزاهته
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كأساس لعدالة حكم التحكيم
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القانون املصري واألنظمة املعاصرة

الدكتور// إعداد 

حممد حييى أمحد عطية

مدرس قانون املرافعات بكلية الشريعة والقانون

)فرع دمنهور(جامعة األزهر
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:وتمهیدمقدمة
منسلطةوبوصفهالحدیثة،الدولةركائزمنأساسیةركیزةباعتبارهالقضاء

خاللمنالمجتمع،أفرادبینالعدالةتحقیقمهمةإلیهاسندتفقدسلطاتها،
ألحكامهالكافةوخضوعالقانونسیادةلمبدأإعالءالكافةعلىالقانونتطبیق
.القانونیةومراكزهماالجتماعیةمكانتهمعنالنظربصرف

منمظهرابوصفهالدوربهذاتنهضاوحدهالمحاكمأضحتفقدهناومن
المنازعاتجمیعفيبالنظرسواهادونتختصوصارتالدولة،سیادةمظاهر

.أشخاصهاأوموضوعهاكانمهماالمجتمعداخلتنشأقدالتي
یقومالقانون،تطبیقفيوالمتمثلةتلكاألساسیةوظیفتهإلىوباإلضافة

مجتمعلبناءرئیسیةضمانةبارهباعتحقیقياجتماعيبدوركذلكالقضاء
یتحققالماوهواالجتماعیین،والسالمالوفاقمبادئتحكمهقویم،سلیم
توطیدفيشيءكمثلهلیسفالعدل. الناسبینالعدلبإشاعةإالبدوره

.واألمنباالستقراروالشعوروالطمأنینةالسكینة
عنللبحثماسةالحاجةكانتالدولةقضاةعلىالملقاةاألعباءلزیادةونظرا

وجهعلىأبرزهاولعلالسامیة،الغایةهذهلتحقیقبجانبهأولهبدیلةوسائل
وأساسهاالتحكیمیةالعملیةمحورهوَّالمحكمكانولماالتحكیم،كاناإلطالق

..لنابدت
.الدراسةوإشكالیةالموضوعأھمیة

نشأتهحیثمنًاقدیمیعتبرالدولةلقضاءبدیلكنظامالتحكیمنظام
نظاماكذلكیعدولكنهالقدیمة،البدائیةالمجتمعاتفيالمنازعاتلحلكوسیلة
علىمترتبةكنتیجةقبل،ذيمنأكثرإلیهالحاجةتبدتقدألنهنظراًحدیثا
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الداخليالمستوىعلىسواءأشكالهابمختلفالمعامالتنطاقواتساعتطور
)١.(سواءحدعلىالدوليأو

التجاریةاألنشطةطبیعةفيًواسعةتحوالتالعالمشهدحیث
محاكمناوباتتسواء،حدعلىوالمنشآتاألفرادیمارسهاالتيواالقتصادیة

المفتوحةالسوقلمبادئونتیجةمنازعات،منعلیهایعرضماكثرةمنتكتظ
یةوالتجاراالقتصادیةالعالقاتوتنوعتتعددتالعالمي،االقتصادتوجیهفي

مستوىعلىأووالمؤسساتوالهیئاتاألفرادمستوىعلىسواءوالمالیة
.الدول

األدواتمنالعدیدتتطورأنالتحولهذالمواكبةلزاماكانثمومن
األعمالهذهوأنخاصةالمتنوعه،اإلنسانیةاألنشطةفيوتسایرهتواكبهالتي

تنشأالتيالمنازعاتلذلكوتبعاوالتخصص،التعقیدطابعأخذتواألنشطة
.لهانتیحة

تراكمنتیجةجسامبأعباءالمثقلالمصريالقضائيالحهازأصبحلذا
لقضاءملحةحاجةفي) ٢(المتعددة؛محاكمنافيوالمنازعاتالقضایامالیین

والیسربالسهولةإجراءاتهوتتسماألعباء،هذهمنجزءاكاهلهعنیحملبدیل
قصیروقتفيالنزاعوحسماإلنجازفيسرعةالعنفضالالتعقیدوعدم

.عادلةوبأحكام

فيالتحكیملقانونوفقاالتحكیماتفاق: الكریمعبدناریمان.د: التفصیالتمنللمزید-١
. ١٨ص،١٩٩٦القاهرةالعربیةالنهضةدار،١٩٩٤لسنة٢٧والتجاریةالمدنیةالمواد

القاهرةبیةالعرالنهضةدار،١٩٩٤لسنة٢٧للقانونطبقاالتحكیم: صاويالسیدأحمد.د
،٢٠٠١لسنة٣١رقماألردنيالتحكیمقانونشرح: الزعبيالخالقعبدمحمد. د،٢٠٠٢

.٨٠صاألولى،الطبعةعمانالیراع،دار
النهضةالتقاضي،دارفيالبطءظاهرة: صدقيأحمد:الدكتورأستاذناذلكفيراجع-٢

. نشرتاریخبدونالعربیة،
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إلجراءاتتوافرتمهماأنهالحقیقةوفيالتحكیم،فيهذاتحققوقد
نجاحهیجعلالتحكیمفيالشخصيالعنصرفإنوفاعلیة،دقةمنالتحكیم
.ومقتضیاتهامهمتهبجوهرودرایتهالمحكمكفاءةعلىیتوقف

التحكیم،خصومةحولهتدورالذياألساسيالمحورهوَّفالمحكم
التحكیمإجراءاتسالمةتكونواستقاللهونزاهتهوحیدتهالمحكمدقةوبقدر

منیحملهومابشخصهرهینایظللمهمتهأدائهفحسنالصادر،الحكموصحة
.واستقاللحیدةمنبهیتمتعوماوخبراتمؤهالت

بینهمالنزاعلحسمكأسلوبمالتحكیاختیارعلىیقدمونالاألطرافإذ
وأسلوبعادلةلمعاملةتوقعهمخاللمنإالالقضاءساحاتعنبعیدا

لدىرفیعفنيوتخصصأخالقيمستوىوتوافراإلجراءاتإدارةفيمتخصص
أنویتطلبیسیرا،لیسالمحكمعلىعبئایلقيشكأدنىبالوهذا. َالمحكم
.موضوعیةوشخصیةومؤهالتشروطعدةفیهتتوافر

العالميأوالداخليالمستوىعلىسواءبمكاناألهمیةمنكانولهذا
أوأفراداالمحكمینهؤالءفيالثقةتكفلوضماناتقواعدهنالكتكونأن

.هیئات
وأنخاصةالبحث،هذافيوتوضیحهتجلیتهسأحاولماوهذا

نطاقاتساععلىمترتبةكنتیجةاتساعایمااتسعتقدالتحكیمیةالمنازعات
بطریقالغالبفيحسمهایتممنازعاتمنعلیهاترتبوماالدول،بینالتجارة
منإجراءاتهبهتمتازوماسرعةمنبهیتمتعلمانظراالقضاء؛دونالتحكیم
.تعقیدوعدمبساطة

فيتوافرهاالواجبالشروطأهمعلىالضوءألقيأنأحببتهناومن
نزاهتهافيوالثقةأحكامهلعدالةكأساسنزاهتهوحیدتهوالسیماالمحكم؛

العمودبوصفهَّوالمحكمالتحكیمماهیةعلىتعرفناقدنكونبعدماوسالمتها،
.برمتهاالتحكیمیةالعملیةحولهتدورالذياألساسوالمحورالفقري
.الدراسةوخطةنطاق
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مأحكاضوءفيأساسیةبصفةالموضوعلهذادراستنانطاقوسیتحدد
علیةاستقرتوماوتعدیالته،١٩٩٤لسنة٢٧المصريالتحكیمقانون

وعلىالخصوص،هذافيسواءحدعلىوالدولیةاالقلیمیةالتحكیمیةاألنظمة
.البحثیقتضیهاالتيالحدودفيذلكیكونأن

مفهومببیان:  ًأوالقمتفقدالبحثمحلالمسألةتوضیحسبیلوفي
: منهمااألولفيتناولمطلبینفيوذلك)) أولمبحث((في، والمحكمالتحكیم
القانونيالمركزعلىتعرفنا: ثانیهماوفيَوالمحكمللتحكیمالقانونيالمفهوم
.عملهوطبیعةللمحكم

معناهوتحدیدبالحیادالمقصود))  الثانيالمبحث((فيتناولتثم
األحكاموعدالة.لعدالتهالزمكشرطمصطلحاتمنبهیشتبهقدعماوتمییزه
بالحیادللمقصودمنهااألولفيعرضت. مطالبعدةفيوذلكعنهالصادرة

والنزاهةبالحیادالمقصودوضحتثانیهماوفيبینهما،والتمییزواالستقالل
خصومةفيالخصومبینوالمساواةالحیادبینتثالثهاوفيبینهما،والعالقة
التحكیم،فيالمطلوبةوالسریةلحیادامفهومتناولترابعهاوفيالتحكیم،
لهالشخصيبالعلمالقضاءٕوامكانیةالمحكملحیادمنهاالخامسفيوعرضت

.قضائهفيیلتزمهالذيالحیادومفهومذلكیتعارضوهل
ضوءفيَّالمحكملردالقانونيالنظام)) الثالثالمبحث((فيبینتثم

التحكیمأنظمةعلیهاستقرتماووتعدیالتهالمصريالتحكیمقانونأحكام
هذامنبهاخرجناالتيوالتوصیاتالنتائجألهمعرضتثم. والدولیةاالقلیمیة

علىوذلك. بهالخاصوالفهرسالبحثمراجعألهموأخیراالخاتمة،فيالبحث
:التاليالنحو
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األولالمبحث
ُّوالمحكمالتحكیممفهوم ُ

بقدرإذبرمتها،التحكیمملیةعفيالزاویةحجرهوالمحكمیعتبر
والنزاهةالحیادمنإطارفيبهیقومالذيعملهفيوتمرسهودرایتهخبرته

المنشودةللعدالةوتحقیقهمهمتهفينجاحهبقدرالخصوم،بینوالموضوعیة
.والمأمولة

تحدیدالضروريمنكانبالمحكم،المقصودالمعنيعلىوللوقوف
فيوذلك. عملهوجوهرمضمونیمثلبوصفهمبالتحكیالمقصودالمعنى
:التاليالتفصیلعلىمتتالیینمطلبین
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األولالمطلب
" حكممنمأخوذفهوالحكم،فىالتفویض: لغةبهیقصدالتحكیمماهیة

فىمنظورابنویقول–تحكیما–مالهفىُمحكماصارأى" فاستحكموأحكمه
). ١(فیهالحكمالیهفوضتأي" تحكیماماليفيفالناحكمتقالإذا"لسانه

تدورجمیعهاكانتٕوانوتنوعت،تعریفاتهتعددتفقد: ًاصطالحاأما
یضعلمحینماصنعاالمصريالمشرعأحسنوقد. واحدومضمونجوهرحول

األنظارحولهایختلفمماالتعریفاتأنالمعلوممنإذللتحكیممحدداًتعریفا
)٢.(الرؤىوتتعدد

منالرابعةالمادةمناألولىالفقرةفىأوردهمماضمنایفهمولكن
فىینصرف:" التحكیملفظأن١٩٩٤لسنة٢٧رقمالمصرىالتحكیمقانون
الحرةبإرادتهماالنزاعطرفاعلیهیتفقالذىالتحكیمإلىالقانونهذاحكم

–الطرفیناقاتفبمقتضى–التحكیمإجراءاتتتولىالتىالجهةكانتسواء
)٣"(كذلكیكنلمأوللتحكیمدائممركزأومنظمة

شریف. د،٤٠ص،٨جـ،١٩٨٢بیروتصادردارالعرب،لسان:منظورابن-١
،٢٠١١العربیةالنهضةداروضوابطهاالداریةالعقودمنازعاتفيالتحكیم: خاطریوسف

.٥٥ص
فيالتحكیملقانونوفقاالتحكیماتفاق:القادر،عبدناریمان. د: التفصیالتمنللمزید-٢

.العربیة،النهضةدار.القاهرة،١ط. ١٩٩٤لسنة٢٧رقموالتجاریةالمدنیةالمواد
طبعةدون.العربیةالدولفيالتحكیمفيالجدید:الفقي،عیسىعمر. د١٩٩٦

.الحدیث.الجامعيالمكتب. األسكندریة. . احمدمختارمحمود.د.١٦ص. ٢٠٠٣
..العربیةالنهضةدار.القاهرة. ٣ط. الدوليالتجاريالتحكیم ٢٠٠٤.

: سالمةمحمود. د، ١٠/٨/١٩٩٥في٣٢العددالرسیمةبالجریدةنشراستدراك-٣
االولالمجلد–٢٠٠٩الثانیةالطبعة–المتحدونالناشرون–والمحكمالتحكیمموسوعة

.٥٨ص
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بموجبهعهدالذياالتفاق: " بانهالفرنسيالمشرععرفهبینما
المستقبلفيبینهمتنشأالتيالمنازعاتباخضاعالعقودمنعقداطراف

)١".(للتحكیم
اتفاق: بأنهالبعضعرفهإذالتعریفاتوتعددتتنوعتالفقهوفي

فىالفصلیتمأنعلىعقدیةغیرأوعقدیةمعینةقانونیةعالقةأطراف
أشخاصطریقعنتثور،أنیحتملالتىأوبالفعلبینهمثارتالتىالمنازعة

أنأوالمحكمینأشخاصتحدیداألطرافیتولىحیثكمحكمین،أختیارهمیتم
عملیةتنظیمولىتتأنالدائمةالتحكیمهیئاتإحدىأوتحكیم،لهیئةیعهدوا
)٢.(المراكزأوالهیئاتبهذهالخاصةاللوائحأوللقواعدوفقاالتحكیم

قضائىنظام: "بأنهالتحكیمتعریفإلىالفقهمنأخرفریقواتجه
مكتوب،اتفاقبمقتضىإلیهمویعهدونقضاتهم،األطراففیهیختارخاص،
بخصوصبینهمعلبالفنشأتأوتنشأ،قدالتىالمنازعاتتسویةبمهمة

وفقاالتحكیم،بطریقحسمهایجوزوالتىالتعاقدیةغیرأوالتعاقدیةعالقاتهم
)٣.(لهمملزمقضائىقرارٕواصداروالعدالةالقانونلمقتضیات

آخراالخصمیناتخاذعنعبارة: "بأنهالعدلیةاألحكاممجلةعرفتهكما
ومحكمبفتحتینحكمذلكلویقالودعواهماخصومتهمالفصلبرضاهما،حاكما
) ٤".(المفتوحةالكافوتشدیدالحاءوفتحالمیمبضم

.الفرنسيالمدنیةالمرافعاتتقنینمن١٤٤٢المادةفي-١
،المعارفمنشأةالثالثة،طبعةالواإلجباري،االختیاريالتحكیم: الوفاأبوأحمد.د-٢

والتحكیماإلختیاريالتحكیممفهوم: التحیويمحمود.د١٥ص،١٩٧٨،االسكندریة
التحكیم. المؤسسىوالتحكیم/ الخاصالتحكیم:بینماالتحكیمویتنوع.٤٨صاإلجباري،

.االلزامىالتحكیم/ االختیارىوالتحكیم. الداخلىالتحكیم/ الدولى
المكتبالعربیة،الدولفيالتحكیمفيالجدید: الفقيعیسىعمر.د: المعنىذاتفي-٣

.١٦ص،٢٠٠٣االسكندریةالحدیثالجامعي
.م)١٨٦٨( سنةالصادرةالعدلیةاألحكاممجلةمن) ١٧٩٠( المادةنصراجع-٤
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فياتفقتٕوانتعریفاتهاألخرهوتنوعتفقدالمصريالقضاءوأما
لفضاستثنائىطریق: بأنهالنقضمحكمةعرفتهحیثوالجوهر،المضمون

نات،ضمامنتكفلهوماالعادیةالتقاضىطرقعنالخروجقوامهالخصومات
هیئةعلىعرضهإلىالمحكمینإرادةتنصرفماعلىمقصورفهوثمومن

).١"(التحكیم
بینمعینلنزاععرض: "بأنهالعلیاالدستوریةالمحكمةعرفتهبینما

ضوءعلىمنهما،بتفویضأوباختیارهما،یعیناألغیارمحكمةعلىطرفین
عننائیایكونبقرارالنزاعذلكفىالمحكمهذالیفصلیحددانها،شروط
التىجوانبها،فىالخصومهلداءوقاطعاالتحامل،منًمجرداالمماألة،شبهة
خاللمنًتفصیالنظرهبوجهةمنهماكلیدلىأنبعدإلیه،الطرفانأحال

).٢"(الرئیسیةالتقاضىضمانات
عنیختلفتعریفات؛مناوردناهماجملةمنلنایتضحكماوالتحكیم

األخرىواألنظمةالوسائلمنوغیرهاوالوكالةوالوساطةالخبرة،وعناءالقض
)٣.(المشابهة

.٣٢٨ص٣/١/١٩٥٢جلسةق١٩لسنة١٤٩رقمطعنالنقض-١
ق١٥لسنة١٣رقمالطعن( فيالنقضوحكم. ١٨/١/١٩٩٤جلسة،ق٣٠لسنة٨٨٦رقمالطعنفيعلیاالالدستوریةحكم-٢

) .١٧/١٢/١٩٩٤بتاریخ٤٠٨رقمصفحة٠٦فنيمكتب

الوسیطأنهودقیقبفارقبینهماالتمییزیمكنولكنالتوفیقمعالوساطةوتشتبه-٣
یجوزفانهالتوفیقفىأماألحدهماحازینفالالجانبینبینالحیادیلزمأنعلیهیجب

راجعالتفاصیلمنلمزید. الیهوینحازنظرهوجهةویؤیدالجانبینأحدالىیقفأنللموفق
رقموالتجاریةالمدنیةالموادفىالتحكیملقانونًوفقاالتحكیماتفاق"القادرعبدناریمان. د

القانون–الفرنسىالقانون–نیویوركإتفاقیةمقارنةدراسة-١٩٩٤لسنة٢٧
دارتوزیع،١٩٩٦األولى،الطبعة" العربیةالتشریعات–االسالمیةللشریعةالنموذجى
١١٨٧بالزاكایروابراج) تسویق(األهلى،البنكاستثمارأمناءًوأیضاالعربیةالنهضة
راغبوجدي.د:ایضاوراجع. ٥٧٤٨٩٠٨٠٠٢٠٢فاكسبالقاهرةالنیلكورنیش
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:    یأتيفیمااالختالفأوالتشابهنقاطأهمإبرازویمكن
التحكیمبیناتفاقنقاطهناك:والقضاءالتحكیمبینالفرق: ًأوال

وحكم،قضاءوالیةمنهماكل-:أنمنالرغمفعلى. اختالفونقاطوالقضاء
بمامنهماكلویتقیدواله،ممنالحكموالیةوالقاضيالمحكممنكلویكتسب

یحكمالتيوالموضوعاتومكانها،الوالیةزمانحیثمنواله،منبهیقیده
األمربحجیةیتمتعًحكمایعتبرمنهماالصادرالحكمكونعنقضالفیها

:اآلتیةاألمورفيیختلفاناأنهمإال. شروطهاستوفىمتىفیهالمقضي
تتمالتحكیمففيمنهما،لكلالتولیةجهةحیثمن:األولاألمر

علىخاصةوسلطتهممنهم،سلطتهیستمدوالمحكمالخصوم،منالتولیة
وسیادةسلطةذاتبوصفهاالدولةمنالتولیةتتمالقضاءوفي. فقطأنفسهم

مظهرهوإذنالمجتمع،أفرادبینتقعالتيالمنازعاتفيالفصلوحدهاولها
ثانويأوثانقضاءهوالذيالتحكیمعنیختلفوبذلكسیادتها،مظاهرمن

)١.(
فالالقضاءأمامعا،الطرفینبرضاإالیصحالالتحكیم:الثاني

.رضاهماغیرمنولوفیهاحكمقضیةإلیهرفعتفلوذلكیشترط
فیهاالمحكمالدعوىفيهاختصاصیقتصرالمحكم:الثالثاألمر

اختصاصهفيتدخلالتيالقضایاكلفيالنظرفلهالقاضيأمافقط،
. ًومكاناًزماناواسعةعادةوهي

ثبتولوفقطعلیهالمحكومعلىقاصرالمحكمحكم:الرابعاألمر
الفوارقمنالعدیدوهنالك. علیهالمحكومیتعدىفقدالقاضيحكمأماببینة،
.الكفایةذكرفیماليویبدوجمیعا؛لسردهاالمقامیتسعالاألخرى

،١٧العدد،الكویتالحقوق،بمجلةمنشوربحثالقضاء،مننوعالتحكیمهل:يفهم
.١٦٢،١٦٤ص،٢٠٠١لسنة

معهداإلدارة: الریاضط.السعودیةالعربیةالمملكةفيالتحكیم:البجادناصرمحمد: انظر(١)
.١٧ص،١٤٢٠العامة
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.والخبرةالتحكیمبینالفرق: ثانیا
رأیهبإبداءویكلفمحدد،موضوعحولمعینةخبرةیملكالذيهوالخبیر

أوتجاریةأوطبیةأوهندسیةتكونقدمعینة،مسائلمنعلیهیعرضفیما
النزاعفيللفصلطریقةتعتبرالعنىالمبهذاوالخبرة. الخ.. حسابیة
.كالتحكیم
أيلهیكونأندونمنه،طلبفیمارأیهبإبداءالخبیریقومالخبرةففي

إلىاللجوءعلىاتفاقاالخصوماتفاقكانإذاماولمعرفة.  إلزامیةقوة
للشخصالممنوحةالصالحیاتمدىهوالتفرقةمعیارفإنالخبرة،أوالتحكیم

النزاع،فيالفصللهالمخولةالصالحیاتكانفإنالنزاع،علیهطروحالم
تلككانتٕوانتحكیم،والمسألةحكمفهوللطرفین،ملزمقرارٕواصدار

رأيفهوفقطلالسترشادفنیةمسألةفيالرأيإبداءتتجاوزالالصالحیات
).١. (فقطخبیر
:والوكالةالتحكیمبینالفرق: ثالثا

أنلهیجوزوالفیه،وكلفیماعنهوینوبموكله،لصالحعملیالوكیل
وهوالموكل،مصلحةفیهبماإاللهالممنوحةالوكالةبمقتضىعمالیعمل

فوضتالتيوسلطتهصالحیتهعنخرجٕواذاوكله،لمنالنصحعلىمؤتمن
.التصرفهذاعنالمسؤولهوفالوكیلإلیه

بعكسفهمطرفكلمنمحكموترشیحتعددهمحالةفيالمحكمینأما
اعتمادوبمجردالخصوم،عناالستقاللتماممستقالیعملمنهموكل،ذلك

الخصومیتمكنوالالنزاع،أطرافبینالقضائیةالصفةلهتثبتالتحكیموثیقة
.لهمالزمعلیهممفروضوحكمهعمله،فيالتدخلمن

صسابق،مرجعالسعودیة،العربیةالمملكةفيالتحكیم:  البجادناصرمحمد: انظر(١)
٤٤.
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الطرفأوحكمه،الذيلطرفابینعندهفرقالیكونأنیجبوحینئذ
أویساندأنلهیجوزوال،تامبحیادیعملأنوعلیهغیره،ّحكمالذياآلخر
أوردهفللمتخاصمینذلكفعلٕواذاله،حكمالكونهالخصومأحدمعیمیل
تعیینهتمقاضكأنهالطرفینبینبالعدلالنزاعفيالفصلهووواجبه.عزله

منرغبةوفقولیسالقضائي،المقتضىوفقعملهویمارسالخصومباتفاق
مدافعاأوالنزاع،األطرافمنلطرفممثالأووكیاللیسفهووحینئذ. حكمه
)       ١. (لهحقإثباتفيعبئایتحملأوعنه

ومتمیزةخاصةقضائیةطبیعةذوالتحكیمأنإلىتقدمممانخلص
منذالتحكیمعملیةعلىاإلرادةذههتهیمنإذاألطراف،إرادةفيأساسهویجد
األطرافیحددإذ) ٢(التحكیمیة،المنازعةفيالحكمصدوروحتىاألولىنشأته

األطرافیحددوكذلكبینهم،األمرفىسیفصلالذىالمحكمأوالمحكمین
.التطبیقواجبةاإلجراءاتوتحدیدالتحكیمعلىاألشرافستتولىالتىالجهة

هذاسیحكمالذىالقانوناختیارإلىفیذهبونكذلاألمریتعدىبل
الذىاألمرالتحكیم،حكمفىمشاركونبأنهمیشعرونیجعلهممماالنزاع،
المحكمشخصفيلثقتهمنظراوقتأضیقفىالنزاعإنهاءمنیسرع

منبینهمفیماللنزاعحاسمةأحكاممنیصدرونهوفیما. ناحیةمنوعدالته
.أخرىناحیة

لحلكأسلوبالتحكیمإلىواللجوءاألقبالتزایدإلىذلككلأدىدوق
فيأوالداخلي،النطاقفيالتجاریةالمعامالتمجالفىخاصةمنازعاتهم،

عنالصادرالدولىالتجارىالقانونوجدناولهذاالدولیة؛المعامالتنطاق

: اإلسكندریة( الثالثةالطبعةواإلجبارياالختیاريالتحكیمالوفا،أبوأحمد: انظر(١)
.١٢٨و،٤٤ص)سابقمرجع( ناصرالبجاد،بنمحمدو،٣٠ص)١٩٧٨منشأةالمعارف

ةالقضائیللسلطاتاالتفاقیةالنشأة: شحاتهنورمحمد.دالتفصیالتمنللمزید-٢
.١٩٩٧العربیةالنهضةدارللمحكمین،
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تحكیمأى: یعنىالتحكیمأنعلى) أ(الثانیةمادتهفىینصاألنستیرالمنظمة
) ١.(الأمدائمةتحكیممؤسسةتولتهسواء

فيالعلیاالدستوریةالمحكمةالیهذهبتمامعنتفقفانناجانبناومن
ماوتالفتالبعض،أجملهمافصلتقدألنهاالذكر،سالفللتحكیمتعریفها

لیسأنهحینفياتفاق،بأنهللتحكیمتعریفهمناألخرالبعضفیهوقع
.القانونيأساسهواالتفاقعلیهمترتبوأثرلهنتیجةهوٕوانماكذلك،

الثانيالمطلب
َّللمحكمالقانونيالمفهوم

یضعولم) ٢.(الحكمإلیهیفوضمنهووفتحهاالكافبتشدیدَّالمحكم
لسنة٢٧الجدیدالتحكیمقانونفيومباشرامحدداتعریفالهالمصريالمشرع
المقصودببیانمنهالرابعةالمادةمنالثانیةالفقرةفياكتفىٕوانما،١٩٩٤
منالمشكلةالهیئةإلى" التحكیمهیئة"عبارةوتنصرف":قائالالتحكیمبهیئة
.." التحكیمإلىالمحالالنزاعفيللفصلأكثرأوواحدمحكم

منهااألولفيتناولتفرعینإلىالمطلبهذالتقسیمبيحداماوهذا
وتحدیدالقانونيمركزهتناولتالثانيوفيللمحكم،القانونيالمفهومتحدید
.عملهطبیعة

،١٩٨٥سنةالدوليالتجاريللقانونالمتحدةاألمملجنةوضعتهالقانونهذا-١
.األخیرالتنقیحهذاعلىعولتأننيإلىاإلشارةوتجدر. ٢٠٠٦،٢٠١٠عاميوالمنقحة

.٤١صسابق،مرجع: منظورالبنالعربلسان-٢
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األولالفرع
َّالمحكممفهومتحدید

للمحكممحددتعریفوضعسبیلفيعدیدةمحاوالتالفقهبذل
بعضهمعرفهإذ.ككلالتحكیملعملیةالرئیسوالمحوراألساسیةالركیزةبوصفه

)١.(التحكیمعلىالمعروضالنزاعفيالفصلبإلیهیعهدمن: بأنه
مالكلحتماویخضعالكلمةمعنىبكلقاض: أنهإلىأخرونوذهب

بحریةمهمتهیباشركالقاضيفالمحكموقواعد،مبادئمنالقانونعلیهینص
العاديالقضاءعنالصادرةالقضائیةاألحكامخصائصولحكمهتامة

) ٢.(للدولة
المتخاصمانبهینیطالذيالشخص: بأنهالفقهمنأخرجانبوعرفه

استناداالمحكمةتعینهمنأوبینهما،الوقوعمحتملأوحالنزاعفصلمهمة
فيعلیهاالمنصوصصالحیتهابحدودالمهمةذاتألداءاألطرافإلرادة
) ٣.(قانوناالواجبةبالصفاتویتمتعالتحكیمقانون

معیننزاعفيالفصلهمةمیتولىشخص: هوالسیاقذاتوفي
ملزمحكمهویكونالمحتكمةاألطرافوبینبینهمبرماتفاقبموجب

بثقةیتمتعشخص: .... بأنهالمصریةالنقضمحكمةوعرفته) ٤.(للمحتكمین

صسابق،مرجعللمحكم،القضائیةللسلطاتاالتفاقیةالنشأة:شحاتهنورمحمد.د-١
٥.
منشوربحثالعماني،القانونفيومسؤولیتهللمحكمالقانونيالمركز: حنفيعصام.د-٢

.   ٢ص،االنترنتللمعلوماتالدولیةالشبكةعلىالعربیةللقوانینالناظربمنتدیات
.topic-٣١٦٩t/net.rigala.alnazer://http

الثقافةالخاص،دارالدوليالتحكیمخصومةفيالمحكمدور: الصانوريأحمدمهند.د-٣
.٥٧ص،٢٠٠٥األولىالطبعة،عمان

.٣٩ص،٢٠٠٦القاهرةالعربیةالنهضةدارمقارنة،دارسةللمحكم،القانونيالمركز: یوسفالستارعبدسحر.د-٤
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بمجردبهالمحكومالشيءحجیةیحوزبحكمبینهمشجرفیماویفصلالخصوم
)١.(صدوره

فيالفصلویتولىالتحكیمعمیلةفيالفاعلالعنصرهوالمحكمإذا
والیتهتنحصرخاصاقضاءیظلذلكمعولكنهكالقضاء،التحكیمیةالمنازعات

خالفعلىمحدودة،ووالیتهخاصقضاءفهوالمحتكمون،بهینیطهبما
بكافةالشاملةوالوالیةالصالحیةالعامةذو-الدولةقضاء-العامالقضاء

مناستثناءبمثابةفهو. خاصبنصمنهااستثنيماإالضایاوالقالمنازعات
) ٢.(إلیهاجتماعیةحاجةلوجودنظراالعام،القضاء

التحكیم،عملیةفيالمیزانرمانةهوالمحكمأنعنایغیبالوبالتالي
بقدراختیاره؛وسالمةأطرافها،بینوحیدتهومهارتهعملهفيدقتهوبقدر
بأحكامالمنازعاتحسمفيلثمرتهاوتحقیقهاذاتها،حكیمیةالتالعملیةنجاح
هذا. وعادلونزیهمستقلمحكممنصادرةلكونهااألطراف،رضاعلىتحوز

.أولىناحیةمن
علىالسابقحكمهافيأكدتقدالعلیامحكمتنانجدثانیة؛ناحیةومن

وشبهةمماألةالعنًبعیداونزیهاًعادالالتحكیميالقراریكونأنضرورة

لدىإلیهمامشار،٨٨٧،١١٥٤الطعنینفي،١٩٩١/ ١/ ١٤جلسةتجارينقض-١
.٥٧صسابق،مرجع: الصانوري

جلسةق٦١لسنة٤١٧٣رقمالطعنفيالعدیدةالنقضأحكام: لذلكتطبیقاانظر-٢
جلسةق٦٧لسنة٣٤٥رقمالطعنفيوكذا،٩٣٧ص٢ج٤٨س١٩٩٧/ ٦/ ٢١
ق٦١لسنة١٠٠٤رقمالطعنفيو،١٤٥٥ص٢ج٤٨س١٩٩٧/ ١٢/ ١١

التحكیمكونعلىفیهاأكدتحیث. ١٥٤٧ص٢ج٤٨س١٩٩٧/ ١٢/ ٢٧جلسة
صاحبهوالعادىالقضاءان-المحكمةهذهقضاءفى-المقرر: قائلةاستثنائيطریق
هذهمنللحدالمشرعیضعهقیدواى،والتجاریةالمدنیةالمنازعاتنظرفىالعامةالوالیة
عدمیجبثمومن،عاماصلعلىیعتبروارد-الدستوراحكامبهالیخالفو-الوالیة
.تفسیرهفىالتوسع
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وهيأالالموضوع،فينقطةأهمعلىیدهاوضعتوبالتاليوالجور؛االنحراف
.منهالصادرةاألحكاملعدالةكأساسونزاهتهالمحكمحیدةضرورة

تتعلقوهامةجوهریةقاعدةحولإشكالیةتثورقد: ثالثةناحیةومن
كثیفةظاللمنتثیرهقدوما) ١.(المحكمینواختیارتعیینفياألطرافبحریة

ماوأیضا،األونستیرالبقواعدوالمعروفةللتحكیمالنموذجيالقانونقواعدفيوالواردة-١
بغرفةالخاصالتحكیمقانونمثلمنهااستفادتالتياألخرىتحكیمالقوانینمنتبعها

فيالحقالنزاعأطرافتمنحوالتيوغیرها،المصريالتحكیموقانونبباریسالدولیةالتجارة
معالنهائيالحكممرحلةحتىالنزاعتسویةفيتنظرالتيالتحكیمهیئةأوالمحكمتعیین

.نتائجمنهذاعلىیترتبماكل
شروطاتضعالعامةبصورةالدوليالتحكیمحقلفيبهاالمعمولالدولیةالقواعدإن

فيللطرفینالحریةتركالحالةهذهفيالقاعدةألنذلكمحكما،اختیارهیمكنلمنخاصة
فيعدالتهمإلىاالطمئنانوبنزاهتهموبهمیثقونالذیناألشخاصأوالشخصإختیار
علىصراحةالدولیةاالتفاقیاتبعضنصتحینفي. النزاعبحسماصالخالقراراتخاذ

-م١٩٦١لعاماألوروبیةاالتفاقیةفيوردفقدالمحكم،بمهمةاألجنبيقیامإمكانیة
علىمنهاالثالثةالمادةفي.-جنیففيالمبرمةالدوليالتجاريللتحكیماألوروبیةالمعاهدة

نصتكما،المحكمینیعینواأنلألجانبیمكنفاقیةاالتلهذهالخاضعالتحكیمفيأنه
أطرافأحدجنسیةیحملونممنمحكمتعینعدمعلىالدولیةوالقواعداالتفاقیاتبعض
للتحكیمالعربیةاالتفاقیةنصتكما.التعیینسلطةقبلمنتعینهحالفيوذلكالنزاع،

منتعیینهمیتمالذینالمحكمونیكونأنیجوزال"انهعلى١٩٨٧سنةوالمبرمةالتجاري
مجلسیعد" أنعلىمنها١٤المادةفياإلتفاقیةهذهنصتكما،"الطرفینأحدمواطني
الخبرةذويمنأووالقضاءالقانونرجالكبارمنالمحكمینبأسماءقائمةسنویااإلدارة
العالیةباألخالقومتمتعینالمالأوالصناعةأوالتجارةفيالواسعاإلطالعوالعالیة

بحلالخاصة١٩٦٥لعامواشنطناتفاقیةفيمشابهنصوردوقد" الحسنةوالسمعة
یقومعندما"انهاالتفاقیةمن٣٨المادةفيجاءحیثباالستثمارات،المتعلقةالمنازعات

المحكمینأوالمحكمبتعیینباالستثماراتالخاصةالمنازعاتتسویةإدارةمجلسرئیس
الدولیةالقواعدفيجاءالنصهذاومثل،"األطرافاحددولةمواطنيمنیكونواالنأیجب

بغرفةالخاصةالتحكیمقواعدمنالثانیةالمادةمنالسادسةالفقرة: أنظر.بالتحكیمالخاصة
التيالتحكیمقواعدمنالسادسةالمادةمنالرابعةالفقرةفيجاءماأیضاالدولیة،التجارة
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عینهمنالرادةخضوعهمنوالخشیةواستقالله،المحكمحیدةفيالشكمن
یكونالعندماوذلكالعدالة،حسابعلىذلككانولوحتىمصالحهومراعاة
: علىللوقوفیدعوناوهذا.الحقایظهرأویطرأسببأليموفقاالمحكماختیار

الثانيالفرع
)١.(لمحكملالقانونيالمركز

: التاليالنحوعلىوهي. الفقهفيآراءعدةالمسألةهذهتنازع
أساسایتمالمحكمین،اختیاركانلما) ٢.(المحكملعملالعقدیةالطبیعة:ًأوال

لقواعدالخضوعارتضوامتى) ٣(المباشرةغیرأوالمباشرةاألطرافبإرادة
التحكیمهیئاتأومراكزنممركزنظامأولالئحةوفقاالتحكیمهیئةتشكیل
.الدائمة

ماایضاالخصوصبهذایتعلقمماالدوليالتجاريالقانونفيالمتحدةاألمملجنةوضعتها
التجاريالقانونلجنةوضعتهالذيالدوليالتجاريللتحكیمالنموذجيالقانونفيجاء

أيیمنعال"١١المادةمناألولىالفقرةفيجاءحیث،المتحدةلألممالتابعةالدولي
".ذلكخالفعلىالطرفانیتفقلمماكمحكملعملامنجنسیتهبسببشخص

القانونيالمركز: یوسفالستارعبدسحر.د: راجعذلكفيالتفصیالتمنللمزید-١
القانونيالمركز: حنفيعصام. د،٢٠٠٦العربیةالنهضةدار-مقارنةدراسة-للمحكم
.٢٠١٠طبعةالعماني،القانونفيومسؤولیتهللمحكم

،٨صسابق،مرجع: بریريمحمود. د. ١٤صالسابق،المرجع: حنفيامعص.د-٢
سابق،القانوني،المركز: یوسفسحر. د. ١٤صسابق،االختیاري،التحكیم: الوفاأبو.د

.٢٠-١٨ص
والتجاریة،المدنیةالمنازعاتفيواالجبارياالختیاريالتحكیم: حسنعوضعلى.د-٣

.٦٩ص،٢٠٠١األولىالطبعةة،االسكندریالجامعيالفكردار
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الذيوالطرفالمحكمبینللعالقةالعقديالطابعیبرزشكبالوهذا
الهیئاتاحديتولتالذینالمحكمینأوالمحكمبقبولهأومباشرةباختیارهقام

) ١.(األطرافاتفاقعلىبناءاختیارهمالدائمة
أحكامتأملولكنكالة،وبعقدیتعلقاألمرأنوهلةألولیبدووقد

وعالقتهالمحكمدورتفسیرعنوقصورهااستقامتهاعدمعنیكشفالوكالة
وقتأيفيوكیلهعزلللموكلیجوزالعامة،للقواعدوفقاإذ) ٢.(باألطراف

. التحكیمهیئةتشكیلحالةفيجائزغیروهذاشاء،
إرادةهيكانتلوحتىمنفردة،بإرادةالمحكمعزلیجوزالهناومن

كاملباستقاللیتمتعالمحكمأنعلىعالوةهذااختیاره،تولىالذيالطرف
تولىالذيالطرفمنتوجیهاتأوتعلیماتتلقیهیتصوروالمهمته،أداءفي

. اختیاره
عقدأووكالةعقدهووهلالعقد؛هذاطبیعةحولاختلفواولذلك

المحكماستقاللفكرةیناقضاتجاهوهو) ٣.(البعضذهبكماخدماتتأجیر
ذوأنهأو. اختارهالذيالطرفمصالحضدحكمإصدارإليینتهيقدالذي

) ٤.(خاصةطبیعة

بریريمحمود. د،١٤صسابق،مرجع،للمحكمالقانونيالمركز:  حنفيعصام.د-١
: الوفاأبو.د،٩-٨ص،٢٠٠٤القاهرةالعربیةالنهضةالدولي،دارالتجاريالتحكیم:

.٢٠-١٨صسابق،مرجع: یوسفسحر. د. ١٤صاالختیاري،التحكیم
المدني،القضاءقانونفيالوسیط: واليفتحي.د: العالقةهذهطبیعةحولوللمزید-٢

للعالقةالعقدیةالطبیعةسیادتهانتقدوقد. ٤٢-٤٠ص. ٢٠٠١القاهرةجامعةمطبعة
تلحقالتيالمقضياألمروحجیةالمحكملعملالقضائیةالطبیعةتجاهلمنذلكیعنیهلما

ألخ...ٕوالزامیتهابأحكامه
٣-Philippe FOUCHARD:" Le statut de l'arbitre dans la

jurisprudence française rev.arb.١٩٩٦, n.٣p.٣٢٥, spec.p.٣٦٥.
.٤٢صسابق،مجعالوسیط،: والي.د-٤
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إلیهذهبمایفسرماهذاولعل. المحكملعملالقضائیةالطبیعة: ثانیا
النشأةرغمالمحكمعملعلىالقضائیةالطبیعةبإضفاءالقولمن) ١(البعض
یقومٕوانماوحدها،إرادتهموفقیعملالذلكرغمأنهإذلسلطته،یةاالتفاق

معینة،ووقائعأشخاصخصوصفيالدولةكقاضيالقضائیةوظیفةبممارسة
متمتعةوتكونأطرافهبینالموضوعفيللنزاعحاسمةأحكامایصدرثمومن

)٢. (للقانونطبقاالجبريالتنفیذوتقبلفیهالمقضياألمربحجیة
بأنه: للقول) ٣(البعضذهبولذا. للتحكیمالمزدوجةالطبیعة: ثالثا

علىاألطرافاتفاقعلىًأساسایقومانهإذمزدوجة،أومختلطةطبیعةذو
القضاءكأحكامللتنفیذقابلقضائيطابعذوقراربإصداروینتهينشوئه
األخرىتاإلجراءابعضعنالتحكیمیمیزماهواألمروهذا) ٤(.العادي

النهضةدارالرسمیة،والسنداتاألحكامتنفیذقواعد: سیفرمزي.دالرأيهذامن-١
التشریعفيالمرافعاتقواعد: العشماویان،٦٦صتاسعة،الالطبعة،١٩٨٩العربیة

لتجاهلةالرأيهذاانتقادفيوانظر. ٦٠١ص،٢جـنشر،سنةبدونوالمقارن،المصري
،دار٢٠٠١لسنة٣١رقماألردنيالتحكیمقانونشرح: الزعبي. د. للتحكیمالعقديالطابع
.٥١ص،٢٠٠٩األولىالطبعةاألردن،عمانالیراع

المحكمینأحكامتحوز:"  المصريالتحكیمقانونمن٥٥مادةالعلیهنصتماوهذا-٢
األحكامبمراعاةالنفاذواجبةوتكونالمقضياألمرحجیةالقانونلهذاًطبقاالصادرة

رئیسیختص:" أنهعلى) منه٥٦(المادةنصتبینما." القانونهذافيعلیهاالمنصوص
بإصدارقضاتهامنیندبهمنأوالقانونهذامن) ٩(المادةفيیهاإلالمشارالمحكمة

أوالحكمأصل-١: یلىمابهًمرفقاالحكمتنفیذطلبویقدمالمحكمینحكمبتنفیذاألمر
جهةمنعلیهامصدقترجمة-٣. التحكیمإتفاقمنصورة-٢. منهموقعةصورة

الدالالمحضرمنصورة-٤. بهاًصادرایكنلمإذاالتحكیملحكمالعربیةاللغةإلىمعتمدة
."القانونهذامن) ٤٧(للمادةًوفقاالحكمإیداععلى

،٢٠٠٦القاهرةالعربیةالنهضةداربالقضاء،وعالقتهالتحكیم: صادقعليهشام.د-٣
: الزعبي. د،٢٩صسابق،مرجع: یوسفسحر.دالرأيهذاانتقادفيوانظر. ٦٠ص

.٥٣صسابق،مرجع
.١٦صسابق،مرجعللمحكم،القانونيالمركز: حنفيعصام.د-٤
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،فهذهاتفاقاتإلىانتهیاوانواللذینوالصلحالوساطةمثلمنهالقریبة
فیمااألمروكذلك.قضائيحكمبهاصدرإذاإالتنفیذیةقوةلهالیساالتفاقات

-التعاقدعناصربعضلتحدیدثالثشخصإلىالمعطاةبالوكالةیتعلق
.للخبرةبةبالنسوأیضا. -البضاعةنوع-األجرة-كالسعر

عنبعیداالمنازعاتلفضبدیلةوسائلبوصفها-كلهااألنماطفهذه
ٕوانماكالتحكیم،ألطرافهوملزمالحجیةیحوزبحكمالنزاعتنهيال-المحاكم

الثالثالطرفأواألطرافتساعدوأسالیبوسائلمجرداألمرحقیقةفيهي
النزاعفيالحكمٕواصدارمهمتهإنجازفيقاضیاأمًمحكماأكانسواء

.علیهالمطروح
المحكمعملفإن) ١.(االتجاهلهذاوطبقا. خاصةطبیعةذوأنه: رابعا

التعاقدیةاألعمالسائرعنتماماومستقلةومتمیزةخاصةطبیعةذو
ماوبینبینهفیماالشبهأوجهبعضوجودمنالرغمعلىوذلكوالقضائیة،

.كثیرةأمورفيعنهامختلفایظلذلكمعأنه،إالالسابقةاآلراءأصحابقاله
یقومالدولةسلطاتمنعامةسلطةالقضاءأن:أولىناحیةمن

قضاءالتحكیمبینماالقانون،سیادةلمبدأوفقاالمنازعاتعلىالقانونبتطبیق
ویطبقالموضوعيالقانونیطبقالوربمااألطرافعلیهیتفقمایطبقخاص
.الحرالتحكیمفيكماواإلنصافالعدلقواعد

الداخليبنائهفيالقضاءعنالتحكیماختالف:ثانیةناحیةومن
التحكیمبینماالمرافعات،قانونأحكامتنظمةالقضاءأننجدإذوتنظیمه،

التحكیمعدالةبینماعامةالقضاءعدالةأنكما.  بهخاصةقواعدتنظمه
.خاصة

األولىالطبعةالقاهرة،العربیةالنهضةدارالتحكیم،مفهوم: محمودأحمدسید. د-١
فيالقضائيللعملالعامةالنظریة: فهميراغبوجدي. د،٥٧ص،٥٥ص،٢٠٠٣
.٢٨٥،٢٨٦ص،١٩٧٤اإلسكندریةالمعارفمنشأةالمرافعات،قانون
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هذاألنمدنیاعقدایعتبرالالتحكیماتفاقفإن:ثالثةناحیةومن
طالمااإلجراءاتنطاقفيیدخلالأنهكماإجرائیة،آثارابذاتهیرتبالاألخیر
.الدولةقضاءاختصاصنطاقعنیخرجالنزاع

بإصدارالتحكیمیةمهمتهبأداءیلتزمالمحكمفإنالحال؛كانماوأیا
الذيالقانونأحكامهديعلىوذلكاألطراف،بینالقائمللنزاعالمنهيالحكم
كذلكیلتزمكما. النزاعموضوعأوالتحكیمإجراءاتلیحكماألطرافاختاره
فياألساسیةالمبادئوبكافةاألطرافحقوقوبمراعاةمهمتهبحدود

) ١.(التقاضي
الخصوم،بینالمواجهةوأهمهاالدفاعحقوقاحتراممبادئوالسیما

أخلفإذا. العدالةتحقیقمقتضیاتمنٍومقتضللحیادكأساساواةالمسومبدأ
بمخالفةأوقبلها،التيالمهمةأداءعنبامتناعهسواءبالتزاماته،المحكم
العقدعنناشئأخرالتزامبأيأوالخصومبحقوقالخاصةاألساسیةالمبادئ

األضرارتعویضعنمسئوالیكونفإنهمهمته؛تولىعندشروطهقبلالذي
المسؤولیةتحكمالتيالعامةللقواعدوفقاوذلكاإلخالل،هذاعنترتبتالتي

مراكزلوائحأوالفرنسيأوالمصريالتحكیمقانونیتضمنفلمالعقدیة،
) ٢.(المحكمینبمسؤولیةخاصةقواعدالتحكیم

القواعداليفیرجعالمصريالتحكیمقانونأحكامتطبیقظلوفي
الملغاةمرافعات٥١٣المادةعكس-القانونهذاألنالمسئولیةيفالعامة

. المشكلةهذهیعالجنصمنًخالیاجاءقد-

: عیسىمحمدجالل.د:التقاضيفياألساسیةللمبادئالمحكممراعاةضرورةفيراجع-١
الجامعةماجستیر،رسالةالدولیة،الخاصةالموضوعاتعلىالمحكمةتطبقهاالتيالقواعد
الجامعةدارالمحكمین،أحكامتنفیذ: هنديأحمد.د. ٤٤ص،١٩٩٦عماناألردنیة
.٣٨ص،٢٠٠١دریةاإلسكنالجدیدة

رسالة: الصانعحمودحمد. للمحكمالمدنیةالمسؤولیةحولالتفصیالتمنللمزید-٢
.٢٠١٢دمشقاألوسطالشرقجامعةالحقوقكلیةماجستیر
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للغیرًضراراسببخطأكلأنالمدنیةالمسئولیةفيالعامةوالقاعدة
) ١.(ضررمنبهحاقعماالمضرورتعویضعنفاعلةمسئولیةاليیؤدي
عليبناءخاصةقضائیةبمهمةیقوميعادشخصمجردهوالمحكموألن

منالقاضيمسئولیةعنمختلفةمسئولیتهفإننفسهماالنزاعطرفياختیار
:وجهین

مسئولیتهیرتبقدالخصوموبینبینهاالتفاقأنهو:األولالوجه
فيتأخرأوقبلهاالتيالمهمةأداءعننكـلماإذااألطرافقبلالتعاقدیة

. األطرافألحدضررعلیهترتبًتأخراالمحددالوقتعنأدائها
للقاضيالمقررةالضماناتبهذهیتمتعالالمحكمأنهو:الثانيالوجه

لنظامیخضعالفإنهوبالتاليالقضائیة،بالوظیفةقیامهمنالرغمعلي
النیابةوأعضاءللقضاةبالنسبةالحالهوكماالقضائیةالمخاصمة

المحكمأماأعمالهم،عنتسألالتيالدولةقضاةاجهتوأحكامألنها.العامة
معینة،دولةیتبعالأنهإالالقاضي،لمهمةمشابهةبمهمةیقومكانٕوانفهو
منإالصفتهأوسلطاتهیستمدالرأیناكماوهوباسمها،حكمهیصدروال

.اختیارهعلىاألطرافاتفاق
خارجلمهمتهأدائهيفیرتكبهاالتياألخطاءعنالمحكمفمساءلة

للقواعدتخضعالطرفینوبینبینهاالتفاقفيعلیهاالمنصوصالتزاماته
المسئولیةهذهقیامبشروطیتعلقفیماسواءالتقصیریةالمسئولیةفيالعامة

)٢.(ذاتهاالمسئولیةبدعوىیتعلقفیماأو
لكنخطئه،عنیسألأنه-المحكممسئولیةفي-القولوخالصة

لقیامتتطلبالالعامةالقواعدإذالقاضي؛مسئولیةتتجاوزالمحكمئولیةمس
معیارهوالخطأفمعیارذلكومعالخطأ،جسامةللمحكمالمهنیةالمسئولیة

.المدنيالقانونمن١٦٣المادة-١
،سابقمرجعللمحكم،المدنیةالمسئولیة: الصانعحمودحمد.د: أكثرتفصیالتراجع-٢

.٥٨–٤٥ص
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علیهالمدعيظروفمثلفيوجدماإذاالعاديالمهنيالشخصسلوك
عليرةبالضرویتوقفسوفالمحكمحقفيالخطأقیامفإنثمومن، بالخطأ
الفنيتخصصهمديبینهاومنعلیه،المعروضةالدعوىفيالفصلظروف

والمحكمالمتخصص،غیروضععنیختلفالقانونفيالمتخصصفالمحكم
هذاعنالبعیدالمحكمغیرالنزاعیثیرهاالتيالفنیةاألمورفيالخبیر

. وهكذاالتخصص
بذلطالماالتقدیراءأسإذایسألالالمحكمأنإلىاإلشارةوتجدر

واجبالقانونلنصوصوتفسیرهاجتهادهفيأخطأولكنهالالزمة،العنایة
إمكانیةتثورفهناواالنحراف،الغشحالةفياألمریختلفالتطبیق،وال

.تقصیریامساءلته
التشكیلإجراءاتبدءعندسواءالمحكمینردقواعدوجودأنشكوال

حاالتتجنبإلىالغالبالكثیرفيیؤدياتاإلجراءسیرأثناءفيأو
المسؤولیةأساسعلىللمحكمینإدانةأحكاموجودیندرولذلكالمسؤولیة،

. التقصیریةأوالعقدیة
مركزهوحددناوالمحكمللتحكیمالقانونيالمفهوممضىفیمابینابعدما

الحیادلمعنىومحدددقیقمفهوموضعاآلننحاولعمله،وطبیعةالقانوني
حكمأحكاملعدالةكأساسویقتضیهالهالزمةمصطلحاتمنبهیختلطقدوما

.فيتفصیاللهسأعرضماوهذا.  التحكیم
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الثانيالمبحث
َّالمحكملحیادالقانونيالمفهوم َ ونزاهتهُ

أحدإلىمیلهأوالمحكمتحیزعدم:" بهیقصدببساطةالمصطلحهذا
الطرفینمنوالوقوفالتحكیمي،للنزاعبحثهعندالمتنازعینالطرفینمن

لعواطفهاستجابتهأوحیفهعدمیعنيوهذا" واإلنصافوالمساواةالعدلموقف
) ١.(النزاعحقائقمنلهیظهرقدماتخالفقدالتي

دونالنزاعفيالحكمعلىقدرته: فيیتحددالمحكمحیادمفهومإذا
القانونحكمعداالمؤثراتجمیعمنحررامتالخصومألحدمیلأوتحیز

وعلىأمامهالمطروحةاألدلةعـلىبناءاإالیقضيالفهـو. المهنيوضمیره
. القانونیقررهمــا

فيالمحكماستندماإذاالشدیدبالضرریصابالعدلانفيشكوال
أوشخصیابهتتعلقكانتسواءموضوعیة،غیراعتباراتعلىحكمه

ًحیدایحید: الشيءعنحاد): "حید: مادة(منظورالبنالعربلسانفيجاءفقد-١
ًوحیدانا َ . أباديللفیروز.المحیطالقاموسفيومثله". وعدلعنهمال: وحیدودةًومحیداَ
العدلهوومایتفقللنزاعحلعنبحثهأثناءفي-یمیلأناإلنسانمنیستلزمفالحیاد

داودیا(تعالىقالالحق،عنیصدهالذي) الهوى(عن-النزاعمحلالمسألةفيحقوال
سبیلعنفیضلكالهوىتتبعوالبالحقالناسبینفاحكماألرضفيخلیفةجعلناكإنا
أثناءفيواإلنصافبالعدالةیتصفوابأنكتابهفيالمؤمنیناهللاأمروقداآلیة،..) اهللا

وال(وقال) بالعدلتحكمواأنالناسبینحكمتمٕواذا(سبحانهقالناسالبینللحكمتصدیهم
فیمابالعدلمطالبفالمسلم) للتقوىأقربهواعدلواتعدلواالأنعلىقومشنآنیجرمنكم
مافیمدحًشرعا،فیهاهللاوضعهالذيموضعهفيالشيءیضعأنوهوأحكام،منیصدره
أوعواطفهبذلكخالفولووالسنة،الكتابعلیهدلمامعویدورذمه،ماویذماهللامدحه

. اآلخرینوأهواءعواطفعنًفضالأهواءه،
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مصلحةأوتحیزاأوكرهاأوتعاطفاتمثلكانتوسواءغیرهم،أومبالخصو
)١.(معنویةحتىأومادیة

ضماناتتوافرمدىعلىكبیرةبصورةالحیادهذاوجودویعتمد
واستقالله،كرامتهلهیحفظٕواداريمالينظاموجودیتطلبحیثله،االستقالل

وینظمالحیادهذایكفلأنالقانونعلىیتعینبلللحیادكافیالیساألمروهذا
.شروطه

قضاتهمالخصومفیهخاص،یختارقضاءالتحكیمأنمنالرغموعلى
فیماقیامهایحتملأوقائمةمنازعةفيللفصلالتحكیماتفاقبمقتضى

إال، القضاةفيتوافرهایجبالتيالشروطفیهمتتوافرأنیلزموال) ٢.(بینهم
.عنهمالصادرةاألحكامتصححتىالمحكمینفيمعینةشروطتوافریتعینأنه

،٢رقــمالقــضیة،٣/٤/١٩٩٣جلــسة) ٢(الدســتوریةحكــم: المعنــىهــذافــيأنظــر-١
: " قرروالذيقضائیة١٧لسنة٢٢رقمالقضیة،٣/٢/١٩٩٦وجلسة،قضائیة١٤لسنة
" .ومنصفةعادلةمحاكمةعلىالحصولفيالشخصحق

وعالقتـــهالتحكـــیم: صـــادقهـــشام.د: راجـــعبالقـــضاءوعالقتـــهالتحكـــیمحـــولوللمزیـــد-٢
فــيالمــصريالمــشرعقــررذلــكأجــلومــن. ٢٠٠٦القــاهرةالغربیــةالنهــضةداربالقــضاء،

الةحفيالدعوىنظرعنالمحكمتنحيإلىتؤديالتيالقواعدمنمجموعةالتحكیمقانون
منها. وتجردهوحیدتهاستقاللهعلىحفاظاوذلك.التحكیميقرارهفيالتأثیرمنخشیةوجود

ــادةال ــاأوعلیــهًمحجــوراأوًقاصــراالمحكــمیكــونأنیجــوزال) ١٦(م حقوقــهمــنًمحروم
لـممـاإفالسـهشـهربـسببأوبالشرفمخلةجنحةأوجنایةفيعلیهالحكمبسببالمدنیة

جنـسیةأوجـنسمـنالمحكـمیكـونأنیـشترطال:الثانیةفقرتهافيوجاء.ارهإعتبإلیهیرد
مجلــةقررتــهمــاوقــارن.ذلــكغیــرعلــىالقــانوننــصأوالتحكــیمًطرفــاإتفــقإذاإالمعینــة

بـینللحكـمالـسلطانطـرفمـنالمـولىالقاضـيبمنزلـةالمحكـمأنمـن: العدلیـةاألحكـام
الوهذا"القاضيفيوجودهاالمشروطللشروطحائزاكمالمحیكونأنیجبولذلكالطرفین

فـيالحكـامدرر: حیدرعلي:راجع: .التحكیملمهمةالقاضياختیاریتمأنبالضرورةیعني
التحكـیم:سـاميمحمـدفـوزي. د.بغـداد.بیـروت.عـشرالثـانيالكتـاب.االحكاممجلةشرح

.والتوزیعشرللنالثقافةدار.عمان،١ط،٥الدولي،جالتجاري . ١٥٣ص.١٩٩٧
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بعده؛أوتعیینهقبلالمحكمبسلوكیتصلماالشروطهذهأهمومن
یجبالتيالسلوكقواعدفياألهمالشرطوهو: والنزاهةواالستقاللالحیادوهو
٢٧رقمالمصريالتحكیمقانونذلكعلىنصوقد،المحكمبهایتحلىأن

) ١.(م١٩٩٤لسنة
اآلخرینوللمحكمینالتحكیملطرفيیفصحأنعلیهتعینهناومن

سواءحیادیتهأواستقاللهحولًشكوكاتثیرأنشأنهامنظروفأیةعن
إجراءاتأثناءاستجدتأملمهمتهقبولهعندقائمةالظروفهذهأكانت

. التحكیم
وضعةبغیمطالبعدةإلىالمبحثهذاقسمتفقدذلكأجلومن

الزمةتكونأخري،مفاهیممنمعهیتداخلقدعمایمیزهللحیادمحددمفهوم
المجتمعأفرادبینالمنشودةالعدالةإلىللوصولكضرورةیقتضیهاوهوله

:التاليالنحوعلىتباعاوذلك. منهمالمتقاضینوالسیماككل

یجوزال:قائلةاألولىفقرتهافيالتحكیمقانونمن١٨المادةعلیهنصتماوهذا-١
نصتكما.إستقاللهأوحیدتهحولجدیةًشكوكاتثیرظروفقامتإذاإالالمحكمرد

لكلتهیأوالمساواةقدمعلىالتحكیمطرفایعامل:أنهعلىنفسهالقانونمن٢٦المادة
هذافيالخصومبینالمساواةأنشكوال.دعواهلعرضوكاملةمتكافئةفرصةمنهما
.االساسیةومفترضاتهالحیادمظاهرأهممنیعتبرالشأن



-٤٧٤-

األولالمطلب
واالستقاللالحیاد

ّالمحكمحیادلمعنىدقیقتعریفاعطاءالسهلمنلیس ُ
مفهوموضعخصوصفيقیلماكلعرضسنحاولولكن)١(.واستقاللیته

: اآلتيالنحوعلىوذلكمنهمالكلودقیقمحدد

ّللمحكمیمكن-١ والطرفايدینمناوجنسیةمنیكونالبحیثًحیادیایكونانُ
ّللمحكمیمكنوبالعكس. ًمستقالیكون اوثقافةاوجنسیةمنألنهًحیادیاكونیالانُ

صمیمفيمستقلوموقفرأياعطاءعلىذلكمعًقادرایكونوانالطرفیناحدحضارة
ّالمحكمحیادًكثیراویطرح. النزاع ودولةأجنبیةشركةبینالناشبةالتحكیمیةالدعاوىفيُ

ًمحكمادائماتسميالتيالناميالعالمدولمن . رعایاهامنًقاضیااوًخبیرااوًموظفایكونّ
ّالمحكمین،هؤالءحیادموضوعیطرحاالمروهذا غرفةتحكیممحكمةانللنظروالملفتُ

ّالمحكمینمنتطلبالتيالدولیةالتجارة تقبلتسمیتهم،عندواستقاللهمبحیادهمًتصریحاُ
ّالمحكمینهؤالءمثل فإنهنامن. سماهمالذيفبالطرالوثیقةالقانونیةارتباطاتهمبرغمُ

ّالمحكممولدبلدانوالمالحظالنتیجة؟فيالمحایدةالجنسیةهوالحیاد الذيالبلداوُ
لحظ. لحیادهًاساساتتخذاوحیادهعلىتعلقكانتالتياالهمیةیمثلالجنسیتهیحمل

منتهجنسیبسببشخصايیمنعال"انهعلىنصاذالواقعهذاالنموذجيالقانون
عملیاتعتمدالجنسیةفإنذلكومع". ذلكخالفعلىالطرفانیتفقلمماّكمحكم،العمل

ّالمحكمفإنفرنسیةوشركةمصریةشركةبینالخالفكانفاذاللحیادكمقیاس یجبالثالثُ
منكثیرفيیفضيوذلك. الشركتینجنسیتيغیرمنايحیادیةجنسیةمنیكونان

علىّالمطبقالقانونعنًشیئایعرفالولكنهحیادیةجنسیةلهّمحكمدایجاالىاالحیان
.النزاعاساس
ّالمحكمیكونانهونفسهفرضالذيوالواقعالعرفولكن عنمختلفةحیادیةجنسیةمنُ

اذالرفقمنبكثیرللیونسترالالتحكیمیةالقواعدذلكعلىونصت. النزاعطرفيجنسیة
ّالمحكم،اختیاربصددوهيلتعییناسلطةتراعي: قالت ضمانشأنهامنالتياالعتباراتُ

ّالمحكمیكونانالمستحسنمنانهاالعتبارفيوتأخذومحایدمستقلمحكماختیار منُ
ًمحكمااخرىمرةمحاكمهاتعینالحتى" النزاعاطرافأحدجنسیةغیرجنسیة جنسیةمنّ

.الطرفینأحد
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) ١(.سیشیليلجنةلدىاإلستقاللمفهوم:ًأوال
َّعرفتوقد أنفيالقاضيحریة: " بأنهالقضاءاستقاللاللجنةهذهَ

ًبعیداللقانونولفهمهللحقائقإلدراكهًطبقاوقائعمنأمامهیعرضفیمایحكم
أيمنالمباشرةغیرأوالمباشرةالضغوطأوبالترغیبآخرتأثیرأيعن
منأوالمباشروالتشریعالتنفیذعنالقضاءیستقلوأن،قصدأليأوجهة
."القضائیةالصفةذاتالمسائلكلفيالنظرإعادةخالل
)١(. العدالةالستقاللالعالميلإلعالنوفقااإلستقاللفهومم:ًثانیا

ّالمحكماختیاریتم"انهعلىالدولیةالتجارةغرفةحكیمتمحكمةنظامینصكذلك اوالواحدُ
نظامذهبنفسهاالتجاهوفي".االطرافالیهینتميالذيغیربلدمنالتحكیممحكمةرئیس
وكذلكالیونسترال،تحكیمقواعدمنالمأخوذالدوليالتجاريللتحكیماالقلیميالقاهرةمركز
مناالطرافكاناذا"انهعلىنظامهانصاذالدوليكیمللتحلندنمحكمةنظامفعل

ّالمحكمفإنذلك،غیرعلىاتفقوااذااالمختلفة،جنسیات یجريالذيالرئیساواألوحدُ
".االطرافجنسیاتمنًأیاًحامالیكونالانیقتضىتعیینه
ّالمحكممظاهر،أمرسوىلیساالمر لهااهرالمظولكنجنسیتهفيضمانتهلیستُ

الجنسیةوموضوع. وآثارهأحكامهللشكلولكنالمضمونمنأهملیسوالشكلاعتبارها
ّالمحكملحیادواساسكمؤشربهًمسلمااصبحالمحایدة ُ.

ّالمحكمانهل: هوسؤالویبقى یبقىّسماهالذيبالطرفالسابقةعالقتهعنیصرحالذيُ
عالقةايّیبینانتسمیتهعندیجبمحكملكبالطبعالجنسیة؟عنالنظربغضًحیادیا،

اآلخر،الطرفذهنفيحیادهفيتؤثرانشأنهامنوالتيّسماهالذيبالطرفتربطهكانت
ّالمحكمتصریحعلىاآلخراطلعفإذا حیادفإنحیادهعلىیعترضولمبهصرحبماوقبلُ

ّالمحكم ّوالمحكمًمحصنا،یصبحُ التياالسباببكلیصرحانیجبتسمیتهعندیصرححینُ
بتصریحهاآلخرالطرفقبلاذاإالًمحصناحیادهیصبحوال. لعزلهمدعاةتكونانیمكن
.هذا

عــامفــي) إیطالیــا-سیــشیلي(بمدینــةالقــانونیینالخبــراءمــناللجنــةهــذهألفــتوقــد) ١(
نـورمحمد. د: ًتفصیالراجعالقضاءاستقاللحولمبادئمشروعلوضعوذلكم١٩٨١

سـابق،مرجـع،واإلسـالمیةوالعربیـةالدولیـةالنظـروجهـةمـنالقـضاءاسـتقالل،تهشحا
.١٠ص،٣بند
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أوتحیزدونالدعوىفيالفصلفيالقاضيحریة: " هواالستقالل
لتحققیلزمالتعریفلهذاوطبقا." اغراءاتأوضغوطأليالخضوعأوتأثیر

ورؤسائهمزمالئهمتجاهمستقلینالقضاةیكونأن-:اآلتيتوافراالستقالل
. الفنيباالستقاللُیعرفماهووهذاالقضاءفيتنظیميتسلسلأيوتجاه،

التشریعیةالسلطتینعنمستقلةالقضائیةالسلطةتكونأنیتعینكما
. والتنفیذیة

النظرإعادةیكونأنضرورةًأیضااإلعالنقرربلفحسبهذالیس
والرقابةفالها،وحدالقضائیةالسلطةاختصاصمنالقضائیةاألحكامفي

. القضاءعلىغیرهاأوالتنفیذیةللسلطةسلطان
لكلأنعلىًنزوالوذلكاالستثنائیة،المحاكمإنشاءحظرعنًفضال

صاحبة" العادیةالمحاكم" الطبیعيقاضیهإلىاللجوءفيالحقشخص
لقابلیةاعدمبحصانةقضاتهایتمتعوالتيالمنازعاتكافةعلىالعامةالوالیة
.صارمةلضوابطتأدیبهمفيویخضعونللعزل،

التيالجرائمإطارفيالعسكریةالمحاكمصالحیةحصروجوبوكذا
قراراتاستئناففيهؤالءحقبقاءمعفقط،المسلحةالقواتعناصریرتكبها

أالًوأخیرا.القانونیةالشئونفيضلیعةأعلىمحاكمأمامالمحاكمهذه
.السیاسیةاألحزابإلىالقضاةنتميی

استقاللبشأناألساسیةالمتحدةاألمملمبادئطبقامفهومه: ثالثا
ومعاملةالجریمةلمنعالسابعمؤتمرهاعنوالصادرة.القضائیةالسلطة

)٢) (م١٩٨٥إیطالیا-میالنو( المجرمین

.م١٩٨٣كندا،مونتلایرمؤتمرعناإلعالنهذاصدروقد) ٤٣(
بقــراريوالمعتمــدةالقــضائیةالــسلطةاســتقاللبــشأناألساســیةالمتحــدةاألمــممبــادئ) ٤٤(

فــي٤٠/١٤٦ورقــمم١٩٨٥نــوفمبر٢٩فــي٤٠/٣٢رقــمالمتحــدةلألمــممــةالعاالجمعیــة
.م١٩٨٥دیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمبر/ األولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون١٣
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طةالسلتفصل: " أنیعنياالستقاللفإنالثانيللمبدأووفقا
ووفقاالوقائعأساسعلىتحیزدونعلیهاالمعروضةالمسائلفيالقضائیة
ضغوطأواغراءاتأیةأوسلیمةغیرتأثیراتأوتقییداتأیةودونللقانون

أليأوجهةأيمنمباشرةغیرأوكانتمباشرةتدخالتأوتهدیداتأو
االستقاللهذاتوفرالتيالضماناتفتكفلتلیهالتيالمبادئوأما) ١." (سبب
.ًعمال

حیثمنإالّاللهمسابقیه،عنیختلفالالتعریفهذاأنونالحظ
االستقاللبینالخلطفيبینهمافیمااالتفاقًأیضانالحظكمافقطالصیاغة
القاضيخضوعمنع: " بهیقصداألولإذمعهأتفقالمسلكوهووالحیاد،

".درهامصكانًأیاخارجیةمؤثراتألیة
الشخصیةلمصالحهًأسیرایكونأنمنمنعه:" بهیقصدالثانيبینما

الداخلیةالمؤثراتمنیحمیهالحیادأنأي" جنبیهبینالتينفسههوىأو
َیعنيالذياألولبعكس ْ أنذلكمعنىولیسالخارجیة،المؤثراتمنبحمایتهُ
ًإرتباطامرتبطانأنهماإذ،ًقطعاالصحیحهوالعكسبلمنفصلةبینهماَُالعرى

.عراهتنفصمالًعضویا
غیربیئةفيبالحیادونلزمهالقاضينطالبأنیمكنالألنهوذلك

ًأساسیاًشرطااالستقاللیعتبرإذالعدالة،أداءفيبدورهلقیامهصالحة
.بمیزانهوالممسكالعدلرجلبوصفهالمهنیة،القاضيلحیاةًوجوهریا

النظـروجهـةمـنالقـضاءاستقاللأیضاوأنظر،المتنفيمذكوروهو) ٢(المبدأوبخاصة
.١١ص) ١٨(هامشإلیهاالمشاروالمراجع٣بند،١١ص،سابقمرجع،..الدولیة

فـيمـذكوروهـو) ٢(المبـدأوبخاصـةالقـضائیةالـسلطةالسـتقاللاألساسـیةئالمباد) ٤٥(
،١١ص،سـابقمرجـع،..الدولیـةالنظـروجهـةمـنالقضاءاستقاللأیضاوأنظر،المتن

.١١ص) ١٨(هامشإلیهاالمشاروالمراجع٣بند
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فكذلكبدونهما،حیاةقیامیتصورالأنهفكماوالهواءالماءكًإذافهو
بالحیاد،نلزمهأنبالتالينتصوروالاالستقاللبدونالحیادوجودیتصورال

وجودشرطبمثابةفهوثمومنووجودهفرضهمقوماتیفتقدشخصوهو
سببلنایفسرقدماوهذا. بدونهلهوجودالفیه،ركنهوقلأوللحیاد
) ١. (الصددهذافيالكثیرونفیهوقعالذيالخلط

ِتمارسأن:" یعنياالستقاللفإنٍكلوعلى بواسطةالقضائیةالسلطةُ
،المنازعاتفضفيمهمتها–المتنوعةبتشكیالتها-لهاالتابعةالمحاكم

-ذاتهاالقضائیةالسلطةذلكفيبما-سلطةأیةمنتأثیرأوتدخلأيدون
كانمنًكائناألحدیكونالبحیث،مكانتهاعلتمهماأخرىهةجأیةأو

.والضمیرالقانونسلطانإالّاللهمالقضاءعلىسلطان
فإنبموضوعیة،تقدیرهیمكنظاهركواقعتبدواالستقاللیةكانتواذا

هوممااكثرذاتيطابعلهماونفسیةذهنیةحالةهماوالنزاهةالحیاد
كلعلىیجبعامكالتزامالحیادمفهومعلىالوقوفینایقتضوهذا. موضوعي

حدودةعندویقفبهیتصفأنالناسبینالمنازعاتفيللفصلیتصدىمن
.األساسیةومقتضیاتهومفترضاته

ص،٣وبنــد،بعــدهاومــا٦ص،٢بنــد،الــسابقالمرجــع: تــهشــحانــورمحمــد. د) ٤٦(
،الـوجیز: إبـراهیممحمـد. دوقـارنالهـامش،فـيإلیهـاالمـشارالعدیـدةوالمراجع١٤-٨

،الخــاصالقــضائيالقــانون:  ســعدإبــراهیم. د،٥٢ص،٥١ص،١بنــد،ســابقمرجــع
ـــانونفـــيالوســـیط: والـــيفتحـــي. د،٢٣٦ص،١٠٠بنـــد،ســـابقمرجـــعاألول،الجـــزء ق

فــيمــذكرات: نجیــبحــسن/ المستــشار،٨ص،٤بنــد،م١٩٨٠طبعــةالمــدني،القــضاء
علـىالتـأثیراتكـلمـنالتحـرر" بأنـهعرفـهفقـد٣ص،م١٩٤٥طبعة،القضاءاستقالل
" التنفیذیـةالـسلطةتأثیر–العلیاالمحاكمتأثیر–العامالرأي-األفرادتأثیر-أنواعهااختالف

وهــومنــهلــیسمــافیــهتــدخلأنشــأنهامــنالتــيبالعمومیــةتــوحيألفاظــهالتعریــفوهــذا
.بمنعهااالستقاللولیسالحیادیعنيالتيالداخلیةالتأثیرات
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المصالحیزنأن:" یعنيالحیادأنإلى) ١(الفقهبعضذهبحیث
بینموقفهونیكأن: " بالقولآخروعرفه." بالعدلللخصومالقانونیة
: بأنه) ٣(اآلخرالبعضعرفهحینفي) ٢." (ضدهوالأحدهممعال،الخصوم

التزام: " بأنهأو." لغیرهأولهذاتیةمصلحةأیةعنعملهفيالقاضيتجرد" 
القاضيیتخذأن:" هوأو) ٤."(بوظیفتهقیامهعندوحدهالحقلجانبالقاضي

) ٥. " (سواءحدعلىكالهمامنًسلبیاًموقفا
،االجتماعيالحیادبینالتفرقةإلىالفقه،منآخرجانبذهببینما

أداءفيالقاضيیتجردأن: " یعنيبأنه: األولالنوعّفعرفالفني،والحیاد
."     أمامهالمعروضةالقضیةفيشخصیةعاطفةأومصلحةأیةمنوظیفته

بینالخصومةنظرأثناءقفهمویكونأن: " بهفیقصدالفنيالحیادوأما
)   ٦." (ضدهوالأحدهممعال،ًسلبیاالخصوم

،٢٦ص،سابقمرجع،اإلثباتقانوننصوصعلىالتعلیق: الوفاأبوأحمد. د) ٤٧(
٥٩٠ص،٤٢رقمبندوالتجاریةالمدنیةالمرافعاتوكذا

.٣٧٨ص،سابقمرجع،المرافعاتأصول: مسلمأحمد. د) ٤٨(
العربیة،النهضةدارالثالثة،الطبعةالمدني،القضاءمبادئ: راغبوجدي. د) ٤٩(

.بعدهاوما٢١٦ص٢٠٠١
الطبعة،العدالةأداءعلىاإلجرائیةالقواعدإنعكاسات: النفیاويأمینإبراهیم٠د) ٥٠(

بمجلةأیضامنشوربحثوهو،٢٩ص،١٥بند،م٢٠٠٠،ه١٤٢٠،األولى
١٩٩٧أكتوبر،١٢ع–المنوفیةجامعةالحقوقكلیة–واالقتصادیةالقانونیةالبحوث

٠م
هامش١٣٣صسابق،مرجعالمرافعات،قانونفيالغیراختصام: صدقيأحمد. د) ٥١(

) .١(رقم
سالمیةواإلوالعربیةالدولیةالنظروجهةمنالقضاءاستقالل:شحاتةنورمحمد. د) ٥٢(
الشرعبيعليخالدسعید. دوقارن،١٦٤ص،نشرسنةبدون،العربیةالنهضةدار،

.  بعدهاوما١٤٨ص،المدنيالقضاءأمامالدفاعحق: 
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هوواحد،معنىعلىبینهافیماًاتفاقایجد،التعریفاتهذهفيوالناظر
ًأسیراتجعلهقدقدرها،أونوعهاكانًأیامؤثراتألیةالقاضيخضوععدم

أحدجانبإلىلالمیإلىبهیؤديبما-معنویةأومادیة–لمصالحه
.مصلحتهفیهتكونالذيالجانبوهوالخصوم،

ًسلبیایكونأن: مقولةمنالحدیثالفقهمقصدهوأعتقد؛فیماوهذا
ٕوانما،التقلیديالفقهقصدهاالتيالسلبیةولیست،ضدهوالأحدهممعال

الًحداواًموقفاالمتنازعینالطرفینبینیقفأن:" هوهنابهاالمقصودالمعنى
.هؤالءإلىوالهؤالءإلى

شئالوحدهالحقإلىالوصولسوىغایةمنلهتكونالوبحیث
الطرفینبینبالمیزانیمسكالذيالعدلرجلهوألنه" لهإالینحازفالسواه،

ًإیذاناذلكوكانیدیه،بینمنوسقطالمیزانذلكاهتزٕواالالمتنازعین،
ینهارالحصنهذاوبانهیارتحكیمي،أمكانسمیارالقضائيالنظامبانهیار
. أساسهمنالقانونيالنظام

یقصدالالحیادأنیرونالفقهاءمنالعظمىالغالبیةأننالحظولكن
طبیعةتقتضیهالمعنىهذاأن: القولهذافيوسندهمالتحیز،عدم: به

داموماحیز،تدونحكمهیكونأنهيللقاضياألولىالفضیلةإذوظیفته،
بداهةمفهومألنهًتشریعیاعلیهللنصحاجةهناكتكونفال،كذلكمعناهأن
.المقامهذافيالمقصودالمعنىهویكونفالوبالتالي) ١(

القاضيتحیزعدمیعنيالالحیادأنمقصودهكانإذاالرأيوهذا
لیستحیزالعدمأنمرادهمكانإذاولكنذلك،فيمعهمنتفقفنحنفحسب

-:لألتيوذلك،الرأينوافقهمفالهناالمرادالمعنىهو

،٢٦ص،سابقمرجع،المدنياإلثباتأسس: الدیبمحمود. د: المعنىفيراجع) ٥٣(
فتحيأحمد. د،٢٠ص،٢،جالجدیدنيالمدالقانونشرحفيالوسیط: السنهوريوقارن
.٢٥صسابق،مرجعالقضاء،استقالل:سرور
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دونالخصمینأحدإلىالمیلعدم: "هو) ١(اللغةفيالحیاد:ًأوال
اللغويالمعنىهذافإنوبالتاليهذا،إالالقاضيتحیزلعدممعنىوال." اآلخر
دونصمینالخأحدلجانبتحیزهعدمأيالقاضي،میلعدمأنلنایوضح
فيبذاتهًمقصوداالمعنىهذایكونأنبالتاليویجبالحیادجوهرهواآلخر،

.الخصوصهذا
المعنىلبیان،الفقهبهاجاءالتيالتعریفاتجمیعإن:ًثانیا

كیفثمومن،اللغويالمعنىهذاعنمجملهافيتخرجال،بالحیادالمقصود
.هناالمقصودهولیسالمعنىهذاأنذلكبعدالقولیمكن

المشرعقررهاالتيالضماناتجمیعمنالهدففإنكذلك: ًثالثا
تبدوالحمایةوهذهالقاضي،حمایةهوإنماالفقههذاذكرحسبماللقاضي

فلن،فسدتمتىاألخیرةهذهألنجنبیه،بینالتينفسهمنالسیماجلیة
منالحیادكانولمانات،ضماأیةفیهاتجديولنقوانینأیةتصلحها

وجدنااألهمیة،هذهلهوكانتالقاضيبهایتصفأنیجبالتيالصفاتألزم
والتنحيوالرد،الصالحیة،عدملمسألةتناولهعندوبخاصةنفسه،الفقههذا
تقریرمنالغایةإن: یقولالمشرععلیهانصالتيواألوضاعللشروطًوفقا
مصلحةفیهتكونالذيللجانبتحیزهأويالقاضمیلعدمضمانهوذلك،

.معنویةأوكانتمادیةلهشخصیة
وهذا،ًأیضاهنامقصودالمعنىهذابأن: القولإلىنخلصهناومن

إلىتحیزودونكلمةإضافةبأن-وبحق–یقرر) ٢(الفقهبعضجعلماهو
قانونیةالالمصالحیزنأن: " لیصبح: الفقهبعضبهقالالذيالتعریف
.علیهغبارال." تحیزودونبالعدل،للخصوم

والتعلیمالتربیةبوزارةخاصةطبعة،مصرالعربیةاللغةمجمع،الوجیزالمعجم) ٥٤(
.١٥٩،١٦٠: ص٣: جالعربلسان:منظورابن،١٨١ص،١٨٠ص،م١٩٩٥

. ١٩٩ص،سابقمرجع،المواجهةمبدأرامباحتالقاضيالتزام: القصاصعید. د) ٥٥(
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بالحیادالمقصودیكونألنالغالبالفقهاستبعادأنإلىذهبإنهبل
لزوملعدمكتبریربه،القولًومقبوالًمستساغاًأمرایكونالقاضيتحیزعدم

فهوالمستساغغیروأماوظیفته،مقتضیاتمناألمرهذاألنعلیه،النص
التعریفبأن: القولإلىوانتهىالتحیز،عدمتعنيالالحیادكلمةبأنلالقو

.ًمنطقیاهوماقررإنهقیلٕوانحتىعلیه،غبارالالسابق
لوضعتصدتعندما،العلیاالدستوریةمحكمتناقررتهما:ًرابعا

أنعلىیدلوهذاالتحیز،عدم: تعنيالحیدةإنقالتإذللحیاد،تعریف
) ١.(العلیامحكمتناجانبمنًأیضامقصودالمعنىهذا

الجـزء،قـضائیة٢لـسنة،١٣رقـمالقضیة،دستوریة،٢/١٩٩٢/ ٢جلسةأنظر) ٥٦(
حیـــادالمـــصریةالدســـتوریةالمحكمـــةفـــسرتحیـــث،١٦٥ص،األولالمجلـــد،الخـــامس
موضـوعیةلـضمانًالزمـاكـانوانالقـضائیةالـسلطةاسـتقاللأنوحیـث: " بقولهاالقاضي
وقـوععنـدیطلبونهاالتيالقضائیةالترضیةعلىبهایلوذونمنولحصولللقانونالخضوع
ًشـأنایقـلالرسـالتهاصونفيفاعلعنصرحیدتهاانإالحریاتهمأوحقوقهمعلىعدوان

والالســتقاللهاعنــایتهمیولــونالفقهــاءبعــضكــانولــئن. تكاملهــایؤكــدبمــااســتقاللهاعــن
مفهــومبــینالتمییــزانإال،أحیانــابینهمــاویمزجــونجانبیــةبــصورةإاللحیــدتهایعرضــون
أنذلـكیتـداخالنالمعنیـینبـینًفاصـالیكونانیتعینوحیدتهاالقضائیةالسلطةاستقالل
عـزائمتوهنالتيالخارجيالتأثیرأشكالعنًبعیداتعملانیعنيالقضائیةالسلطةاستقالل
عـنانـصرافهمكـانفـاذاًترهیبـا،أوًترغیباًارغاما،أوًإغواءالحقعنمعهافیمیلونرجالها
مـنولغیرهـاذاتیـةلمـصالحلغیـرهًوانحیـازاالخـصومأحـدعلـىجانبهممنًتحامالالحقانفاذ

الـنفسألهـواءًتغلیبـامنهمذلككانآخردونفریقمواالةغرائزتثیرالتيالداخلیةالعوامل
راجــع...". بحیــادهمیخــلممــاالقــضائیةالخــصومةفــيالفــصلعنــدالتجــردانةلــضمًمنافیــا

ــكفــيأكثــرتفــصیالت ــيالمركــزتوزیــع،القــضاءاســتقالل: الكیالنــيفــاروق/ م: ذل العرب
ـــروت،للمطبوعـــات، ـــةبی ـــةطبع ـــمهـــامش،٣٧٦ص،١٩٩٩ثانی ـــهكمـــاأو،.١رق عرفت

قوامــهالقاضــيحیــاد" بمناســبتهثیــرتأالتــيالقــضایاإحــدىفــيالمــصریةالــنقضمحكمــة
عبـد/ دراجع" هوىأوتحیزدونالحقعنإالیصدرالالقضاءأنإلىالمتقاضىاطمئنان
والقــانونالفكــرعــالممكتبــةالثــاني،الجــزءالمرافعــات،قــانونفــيالمرجــع: معــوضالتــواب
.٥٧٦صم،٢٠٠٤ثانیةطبعةمصر،طنطا،،والتوزیعللنشر
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حیدةبینبالتمییزقامت)١(الهامةالتاریخیةقراراتهاإحدىفيإذ
الشامخقضائنامنإدراكوهذاأخرى،جهةمنواستقاللهجهة،منالقضاء
القضاءاستقاللأنفذكرتالوثیقالرتباطهماًنظرابینهمافیماالشائعللخلط
حینفي" القضائیةالشؤونفياألخرىالسلطاتتدخلمنالتحرر:" بهدیقص

المسألةفيالقضاءعلىنفسهالقاضيقدرة:" تعني: القضاءحیدةنأ
." الدعوىأطرافمنطرفأيضدشخصيتحیزأيدونعلیه،المعروضة

لمعنىمحددمفهوموضعحاولتقدالعلیا،محكمتناتكونوبذلك
الحیادفإنالتعریفلهذاووفقا؛بهیلتزمأنالقضاءعلىیتعینيالذالحیاد
بوصفهالمحكمعلى-أعتقدفیما-كذلكینطبقوهذاالتحیز؛عدمیعني

. التحكیمیةالمنازعةفيخاصاقاضیا
الستقاللالدولیةبالمعاییرجاءما،سبقماإلىأضف:ًخامسا

التحیزعنالبعد: " یعنيلحیدةامفهومأنفیهاجاءوالتي) ٢(القضاء

وقدم،١٥/٦/١٩٩٦جلسة-قضائیة١٦لسنة–٣٤رقمالدستوریةالقضیةأنظر) ٥٧(
القرارهذاكانوقد. م٢٧/٦/١٩٩٦بتاریخ،٢٥العدد،الرسمیةالجریدةفيالحكمهذانشر

المبادئمنالعدیدخاللهمنوأرستاإلفالس،محكمةلقاضيالممنوحةبالسلطاتًمتعلقا
. وحیادهاالقضائیةالسلطةالستقاللالهامة

األمممؤتمرأقرهاوالتيالقضائیةالسطةاستقاللبشأناألساسیةالمبادئ: أنظر) ٥٨(
میالنومدینةفيفعالیاتهانعقدتوالذي،المجرمینومعاملةالجریمةلمنعالسابعالمتحدة
منهاالثانيالمبدأنصحیث،م٦/٩/١٩٨٥وحتىم٨/١٩٨٥/ ٦منالفترةفيبإیطالیا

أساسعلىتحیزدونعلیهاالمعروضةالمسائلفيالقضائیةالسلطةتفصل:" أنهعلى
ضغوطأوإغراءاتأیةأوسلیمةغیرتأثیراتأوتقییداتأیةودونللقانونووفقاالوقائع

اللجنةأنكما" سببأليأوجهةأیةمنمباشرةغیرأومباشرةتدخالتأوتهدیداتأو
المقصودالمعنىلبیانتصدتندماع،المتحدةلألممالتابعةاإلنسانلحقوقالدولیة
المعروضاألمرحولمسبقةتصوراتأیةللقاضيیكونأال: " تعنيإنهاقالتبالحیدة

وهذا" اآلخرالطرفدوناألطرافأحدمصالحتعززبطریقةیتصرفأنیجبالوأنه،علیه
.الخصمینحدألالقاضيیتحیزأالسوىلهمعنىالالكالم
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المفهوملهذاوفقاَّللمحكمأوللقاضيیجوزالوبالتالي" والمحاباةوالتعصب
أنهكماوتجردهموضوعیتهعنیخرجأنأوآخر،علىخصمیفضلأن

سلوكهیجعلأنشأنهمنماوكلالعواطف،عناإلبتعاد: ًأیضامنهیستلزم
. النیةبسوءًمشوبا

الثانيطلبالم
.والتجردوالنزاهةالحیاد

القاضيحیادمفهومبینًخلطاهنالكبأن: للقولالفقهبعضذهب
كانأیاالقاضيفيمفترضةاألخیرةهذهإذأخرى،جهةمنونزاهتهجهة،من

اإلجرائیةللفلسفةوفقاالمدنیة،الخصومةفياألخیرهذایلعبهالذيالدور
نظامأوالخاصةالمبادرةنظامیتبنىكانإذاوماما،مشرعیتبناهاالتي

.) ١(القضائیةالمبادرة
أنیمكنوالنزاهةالحیادبینفارقبوجودالقولإلىالرأيهذاوینتهي

تحرر:" تعنيالنزاهةفبینمامنهما،كلحقیقةعلىالوقوفخاللمننلمسه
كيوذلك" وظیفتهیمارسوهووالعاطفیةالشخصیةالدوافعجمیعمنالقاضي

منالشخصیة،األحقادأوالمصاهرةأوالمودةأوالمصلحةبروابطیتأثرال
.موضوعهافيویفصلالدعوىینظروهوغیرهاأوعداوات

یحكمأنللقاضيمعهایمكنالالتيالحاالتالمشرعنظمهذاوألجل
منومنعه-التنحيحاالتالرد،حاالتالصالحیة،عدمحاالت-میلبغیر

حظر-وحیادهاواستقاللهاوظیفتهوجاللتتعارضأعمالأيمباشرة
-..بالسیاسةاالشتغالأوالتجاریةباألعمالاالشتغال

مرجع–الدولیةالنظروجهةمنالقضاءاستقالل: شحاتهنورمحمد. د: راجع) ٥٩(
،٣٥صالمدنیة،الموادفياإلثبات: الصدةفرجالمنعمعبد.دوقارن،١٥٤ص-سابق

مرجعالقضاء،استقالل:سرورفتحي.د،٢٠ص-سابقمرجع-الوسیط: السنهوري. د
. ٢٥صسابق،
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" للخصومبالنسبةًسلبیاالقاضيیكونأن: " یعنيالفنيالحیادبینما
والتزامه،ناحیةمنللنزاعالواقعيبالبنیانمساسهعدممنذلكیقتضیهبما

ولذاأخرى،ناحیةمنتجاوزهاوعدمالقانونحددهاالتياإلثباتبقواعد
بالحدودالمدنيالقاضيالتزاممنللتحققالنقضلرقابةالقاضيیخضع

١٧٦م( حكمهعلیهابنىالتياألسبابرقابةخاللمنوذلكالمتقدمة،
) .مرافعات

التفرقةمنإلیهذهبفیمانوافقهالأنناإالالرأي،لهذاتقدیرنامعلكن
بالوقوفذلكوبیانواحدة،لعملةوجهانفهماوالحیاد،النزاهةبینالمتقدمة

األقذارعنالبعدوهو: واحدمعناهماوالتنزهالنزاهةإذاللغویة،حقیقتهماعلى
.األدرانمنعلیهاجسمومااألبدان،علىاألرجاسمنعلقمإوازاحة

حینوسلمعلیهاهللاصلىاهللارسولعنروىماالمعنىهذاویؤكد
الفكانأحدهماأماكبیرفيیعذبانومایعذبانإنهما: "فقالقبرینعلىمر

ابتعاد" هنابهاویقصد) ١"(بالنمیمةیمشيفكاناآلخروأمابولهمنیستنزه
بابعلیهیفتحبماأحكامهفيالتهمةبهویلصقیشینهماكلعنالقاضي
) ٢(."الصفاتوجمیلاألخالقبمكارمیتحلىوأنفیهاالطعن

ویجعله،التهمبهیلحقعما-التخلیةهماوجهانلهاأنیعنيوهذا
ومعنویةحسیةنزاهةفهيجمیلهومابكلوالتحلیة-والشبهاتللریبمحال
عنیحجبهقدمماوتطهیرهماوقلبهالقاضيبروحإلتصالهاالوقتنفسفي

أرسلتوألجلهاإلسالمبهجاءالذيالعدلعنویبعدهالحقإلىالوصول
والمیزانالكتابمعهموأنزلنابالبیناترسلناأرسلنالقد(( تعالىقالالرسل،
) .٣.....))(بالقسطالناسلیقوم

. ٦٥ص،١ج: البخاريصحیح) ٦٠(
. ٣٠٦ص،٢جللفیومي،: المنیرالمصباح) ٦١(
) . ٢٥(رقمآیةالحدیدسورة) ٦٢(
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: وحیداناًوحیدةًحیداالشيءعن) حاد: (اللغةفيفمعناهالحیادأما
عنوكفعنهمال: ًوحیادامحایدة) حایده(الطریقعندحایقالعنه،مال

والحیادالخصومة،أطرافمنطرفأيإلىالمیلعدم) الحیاد( وخصومته
لسائرمشاركتهامعالمتخاصمةالدولإلحدىالدولةتتحیزأال: اإلیجابي

:الحیدةنظرإالإلىنظرمایقال) والحیدة( العامالسالمیحفظفیماالدول
) ١.(وانصرافمیلفیهسوءنظر

أنعلىیدلناوالنزاهة؛الحیادمنلكلالمتقدماللغويالمعنىوهذا
والحیادوتستلزمه،وتقتضیهالحیادتعنيفالنزاهةمختلفة،الواحدةحقیقتهما

أوالمحایدغیرَّالمحكمأوالقاضيفسلوكومضمونها،النزاهةعنوان
أووالقاضيالمتقدم،النزاهةومفهومتعارضویمشینسلوكهوالمتحیز؛
بینوعدالةمساواةفیهًسلوكایسلكالذيهوبالحیادالمتصفَّالمحكم

تحليیتطلبسلوكألنهجوهرهابلالنزاهةمقتضیاتمنوهذاالمتقاضین؛
والحیاد،بغیرنزاهةفالأرفعها،منالعدلوخلقاألخالق،بمكارمالقاضي

علىأوالنزاهةفيركن-وبحق-یعتبرالحیادفإنوعلیهاهة،نزبغیرحیاد
.لوجودهاالزمشرطتقدیرأقل

الفقهفيًرأیاهناكأنالصدد؛هذافيًأیضاإلیهاإلشارةتجدرومما
بدیهيو: " ًقائالالتجردتغایرالحیدةبأن: القولإلىاآلخرهوذهبقد) ٢(

" .التجردتغایرالحیدةأن
یكنلمإنالتجردیستلزمالحیادألنًأیضا،معهنتفقالالقولذاوه

فیقولالمتقدمالرأيوأمالغیره،أولهذاتیةمصلحةأيعنذاتهالتجردهو

.١٨٠،١٨١ص-مصر-والتعلیمالتربیةبوزارةخاصةطبعة: الوجیزالمعجم) ٦٣(
غریــبمكتبــةنــشر-القــضائیةالــسلطةوتقالیــدقــیم: خفــاجيرفعــتأحمــد/ م. د)٦٤(

.٧٤ص-تاریخدونالفجالة،
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بالنزاعالمسبقةالمعرفةلهیتیحماكلمنالقاضيمنعیقتضيالتجردإن
.شخصيهوىكلمنیتجردحتى

تأثیركلمننفسهیجردأي: لسابقاقولهًشارحافیقولیمضىثم
علمأيعنالذهنخاليأنهأساسعلىالخصومةفيیحكموأنعلیه،یقع

غیرفيالواقعةعنروایةإلىیستمعأالالقاضيمنیستلزمماوهوسابق،
أنخشیةالصحف،فيعلیهإطالعهیحتملبمایحفلوأالالقضاء،مجلس

.الدعوىفيقضائهعندمباشرغیرتأثیرعلیهیقع
نفسهیناقضلوجدناهالرأي،هذاصاحبقالهلمابتعمقنظرنإواذا

بعدَیدعىفكیفبالحیاد،المقصودالمعنىهوهوقالهالذيهذاألنبنفسه؛
؟التجردیغایرالحیادأنذلك

حینالمصریةالنقضمحكمةرأيإلیهانتهىماهوأقولهالذيوهذا
إالیصدرالالقضاءأنإلىالمتقاضىإطمئنانقوامهالقاضيدحیا: " قالت
القاضيتجردغیریكونأنیمكنالماوهو." هوىأوتحیزدونالحقعن
. والمصالحواألهواءاألغراضعن

یستشعرلممااآلخرهویكونلناالطمئنانهذاأنذلكإلىأضف
سوىغایةواللهاغرضالشریفة،نزیهةأیدفيبأنهویحسالمتقاضي

تحیزاتأومیولأیةدونما،الجمیعبینالتامةالمساواةوتحقیقالعدلإقامة
.أهواءأو

ّالمحكمفإنعلیهوبناء الخاليالقضاةنظامفيیدخلتعیینهبمجردُ
عنیحیدتجعلهاقتصادیةمصالحأوشخصیةعالقاتأوارتباطاتأیةمن

انثبتتاذاشأنهامنحالةوهيالنزاع،اطرافمعسیماالالعدالةمسار
ّالمحكم،حكمعلىتؤثر .الطرفیناحدحقوقعلىًاكیداًخطراتشكلاذُ

النزاعنظرأثناءفيالخصومأحدنظرلوجهةالمحكمبتبنىإذ
أو»المحاميالمحكم«بـحینئذویسمىللقضاء،صالحیتهیفقدفإنهالتحكیمي

الحكمصفةانتفتالخصمصفةوجدتمتىأنهومعلوم»الخصمالمحكم«
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كشرطبالحیادااللتزاممقتضىهوكما) ١.(واحدٍآنفيیجتمعانفالوالقضاء
.ككلالمجتمعأفرادبینالعدالةلتحقیق

تبنىالذياألساسهماالذكرسالفالمفهومبهذاوالحیادواالستقالل
وجودهماوعدمالتحكیم؛نظامفياالتباعالواجبةالسلوكقواعدمنظومةعلیه
المتقاضین،حقوقمنًحقافقطلیسایعتبرانفهماالعدالة،إنتفاءإلىیؤدي
أساسهیجدأنفسهموالمحكمینالقضاةعاتقعلىیقعًالتزاماایضإوانما

)  ٢. (العادلةالمحاكماتفكرةفيالقانوني
حسابعلىالمجانیةافةللضیالمحكمقبولفإنذلك؛علىوترتیبا

قبوللهلیسثمومنللقضاء؛صالحیتهوعدمانحیازهعلىدلیلالخصم
ألحدًصدیقایكونأنأوالخصوم،حسابعلىالطعاملتناولالدعوات

.نفسهالمسكنفيالخصممعًمقیماالخصوم،أو
ايمنوالخصمالمحكمبینتبعیةعالقةأومالیةعالقةوجودأنكما

أحدمعیمیلالمحكمتجعلمودةأوصداقةأومصاهرةأوقرابةكصلةعنو
فيًشریكایكونكأنالنزاع،موضوعفيللمحكممصلحةوجودأوالخصوم،

یكونأنیصحالكماأمامهالمنظورالنزاعفيالطرفالشركةمالرأس
هحیادیجعلسبق؛ماكلألن.النزاعفيلطرفمنافسمشروعصاحبالمحكم

)٣.(شكمحل

النهضةدار،١٩٩٩التحكیمأماكنواختیارالمحكمیناختیار: العواسلیممحمد.د-١
.٤٧ص،٤٠ص،القاهرةالعربیة

القاضي: جودةسالمصالح.د: العادلةالمحاكماتفكرةحولأكثرتفصیالتراجع-٢
،العربیةالنهضةدارالناشر-والمحاكمةالحكملعدالةاألساسیةالضمانة–الطبیعي
. م١٩٩٧

درجةلنیلرسالتناالقانونيوأساسهونطاقهحدودهبالحیادالقاضيالتزامفيراجع-٣
بالحیادالقاضيالتزام"عنوانتحتطنطاجامعةالحقوقكلیةمنالحقوقفيالدكتوراه

.م٢٠٠٦" اإلسالميوالفقهالمصريالمراقعاتقانونفيمقارنةدراسة
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ونزاهتهالمحكمحیادیةتبدوالدوليالطـابعذاتالتحكیمقضـایاوفي
أنمنهتقتضيالنزاعاتلهذةالدولیةالطبیعةألنإالذلكوماتطلبا؛أكثر

یكونحتىالثقافاتوتنوعاالطالعوسعةالنظروبعداألفقبسعةمتمتعایكون
الوطنیةالقوانینمنأليأوطرفيألانحیازدونمافیهاالفصلعلىقادرا
للقانونالنموذجیةالقواعدصاغتهاالتيواالنصافالعدالةلقواعدطبقإوانما

) ١. (سواءحدعلىوالدولیةاإلقلیمیةالتحكیمومراكزالدوليالتجاري
.وحیادهالمحكمعزل

ذلكعلىاتفقوامتىالتحكیمهیئةبعزلالحقلهماألطرافأنمبدأ
المحكمجعلتاإلجراءاتسیرأثناءفيظروفاستجدتماإذاوكذلك,ًجمیعا
حقوقهمنُّجردأوللجنونعلیهالحجرتمكأنمهمته،أداءعلىقادرغیر

أقعدهبهّألمعضالبمرضالصابتهنظراأوواستقاللیته؛حیادهفقدأوالمدنیة
. لهعزطلبفيالحقلهمیكونهنا) ٢.(مثالالعملعن

منالمستقاةالمصريالتحكیمقانونمن٣٩(رقمالمادةعلیهنصتمامراعاةمع-١
یتفقالتيالقواعدالنزاعموضوععلىالتحكیمهیئةتطبق-١) للتحكیمالنموذجیةالقونین
دونفیهالموضوعیةالقواعداتبعتمعینةدولةقانونتطبیقعلىإتفقإواذاالطرفانعلیها

علىالطرفانیتفقلمٕواذا-٢. ذلكغیرعلىیتفقلمماالقوانینبتنازعالخاصةالقواعد
القواعدالتحكیمهیئةطبقتالنزاعموضوععلىالتطبیقواجبةالقانونیةالقواعد

هیئةتراعيأنیجب-٣. بالنزاعًاتصاالاألكثرأنهترىالذيالقانونفيالموضوعیة
نوعفيالجاریةواألعرافالنزاعمحلالعقدشروطالنزاعموضوعفيالفصلعندالتحكیم
بالصلحتفویضهاعلىصراحةالتحكیمًطرفاإتفقإذا-التحكیملهیئةیجوز-٤. المعاملة

بأحكامالتقیددونواإلنصافالعدالةقواعدمقتضىعلىالنزاعموضوعفيتفصلأن-
.القانون

علىتعذرإذا) ٢٠(مادة.المصريحكیمالتقانونمن٢٠،٢١المادتاننصراجع-٢
فيلهمبررالتأخیرإلىیؤديبماأدائهاعنانقطعأویباشرهالمأومهمتهأداءالمحكم

فيإلیهاالمشارللمحكمةجازعزلهعلىالطرفانیتفقولمیتنحولمالتحكیمإجراءات
) ٢١(مادة. الطرفینمنأيطلبعلىًبناءمهمتهبإنهاءاألمرالقانونهذامن) ٩(المادة
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لكنهالتحكیمیة،مهامهباشرقدكانلوالحقهذالهمیكونوكذلك
یتنحىأنالحاالت،هذهتوافرتمتىحینئذفعلیه، لهاقبولهبعدعنهاانقطع

یقومٕواالذلك؛علىاتفقواماإذااألطرافقبلمنللعزلعرضةكانٕواال
منالتاسعةادةللمطبقاالمختصةالمحكمةإلىبذلكطلببتقدیمأحدهم
مهمتهانتهتالذيللمحكمالبدیلالمحكمتعیینیجبوهنا) ١.(التحكیمقانون
.بالعزلأوبالرد

یقتضیهاقانونیةألسبابإالتكونالالعزلمسألةأنهناویالحظ
عنفضالتأخیر،أوتعطیلدونماغایتهانحوالتحكیمیةالعملیةسیرحسن
التعیینبعدجدتوألسبابجمیعاالطرفینبینباالتفاقمرهوناذلككون

. المحكمواختیارتعیینفياشتركلمنبالنسبةالسیما
منالمأخوذةالمصريالتحكیمقانوننصوصمنیتضحماوهذا

یمسالهناالعزلبأنأعتقدولذاالشأن؛هذافيللتحكیمالنموذجيالقانون
.أحكامهوعدالةزاهتهونالمحكملحیدةكشرطاالستقاللمسألة

بدیلتعیینوجبآخرسبببأيأوتنحیهأوعزلهأوبردهبالحكمالمحكممهمةانتهتإذا
.مهمتهانتهتالذيالمحكمإختیارفيتتبعالتيلإلجراءاتطبقاله
. التحكیمقانونمن٢٠،٢١المادتانعلیهنصتلماطبقاوذلك-١
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الثالثالمطلب
)١.(الخصومبینوالمساواةالحیاد

الفإنهاستقالل،دونالحیادیتصورالوكمافإنهالسیاق؛ذاتوفي
القانونأمامالشاملبمعناهاالخصومبینمساواةدونالحیادیتحققأنیمكن
وذلكلهم،اعالدفحقوقكفالةضرورةمعالخاص،التحكیميالقضاءوأمام
دفاعهوأوجهطلباتهابداءفيطرفلكلكاملةالفرصةاتاحةخاللمن

بینالمواجهةلمبدأواحتراماونزوالعلیها،الردمناآلخروتمكینودفوعه،
الغایةهذهانوالمالحظالدفاع،حقوقتطبیقاتمنتطبیقكأهمالخصوم

). ٢(ومفهومهالعامبالنظامترتبط
لتحقیقالزمكشرطالحیادتصوریمكنالسبق؛ماعلىبناءو

عنفضالالمنازعات،لفضبدیلكنظامالتحكیمفيالثقةوتدعیمالعدالة
الخصومةأطرافبینالمساواةبتحقیقإالالتحكیمیةاألحكامعدالة

) ٣.(التحكیمیة

/ مادةالعلیهنصتماوهذا-١ وكذلك.٢٠١٠المعدلةاألونسیترالقواعدمن/ ١٧
العالمياإلعالنمنالتالیةالموادًأیضاراجع.منه٢٦المادةفيالمصريالتحكیمقانون

رقمقرارهابموجبالمتحدةلألممالعامةالجمعیةّأقرتهالذيUDHR)،) اإلنسانلحقوق
III(٢١٧ )الكرامةفيالمساواةفيالحق)١المادة: ١٩٤٨دیسمبر١٠فيالصادر

( القانونأماماالعتراف)٦والمادة( تمییزدونبالحقوقالتمتع)٢والمادة( والحقوق
للحقوقالدوليالعهدمن١٤المادةنصأیضاوراجع. القانونأمامالمساواة)٧والمادة
.١٩٧٦/  ١/ ٣فيهونفاذسریانهبدأوالذي. ١٩٦٦عامالصادروالسیاسیةالمدنیة

علیهبنصهوذلكعلیهالتأكیدعلىالتحكیمقانونفيالمصريالمشرعحرصماوهذا-٢
فرصةمنهمالكلوتهیأالمساواةقدمعلىالتحكیمطرفایعامل:""قائالمنه٢٦المادةفي

العربیة،النهضةدارالمیزان،فيالتحكیم: السیدرضا. د" .دعواهلعرضوكاملةمتكافئة
. ١١ص،٢٠٠٤طبعة

التحكیمموسوعة: سالمةمحمود. د. ١١صالسابق،المرجع: السیدرضا.د-٣
وما٣٤صاالول؛المجلد–٢٠٠٩الثانیةالطبعة–المتحدونالناشرون–والمحكم
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العادلةالمحاكمةعناصرمنًأساسیاًعنصراالمساواةتلكوبوصف
لحقوقالعالمياإلعالنمنالعاشرةالمادةعلیهانصتفقدفة،والمنص
فيالحقاآلخرین،معالتامةالمساواةقدمعليإنسانلكل: " قائلةاإلنسان

حقوقهفيللفصلًوعلنیا،ًمنصفاًنظرامحایدةمستقلةمحكمةقضیتهتنظرأن
) ١." (إلیهتوجهجزائیةتهمةأیةوفيوالتزاماته

الدوليالعهدمن-عشرالرابعةالمادةًأیضاذلكعلينصتكما
عاممنابتداءبهوالمعمول١٩٦٦عاموالصادروالسیاسیةالمدنیةللحقوق
: قائلةاألوليفقرتهافي-م١٩٨٢عاممصرإلیهانضمتوالذي،١٩٧٦
تهمةأیةفيالفصللديفردكلحقمنو. القضاءأمامسواءًجمیعاالناس
تكونأنمدنیة،دعوىأیةفيالتزاماتهوحقوقهفيأوإلیهتوجهجزائیة
حیادیة،مستقلةمختصةمحكمةقبلمنوعلنيمنصفنظرمحلقضیته
.القانونبحكممنشأة

حضورمنوالجمهورالصحافةمنعویجوز: قائلةالمحكمةوتتابع
األمنأوامالعالنظامأوالعامةاآلدابلدواعيبعضهاأوكلهاالمحاكمة

ألطرافالخاصةالحیاةحرمةمقتضیاتأودیمقراطي،مجتمعفيالقومي
منیكونحینضروریة،المحكمةتراهاالتيالحدودأدنىفيأوالدعوى،

أنإالالعدالة،بمصلحةتخلأناالستثنائیةالظروفبعضفيالعلنیةشأن
كانإذاإالعلنیة،ةبصوریصدرأنیجبمدنیة،أوجنائیةقضیةفيحكمأي

تتناولالدعوىكانتأوذلك،خالفمصلحتهمتقتضيبأحداثیتصلاألمر
. مثالأطفالعلىبالوصایةتتعلقأوزوجین،بینخالفات

،١٩٩٠الكویتجامعةمطبوعاتالكویتي،التحكیمقانون:الفتاحعبدعزمي. د. بعدها
٢٦المادةنصوراجع. ٢٢٧صسابق،مرجع: الوفاأبو.د. ٢٦١صاألولى،الطبعة

.السابقبالهامشالذكرسالفة١٩٩٤لسنة٢٧المصريالتحكیمقانونمن
. ١٩٤٨عامالمتحدةلألممالعامةالجمعیةعنوالصادر-١
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إليوانضمامهامصرتوقیعبمجردأنهالشأن،هذافيالمعلومومن
النظاممنجزأیتالًجزءااألخیرةهذهأحكامتصبحالدولیة،المواثیقهذه

مثلذلكفيمثلهاالكافة،مناالحترامواجبةأحكامهاوتكونالداخليالقانوني
بأن: القولیمكنالتفسیرهذامنًوانطالقابسواء،ًسواءالوطنیةالقواعد

)  ١.(المصريالتشریعصلبفيصراحةعلیهًمنصوصایعتبرالحیادمبدأ
سبیلفيحثیثةجهوداالدولیةكیمالتحومراكزمؤسساتبذلتوقدهذا

.ونزاهتهمواستقاللهملحیدتهمتدعیماالمحكمینلسلوكخلقیةمعاییروضع
التجاريالتحكیمفيالسلوكمیثاقفيوردمماذلكعلىأدلولیس

االمریكیةالمحامیننقابةمعبالتعاوناألمیركيالتحكیماتحادوضعهوالذي
التحكیم،هیئاتورؤساءللمحكمینإرشادیةقواعدتضمنوقد، ١٩٧٧عام

ردومسوغاتالتحكیم،أسرارإفشاءبعدموااللتزامالمحكمحیادضرورةومدى
. بالحرجالشعورحاالتفيوالتصرفالمحكم،

للتحكیماإلقلیميالقاهرةلمركزالمحكمینسلوكمیثاقكذلكیوجدكما
هوتضمنوالذي)) المحكمسلوكیات(( وانعنتحتالصادرالدوليالتجاري
عرضةالتحكیمتجعلومخالفتهادولیا،علیهاالمتعارفالقواعدمعظماآلخر

.للبطالن
ألحدضرروقعإذابالتعویضللمطالبةعرضةنفسهالمحكمتجعلوقد

ویوفروالحیاد،النزاهةمنقدراكبریحققبهاوااللتزامالتحكیم،أطراف
حقائقعلىمبنيالحكمأنإلىواالطمئنانالمحكمینكفاءةفيثقةالللخصوم

المحكمبهاینحرفمصلحةأوجامحهوىعلىولیسالقانون،وحكمالواقع
.والعدالةالحقعن

فــياالنــسانحقــوقمــنحــقالقــضاءاســتقالل: ســرورفتحــيأحمــد. د: وقــارن) ٧٥(
ٕوانالقاضـيحیـادمبـدأأن،سـیادتهیـريحیـث،٢٥ص،سـابقمرجـع،المصريالقانون

الدســتوریةالمبــادئقبیــلمــنیعتبــرذلــكرغــمأنــهإال،ًدســتوریاعلیــهمنــصوصغیــركــان
.یقررهاخاصنصإلىحاجةفيلیستوالتي،العامة
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للمحكمیجوزال((أنهعلىالمیثاقهذامناألولىالمادةنصتوقد
نصتكما)) كمحكمختیاراالأوالتعییننحوللسعيالتحكیمبأطرافاالتصال

االختیارأوالتعیینقبولللمحكمیجوزال:((أنهعلىكذلكالثانیةالمادة
ومنتحیزدونالمهمةهذهألداءوالصالحیةالقدرةمنالتأكدبعدإالكمحكم
)). لذلكالالزمینواالهتمامالوقتتخصیصإمكان

حولالشكوكیثیرماكلعنیصرحأنعلى((الثالثةالمادةنصتو
ال(( انهعلىنفسهاالقواعدمنالسادسةالمادةونصت)). واستقاللهحیاده
طرفأيمنمباشرةغیرأومباشرةبطریقمزایاأوهدایاقبولللمحكمیجوز

....)). التحكیمأطرافمن
ّالمحكمینعليیجبتقدم؛مماوانطالقا أالطرفكلیختارهمالذینُ

وتعیینهم،تسمیتهمبمجردلهمحامینأوالطرفلهذاممثلینفسهمانیعتبروا
سابقارتباطثمةكاناذاّسماهمالذيمعارتباطايیفكواانعلیهمیجببل

)١.(تحیزأومیلدونماالمنازعةفيالفصلعلىوقادرینحیادیینیكونواحتى

انامیركافيالمحامیننقابةیمتحكونظامللتحكیماالمیركیةالهیئةتحكیمنظاماعتبر-١
ّالمحكمین ّحكمهم،منالىّمیالینیكونواانیمكناألطرافیسمیهمالذینالحیادیینغیرُ
ّالمحكمموقفیسلكواالانویمكنهم االمیركیینالمحامیننقابةولكن. الثالثالحیاديُ

ّالمحكمینبأنوقضتنظامهما١٩٩٠عامّعدلت التحكیمفيرافاألطسماهمالذینُ
شكالومما." ذلكغیرعلىاالطرافاتفقاذااالالحیادیلتزمواانیجب"الدوليالتجاري

ّالمحكمحرصانفیه سائروالمطالبلهذهوتفهمهسماهالذيالطرفمطالبعلىُ
ّالمحكمین .ومقبولمفهومُ

الحدعنًخروجاهفیألنّسماه،الذيللطرفمحامالىتحولهالمقبولغیرمنولكن
ّالمحكمهذاّیعرضأمروهوواالستقاللیة،الحیادمناالدنى مسلكاثباتلكن. للعزلُ
ّالمحكم الدولياالتحادوضع١٩٨٧عامفيأنهبالذكروجدیر.للغایةصعبالمتحیزُ

ّالمحكمینسلوكقواعدحولًنظاماللمحامین ّمحكمبینّیفرقالالدولیینُ طرفمنمسمىُ
ّوالمحكم ّالمحكمینفإنالنظاملهذاًووفقاالثالث،ُ اطرافعنباالستقاللیةیتحلواانیجبُ
.النزاعطرفيبأحدعالقةلهشخصاياواالطرافمعالعالقاتفيوالحیادالنزاع،
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ومالخصبینمسلكهمفيیرتكبواأالأیضاولكنفحسبهذالیس
تدلیساأوغشاارتكبفلوواالنصاف،والعدالةالنزاهةمقتضیاتیجافيمسلكا
مصلحةتحقیقأوالخصومبأحدالضررإلحاقبذلكقاصدانیةوسوءبقصد

بشأنهتوافرتأوجسیماًمهنیاخطأارتكبلووكذلك) ١.(الخصومألحدأوله
.القاضيىعلالقیاسبطریقوذلكالعدالةإنكارحاالتمنحالة

أحكامهلعدالةكأسبالحیادالتزامهخالفقدبذلكیكونأنهوأعتقد
یسألولذلك. كلهالتحكیمنظامفيوربمابلفیه،المتقاضینثقةالهتزازوأدى
األحوالبحسبالتقصیریةأوالعقدیةالمسؤولیةلنظامطبقاذلكعنًمدنیا
قانونفيعلیهالنصوردحسبماالقضاةمخاصمةلنظامطبقاولیس

.ذلكعلىالنصمنخلواالمصريالتحكیمقانونجاءإذالمرافعات،
لددضدالمحكمعلىالحصانةٕواسباغالتدخللسرعةأدعوهلذاو
نحوعلىرقبتهعلىمسلطاسیفاالمساءلةتكونولئالومشاكستهم،الخصوم

.حیادهعنیخرجهقد
.والسریةالحیاد

المحلیةالمحاكماستخدامتجنبعادةالدولیةالعقودفياألطرافترید
التحكیمفإنذلك،إلىوباإلضافة.الحیدةضمانأجلمنالطرفینمنألي
المحلیة،للمحاكمالمتوقعةغیرباإلجراءاتالمرتبطةالمشاكلمنالكثیریوفر

ةحمایعلیهااألطراففإنالطریقة،بهذهسریة؛التحكیمإجراءاتوتكون
نفسهبالنزاعوالعلمالصناعیةوالعملیاتالتجاریةواألسرارالتجاریةالممارسات

فيالتحكیمإجراءاتانتهتإذابالسریةالتضحیةیمكنالبلدان،بعضوفي
.التحكیمقرارفيالطعنتمإذاوذلكالمحكمة،

للنشرالجدیدالجامعةداروالتجاریة،المدنیةالمرافعاتقانونأصول: هنديأحمد.د-١
القضاءقانونفيالوجیزمؤلفنا: ایضاذلكفيوراجع. ٥٧ص،٢٠٠١طبعةیةاالسكندر

.بعدهاوما١١٥صسابق،مرجعالمصري،المدني
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سلوكفياألهمیةبالغةالتحكیمأسرارعلىالمحافظةمسألةوتعتبر
دوناألحكامنشرتمنعالحدیثةالتحكیمقوانیننصوصنجدلذلكمحكمین،ال

للغیریجوزالًأسراراتتضمنالتجاریةالتحكیمیةالقضایاألنأطرافها،موافقة
) ١.(والصناعیةالتنافسیةالمجاالتفيخاصةعلیهااالطالع

الرابعالمطلب
.الشخصيبالعلموالقضاءالحیاد

القانونبحكمالمنازعاتفيیفصلكالقاضيالمحكمبأنالقولسبق
حسبماواإلنصافالعدالةلقواعدطبقاأواألطراف،بینتطبیقهعلىالمتفق
عنفضال. مقیداأوحراكانإذاوماالتحكیمطبیعةوحسباالتفاقمنیتبین
.األحكاملعدالةكضمانةالتقاضيفياألساسیةبالقواعدتقیده

القضاءمسألةعلىالتعرفالضروريمنكانكذلكألمراكانولما
أنمنایقتضيوهذاعدمه،منجوازهومدىللمحكمبالنسبةالشخصيبالعلم
منجوازهمدىعلىذلكبعدلنتعرفأوال،الشخصيالعلممفهومعلىنقف

:متتالیینفرعینفيوذلكللمنعالقانونياألساسًثانیاعلىنتعرفثمعدمه،
األولعالفر

.للمحكمالشخصيالعلممفهوم

ال:"بقولهاذلكعلىنصتقدالمصريالتحكیمقانونمنالثانیةفقرتهافي٤٤المادة-١
التيالمبادئومن" .التحكیمطرفيبموافقةإالمنهجزءنشرأوالتحكیمحكمنشریجوز

یجوزالالتياألسرارمنالمحكمینأسماءاعتبارالهندفيالتحكیمقواعدعلیهااستقرت
منعلیهمالتأثیرمنالخوفذلكمنوالحكمةالنزاع،موضوعبنظرالقیامقبلإفشاؤها

یمليالنزاهةاعتبارفإنالتحكیم،فيوالحیاداالستقاللبمبدأیخلمماخصمأيجانب
مؤتمرمطبوعاتراجع: والعدلللنزاهةًضماناالمحكمینأسماءعناإلعالنوعدماالحتیاط
القواعد-فهميمنیرأحمدعنًنقالبعدهاوما-) ٤٦(صـباریسفيالدوليالتحكیم

أحمد. د.   والمحلىالدوليالتجاريالتحكیمفيومسؤولیاتهمالمحكمینلسلوكالمستقرة
الحقوقمجلة،١٩٩٤والخصوم،المحكمینبینالمبرمالتحكیمعقد: ملحممنالرحعبد

٩٧ص: الزعبي. د٢٤٧ص،٢٤٤ص،الثانيالعددالكویت،
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بالعلمالمقصودوتحدیدبیانفىالفقهاءنظروجهاتتعددت
بعضفذهبعلیه،حكمهبناءمنالمحكمأوالقاضىیمنعالذىالشخصي،

ِیكونأال: " هوبهالمقصودأنإلىالفقه علىالدعوى،فىعقیدتهالقاضىُّ
فىأصلالظرفلهذایكونأندونظروفها،منمابظرفلهشخصىعلم

علىورتب." الجلسةفىدارفیماأوالتحقیق،أوباالستدالل،الخاصةاألوراق
الحكمصفتىبینلجمعهًباطال،عملهیكونأنبذلك،القاضىالتزامعدم

جهةمنحیادهومبدأالدفاعحقوقعلىوالعتدائهجهة،منوالشاهد
) ١.(أخرى

القاضىإدخال:" الشخصىبالعلمیقصدأنهإلى: اآلخرالبعضوذهب
َْتطرحلمإثبات،أدلةأومستنداتأوجدیدة،وقائعالخاصةبمبادرته منعلیهُ
وذلك." الخصومعلیهطرحهمانفىأوتأییدبهدفصحیح،بشكلالخصوم

ماوهواإلدعاء،وسببموضوعفىًتغییراالرأي،لهذاًوفقایعنيفإنهتمإذا
) ٢. (منهیجوزالماوهذامهمته،طبیعةخالفی

یجوزالأنه: " بهالمقصودأنإلىالفقهفيثالثرأىذهببینما
ثمومن.الخصومبواسطةومثبتةمقدمةوقائععلىإالحكمهتأسیسللقاضى

ولمعلیه،المطروحالنزاعإطارخارجمناستمدهاوقائعأیةالقاضىأدخلإذا

٦٩٧صــ،م١٩٨٤طبعة،ًوتحلیالًتأصیالالجنائیةاإلجراءات: بهنامرمسیس. د) ٧٩(
صــ. م١٩٤٠سـنة،١ج،ةالجنائیـواإلجـراءاتللتحقیقـاتاألساسـیةالمبادىء،٦٩٨،

. بعدهاوما٧٠٤
طبعـــة،والتجاریـــةالمدنیـــةالمـــوادفـــياإلثبـــاتأصـــول: ســـرورشـــكريمحمـــد. د) ٨٠(

،الجدیـدالمـدنىالقـانونشـرحفىالوسیط: السهنورى/ د،بعدهاوما١٣ص،م١٩٨٦
الطبعــة،ینــةالمدالمــوادفــىاالثبــات: الــصدةفــرجالمــنعمعبــد/ د،٣٠ص،٢،١٩٥٦ج

.بعدهاوما١٣صـ،م١٩٥٥الثانیة
J.Miguet : Mutabilité et immutabilité du litige, thèse Toulouse
١٩٧٥.p.١٥.
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قضىقدبذلكیكونفإنهالخصوم،لمناقشةتخضعولمثباتإعلیهایقع
)١".(الشخصىبعلمه

إلیهیصلما:" هوللقاضىالشخصىالعلمأنإلىتقدمممانخلص
لنظرالمرسومالطریقغیرمنثبوتهامدىبصددأوالدعوى،وقائعبصدد

) ٢."(القضایا
منیمكنبطومنضمحددمعیاروضعبصعوبةالفقه،اعترفوقدهذا

) ٣.(للقاضىالشخصىالعلمقبیلمنیعتبرالومایعتبرماتحدیدخالله
القاضىعقیدةتكوینعملیاتكشفدقةفىقولهم،حسبالصعوبةوتكمن
وكاناألسبابفىهویبدیهماطریقعنإالذلكیتموالالحكم،إصدارهلحظة

العلمللقاًشخصیاًاعلمیعتبرالومایعتبرماتحدیدصعوبةنتیجةمن

المعارفمنشأة،الشخصيبعلمهالقضاءمنالقاضىامتناع: عمرإسماعیلنبیل. د) ٨٠(
ســماعدونتحكــمالدةقاعــ: ســعدنجیــبابــراهیم/ د،١٣صـــ،٨،بنــد١٩٨٩باإلســكندریة

،١٩٨١المعــارفالدفاع،منــشأةفــيوالتقابــلوالمــساواةالحریــةاحتــرامضــرورةأوالخــصوم
التطبیقیـةالنمـاذجمنالعدید: عمرنبیل/ الدكتوراألستاذذكروقدهذا،عدهابوما٦٦صـ

اءقـــضعلـــىالبتناتهـــاأحكامـــافیهـــانقـــضتالبلجیكیـــةالـــنقضلمحكمـــةقـــضائیةألحكـــام
،م١٩٦٦"  الفرنسیةالنقضمحكمةرقابة" مؤلفةفى] ریجو[ الفقیهعنًنقالشخصى

Rigaux.٢٧٢صــ : La Nature du contrôle de cour du cassation
.١٩٦٦ p.بـنفس١١،١٢هـامش،١٤صــ،الـسابقالمرجـعفـيإلیهـامـشار.٢٧٢

. الصفحة
٨٣بند١٩٨٠الرابعةالطبعة،المرافعاتقانونفيحكاماألنظریة:الوفاأبوأحمد. د) ٨٢(
ــذىالعلــم" هــو: بأنــهســیادتهعرفــهفقــد،١٩١صـــ، أووظیفتــهنطــاقخــارجیكتــسبهال

ــراهیم. د"ینظرهــاالتــىالقــضیة ــباب ــانون: دســعنجی ــشأة،٢جـــ،الخــاصالقــضائىالق من
. ٢٦٤صـ،١٩٨٠المعارف

نبیل٠د،٤٥١،٤٥٢صـ،المدنيالقضاءقانونءمبادى: شحاتهنورمحمد. د) ٨٣(
.          ٢٣صـ،١٧بند،سابقمرجع،امتناع: عمر
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بصفتهأى" وظیفتهعنًبعیدامعرفتهالقاضىیكتسبما:" یعنىالشخصى
.الشخصیة

منبنفسهبممارستهالقاضىیقومما:" الشخصىالبحثبینما
كأن."  علیهالمعروضالنزاعواقعحقیقةعنالكشفبهدفوأبحاثإجراءات

منبنفسهمنهتحققماعلىدویعتمالنزاع،أماكنلمعاینةًمثالینتقل
ِإثرعلىالمحكمأوالقاضىعلیهاَّتحصلالتىاألخیرةهذهفإنمعلومات، هذهْ
الخصوم،علیهایطلعلمولوحتىالشخصي،العلمقبیلمنتعتبرالالزیارات،

.الفرنسىالفقهیسمیهكماالشخصيالبحثقبیلمنتعدٕوانما
علىالقاضىاعتمادبینالتمییزإلى) ١(الفقهبعضذهبفقدولهذا

ویرىالشخصى،إدراكهعلىاعتمادهوبینإقتناعه،تكوینفىالشخصىعلمه
اعتمادهفإنًممنوعا،ًشیئا-الشخصيالعلم–األولعلىاعتمادهكانإذاأنه

المتنازعالوقائعمنمباشرةیستمدهوما-الشخصيالبحث–الثانىعلى
. ًمأموالًشیئایعدالنزاعكنألماكزیارتةعلیها

یقینىإدراكإالهوماالعلمإذصعبة،التفرقةهذهأنًأیضاوأعتقد
أوالشخصيبعلمهالقاضيقضاءأنكمابینهما،التمییزفیصعبمالمسألة
إالكنههاحقیقةإلىالوصولیصعبذهنیةمسألةالشخصي،وبحثهإدراكه

حیننفسهالفقیةهذاقالهمماذلك،علىأدلولیسنفسه،القاضىخاللمن
المعلوماتعنهمتنقلالذینالوسطاءعددبزیادةتتضاعفاألخطاءإن: قال
.القاضىإلى

بنفسهالوقائعمنالقاضىیتثبتأنهىالنموذجیة،الفكرةفإنولذا
البحث-ًقاصداالشخصىعلمهعلىاعتمادهوأنمباشرة،بطریقةأى

واإلجراءاتاألشكالباتباعذلكیتمأنبشرطًممنوعا،ًشیئالیس–الشخصى

(٨٤) ESMEIN: Cours de droit civil approfondi. Les cours de fruit,
١٩٥٦-١٩٥٥. P. ٢٠

[
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الدفاعفىالخصومحقوقإحترامإطارفىتتموأنالقانون،یحددهاالتى
)١. (بهیقومبماًعلمابإحاطتهم

إدراكهأوالشخصىبعلمهالمحكمأوالقاضىقضاءفإنولذا
والذىاإلیجابى،بمعناهاضىالقحیادمبدأعلىًخروجافیهلیسالشخصى،

فىالنظربصددوهویسلكهسلوككلوفىقضائه،فىبهالقاضىیلتزم
هذامقتضیاتاحترمقدمادامعادل،بحكمموضوعهافىوالفصلالدعوى
.الخصومبینالمواجهةومبدأالدفاعحقوقوالسیماااللتزام

أنمنهیقتضىوهذابینهم،التامةالمساواةمنإطارفىذلكوكان
بساطعلىجدیدةواقعیةأدلةأومعلومات،منعلیهحصلماكلیطرح
منلهمعنَّماویبدوویناقشوهافیهابدلوهملیدلواالخصوم،أمامالبحث

وفرضتقریراستلزاموماذلك،تقتضىالعدالهواعتباراتبشأنها،مالحظات
قضائیةعدالةإلىالوصوللضمانإالالقاضى،علىبالحیادااللتزامهذا

) ٢. (كالهماوالمحاكمةللحكم
لشىءبنفسهالقاضىمباشرةهو:" الشخصيبالبحثقیامهأنكما

علمهعلىاعتمادهجوازعدمقاعدةمعیتعارضال" التحقیقإجراءاتمن

.٣٦صـ،٣٠صـ،السابقالمرجع: إسمن) ٨٥(
(٨٦)J.Sicard: La preuve en justice après la reforme judiciaire,

١٩٦٠, pp.١٤et عنیبحثأنللقاضيكانٕوانبأنه: سیادتهیقولحیث.١٥
یكونأنلهولیستواجهیةمرافعةفيقدمماعلىإالیعتمدأنلهلیسأنهإالالحقیقة
٠الباطیعدالعلمهذاعلىیتأسسحكموكلالخصومرقابةخارجبهعلمماعلىإقتناعه
،مالحظات: شیفالییه: الشخصيوالبحثالشخصيالعلمبینالتفرقةفيأیضاوراجع
مرجع،بالفرنسیةرسالة،المواجهةمبدأ: محمودسید٠د،١٢ص،السابقالمرجع
. ١٢٠١بند،٧٨٩ص،سابق
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لحقالكاملاالحتراممنإطارفىتتمدامتماحكمه،تأسیسفىالشخصى
)١.(الحقهذاتطبیقاتأهممنكواحدالمواجهةمبدأیماوالسالدفاع،

علمههوللقاضى،الشخصىالعلمأنعلىالفقهكلمةواتفقت
الثمومنوظیفته،وجوهرواجبهفهوبالقانون،علمهأماالواقع،بعناصر

إستخدامهللقاضى،ًشخصیاًعلمایعدالكذلك) ٢.(الحظرنطاقفىیدخل
ملففىالموجودةالواقععناصروفهمتقدیرفىومنطقه،وثقافتهلخبرته

ًوعقالًمنطقاوالسائغةالصحیحةالقانونیةللنتائجمنهاواستخالصهالدعوى،
).٣ (

لوكما-المشهورةأوالعامةبالوقائعیسمىماكذلكیعدالكما
بهایعلمىوالت-ًزلزاالأوًطوفانافیهاحدثأوالبالد،فىحربحالةحدثت
للشخصویمكنمنه،جزءفىأوالمجتمع،فىًعاماًحدثاوتمثلالكافة،
هذافىًمواطنابوصفهوالقاضىبهایعلمأنالمتاحةالمعرفةبوسائلالعادى

إستندإذاوبالتالياآلخرین،المواطنینسائرشأنذلكفىشأنه-المجتمع
) ٤. (الشخصىبعلمهقضىقدبذلكیكونالمنهاواقعةعلىقضائهفى

١٤٠ـص،سابقمرجع،بالفرنسیةرسالة،القاضىدور: شحاتهنورمحمد/ د) ٨٧(
.بعدهاوما

٢- André : Du  principe de la neutralité du juge.p.٣٥ et s.
)٨٨ (

(٨٩)٣Chevalier : Remarquer : op. cit. p.١٥.

صـ،٢جـالخاص،لقضائياالقانون: سعدنجیبابراهیم. دالمعنىهذافىراجع-٤
،٨٣بند،سابقمرجعالسادسة،الطبعةاألحكام،نظریة:  الوفاابواحمد. د،٢٦٥

.١٩٧صـ،١٩٦صـ
H.Batiffal: Traite élémentaire de droit, op.cit.p.٣٨٧, No٣٣٣.
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الوقائعفكرةعلىإعتمدقد) ١(الفقةبعضأنإلىاإلشارةوتجدر
تلقاءمناألجنبىالقانونتطبیقفىالقاضىسلطةتبریرفىهذه،العامة
علىیجبالواقععناصرمنًعنصرایعتبركانٕوانالقانونفهذا: ًقائالنفسه

یعدالنفسه،تلقاءمنبتطبیقهالقاضىامقیأنإالٕواثباته،تقدیمهالخصوم
ألنهاإماالعامة،بالوقائعیتعلقالاألخیرهذاإذالشخصي،بالعلممنهقضاء

. الدعوىبوقائعفقطیتعلقٕوانماالكافة،متناولفىلكونهاأومشهورة
علىتأثیرهاأنإالإثباتإلىیحتاجالكانٕوانالعامهالواقعةووجود

الثورةأوالحربحالةكانتفإذا) ٢(اإلثباتهذاإلىتحتاجلنزاعاواقعة
ُتمثلالشعبیة ِّ ًشیئایعدالالنزاعمحلالواقعةعلىتأثیرهافإنقاهرة،قوةُ
.إثباتهیجبلذا،بهًمسلما

الوقائععلىباالعتمادللقاضيالسماحأنإلىالفقهمنجانبوذهب
التزامهیعنيبماالمواجهة،مبدأباحترامالتزامهعنینفكأالینبغيالعامة،
) . ٣(النزاععلىأثرهاوفيفیهارأیهمٕوابداءلمناقشتهاالخصومعلىبعرضها

حدعلىوالمحكمالقاضيحیادویقتضیهیستلزمهترىكماأمروهذا
الدفاعفيالخصومحقوقباحترامإالیتأتىلنالحیادهذاألنسواء،
ابتناءتمًرئیسیاًسبباالعامةالوقائعهذهتكونأنذلكبعدیستويهة،والمواج
منتفلتأالیجبفإنهافرعیة،أوثانونیةحجةمجردكانتأوعلیها،الحكم

٣٣ص،٢ج،١٩٥٦،الجدیدالمدنيالقانونشرحفيالوسیط:السنهوري.د)٩١(
،م١٥/٢/١٩٧٩جلسةمدنينقض: المصریةالنقضمحكمةتطبیقاتومن،٣هامش

جلسةمدنينقض،٥٣٩ص،١ج،ق٣٠س،النقضأحكاممجموعة
.٩٩٩ص،ق٢٩س،النقضمجموعة،م١٢/٤/١٩٧٨

المعـــارفمنـــشأة،الشخـــصيبعلمـــهالقـــضاءمـــنالقاضـــيإمتنـــاع: عمـــرنبیـــل٠د) ٩٢(
. ٥٦،٥٧ص،١٩٨٩باإلسكندریة

ـــودســـید٠د) ٩٣( ـــسیةرســـالته: محم ـــدأبالفرن ـــةدراســـةالمواجهـــةمب ـــینمقارن ـــانونب ق
. ٧٧٩ص،١٩٩٠،والفرنسيالمصريالمرافعات
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منیتمكنواكيإلیها،ینبههمأنوالمحكمالقاضيوعلىالخصوم،مناقشة
األساسهوفماذلككاألمركانٕواذا)  ١.(فرقدونمابشأنهادفاعهمإبداء
:عنهلإلجابةلهخصصناماهذا؟المنعهذاالفقهعلیهبنىالذي

الثانيالفرع
للمنعالقانونياألساس

منالقاضيمنعقاعدةعلیهتبنىالذياألساسحولالفقهاءكلمةتتفقلم
تخرجالولكنها،الشأنهذافيأقوالهموتعددت،الشخصيبعلمهالقضاء

-:اآلتيعن
القاضيحیادمبدأعلىیتأسسالمنعهذاأنإلى: الفقهبعضذهب

ممنوعالمدنيالقاضيإن: قالوااألساسهذامنًوانطالقاالسلبيبمفهومه
إلیهایستندلموقائعالقضائيالطلبموضوعإلىعندهمنیضیفأنمن

ودونمةالخصونطاقخارجیبحثأنیستطیعالأنهكماناحیة؛منالخصوم
منهذلككانٕواالبها،یتقدمواولمإلیهایستندوالمأدلةعنالخصومعلم

. الشخصيبالعلمقضاء
،یثبتوهاولمالخصومیدعهالمأدلةأووقائع،إلىاستندإذاوبالتالي

قدكذلكیعتبركماالخصوم،سیادةمبدأعلىاعتدىقدبذلكیكونفإنه
بماویحكمالقضائي،الطلبنطاقعنالدفاعقوقحإحتراممبدأعلىاعتدى

.ًشیئاالخصومعنهایعلماللوقائعبتحصیله،الخصوم،یطلبهلم
التزام:"یعنيالقاضيحیادمبدأكانٕواذاویخرجبلفحسب،هذالیس

ًواثباتاًوموضوعاًسببااإلدعاءنطاق عدمبالتاليویستلزم" الخصومقدمهكمإ

علـىفقـطذلـكقـصرحیـث،١٢ص،سـابقمرجـع،مالحظـات: شیفالییه: قارن) ٩٤(
علیهـاالحكـمابتنـاءتـمةجوهریأوأساسیةحجةتشكلالعامهالوقائعتلككانتلوماحالة
المواجهــة،مبــدأبــاحترامالقاضــيالتــزام:القــصاصعیــد.د: ذلــكنقــدوفــي،غیــرالفقــط

.١١٢ص،١٦٠بند،١٩٩٢بالزقازیقالحقوقكلیةدكتوراهرساله
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ِّیشكلالشخصيبالعلمقضائهفإنآخر،أوصمخجانبإلىمیله ًإعتداءاُ
)  ١.(بهالهالمعترفالسلطاتویخالفحیاده،مبدأعلى

علمعلىقضائهتأسیسعلیهیمتنعالقاضي،حیادلمبدأًفاستنادا
والالنزاع،إطارخارجتقععناصرمنومستمدالدعوى،بواقعمتعلقشخصي

یعتبرالقبیل،هذامنعناصرالنزاعفيالقاضيدخلإٔواذابها،للخصومصلة
حكمهویكونالدفاع،فيالخصومحقوقعلىواعتدىحیاده،واجبخرققد

) ٢. (ًباطال
حقالقاضيیحترمأنًأیضا،الرأيلهذاوفقاالمتصورمنولكن

منالمستمدةالعناصرفیهایطرحالتيالحالةفيوذلكالدفاع،فيالخصوم
ٕوابداءًحضوریا،لمناقشتهاالدعوىفيالخصومعلىالخصومهنطاقخارج

.علیهامالحظاتهم
منویفلتًصحیحایكونفإنهعلیهاحكمهبنىثمذلكفعللوإذ

بمثابةجانبهممنیعدالعناصرهذهبمناقشةالخصومقیامألنالنقض،رقابة
احترمقدبذلكونویك) ٣(منهاالمستمدالدلیلببطالنالتمسكعنتنازل

. ٣٥ص،م١٩٧٤طبعة،ٕواجراءاتهالتحكیمعقد: الوفاأبوأحمد.د)٩٥(
: لــدىإلیــهمــشار٣٣٢ص،المدنیــهالمــوادفــياإلثبــات: يفهمــصــادقمحمــد٠د) ٩٦(

ـــشأة،الشخصيبعلمـــهالقـــضاءمـــنالقاضـــيامتنـــاع:عمـــرنبیـــل باإلســـكندریةالمعـــارفمن
.٢٢هامش١٤٣ص،١٩٨٩

:المعنىذاتفي) ٩٧(
Chevalier: Le contrôle de la cour de cassation sur la pertinence

de l` affres de preuve, D.Chron. ١٩٥٦. p.٣٩ et s.ذهـبحیـث
قفـلحتـىتعدیلـهویـستطیعوناالدعـاءعلـىسـیطرةمـنلهـمبمـاالخصومأنإلى: سیادته

مــساهمةعــنالناشــئبــالبطالنالتمــسكعــنالتنــازلفــيالحــقلهــمفیكــونالمرافعــةبــاب
عناصــرمــنقاضــيالإلیــهتوصــلالــذيالــدلیلمناقــشةبقبــولهموذلــكاإلثبــاتفــيالقاضــي
ص،٩٩بنــد،ســابقمرجــع،إمتنــاع: عمــرنبیــل٠د:ایــضاوأنظــر٠النــزاععــنخارجــة
. ١٢٠ص،١١٧ص،سابقمرجع،اإلثباتأحكام: المزغنيرضا٠د،١٤٣
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علیهیحتمالذيحیادهواجبخالفقدأنهمنالرغمعلىالدفاع،فيحقهم
ًواثباتاًوسبباًمحالللخصومةالواقعيالبنیانیمسأال ٕ .

احتراممبدأعلىتتأسسالمنعقاعدةأنإلى: آخررأيذهببینما
الدعوىفيمتقدالتياألدلهمناقشةالخصمحقمنكانفمتىالدفاعحقوق

) ١. (الخصومبهیعلملمدلیلعلىاالعتمادالقاضيسلطةمنیكونفال،
بمبدألهاعالقةالالمنعقاعدةأنعلىالرأيهذاأنصاربعضویؤكد

القاضيوقوفوهو: الفقهفياستقرالذياإلصطالحيبمعناهالقاضيحیاد
. الواقععناصرعنبنفسهبحثباللهالسماحوعدم،ًسلبیاًموقفاالدعوىمن

)٢ (
: بقولهتلكالنظروجهةالفرنسیهالنقضلمحكمةقدیمحكملخصوقد

َیدانالذيالخصمیضعالشخصيعلمهعلىالقاضياعتمادإن وضعفيُ
أوخطأهعلىربماالبرهانوتقدیم–القاضيرأيأي–رأیهمناقشةإستحالة

) ٣. (عدالتهعدم
علىتتأسسالمنعقاعدةأنإلى: الفقهفيثالثرأيذهبوقد

-الدفاعحقوقاحترامومبدأالقاضي،حیادمبدأ-كلتاهماالسابقتینالفكرتین
َسمحمتىإذ ِ ینتهكفإنهنالشخصيعلمهعلىحكمهفيیعتمدبأنللقاضيُ

بانتهاكیخاطرًأیضاولكنالواقع،عناصرتقدیمفيالخصومسیادةفقطلیس
القاعدةكانتفإذابمراعاته،یلتزمالذيالمواجهةمبدأوالسیما،الدفاعوقحق

: شـــیفالییه،٤٣١ص،٢٦٠بنـــد،ســـابقمرجـــع،الوســـیط: والـــيفتحـــي٠د) ٩٨(
٠ابعدهوما١٤ص،السابقالمرجع

ــسنهوري٠د) ٩٩( ــد،٢ج،ســابقمرجــع،الوســیط: ال ــد،٣١ص،٢٥بن ،٢٧بن
.٦٧ص،سابقمرجع،مالحظات: شیفالییه،٣٤ص

:لدىإلیهمشار،٢٣٩ص،٢ج،م١/٨/١٨٥٣سیريفيمنشورالحكمهذا) ١٠٠(
André: Principe de la Neutralité; op.cit.p.٢٧
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ِّیغیرأالبضرورةفتكتملالشخصيبعلمهالقضاءللقاضيیمكنالأنه ُ
)١. (الدعوىسببالقاضي

وأدلةوقائعاعتبارهفيًحتماسیأخذأنهیعنيبعلمهقضاؤهكانولما
للخصومةالواقعيالبنیانفيالتعدیلإلىیؤديبماالخصوم،بهایتمسكلم

فحسبهذالیسالدعوى؛سببیغیروبالتاليوأثبتوه،الخصومقدمهالذي
.الخصوممفاجأةإلىًأیضاسیؤديولكنه

یخلبمامناقشتهافرصةلهمتتحلمالشخصیةالمعلوماتهذهإذ
إرادةنتاجهيیديالتقلللمفهوموفقاالمدنیهوالدعوىالدفاع،فيبحقهم

وكذایقدموه،لمماعلیهمیقترحأنلذلكًتبعاللقاضيولیسوحدهم،الخصوم
هذامثلعلىباعتمادهإذسري،بعملالقیاممنیحذرأنیجبالقاضيفإن

معهیستحیلموضعفياألخیرهذاسیضعوبانتقاده،للخصمیسمحلنالعمل
)٢. (المواجهةومبدأالدفاعحقوقبذلكانتهكقدبذلكویكونمعارضته،

فيًسلوكایسلكأالعلیه،یفرضالذيبالحیادالتزامهبالتاليویخرق
بفعلتهویعتبرالخصوم،بینالعدلتحقیقغایةعنإنحرافهعنینمالدعوى،

تحومالشكوكویجعلوالریبالغموضیكتنفهموقففينفسهوضعقدتلك
اهتزومتىیدیهفيالعدالةمیزانإهتزازإلىهایة،النفيیؤديماوهوحوله،

المطلوبالحیادتحققعدمعلىًمؤشراذلككانَّالحساس،المیزانهذا
.والمرغوب

(١٠١)EFTHYMOIS: Les pouvoirs d office du juge dans la
procédure civile française et dans la procédure civile jreque
(quelques éléments comparatives) Rev.Inter.de dr.comp-٣٩
année ١٩٨٧.p.٧٠٩.

.٦٦،٦٧صالخصوم،سماعدونتحكمالقاعدة: سعدإبراهیم. د
. ٣٤ص،٣٣ص،سابقمرجع،بالفرنسیةرسالته: شحاتهنورمحمد. د) ١٠٢(
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إلي: الفقهمنآخرجانبذهببلالحد،هذاعنداألمریقفولم
) ١(قانونالهالمخولةسلطتهالقاضيتجاوزفكرةعلىالمنعقاعدةتأسیس

ومتىاإلداري،بالقرارالخاصةالعیوبمنًواحدایعتبرالتجاوزذاوه
عنأصدرهالذيالموظفإنحرفمتىٕوالغائه،بطالنهتقریرإلىیؤديوجد

مجلسرقابةأنإلىاإلشارةوتجدرالقانون،حددهاالتيالغایةأوالهدف
الذيعثالباعنالبحثعلىأساسیةبصفةتنصبالمتعددة،بمحاكمهالدولة

.قرارهإصدارإلىاإلداريبالرئیسحدا
الفقهبعضیرتأیهلماًوفقاالمرافعاتقانونفيالسلطهتجاوزوفكرة

بأكثرأوالخصومیطلبهلمبماحكملوكما،القانونمخالفةأحوالكل،یشمل
أغفلإذاأو،بهایختصدعوىفيالحكمعنإمتنعإذاأو،طلبوهمما

) ٢. (الوظیفياالختصاصقواعدخالفالخصوم،أوطلباتفيالفصل
تكونالبحیثالفرنسي،القانونفيًضیقاًمعنىالفكرةولهذه

اختصاصعلىفیهاتعتديالتيالحالةفيإالسلطتها،تجاوزتقدالمحكمة
بهتختصالفیماقضتأوأوالتنفیذیة،التشریعیةاألخرتینالسلطتینإحدى

علىالقانون،هذافيبالنقضللطعنًسبباذلكویشكلقضائیة،جهةأیة
الطعنأسبابمنًسببامنهیجعللموالذيالمصريالقانونفيالحالعكس

ــة) ١٠٣( ــسلطةتجــاوزفكــرةحــولالمزیــدلمعرف ــصفةبهــااالنحــرافأوال راجــع: عامــهب
-٣٦١ص،م١٩٦٠األولـىالطبعـةاإلداري،القضاء: زیدأبومصطفى/ الدكتوراألستاذ
٣٦٥.

،م١٩٨٠الـسادسةالطبعه،المرافعاتنونقافيالدفوعنظریة: الوفاأبوأحمد. د) ١٠٤(
المرجــع: زیــدأبــومــصطفى.د،فیــهإلیهــاالمــشارالكثیــرهلمراجــعوابعــدهاومــا٢١٧ص

. ٣٦١ص،السابق
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قانونمن٢٤٨،٢٤٩،٢٥٠الموادفيعلیهاالمنصوصبالنقض
)١. (المرافعات

أواتالمرافعقوانینحكمهافيالمحكمهخالفتإذاذلكعلىًوبناء
أوطلبوه،ممابأكثرأوالخصومیطلبهلمبماوقضتعام،بوجهالقانون

عیباقترفتقدتعتبرالشخصي،بعلمهاقضتأوالدفاع،بحقوقأخلت
)  ٢. (المتقدمبمفهومهالسلطةتجاوز

: ًقائالهذهالفكرةعلىالمنعتأسیس) ٣(الفقهبعضرفضوقدهذا
-الشخصيعلمهمحضمنمستمدةواقعیةناصرعبإدخالالقاضيقیامإن
.الضیقبالمعنى–العلمهذامصدركانأیا

الـنقضمحكمةأمامیطعنواأنللخصوم: " أنهعلىمرافعات٢٤٨المادةنصتإذ) ١٠٥(
المطعـونالحكـمكـانإذا-١: اآلتیهالاألحوفياالستئنافمحاكممنالصادرةاألحكامفي
فــيبطــالنوقــعإذا-٠٢تأویلــهأوتطبیقــهفــيخطــاأوللقــانونمخالفــةعلــىمبنیــافیــه

.الحكمفيأثراإلجراءاتفيبطالنأوالحكم
حكـمأيفـيالـنقضمـةمحكأمـامیطعنـواأنللخـصوم" :أنـهعلىمنه٢٤٩المادةونصت
أنسـبقآخرلحكمخالفاعلىنزاعفيفصل–أصدرتهالتيالمحكمةكانتأیا–انتهائي
الــسیاقذاتفــيأیــضانــصتكمــا٠المقــضياألمــرقــوةوحــازأنفــسهمالخــصومبــینصــدر
فـيالقـانونلمـصلحةالـنقضبطریـقیطعـنأنالعـامللنائـب: " أنـهعلىمنه٢٥٠المادة

مخالفــةعلــىمبنیـاالحكــمكــانإذا–أصـدرتهاالتــياألحكــامكانـتأیــا–االنتهائیــةاألحكـام
الالتــياألحكــام-١: اآلتیــهاألحــوالفــيوذلــكتأویلــهفــيأوتطبیقــهفــيخطــأأوللقــانون

نزلـواأوفیهـاالطعـنالخـصومفـوتالتـياألحكـام-٠٢فیهـاالطعنللخصومالقانونیجیز
الطعـنالمحكمـةوتنظـرالعـامالنائـبیوقعهـابـصحیفةالطعـنهـذایرفـعو٠الطعنعنفیها
. " .الطعنهذامنالخصومیفیدوال٠الخصومدعوةبغیرالمشورهغرفةفي
نظریــة: الوفــاأبــوأحمــد/ الــدكتوراألســتاذومناقــشتهااآلراءهــذهعــرضفــيراجــع) ١٠٦(

والمراجــع٢٢٠ص-٢١٧ص،م١٩٨٠الــسادسةالطبعــةالمرافعــات،قــانونفــيالــدفوع
.  فیهإلیهاالمشار

١٥٢ص،١٠٦بنـدالشخـصي،بعلمـهالقـضاءمـنالقاضيإمتناع: عمرنبیل.د) ١٠٧(
. ١٥٥صوتحدیدا،بعدهاوما
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العامة،الخبرةوقواعدالمشهورة،الوقائعدخولإستبعادمعناهبما
فيتعدیلإدخالإلىیؤديفعلهإنذلكفإنالحظر،نطاقمنبالقانونوالعلم

إثباتدلیلإلىإستندلولكوكذالدفاع،وسائلوفياإلدعاءوسببمضمون
وانتهىقانونیة،غیرإجراءاتمنأوالخصومةنطاقخارجمنتحصیلهتم

ٕوانماالسلطة،تجاوزفكرةعلىلیسیتأسسالمنعأنإلىالرأيهذاصاحب
.القاضيحیادمبدأعلى

التزامهفكرةعلىالمنعهذاتأسیسإلىالبعضذهبًوأخیرا
واألسانیداألسسببیانالقاضيیقومأن:" بالتسبیبقصدویأحكامهبتسبیب
) ١"(إقتناعهمنهاواستمدحكمهعلیهابنىالتيوالقانونیهالواقعیه

منالمنعقاعدةتأسیسفكرة) ٢(-بحق-الفقهبعضانتقدوقد
حقمعباإلشتراكأووحده،القاضيحیادمبدأعلىالشخصيبالعلمالقضاء
-:اآلتيعلىنقدهًمؤسسا،الدفاع

یدخلأنللقاضيلیسأنهمؤداه،منطقعلىیقومالرأيهذاأن-١
القاضيحیادمبدأ–الخصوملهیتعرضلمًعنصراالمدنیةالدعوىفي

حقوقاحترامعنللحدیثحاجةثمةهناكیكونفالولذا-السلبيبمفهومه
هوالذيالشخصي،علمهمنالمستمدةالعناصربصددالدفاع،فيالخصوم

.                          م١٩٨٠الـسادسةالطبعهالمرافعات،قانونفيالدفوعنظریة: الوفاأبوأحمد٠د) ١٠٨(
.بعدهاوما٢١٧ص

بنـد،دكتـوراهرسـاله،المواجهـةمبـدابـاحترامالقاضـيالتـزام: القـصاصعید٠د) ١٠٩(
ــــد،بعــــدهاومــــا١٩٨ص،١٥٤–١٤٧ أحمــــد.د،بعــــدهاومــــا٣١٥ص،٢١١بن

بنـد،١٥٧ص،٥٥بنـد،ةالمدنیـالخـصومةفـيضـامنٕوادخـالالغیرإختصام: ملیجي
" نـصهمـاسـیادتهقـررحیـثبعـدهاوما١٨٠ص،٦٨بند،بعدهاوما١٦٣ص،٥٧
بالقاضـيیقـفأالعلـىوحـرصللخـصومةالخـصومملكیـةمبـدأالمـصريالمـشرعهجـرفقد
مـصالحهمووفـقهـواهمحـسبیوجهونهاأطرافهالمناضلةالدعوىتاركاالسلبيالدورعند

. " الدعوىعلىهیمنتهتحققالتيإلیجابیهامنمزیدافمنحهالخاصه
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منطقوهذا) ١(التقییممحلللرأيوفقاالدعوىملفعنخارجأمربمثابة
:جهتینمنسدیدوالسلیمغیرواقععلىیقوملكونهمرفوض،

الفقهیقصدهالذيبالمعنىالمدنيالقاضيحیادلفكرةرفضنا: األولى
منكغیرهأنهوقلنا-سلبیتهبمعنى–اإلتجاههذافيیشایعهومنالتقلیدي
منلهإیجابيقاضي-واإلداريالجنائيكالقاضي–اآلخرینالقضاة

.علیهالمعروضالنزاعحقیقةكشفعلىیساعدهماالسلطات
علىالجمیعیتفقمنوهوالجنائيالقاضيأنفيوتتمثل:الثانیة

علىحكمهناءبمنًأیضاممنوعذلكمنالرغمعلىأنهإالإیجابيٍقاضأنه
صحةعدمعلىیدلفإنما،شيءعلىدلإنوهذا،لهشخصيعلم

) ٢. (القاضيحیادمبدأعلىالمنعفياإلستناد
للمنعكأساسالحیادمبدأعلىاالعتمادعدمصحةیؤكدومما-٢

فيوألیسالمشهورة،أوالعامةالوقائععلىباالعتمادللقاضيالفقهسماح
؟كذلكإعتبارهصحلوالقاضيحیادمبدألىعًخروجاذلك
.الموضوعفيرأینا

لفكرةرفضهفيوالسیماالطرح،هذافيمعهأتفقفإنيالحقیقةوفي
یتفقًإیجابیا،ًمعنىلهأضحىقدالحیادوأنالتقلیدي،بمفهومهالقاضيحیاد
أنملنأالخصومةفيواسعةسلطاتمنالمدنيالقاضيبهیتمتعأصبحوما

التزامه:" االیجابيبمعناهبالحیادالتزامهإطارفيذلكداممافأكثر،أكثرتزداد

،المرافعـاتقـانونفـيالشخـصيبعلمـهالقـضاءمنالقاضيامتناع: عمرنبیل.د) ١١٠(
. بعدهاوما١٥٢ص،١٠٦بند،١٩٨٩باإلسكندریةالمعارفمنشأة

ةكلیــدكتــوراه،رســالةالمواجهــةمبــدأبــاحترامالقاضــيالتــزام: القــصاصعیــد.د) ١١١(
دهابعوما١٩٨ص،١٥٤–١٤٧بند،سابقمرجعم،١٩٩٢الزقازیقجامعةالحقوق

المـدنيالقـانونشـرحفـيالوسـیط: الـسنهوري.د.بعـدهاوما٣١٥ص،٢١١بند،
.هامش٣٤ص.١٩٥٦طبعة،٢جالجدید،
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أهواءأوتحكماتأوتحیزاتأیةدونماالخصومبینالتاموالعدلالحقلجانب
"سببأليأونوعأيمن

القانوننصوصمنلیسینبعااللتزامهذاأنعرفناإذاالسیما
القانونيوحسهاإلجرائیة،وأمانتهالقاضيضمیرنمًأیضاولكنفحسب،
الجمیعیطمئنبحیثوالمساواة،والعدلالحققیمفیهتأصلتالذيالمرهف

الضمانهوذاتهحدفيوذلكوأعراضهم،وأموالهمأنفسهمعلىكنفهفي
.للجمیعوالمهماألكبر

كشفوبینبینهتحولقدبسالسلوتكبیلهالقاضيتقییدمجردولیس
صدقهمدىكشفإلىیصلأنالمفترضمنوالذيالدعوى،واقعحقیقة

التيالقضائیةالحقیقةفیهتقتربأوتتطابقعادل،بحكمعدمهمنوصحته
.الواقعأرضفيهيكماالواقعیهالحقیقةمعالقاضي،حكمیجسدها

ةوالمنشودوالمرغوبةالمطلوبةالعدالةقمةإلىوصلناقدنكونوهنا
النزاع،بحقیقةالیقینيعلمهوفقالقضاءمنالقاضيمنعولیسالجمیع،من
دونالخصومبینالمطلقبالحیادًوملتزماواألمانة،للثقةًمحالأنهداموما

. جنبیهبینالتينفسهمردهاذاتیةتحكماتأوشخصیةأهواءأوتحیزات
علمهماعلىًقائمایكونالالشخصي،بعلمهقضائهأنونالحظ

المنظورةالدعوىملففيقامقدیكونماإلیهیضافالعلمهذابلفحسب،
یجعلالعلمفهذاًجمیعا،منهاإقتناعهإستمدأخرىإثباتأدلةمنأمامه

علىوقناعةصدقه،علىًوصدقاإیمانه،علىًإیمانایزدادَّالمحكمأوالقاضي
ولیساألمر،ونفسالواقعفيهومالبمطابقتهحكمهعدالةثمومنقناعته،

واستخدامهوفصاحتهلقوتهًوتبعاألهوائهًوفقاذاك،أوالخصمهذاأرادكما
.الیومعالمفيمحاكمنافيسجیةصارتالتيوالحیل،والمطلالكذبلوسائل

غیرهإلىعنهونعدلالمحكمأوالقاضيعلمهالذيالحقنتركوهل
وأدلتهاالدعوىبواقعةعلممنلدیهماواقعمنإلیهوتوصلعرفهبعدما

! علمه؟ماهوالحقأنإلىفؤادهلهاوسكنقلبهإلیهاواطمئنوظروفها،
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الوسائلمنوسیلةوعلمهالخصوم؟بینالعدالةتحقیقمنهًمطلوباوألیس
ًمطلوباكانإلیهاأدىماوكلالسامیة،الغایةتلكتحقیقفيتساهمالتي

! .؟واجبایكونبهإالالواجبیتمالفما،ًومرغوبا
مظنةإلحاقإلىیؤديالخاص،بالعلمالقضاءهذاأنمنیقالوما

الدخولمناألكفاءغیرمنعناإذاتتبددأنیمكنالمظنةهذهفإنبه؛التحیز
بسدنةاهتمامأیماواهتممناخاصا،أوكانعاماعموماالقضاءحصنإلى

وتحفظالعیش،رغدلهمتضمنالتيالسبلكافةلهمووفرنافاء،األكالعدالة
كفالةإلىباإلضافةومسبباتها،المؤثراتكلمنواستقاللهمهیبتهملهم

بالوسائلٕوامدادهموالقضایا،القانونفروعكلفيلهمالمستمرالتدریب
أسرعيفاألكملالوجهعلىأعمالهمإنجازفيتساعدهمالتيالحدیثةالتقنیة

.ثانیةناحیةمنمجهودوأقلوقت
تلك،نظرناوجهةمنلهاوجودالالمظنةهذهأنذلكإلىأضف

منالشخصيبالعلمالقضاءهذایكونأنالمقام،هذافيمعناهاألنوذلك
كأصولهنفسهحكمفيهملمنأونفسه،للقاضيمصلحةیجلبأنشأنه

همعمنأونفسهعنمضرةیدفعأنبهیقصدأنالمقابلفيأووفروعه،
خصومبینبعلمهیحكمحینماَّالمحكمأوالقاضيهلنتسائلوهناحكمها،في

عنهامضرةیدفعأولنفسه،مصلحةیجلبلهمبالنسبةالمظنةتلكتنتفي
الردفيلحقهماستخدامهمخاللمندفعهاللخصومكانوجدتٕواذا!!! ؟

.قانوناالمقرر
هذاجانبفيالحقیكونأنفيمامصلحةالمحكمأويللقاضوهل

التجردمنهیقتضيبالحیادالقاضيالتزامكانٕواذا! ؟ذاكأوالخصم
والقضاءالمشرعوغایةغایتةالعدالةتحقیقهوغرضهوكانوالموضوعیة،

منهونطلببأمرنطالبهكیفثم! منه؟نمنعههلالخصوم،فیهمبمنوالكافة
!!! ؟ًتناقضاهذاوألیسعكسه،یفعلأن
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وماأجملهمایكونوالعدلللحقًموافقاكانمتىبعلمهقضائهإنبل
المشرعیتدخللمفلماذاًممنوعا،الشخصيبالعلمالقضاءكانٕواذاأعدله،
عدمحاالتفيفعلكماالقانون،فينصبموجبصراحةذلكویقرر

.؟والردالصالحیة
معلوماتإلىَّالمحكمأوالقاضيیستندأنمنًمانعاأرىالفإننيولذا

والتجردبالحیادالتزامهاحترمقددامماالشخصي،علمهمنمستمدة
لحقهمكاملواحترامالخصوم،بینتامةمساواةمنیقتضیهوماوالموضوعیة،

الشخصيعلمهمنالمستمدةالعناصرهذهبخصوصوالمواجهةالدفاعفي
. أیضا

المنعقاعدةأنمنالفقهبعضقالهوماأتفق،التقدممماًوانطالقا
مناألعمالغالبفيالقاضيإذ) ١(التحیزمنالقاضيحمایةعلىتتأسس

الحقـوقیـةكلدكتـورهرسـالة،المواجهةمبـدأبـاحترامالقاضـيالتـزام: القـصاصعید) ١١٢(
: جـــادالـــسیدســـامح٠د،بعـــدهاومـــا،٣١٥ص،٢١١بنـــد١٩٩٢الزقـــازیقجامعـــة
منـشورمقـال،الوضـعىوالقـانوناالسـالمیةالـشریعةفـىللقاضـىالخـاصبـالعلمالقضاء
األحكـامنظریـة: الوفـاأبـوأحمـد.د،٢٨٧ص،م١٩٨١سنةواالقتصادالقانونبمجلة

: الفرنسيالفقهوفي،٨٣بند،١٩٦ص،السادسةالطبعة،
١٩٣٨.thesAndré : Du  principe de la neutralité du juge

 op.cit.p.١٤.
Goichot: Procédure civile fasc١et fasc. ٢. Les cours de droit
١٩٨٠-١٩٧٩, p.١٣٠.
Esmein ; Cours de droit civil approfondi. Les cours de fruit,
١٩٥٦-١٩٥٥
.p.٤٦.

القاضـيیمنـعشـيءثمـةیوجـدالأنـهإلـىوبحـقالفرنـسيالفقـهمنالجانبهذاذهبوقد
تقـدیمعلـیهمویقتـرحالنـزاعفيالفصلفيهامایراهعنصرإلىالخصومنظریلفتأنمن
علمـهمـناسـتمدهاالتـيالعناصـرعلـىینطبـقذلـكأنوأعتقـد،بصددهأدلةمنلدیهمما
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فيًضعیفاموقفهیكونمنوبخاصة-الخصومجهةمنإلیهینظرالحاالت،
هذاإلىیمیلأنهعلى-خصمهجانبفيالحقأنیستشعرأوالدعوى،
فهل،القضایاكافةعلىینطبقوهذاجانبه،فيالحقیكونقدالذيالخصم

ماًغالباوالتيالمظنة،هذهلوجودبالحقالقضاءمنالقاضينحرمأنیعقل
! ؟ذاكأوالخصمهذاوعقلمخیلةفيٕوانماأساس،غیرعلىقائمةتكون

الشخصيبعلمهمَّالمحكقضاءمنلدینامانعالأنهتقدم؛ممانخلص
الواقع،أرضفيهيكماالحقیقةمعویتفقسلیم،أساسعلىًقائماكانمتى
التيالنتیجةدامتوماشخصي،هوىأوظنمجردأوتخمینعلىیبنولم

ًوعقالًمنطقاإلیهامؤدیةصحیحةمقدماتعلىمبنیةحكمهفيإلیهاانتهى
منلدینامانعوالالتسبیب،فيصورقأواإلستدالل،فيفساددونماًوقانونا

للخـصومنـصائحبإعطـاءللقاضـيالـسماحالـرايلهـذاوفقـاالمقبـولمنأنهكما،الشخصي
لـهواقعیـةمـسألةبـشأنالخـصوممـنتوضـیحاتطلبمنالقاضيیمنعماهناكلیسوأنه
أنأوالمرفـقهـذاحالـةحـولًتقریـرالـهیقـدمواأنًمـثالإلـیهمیطلـبكـأنمعرفـهسابقبها

فلــو،الشخــصيبعلمــهقــضىقــدأنــهالحالــههــذهفــيیعتبــرنأدونلمعاینتــهًخبیــراینتــدب
وجـودعدمأوالناديبسلمخللوجودمنالدعوىأوراقفيلدیهثبتماأساسعلىقضى
التـزام: القـصاصعیـد٠د. ًشخـصیابـذلكیعلمالقاضيكانولوحتىالمصعدعلىبوابة

ســیادتهأقــرحیــث،٣١٩ص،٣١٨ص،٢١١بنــد،ســابقمرجــع،رســالة،القاضــي
مناقــشاتلــهوضــحتهاالتــيالوقــائععلــىســوىیعتمــدأالهــوالمقــامهــذافــيالمهــمبــأن

Chevallier:Remarque: ًأیـضاوأنظـرالخـصوم sur l  utilization par le
juge de ses informations  personnelles .Rev.Trim. dr.civ.١٩٦٢-

pp.٧-٦.
عدمأوالقاضياستخدامهولیسمنهالتحققیمكنمابأناآلخرهوالفقیههذاقالحیث

نورمحمد٠د: وقارن،قرارهتسبیبفيعلیهاعتمادهٕوانماالشخصيلعلمهاستخدامه
Chehata.M-N-: شحاته : La role du juge dans l administration de

la preuve en droit francais et en droit egyptien . These Limoges
١٩٨٢.p. الخصوممنتوضیحاتطلبسلطةالقاضيمنحسیادتهرفضحیث٣٤

.معرفهسابقبهالهالتيالواقعیةالمسائلبشأن
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وخبراتهلمعلوماتهاإلستخدامهذاخصوصفيالقضاءلرقابةَّالمحكمإخضاع
مقتضیاتعنخروجهوعدماستنباطه،سالمةمدىعلىلتقفالشخصیة

.انحیازأومیلدونماالخصومبینالعدالةوتحقیقبالحیادالتزامه
بهیتمتعمامعًومنسجماالعدل،وللحقًموافقاقضائهیكونوحتى

بهیبغيمرهفقانونيوحسإجرائیةوأمانةمهنيضمیرمنَّوالمحكمالقاضي
هيهذهوألیستلمستحقیها،الحقوقٕوایصالالباطلٕوازهاقالحقإحقاق
!؟. رسالتهتحقیقفيالدولةقضاءیساعدخاصاقضاءبوصفهَّالمحكمغایة

األول،المبحثفيبیانهسبقكماللمحكمانونيالقالمركزكانماوأیا
یظلأنالمحكمعلىیجبالذيالحیادمظهرحمایةفيالمشرعمنٕوامعانا

وضعتمفقدفیه،فصلهوحتىبالنزاععلمهاتصاللحظةمنبهمتمتمعا
یدعوسببتوافرماإذاالدعوى،سیرأثناءالمحكمردبمقتضاهیمكننظام
:فيلهسأعرضماوهو. ونزاهتهحیادهفيللشك

الثالثالمبحث
فیهاوالفصلالدعوىنظرعنالمحكمرد

والموضوعیةبالحیادًقاضیابصفتهالمحكمیلتزمأنیتعینإنهقلنا
قبولهلحظةمنذالصفةبهذهیتحلىأنویجبالتحكیم،لخصومةتصدیهأثناء

)  ١.(فیهاللحكمإصدارهوحتىأثنائهاوفيلمهمته
شأنهامنالخصوموأحدالقاضيبینعالقةأوصلةوجودكانولما

عنفینحرفهوىأومیلدونماالنزاعفيالفصلعلىقادرغیرتجعلهأن
تربطهالآخرمحكممحلهیحلكيالتنحيعلیهوجبلذلكالعدالة،طریق

منأليأمكنٕواالحیاده،علىتؤثرأنیخشيعالقةأوصلةبالخصوم
حیادفيیؤثرأنشأنهمنسببقاممتىلذلك. ردهطلبالخصوم

للتحكیماللبنانیةبالمجلةمنشوربحث-المحكمحیاد: طبارهوائل.دهذامنقرب-١
٣٠ص،١٩٩٦العربیةبیروتةجامعالثالث،العددوالدولي،العربي
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عننفسهمنیتنحلمإنالمحكمردیطلبأناألطرافمنأليأمكنالمحكم،
ماقررهوهذا) ١.(بشأنهاحیادهمسألةحولقویةشكوكاثارتالتيقضیةنظر

طرفيألأنهعلىصراحةنصإذ) ٢.(للتحكیمالنموذجياألونستیرالقانون
.استقاللهأوحیادهعدمتبینإذااختارهالذيالمحكمردفيالحق

،٣٦ص١٩٦٩التحكیممجلة١٩٦٩ابریل٣٠باریساستئناف: لذلكوتطبیقا-١
بالشكالمحكمةضمیرفيتوحيالتيالمؤكدةالعالقةهوالردیبررالذيبأنقضتحیث
أحدأعطيأنسبقمحكمردطلببقبولحكماألساسهذاوعلىالمحكم،حیدةفي

.النزاعموضوعفيىفتوالخصوم
ًمحكما،تعیینهاحتمالبشأنماشخصُمفاتحةعند: قالتمنه١١المادة-٢ َّ ذلكُیفصحُ

ُیحتملظروفِّأيعنُالشخص َ َ ُیبررهامالهاًشكوكاُتثیرأنُ ِّ . استقاللیتهأوحیادهبشأنُ
دونَّالمحكمینلسائرولألطرافالتحكیم،إجراءاتوطوالتعیینهوقتمنذَّالمحكم،ُویفصح
السیاقذاتوفي. قبلمنبهاُأعلمهمقدیكنلمماالقبیلهذامنظروفأيعنإبطاء
ُوجدتإذاَّمحكمِّأيعلىُاالعتراضیجوز: أنهعلىالقانونذاتمن١/ ١٢منصت

ُیبررهامالهاًشكوكاتثیرظروف ِّ األمملجنةوضعتهوالذي. استقاللیتهأوحیادهبشأنُ
لجنةقامتو. ٢٠١٠العامفيوالمنقحة،١٩٨٥عامالدوليالتجاريللقانونالمتحدة

التحكیمقواعدباعتمادواألربعینالثالثةدورتهافيالدوليالتجاريللقانونالمتحدةاألمم
الرسمیةالوثائقالمناسبة،راجعالمداوالتإجراءبعد٢٠١٠عامفيالمنقحةبصیغتها
٦٥/A// ١٧رقمالملحقوالستون،الخامسةالدورةالمتحدة،لألممالعامةةللجمعی
المادةنصوقارن. ١٠٢٠دیسمبر/األولكانون٥٧٦العامةلجلسةا.الثالثالفصل

األمملجنةاعتمدتهاالتيبصیغتهاألونستیرالقانونقواعدفيجاءكمابفقرتیها١٢
٤٠/ ١٧المتحدةاألمموثیقة. ١٩٨٥یونیو٢١بتاریخالدوليالتجاريللقانونالمتحده

/Aثمانیةعلىموزعةمادةوثالثینستةمنالنموذجىالقانونیتكونو.األولالمرفق
)إتفاقالعامة،األحكام: هىأقسام

إصدارالتحكیم،إجراءاتإدارةالتحكیم،هیئةإختصاصالتحكیم،هیئةتشكیلالتحكیم،
بمعنىأو. ونفاذهالتحكیمبقرارواالعترافالتحكیمبقرارالطعناإلجراءات،ٕوانتهاءالحكم
فىتبنیهحریةدولةلكلویكونالدولىالتجارىللتحكیمنموذجیة) قانونیة(قواعدهوأخر

یمنعالالحالوبطبیعةعلیه،الالزمةالتعدیالتٕواجراءجزئیا،أوكلیاالداخلیةتشریعاتها
ذلكومثالالدولىللتحكیمباالضافةًأیضاالداخلىالتحكیمعلىالدولقهتطبأنمنهذا
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یستندالتيالركائزأهممنیعتبراواالستقاللالحیادألنإالذلكوما
یعلنأنیجبكمحكمالتعیینیقبلومنككل،التحكیمنظاموالمحكم،إلیها

بـیتمتعوأنههما،كالأواألطرافأحدمعكانشكلبأيارتباطهعدمصراحة
منتأثیرأيدونالتحكیمفيالسیرمنیمكنهالذيالتام»االستقالل«

) ١.(األطراف
معكانشكلبأيارتباطهعدمصراحةیعلنأنعلیهیجبوكذلك

فيالسیرمنیمكنهالذيالتام»الحیاد«بـیتمتعوأنهبهیتعلقماأوالنزاع
.بهیتعلقماأوبالنزاعرتباطهابسببتأثیرأيدونالتحكیم

مناطاباعتبارهالشأنهذافيالفرسمربطیمثلالحیادتوافرإن
التحكیمنظامفيوالثقةواالستقامةللنزاهةوعنواناالمنشودة،العدالةلتحقیق

فقط،أمامهالظاهرةالوقائعوفقالنزاعمعتعاملهیكونأنیستتبعوهذاككل،
.العدالةتحقیقسوىاخرىراتاعتباایةودونما

ومنالنزاع،أوباألطرافسابقةعالقةبأيمرتبطغیرقرارهیكونوبذا
حالةأوعالقةبأيمتأثرأومرتبطغیرالمحكمقرارسیكونالواقعهذا

باألطرافالسابقاالرتباطمن»مبرأ«الحكمیكونأنإليسیقودوهذاسابقة،
.یدالقصبیتوهذا. النزاعأو

أننجدبباریس،الدولیةالتجارةلغرفةالتحكیملقانونمثالنظرنإواذا
لسببأواالستقاللتوفرعدمحالةفيالردعلىصراحةنصقدالقانون

القانون: حدادحمزة. د: راجع. التفاصیلمنوللمزید-الجدیدالتحكیمقانونفىمصر
الفترةفىالدولى-. القاهرة١٩٩٥مارس٢٧التحكیممؤتمرالىمقدمبحثالنموذجى،

الدولیةالتجارةغرفةلدىالتحكیمنظامفيكذلكو.القاهرة١٩٩٥مارس٢٧-٢٥من
/ المادةفنصت أليأواالستقاللیةانتفاءادعاءإلىًاستناداالردطلبیقدمأنهعلى/ ١١
سریانهابدأوالتيالدوليللتحكیمالسویسریةالقواعدایضاذلكعلىنصتكما.آخرسبب

.منها١٢–٩الموادفيوذلك٢٠٠٤العامفيینایرأولمناعتبارا
.ذكرهماوالسابق. للتحكیمالنموذجيبالقانونالمرفقاناالستقاللنموذجيراجع-١
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عندالمحكمردیجیزالدولیةالتجارةغرفةقانونبأنلنایتضحهذاومن. آخر
) ١.(»آخرلسببأواالستقاللتوفرعدم«

التجارةغرفةقانونألنالنموذجي؛القانونمعالفرقحظنالوهنا
سببأو«وأضاف»االستقالل«ذكربل»الحیاد«لمبدأصراحةیشرلمالدولیة

) ٢.(»آخر
المذكورالحیادیشمل»آخرسببأو«أنإلىالمحكمةتوصلتولقد

معدیشمل»آخرسببأو«أنالمحكمةأضافتوكذلكالنموذجي،القانونفي
سببأو«ضمنیقعهذاوكل. والنزاهةعلیها،االتفاقتمالتيالمؤهالتتوفر
. المحكمةمنمحمودتوسعوهذانقاط،عدةشملحیث»آخر

التجارةغرفةلدىالتحكیمنظاممن١١المادةمناألولىالفقرةعلیهنصتماوهذا-١
بتوجیهآخر،سببأليأواالستقاللیة،انتفاءادعاءإلىاستناداالردطلبیقدم: الدولیة
ثم. الطلبهذاإلیهایستندالتيوالظروفالوقائعفیهاموضحاالعامة،لألمانةكتابیةمذكرة
غرفةتأسستوقد.فیهوالفصلالطلبٕواجراءاتمواعیدبیانالتالیتینفقرتیهافيتابعت
تعملحیثالدولي،التجاريالتحكیممؤسساتمنوتعد،١٩١٩سنةالدولیةالتجارة
بمعدلالدولیةالتجاریةالمنازعاتحلعلىالتجارةلغرفةالتابعةالدولیةالتحكیممحكمة
.تقریباسنویاقضیة٥٠٠

علىبباریسالدولیةالتجارةغرفةلدىالتحكیمنظاممنالسابعةالمادةنصتفقد-٢
ظلیوأنیكونأنالمحكمعلىیتعین:" قائلةالمحكمفيضروريكشرطصراحةاالستقالل

إقراراتثبیته،أوتعیینهقبلالمرشح،المحكمویوقع.بالتحكیمالمعنیةاألطرافعنمستقال
منیكونقدالتيالظروفأوبالوقائعكتابیاالعامةاألمانةویعلماألطراف،عنباستقاللیته

اتالمعلومهذهالعامةاألمانةوتبلغ.األطرافنظرفياستقاللهفيبالشكتوحيأنشأنها
األمانةبإحاطةًفوراالمحكمیبادر.مالحظاتهمإلبداءمهلةلهموتحددلألطرافكتابیا
ومع" .التحكیمأثناءتطرأقدالتيالمماثلةالظروفأوبالوقائعكتابیاعلماواألطرافالعامة

الللحیادأساسیامفترضاباعتبارهعلیهبالنصاالستقاللعلىالتركیزأناعتقدفإنيذلك
.والذكرالبیانسالفةمنه١١المادةفيآخرسببأوأضافولذا. بدونهوجودهیتصور
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النموذجياألونسیترالقانونكانٕواذا. المصريالقانونفيالمحكمرد
رتوافعدمحالةفيبیانهالسالفالنحوعلىالردمبدأتبنىقدللتحكیم

ردعلىونصتنهجهعلىسارتالدولمنالعدیدفانوالحیاد،االستقالل
)١. (المصريالتحكیمقانونبینهاومنحیاده،عدمتبینإذاالمحكم

١٩٩٤سنةأبریل١٨الموافقهـ١٤١٤سنةالقعدةذي٧فيالجمهوریةبرئاسةصدر-١
كذلكوراجع،٢٠٠٠لسنة٨رقموبالقانون،١٩٩٧لسنة٩رقمبالقانونوالمعدل.م

وجدناكما. ٩٢٠٠لسنة٦٥٧٠رقمو،٢٠٠٨لسنة٨٣١٠رقمالعدلوزیرقراري
التجاريللتحكیماإلقلیميالقاهرةمركزینظمهاكماللمحكمالمهنيالسلوكقواعدكذلك

والنزاهةالحیدةمسارعنبهینحرفأنشأنهمنماكلعنالبعدتستوجب: الدولي
التحكیمقانونعلیهنصلمااطبقردهأمكنٕواال. ٧-١منالموادفيالقواعدهذهراجع

للتحكیماإلقلیميالقاهرةمركزویعتبر.سریانهعلىالمتفقالقانونهوكانإذاالمصري
١٩٧٩عامالمركزإنشاءتموقد.الربحإلىتهدفالمستقلةدولیةمنظمةالدوليالتجاري

الصادرلقرارهاًإعماالٕوافریقیاآسیالدولاالستشاریةالقانونیةالمنظمةمظلةتحت
فيالدوليالتجاريللتحكیمإقلیمیةمراكزبإنشاء١٩٧٨عامبالدوحةالمنعقدةبجلستها

عامتأسستوقد.بالهندنیودلهيفيالمنظمةلهذهالرئیسيالمركزیقعو-ٕوافریقیاآسیا
حیثبإندونیسیا،باندونغفي١٩٥٥عامعقدالذيباندونغمؤتمرنتائجكإحدى١٩٥٦

ٕوافریقیا،آسیالدولاالستشاریةالقانونیةاللجنةباسمًإبتداءتعرفالمنظمةهذهنتكا
لدولاالستشاریةالقانونیةالمنظمةإلىاسمهاتغییرتمعندما٢٠٠١یونیوحتىوذلك
فيو-ٕوافریقیاآسیادولأكبربینمنعضودولة٤٧ًحالیاالمنظمةوتضم.ٕوافریقیاآسیا
لمدةالقاهرةمركزإلنشاءالمصریةالحكومةوبینالمنظمةبیناتفاقمأبر،١٩٧٩عام

المصریةالحكومةوبینالمنظمةبینأبرمتالحقةاتفاقاتوبموجب.تجریبیةسنواتثالث
لمدتینالمركزعملاستمرارعلىاالتفاقتم١٩٨٩و١٩٨٦و١٩٨٣أعوامفي

المنظمةبینالمبرمالمقرالتفاقًوفقا.دائمشكلباستمرارهوبانتهائهمامتماثلتینإضافیتین
تمكمادولیة،كمنظمةالقاهرةمركزاعتمادتم،١٩٨٧عامفيالمصریةالحكومةوبین
لمزید.بوظائفهالقیاماستقاللیةتكفلالتيوالحصاناتاالمتیازاتكافةوفروعهالمركزمنح
علىالتاليالمركزموقعزیارةیمكنته،وأنشطالمركزوعناالتفاقهذاعنالمعلوماتمن

الدولیةالشبكة
or.crcica.www
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تثیرظروفوجدتإذاالردجوازعلىمنه١٨المادةفينصحیث
من١٩م( الالحقالنصفيتابعثمواستقالله،ونزاهتهحیدتهحولالشك

التجاريللقانونالمتحدةاألممبلجنةالخاصةالتحكیمقواعدإنشائهمنذالقاهرةمركزیطبق
رقمالقراربموجبالمتحدةلألممالعامةالجمعیةعلیهاوافقتالتي)”األونسیترال“(الدولي

٣١ / بعضإجراءمعالقواعدهذهالمركزاعتمدوقد. ١٩٧٦دیسمبر١٥بتاریخ٩٨
.طفیفةتعدیالت

و٢٠٠٢و٢٠٠٠و١٩٩٨أعوامفيبهالخاصةالتحكیمقواعدبتعدیلالمركزوقام
ولمواكبةالقواعدهذهمستخدمياحتیاجاتتلبیةاستمرارعلىًصاحروذلك(((،٢٠٠٧

.المؤسسيالدوليالتحكیممجالفيالممارساتأفضل
المعدلةصیغتهافياألونسیترالتحكیمقواعدإلىالقاهرةلمركزالحالیةالتحكیمقواعدتستند
تحكیمیةسسةكمؤالمركزدورًأساسااقتضاهاطفیفةتعدیالتبعضمع،٢٠١٠عام

محافظيمجلسواختصاصاتتشكیلعنالمعلوماتمنلمزید( (((((.تعیینوسلطة
علىاإلطالعیمكنالمركز،
:التاليالرابطعلىالمتاحةالئحته

http://www.crcica.org/bylaws/cr_bl_bot_ar.pdf
منواألول١٩٩٨ینایرمناألولمنًاعتباراالمفعولساریةالتعدیالتهذهأصبحت( ((
القواعد.التواليعلى،٢٠٠٧یونیومنواألول٢٠٠٢نوفمبر٢١و٢٠٠٠أكتوبر
:التاليالرابطعلىمتاحة٢٠٠٧عامفيالمعدلة

http://www.crcica.org/rules/arbitration/cr_prev_arb_rules_ar.pdf
األونسیترالتحكیمقواعدتسري(((.لبالطعندمتاحةالقواعدمناألخرىالسابقةالنسخ

علىمتاحةوهي،٢٠١٠أغسطس١٥منًاعتبارا٢٠١٠عامالمعدلةصیغتهافي
-http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arbالتاليالرابط

rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf
وهي،٢٠١١مارسمناألولمنًعتبارااالحالیةالقاهرةمركزتحكیمقواعدوتسري

:التاليمتاحةعلىالرابط
http://www.crcica.org/rules/arbitration/cr_arb_rules_ar.p
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هذامنلناویتضح) ١.(فیهوالفصلٕواجراءاتهالردكیفیةببیان) التحكیمقانون
:أمرانالنص

ولو،ونزاهتهحیادهفيشكوكایثیرسببأليالمحكمردجواز:األول
اتساعاأكثرهنافاألمر. القاضيلردعلیهانصالتياألسباببینمنیكنلم

سببهنالكیجعلولمللقاضيبالنسبةأیضاذلكفعللیتهویاوأشمل؛وأعم
.األمرعدمهمنحصرهامدىحولالقانونفقهاءبیندارالذيللخالف

عنباإلفصاحللمحكمالمشرعإلزاموهوأالبالذوأمروهو: الثاني
فيأمروهوواستقاللهحیدتهفيالشكوكإثارةشأنهامنیكونظروفأیة

إذاعلیهیتعینكانثمومن،وألزمبهقأحالقاضيكانالشخصيتقدیري
نظرعنیتنحىوأنعنه،للخصومیفصحأنالردأسبابمنسببتوافر

بذلكطلبتقدیمإلىحاجةدونالسببهذابخصوصهاتوافرالذيالدعوى
الصالحیةعدملحاالتبالنسبةالحالهوكماردهفيالمصلحةصاحبمن

.فرقدونما
وتكتنفهللظنونمحالالمحكمأوالقاضيحیادیكونالحالتینفيإذ

مواطنعنبنفسهوینأىعنهیترفعأنعلیهیتعینماوهو،والظنونالشكوك
فال،أمامهالمتقاضینوبخاصةالكافةلثقةمحالبذلكیكونحتىالشبهات،

فيبینهماوالتفریق،حیفهفيشریفیطمعوالعدلهمنضعیفییأس

تم. ١٩٩٤لسنة٢٧المصريالتحكیمقانونمن. ٢/٣/٤/ ١/ ١٩المادةنصراجع-١
المحكمةحكمصدورنتیجةوذلك،٢٠٠٠لسنة٨رقمالقانونبموجبالمادةهذهتعدیل

دستوریةبعدم١٩٩٩نوفمبر٦بجلسةق١٩لسنة٨٤رقمالطعنفيالعلیاالدستوریة
أحدردطلبفيالفصلالتحكیملهیئةتجیزكانتوالتي) ١٩( المادةمناألولىالفقرة

. أعضائها
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كانولذامتماثلینبینتفریقاالحقیقةفيیعد،المصريالمشرععلفكماالحكم
) ١(.الشأنهذافيمعیبامسلكه

بهایردالتياألسبابلذاتالمحكمردالمصريالقانونیجزلموبذلك
المطلقةالقضاةصالحیةعدمأسبابدخولمنالرغمعلىوذلكالقاضى،
المصرىالمرافعاتقانونعلیهانصتيالالجوازيالتنحيوحاالتبلوالنسبیة

یعدوالذي) ٢.(المحكملردالتحكیمقانونأوردهالذيالعامالسببعمومفي
والشبهاتالریبتثیرالتيالحاالتلكلعامضابطبمثابةاألمرحقیقةفي

)٣.(المحكممسلكفيوالظنون

للمـؤتمرمقـدمبحـث،المحكـملـرديالقـانونالنظام: النمرالعالأبو. د: ذلكفيراجع-١
مـارس٢٨،٢٩مـنالفترةفيوالمنعقد،المنصورةجامعةالحقوقلكلیةالخامسالسنوي
. ١٥-١٢ص،م٢٠٠٠

عدمحاالتفیهامنظما) ١٤٦( المادةفيالحاالتهذهالمرافعاتقانونأوردوقد-٢
خصصها) ١٥٠( والمادةالرد،تحاالفیهانظم) ١٤٨( والمادةالمطلقة،الصالحیة

علیهاالمترتبةواآلثارالحاالتهذهحولالتفصیالتمنللمزید. الجوازيالتنحيلحاالت
التعدیالتألحدثوفقاالمصريالمدنيالقضاءقانونشرحفيالوجیزمؤلفنا: راجع

. یهفإلیهاالمشارالعدیدةوالمراجع١٩٧-١٥٠ص. ٢٠٠٧لسنة٧٦بالقانون
للتحكیمالمصریةالغرفةتحكیمإجراءاتالئحةمن١٧المادةأیضاقررتهماوهذا-٣

القاهرةمركزنظاممن١٣و١١المادتانوكذلك. اإلسكندریةمدینةومقرهاالدوليالتجاري
یرشحمنعلىیجب١.: أنهعلى١١المادةفنصتالدوليالتجاريللتحكیماإلقلیمي

حولیبررهامالهاشكوكإثارةشأنهامنیكونقدظروفأیةعنیفصحأنًمحكمالیكون
دوناإلفصاحالتحكیمإجراءاتوطوالتعیینهمنذالمحكمعلىویجب.استقاللهأوحیدته
واقعةعناإلفصاحوجوببمدىیتعلقفیماشكأيویفسر.الظروفهذهمثلعنتأخیر

بقبولهإالالمحكمتعیینإجراءاتتتمال٢..حاإلفصاوجوبصالحفيعالقةأوظرفأو
تاریخمنأسبوعخاللیقدمأنالتحكیم،مهمةقبولهحالالمحكم،علىویجبللمهمة
إجراءتجنبالمحكمعلى٣..واستقاللهحیدتهبموجبهیؤكدًمكتوباًإقرارابالترشیحإخطاره

علىیتعینذلكحدوثحالةوفيالتحكیم،بشأناألطرافمنأيمعمنفردةإتصاالت
أنالمحكمعلى٤..إتصاالتمنتممابمضمونوالمحكمیناألطرافباقيإبالغالمحكم
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بجوازمالتحكیقانونفيالواردالنصوبمنطوقأقرریجعلنيماوهذا
١٤٦للمادةطبقاالوجوبيالتنحيحاالتمنحالةتوافرتمتىالمحكمرد

الحاالتإلىباالضافةمرافعات،١٤٨الردلحاالتطبقاالجوازيمرافعات،أو
.مرافعات١٥٠للمادةطبقاتقدیرهاللقاضيالمشرعتركالتياألخرى

والنأيوالمحاكمةمالحكعدالةفيوالمتمثلةٍكلفيالعلةالتحادوذلك
مسلكهفيأواستقامتهفيیطعنأنشأنهمنماكلعنوالمحكمبالقاضي

خاصاأوعاماجمیعاالقضاءغایةفهذهفیها؛وفصلهللدعوىنظرهأثناءفي
.واجبایكونبهإالالواجبیتمالوما-كالتحكیم-

لكلًشموالثرأكیعتبرالتحكیمقانونفيالواردالنصفإنعلیه؛وبناء
حصر،دونماللتحكیمصالحغیریجعلهأوواستقاللهالمحكمبحیادیخلما

الذيوهذا. ومالبساتهادعوىكلظروفعلىتتوقفتقدیریةمسألةوهي

.النزاعفيالفصلتعطیلأوالمداولةإعاقةشأنهمنیكونسلوكأوتصرفأيیتجنب
مالهاشكوكاتثیرظروفُوجدتإذاَّمحكمِّأيردیجوز١.:على١٣المادةنصتبینما

ُیبررها ِّ ُ
لمألسبابإالعینهالذيَّالمحكمیردأنطرفِّأليیجوزال٢. .استقاللهأوحیدتهبشأن

یودعأنمحكمردیعتزمالذيالطرفعلى٣. .المحكمهذاتعیینتمأنبعدإالیتبینها
خاللأومالمحكهذابتعیینإخطارهتاریخمنًیوما١٥خاللالردبطلبإخطاراالمركزلدى
٤. .الردأسباباإلخطاریتضمنأنعلىللرد،المبررةبالظروفعلمهتاریخمنًیوما١٥

عندما٥. .الردبطلبالمحكمینوباقيردهالمطلوبَّوالمحكماألطرافجمیعالمركزیخطر
مللمحكیجوزكماعزله،علىالموافقةاألطرافِلجمیعیجوزَّمحكم،رداألطرافأحدیطلب

إقراراّالتنحيهذاأوُالموافقةهذهُتعتبروالالدعوى،نظرعنالتنحيردهطلبتقدیمبعد
اإلخطارتاریخمنیوما١٥انقضىإذا٦. .الردإلیهایستندالتياألسباببصحةًضمنیا
هذایتنحلمأوردهالمطلوبالمحكمعزلعلىاألطرافجمیعیوافقأندونالردبطلب
هذهوفي.الردإجراءاتفياإلستمرارالردطالبللطرفجازالدعوى،نظرعناألخیر
محایدةخاصةثالثیةلجنةمنصادرقراربموجبالردطلبفينهائیاالفصلیتمالحالة،

.اإلستشاریةاللجنةأعضاءبینمنالمركزبواسطةتشكلومستقلة
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یتفقالمحكم،لردمرنعامضابطإیرادمنالمصريالتحكیمقانونإلیهذهب
العامفيوالمنقحةالاألونستیرقواعدمن١١المادةعلیهتنصمامع

٢٠١٠ .
ظروفتقومحیثالقاضيیردكماالمحكم،ردیمكنأنهذلكمفاد

المصريالتحكیمقانونومذهباستقالله،أوحیدتهحولجدیةًشكوكاتثیر
لحیدةأكثرضمانوفیهالدولى،التحكیمفيالحدیثةاالتجاهاتمعًاتفاقاأكثر

عدمأسبابالعامالسببهذاتحتتدخلأنویمكنونزاهته،المحكم
.التحكیمقوانینفيذكرلهایردلمالتيالصالحیة،

المجیزةوالمالبساتالظروفتلكعناإلفصاحأوالكشفتممافإذا
عنهااألفصاحأوالكشفیتملمإذاأمارده،طلبحینئذأمكنالحكم،قبلللرد
) ١.(التحكیمحكمیبطلةالحالهذهففيالحكم،صدوربعدإال

أنأواألطراف،ألحدًقریبایكونأنالمحكمیعیبالأنهمراعاةمع
اختیارالتحكیمألطرافألنصلة،أوعالقةبالقضیةاألطرافبأحدلهتكون

یجبولكنذلك،فياالساسهوفاتفاقهمبه،وثقواطالماكمحكمشخصأي
یكونحتيالنزاع،فيمصلحةمینالمحكألحدتكونأالاألحوالكلفي

) ٢. (ًمحایداالمحكم
فيالنزاعبنظرًأصالالمختصةالمحكمةإلىالمحكمردطلبویقدم

علىالطرفانیتفقلمماالقاهرةاستئنافمحكمةإلىأوالداخلى،التحكیم
الردطلبینظرأنیجوزفال) ٣.(الدولىالتحكیمفيأخرياستئنافمحكمة

. والخصمالحكمصفتاعندئذفیهایجتمعإذالتحكیم،هیئةذات

النهضةدارسلطاته،وحدودحكیمالتخصومةفيالمحكمدور: الرحمنعبدهدى. د-١
.٤٢١ص،١٩٩٧القاهرةالعربیة

.٤٠صسابق،مرجعالمحكمین،اختیار: العوامحمد.د-٢
لسنة١٨بالقانونتعدیلهابعدالتحكیمقانونمن١٩المادةعلیهنصتحسبما-٣

٢٠٠٠.
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الردأسبابفیهًمبیناالتحكیم،هیئةإلىكتابةالردطلبتقدیمویتعین
أوالهیئةهذهبتشكیلالردطالبعلمتاریخمنًیوماعشرخمسةخاللوذلك

جلسةإلىموالمحكالخصومدعوةفیتمیتنحلمأنأماللرد،المبررةبالظروف
أمامأوالنزاعبنظرًأصالالمختصةالمحكمةأمامالرد،طلبفيللنظرتعقد

علىالطرفانیتفقلمماالدوليالتجاريالتحكیمفيالقاهرةاستئنافمحكمة
)١.(التحكیمهیئةولیس. أخرىاستئنافمحكمة

التحكیمخصومةتواصلبالنزاعًأصالالمختصةالمحكمةفصلوبعد
تعطیلسبیلفيالبعضإلیهیلجأقدلماوتالفیاآخر،محكمردویمكنرهاسی

قبولعدم-فعلوخیرا-المشرعقررفقدمتتالیةردطباتبتقدیمالعدالةسیر
.التحكیمذاتفينفسهالمحكمبردطلبتقدیملهسبقممنالردطلبات

النصوجاء.١٥٢المادةفيالمرافعاتقانونقررهمایؤكدبذلكوهو
علىالقانونحرصولیؤكد-والقاضي-المحكمردضوابطمنباعتباره
.   الردعملیةلتكرارتجنباواحدةجملةالردأسبابكافةابداءضرورة

فيالصادرةاألحكامعدالةعلىمنهوحرصانفسهالوقتوفي
الصادرالحكمعلىیطعنأنفيالحقالردطالبمنحالتحكیمیة،المنازعات

المحكمةأمامبه،إعالنهتاریخمنًیوماثالثینخاللوذلكطلبهبرفض

فىالتحكیمقانونمن١٩المادةمن١بالبندالواردةالعبارةدستوریةبعدمالحكمقبل-١
" أنعلىتنصوالتي،١٩٩٤لسنة٢٧رقمبالقانونالصـادروالتجاریـةالمدنیـةالمواد
،ذاتهاالتحكیمهیئةاليًموكوالالردطلبفيالفصلكان" الطلبفىالتحكیمهیئةفصلت

بعدأما. التحكیمضماناتمنهامةضمانةفيللتشكیكًمرشحاكانالذياألمروهو
فثمة" الطلبفىالتحكیمهیئةفصلت" عبارةدستوریةعدم-الدستوریةبعدمالحكم
ردطلبفيالفصلتجعلكانتحیثالمرافعاتقانوننصوصعلیهتنصكانتلماعودة

.الكاملةالحیدةبذلكلتحقـقالقضـاءاختصاصمنالمحكم
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للطعنقابلغیرحكمهاویكونالقانونهذامن) ٩(المادةفيإلیهاالمشار
)١.(طریقبأي

طلبتقدیمعلىیترتبالأنهالصدد،هذافيإلیهاإلشارةتجدرومما
علىأو) ٢(-للقاضيبالنسبةالردلبطتقدیمعلىیترتبلماخالفاوذلكالرد

بردحكمٕواذاالتحكیم،إجراءاتوقفبرفضهالصادرالتحكیمحكمفيالطعن
علىترتبالطعن،نظرعندالمحكمةمنأوالتحكیمهیئةمنسواءالمحكم

المحكمینحكمذلكفيبماالتحكیماجراءاتمنتمقدیكونماإعتبارذلك
) ٣.(یكنلمكأن

صراحة،والحیاداالستقاللعلىتنصلمقوانینهنالكأنیالحظولكن
أوالتحكیمقانوناختیارعندالنقطةهذهمنالتأكدضرورةإلىننبهولذا

ردتجیزالتياألسبابفياالختالفاتبعضهناكألنالتحكیممركز
)٤.(المحكم

بنظراإلختصاصیكون-١: أنهعلىالتحكیمقانونمن) ٩(المادةهذهنصتوقد-١
ًأصالالمختصةللمحكمةالمصريالقضاءإلىالقانونهذایحیلهاالتيالتحكیممسائل
فیكونالخارجفيأومصرفيجرىسواءًدولیاًتجاریاالتحكیمكانإذاأماالنزاعبنظر

استئنافمةمحكاختصاصعلىالطرفانیتفقلمماالقاهرةاستئنافلمحكمةاإلختصاص
دونالسابقةللفقرةًوفقااإلختصاصلهاینعقدالتيالمحكمةوتظل-٢.مصرفيأخرى
. التحكیمإجراءاتجمیعانتهاءحتىاإلختصاصصاحبةغیرها

منعهالمطلوبالدعوىفيالسیروقفللقاضيبالنسبةالردطلبتقدیمعلىیترتبإذ-٢
.الردطلبفيالفصللحینالقانونبقوةنظرهاعن

.المصريالتحكیمقانونمن١٩المادةمناألخیرةالفقرة-٣
ردأننجدالبحرینفيالخلیجيالتعاونمجلسلدولالتحكیممركزقانونومنها-٤

لمالقانونهذاأنونالحظ،»طلبهفيیبینهاالتياألسبابوفق«طرفأليیجوزالمحكم
للتحكیمالنموذجيإلیونسیترالقانونفيالواردة»الحیادواالستقالل«مبادئصراحةیتضمن

اإلشارةوعدم. المحكمردبطلبتقدمالذيالطرفیراهاالتيلألسبابمفتوحاالبابتركبل
إلىیقودوربماالنموذجي،القانونمبادئمناستفادةعدمفیهوالحیادلالستقاللصراحة
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الخاتمة
سوىیتبقلمالبحثهذاكتابةمنوتوفیقهاهللابفضلفرغنابعدما

:اآلتيفيتتبدىوالتيمنهبهاخرجناالتيوالتوصیاتالنتائجأهمبیان
وأدخلًعظیماًجهدابذلقدالمصرىالمشرعبأناإلقرارمنالبد:ًأوال

بقانونفقطیصلولمالمصرى،القانونفىالتحكیمنظامعلىًكبیراًاصالحا
التوحیدحدالىبهوصلبلثة؛ومستحدحدیثةقوانینالىالجدیدالتحكیم
فهوالدولیة،األونستیرالقواعدفيوردتكماالتحكیموأحكاملقواعدالعالمى

التوحیدوهذامصر،فىالتحكیمبنظامللتقدمكبرىخطوة-بحق-یعتبر
.مصرفىواالستثمارالدولیةالتجارةعلىكبیربنفعسیعودالعالمى

وأنهالفقريوعمودهالتحكیمجوهروصفهبَّالمحكمكانولما:ًثانیا
فإنهبسواء،سواءالعامالقضاءكأحكامبالحجیةیتمتعخاصاقضاءیمارس

هذهخاللمنوخلصناالقانوني،مركزهعلىالوقوفالضروريمنكان
لسلطاتهاالتفاقیةالنشأةرغمقضائیةطبیعةذاًعمالیمارسأنهالدراسة

.القضائیة

المطلوبالضمانلتوفیرالبالغةأهمیتهمامنلرغمبا»والحیاداالستقالل«بـالتمسكعدم
نصاتتضمنلمالقوانینبعضأنمنبالرغمقانوناجائزالمحكمردفانوهكذا.للتحكیم
هذاإزالةفاننظرناوفي. الردأسبابفيواضحتباینهناكبل،»المحكمرد«یجیزموحدا
موحدةبوتقةفيللتحكیماألساسیةالمبادئوسیضعالتحكیمسیخدمالنصوتوحیدالتباین
مبادئهوتوحیداألمكنةكلشملالتحكیموأنخاصةمكان،كلفيالتحكیموتضمنمعروفة

التجاريالتحكیممركزإقامةعلىالموافقة«وتمت. وتقدمهوضمانهتعزیزهسیدعمالجوهریة
. »المرفقةیغةالصحسبالمركزنظاموعلىالعربیةالخلیجلدولالتعاونمجلسلدول
. ١٩٩٣دیسمبرالموافق١٤١٤رجبشهرفيالریاضفيصدرعشر،الرابعةالقمة
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بكافةااللتزامعلیهوجبًخاصاقضاءیمارسكونهعلىیباوترت:ًثالثا
الحیاداإلطالقوجهعلىوأهمهاالقضائي،النظامعلیهایقومالتيالمبادئ

ككلالمجتمعغایةالعدالةلتحقیقعاماالتزامابوصفهالنزاعطرفيبین
.خاصةبصفةوالمتقاضین
التحكیمي،النظامفيیةمسؤولمنَّالمحكمعلىیقعلماونظرا:ًرابعا

المشرعنوصيفإنناالعدالة،تحقیقفيالتقلیديالقضائيللنظامومساندته
الشروطكلتوافروضرورةهیئة،أوكانفرداالمحكمبشخصباالهتمام

ًعارفاًعادالًمحكمایصبحبحیثالتحكیم؛منصةالعتالئهالالزمةوالمؤهالت
بالنسبةعلیهالمترتبةالقانونیةواآلثارزاعنلكلالتفصیلیةالمسائلبجمیع
.علیهالواجبةواإللتزاماتبالحقوقومعرفتهالتحكیملطرفي

والكفاءاتالمواهبصقلبضرورةنوصیهالسیاقذاتوفي:ًخامسا
إدارةعلىالقادرینالمحكمینمنجیلوصقلإعدادفيللمساهمةالتحكیمیة

الحیادمسألةعلىطیبةانعكاساتلهستكونشكبالوهذاالتحكیمة،العملیة
حدعلىخاصاأوعاماكلهالقضائيللنشاطوغایةالعدالةلتحقیقكمناط
.سواء

ضرورةواستقاللهالمحكمحیادمسألةأنفیهشكالومما:سادسا
معالزاویةهذهمنیتفقوهوأمامه،المتقاضینبینالمنشودةالعدالةلتحقیق
بینیسويأناألمریتطلببلالحدهذاعنداألمریقفوال.العامالقضاء

عدالةفالسواء،حدعلىوالموضوعیةاإلجرائیةالحقوقكافةفيالخصمین
.المتحدةالقانونیةالمراكزبینمساواةبدونحیادوال

المراكزفيالمتماثلیناألشخاصخضوعضرورةیعنيماوهو
المقررةوالضماناتبالحقوقوتمتعهمواحدة،اتٕواجراءلقواعدأمامهالقانونیة

فيتؤدىحسابیةبطریقةاألفرادبینالمطلقةفالمساواة. المساواةقدمعلى
.المساواةعدمإلىالواقع
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منالتيالقواعدلوضعالتدخلبسرعةالمصريالمشرعونوصي
أساسيٍمقتضبوصفهعامكأصلدرجتینعلىالتقاضيمبدأتقریرشأنها

یتفقلمما. المتقاضیننفوسفيوالطمأنینةالثقةوبثالعدالةلتحقیق
.العامالقضاءأمامقانونامقررهوكماذلك؛خالفعلىابتداءاألطراف

الستكمالللمحكمالقضائیةالحصانةمدیلزمذاتهالسیاقوفي:ًسابعا
سواءمحكمینللحصانتةمدأناشدهولذلك. ونزاهتهوحیادهاستقاللهمقتضیات

إالللعزلالقابلیةعدم-بهالخصومبطشمنتحمیهالتيبتلكیتعلقفیما
المسؤولیةمنتحمیهالتيتلكخصوصفيأو–القانونیةالقواعدضوءفي

تلككانتأمالمخاصمة،دعوىنظاموهوخاصلنظاموفقاإالالمدنیة
النزاعلنظرلصالحیةاعدمحاالتبهاونعنينفسه،منبحمایتهالمتعلقة
فيیفعلأنالمرافعاتقانونفيللقضاءبالنسبةفعلكماوادعوه.فیهوالفصل
.حیادهمسألةعلىلخطورتهانظراالحاالتتلكبتفصیلالتحكیمقانون

بینالمفهومحیثمنفرقالأنههذابحثناخاللمنوخلصنا:ًثامنا
فكلهاالبعضلبعضهاوالزمةمتداخلةمفاهیمفكلهاوالتجرد؛والنزاهةالحیاد
المفاهیمهذهدوناألخیرةهذهوجودیتصوروالالعدالةلتحقیقالزمة

.مجتمعة
ولكنللحیاد؛أساسيومفترضشرطالمحكماستقاللأنكما:ًتاسعا

االستقاللفبینمااآلخر؛عنالمتمیزمفهومهمنهماواحدلكلیبقىذلكمع
نفسهمنیحمیهالحیادفإنمصدرها،كانأیالخارجیةاالمؤثراتمنیحمیه
الذاتیةألهوائهوخاضعاأسیراتجعلهالتيمصالحهتأثیرومنجنبیهبینالتي
.األساسيومفترضهاالعدالةأساسونزاهتهحیادهعنتخرجهالتي

علىذلكتأثیرومدىالمحكمعزللمسألةكذلكعرضناكما:ًعاشرا
قانونیةوأسبابضوابطوفقدامماالعزلأنإلىتهیناوانحیاده؛مسألة

بالنسبةالحالهوكما. بهاوااللتزاماحترامهاتممتىمنهخوففالمحددة،
.فرقدونماللقاضي
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الشخصيبالعلمالقضاءلمسألةكذلكعرضتوقد:عشرالحادي
بیعةطذوعمالیمارسخاصقاضأنهالدراسةهذهخاللمنوعرفناللمحكم
اختلفقدفإنهالمنطلقهذاومنفیه،المقضياألمربحجیةیتمتعقضائیة

.كالقاضيالمسألةهذهفيبشأنهالفقه
بالعلمیقضيأنكالقاضيللمحكمیجوزأنهارتأیتقدولكني

الخبرةقبیلمنكانأومنهسعيودونمصادفةعلیهتحصلمتىالشخصي
احترممتىلهشخصیةمعلوماتكانتأوورة،المشهالعامةوالمعلوماتالعامة
عـلىبناءاإالیقضيالفهـوبشأنها،والمواجهةالدفاعفيالخصومحقوق
. األصلبحسبالقانونیقررهمــاوعلىأمامهالمطروحةاألدلة

استندماإذاشدیدبضررتصابالعدالةأنفيشكوال:عشرالثاني
االعتباراتهذهكانتسواءموضوعیة،غیراعتباراتعلىحكمهفيالمحكم
أمتحیزاأمكرهاأمتعاطفاتمثلكانتوسواءبغیرهم،أمبالخصومأمبهمتعلقة

بوجهیعلمكانإذاالسیاقنفسوفي. لغیرهأولهأدبیةأممادیةمصلحة
احترامبشرطالحقهذامنحهاألولىوكان. بخالفهوقضىالنزاعفيالحق
.بشأنهواجهةالممبدأ

الحیدةبصفةبسواءسواءكالقاضيالمحكمیتحلىأنوجبولذا
بینیفرقفالالتحكیمیة،والمنازعاتالدعاوىفيوفصلهنظرهعندوالتجرد
اآلخرین،حسابعلىأحدهمیقربأویفضلوالأمامه،المتقاضینالخصوم

والتجردلباالستقالفیهیتحلىأنیجبالعامالقضاءكعملعملهألن
.والحیادوالموضوعیة

تعتبرالتحكیمإدارةفيالمحكمیرتكبهاإساءةكلإن: القولوخالصة
أقللیسالخلقيجانبهافيالسلوكبقواعدااللتزاموانالعدالةعنًانحرافا
فيالخطأألنالقانوني،جانبهافيوشروطهالتحكیمبقواعدااللتزاممنأهمیة

فيالثقةویفقد، بالخصوماإلضراروتعمدالنیةسوءإلىردیالخلقيالجانب
.سمعتهإلىویسيءالمحكم
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بالطرقتداركهیمكنأواإلصالحیقبلقدفإنهالقانونيالخطأأما
تقلالالمحكمینبسلوكتتعلقالتيالشروطأهمیةأنوجدناولذلك.القانونیة

المحكمبشخصتتعلقالتيالقانونیةالشروطعنوضرورتهادرجتهافي
.وأهلیته

"أنیبوإلیھتوكلتعلیھباإالتوفیقيوما"
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البحثمراجعأھم

.العامةالمراجع: اوال
الثالثة،الطبعةاإلثبات،قانوننصوصعلىالتعلیق-: الوفاأبوأحمد. د

.النشرسنةیذكرلم،المعارفمنشأة
ط-م١٤،١٩٨٦-ط،١٢،١٩٨٠ط،والتجاریةالمدنیةالمرافعات-

.  باإلسكندریةالمعارفمنشأة. م١٥،١٩٩٠
.م١٩٨٠الرابعةالطبعةالمرافعات،قانونفياألحكامنظریة-
.    م١٩٨٠السادسةالطبعهالمرافعات،قانونفيالدفوعنظریة-
غریبمكتبةالناشرالقضائیة،السلطةوتقالیدقیم: خفاجيرفعتأحمد. د
.تاریخبدونلفجالة،ا
تاریخبدونالعربیة،النهضةالتقاضي،دارفيالبطءظاهرة:صدقيأحمد.د

. نشر
١٩٧٨طبعة،المرافعاتأصول: مسلمأحمد. د
الجدیدالجامعةداروالتجاریة،المدنیةالمرافعاتقانونأصول:هنديأحمد.د

. ٢٠٠١طبعةاالسكندریةللنشر
،العدالةأداءعلىاإلجرائیةالقواعدإنعكاسات: لنفیاوياأمینإبراهیم. د

البحوثبمجلةأیضامنشوربحثوهوم،٢٠٠٠،هـ١٤٢٠،األولىالطبعة
أكتوبر،١٢ع–المنوفیةجامعةالحقوقكلیة–واالقتصادیةالقانونیة
.م١٩٩٧

حتراماضرورةأوالخصومسماعدونتحكمالقاعدة:سعدنجیبإبراهیم. د
.      م١٩٨١المعارف،منشأة،الدفاعفيوالتقابلوالمساواةالحریة

٢ج–م١٩٧٤المعارفمنشأة،١جالخاصالقضائيالقانون-
.                               م١٩٨٠المعارفمنشأة

.م١٩٤٥طبعة،القضاءاستقاللفيمذكرات: نجیبحسن/المستشار
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اإلدارةبمعهدالبحوثإدارةمنشوراتمناإلثباتمأحكا:المزغنيرضا. د
. م١٩٨٥بالسعودیةالعامة

العربیةالنهضةدارالرسمیة،والسنداتاألحكامتنفیذقواعد: سیفرمزي.د
.التاسعةالطبعة،١٩٨٩

.م١٩٨٤طبعة،ًوتحلیالًتأصیالالجنائیةاإلجراءات-:بهنامرمسیس.د
االسالمیةالشریعةفىللقاضىالخاصبالعلمالقضاء: جادالسیدسامح.د

. م١٩٨١سنةواالقتصادالقانونبمجلةمنشورمقالالوضعى،والقانون
الحكملعدالةاألساسیةالضمانة–الطبیعيالقاضي:جودةسالمصالح.د

. م١٩٩٧،العربیةالنهضةدارالناشر-والمحاكمة
القاهرةجامعةمطبعةالمدني،القضاءقانونفيالوسیط: واليفتحي.د

. ١٩٨٠وطبعة. ٢٠٠١
عالممكتبةالثاني،الجزءالمرافعات،قانونفيالمرجع: معوضالتوابعبد. د

. م٢٠٠٤ثانیةطبعةمصر،طنطا،،والتوزیعللنشروالقانونالفكر
الجزء،الجدیدالمدنىالقانونشرحفىالوسیط: السهنورىالرازقعبد.د

. ١٩٥٦طبعة،الثاني
الثانیةالطبعة،المدینةالموادفىاالثبات:الصدةفرجالمنعمعبد. د

. م١٩٥٥
مقارنة،تحلیلیةدراسةالمواجهةمبدأباحترامالقاضيالتزام: القصاصعید. د

. ١٩٩٢الزقازیقجامعةالحقوقكلیةدكتوراهرسالة
للمطبوعات،العربيالمركزتوزیع،القضاءاستقالل:الكیالنيفاروق. م

. ١٩٩٩ثانیةطبعةبیروت،
القانونفياإلنسانحقوقمنحقالقضاءاستقالل: سرورفتحي.د

الحقوقكلیةتصدرهاالتيواالقتصادالقانونبمجلةمنشوربحثالمصري،
. م١٩٨٠الخمسونالسنة-القاهرةجامعة
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طبعة،والتجاریةالمدنیةدالموافياإلثباتأصول:سرورشكريمحمد. د
.  م١٩٨٦

لسنة٣١رقماألردنيالتحكیمقانونشرح: الزعبيالخالقعبدمحمد. د
.٢٠٠٩األولىالطبعةاألردن،عمانالیراع،دار٢٠٠١

النهضةدارالدولیة،النظروجهةمنالقضاءاستقالل: شحاتهنورمحمد. د
. تاریخبدونالعربیة

فيمقارنةدراسةالحیادمبدأباحترامالقاضيالتزام-: دأحمیحیىمحمد.د
جامعةالحقوقكلیةدكتوراهرسالة" اإلسالميوالفقهالمصريالمرافعاتقانون
. م٢٠٠٦طنطا

دارالتعدیالت،ألحدثوفقاالمصريالمدنيالقضاءقانونشرحفيالوجیز-
. للنشرتاریخبدونالمنصورةللطباعةالنیل

المصريالتشریعفيالمرافعاتقواعد:العشماويالوهابوعبدمدمح.د
. ٢جـنشر،سنةبدونوالمقارن،

.م١٩٦٠األولىالطبعةاإلداري،القضاء:زیدأبومصطفى. د
فيالشخصيبعلمهالقضاءمنالقاضىامتناع: عمرإسماعیلنبیل. د

. م١٩٨٩باإلسكندریة،المعارفمنشأة-المرافعاتقانون
المرافعات،قانونفيالقضائيللعملالعامةالنظریة-: فهميراغبوجدي. د

. ٢٨٥،٢٨٦ص،١٩٧٤اإلسكندریةالمعارفمنشأة
. ٢٠٠١العربیة،النهضةدارالثالثة،الطبعةالمدني،القضاءمبادئ-

. المتخصصةالمراجع: ثانیا
السنويللمؤتمرمقدمبحثلمحكم،الردالقانونيالنظام: النمرالعالأبو. د

٢٩-٢٨منالفترةفيوالمنعقدالمنصورة،جامعةالحقوقلكلیةالخامس
.م٢٠٠٠مارس

المعارفمنشأةالثالثة،الطبعةواإلجباري،االختیاريالتحكیم: الوفاأبوأحمد.د
. ١٩٧٨االسكندریة،
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. م١٩٧٤طبعة،ٕواجراءاتهالتحكیمعقد
كلیةماجستیررسالةللمحكم،المدنیةالمسؤولیة: لصانعاحمودحمد.أ

.٢٠١٢دمشقاألوسطالشرقجامعةالحقوق
والخصوم،المحكمینبینالمبرمالتحكیمعقد:ملحمالرحمنعبدأحمد. د

. الثانيالعددالكویت،الحقوقمجلة،١٩٩٤
لنهضةادار،١٩٩٤لسنة٢٧للقانونطبقاالتحكیم:صاويالسیدأحمد.د

.٢٠٠٢القاهرةالعربیة
. ٢٠٠١الجامعةالجدیدةاإلسكندریةالمحكمین،دارأحكامتنفیذ:هنديأحمد.د
الخاصةالموضوعاتعلىالمحكمةتطبقهاالتيالقواعد:عیسىمحمدجالل.أ

. ١٩٩٦عماناألردنیةالجامعةماجستیر،رسالةالدولیة،
. القاهرةالتحكیممؤتمرالىدممقبحثالنموذجى،القانون:حدادحمزة. د

. القاهرة١٩٩٥مارس٢٧-٢٥منالفترةفىالدولى
. ٢٠٠٤طبعةالعربیة،النهضةدارالمیزان،فيالتحكیم: السیدرضا.د
دار-مقارنةدراسة-للمحكمالقانونيالمركز:یوسفالستارعبدسحر.د

. ٢٠٠٦العربیةالنهضة
الطبعةالقاهرة،العربیةالنهضةدارلتحكیم،امفهوم: محمودأحمدسید. د

. ٢٠٠٣األولى
داروضوابطه،االداریةالعقودمنازعاتفيالتحكیم:خاطریوسفشریف. د

.٢٠١١العربیةالنهضة
العماني،القانونفيومسؤولیتهللمحكمالقانونيالمركز: حنفيعصام. د

. ٢٠١٠طبعة
المدنیةالمنازعاتفيواالجبارياالختیاريالتحكیم: حسنعوضعلى.د

.٢٠٠١األولىالطبعةاالسكندریة،الجامعيالفكرداروالتجاریة،
طبعةدونالعربیة،الدولفيالتحكیمفيالجدید: الفقي،عیسىعمر. د

.الحدیثالجامعياإلسكندریة،المكتب ٢٠٠٣
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دار.عمان،١ط،٥الدولي،جالتجاريالتحكیم: ساميمحمدفوزي. د
. ١٩٩٧. والتوزیعللنشرالثقافة

دار،١٩٩٩التحكیمأماكنواختیارالمحكمیناختیار: العواسلیممحمد.د
.القاهرةالعربیةالنهضة

دارللمحكمین،القضائیةللسلطاتاالتفاقیةالنشأة: شحاتهنورمحمد.د
.١٩٩٧العربیةالنهضة

. ٢٠٠٤القاهرةالعربیةالنهضةرالدولي،داالتجاريالتحكیم: بریريمحمود.د
الطبعة–المتحدونالناشرون–والمحكمالتحكیمموسوعة: سالمةمحمود. د

. االولالمجلد–٢٠٠٩الثانیة
الثالثة،القاهرة،دارالطبعةالدولي،التجاريالتحكیم: احمدمختارمحمود.د

.٢٠٠٤العربیةالنهضة
الخاص،دارالدوليالتحكیمخصومةفيالمحكمدور:الصانوريأحمدمهند.د

.٢٠٠٥األولىالطبعة،عمانالثقافة
المدنیةالموادفىالتحكیملقانونًوفقاالتحكیماتفاق: القادرعبدناریمان. د

القانون–نیویوركإتفاقیةمقارنةدراسة-١٩٩٤لسنة٢٧رقموالتجاریة
الطبعة" العربیةالتشریعات–االسالمیةللشریعةالنموذجىالقانون–الفرنسى
.العربیةالنهضةدارتوزیع،١٩٩٦األولى،

دارسلطاته،وحدودالتحكیمخصومةفيالمحكمدور:الرحمنعبدهدى. د
.١٩٩٧القاهرةالعربیةالنهضة

القاهرةالعربیةالنهضةداربالقضاء،وعالقتهالتحكیم: صادقهشام.د
٢٠٠٦.

العربيللتحكیماللبنانیةبالمجلةمنشوربحث-المحكمحیاد:طبارهوائل.د
.١٩٩٦العربیةبیروتجامعةالثالث،العددوالدولي،

بمجلةمنشوربحثالقضاء،مننوعالتحكیمهل: فهميراغبوجدي.د
.٢٠٠١لسنة،١٧العدد،الكویتالحقوق،
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.والدولیةاإلقلیمیةالتحكیمأنظمةوبعضمتنوعةمصادر:ثالثا
الشرحغریبفيالمنیرالمصباح: الفیوميالمقريعليبنمحمدبنأحمد
. بیروتالعلمیةالمكتبة،الكبیر
. بیروت. عشرالثانيالكتاب. االحكاممجلةشرحفيالحكامدرر: حیدرعلي
بغداد
المعرفةدار–: السنديبحاشیةالبخاريصحیح: البخارياسماعیلبنمحمد

. مصروأوالدهالحلبيالبابيلمصطفىاألخیرةبعةوالطبیروت،–
. ١٩٩٥-مصر-والتعلیمالتربیةبوزارةخاصةطبعة:الوجیزالمعجم

َّالمحكمینسلوكقواعد- الدولياالتحادبوضعهاقاموالتيالدولیینُ
.١٩٨٧عامللمحامین

٢٠٠٦يعامالمنقحةو،١٩٨٥عامالصادرةللتحكیماألونسیترالقواعد-
.الدوليالتجاريللقانونالمتحدةاألمملجنةوضعتهاوالتي. ٢٠١٠،
المركزإنشاءتموقد،الدوليالتجاريللتحكیماإلقلیميالقاهرةمركزنظام-

.ٕوافریقیاآسیالدولاالستشاریةالقانونیةالمنظمةمظلةتحت١٩٧٩عام
العربیة،الخلیجلدولنالتعاومجلسلدولالتجاريالتحكیممركزنظام-

.١٩٩٣دیسمبرالموافق١٤١٤رجبشهرفيالریاضفيصدر
.بباریسالدولیةالتجارةغرفةنظام-
.  لندنتحكیممحكمةنظام-
المتحدةلألممالعامةالجمعیةّأقرتهالذياإلنسانلحقوقالعالمياإلعالن-

.١٩٤٨دیسمبر١٠فيالصادرقرارهابموجب
بدأوالذي. ١٩٦٦عامالصادروالسیاسیةالمدنیةللحقوقالدوليهدالع-

.١٩٧٦/  ١/ ٣فيونفاذهسریانه
األمممؤتمرأقرهاوالتيالقضائیةالسلطةاستقاللبشأناألساسیةالمبادئ-

فيفعالیاتهانعقدتوالذي،المجرمینومعاملةالجریمةلمنعالسابعالمتحدة
.م٦/٩/١٩٨٥وحتىم٨/١٩٨٥/ ٦منالفترةفيالیابإیطمیالنومدینة
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األجنبیةالمراجع: رابعا
١٩٣٨.thesAndré : Du  principe de la neutralité du juge–

- Batifful:-H-:Traite élémentaire de droit,international
prive ٣ emed.١٩٥٩.
-  Chehata.M-N : La role du juge dans l administration de
la preuve en droit francais et en droit egyptien. These
Limoges ١٩٨٢.
-  Chevalier-J- : Remarques sur l utilization par le juge de
ses informations  personnelles .Rev.Trim.dr.civ.١٩٦٢-
pp.١٩-٥.
-  Goichot: Procédure civile fasc١et fasc. ٢. Les cours de
droit ١٩٨٠-١٩٧٩,
- Efthymois: Les pouvoirs d office du juge dans la
procédure civile française et dans la procédure civile
jreque (quelques éléments comparatives) Rev.Inter.de
dr.comp-٣٩ année ١٩٨٧.
- Esmein: Cours de droit civil approfondi. Les cours de
fruit, ١٩٥٦-١٩٥٥- Mahmoud-S.A : Le principe du
contradictoire dans la procedure civile en france et en
egypte.These Rennes ١٩٩٠.
- Philippe FOUCHARD:" Le statut de l'arbitre dans la
jurisprudence française - rev.arb. ١٩٩٦, n .٣
pp.٣٢٥.٣٦٥.
- Rigaux : La Nature du contrôle de cour du cassation
.١٩٦٦ .
- Sicard:-j- La preuve en justice après la reforme
judiciaire, ١٩٦٠.

اإلنترنتمواقع: خامسا
or.crcica.www

http://www.crcica.org/bylaws/cr_bl_bot_ar.pdf
http://www.crcica.org/rules/arbitration/cr_prev_arb_rule
s_ar.pdf

.ar_rules_arb_cr/arbitration/rules/org.crcica.www://http
p
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http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-
rules-revised/arb-rulesrevised-a.pdf

ونعمالمولىنعمإنھسبلنایھدیناوأنوالزللالخطأیجنبناأنأسألوهللا
.النصیر

عطیةأحمدیحیىمحمد. د
والقانونالشریعةبكلیةالمرافعاتقانونمدرس

))دمنھورفرع((زھراألجامعة


