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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فَ َقاَل )

قَاُلوْا ُسْبَحاَنَك  (31) أَنِبُئوِني بَِأْسَماء َه ُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ 
 ((32)الَ ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا ِإنََّك أَنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ 

 
 صدق هللا العظيم

 (31/32اآلية ) – البقرةسورة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 وتقدير شكر
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه )مرفوعاً( عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: 

(، 4198(، َوأَبُو َداُود )7755، ]َرَواُه َأْحَمُد )«اَل َيْشُكُر اللََّه َمْن اَل َيْشُكُر النَّاسَ »
 ( وصححه األلباني[ 1926صحيح الجامع )-َوالت ِّْرِمِذي  

 ... عروف الشكرومن حق النعمة الذكر، وأقل جزاء للم
المت  فضل بجليل النعم، وع ظ يم  النَِّصيُر،عز وجل نِْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم اهلل فبعد ش     كر 

   ... الجزاء
، وجزي   ل العرفان إلى كل من وجهني، وعلمني، متنانااليجدر بي أن أت  ق  دم ب بالغ 

 وأخذ بيدي في سبيل إنجاز هذا البحث. 
الذي  قاسم،األست  اذ الدكت  ور: علي سيد سيادة وأخص بذلك مشرفي، 

قوم، وتابع، وصوب، بحسن إرشاده لي في كل مراحل البحث، والذي وجدت في 
 ... توجيهاته حرص المعلم، التي ت  ؤتي ثمارها الطي   بة بإذن اهلل

احمد كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة األستاذ الدكتور: 
الملموس وحسن توجيهاته وعونه األثر  وفضله،، والذي كان لعلمه السيد الصاوي

  ... وفقه اهلل والتقدير،فله مني خالص الشكر  النهائية،أن يظهر البحث بصورته  في
كما أت ق دم بج زيل الشكر إلى األست اذين الكري مين عضوي لج  نة المناقشة، 

، على جهودهم ناديه معوض: الدكتورة واألستاذة الباقي،سامي عبد األستاذ الدكتور: 
، فجزاهما اهلل -بإذن اهلل -في قراءة الرسالة وتصويبها؛ وقد أفدت من توجيهاتهم 

 ... عني خير الجزاء
كما أحمل الشكر والعرفان إلى كل من أم دني بالع لم، والمعرف ة، وأسدى 

، القاهرةثاًل في جامعة النصح، والتوجيه، وإلى ذلك الصرح العلمي الشامخ متم يل
 ... .الدراسات العليا، والقائمين عليهاو ، الحقوقوأخص بالذكر كلية 



 دقمة امل
 نالرقابة القضائية على حكم التحكيم في صورتين اجرائيتين، تختلفاتنحصر صور 

" التثبت من وظيفة المحكم والمهمة المناط  إماالغاية من هذه الرقابة : التي قد تكون  باختالف
ءات التحكيم ذاته أو بإجرا باتفاقللقواعد القانونية سواء المتصلة  احترامهومدي  ،القيام بها به

ببطالن حكم التحكيم " بقيام الطرف الصادر ضده  يخالل: "الدعو التحكيم... " ويكون ذلك من 
 ،الحكم  "صحة"متمسكا بتوافر أي من األسباب التي تحول دون رفع دعوي البطالن الحكم ب

ما تطلبها القانون الوطني من اجل أن تكون "التيقن من مراعاة حكم التحكيم للشروط التي ي   وإ 
الحكم" بمعرفة الصادر  ذطلب "تنفي من خالل: ذلك ويكون عتراف بحكم التحكيم وتنفيذه..."اال

 (1) التحكيم. أحكام "لتنفيذ"حيث يطابق الحكم الشروط العامة  هلصالح
أية التنفيذ(  رقابهو  البطالن)رقابة وال تثير الرقابة القضائية علي حكم التحكيم بوجهيها 

، دولة واحدةفي النطاق الجغرافي إلقليم  واحدقضاء وطني بل مشكالت حينما تمارس من ق
( وفي الوقت المحدد ضدهطعن أمامه علي حكم التحكيم بالبطالن )من قبل المحكوم حيث ي  

من غير المتصور أن يصدر ف (همن قبل المحكوم لصالح) (2) األمر بالتنفيذ ارصدإ هطلب مني
حينما  تثارالمشكلة  لكنو  بتنفيذه يم وحكمان حكم التحكحكما ببطال واحدوطني قضاء عن 

 فيصدر حكما ببطالن حكم التحكيم الدولي ،التنفيذقضاء دولة قضاء البطالن عن دولة ختلف ت
 أخري، في دولة  الحكم نفسه رغم سبق القضاء ببطالنه في دولة ويطلب تنفيذ

                                                           

(1)
 Philippe FOUCHARD : la portée internationale de l'annulation de la sentence 

arbitrale dans son pays d'origine Revue de l'arbitrage 1997 - N° 3 p.329  
 

من  57الحكم انظر المادة  غلب التشريعات الوطنية وقف تنفيذأال يترتب على رفع دعوي البطالن في  (2)
ومع ذلك، يجوز للمحكمة أن  التحكيم.ال يترتب على رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ حكم  القانون المصري:"

وعلى  جديَّة،ن الطلب مبيناًّ على أسباب اصحيفة الدعوى، وك فيإذا طلب المدعى ذلك  التنفيذ،تأمر بوقف 
ذا أمرت بوقف  لنظره.تين يومًا من تاريخ أول جلسة محددة طلب وقف التنفيذ خالل س فيالمحكمة الفصل  وا 

دعوى البطالن خالل ستة  في، وعليها بوقف تنفيذ الفصل مالياً  اً لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان التنفيذ، جاز
 "أشهر من تاريخ صدور هذا األمر
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في  كم التحكيمح بطالنهذا الحكم الصادر ب أثرعن  )محل الدراسة( اؤليثار التس هنا
نطاق إلحكم إلصادر  هلأخري  ة  وبطريق؟ التنفيذتنفيذه في دولة  ةامكاني على صدوره دولة

يقضي ل يتسع دولة واحدة كدولة المقرمن قبل قضاء  ببطالن حكم إلتحكيم إلتجاري إلدولي
أن هذه  مأ به،االعتراف  مكافة الدول بعداألنظمة القضائية في لزم وي  ، علي حياة حكم التحكيم

 حتى تجاهله نطاقهمن  تضيقإلو األنظمة يمكن لها االلتفات عن هذا الحكم القاضي بالبطالن 
  ؟بطاله بدوله المقرإالحكم رغم  تنفيذوتصدر األمر ب

االتجاهين  إلى تحديد ذلك النطاق بالفعلالفقه والقضاء الدوليين في  من كالً  انقسم وقد
و القضائي أامة في البطالن، حيث يعد العمل القانوني اتجاه يتفق والقواعد الع السابقين،

حكم أ عتبر فاذا ما قضي بالبطالن  صحيحا منتجًا ألثاره القانونية حتى يقرر القضاء بطالنه،
ال ما ترتب عليه من أثار، فيعتبر وكأن لم يصدر، واتجاه اخر ظهر كأن لم يكن، وزو  التحكيم،

توجد ال  الدولي، حيثالمستوي  علىد العامة للبطالن ال محل لتطبيق القواع هنأيري  حديثاً 
 حكام التحكيم بين الدول، أواحدة تنظم أثر بطالن  ةدولي ةاتفاقي

أحكام قضائية  فصدرت حكام القضاءأأثر على  راء الفقه على النحو السابقأن وتباي  
يذ الحكم لسبق ترفض دولة تنف ااالتجاهين، فحينمأيضا في نفس المستوي الدولي  علىمتناقضة 

تنفيذ نفس الحكم رغم القضاء  على ثالثةدوله قد توافق  ،صدورهالقضاء ببطالنه في دولة 
 من اً ومناخ غير مقبوالً  األمر الذي خلق وضعاً  في الثانية، تنفيذهورفض  األولي في ببطالنه
 هم وسائل الفصل فيأكأحد  وضعهأصبح يهدد في عالم التحكيم الدولي  ستقراراالعدم 

كقضاء خاص بديل عن القضاء  واستمراره بقاءهمستقبل أيضا و منازعات التجارة الدولية 
  الوطني،

 نطاق الحكم الصادر ببطالن حكم التحكيم التجاري الدولي": صعوبة تحديد "ويزيد من 
لمسالة تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في دولة بخالف الدولة التي  المنظمةن النصوص الدولية أ

م 1958اتفاقية نيويورك  -القرن الماضي  ةاتفاقي -المتمثلة في التنفيذو  عترافاالليها إ يطلب
 ةعلي امكانيبطالن الالحكم الصادر ب أثرلم تهتم بتحديد  ،حكام التحكيم األجنبيةأتنفيذ  بشأن
، "نالبطالرقابة " على المستوي الدولي دون "التنفيذرقابة "بتنظيم  انصب اهتمامها فقد، تنفيذه

هذه المشكلة ولم  فيهعت في وقت لم تظهر ر  ش   حيثولم تهتم بوضع حل للتنازع بين الرقابتين، 
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ن يحتمل معه في وقت أن تفسير نصوصها يمكن إبل  لها،يتنبأ واضعوها ألي حل مستقبلي 
ستبعاد تطبيق ا ةمكانيا  واحد النطاق الواسع والنطاق الضيق للحكم الصادر بالبطالن، بل و 

  وتطبيق النص األصلح لطالب التنفيذ، نصوصها
لي إنما تحفز الباحث إ–هذه الدراسة وتعدد الصعوبات التي تكتنف ارتيادها  ةن جدأ د  ي  ب  

توحيد وتحديد "نطاق الحكم الصادر ببطالن حكم التحكيم التجاري  ةالتصدي لها ومحاول
للقضاء الحل األمثل ض عر  إلىأن نصل  إهلل عز وجلداعين  مكانيه تنفيذه،إالدولي" على 

أهميته  نبرزن أ، والذي يمكن ذلك المجالوالمهتمين بالمتخصصين  علىتلك المشكلة  على
 :  النحو التالي ىعل

 -المراس : أهمي  سبب و .1
 المعاصرة والمستقبليةالخالفية  المشاكلمن أهم  مشكلة في بحث الدراسةه مثل أهمية هذتت

بشكل  على المستوي اإلقليمي وأ عامةبصفة  الدولي المستوي علىسواء في قضاء التحكيم 
 العربية: مصرلجمهورية  خاص
 المصري الموضوعات التي تشغل بال الفقه كثر أمن حث موضوع البيعد  فبصفة عامة

لي إلوضع حلول تهدف تبذل في محاوالت  التحكيم،طار إالمتخصص في والدولي 
اهتمام  و ما انعكس بدوره علي وهتوحيد وتحديد نطاق الحكم القاضي بالبطالن، 

التي و لألمم المتحدة الجمعية العامة  سهاأوعلي ر لمنظمات الدولية المعنية بالتحكيم ا
اإلسهام في تحديد نطاق الحكم الصادر بالبطالن  ةلمحاولتوصية حديثا أصدرت 

ا اعتمدتهالتي و  ،1958بتفسير الفقرة األولي من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك 
في دورتها التاسعة  2006يوليو  7لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 
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لحكم ل الضيق نطاقوصت بتفسير نصوص اتفاقيه نيويورك وفق الأوالتي  (1) ،والثالثين
  (2) ،الصادر بالبطالن

ي ف نصرفواافمشغلي التجارة الدولية  اهتمام علىثرت مشكله البحث أاخري فقد  ناحيةومن 
 أحكامه من أصبحتقضاء التحكيم الذي  من أماناً  أكثر أخري للبحث عن وسيلةحل نزاعاتهم 
فحكم التحكيم الباطل وفق النظام القانوني لدوله ما، بها،  ؤالتنبتوقعها أو  ال يمكناألمور التي 

لنزاع حدا لتجديد ا أخري، فلم يعد هناك ةللتنفيذ في دول قد يكون صحيحا منتجا ألثاره قابالً 
  (3) ،السنينستمر لعشرات بحكم التحكيم والذي قد ي باالعترافالمتصل القضائي 

 ي ضدها بتنفيذ الحكم ض  عد من أوائل الدول التي ق  ت   مصرن إف :خاصةبصفة  أما
كذلك  األمر ، وليس(4) كرومالويي ببطالنه في الخارج في قضاء ض  الدولي الذي ق  

                                                           

 2008دة األمم المتح ق، وثائ2006/ديسمبر 4في  61/33قرار الجمعية العامة  (1)
من موقع األونسيترال التالي أخر  تفسيرية مذكرة-( 2006 عام في المعّدل) النموذجي القانون نصانظر  (2)

 :07/02/2015زيارة 
tral/ar/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.http://www.uncitral.org/unci

html 
 2004 بيرتامينا قضاء ،9 بند 286 صانظر الالحق  (3)

Karaha Bodas Co. (Cayman Islands) v. Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas 

Bumi Negara (Indonesia)  طاله في كل من سويسرا رغم اب في الواليات المتحدةالتمس تنفيذ الحكم
ورفض تنفيذه  والثانيةواندونسيا واعيد طلب تنفيذه مره ثالثه في كندا، وهونج كونج رغم ابطاله في األولي 

والذي ابطل في  ،97بند  314ص HILMARTON 1988 هلمارتنانظر أيضا قضاء ، الثالثةفي 
بذات الشأن موضوعا واطرافا ونزاعا  استئناف ةن لمحكمفي فرنسا حيث صدر حكما هتنفيذ لت مساو سويسرا 

مس تنفيذه ت  امتعارضين لصالح طرفي النزاع في وقت واحد حتي تنبهت محكمه النقض والغت الثاني ،كما 
 سنوات، 10في إنجلترا مره ثالثه ،وقد استمر النزاع الي ما يزيد عن 

بإبطال حكم التحكيم  05/12/1995فعلي الرغم من قيام محكمة استئناف القاهرة في حكمها الصادر في  (4)
 الحكم:فإن كال من محكمة استئناف باريس ومحكمة مقاطعة كولومبيا بأمريكا أصدرتا حكمين بتنفيذ هذا 

France / 14 January 1997 / France, Cour d'appel de Paris / République arabe d'Egypte v. Société 
Chromalloy Aero Services / 95/23025 
 http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=147  

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html
http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=147
http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=147
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ذلك بمحاباة المصالح الوطنية ألشخاص  ثرإعلي تهم القضاء المصري أفحسب بل وقد 
بطل في في كل قضاء ي   معها الفقه يترقب أصبحلدرجة  (1)والخاصة الدولة العامة 

قضي بأن ي   كرومالويطي قضاء خ   علىنه سيتم أفي الخارج  تنفيذهمصر ويلتمس 
 2008 ماليكورب الفقه في قضاء توقعهوهو ما  رغم سابقة القضاء ببطالنه، بتنفيذه

األمر الذي وجه الباحث من منطلق  (2) ،في فرنسا تنفيذهب ل  في مصر وط   بطلأ  الذي 
براز مدي س ةعرض مشكل ىلإالواجب الوطني  يجاد حلول لها ،وا  ما  ةالمالبحث وا 

في  بطالن حكم التحكيم ،الحكم القاضي ثر أالقضاء المقارن الذي تجاهل ذهب اليه 
 .صدورهمصر ودول 

 س :المراأهماف  .2

 الدراسات ندرة لي جانبإا، مالسابق اإلشارة اليه إلدولية وإلوطنيةومن منطلق تلك األهمية 
أو غير  اً مباشر  منه يتصل به اتصاالً  اً التي تناولت نفس الموضوع أو جزء  ،السابقة العربية
 هدفت، فقد اآلخروننتهي احث من حيث اكانت ركيزة البحث العلمي أن يبدأ البلما و  ،مباشر
سفرت عنه أفي التشريعات الوطنية والمقارنة ، وما المشكلة  مصادرفحص  إلى الدراسة

حكام أيدت تنفيذ أالتي الحديثة األحكام القضائية عدد من تجسدت في  ، مظاهر المشكلة من
                                                                                                                                                                   

CA Paris, Egypte v. Chromalloy Rev Arb p. 395 (1997) 
 :أحدثهاكر ذلك في عدد من المقاالت ذ   (1)

-Emmanuel Gaillard : The Urgency of Not Revising the New York Convention in 50 

Years of the New York Convention: ICCA International Arbitration Conference, In 

:Albert Jan van den Berg (ed), ICCA Congress Series, 2009 Dublin Volume 14 

(Kluwer Law International 2009), pp. 689-696 
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، وما عرض (مصادر المشكلة، ومظاهرهاالتحكيم رغم القضاء ببطالنها بدولة مقر التحكيم )
 ،النظر الشخصية ةمن وجه -الحل المالئم-في إيجاد  أمالً ، ولمن حلالفقه لها 

 حدين: فييتحدد نطاق الدراسة  نطاق المراس : .3

وصف التحكيم  :و إلتحكيم إلدولي إلعامأدون إلتحكيم إلوطني  إلتحكيم إلتجاري إلدولي: ولا أ
 (1) كيم الوطنيعلى التحكيم الدولي دون التحنطاق الدراسة  ةعام ةبالتجاري الدولي يحدد بصف

                                                           

 ثحي هامه نتائج يرتب القانونية األنظمة بين اختالف هناك" التجاري التحكيم لقواعد" التنظيمي النطاق يفف(1)
 تنظم التي تلك عن مختلفة الدولي التجاري للتحكيم قانونية قواعد وضع إلي التشريعات بعض تذهب
 النظام عن يختلف دولي عام نظام يوجد انه: مثال منها عديدة ألسباب وذلك  الداخلي التجاري التحكيم
 الخاصة المنازعات في وليالد القضاء وغياب الدولية التجارة مقتضيات تمليه ما جانب الي الداخلي، العام
 – الدولية التجارة حاجات لتلبية بالمرونة يتسم نحو علي الدولي التجاري بالتحكيم خاص تنظيم وجود يوجب
 التحكيم ينظم Décret no 2011-48 du 13 janvier 2011 الفرنسي التشريع:  النهج هذا وعلي

 قواعد وضع إلي أخري تشريعات تذهب آخر اتجاه وفي ،(1527:1442) من المواد الدولي التجاري
 التحكيم قانون:  النهج هذا وعلي  خاصا دوليا كان أو داخليا كان سواء التحكيم تحكم للتحكيم موحدة

 سريانه يقصر األصلية صيغته في المصري التحكيم قانون مشروع: أن الي اإلشارة وتجدر]الحالي المصري
 واحد مصري قانون هناك يكون بحيث المشروع صياغة عيدتأ ولكن الدولي التجاري التحكيم قانون علي
 تجاريا تحكيما يكن لم ام دوليا تجاريا كان وسواء تجاريا أو مدنيا تحكيما كان سواء التحكيم علي يطبق
 برهام/د، والي فتحي/د– األساتذة ضمت األخير ثوبه في القانون تعديل علي عكفت التي واللجنة،  دوليا
 نجيب فتحي محمد/د، الغتيت علي/د، العنين أبو محمد/د، الجداوي قسمت احمد/د، اهلل عطا

 المعارف منشأة والتطبيق النظرية في التحكيم قانون والي فتحي/ د– عمران نبيل: المحكمة رئيس/واألستاذ
 2006 لسنة 40 رقم بقانون الالئحة بموجب اإليطالي القانون حديثا به واخذ.[   4 هامش 60ص 2007
 تنظم التي القواعد عن الدولي التجاري التحكيم قواعد تنظيم في واالختالف. 2/2/2006 في الصادر
 ال التوحيد بعكس التنفيذ ودعوي البطالن دعوي تنظم التي القواعد في اختالفا بدورة يعكس الوطني التحكيم
 جوهرية، اختالفات هناك يجعل

 التحكيم بحكم" الخاصة األحكام دراسة ويستبعد مفهومة في الدراسة نطاق يحدد" الدولية" بـ التحكيم فوصف 
 النظام في يندمج الوطني التحكيم فحكم البحث مشكلة بشأنه يثور أن تصور يمكن ال والذي" الوطني
 حكما عنها يصدر أن يمكن البطالن حكم أصدرت التي المحكمة أن يتصور وال المقر لدولة القانوني
 التحكيم الدراسة نطاق من يستبعد"  التجارية"  بـ التحكيم وصف أن كما ،ببطالنه المقضي للحكم بالتنفيذ
 العدل محكمة أمام التحكيم أمثلته ومن غالبا الدول بين خاص تقاضي بنظام يتميز والذي العام، الدولي
 وما 1899 عام للسالم األول الهاي مؤتمر أحكام بموجب أنشئت التي الدائمة التحكيم ومحكمة الدولية

   ،1907 لعام للسالم الثاني الهاي مؤتمر جانب من تعديالت من عليها خلأد
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يأخذ حيث الدولي دون التحكيم الدولي العام، التجاري التحكيم  علىوفي نطاق التحكيم الدولي 
للمعيار  متعددة يكون لكل منها مسمى خاص، وذلك طبقاً  التطبيق صوراً  في الدوليالتحكيم 

 إلى نوعين:  الدوليقسم التحكيم نأطراف النزاع، ي فمن حيث المستخدم،
بكامل الشخصية القانونية  متمتعةً  تكون أطرافه دوالً  الذي :إلعام إلدوليإلتحكيم  -

الدقيق،  الدولي بين القوي السياسية بالمعنىالدولية ويكون موضوعه هو النزاع 
ه ، ومن تطبيقاتإلعام إلدوليإلقانون  يعنى أساساً  الذيوهذا النوع من التحكيم هو 

وقعت  والذيبين الهند وباكستان  بشأن إقليم كوتش تحكيم الحدود: الشهيرة
سرائيل 1965يونيو  30 فيمشارطته  قعت و   والذي، وتحكيم طابا بين مصر وا 
  (1)، 1986سبتمبر  11 فيمشارطته 

تكون أطرافه إما من غير الدول ولكن  (: الذييإلتجار  )أوإلدولي إلخاص إلتحكيم  -
أخرى من  نب وأطرافاً من جا دوالً  أومختلفة،  من حيث الجنسية إلى دول   تنتمي

بالمعنى  الدوليغيرها من جانب أخر ويكون موضوع هذا التحكيم ليس النزاع 
نما العقود  الدولييعنى نزاعا بين أشخاص القانون  والذيالدقيق  العام وا 

نطاق اهتمام  في الدوليوالمعامالت الدولية الخاصة ويدخل هذا النوع من التحكيم 
التجاري، وهو المجال الذي تنتمي له  الدوليانون الخاص والق الدوليالقانون 
 الدراسة، 

 إلنطاق إلموضوعي دون إلنطاق إلشخصي للحكم إلصادر ببطالن حكم إلتحكيم:: ثانياا 
، في حكم إلصادر ببطالن حكم إلتحكيملللنطاق إلشخصي ل (2) العديد من كتابات الفقهتعرضت 

نطاق الحكم القاضي ببطالن حكم التحكيم  ادامتد ىحول مدتساؤل هام:  علىجابة لإل ةمحاول
 ةيفترض تعدد أطراف خصومهذا التساؤل  في دعوي البطالن؟ من لم يكن طرفاً  ليشمل

                                                           

 ،95، العدد 1989يونان رزق )جمع وتقديم( وثائق السيادة المصرية على طابا، مجلة السياسة الدولية،/د (1)
إبراهيم شحاته، محكمة العدل الدولية ومتطلبات تطوير نظامها، مجلة السياسة  ، د302وص 300ص 
 .45ـ  44ص  .، ص31، العدد 1973ية، الدول

نشر، د/سيد  ةكم التحكيم في القانون المصري دار النهضة العربية بدون سند/عبد التواب مبارك بطالن ح (2)
 .17نشر او دار طباعه ص ةون سندأحمد محمود: دعوي بطالن حكم التحكيم ب
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او رفعت الدعوي من البعض في  األخر البعض ةدعوي بطالن في مواجه أحدهمالتحكيم ورفع 
 :دون الباقينأحدهم  ةمواجه

والذي يقضي المسألة:  هفي هذ العام لاألصقد توصل الفقه الي ضرورة استبعاد و 
في هذه  من كان طرفاً  ةال في مواجهإن الحكم الصادر في الخصومة ال يسري بأ

الحكم علي  ةاألحكام ،حيث تقتصر حجي ةتطبيقا لمبدأ األثر النسبي لحجي الخصومة،
 األصلعمال إن أحيث  في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم،  من كان طرفاً 

ن حكم التحكيم أاذ  ،مقبولةنتائج غير  عليه رتبتن يأيمكن  ي هذه المسألة العام ف
في حين  (1) البطالنفي دعوي  لمن لم يكن طرفاً  بالنسبة تنفيذهويجوز  سيظل صحيحاً 

يقبل  بطبيعته ن البطالنأذلك  فيها، ويدعم لمن لم يكن طرفاً  بالنسبة يكون باطالً 
التعدد اإلجباري  ةاألخذ بفكر  ضرورة على (2)الغالب حيث استقر الرأي ،التجزئة

 ةفي مواجه اً حكموبالتالي يجب رفع دعوي البطالن  (3) الخصومةللخصوم عند بدء 
                                                           

دعي في دعوي البطالن في اعتقادنا هو كل والمعليه، وطرفا دعوي البطالن يتمثال في المدعي والمدعي  (1)
)خصوصا وان المشرع المصري لم يحدد من له الحق في رفع دعوي بطالن حكم التحكيم في  ذي شأن
المشرع الكويتي الذي اعطي الحق في رفعها لكل –العكس في بعض التشريعات  على 27/1994القانون 

محل الدعوي او الغير اذا كان  " المحكوم عليه"كان طرفا في الحكم أسواء  مرافعات(186/3ذي شأن )م
كما ان المدعي عليه في هذه الدعوي هو المحكوم له اذا  حكم التحكيم ضارا بحق من حقوقه او ماسا به،

 رفعت من المحكوم عليه او هو كل من المحكوم له والمحكوم عليه اذا رفعت من الغير.
، والفقه المشار اليه 160ي القانون المصري المرجع السابق صد/عبد التواب مبارك بطالن حكم التحكيم ف (2)

 في الصفحة نفسها،
 هما:حالتين ال يكون اال في  الخصومةوطبقا لما عليه الفقه والقضاء ان التعدد اإلجباري للخصوم عند بدء  (3)

ي من القانون المدني التي توجب رفع الدعو  235/2 المادةنص  ذلك، مثل علىنص القانون  إذا .1
من القانون المدني التي توجب اختصام 836/1 المدين، والمادةالمدين ومدين  على المباشرةغير 

 في دعوي قسمه المال الشائع جميع الشركاء 

ال يتصور تقرير رابطه واحدة )في  إذامنشئه، في حاله عدم وجود نص وكانت الدعوي تقريره او  .2
هذه  أطرافاال في مواجهه جميع  (المنشئةالدعوي )في  الرابطة( او تغيير هذه التقريريةالدعوي 

العقد )د/فتحي والي  أطرافذلك دعوي بطالن عقد اذ يجب ان توجه الي جميع  الرابطة، مثال
 20أيضا نقض مدني في  563/وجدي راغب مبادي القضاء ص ، د318ص  203الوسيط بند 

 ق. 59لسنه  2840طعن رقم  1990 يونية
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،حتي ال  مقبولةال كانت غير ا  ،و  اً إجباريأطراف حكم التحكيم ويكون التعدد فيها  جميع
 اً م واحدويكون الحك ،لبعض األطراف دون البعض األخر بالنسبةيتقرر البطالن 
  .بالنسبة للجميع

النطاق الشخصي للحكم الصادر  لتكرار ما عالجته مؤلفات سابقه بشأن وتجنباً 
ن تقتصر الدراسة على النطاق الموضوعي للحكم الصادر أرأينا  حكم التحكيم،ببطالن 

 على، وأثر ذلك ة" في دولضي ببطالنهحكم التحكيم الذي ق  "ببطالن حكم التحكيم وهو 
 .أخري ةتنفيذه في دول ةمكانيإ

التحكيم المختلفة،  ةنظمأالمسألة ما زالت تشغل الفقه وتتباين بشأنها أن هذه  ذلك
ديد من القضايا وقد انعكس ذلك على قضاء التحكيم التجاري الدولي فاتجه في الع

 في الخطةد من نطاق الحكم الصادر بالبطالن، وهو ما نعرض له الح ىالتحكيمية ال
  :التالية

 :خط  المراس  .4

 تمهيداً قسمين يسبقهما  تنقسم الدراسة إلى
 وأنواعه،التحكيم، فيه لمفهوم حكم  ض: ونعر تمهيدي مبحث 
 وهو )التباين في  إألول :في مصدرين (إلمشكلةمصادر )لـ ونعرض فيه  :إلقسم إألول

عدم اتفاق وتجانس القوانين آخر  الدولي(: بمعنيصحة حكم التحكيم  علىنطاق الرقابة 
 في التباين) هو وإلثانيالتحكيم  أحكام علىالوطنية في وضع قواعد موحدة للطعن 

 واالتفاقيات الوطنية التشريعات في التحكيم حكم ببطالن الصادر للحكم الدولي األثر
 (الدولية

 (ةالمقترح وإلحلولالمشكلة  مظاهر) لـونعرض فيه  :إلقسم إلثاني  
 نتائج البحث والتوصيات لـ اونعرض فيه :إلخاتمة( 
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تَنَاَْماْإِلاْْلَنَاِْعل مَْْلَُْْسب َحانَكَْْقَالُواْ   (32ْالبقرة)ْال َحِكيمُْْال َعلِيمُْْأَنتَْْإِناكََْْعلام 

 متهيدي مبحث
 التحكيم حكم مفهوم

 (يف التشريعات املقارنة واالتفاقيات الدولية) 
 القاضي ببطالنه:الحكم ونطاق  التحكيم حكم مفهومتحديد  أهمية .1

يعتبر التحكيم أبرز وسيلة في العصر الحاضر لتسوية المنازعات التجارية بصفة عامة 
التزايد الكبير في حجم المبادالت  ففي ظل، واالستثمار الدوليين بصفة خاصةومنازعات التجارة 

التجارية عبر الحدود بين الدول المختلفة أو بينها وبين الكيانات االقتصادية العمالقة التي 
ال أصبح التحكيم أداة فعالة  (1) ( Groupes de sociétésتتمثل في مجموعات الشركات )

ه الدول وبصفة خاصة في مجال عقود لهذ "القضاء الوطني"عن  بعيدا   مفر من اللجوء إليها
 تشريعات"بتنظيم  ىعتنامعاصر  "تطور تشريعي"هذه األهمية عكست بدورها  ،التجارة الدولية

الذي  "لقضاء التحكيم"جعلت ،(3)يالوطنأو المستوى  (2) على المستوى الدولي سواء   "التحكيم
علي وجود الدولة بق سابل و  "قضاء الدولة"قبل أن يوجد  -دون تقنين -كان موجودا  

                                                           

أنظر المقصود بـ "مجموعة -38ص  1998د/ علي قاسم "نسبية اتفاق التحكيم " دار النهضة العربية  (1)
 الشركات" تحت عنوان اتفاق التحكيم ومجموعة الشركات،

 2002 –الدولية التحكيم وانظمة 1994 لسنة 27 رقم قانونلل طبقا التحكيم –احمد الصاوي  انظر د. (2)
عنوان: الجهود الدولية لتوحيد قواعد التحكيم التجاري  تحت 20حتى ص 11 هفقر 17ص بدون دار نشر 

 حيث يعرض سيادته لالتفاقيات الدولية المعنية بالتحكيم.   هالدولي وأهم ما أسفرت عن
 الخاصة الطبعةلمقارنة في منازعات العالقات االقتصادية الدولية نظم التحكيم ا –د. محمد القليوبي  (3)

 التشريعي التحكيم، التحديثتحت عنوان: التسابق على تشجيع  73دار النهضة العربية ص  2001الثانية 
التشريعات الوطنية في عديد من الدول حيث يعرض سيادته  ثعنوان: تحديتحت 100وأيضا ص  .74ص

 لوطنية والمقارنة لبعض من التشريعات ا


