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 مريكــبرشف جودة حممد أ

 ، كليــة الــرشيعة والقــانون ، جامعــة اتجــراء قــسم اإل ،قــسم القــانون اخلــاص

 .األزهر ، دمنهور ، مرص

:  الربيد اإللكرتوين 

  :ص البحثملخ

حكـم عليـه يف التحقـق مـن يعتمـد امل.  املحكمـةاتإجـراء هي أهـم ثباتمرحلة اإل  

ــذه اتجــراءاإل ــىل ه ــة ع ــوقهم املبني ــة حق ــصوم حلامي ــه اخل ــد علي ــة ، ويعتم  القانوني

حكـم يف إصـدار أوامـر ملذلك ، تقر بعض الترشيعات بالدور اإلجيايب لل. اتجراءاإل

ــهإىل أحــد اخلــصوم لتقــديم قطعــة مــن ا باإلضــافة إىل ذلــك ، حيــق . ألدلــة يف حوزت

 ، ولكــن جيــب أن ثبــات رضوري لعمليــة اإلإجــراء أي اختــاذحكــم تقيــيم األدلــة وملل

حكـم بحاجـة إىل يف ضـوء مـا قيـل ، فـإن دور امل. ًيكون حمايدا أثناء النظـر يف النـزاع

حلاليـة وبالتـايل ، فـإن الدراسـة ا. ثبـاتبحث خاص يتطرق إىل املبـادئ اإلجرائيـة لإل

 مـن خـالل حتليـل ثبـاتحكـم يف اإلهي حماولة لتحديـد التنظـيم اإلجرائـي لـدور امل

  .ثباتحكم خالل مرحلة اإلممقارن لبعض األنظمة التي تشري إىل الدور اإلجيايب لل
    

. القانونيةاتجراء اإل-  التحقق - حكم  امل-  التحكيم اتإجراء: الكلمات املفتاحية
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Abstract: 

  The stage of evidencing is the most important of the court procedures. 

The arbitrator depends on it for verifying the legal proceedings, and the 

opponents count on it to safeguard their rights which are based on 

these proceedings. Therefore, some legislation acknowledges the 

positive role of the arbitrator in issuing orders to one of  the opponent 

parties to submit a piece of evidence in his/her possession. In addition, 

the arbitrator has the right to evaluate the evidence and to take any 

action that is necessary for the evidencing process, but he has to be 

neutral while looking at the dispute. In the light of what has been said, 

the role of the arbitrator is in need of special research that touches on 

the procedural principles of evidencing. Thus, the present study is an 

attempt to identify the procedural organization of the arbitrator’s role 

in evidencing through a comparative analysis of some systems that 

point out the positive role of the arbitrator during the evidencing stage.   

Keywords:  arbitration procedures – arbitrator– verification – legal 

proceedings. 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة

      و  :

ــد ــد املعبــو  هللاحلم ــهدالواح ــملت رمحت ــه الوجــود ، وش ــم بحكمت كــل   ، ع

 وأشـكره وهـو بكـل لـسان حممـود ، وأشـهد أن ال إلـه إال موجود ، أمحده سـبحانه

 ه بـالعزة واخللـود ، وتوعـدالغفـور الـودود ، وعـد مـن أطاعـ اهللا وحده ال رشيك لـه

ًالوقـود ، وأشـهد أن نبينـا حممـدا عبـد اهللا ورسـوله ،صـاحب  من عـصاه بالنـار ذات

وعـىل  املقام املحمود ،واللـواء املعقـود ، واحلـوض املـورود ، صـىل اهللا عليـه

ــشهود ، ــبعهم مــن املــؤمنني ال ــابعني ومــن ت ــه وأصــحابه، الركــع الــسجود ، والت  آل

 ،،،أ . . إىل اليوم املوعودًكثريا  ًوسلم تسليام

 األصـل يف التقـايض أن يكـون أمـام املحـاكم التـي نظمهـا املـرشع وفـرض فإن

واليتهــا عــىل اخلــصوم، ووضــع القــوانني والــنظم التــي تبــني طــرق االلتجــاء إليهــا 

والطريقة التي يتم هبا دراسة القـضايا وفحـصها والفـصل فيهـا، وطـرق الطعـن فـيام 

ــام وو ــن أحك ــع تــصدره م ــنظم مجي ــوانني وال ــذه الق ــضمنت ه ــذها، وت ــائل تنفي س

ــسلطة  ــدخل ال ــن ت ــه م ــه ومحايت ــضاء وحيدت ــتقالل الق ــل اس ــي تكف ــضامنات الت ال

ــصوم  ــت اخل ــذي وال ،العامــة وعن ــيم ال ــام التحك ــل إال نظ ــذا األص ــن ه ــستثنى م  ي

 .)١(هاتإجراء ديدوضعت له قواعد وضوابط لتنظيمه وحت

                                                           

 – ٢٠١٥ لـسنة -  ٨٨٦ الطعـن رقـم -  مملكـة البحـرين–التمييـز  حمكمةحكم :  راجع )١(

  .٢٠١٧ / ٦ / ٥تاريخ اجللسة 



 

)١٢٧٨(  دور ات اا   

ــرب ــات اإلويعت ــصومة التحيف ثب ــةك اخل ــور يمي ــن األم ــدرة  م ــم ، املق ــد األم  عن

 ، ذلـــك ألن ًاًمهـــام تفاوتـــت هـــذه األمـــم يف درجـــات احلـــضارة رقيـــا وانحطاطـــ

فلــو مل يكــن هنـــاك رادع للقــوي عـــن ،  البـــرشية ةاخلــصومة مــن لـــوازم الطبيعــ

وإىل هـذا أشـار املـوىل عـز وجـل يف ،  الفـوىض وعمت ،الضعيف الختل النظام 

ــة ــة الكريم ــو": اآلي ْ ول ــع ََ ــوامع وبي ــدمت ص ــبعض هل ــضهم ب ــاس بع ــع اهللاَِّ الن ٌال دف َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ََ َ ِْ ِِ ْ ِّ َ ََُّ ٍ ُ ْ

ِوصلوات ومساج َ َ َ َ َ ٌَ ً يـذكر فيهـا اسـم اهللاَِّ كثـرياُدَ ِ َِ َُ ْ ُ َُ ُولـوال دفـع ": ويف قولـه تعـاىل ، )١( "ْ َ ْ َْ َ

ــبعض لفــسدت األرض ْاهللاَِّ النــاس بعــضهم ب َ َْ ِ َ َ ََّ َ ٍ ْ َ ْ َ َِ ــة إذنفــال )٢( "ُ ــرشيعة  غراب  أن هتــتم ال

 .وتعنى به وترسى قواعده منذ أول نشأهتا ، التحكيماإلسالمية ب

ــه وقــد  قيــود قانونيــة لــضامن ســري عــدة أوجــب املــرشع عــيل املحكــم وأعوان

اخلصومة التحكيمية ، لذا نراه ألـزم املحكـم بـرضورة الفـصل يف النـزاع الـصالح 

 .)٣( خماصمته  للعدالة تستوجبًللحكم فيه ، وإال فإنه يعد منكرا

 اإلجرائـي ه كان واجـب الـسلوك يف اخلـصومة التحكيميـة ال يقتـرص واجبـوملا

 يف النــزاع يفــصل يمتــد أثــره إيل املحكــم الــذي امعــيل اخلــصوم فحــسب ، وإنــ

ــه  ، فيتحــرى   يــستخلص احلكــم لكــي الوقــائع ، تلــك خــالل مــناملعــروض علي

 حكـمهنـاء النـزاع بإصـدار  إيف إيل بـر األمـان للوصـول ،الذي يـصدره يف النهايـة 

 . بشأنه ائيهن

                                                           

 ) .٤٠(اآلية : سورة احلج ) ١(

 ) .٢٥١(سورة البقرة ، اآلية ) ٢(

ــة ، دار اجلامعــة / د : انظــر ) ٣( ــة والتجاري ــدي  ، قــانون املرافعــات املدني ــد هن أمح

 .١١٥ ، صـ ١٩٩٥ اإلسكندرية ديدةاجل
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 عنــد أوجـب املــرشع اإلجرائـي عــيل اخلـصوم أنفـسهم واجبــات إجرائيـة كـام

ــة  ــراءممارس ــات اإلاتإج ــضامن ثب ــا ل ــل م ــة ، بك ــساواة يف املراكــز اإلجرائي  امل

 . للسري يف اخلصومة التحكيميةًيتعلق بعنارص النزاع ضامنا

ــد ــة وتع ــات اإلمرحل ــل اإلثب ــم مراح ــر أه ــة ، اتاءج ــة التحكيمي ــائل فعالق  وس

 يعتمـد عليهـا املحكـم حيـث بالدعوى التحكيمية عالقـة تـرابط وتكامـل ، ثباتاإل

 التحقــق مــن الوقـــائع القانونيــة ، ويعتمــد عليهـــا اخلــصوم لــصيانة حقـــوقهم يف

 .املرتتبة عىل تلك الوقائع 

  لـذلك اعرتفـت بعـض التـرشيعات املختلفـة بـدور املحكـم اإلجيـايبونتيجـة

 ، خـرإصدار األمر ألحد اخلصوم بتقـديم دليـل يف حوزتـه لـصالح اخلـصم اآل يف

 مــن تلقــاء نفــسه ، وحريــة ثبــات اإلاتإجــراء مــا يــراه مــن اختــاذ بمــرًفــضال عــن األ

 مـع الوقـوف موقـف ثبـات اإلاتإجـراء مـن إجـراء أي اختـاذتقدير األدلة ، واألمر ب

 .املحايد عند عرض النزاع عليه 

ـــن ـــوم ـــدير بال ـــة  اجل ـــز القانوني ـــتقرار املعـــامالت واملراك ـــار اس ذكر أن اعتب

 أهـم االعتبـارات واألسـس مـن ،املكتسبة واحلفـاظ عـيل الـسري الطبيعـي لألمـور 

ـا املـرشع عتمـد التي انيةالف  مـن أجـل محايـة الـشخص حـسن النيـة والـذي ، عليه

 االجتامعيـــةلـــوال تـــدخل املـــرشع ألصـــابه اهلـــالك ، وتفـــرض قواعـــد العدالـــة 

ــق وامل ــيل احلقــوق لتحقي ــرشع للحفــاظ ع ــور أن هيــدف امل نطــق الطبيعــي لألم

ــات املجتمــع وهــو أمــر ــة بــني فئ ــة املراكــز القانوني ــام، إذ أن  االســتقرار ومحاي ه

املعـامالت املدنيــة والتجاريــة ملـا تكــاثرت تنوعــت وظهـرت الطبــائع املختلفــة 

ني للحــصول هــا خــراب الــذمم  والتحايــل عــيل القــوانآثار مــن بــني وكــان ،للبــرش 
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ـــروا  ـــائع وفكـــروا ودب عـــيل حقـــوق ليـــست هلـــم ، وســـعي أصـــحاب هـــذه الطب

واستعملوا وسائل غري مرشوعة للوصـول عـيل هـذه احلقـوق ، بيـنام بقيـت طائفـة 

أخــري مل تــستطع العــيش يف وســط هــذه الفئــات ممــا أدي إيل ضــياع كثــري مــن 

 الطــرق بااحلقــوق ملــن ال جييــد جماهبــة هــذا التحايــل عــيل القــوانني أو أصــح

 .امللتوية غري املرشوعة 

ـــات اإليف نحـــاول الوقـــوف عـــىل التنظـــيم اإلجرائـــي لـــدور املحكـــم لـــذا  ثب

 أبـــرزت تلــك الـــدور التــي بــشكل حتلـــييل مقــارن بـــبعض األنظمــة التحكيمــي

 . التحكيمية اتجراء عند ممارسة اإلثبات مرحلة اإليفاإلجيايب للمحكم 

 تفتقــر إىل دراســة ثبــاتحكــم يف اإل املدور عــىل ذلــك ، فــإن دراســة ًوتأسيــسا

  .ثبات عىل القواعد اإلجرائية يف جمال اإليخاصة تنطو

راط ارا :  
  

أ ع وأا :  

ــع ــم ترج ــوع دور املحك ــث يف موض ــة البح ــات اإليف أمهي ــي ثب  إىل التحكيم

:عدة دوافع لعل من أمهها

ً  صـحيحاثبـات اإلدليـل فكلـام كـان  ،التقـايض مبـادئ الوثيقة بحامية صلته 

 إجرائيــة قــد روعيـت ، ممـا يــضمن عدالـة القانونيـة التقــايض ضـامنات أندل عـىل 

 إيل للوصـول إيل محايتهـا ، جـراء مهام كانت املصلحة التـي هيـدف اإلحمايدة

. العدالة اإلجرائية حتقيق

ـــا الـــشديدة ًنـــزوال  ـــات اإليف املحكـــم دور  موضـــوعإيل عـــىل رغبتن  ثب

 والتحكــيم ، ثبــات اإلقــانوين  للتعــرف عــىل مــدى  اســتيعاب ومــسايرة كيمــيالتح
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ـــة ، و  هــذا املــضامريف اإلســالمية الــرشيعة ألحكــام ،والقـضاء   اهتاممنــامــن ناحـي

ــارهب اإلجرائــي اخلــاص بالقــانون ــرك اعتب ــة  للقــوانني املح املوضــوعية مــن ناحي

ــو ــرى ،وه ــتامم أخ ــرع اه ــه تف ــول عن ــث مي ــال اإل للبح ــايف جم ــراز دور تثب  وإب

.املحكم فيه 

 مل التـيً هذا املوضوع اهلـام ال يـزال مـن املوضـوعات احلديثـة نـسبيا إن 

حتظ بمؤلف مستقل األمر الذي دفعنـي ملحاولـة متواضـعة  لـسد هـذا الـنقص ، إذ 

ــامل  ــد إىل ذلــك الك ــل البــرشى بع ــي ومل يــصل العق ــاج للتــرشيع اإلهل الكــامل ت

 . هللا وحده الكامل وإنام

  ا:  

ــا يــسلكه ويــسري عليــه يف عرضــه  ــن املعلــوم قطعــا أن لكــل باحــث منهج ُ م ً ًٍ

ــه  ــل ملوضــوع بحث ــة ، فــإن مــنهج التحلي ، وإذا كــان مــنهج التأصــيل رضورة علمي

 إضـافة يفرضورة عملية ، وعليه يتعني عـىل كـل باحـث يف هـذا املجـال يرغـب 

ــذا ــدة إىل ه ــة جدي ــذ لبن ــاملنهجني ول ــستعني ب ــانون أن ي ــيل الق ــل تأص ــال أن ك ا يق

مقدمــة رضوريــة لتحليـــل جديــد ، وأن كـــل حتليــل مقدمـــة رضوريــة ومنطقيـــة 

 فقـد اعتمـدت عـيل عـدة منـاهج علميـة تتكامـل فـيام بينهـا بقـصد )١( لتأصيل جديـد

ــستطاع  ــدر امل ــشكالته ق ــع بم ــام بجمي ــة اإلمل ــث وحماول ــوع البح ــراء موض ، إث

 عـدة علميـة ، أعـرض هلـا عـىل وعليه ومن أجل حتقيق هـذه الغايـة اتبعـت منـاهج

 :النحو التايل 

                                                           

 منـــــشأة ، القــــضائي التنفيــــذ طــــرق : دويــــدار حممــــد طلعــــت/ د : انظــــر) ١(

  .٢١صـ تاريخ بدون ، اإلسكندريةاملعارف،



 

)١٢٨٢(  دور ات اا   

أو:  ا ا ا :  

ــة اســتعنت  هبــذا املــنهج مــن خــالل اســتعراض مجيــع اآلراء الفقهيــة والقانوني

وأحكــام حمكمــة الــنقض املتعقلــة بموضــوع البحــث ومناقــشتها عــيل هــدي مــن 

ـا وموضـو، القواعد اإلجرائية واملوضوعية  ثـم تـرجيح ، عيتها وبيـان مـدي أمهيته

 . املنهج العلمي والقواعد القانونية   قواعدً ما كان متفقا ومع نظرنا وجهة

م :  ا مما ا :  

ـــي اســـتعنت ـــامل املـــنهج العلم ـــذا املـــنهج إلك ـــل اآلراء ،  هب ـــاده حتلي ومف

 اإلجرائــيوالتعقيـب عليهــا وذكـر وجهــة النظـر اخلاصــة  يف ضـوء قواعــد القـانون 

 .وأحكام حمكمة النقض   

اوأسـلوب سـهل طلقـد حاولـت يف هـذا املوضـوع تناولـه بـشكل مبـس : وأ 

   . اإلجرائي وفقهاء القانون اإلسالميعند علامء الفقه 

ا :   

 ، مباحـث ، وخامتـة وثالثـة هـذه الدراسـة إىل مقدمـة تقـسيم اقتضت اخلطة لقد

 : ًبحث ، أعرضها إمجاال كام ييل  التوصيات ، وجممع فهارس الوأهم

يف ومنهجــي ، اختيــاره وســبب ،وتــشتمل عــىل أمهيــة املوضــوع : ا 

 . البحث وخطةالبحث ، 

ول االتحكيمي ثبات العام لدور املحكم يف اإلطاراإل: ا.  

ا مــة اإلدور :ا ــة بأدل ــد اخلاص ــق القواع ــات املحكــم يف تطبي  ثب

 . االستنباطية القانونية غري

اا  : ــة اإلدور ــة بأدل ــد اخلاص ــق القواع ــم يف تطبي ــات املحك  ثب

 .ية قناعاإل



  

)١٢٨٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
والتوصيات ، ثم زيلت البحث بفهارس تفصيليةتائج وفيها أهم النا . 

 : وبعد     

 عميل املتواضع أضعه بني أيديكم ، وال أعتقـد أنـى قـد أوفيـت املوضـوع فهذا

 جــادة الـصواب ، كــام ال أدعــى أننــي البحـث ووصــلت بــه إىلحقـه مــن الدراســة و

ــامء  ــك العل ــن أولئ ــة م ــريي وخاص ــأن غ ــني ب ــىل يق ــامل ، ألين ع ــه الك ــت في بلغ

ّالفضالء قد يطلع عىل ما خفي عىل مـن معنـى أدق، ووجـه أحـق ، وتفـسري أوضـح 

 ومـا ،، وتقرير أفصح ، ومعرتف بأنه قـد يقـف فيـه عـىل بعـض العثـرات أو الـزالت 

ا قــصدت وال أردت وحــسبي أننــي اجتهــدت  ، فــإن كنــت قــد وفقــت فبفــضله هلــذ

 ومـن ،ً ذلـك لـيس مـستغربا إنسبحانه وتعاىل ، وإن كنت قد قرصت أو أخطـأت فـ

دالئل استيالء النقص عىل مجلـة البـرش ، ولكنـى أرجـو مـن أسـاتذيت األجـالء أن 

راء القـصد وهـو يعفو عـن الـزالت والـسيئات ، وأن يرسـلوا بالنـصيحة ، واهللا مـن و

 .حسبي ونعم الوكيل صاحب العفو والفضل والعون واملنة 
  

 رب ا  أن ا امد وآ،،،  

 



 

)١٢٨٤(  دور ات اا   

  ول األاملبحث

 التحكيمي ثبات العام لدور احملكم يف اإلطاراإل

 كنظــام إليـه مظــاهر العـرص احلـديث وزاد اللجــوء مـن ظــاهرة التحكـيم أضـحى

 ال حيققهـــا قـــضاء الدولـــة املثقـــل اه مـــن مزايـــ يـــوفرملـــا ،حلـــسم املنازعـــات 

ــة الطــرفني  ــزاع ، والقــانون يفبالقــضايا ، فهــو تعبــري عــن رغب ــد موضــوع الن  حتدي

 يرغبون تطبيقـه فـيام بيـنهم ، فـاملحكم هـو قـاض خمتـار بواسـطتهم بطريقـة الذي

 .مبارشه أو غري مبارشة 

 مـن أهـم ًم واحـدا للتحكـيم أصـبح اليـوالقانوين شك أن االعرتاف والتنظيم وال

 للتحكــيم املنظمـة ، وعليـه يـصبح التعـرف عـىل القواعـد القـرار اختـاذحمفـزات 

 التــي خــصوصية قــانون كــل بلــد للوقــوف عــىل املــستجدات يفو ، عموميتهــا يف

 بــالغ األمهيــة ، ًأمــرا يتبعهــا املحكمــني التــيتعرفهــا هــذه القــوانني واملامرســات 

ــة املوضــوعية واإلجرائيــة هــى  هلــذه القواعــد وغريهــا ،هلــذا كًتطبيقــا انــت العدال

 حتقيقهـــا بـــصفة رســـمية بالـــسلطة نـــاط ، ويقـــانوين لكـــل نظـــام ســـمىالغايـــة األ

 ، فـراد هلـا مـن سـلطة قـد تعـرتف لـبعض األام الدولة ، بيد أن الدولـة بـيفالقضائية 

ً تـدخل أصـال التـي بعـض املنازعـات يف غري القـضائية بـسلطة الفـصل اهليئات أو

  .نه نطاق حمدد وبرشوط معييف وذلك ، لقضائها املقررة الوالية يف

 التـي املنازعـات يف يعنى أن الدولة مل تعـد حتتقـر وحـدها سـلطة الفـصل وهذا

ــاللجوء إىلإذ األفــراد تنــشأ بــني ــمحت هلــم ب ــذي التحكــيم  س ــن ال ً يعتــرب نوعــا م



  

)١٢٨٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 يفبـطء ً ، نظرا ملا تتـسم بـه اخلـصومة أمـام حمـاكم الدولـة مـن )١(العدالة اخلاصة 

 يولــون طــراف، ممــا جيعــل األ نفقاهتــا يف وإفــراط ااهتــإجراء يفســريها وتعقيــد 

من يثقون يف علمه وعدالتـه وحكمتـه وخلقه،ليفـصل بيـنهم يف نـزاع ال يريـدون أن 

 ،حتـى )٢(يذهبوا به إيل حمـاكم الدولـة،لينظره قـضاهتا الـذين تعيـنهم  وفـق قوانينهـا

                                                           

 ينطبـق عـىل واقعـة الـدعوى  الـذي كان إذا:  النقض كمةويف هذا املعنى تقول حم) (

ِااللتجاء إىل التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت  ختويل املتعاقدين احلق يف

 كـان يـرتكن إنلنزاع ، و التحكيم بنظر اةًختتص به املحاكم أصال ، فإن اختصاص جه

أساسا إىل حكم القانون الذي أجاز اسـتثناء سـلب اختـصاص جهـات القـضاء ، إال أنـه 

التي  يةتفاق الطرفني  ، و هذه الطبيعة االاتفاقينبني مبارشة ويف كل حالة عىل حدة عىل 

ًدد قوامـا لوجـوده جتعلـه غـري متعلـق بالنظـام العـام فـال يتسم هبا رشط التحكيم ، وحت

وز للمحكمة أن تقىض بإعامله من تلقاء نفسها ، و إنام يتعني التمـسك بـه أمامهـا ، و جي

جيوز النزول عنه رصاحة أو ضمنا ، و يسقط احلق فيه ، فيام لو أثري متأخرا بعد الكـالم 

يف املوضـوع ، إذ يعتــرب الــسكوت عـن إبدائــه قبــل نظــر املوضـوع نــزوال ضــمنيا عــن 

ر مـن اخلـصم صـاحب املـصلحة يف التمـسك بـه ، قبـل  و إذ كان ما صد-التمسك به 

إبدائه من طلب احلكم يف الدعوى دون متسكه برشط التحكيم و طلب التأجيل للصلح 

 عىل وقف الدعوى إلمتامه ، يفيد تسليمه بقيام النزاع أمام حمكمـة خمتـصة ، تفاقو اال

 مما إليه املشار هته موضوع الدعوى ، فإنه بذلك يكون قد تنازل ضمنا عن الدفعجوموا

، مكتـب فنـي ١٩٧٢/ ١٥/٢  جلسة ٣٧ لسنة ١٩٤الطعن رقم  : يسقط حقه فيه راجع 

 .١/٢/١٩٧٢ ق ،  جلسة ٣٧  لسنة ١٩٤ رقم الطعن ، ١٦٨  صـ ٢٣

ــــر ) ٢( ــــ/  د: انظ ــــليم العوا،دراس ــــد س ــــرصي اتحمم ــــيم امل ــــانون التحك  يف ق

 .٧ــــ، ص٢٠٠٧واملقارن،املركز العريب للتحكيم، 



 

)١٢٨٦(  دور ات اا   

 حمكمـــة مـــن املحـــاكم القـــضائية وإن كانـــت قـــد أقيمـــت بـــشأنه دعـــوي أمـــام

  .)١(املختصة 

                                                           

 إشكالية يف هذا الصدد عن موقف املحكمة التي رفعت أمامها الدعوي ريت أثقدو) ١(

وغـل يـد ، الدعوي عىل إحالة الفصل يف تلك املنازعة إيل التحكـيمأطرافإذا ما اتفق 

وبـصدد اإلجابـة عـىل هـذا التـساؤل،يري الـبعض أن دور .قضاء الدولة عن املـيض فيـه

أن يتقدم املـدعي : الفرض األول: رضنياملحكمة يف هذه احلالة لن خيرج عن أحد ف

 واجتاه تفاق ذلك االإثباتًطالبا منها ،  عليه إيل املحكمة املختصة تفاقعليه بام تم اال

وهنـا يكــون ،ًإرادهتـام إيل اختيـار التحكـيم سـبيال لتـسوية املنازعـة موضـوع الـدعوي

عـىل  ًبقاأن يكـون طلـب املـدعي عليـه سـا:األمـر األول، موقف املحكمة أحد أمـرين 

 ١٣/١عىل نص املادة  ًويف هذه احلالة وقياسا،خوض املحكمة يف موضوع الدعوي

من ذات القانون،عىل املحكمة أن حتكـم بعـدم قبـول الـدعوي،إذا دفـع املـدعي عليـه 

 اللجــوء إيل ســبق يف تفــاقلتامثــل اال،  دفــاع يف الــدعوي أو ،بــذلك قبــل أي طلبــات 

الشرتاكهام ،  الالحق عىل رفع الدعوي تفاقلة اال بالقياس عىل حاينطبقالتحكيم حيث 

األمـر . يف ذات العلة وهي عدم نظـر املحكمـة للـدعوي مـن الناحيـة املوضـوعية بعـد

 بعد تناول املحكمة ملوضوع النـزاع أو الـدعوي تفاقإذا كان التمسك هبذا اال: الثاين 

 الـدعوي الـوارد من الناحية املوضـوعية ، فـاألويل قيـاس هـذه احلالـة عـىل حالـة تـرك

مـن ،  من قـانون املرافعـات املدنيـة والتجاريـة ١٤٤ إيل ١٤١أحكامها يف املواد من 

 إرادةمـع اجتـاه ، حيث أنه ال يرتتب عىل الرتك النزول عن احلق املرفوعـة بـه الـدعوي 

كل من الطرفني إيل التمسك بحقه موضوع النزاع وانعقـاد إرادهتـام عـىل تـسوية ذلـك 

 عـىل تفـاقألن اال،  احلق عن طريق التحكـيم بعيـدا عـن قـضاء الدولـة النزاع حول هذا



  

)١٢٨٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 كمــدخل ثبـات اإليف العــام لـدور املحكــم طـاراإل أيـة حــال فإننـا نتنــاول وعـىل

ــوم املحكــم واإلمــن تعريفــي ــان مفه ــالل بي ــي ثبــات خ ــطالحا التحكيم ً لغــة واص

ــد  ــاءوعن ــرشيعة اإلفقه ــالمية ال ــات اإلجرائيــة س ــيح الواجب ــرج إىل توض  ، ثــم نع

ــرتض احرتام ــا املف ــات اإليفه ــي ثب ــن التحكيم ــب م ــم جان ــصوم ، املحك  واخل

 : ثالثة مطالب عىل النحو التايل إىلوعليه نقسم هذا املبحث 

                                                                                                                                              

أن يتمسك أحد الطرفني يف الدعوي : أما الفرض الثاين .التحكيم يؤكد احلق وال ينفيه

ببطالن لكن الطرف اآلخر يدفع هذا التمسك ،  التحكيم اتفاقاملنظورة أمام املحكمة ب

ساؤل حول سلطة املحكمة إزاء هـذا الـدفع ؟ ويف هذه احلالة يثور الت ، التحكيم اتفاق

 اتفـاق يف هـذه احلالـة حيـق للمحكمـة عنـد الـدفع بوجـود فإنـه الـرأيًاسـتكامال هلـذا 

 التحكيم الرتباط وجود أو عدم وجود اتفاقالتحكيم أن تتصدي لبحث صحة أو بطالن 

ملـا و،  التحكيم بسلطة املحكمة صـاحبة االختـصاص العـام بالفـصل يف النـزاع اتفاق

عىل خالف ما جاء به ظاهر ،  من املحكمة ختصاصيرتتب عىل ذلك من سلب هذا اال

 من قانون التحكيم احلـايل والتـي أوجبـت عـىل املحكمـة القـضاء ١٣/١نص املادة 

دونام تعرض منها لصحة ،  التحكيم اتفاقبعدم القبول عند متسك املدعي عليه بوجود 

 معظــم الفقــه املــرصي عــن التــصدي هلــذه  ســكوتوإزاء ، التحكــيم اتفــاقأو بطــالن 

 مـن ١٣/١ذهب األستاذ الدكتور فتحـي وايل إيل القـول بـأن نـص املـادة  ، إلشكاليةا

وأن املحكمـة ،  الدفع إبداءقانون التحكيم يلزم املحكمة باحلكم بعدم القبول بمجرد 

تحكيم يف قانون ال، فتحي وايل / د، ال متلك أي سلطة تقديرية يف احلكم بعدم القبول 

 ومـا ١٨٤صـــــ ، ٩٥بنـد  ، ٢٠٠٧ط اخلامـسة ، ط منشأة املعارف ، النظرية والتطبيق 

 .بعدها 



 

)١٢٨٨(  دور ات اا   

   األولاملطلب

   واحملكمالتحكيمي ثبات اإلماهية

ــستطيع ــة اإلن ــاول ماهي ــات أن نتن ــي ثب ــن التحكيم ــم م ــالل واملحك ــيح خ  توض

ًمفهوم كال منها فقها وقضاء ، من خالل ثالثة ً  : فروع عىل النحو التايل ً

   األولالفــــرع

 التحكيمي ثبات اإلمفهـــوم

 ال يف القــانون ال يتــأتى إالتحكيمـي ثبــات إىل أن حتديـد مفهــوم اإلباإلشــارة نـود

 لـه لغــة تعــرضمـن خــالل الوقـوف عــىل اجلـذور اللغويــة للمـصطلح ، ومــن هنـا ن

 :ًوقانونا ، من خالل املقاصد اآلتية 

  ل األواملقصــــد

 لغةثباتاإل
ً

  

 .)١( احلجة وإعطاء الدليل والربهان عىل وجود احلقإقامة أي احلق بالبينة ، تأكيد

 . يف اللغة يدور حول التأكيد عىل وجود احلق من عدمه ثبات اإلًإذا

  الثانــي املقصـــــد

  القانونياالصطالح يف

قعــة قانونيــة ، ً الــدليل أمــام القــضاء بــالطرق املحــددة قانونــا عــىل وجــود واإقامــة

 كتــب الفقــه بمطالعــةو،)٢(ً قانونيــا ملــن يــدعيها ًثــراترتــب يف مواجهــة مــن ينكرهــا أ

القـانوين وجــدت أن كــل التعريفـات تــدور حــول هــذا املعنـى ، وهــو مــا يــتلخص 

                                                           

  ) .٣٤٧،٣٤٦/ ١( لسان العرب البن منظور  : انظر) (

  ،١٩٧٨أمحد أبوالوفا ، التعليق عىل نصوص قـانون اإلثبـات ، ط / د: انظر ) (

 النظريـة العامـة لاللتزامـات ، حممود مجال الدين زكى ، الـوجيز يف/  ، د١٣صـ

 . وما بعدها ١٩ ، صـ٣ط 



  

)١٢٨٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــاتيف أن اإل ــة ثب ــدليل بغي ــاع بال ــزاعم ، أو دف ــد م ــا تأكي ــاع إم ــايض أو إقن  الق

ّ أيـد حجتـه بالـدليل وأسـقط حجـة املحكم للفصل يف اخلصومة لصالح مـن

 احلـق املجـرد مـن دليلـه هـو والعـدم سـواء ، ولـذلك ن وهذا يعنـى أ،خصمه 

ــائع ثبــاتكــان اإل ــق مــن الوق ــا املحكــم يف التحقي ــة يعــول عليه ّ أداة رضوري

ً حـتام ثبـات يصون األفراد هبا حقـوقهم ، وهـذا يعنـى أن نظـام اإلالتيالقانونية 

 املـــواد املدنيـــة يف ثبـــات قواعـــد اإلوتـــرسي ، قـــانوينيقتـــضيه أي تنظـــيم 

 أمــام القــضاء ثبــاتوالتجاريــة عــىل املنازعــات املدنيــة والتجاريــة وعــىل اإل

  .)١(اإلدارية بام ال خيالف طبيعة املنازعة - اإلداري

                                                           

 حيـث إنـه عـن قبـول ومـن:  هذا الـشأن قـضت املحكمـة اإلداريـة العليـا بأنـه ويف) (

 واقعة معينة بالدليل الذي إثبات هو تأكيد حق متنازع فيه أو ثباتالدعوى املاثلة فإن اإل

 إجراءات كام ختتلف ثباتعدد أدلة اإلأباحه القانون عىل أن يتم ذلك أمام القضاء ، وتت

كـل دليـل بحـسب مـا إذا كـان األمــر يتعلـق باملـسائل املدنيـة والتجاريـة أو باملــسائل 

 يف املواد املدنية والتجارية عىل ثباتاجلنائية أو باملسائل اإلدارية ، فترسي قواعد اإل

 بام ال خيالف طبيعة - أمام القضاء اإلداري ثباتاملنازعات املدنية والتجارية وعىل اإل

 يف املــواد املدنيــة ثبـاتمـن قــانون اإل ) ٢(  لــنص املــادة ًوطبقـا –املنازعـة اإلداريــة 

 جيـب أن تكـون الوقـائع املـراد " فإنه ١٩٦٨ لسنة ٢٥والتجارية الصادر بالقانون رقم 

ائيـة  يف املـواد اجلنثبـات ، أما اإل"ًا متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبوهلا إثباهت

 .١٩٥٠ لسنة ١٥٠ اجلنائية الصادر بالقانون رقم جراءاتفإنه خيضع ألحكام قانون اإل

 واقعة خيـشى مـن زوال معاملهـا أو مـن إثبات حيث إن دعوى هتيئة الدليل تتعلق بومن

تغري هذه املعامل بعد مـرور الوقـت ، وقـد اسـتقرت املحكمـة اإلداريـة العليـا عـىل أن 

ا تعلقـت بقـرار أو بتـرصف إداري ممـا خيـضع لواليـة القـضاء دعوى هتيئة الدليل إذا م

اإلداري فإهنا مما يدخل يف اختصاص القضاء اإلداري كدعوى مستقلة ولـو مل تـرتبط 



 

)١٢٩٠(  دور ات اا   

   الثالـــــــثاملقصـــــد

  يف الفقه اإلسالميثبات اإلمفهوم

قهـاء اسـتخدموا مــصطلح  كتـب الفقـه اإلســالمي ، وجـدت أن الفبمطالعـة  

ــن اإل ــة بــدال م ــاتًالبين ــوا اإلثب ــذا عرف ــات ، ول ــه ثب ــر :  بأن ــم بثبــوت يشء آلخ احلك

  .)١(بالبينة التي أباحها الشارع 

  

                                                                                                                                              

بطلب موضوعي ، وأنه يكفي لقبوهلا بـالنظر إىل طبيعتهـا ومقـصدها أن تكـون الواقعـة 

ضاء اإلداري ، وأن خيـشى ًا مما حيتمل أن تصبح حمال للنزاع أمام القإثباهتاملطلوب 

ُضياع معامل هذه الواقعة إذا انتظر اخلصم متى يعرض النـزاع عـىل احلـق أمـام القـضاء 

اإلداري ، ومن ثم فإنه يشرتط لقبول دعوى هتيئة الدليل أمام حماكم جملـس الدولـة أن 

ه يتعلـق بـدعوى يتوقـع أن تقـام أمـام حمـاكم ثباتـُيكون الدليل الذي رفعـت الـدعوى إل

 واقعـة قانونيـة أو ماديـة إثبـاتس الدولة لـدخوهلا يف واليتهـا ، وأن يتعلـق األمـر بجمل

ً اإلدارية وتكون منتجة فيها وجائزا قبوهلـا طبقـا لـنص املـادة وىتتعلق بالدع مـن  ) ٢( ً

 الواقعـة إثبـاتا ، وأن يكـون إليهـ يف املـواد املدنيـة والتجاريـة املـشار ثباتقانون اإل

ُلقانونية واملادية ، فإذا كانت دعوى هتيئـة الـدليل التـي أقيمـت أمـام ًممكنا من الناحية ا

حماكم جملس الدولة ال تتعلق بدليل خيص الدعوى اإلدارية وإنام خيص دعوى مقامة 

 واقعة قانونية أو ماديـة وإنـام إثباتأمام حماكم جهة قضائية أخرى ، أو كانت ال تتعلق ب

 يف الـدعوى اإلداريـة ، ثبـاتلتي ال صلة هلا باإلبمسألة من مسائل القانون املوضوعية ا

 الواقعة من الناحية القانونية أو املادية فإن دعوى هتيئة الدليل تكون إثباتأو إذا استحال 

 / ٢ / ١٦ تــاريخ اجللــسة - ٦٩ لــسنة - ٥٢٧٥٠ رقــم احلكــم: غــري مقبولــة ، راجــع 

٢٠١٦.  

 .٤التعريفات للجرجاين ، صـ: انظر ) (



  

)١٢٩١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 ازمت اا   :  

ً رشعـا وقانونـا يـدور ثبـات تقـدم يتـضح لنـا أن اإلمما  التأكيـد عـىل وجـود حـولً

ًمــام القــضاء بـالطرق املحــددة قانونـا عــىل وجــود  الـدليل أإقامــةباحلـق مــن عدمـه 

ــة ،  ــدواقعــة قانوني ــة بتأكي ــدليل بغي ــزاعم ، أو دفــاع بال ــاع م ــم إقن  القــايض أو املحك

  .للفصل يف اخلصومة

  ــــيالفـــــرع الثان        

   مفهوم احملكم

ــه ــ ــدان وفي ــ ــ ــ  : مقصـ

   األولاملقصـــــــد

 احملكم قانونامفهوم
ً

  

 املنـاطريف املحكم من خالل الوقوف عـىل املهمـة التحكيميـة  تعيمكن

 تدور حوله خـصومة التحكـيم ، الذي األسايس ألن املحكم هو املحور ،هبا 

 التحكيميــة ، وصــحة احلكــم اتجــراءوبقـدر دقتــه وكفاءتــه تكــون ســالمة اإل

 .الصادر فيها 

ات  املنازعــيف الفــصل إليــه يعهــد الــذي ومــن ثــم فــإن املحكــم هــو الــشخص 

 إليـه ضـوء األدلـة واملـستندات املقدمـة يف حمكمـة حتكيميـة يفًبوصفه عـضوا 

  .)١( اخلصوم بواسطةوالقانون املختار 

                                                           

هشام خالد ، تكوين املحكمة التحكيمية يف منازعات التجـارة الدوليـة ، / د:انظر ) ١(

  .٦٩،صـ٢٠٠٨منشأة املعارف ، 



 

)١٢٩٢(  دور ات اا   

 تفــاق يعهــد إليــه بمقتــىض االالــذي مــن يــرى أن املحكــم هــو الــشخص وهنــاك

 مستقل بفض نزاع بـني طـرفني أو أكثـر ويكـون لـه نظـر اتفاق يفعىل التحكيم ، أو 

 التوقيـع يف إصـدار احلكـم ويف املداولـة بـصوت معـدود ، ويفك النزاع واالشرتا

  .)١(عليه 

 نرى أن املحكـم شـخص موثـوق فيـه مـن اخلـصوم أولـوه عنايـة الفـصل ونحن

 حتكيمــي إهنـاء النـزاع بإصـدار حكـم يف القــايض خـصومة بيـنهم ، شـأنه شـأن يف

 مـا يتعلـق يف ن رجـل قـانوكونـه كونـه جيمـع بـني يف القايض ىلفيه ، ولكنه يزيد ع

 متـس جوانـب النــزاع ، التـي فـيام يتعلـق بـاخلربات الفنيـة هبالقـانون ، ورجـل خـرب

 . فهو رجل قانون فقط للقايضًخالفا 

  الثانــي املقصــــــــد

 احملكم قضاءمفهوم
ً

  

ــة ــضح بمطالع ــضائية ات ــام الق ــن األحك ــد م ــا العدي ــو أن لن ــم ه ــوم املحك :  مفه

 مـستقل اتفـاق يف عـىل التحكـيم أو تفـاق بمقتـىض اال-  يعهـد إليـه الـذيالـشخص 

ــة يف واالشــرتاكبفــض نــزاع بــني طــرفني أو أكثــر و يكــون لــه نظــر النــزاع   املداول

  .)٢( إصدار احلكم و التوقيع عليهيفبصوت معدود و

                                                           

 ، دار ١ جملد١معوض عبدالتواب ، املوسوعة الشاملة يف التحكيم ، ط/ م: انظر ) ١(

   .١٤٧ ، صـــــ ٢٠٠٩ القانونية ، لإلصدارات يمشار

-١٤ ، جلـسة ٢٤٢  صـــــــــ ٣٩  مكتب فني ٥٤ لسنة ١٦٤٠الطعن رقم  : . انظر ) (

١٩٨٨-٢.  



  

)١٢٩٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــإن ً مــن ذلــك أن مــن يكلــف بمعاونــة املحكمــني ال يعتــرب حمكــامويــستفاد  ، ف

 ، كـام ال أمهيـة ملـا يطـرأ عـىل ًو شـفعا أًتعددوا فال أمهيـة أن يكـون عـددهم وتـرا

 صــحة يفصــفاهتم ، أو مــا يطــرأ عــىل عــددهم مــن الــنقص أو الزيــادة ، فــال يــؤثر 

 فـإن وفاة أحدهم أثناء نظـر النـزاع وعـدم إحـالل آخـر حملـه ، متشكيل هيئة التحكي

 . القانون  صحيح وً متفقايكونهذا التشكيل 

و    م ا را حـل يف يفّ يفـوض الـذي الشخص  : ا 

 أحاهلـا الطرفـان التـي جوانبهـا يفنزاع معـني يعـرض عليـه ليقطـع دابـر اخلـصومة 

 التقــايضًإليـه بعـد أن يــدىل كـل مـنهام بوجهــة نظـره تفـصيليا مــن خـالل ضـامنات 

  .)١(الرئيسية 

ً مفهوم املحكم قانونا وقضاء بيـنهام وبالتايل  بأنـه الـشخص املختـار مـن اتفـاقً

 لفــض ، األساســية التقــايض ضــامنات إتبــاعب نــزاع معــني يف األفــراد للفــصل قبــل

اخلصومات قوامه اخلروج عـن طـرق التقـايض العاديـة ومـا تكفلـه مـن ضـامنات، 

ــرتكن  ــة التحكــيم بالفــصل يف النــزاع املعــروض عليهــا ي وإذ كــان اختــصاص هيئ

ء، إال أن أساسا إىل حكـم القـانون الـذي أجـاز اسـتثناء سـلب واليـة جهـات القـضا

 وقبــوهلم بـه كوســيلة طـرافالتنظـيم القـانوين للتحكــيم إنـام يقــوم عـىل رضــاء األ

ــبة  ــنهم بمناس ــشأ بي ــشأت أو يمكــن أن تن ــي ن ــض املنازعــات الت ــل أو بع حلــسم ك

ــة ــري عقدي ــة أو غ ــة عقدي ــة معين ــة قانوني ــ،عالق ــي توإرادة ف ــي الت ــدين ه ــد املتعاق  ج

التـي يـشملها والقـانون الواجـب التحكيم وحتدد نطاقـه سـواء مـن حيـث املـسائل 

                                                           

ق ، دسـتورية ، ٣ لـسنة ٣٨٠حكم املحكمة الدستورية العليا ، دعـوى رقـم : انظر ) (

       االليكرتوين ، متاح عىل املوقع ١١/٥/٢٠٠٣جلسة 



 

)١٢٩٤(  دور ات اا   

ــلطاهتا و ــيم وس ــة التحك ــشكيل هيئ ــق وت ــراءالتطبي ــث اتإج ــن حي ــيم أو م  التحك

ــة، وأن ملحكمــة املوضــوع الــسلطأطــراف  التامــة يف فهــم ة اخلــصومة التحكيمي

نصوص رشط التحكيم والتعرف عىل مـا قـصد منـه، دون التقيـد بألفاظـه، بحـسب 

 )١( الدعوىبوقائعمستهدية يف ذلك  إىل نية أصحاب الشأن يفما تراه أو

  ــــث الثالاملقصــــــد

   احملكم يف الشريعة اإلسالميةمفهوم

 هو شخص عادي ليس له صـفة رسـمية ، يلجـأ إليـه النـاس للفـصل يف املحكم

فإن شاء قبـل أن يقـوم هبـذه املهمـة، وإن شـاء أبـى، ولـيس ألحـد حـق ، منازعاهتم

 .)٢(إجباره عىل هذه املهمة 

 .)٣(أنه  الذي يتفق عليه اخلصامن للتحكيم يف النزاع الدائر بينهم بوقيل

ازمت اا   :  

ــا ــه مم ــرر بأن ــم تق ــوم املحك ــول مفه ــات ح ــل التعريف ــا أن ك ــضح لن ــدم يت :  تق

 عـىل شخـصه فـيام بيـنهم تفـاق يف منازعـاهتم باالفصل يلجأ إليه الناس للشخص

 .أنه شأن قضاء الدولة  األساسية شالتقايض مبادئ إتباعب

                                                           

  .٢٠١٧/   ٦ / ١٣ تاريخ اجللسة - ٨٦ لسنة - ١٣٩٤الطعن رقم : راجع ) (

 ، ١٩٩٤ يف اإلسالمي ، دار البيـان القضائيحممد رأفت عثامن ، النظام / د: انظر ) (

 .٣٢صـــــ 

 ط -دمـشق – كردار الف:   ، النارشوأدلتهوهبه الزحييل ، الفقه اإلسالمي / د: انظر ) (

 ) .٨/٩٢٣(الرابعة ،



  

)١٢٩٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  ــــي الثاناملطلـــــــب

  التحكيمي ثبات اإلأهمية

ــة اإلتبــدو ــات أمهي ــم  يف يف ثب ــا املحك ــي يعــول عليه ــرضورية الت ــه األداة ال  أن

والوسـيلة العمليـة التـي يعتمـد عليهـا ، التحقيق من الوقائع املطروحة يف الـدعوى 

 القـول بـأن يـصححتـى أنـه ل، لوقـائع األفراد يف صيانة حقوقهم املرتتبة عىل تلـك ا

  .ثبات يقتيض حتام ً وجود نظام لإلحتكيميكل تنظيم قضائي أو 

 مهمتــه التحكيميــة ، داء أيف أهــم مــا يــشغل املحكــم التحكيمــي ثبــات اإلويعــد

ــة اإلجرائيــة ىلحيــث هيــدف إ  بالنــسبة فالــدليل ، اســتقرار احلقــوق وتــأمني العدال

و قوام وجـود احلـق وحياتـه ومقعـد النفـع فيـه حتـى للحق بمثابة الروح للجسد ، فه

ً احلـق واجـب وحـق معـا ، واجـب عـىل إثبات ف،)١(تكون له قيمة علمية وثمرة ذاتية 

من يدعيه ، وحق لـه حتـى حيفظـه مـن الـضياع ، وحـق صـاحب املركـز القـانوين 

  .ثبات اإله يعود إىلإثبات واجب التوثيق ، وإىل يعود هإثباتيف 

 تـشكل مـضمون التـي مـن حقـوق الـدفاع األصـلية ثبـات اإليفق  يعتـرب احلـولذا

 اخلــصومة عــىل قــدم وســاق لكــال الطــرفني طــراف ألاإلجرائــي القــانوين التنظــيم

  . في والنثباتبني حق اإل

  : التالية الفروع نستوضحها من خالل التحكيمي ثبات أمهية اإلوإلبراز

 

                                                           

أمحـد عـوض / هـا ، د املعـارصة وموقـف الفقـه اإلسـالمي منثباتطرق اإل: انظر ) (

هندي ، ورقة عمل مقدمـة لنـدوة فقـه العـرص منـاهج التجديـد الـديني والفقهـي ، وزارة 

  .٢ ، صـ٢٠١٥أبريل ) ٨-٥(األوقاف ، عامن يف الفرتة من 



 

)١٢٩٦(  دور ات اا   

   األولالفـــــرع

  الوقائع القانونية أداة ضرورية لتحقيق ثباتاإل

مل يكـن هنـاك وسـيلة   مـن دليلـه هـو والعـدم سـواء ، مـاد احلق املجـريعد  

 يف التحقيق مـن الوقـائع القانونيـة ، ويعتمـد عليهـا األفـراد يفيعول عليها املحكم 

 ال التحكيمــي ثبـاتصـيانة حقـوقهم املرتتبــة عـىل تلـك الوقــائع ، ومـن ثـم فــإن اإل

ــق املت ــان احل ــن أرك ــا م ــد ركن ــى يع ــانون مت ــوة الق ــد بق ــاحلق يوج ــه ، ف ــازع علي ن

  .)١(ه إثبات لنشوئه برصف النظر وسيلة الالزمةتوافرت الرشوط 

ــة يفو   ــول العالم ــسياق يق ــذا ال ــسنهوري ه ــان اإذا ال ــاتإل ك ــو ثب  إقامــة ه

 فمعنـى ذلـك أن هـذه ًرا أثـيهـا يرتب القـانون علالتي واقعة القضاء عىل المامالدليل أ

 ثبـــات اخلـــصم ال تكـــون  حقيقـــة قـــضائية إال عـــن طريـــق اإلهـــاأنكر إذا الواقعـــة

 يقـام عليـه دليـل قـضائي ليـست لـه وال ،  ينكـر عـىل صـاحبة الـذي فاحلق القضائي

 ثبـات ومـن هنـا تظهـر أمهيـة اإل،قيمة عملية فهو والعدم سواء من الناحية القـضائية 

ــة  ــةمــن الناحي ــاحلق يالعملي ــاتجــرد ف ــه م ــن قيمت ــدليل عــىل  م ــادث مل يقــم ال  احل

 ال تنقطــع وأكثرهــا التــي القانونيــة اتجــراء مــن اإلثبــاتاملبــدئ لــه ، هلــذا كــان اإل

  .)٢( العميل الواقع يف ادةإف

 

                                                           

/  ، ديحممــد العــشامو/ قواعــد املرافعــات يف التــرشيع املــرصي ، د: انظــر ) (

 .٤٧٦ ، صـ٢عبدالوهاب العشاموي ، ج

 ) .٢/١٤( ، املدين ، الوسيط يف رشح القانون السنهوري/ د : انظر)  ٢(



  

)١٢٩٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  الثانــي الفـــــــرع

   هو مبعث حياة احلقثباتاإل

 مـن رضورة عليـا إذا كنـا يف جمتمـع التحكيمـي ثبـات ال تبدو لفكرة اإلقد  

ــه ــأبى ضــمري كــل فــرد في  ، لكــن الواقــع عــىل اآلخــرين أن ينكــر حقــوق مثــايل ، ي

ً ارتباطـا وثيقـا بالقاعـدة التـي ثبـات  اإلتـبطخالف تلك النظرة املالئكية ، من هنـا ار ً

تقىض بأن املعتدى عىل مركـزه القـانوين ال يـستطع أن يقتـىض حقـه بنفـسه ، وإنـام 

ــا  ــوء إم ــن اللج ــد م ــالتحكيم ، وأن إىل القــضاء ، أو إىلالب ــة ك ــيلة ودي ــسلح  وس يت

ــإذا مل يــتمكن مــن الــذي املحكــم بوجــود حقــه إقنــاعب  إقامــة ينازعــه فيــه الغــري ، ف

  .)١(ًالدليل عليه أصبح حقه جمردا من كل قيمة علمية 

   الثالـــــثالفـــــــرع

   احملكمقناع وسيلة إلثباتاإل

 ثبــات التحكيميــة عـىل أدلــة اإلاتجــراء املحكــم عنــد ممارسـة اإليعتمـد  

 عـن غـريه مـن القـانوين ثبـاتكافية بصحة الواقعة ، وهذا مـا يميـز اإل إقناعكعنارص 

 العلمي أو التـارخيي ، حيـث يتمتـع األخـري عنـد البحـث فيـه بحريـة كاملـة ثباتاإل

بخـالف تكــوين عقيــدة املحكـم ، ال تكــون إال مــن خـالل مــا يقــدم يف اخلــصومة 

                                                           

 ، ١٩٦٨لـسنة ٢٥ رقـم ثبـاتجاء هـذا املعنـى يف املـذكرة اإليـضاحية لقـانون اإل) (

 حتتل أمهية خاصة ، إذ أن احلق يتجرد من كل قيمة إذا مل ثباتحيث قيل بأن قواعد اإل

 هـو قـوام حياتـه ومعقـد النفـع فيـه ،  ، فالـدليلإليهيقم الدليل عىل احلادث الذي يستند 

   .١٩٦٨لسنة ٢٥ رقم ثباتاملذكرة اإليضاحية ملرشوع قانون اإل: راجع يف ذلك 



 

)١٢٩٨(  دور ات اا   

، أو تركـوا اختيـاره  طـراف اختـاره األالـذيالتحكيمية بالطرق التي رسـمها القـانون 

   .)١(هليئة التحكيم

 تطبيـق القـانون هـي يرد عىل الوقائع ال عىل القـانون ، ومهمـة املحكـم ثباتواإل

ـا بـالطرق اجلـائزة لتـستخلص أثرهـا التي الواقعة عىل  ، القـانوين يـتم التـدليل عليه

 .)٢(ومن ثم تفصل يف اخلصومة التحكيمية 

  الثالــــث املطلــــــب

 التحكيمي ثبات اإليف اإلجرائية الواجبات
  

 بموضـوع ًمتـصال التحكيم أن تـضع مـن القواعـد اإلجرائيـة مـا تـراه ئة كان هليإذا

ــاعالنــزاع ، أو  ــام إتب ــة إجرائــي نظ ــني يف منظم ــيم أو ، مع ــز التحك ــن مراك  مركــز م

ــدائم ، إال أن   حتكــم عمليــة التحكــيم جرائيــة اإلواجبــات العديــد مــن الهنــاكال

ــىل امل ــب ع ــا بوجي ــم احرتامه ــحك ــرتض اعتباره ــة رضوريا مف ــق العدال  لتحقي

 . املرتبطة بالنظام العام لقواعد لالتصدي ، بام ال خيل ذلك من عدم اإلجرائية

                                                           

 العلمي أو التارخيي من حيث أن األخري طليق ثبات القانوين عن اإلثباتخيتلف اإل) (

 قيـد بحيــث يـستجمع فيــه الباحـث أدلتــه عـىل صــحة الوقـائع التــي يقررهـا مــن أيمـن 

ً ، للمزيد راجع تفصيال ثبات طريق يراها كافية لإلأيستندات التي حتت يده ، أو من امل

 ، السنهوريعبدالرزاق /  االلتزام ، دآثار ، ثباتالوسيط يف رشح القانون املدين ، اإل: 

 . وما بعدها ١٤ ، صـ١١ ، بند ١٩٨٦دار النهضة العربية 

عـىل أبـو عطيـة هيكـل ، دار / املحكمني ، د أمام ثباتالقواعد اإلجرائية لإل: انظر ) (

  .١٠ ، صـ٢٠١٦اجلامعة اجلديدة ، ط



  

)١٢٩٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ً يتبــع منهجــا قــضائيا هبــدف إنــام واجبــات احــرتام املحكــم لتلــك اليفو ــزالً  إن

 ،  عـىل خـالف ذلـكطـراف ولـو اتفـق األحتى ،حكم القانون عىل وقائع اخلصوم 

 .ً حمال للبطالن إجراؤه ال يصبح حتى

 ، ومـن صوم باخلـيـرتبط ذاته ، ومنهـا مـا حكم منها ما يتعلق باملالواجبات وهذه

 بوجـه خـاص جمموعـة التحكيمـي ثبـاتواإل ، بوجه عـام ثبات عملية اإلحتكمثم 

 . يؤسس املحكم حكمه عىل بناء سليم حتى اإلجرائية، واجباتمن ال

ــى ــم وحت ــىل أه ــرف ع ــك  نتع ــاتتل ــسم الواجب ــث نق ــذا املبح ــرعني إىل ه  ف

  :التايلمتتاليني عىل النحو 

   األولالفـــــرع

   احملكمعلى التي اإلجرائية الواجبات

 التحكيمي ثباتاحرتامها يف اإل
  

ـــع اإلحـــرى ـــذكر أن املحكـــم ال يتب ـــام اتجـــراء بال ـــة أم ـــشكليات املتبع  وال

ً  حمرتمـاثبـاتإلًا بمبـادئ ا مقيـداتجـراء يملـك حتديـد تلـك اإلنـاماملحاكم ، وإ

  .جرائيةإياها من أجل حتقيق العدالة اإل

 املقاصــد إىل الفــرع نقــسم هــذا بــادئ املتلــك أهــم نتعــرف أكثــر عــىل وحتــى

 :التالية 

   األولاملقصـــــد

  ثبات مرحلة اإليف احلياد واجب

 يف احرتامهـا جيـب عـىل املحكـم التـي التقـايض هذا املبدأ من أهم مبادئ يعد

 عــىل قاعـــدة أصـــولية قوامهــا وجـــوب اطمئنـــان يتأســـسصومة التحكيميـــة اخلــ



 

)١٣٠٠(  دور ات اا   

ــز أو  ــده دون حتي ــق وح ــن احل ــصدر إال ع ــضاءه ال ي ــيه وأن ق ــايض إىل قاض املتق

 والتحكــيم اء حرصــت األحكــام التـرشيعية املنظمــة لــشئون القــضولــذلك ،هـوى 

ــذ ــوفري ه ــدعيم وت ــاعــىل ت ــايض اد احلي ــق املتق ــن ح ــيف ومل تغفــل ع  صومة اخل

لـئن كـان مـن املقـرر أن :  أكدت عليه حمكمة الـنقض بقوهلـا حسبام ،حكيمية الت

ــادئ  ــاة املب ــيم مراع ــة التحك ــىل هيئ ــب ع ــة قــضائية يوج ــيم ذو طبيع ــار التحك اعتب

ــية  ــاد –األساس ــايض يف - احلي ــع التق ــيام م ــا أو حتك ــيم عادي ــان التحك ــواء ك ً وس

  .)١(التفويض بالصلح 

ــصد و ــاديق ــدأ احلي ــو  : )٢( بمب ــخل ــن  ال ــم م ــب املحك ــن جان ــل أو أيذهن م  مي

 فـال ، )٣( سيفـصل فيـه الـذي النـزاع يفتعاطف مسبق مع وجهة نظـر أحـد اخلـصوم 

حيــق لــه أن يتخــذ أي مبــادأة مــن جانبــه يف مجــع األدلــة التــي توصــل إيل حقيقــة 

النـزاع ، أو أن يثـري وقـائع مل يثريهـا اخلـصوم ، وهـذا الـدور الـسلبي للمحكـم كـان 

ا ملكـا للخـصوم ، ويف ظـل هـذه اعتبارهـ التقليـدي للخـصومة بصورلت مع ايشيتام

                                                           

  .٩/٢/٢٠١٠ق ، جلسة ٧٤ لسنة ٢٤٠ ، طعن رقم مديننقض : انظر ) ١(

مبدأ احلياد من املبادئ املعتربة يف الكثري من التـرشيعات ويف التحكـيم الـوطني ) ٢(

 ، ١٩٨٧حكمني الدوليني الصادر عام  أكدته قواعد الرشف املهني للماوالدويل ، وهذا م

 ، مـن قواعـد ١٦،١٨ من الئحـة مجعيـة املحكمـني األمريكيـة واملـادتني ١٩واملادة 

 ١٠للتحكيم التجاري الدويل ، واملادة   من القانون النموذجي١١اليونسرتال ، واملادة 

 .ًمن الئحة حمكمة حتكيم باريس واشرتاطها رضورة أن يكون املحكم حمايدا 

التحكيم يف املواد املدنية والتجارية ، دار اجلامعـة  –‘ –نبيل عمر / د: انظر )٣(

 .١٠٠ ، صـــــ٢٠٠٤اجلديدة 



  

)١٣٠١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الظــروف التــي تنكــر أي دور إجيــايب للمحكــم  مل يكــن يف اســتطاعته أن يطالــب 

أي خصم أو شخص مـن الغـري بتقـديم مـستند يف حيازتـه ، ألن سـلطاته مقيـدة ، أو 

باإلضـافة  أو هي املخولة له فقط بواسـطة القـانون  ، وكـام أنـه ال يـستطيع أن يعـدل 

 أن يتخـذ أي ثبـاتاحلذف طلبـات اخلـصوم ، فإنـه ال يـستطيع أيـضا يف مـسائل اإل

 بعض منهـا  ، أو أن جيـرب شخـصا عـيل تقـديم مـستند حتـت إثباتخطوة إجيابية ب

 .يده 

ـــنقض وقـــد ـــاط :  أن حيـــاد املحكـــم معنـــاه إىل ذهبـــت حمكمـــة ال عـــدم ارتب

ــة ــة أو ماديــة أو ذهني ــة رابطــة تبعي  النــزاع تتنــايف مــع أطــراف مــع أحــد املحكــم بأي

ًاستقالله ، بام يشكل خطـرا حقيقيـا يتمثـل   امليـل جتـاه أحـد الطـرفني ، أو يثـري يفً

ً املحكـم أن يكـون مـستقال وحمايـدا ، وإنـام يتعـني يف فـيًشكوكا مـربرة ، وال يك ً

 سيــصدره ســوف يتــسم الــذي التحكــيم أن احلكــم يفأن يـسود االعتقــاد لــدى طــر

 .)١(بالعدل

 واسـتكامهلا مـن أجـل دلـة تقـدير األيف للمحكـم اإلجيـايب الدور في ال ينهذاو

 وهــذا مــا نــصت عليــه ،)٢( العدالــة اإلجرائيــةحتقيــق أجــل متكينــه مــن مــنمتكينــه 

ــادة  ــانون اإل) ٧٠(امل ــن ق ــاتم ــا ثب ــأمر :  بقوهل ــسها أن ت ــاء نف ــن تلق ــة م للمحكم

 كـل يفة كـام يكـون هلـا  ذلـك فائـدة للحقيقـيف بشهادة الشهود متى رأت ثباتباإل

                                                           

 .٢٣/٤/٢٠١٩ ق ، جلسة ٨٦ لسنة ٠١٠١٠٣ رقم  الطعن 

 صــــــ ،٢٠١٠ اجلامعة اجلديدة دارطلعت دويدار ، ضامنات التقايض  ، / د: انظر ) ٢(

٨١. 



 

)١٣٠٢(  دور ات اا   

ــرت باإل ــام أم ــوال كل ــاتاألح ــشهود ثب ــشهادة ال ــرى أن ب ــن ت ــشهادة م ــستدعى لل  ت

 .لزوما لسامع شهادته إظهار للحقيقة 

 بـرد وبطـالن عقـد البيـع إنــام احلكـم لـذلك قـررت حمكمـة الـنقض أن ًوتطبيقـا

حيـول دون  ذاتـه ومـن ثـم ال تفـاقيعني بطالن الورقة املثبتة له، وال يعني بطـالن اال

 حـصوله بـأي دليـل آخـر مقبـول قانونـا، كـام أنـه متـى قـدم اخلـصم ورقـة يف إثبات

ــه يكــون متمــسكا بــام هلــذه الورقــة مــن قــوة يف اإل ــاتالــدعوى فإن ــإذا اســتبان ثب  ف

 إعـــامال - ملحكمـــة املوضـــوع مـــن الورقـــة وجـــود مبـــدأ ثبـــوت بالكتابـــة فلهـــا 

 أن تـأمر مـن تلقـاء نفــسها -  تثبـا مـن قـانون اإل٧٠للرخـصة املخولـة هلـا باملـادة 

  .)١( بشهادة الشهودثباتباإل

                                                           

 أن احلكم برد وبطالن عقد البيع إنام يعني بطالن -ملحكمة  هذه اقضاء جرى حيث 

 حصوله بـأي إثبات ذاته ومن ثم ال حيول دون تفاقالورقة املثبتة له، وال يعني بطالن اال

دليل آخر مقبول قانونا، كام أنه متى قدم اخلصم ورقة يف الـدعوى فإنـه يكـون متمـسكا 

بان ملحكمـة املوضـوع مـن الورقـة وجـود  فإذا اسـتثباتبام هلذه الورقة من قوة يف اإل

 - ثبات من قانون اإل٧٠ املادة إعامال للرخصة املخولة هلا ب-مبدأ ثبوت بالكتابة فلها 

 بشهادة الشهود ، وإذ ال يتطلب القانون بيانات معينة يف ثباتأن تأمر من تلقاء نفسها باإل

 مـن اخلـصم الـذي حيـتج ا مبدأ ثبوت بالكتابة ويكفي أن تكون صادرةعتبارهالورقة ال

 . عليه هبا وأن جتعل الترصف املدعى به قريب االحتامل

 كان ذلك، وكان الثابت باألوراق أن الطاعن متسك بدفاعه أمام حمكمة املوضـوع ملا

 واقعة البيع ودلل عىل ذلك بحافظة املستندات املقدمـة منـه باجللـسة اخلتاميـة بصحة

ويت عىل إقرار املطعون ضدها بحـصول البيـع  للحكم والتي طستئنافوأثناء حجز اال

 وتنازل زوجها عـن رخـصة املخبـز وقيـد املحـل باسـمه يف ٢٠/١/١٩٩٠واملؤرخ 



  

)١٣٠٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــاد ويعــد ــل داخــل حي ــة التــي تعم ــن الوســائل الفني ــصومة إطــار املحكــم م  اخل

ـا عـن حيـدة املحكـم وهـو ،التحكيمية  ـا خيتلـف متام  تـرتبط يف املقـام التـي )١(ً م

د يمــس  بــام قــراألول بفكــرة األخــالق والنزاهــة ، والــرباءة الوجدانيــة مــن املــشاع

 التحكــيم بنــاء اتإجــراء للمحكــم،  وعــىل ذلــك فــاملحكم يتــوىل املهنــياألداء 

 ســبيل ذلــك يتقيــد باحلــدود املوضــوعية يف التحكــيم وأطــرافعــىل طلــب مــن 

                                                                                                                                              

السجل التجاري وحترير عقود العمل باسمه مما يعترب مبدأ ثبوت بالكتابة جتعل الواقعة 

 عـىل املدعى هبا قريبة االحتامل، وإذ أقام احلكم املطعون فيه قضاءه برفض الـدعوى

 - املقــدم مــن الطــاعن - ١٦/٩/١٩٨٩ البيــع املــؤرخ قــدســند مــن ثبــوت بطــالن ع

واملنسوب صدوره من املطعون ضدها وخلو األوراق من سند آخـر لواقعـة البيـع دون 

أن يعرض للمستندات سالفة البيان وقوهتا التدليلية وهو ما حجبه عن استعامل الرخصة 

 وأدى به إىل عدم مواجهة دفاع الطاعن املشار باتث من قانون اإل٧٠املخولة له باملادة 

 بوجه النعي كام أنه ال يتضمن ما يسوغ رفضه وااللتفات عنه عىل الرغم من أنه دفاع إليه

 أن يتغـري بـه وجـه الـرأي يف الـدعوى فإنـه يكـون مـشوبا - لو ثبـت -جوهري من شأنه 

 - ٣٩٤١ رقـمالطعـن  ، مدينبالقصور واإلخالل بحق الدفاع بام يوجب نقضه ، نقض 

  .٢٠١٠ / ٣ / ١٠ تاريخ اجللسة - ٦٧لسنة 

خيتلف مفهوم حياد املحكـم عـن حيدتـه ، غـري أن أغلـب الفقـه يـرى التعبـري عـن ) ١(

 خـصومة إطـار باحليدة والعكس ، فنراهم يعربون عن حيـاد املحكـم بـدوره يف ياداحل

عنـدما تكـون سـلطته التحكيم ومن خالل عالقته باخلصوم حيث يظهر دوره اإلجيـايب 

 للحقيقة ، وعندما يكون للخصوم السيادة وإظهاراًعىل اخلصومة أوسع حتقيقا للعدالة 

 الـسلبي يف مواجهـة دور املحكـم رادةًعىل اخلصومة والنزاع إعامال ملبدأ سـلطان اإل

 ، سـابق مرجـعطلعـت دويـدار ، / ضامنات التقايض ، د: وهذا هو معنى احلياد ، راجع 

  .٨١صـ



 

)١٣٠٤(  دور ات اا   

 التحكـيم إدعـاء اتفـاقلواليته ويلتزم بالوقائع التي أودعها اخلـصوم ، حيـث حيـدد 

  .)١( ثباتعبء اإلالوقائع املكونة ألصل احلق املتنازع عليه وسببه و

 املــرشع قــد حــرص أســباب رد املحكــم يف قيــام ظــروف أن بالــذكر واجلــدير

 يـضع تعريفـا للمقـصود بكـل مـن مل و، جدية حـول حيدتـه واسـتقالله كوكاتثري ش

ــدة واالســتقالل  ــه ،احلي ــدة يمكــن فإن ــأن احلي ــارة ، القــول ب ــيس أو عب  عــن ميــل نف

النـزاع أو الغـري أو الدولـة بحيـث  أطـرافذهني للمحكم يكون لصالح أو ضد أحد 

 ميـل ألحــد ممـن ذكـروا أو ضـده فوجــود يرجـع معـه عـدم اســتطاعته احلكـم بغـري

عداوة أو مـودة بـني املحكـم وأحـد اخلـصوم يـرجح معـه عـدم اسـتطاعته احلكـم 

ــد ،بغــري ميــل أو هــوى   ومــن ، أنــه جيــب أن تكــون العــداوة أو املــودة شخــصية بي

  .كم خطر عن احليدة عند إصدار احلالقوة بحيث يستنتج منها قيام

 عـدم اسـتقالله إثبـات عدم حيدة  املحكـم أصـعب وأدق مـن إثبات ويالحظ أن 

ــ ــيص خت ــابع شخ ــسية ذات ط ــة نف ــدة حال ــدم احلي ــك أن ع ــم ضعوذل ــة املحك  لني

 الــذي يــصعب ألمــر ا، هلــا أمــارات خارجيــة تــدل عليهــا نوتفكــريه وينــدر أن يكــو

 إثبــات أن حيــث ، ذلــك ختتلــف عــن االســتقالل يفحليــدةا مبــارشة واإثباهتــمعــه 

عدم استقالل املحكـم يكـون عـادة أسـهل لوجـود مظـاهر ماديـة تـدل عـيل روابـط 

 النـزاع وتلـك املظـاهر املاديـة تكفـي أطـرافالتبعية القائمـة بـني املحكـم وأحـد 

 التــي الدرجــة ولــو كانــت تلــك الــروابط ليــست بحتــى ،لقيــام الــشك يف اســتقالله 

                                                           

 .٢٤٥ واىل ، التحكيم ، مرجع سابق ، صـــــ فتحي/ د : انظر )١(



  

)١٣٠٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
يـاز املحكـم أو عــدم حيدتـه كـام هـو احلــال مـثال بالنـسبة ملحكــم تـؤدي إيل انح

  .)١( بأجر لدي أحد طريف النزاع شارايعمل موظفا أو مست

 حتــت معنــى احليــاد تكــاد ينطــوي هنــا يمكــن القــول أن اســتقالل املحكــم مــن

 أعـم وأشـمل ويطلـق عليـه حريـة إطـار يفًتنعدم الفواصل بينهام ، وينـدجمان معـا 

 روابط تتعلق بالنزاع حمـل التحكـيم ، ولـو عـىل سـبيل أيحرر من  التيفاملحكم 

 عــدم ارتباطــه بــأي رابطــة يعنــي ، ممــا )٢( الــبعضأي عــىل حــد رفكــرياالرتبــاط ال

ــ ــصوصا ب ــة خ ــة أطرافتبعي ــط مادي ــود رواب ــدم وج ــري وع ــة أو الغ ــزاع أو الدول  الن

أحــد ًوذهنيـة تتنــايف مــع اســتقالله بحيــث تــشكل خطــرا مؤكــدا للميــل إيل جانــب 

ــراف ــاأط ــيم فيتن ــم أن يف التحك ــتقالل املحك ــع اس ــق م ــة أو طل ــصالح مادي ــه م  ل

 إذا أو ،رشاكــة أو ارتباطــات ماليــة مــع أي مــن طــريف اخلــصومة املعروضــة عليــه 

ــن أحــد األ ــان ينتظــر م ــرافك ــعا لتــأثريه أو ط ــة أو أن يكــون خاض  ترفيعــا أو ترقي

ــه أو وعــده أو وعيــده  لكــل مــن حيــدة  ونظــرا لــصعوبة وضــع تعريــف - توجيه

املحكم واسـتقالله فـإن القـضاء الفرنـيس كثـريا مـا يـستعمل يف شـأهنام مـصطلح 

 أيـا كـان ائية القـضةا ضـامنة جوهريـة ملبـارشة الـسلطاعتبارهـاالستقاللية الذهنية ب

ــثمــصدرها ،  ــنهام بحي ــل م ــت ك ــد امتزج ــدة و االســتقالل وق ــفتي احلي ــدو ص  تب

 .باألخرى

                                                           

 تـاريخ - ١٢٠ لـسنة - ٧٨ القـاهرة ، احلكـم رقـم اسـتئنافحكم حمكمـة : راجع  

 .٢٠٠٤ / ٣ / ٣٠اجللسة 

سحر عبدالستار إمام ، املركـز القـانوين للمحكـم ، دار / د:  يف هذا املعنى راجع 

 . ١٨٧ ، صـــ٢٠٠٦النهضة العربية 



 

)١٣٠٦(  دور ات اا   

 احلكـم يـصدر دون حتيـز أو هـوى اسـتلزم  أنيف النـزاع أطـراف يطمـئن وحتى

 :املرشع حيدة املحكم يف موضعني 

ــادة :اول ــن ١٦/٣ يف امل ــم ع ــصح املحك ــرتطت رضورة أن يف ــيم اش  حتك

 .أي شك يدور حوله يؤثر عىل حيدته 

 إن الوقــائع تتحــصل يف وحيــث ، لــذلك قــضت حمكمــة الــنقض ًوتطبيقــا  

.... طعــون ضــدها الــدعوى رقــم أن الــرشكة الطاعنــة أقامــت عــىل املجموعــة امل

ـــبطالن حكـــم اســـتئنافق أمـــام حمكمـــة ١٢٠لـــسنة   القـــاهرة بطلـــب احلكـــم ب

ــني رقــم   حتكــيم جنــوب القــاهرة االبتدائيــة الــصادر ٢٠٠٣لــسنة .... املحكم

 التحكـــيم اتفـــاق يف النـــزاع القـــائم بيـــنهام بنـــاء عـــىل ٢٠٠٣ أبريـــل ١٢بجلـــسة 

ــد العــارش مــن عقــد اخلــ ــه يف البن ــية املنــصوص علي دمات االستــشارية واهلندس

املربم بينهام، وقالت بيانا لـذلك إن هـذا احلكـم ران عليـه الـبطالن لعـدم صـالحية 

 املحكــم الـذي عينتـه أفــصح لـرئيس جملـس إدارهتــا نعـضوي هيئـة التحكـيم أل

بعد حجز الـدعوى التحكيميـة للحكـم بعتابـه عـىل أنـه أثنـاء توليـه منـصب الـوزارة 

لته، ممـا كـشف عـن إيغـار صـدره باحتفاظـه بـاملرارة مـن  مـساءآثـاراختذ ضده ما 

 )١( لهجراء هذا املوقف الذي مضت عليه سنوات، ويثري شكوكا حول استقال

                                                           

 مكتب فني - ٢٠١٠ / ٢ / ٩ تاريخ اجللسة - ٧٤ لسنة - ٢٤٠ رقم الطعن:  راجع 

 ية كام قضت يف حكم أخر بأنه جيب عليه أن يفصح عند قبوله عن أ، ٢١٢ ـــــ ، ص٦١

 منـه عـىل أن ١٨، ويف املـادة " شكوك حول استقالله أو حيدتـهإثارةظروف من شأهنا 

امت ظروف تثري شكوكا جدية حول حيدتـه أو اسـتقالله ال جيوز رد املحكم إال إذا ق"

وال جيوز ألي من طريف التحكيم رد املحكم الذي عينه أو اشرتك يف تعيينه إال لسبب 



  

)١٣٠٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
مــادة :ا ــازت رد املحكــم املــشكوك يف ١٨ يف امل  حتكــيم حيــث أج

 .)١(حيدته 

 ثـم البـد مــن تـوافر الـضامنات األساسـية للتقــايض يف عمـل املحكـم بــأن ومـن

ــوافر ف ــدة واالســتقالليت ــه صــفتي احلي فيجــب إال يكــون للمحكــم مــصلحة يف . ي

                                                                                                                                              

 يقدم طلب الرد كتابة إىل " منه عىل أن١/ ١٩ويف املادة "تبينه بعد أن تم هذا التعيني 

ما مـن تـاريخ علـم طالـب الـرد هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خالل مخسة عرش يو

 هذه اهليئة، أو بـالظروف املـربرة للـرد، فـإذا مل يتـنح املحكـم املطلـوب رده كيلبتش

خالل مخـسة عـرش يومـا مـن تـاريخ تقـديم الطلـب، حيـال بغـري رسـوم إىل املحكمـة 

 يـدل ".من هذا القانون للفصل فيه بحكم غري قابـل للطعـن) ٩(ا يف املادة إليهاملشار 

متى قامت ظروف تثري شكوكا حول استقالل املحكـم أو حيدتـه كـان عليـه أن عىل أنه 

يفصح عنها عند قبوله القيـام بمهمتـه، أمـا إذا مل يفـصح عنهـا بعـد أن قـدر أهنـا ال تثـري 

شكوكا حول استقالله أو حيدته، ثـم علـم طـرف التحكـيم هبـذه الظـروف بعـد أن عينـه 

 خالل مخسة عرش يوما تحكيم برده إىل هيئة الورأي أهنا تثري ذلك، كان له أن يقدم طلبا

من تاريخ عمله هبا، فإذا مل يتنح املحكـم خـالل مخـسة عـرش يومـا مـن تـاريخ تقـديم 

من ذات القانون للفـصل ) ٩(الطلب، حيال إىل املحكمة املنصوص عليها يف املادة 

اح، فيه بحكم غري قابـل للطعـن، وعـىل ذلـك فإنـه إذا مل يقـم املحكـم بواجـب اإلفـص

 التحكيم دون اعرتاض عىل املحكم، فال جيوز النعـي عـىل حكـم إجراءاتواستمرت 

التحكيم ملجرد أن املحكـم مل يفـصح عـن الظـروف التـي قـد تثـري الـشك يف حيدتـه 

 - ٢٠١٠ / ٢ / ٩ تـاريخ اجللـسة - ٧٤ لـسنة - ٢٤٠ رقـم الطعـن:واستقالله، راجع 

  .٢١٢ ، ص ٦١مكتب فني 

 ، دار الرمحنهــدى حممــد عبــد/ م يف خــصومة التحكــيم ، ددور املحكــ: انظــر ) ١(

 . وما بعدها ١٦٦ ، صـ١٩٩٧ العربيةالنهضة 



 

)١٣٠٨(  دور ات اا   

النزاع فال جيوز اختيار شخص حمكام إذا كـان طرفـا يف النـزاع أو لـه مـصلحة فيـه 

 .عىل أي وجه

 مـن١٨ دة نـص املـامـؤدى أن القـاهرة اسـتئناف لـذلك قـضت حمكمـة ًوتطبيقـا

ســية للتقــايض يف عمــل القــانون املــشار إليــه أنــه البــد مــن تــوافر الــضامنات األسا

 إال يكـون للمحكــم فيجــب فيـه صــفتي احليـدة واالسـتقالل ، افراملحكـم بـأن يتــو

 أو زاعمصلحة يف النـزاع فـال جيـوز اختيـار شـخص حمكـام إذا كـان طرفـا يف النـ

 املحكـم هـو عـدم ارتباطـه بـأي رابطـه اسـتقاللله مصلحة فيه عىل أي وجـه ، وأن 

ــ ــة ب ــود رأطرافتبعي ــدم وج ــزاع وع ــتقالل  الن ــع اس ــايف م ــة تتن ــة وذهني ــط مادي واب

املحكـم كــأن يكــون لــه مــصالح ماديـة أو رشاكــة أو وكالــة أو ارتباطــات ماليــة مــع 

 ومـساعدة استـشاراتأي من طـريف اخلـصومة املعروضـة عليـه أو يبـارش تقـديم 

 )١( التحكيم اتإجراء أجر أثناء سري ل النزاع مقابأطراففنية ألحد 

                                                           

 كـان الثابـت مـن املـستندات أن ملـا هذا املعنى قـضت حمكمـة الـنقض بأنـه ويف 

حمكم الرشكة املدعى عليها هو يف ذات الوقت وكيال عـن الـرشكة بموجـب التوكيـل 

وإن كـان .  كان قائام حتى الفـصل يف الـدعوى التحكيميـةالرسمي عام يف القضايا وإن

ه هـذا الـسبب آثـار الرد يف امليعاد إال أن االسـتثناء وهـو إجراءات اختاذاألصل أن يتم 

وإذ قـرر املـدعى . أثناء دعوى البطالن عند اكتشاف عدم الصالحية بعد صدور احلكـم

م عـن أداء الواجـب أنه مل يعلـم هبـذا الـسبب إال بعـد صـدور احلكـم ونكـص املحكـ

امللقى عىل عاتقه فلم يطلع اخلصم عىل هذه الظروف التي بال شك تثري الشكوك حول 

استقالله فور حدوثها وحتى الفصل يف الدعوى التحكيمية، وخلـت األوراق ممـا يفيـد 

توافر هذا العلم لدى املدعى يف أي وقت سابق كام مل يثبت املدعى عليه ذلـك وهـو 

د التمسك بسقوط حق املدعى وبتوافر التنازل الضمني عن التمـسك واجب عليه أن أرا



  

)١٣٠٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 خـصومة التحكـيم أطـراف املحكـم بالـسامح ألحـد قيام عىل ذلك ال يعد ًوبناء

 ، )١( حدده لذلك ال يدل عىل عدم حياد املحكـم الذي عادبتقديم مستندات بعد املي

 ما يرون من وسائل دفـاع طاملـا إبداء يفوال ينال حياد املحكم من تقييد اخلصوم 

انون املتفـق  ودور املحكم هنا هو إعـامل حكـم القـ،ًعىل النحو املسوح به قانونا 

  .)٢( النزاع املعروض عليه يفعليه ليفصل 

ــاألقوال املرســلة كــام ــد ب ــدة واالســتقالل إثبــات يف ال يعت  يف عــدم تــوافر احلي

 ويستـشف هنـاك دليـل يؤكـد صـدق إدعـاء اخلـصم ، نجانب املحكم ، ما مل يكـ

                                                                                                                                              

به، ومن ثم فقد صح من املدعى التمسك به يف دعوى البطالن، وما ساقه املدعى عليه 

 فـإذا كـان االعتـذار باجلهـل بالقـانون ال يـسعفه فـإن األوراق جلهـلمن دفاع معتصام با

 وانعقـــدت أوىل جلـــساته تفــضح بفـــساده إذ أن هيئـــة التحكـــيم كانـــت قـــد اكتملـــت

 فبان عدم احلاجة إىل إصـدار توكيـل ثـم أعقـب ذلـك حتريـر التوكيـل ٢٨/١/٢٠٠٨

 وإذ كان ذلـك وترتـب عـىل تـوافر سـبب عـدم الـصالحية حمكـم ٢/٢/٢٠٠٨بتاريخ 

املدعى عليه وقوع بطالن يف حكم التحكـيم وهـو أحـد أسـباب قبـول دعـوى الـبطالن 

 ٥٩/٢٠٠٧م الصادر يف الدعوى التحكيمية رقم فتقىض املحكمة ببطالن حكم التحكي

 القاهرة ، احلكـم استئنافحمكمة :  راجع ، للتحكيمسكاين التعاوين اإلادمركز االحت

 .٢٠٠٩ / ٥ / ١٨ تاريخ اجللسة - ١٢٥ لسنة - ٧٥رقم 

ـــر ) ١( ق ، جلـــسة ١٢٠لـــسنة ١ القـــاهرة يف الـــدعوى رقـــم اســـتئنافحكـــم : انظ

٢٩/٤/٢٠٠٣. 

 ، ٢٠٠٧فتحي واىل ، منشأة املعارف ، / يم بني النظرية والتطبيق ، دالتحك: انظر ) ٢(

  .٣٠٢صـ



 

)١٣١٠(  دور ات اا   

 ال كـام ،)١( اخلـصومة التحكيميـة يف للفـصل التـصديمنه عدم تـوافر احليـدة عنـد 

ــن فــييك ــروج ع ــشكل مظهــرا للخ ــز ي ــك حتي ــتج عــن ذل ــرد الــشكوك ومل ين ً جم

 يـسانده أي ال الـذي املرسـل القـول بـأن مـا أكدتـه حمكمـة الـنقض وهـذااحليدة ، 

  .)٢( حياد املحكميف ثردليل باألوراق ال يؤ

 املحكــم طاملـــا قبــل أداء املهمـــة ، شــأنه شـــأن يف تــوافر احليـــاد ويفــرتض

رشة الوظيفـة القـضائية واملهمـة التحكيميـة ، مـن جانـب  ، فهو رشط ملبـاالقايض

ــارا مــن جانــب يتعــارض وال)٣( واملحكــم القــايض ً ذلــك مــع كــون املحكــم خمت

 أن يكـون املحكـم أحـرص النـاس ينبغـي ثـم ومـن ،)٤(ً تابعا هلم وبالتايل طرافاأل

                                                           

 راغب ، هل التحكيم نوع من القضاء ، جملة احلقوق ، الكويت ، وجدي/ د:انظر ) ١(

 .١٣١ ، ١٩٩٣ ، مارس يونيو الثاينالعدد األول و

ل ذلك  السبب السادس من عدم توافر رشطي احليدة واالستقالوعن:  حيث قضت 

أن احلارض عن املـدعي علـيهام جحـد الـصور الـضوئية املقدمـة مـن املـدعي ضـمن 

 ثم عاد وقرر احلارض عن املدعي عليهام بالتنازل عن جحد الـصور -حافظة مستنداته 

 -الضوئية وذلك بإيعاز من املحكم، فإن هذا قول مرسل ال يـسانده أي دليـل بـاألوراق 

 ومن ثـم فكـان - دفعه إثباتو الدفاع هو املكلف بوكان من املقرر أن صاحب الدفع أ

 وملـا كـان ذلـك -يتعني عىل املدعي أن يقدم الدليل عىل ما يبديـه مـن دفـاع أو دفـوع 

وكانـت أقــوال املـدعي أقــوال مرسـلة مل يقــم الـدليل عليهــا بـاألوراق فمــن ثـم تقــيض 

 - ٣٠  رقـماحلكـم: املحكمة برفض هذا السبب من أسباب الطعـن ، راجـع يف ذلـك 

  .٢٠٠٩ / ١ / ٢٢ تاريخ اجللسة - ١٢٥لسنة 

  .٢٧/٢/٢٠٠٥ق ، جلسة ١٢١ لسنة ٤٤٥ ، طعن رقم مدين نقض) ٣(

 .١٤/٣/٢٠١١ ق ، جلسة ٧٩ لسنة ٩٥٦٨ ، طعن رقم مدين نقض) ٤(



  

)١٣١١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
دعى  مـن يـولـذلك ،)١(عىل حياة ، بأن ينأى بنفسه عن كل ما يثـري الـشك والريبـة فيـه 

ــصوم  ــن اخل ــالفم ــه اإلخ ــك علي ــات ذل ــسك ثب ــه والتم ــم يف ب ــدور حك ــل ص  قب

 عـدم إىل اسـتنادااخلصومة ، وليس له بعد صدور احلكـم أن يرفـع دعـوى ببطالنـه 

 وجــود عالقــة تربطــه فــي إذا كــان املحكــم قــد أخإال )٢(تــوافر احليــاد يف املحكــم 

 التحكـيم اتفـاقالن  مـن الطعـن بـبطخـر ، فإن ذلك يمكن الطرف اآلطرافألبأحد ا

نتيجة الغلط  يف شـخص املحكـم عـىل أسـاس عـدم التـزام املحكـم وقيـام قرينـة 

 .)٣(كافية عىل انتفاء حياد املحكم 

ــل ًوتطبيقــا ــأن األص ــنقض ب ــة ال ــد يف لــذلك قــضت حمكم ــه حماي  املحكــم أن

ــاد أن  ــدم احلي ــدعى ع ــىل مــن ي ــة ، وع ــة التحكيمي ــد قبــل املهم ــا دام ق ومــستقل م

ــه قــد علــم بالعيــب قبــل صــدور حكــم التحكــيم ، يتمــسك بــذلك  ــه طاملــا أن ويثبت

 يف إىل عــدم تــوافر أهيــام اســتناداولــيس لــه بعــد صــدوره أن يرفــع دعــوى ببطالنــه 

  .)٤(املحكم 

                                                           

طلعت يوسف خاطر ، حياد املحكم واستقالله بني النظرية والتطبيـق ، / د : راجع) ١(

 .٨٣ ـــــ ، بدون نارش ، صـ٢٠٠٩ دراسة تأصيلية مقارنة ،

ــر ) ٢( ــن رقــم : انظ ــسنة ٢٤٠طع ــادئ القانونيــة ٩/٢/٢٠١٠ق ، جلــسة ٧٤ ل  ، املب

  النقض يف التحكيم التجاري حكمةمل

الـسيد عيـد نايـل ، الـدورة التمهيديـة كليـة احلقـوق / التزامات املحكم ، د: انظر ) ٣(

  .٢٧١، صـ٢٠١٠ ، يونيو اإلسكندريةجامعة 

   .٩/٢/٢٠١٠ق ، جلسة ٧٤ لسنة ٢٤٠الطعن رقم  : جعرا) ٤(



 

)١٣١٢(  دور ات اا   

 عـىل متكـني ى املبنـ)١(ً مبدأ احلياد تطبيقا ملبـدأ املواجهـة بـني اخلـصوم ويعد

 أطـــرافدفاع كـــل  واملناقـــشة لكـــل وســائل الـــطــالعاخلــصوم مـــن العلـــم واال

ــك بالوقــائع ،خــصومة التحكــيم  ــد املحكــم يف ذل ــي ويتقي ــصوم الت  عرضــها اخل

 املناقشة بصددها ، وتقيـده بطلبـات اخلـصوم دون أن يتجاوزهـا مـن حيـث ومتت

ــدة ، وهــو مــا حيقــق يفالتغيــري  ــة يف مــضموهنا أو اســتحداث طلبــات جدي  النهاي

  .)٢(كمنياملحت إرادة غري إىلعدم انرصاف خصومة التحكيم 

 كـل تقـاض ، حتـى ولـو كـان أمـام جلنـة قـضائية يف املبدأ جيـب احرتامـه وهذا

ــاملعنى  ــة ب ــيس حمكم ــيول ــىل الفن ــوف ع ــم الوق ــسنى للمحك ــى يت ــدقيق ، حت  ال

  .)٣(احلقيقة 

                                                           

 اخلصوم بكل عنـارص النـزاع ومتكيـنهم حاطةيعنى مبدأ املواجهة بني اخلصوم إ)  ١(

من الرد ومناقشة كل الدفوع واألدلة الستيضاح حقيقـة الـدعوى التحكيميـة ، راجـع يف 

عبـدالفتاح ، دار عزمـي / ًذلك تفصيال ، واجب القـايض يف حتقيـق مبـدأ املواجهـة ، د

 . وما بعدها ٢٠ ، صـ١٩٩٣النهضة العربية ، 

فتحي واىل ، مرجـع /  وما بعدها ، د١٢٥نبيل عمر ، مرجع سابق ، صت/ د: انظر ) ٢(

  .٣٠٢سابق ، صـ

 ، يآمـال الفزايـر/  لـدى دإليـهأمحـد مـسلم ، أصـول املرافعـات مـشار / د: انظر) ٣(

 .٧١ ، صـ سكندريةاإلضامنات التقايض ، منشأة املعارف ، 



  

)١٣١٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  ــي الثاناملقصـــــــد

   التي اإلفصاح عن الظروف والوقائع واجب

   شكوك حول حياديتهإثارة شأنها من

جيـب أال يكـون :  عـىل أنـه السعوديمن نظام التحكيم ) ١٦ (ةاملاد تنص  

ــم ــصلحة للمحك ــول يف م ــه وط ــذ تعيين ــه من ــزاع ، وعلي ــراء الن ــيم أن اتإج  التحك

ً مـن شـأهنا أن تثـري شـكوكا هلـا مـا التي التحكيم بكل الظروف يفيرصح كتابة لطر

 .علام هبا  أحاطهام أن واستقالله ، إال إذا كان قد سبق له هحياديتيسوغها حول 

ــام   ــنص ك ــادة ت ــيم ) ١٥ (امل ــانون التحك ــن ق ــه األردينم ــىل أن ــون :  ع يك

 أي بمهمتــه كتابــة ، وجيــب عليــه أن يفــصح عنــد قبولــه عــن يــامقبــول املحكــم الق

 . شكوك حول حيدته واستقالله إثارةظروف من شأهنا 

ــم أن ويعــد   ً هــذا الــنص قــد فــرض التزامــا مبــارشا عــىل كاهــل كــل حمك ً

 إثــارة ظــروف مــن شــأهنا أيبولــه القيــام بمهمتــه التحكيميــة عــن أن يكــشف عنــد ق

 أطـــراف حيـــث يلـــزم املحكـــم بـــأن حيـــيط ،شـــكوك حـــول حيدتـــه واســـتقالله 

 ظرف قد يطـرأ بعـد تعيينـه ويكـون مـن شـأنه التـأثري عـىل بأياخلصومة التحكيمية 

ــهحيد ــريت ــق يف رد املحكــم ق ــرد ، ليغــدو احل ــان عرضــة لل  ن واســتقالله ، وإال ك

حلــق يف رد القــايض؛ ذلــك أن حيــاد هيئــة التحكــيم وخلــو ذهــن املحكمــني مــن ا

املنازعة هو رشط أسايس للفصل يف أي خـصومة حتـى ال يتـأثروا بـالرأي الـسابق 

ّإبداؤه، فاألصل يف التحكيم هـو عـرض نـزاع معـني بـني طـرفني عـىل حمكـم مـن  ُ

ــوء رشو ــىل ض ــنهام أو ع ــويض م ــا أو بتف ــني باختيارمه ــار يع ّاألغي ــدداهنا، ُ ط حي



 

)١٣١٤(  دور ات اا   

ليفصل هذا املحكم يف ذلك النزاع بقرار يكـون نائيـا عـن شـبهة املـامألة، جمـردا 

  .)١( التي أحاهلا الطرفان إليهوانبهامن التحامل، وقاطعا لدابر اخلصومة يف ج

                                                           

 إن الثابـت مـن األوراق، ومـن وحيـث وقد جرى قـضاء املحكمـة اإلداريـة العليـا ، 

/... حافظة مـستندات الـرشكة طالبـة رد حمكـم اجلهـاز املركـزي للتعمـري املهنـدس

 حتضري، أهنا طويت عىل عدة صور مكاتبات موقعة من ٢/١٢/٢٠١٠املقدمة بجلسة 

 ١٣٩٨ي مل جتحدها اجلهة اإلدارية، ومنها الكتاب رقم املهندس املطلوب رده، والت

 لنهـو األعـامل ٣١/١٢/٢٠٠٧ الذي يفيد مد مـدة العمليـة حتـى ٥/٧/٢٠٠٧بتاريخ 

ــن  ، ٥/٧/٢٠٠٧ إىل ١/٦/٢٠٠٧املتوقفــة، وحــرص األعــامل املنفــذة يف الفــرتة م

فع عجلة واإلشارة إىل توقف باقي أعامل املرشوع الواردة يف الربنامج الزمني وطلب د

، ٣١/١٢/٢٠٠٧العمــل وموافاتــه بالربنــامج الزمنــي لالنتهــاء مــن كافــة األعــامل قبــل 

 ملرشوع، الذي يفيد بطء معدالت العمل با١٨/٧/٢٠٠٧ بتاريخ ١٤٧١والكتاب رقم 

وعدم موافاته بالربنامج الزمنـي، واإلنـذار بـسحب العمـل إذا مل يـتم دفـع عجلـة العمـل 

ـــرشوع يف التو ـــن امل ـــاء م ـــم لالنته ـــاب رق ـــددة، والكت ـــات املح ـــاريخ ١٧٧٥قيت  بت

 الذي يعرض ألوامر اإلسناد وقيمتها ومد مدة املرشوع وعـدم استـصدار ٢/٩/٢٠٠٧

الربنامج الزمني وبطء معدالت التنفيذ باملوقع، واإلنذار األول بـسحب العمـل وينتهـي 

 لسنة ٨٩الكتاب إىل سحب العمل من الرشكة وإسناده عىل احلساب طبقا للقانون رقم 

، وما تاله من كتب دعوة حلضور جلان اجلرد وحرص األعامل وإصـداره القـرار ١٩٩٨

 ١٨٥٨ رقـم الكتـاب بتشكيل جلنة اجلرد واحلـرص، ثـم إصـداره ٢٠٠٧ لسنة ٦٣رقم 

...  سحب العمل ثم كتابـة بـسحب العمـلإجراءات بالرتيث يف ١٠/٩/٢٠٠٧بتاريخ 

 باجللـسة نفـسها واملنطويـة عـىل صـور  املقدمـة٢إلخ، وكذا حافظة املستندات رقـم 

مكاتبات موقعة من املهنـدس املـذكور بتـشكيل جلنـة االسـتالم االبتـدائي للمـرشوع، 



  

)١٣١٥(

                                                                                                                                              

 نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

وطلب تنفيذ بعض األعامل بناء عـىل طلـب حمـافظ كفـر الـشيخ إلدراجهـا يف ختـامي 

 .إلخ... املرشوع

دت بالبنـد  كانت طلبات الرشكة املحتكمة التي ختتص بنظرها هيئـة التحكـيم وروملا

 حساب الكميـات الفعليـة لألحجـار املـستخدمة -١: الرابع من مشارطة التحكيم وهي

 -٣.  أسعار البنود اإلضـافية واملـستجدة-٢. ميةيف حواجز األمواج واألساسات الركا

 األعبـاء والتكـاليف اإلضـافية -٤. تأخر رصف مستحقات الرشكة طوال مدة املـرشوع

 التعويض عن حترير سـعر رصف -٥. لزيادة مدة املرشوعالتي تكبدهتا الرشكة نتيجة 

 رصف مجيع مستحقات الرشكة لدى اجلهـاز، وكانـت طلبـات -٦. العمالت األجنبية

اجلهاز التي وردت بالبند نفسه منها أحقية اجلهاز يف توقيع غرامة التأخري عـىل الـرشكة 

املكاتبات السالفة ، وكانت ...املحتكمة وسحب األعامل وإعادة إسنادها عىل حساهبا

البيان تقطع بمشاركة املحكم املطلوب رده يف سحب العمل من الرشكة والتنفيذ عىل 

 قرار السحب، وهي من بني املسائل املعروضة عىل هيئة التحكيم، عتامدهاحلساب وا

مما تتوفر معه شكوك جدية حول حيدة هـذا املحكـم أو اسـتقالله وعـدم تـأثره بـالرأي 

 شأن سحب العمل والتنفيذ عىل احلساب وتبعات ذلـك مـن غرامـات السابق إبداؤه يف

إلخ، مما يفقده رشط احليدة الذي هو رشط أسايس للفصل ... التأخري وفروق األسعار

يف أي خصومة، وهي من ضامنات التقايض األساسية التي ال غنى عنها بالنسبة إىل كـل 

ابتــه والقـضاء بــرد هــذا عمـل قــضائي، ويغـدو طلــب رد املحكــم يف حملـه، حريــا بإج

 .املحكم

 اعتبـاره كان املرشع قد رتب عىل احلكم برد املحكم إلغاء قضاء هيئة التحكيم ووملا

كأن مل يكن، مما يغني عن الفصل يف طلب بطالن حكـم التحكـيم دون حاجـة لبحـث 

 املحكمـة اإلداريـة العليـا ، الطعـن رقـم حكـم: األسباب الواردة هبـذا الطلـب ، راجـع 



 

)١٣١٦(  دور ات اا   

 إذا مـا املحكمـة دعـوة املحكـم لبيـان عـىل من املادة سـالفة الـذكر أن ويستفاد

ً هـذه الـدعوى ، وقـد ورد منـه كتابـا يفيـد يفًحمكـام كان هناك ما يمنع من أن يكون 

ً متعمــدا هـذه الظــروف فـي يــؤثر عـىل حيدتــه ، إال أنـه قــد خينع مـاأي بعـدم وجــود

 يرتتــب عليــه رد هــذا املحكــم إذا تــم الــذي ، األمــر طــرافًكعالقتــه مــثال بأحــد األ

 مـا هـو احلـال عنـد اكتـشاف ذلـك بعـد ولكـناكتشاف ذلك قبل صـدور احلكـم ، 

ـايل احلكـم ، إبطـال يرتتـب عليـه طلـب الـذير احلكـم ، األمـر صدو  العـودة وبالت

ــة إىل ــل الفــصل طــراف كــان عليهــا األالتــي احلال ــات يف قب  الــدعوى وضــياع نفق

ـا األالتيالتحكيم واملصاريف  ً هـدرا ، وعليـه يكـون إبطـال احلكـم طـراف حتمله

ىل أسـاس أنـه  من املحكم ، فإنـه بـذلك ال يـستحق األتعـاب عـادرراجع لسبب ص

 .)١( إصدار حكمه لسبب راجع إليه يفمل ينفذ التزامه املتمثل 

  ـــــث الثالاملقصـــــــــد

  اخلصومبني حق الدفاع يف املعاملة اإلجرائية احرتام واجب

 ثبــات مرحلــة اإليف جتــب عــىل عــاتق املحكــم التــي الواجبــات اإلجرائيــة مــن

 وحـسن أداء التقـايضرتباطهـا بمبـادئ  املعاملـة اإلجرائيـة بـني اخلـصوم الاحـرتام

 حيتلـه اخلـصم ، ومـا الـذي اإلجرائـيالعدالة اإلجرائية ، بـام يتامشـى مـع املركـز 

                                                                                                                                              

 ٢ رقم اجلزء ٦٠ فني تب مك- ٢٠١٥ / ٧ / ٢٨ تاريخ اجللسة - ٥٩ لسنة - ١٢٨٢٤

 .١١٩٥  ص -

ــك  ــع يف ذل ــشأة / د:  راج ــاري، من ــاري واإلجب ــيم االختي ــا ، التحك ــد أبوالوف أمح

 .٣٢٠صـ ، الطبعة اخلامسة، اإلسكندريةاملعارف،



  

)١٣١٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــع  ــسب املوق ــة ختتلــف بح ــات إجرائي ــن مكن ــه م ــع ب ــييتمت ــدعوى يف اإلجرائ  ال

 .التحكيمية 

 : اخلصوم بني حق الدفاع يف احرتام املعاملة اإلجرائية واجب مظاهر أهم

 ، ثبـات مرحلـة اإليفظاهر املعاملة اإلجرائيـة بـني اخلـصوم املـساواة  من ميعد

ــيم  ــة التحك ــىل حمكم ــني ع ــث يتع ــق - حي ــراف إذا اتف ــضاع أط ــىل إخ ــزاع ع  الن

 طـراف ذلـك األيف وقواعـده ، أو فوضـها ثبـاتالتحكيم لقانون معني بـشأن أدلـة اإل

 نــص التــي ثبــات اإلاتإجراء بــيــد التقي– املــرصيً، فاختــارت قانونــا غــري القــانون 

  .)١( تتعلق بالنظام العام التي املرصي ثباتعليها قانون اإل

ملـا كـان املـرشع قـد بـني األدلـة :  هذا املعنى قضت حمكمة الـنقض بـأن يفو

ــي ــا الت ــن هب ــات يمك ــد إثب ــا وقي ــدد نطاقه ــوق وح ــايض احلق ــوب الق ــا إلزام بوج ه

 عـــىل تفـــاقو اال التجـــاوز عنهـــا ، أينبغـــيمحايــة حلقـــوق املتقاضـــني ، فإنـــه ال 

خمالفتها ، بإضافة وسيلة أخـرى ال يقرهـا القـانون ، فاالسـتناد إىل البـشعة كوسـيلة 

 احلق أو نفيه مما تأباه سـنن املجتمـع ، وحترمـه قواعـد النظـام العـام ، ملـا ثباتإل

  .)٢(فيه من احتامل األذى للمتخاصمني 

                                                           

العربية ط الثالثـة  ، الوجيز يف التحكيم ، دار النهضة صاوي السيدأمحد / د:  راجع 

 . وما بعدها٢٠٠ ، صــ ٢٠١٠

أمحـد الـسيد صـاوى ، /  لـدى دإليـه ، مـشار ١٩/٥/١٩٥٥ ، جلـسة مدين نقض 

  .٢٠٠مرجع سابق ، صــ



 

)١٣١٨(  دور ات اا   

دون اطالعـه  غيبـة اخلـصم يف مـستند أي مظـاهر هـذا الواجـب عـدم قبـول ومن

ــه ، أو  ــايفعلي ــم ، م ــدعوى للحك ــز ال ــرتة حج ــد   ف ــيم ق ــة التحك ــن حمكم مل تك

 .رصحت للخصوم بإيداع مستندات أو مذكرات مع الترصيح باالطالع عليها 

ً قضت هبذا حمكمة النقض ، إذ قـررت أنـه ال جيـوز للمحكمـة طبقـا لـنص وقد

ــا ١٦٨م  ــة أوراق ــاء املداول ــل أثن ــات أن تقب ــأو ،ً مرافع ــن  م ــذكرات م ستندات أو م

  .)١(ًأحد اخلصوم دون اطالعه عليها ، وإال كان العمل باطال  

 إىل تقـــديم طــراف يعـــد مــن مظـــاهر تلــك الواجـــب دعــوة املحكـــم األكــام

 النـزاع ، وال يقـف األمـر يف يراهـا رضوريـة للحكـم التـيإيضاحات حـول الواقعـة 

بـــار، أن احرتامـــه  االعتيف عـــىل املحكـــم األخـــذ ينبغـــيعنـــد هـــذا احلـــد ، بـــل 

 عنـرص رآه املحكـم أي إىلملقتضيات حرية الـدفاع تقتـىض لفـت نظـر اخلـصوم 

ــه  ــا قدمــه اخلــصوم ولكــنهم مل يتمــسكوا ب ًعنــرصا واقعي  تأســيس إدعــاءاهتم ، يفً

ــيم  ــة التحك ــع طبيع ــيا م ــيًمتاش ــوي الت ــتغراق تنط ــد االس ــري بع ــدر كب ــىل ق  يف ع

  .)٢(الشكلية اإلجرائية 

 كـل مـا إبـداء تـوفري الفرصـة للخـصوم باإلجرائـيا الواجب  من مظاهر هذكذلك

 اإلجرائـي اهليكـل إطـار يف مـا مل يـتم قفـل بـاب املرافعـة إثبـاتّيعن هلم من أدلة 

ــأنه  ــن ش ــان م ــا ك ــة ، طامل ــصومة التحكيمي ــارللخ ــسامهة إظه ــة وامل  يف احلقيق

ــدليل ،  ــزودالت ــصالح ، وال ــن امل ــاء ع ــدى وإعط ــي امل ــا الزمن  إبــداء يف لكالمه

                                                           

 .١٠/٥/٢٠١٢ ق ، جلسة ٨١ لسنة ٤٣١٠ ، طعن رقم مدين نقض 

 ونظـام أمحد هندى ، املشكالت العملية يف نظـام املرافعـات الـرشعية/ د : راجع 

 .١٣٩ ، صــــــــ ٢٠٠٨ ، دار اجلامعة اجلديدة السعوديالتحكيم 



  

)١٣١٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــة  ـــساوياملرافع ـــا بالت ـــة يف زمني ـــت حمكم  عـــرض وجهـــات النظـــر ، وإال كان

 .التحكيم قد أخلت بحق الدفاع 

إذا مـا قعـد اخلـصم عـن التمـسك :  لـذلك قـضت حمكمـة الـنقض بأنـه ًوتطبيقـا

ــه  ــيم بحق ــة التحك ــإخالل هيئ ــدفاع ، يفب ــق ال ــالل بح ــن اإلخ ــا م ــة انطالق ً املرافع

 أمـام الـشفوي مـدة الرتافـع يف املمنـوح لـه يالزمنـ ذلك املدى يف التساويوعدم 

ــرية  ــسة املرافعــة األخ ــة بجل ــة التحكيمي ــم تقديمــه ٤/٥/٢٠٠٩ يفاهليئ  يف ، ث

ً مـذكرة بدفاعـه تعقيبـا عـىل مـستندات خـصمه تنفيـذا لقـرار ٢٠٠٩األول من يونيو  ً

 مـنهام بـاإلخالل بحـق املـساواة بينــه أي يفاملحكمـة ، إال أنـه قعـد عـن التمـسك 

 االعـرتاض عـىل يفً مدة املرافعة الشفوية ، ونـزوال منـه عـن حقـه يفصمه وبني خ

  .)١(حجز الدعوى للحكم 

ً يكــون معيبـا بعيــب اإلخـالل بحــق الــدفاع ، إذا التحكيمـي ثــم فـإن احلكــم ومـن

 مـرافعتهم الـشفوية فلـم متكـنهم مـن إىلطلب اخلصوم مـن املحكمـة االسـتامع 

  . ثبات املرافعة أن يقدم دليل اإلذلك ، وعىل اخلصم املتمسك بعدم حصول

 النـزاع إخـضاع عـىل اتفـاق إخالل بمبدأ الدفاع إذا مل يكـن هنـاك يعد ثم ال ومن

ــو  ــان خــارج مــرص أو داخلهــا ، خل ــن حكــمإىل قــانون معــني ســواء ك  التحكــيم م

 الطـرفني اتفـاق حيكـم النـزاع ، ومـن ثـم فـإن الذيتوقيع املحكم بمقتىض القانون 

 التحكيم لـدى غرفـة التجـارة الدوليـة ببـاريس التـي ال تـشرتط ذكـر عىل تطبيق نظام

 ، وهــذا مــا قـضت بــه حمكمــة التحكـيم عــىل حكــم حكـمأسـباب عــدم توقيــع امل

                                                           

 ، املبادئ القانونية ٢٧/١٢/٢٠١١ ق جلسة ٨٠ لسنة ١٥٠٩١الطعن رقم  : راجع 

  .التجاريالتي قررهتا حمكمة النقض يف التحكيم 



 

)١٣٢٠(  دور ات اا   

 التـرصيح سـتئناف حمكمـة االأمـام حالـة طلـب اخلـصوم  يف وكـذلك ، )١(النقض 

ــن  ــن م ــوكيالت ، ومل يك ــداع الت ــن حمــارض إي ــمية م ــور رس ــتخراج ص هلــام باس

لطــاعنني بــه أمــام هيئــة التحكــيم املختــصة بالفــصل فيــه عمــال باملــادتني متـسك ا

ـــي ٣٠، ٢١ ـــاهرة اإلقليم ـــز الق ـــا يف مرك ـــول هب ـــسرتال املعم ـــد اليون ـــن قواع  م

  .)٢( يف الدعوىأيالتجاري الدويل ، مما ال يتغري به وجه الر

                                                           

نـة  كان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه بـرفض دعـوى الطاعإذ  قضت بأنهحيث 

ببطالن حكم التحكيم عىل سند أن طريف التداعي اتفقـا عـىل تطبيـق القواعـد اخلاصـة 

 التحكـيم وأقيمـت إجـراءاتبنظام التحكيم لـدى غرفـة التجـارة الدوليـة ببـاريس عـىل 

ً صحيحا ويتفق مـع مـا نـصت تفاقالدعوى التحكيمية هناك ، ومن ثم يكون مثل هذا اال

ها إتباع املرصي وهى تلك القواعد اإلجرائية التي تم  من قانون التحكيم٢٥عليه املادة 

وال خمالفة فيها للنظام العام يف مرص يف جمال املعامالت الدولية ، وأن تلك القواعـد 

 ببـاريس مل تـشرتط ذكـر أسـباب عـدم توقيـع دوليـةاإلجرائية اخلاصة بغرفـة التجـارة ال

اتـه أن الغايـة مـن وجـوب حمكم الطاعنة عىل احلكـم املطعـون فيـه ، كـام أورد بمدون

اشتامل احلكم عىل بيان وثيقة التحكيم هو التحقق من صدور حكم أو قرار التحكيم يف 

حدود سلطة املحكمني ، وأن هذه الغاية حتققت يف حكم التحكيم خاصة أنـه احتـوى 

ً التحكيم بل إنه تضمن حرفيا وثيقـة التحكـيم ، فـضال اتفاقعىل البيانات اجلوهرية يف  ً

 عـىل تفـاق قواعـد الغرفـة مل تـشرتط اشـتامل احلكـم عـىل صـورة مـن وثيقـة االعن أن

 احلكم املطعون فيه يتفـق وصـحيح القـانون ، فـإن النعـي إليهالتحكيم ، وأن ما خلص 

 تاريخ - ٧١ لسنة - ٤١٤ رقمالطعن :  الشأن ال أساس له ، راجع يف ذلك اعليه يف هذ

  ١٢١ ، ص ٦٠ مكتب فني - ٢٠٠٩ / ١ / ٨اجللسة 

 احلكـم املطعـون فيـه اإلخـالل عىل الطاعنني ينعيان ن إوحيث: قضاء النقض ومن 

 التـرصيح هلـام سـتئنافبحق الدفاع ويف بيان ذلك يقوالن إهنام طلبا أمـام حمكمـة اال



  

)١٣٢١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  الرابـــــع املقصـــــد

  العام النظام اإلجرائية املتعلقة بالقواعد مراعاة واجب
  

ــود باإلشــارة إىل التفرقــة بــني تعلــق يف  ، عــام التحكــيم بالنظــام الاتفــاق البدايــة ن

ه مـع النظـام العـام ، حيـث األول جيـوز النـزول اتفاقـوبني موضوع التحكيم ومدى 

ً وترتيبـا فمخالفتـه للنظـام العـام مـصريه الـبطالن ، الثـاينًعنه رصاحة أو ضمنا ، أمـا 

                                                                                                                                              

.... ، ١٩٩٤لـسنة ... ، ..باستخراج صور رسمية من حمارض إيـداع التـوكيالت أرقـام 

النمـوذجي ومتـسكا بـذلك بمحـرض اجللـسة ومـذكرة  عام توثيـق اجليـزة ١٩٩٦لسنة 

دفاعهام املقدمة خالل فرتة حجز الدعوى للحكم تأييدا لدفاعهام املبدي مـنهام وهـي 

مستندات هامة يتغري هبا وجه الرأي يف الدعوى إال أن املحكمة التفتت عن هذا الطلب 

 .مما يعيب حكمها

 أن – قـضاء هـذه املحكمـة يف –  إن هذا النعي غري مقبول، ذلك أن مـن املقـرروحيث

 الرد عىل دفاع غري منتج يف الدعوى ال يعيبه بالقصور، ويكون النعي عليه احلكمإغفال 

ملـا كـان ذلـك، وكـان طلـب الطـاعنني التـرصيح هلـام . يف هذا اخلصوص غري مقبول

لـسنة .... ، ١٩٩٤لسنة ... باستخراج صور رسمية من حمارض إيداع التوكيالت أرقام 

 عام توثيق اجليزة النمـوذجي قـد أبـداه الطاعنـان تأييـدا لـدفاعهام بـبطالن رشط ١٩٩٦

يف إبرامـه وهـو دفـاع ......التحكيم الوارد يف العقد لعدم وجود تفويض خاص للـسيد 

خلت األوراق مما يفيد متسك الطاعنني به أمام هيئـة التحكـيم املختـصة بالفـصل فيـه 

ونسرتال املعمول هبا يف مركز القاهرة اإلقليمـي  من قواعد الي٣٠، ٢١عمال باملادتني 

التجاري الدويل، ومن ثم فإن الطلب املذكور يكون غري منتج، ومن ثم غري مقبـول وال 

 لسنة - ١٩٦ رقم الطعن: عىل احلكم املطعون فيه إن هو مل يرد عليه ، راجع يف ذلك 

  .٢٨٨ ، ص ٦١ مكتب فني - ٢٠١٠ / ٢ / ٢٣ تاريخ اجللسة - ٧٤



 

)١٣٢٢(  دور ات اا   

 البــرشية رادة التحكــيم مـع النظــام العـام وتعلقــه بـاإلاتفـاقعـىل ذلــك نجـد أن عــدم 

 حتديـد مـا يف احلريـة لألفـراد عطـاء منـه ، وهـذا مظهـر مـن مظـاهر إلتحلـلجتيز ا

 اتفــاق التنــازل عــن يف التعبــري عــن إرادهتـم ، كــام أعطــاهم حــق الوكالـة يفيرونـه 

  .)١(التحكيم 

ــا   ــة ًوتطبيق ــضت املحكم ــذلك ق ــة ل ــا اإلداري التحكــيم ال  رشط ،أن العلي

 وإنـام ،يتعلق بالنظام العام فال جيوز للمحكمـة أن تقـيض بإعاملـه مـن تلقـاء نفـسها 

ًيتعـني التمـسك بـه أمامهـا، وجيـوز النـزول عنـه رصاحـة أو ضـمنا، ويـسقط احلـق 

- ًفيــه فــيام لــو أثــري متــأخرا بعــد الكــالم يف املوضــوع، وان الــتكلم يف املوضــوع 

 أي إبـداءإنـام يكـون ب-  الـتكلم يف املوضـوع املسقط للدفع الواجـب إبـداؤه قبـل

طلــب أو دفــاع يف الــدعوى يمــس موضــوعها أو مــسألة فرعيــة فيهــا ينطــوي عــىل 

التـسليم بــصحتها ســواء أبــدى كتابــة أو شـفاهة ، والقــضاء بقبــول الــدفع هــو قــضاء 

ـــا بالفـــصل يف ـــة واليته ـــة أول درج ـــه حمكم ـــستنفد ب ـــدعوى ال ت ـــكل ال  يف ش

مة الطعن بإلغاء احلكـم بقبـول الـدفع فـال جيـوز هلـا موضوعها ، وإذا قضت حمك

ــصدي ــصل الت ــة يف للف ــة أول درج ــدها إىل حمكم ــدعوى دون أن تعي ــوع ال  موض

                                                           

 بأن موافقة وكيـل اخلـصم عـىل التحكـيم ديب يف هذا املعنى قضت حمكمة متييز 

 املحــاكم رغــم مــا يكفلــه القــضاء مــن ضــامنات إىليعنــى التنــازل عــن رفــع الــدعوى 

لـسنة ١٤٤الطعـن رقـم :  حلـل النـزاع ، راجـع اسـتثنائيللخصوم وااللتجاء إىل طريـق 

  . ١٨/٥/٢٠٠٢ ، جلسة ٢٠٠٢ لسنة ١٧١، والطعن رقم ٢٠٠٢



  

)١٣٢٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــيو ــد الت ــا بع ــستنفد واليته ــأنه ، يف مل ت ــشوبوإال ش ــا م ــان حكمه ــأ ا ك  يف باخلط

  .)١(تطبيق القانون

علقـة  املستقر عليـه وجـوب مراعـاة املحكـم القواعـد اإلجرائيـة املتومن  

ــزامهم عــىل اتفــاق ، أو عــدم طــراف األاتفــاقبالنظــام العــام ، بــرصف النظــر عــن   إل

 .)٢( من قانون التحكيم ٢٦ًاملحكم هبا إعامال لنص املادة 

 االعــرتاف بــشأن ١٩٥٨يـة نيويــورك لعـام اتفاق املـادة اخلامــسة مــن قــررت وقـد

ــم التحكــ ــأن حك ــة ب ــذ األحكــام األجنبي ــام  ً صــدر خمالفــا لإذا يمبتنفي  يفلنظــام الع

 عليــه عنـد التنفيــذ ، ولــذلك لالعـرتاض فيــه ، وكـان مــدعاة تنفيـذهالبلـد املطلــوب 

 أن تراعـى املـصالح ثبـات بـام فيهـا اإلاتجـراء عند ممارسة اإلالتحكيمعىل هيئة 

 .)٣( جيرى التنفيذ عىل أرضها التيالعليا للدولة 

ً أكثـر وضـوحا ، فنـصت يالنمـوذج املادة الرابعة والثالثون من القـانون وجاءت

ـــة ايفعـــىل الـــبطالن عنـــد تعـــارض حكـــم التحكـــيم مـــع الـــسياسة العامـــة   لدول

                                                           

 تـاريخ اجللـسة - ٥٧ لـسنة - ٣٢٣٠٢الطعن رقم  املحكمة اإلدارية العليا ، حكم 

٢٠١٧ / ٢ / ٢٨ . 

م معوض عبـدالتواب ، املوسـوعة الـشاملة يف التحكـيم يف مـرص والـدول  : راجع 

 . ٢٦٧ ، دار شادى لإلصدارات القانونية ، صــــ٢٠٠٩العربية ، ط األوىل 

جمموعة املصالح األساسية التـي يقـوم عليهـا كيـان : لعام بأنه  يعرف النظام ا

 أو اقتصادية أو اجتامعية أو مالية أو خلقيه ، ية سواء كانت مصالح سياسجتمعامل

 والء عراقيب ، الوسيط يف مبادئ القانون ، الكتاب األول ، نظريـة القـانون ،/ د: راجع 

  .١١٠بدون دار نرش ، صـ 



 

)١٣٢٤(  دور ات اا   

 العديـد مـن يف قض وهذا ما ذهبـت إليـه حمكمـة الـن،املطلوب تنفيذ احلكم فيها 

 .)١(أحكامها 

                                                           

 بـالبطالن نيأنه عن النعي عـىل حكـم التحكـيم الطعـ: لنقض  قضت حمكمة احيث 

 فإنه ملا كان احلكم -قوال بأنه تضمن ما خيالف النظام العام يف مجهورية مرص العربية 

 التــي تــشغلها وزارة رضاملـذكور قــىض بمـسئولية وزارة الــسياحة عـن عــدم تـسليم األ

ه األخـرية يف حـبس بـاقي ثمـن الدفاع بقواهتا إىل الرشكة املدعى عليها ، وبأحقيـة هـذ

ــة وحــرس  ــوزارة األوىل بتــسليمها أرض القــوات البحري ــام ال ــى قي األرض املبيعــة حت

 ومن ثم فقد ربط هـذا القـضاء بـني قيـام وزارة الـسياحة بتـسليم األرض التـي -احلدود 

  إىل- بعد إخالئها من قواهتا ومعداهتا الالزمة للدفاع عن البالد -تشغلها وزارة الدفاع 

الرشكة املدعى عليها من ناحية ، وبني حصول الوزارة البائعة عىل أربعة أمخـاس ثمـن 

األرض املبيعة كلها وفوائده من الناحية األخرى ، وحكم التحكيم بذلك يكون قد قىض 

ــ ــالتزام وزارة ال ــم ألزمهــا سياحةب ــدود ث ــة وحــرس احل ــوات البحري  بتــسليم أرض الق

يم ، وملـا كـان متكـني الـرشكة املـدعى عليهـا مـن بالتعويض جزاء عدم قيامهـا بالتـسل

مساحة األرض التي تشغلها وزارة الدفاع عىل النحـو املتقـدم يتـضمن خمالفـة للنظـام 

العام اعتبارا بأن تلك املساحة من األموال العامة وخمصصة ألغراض الدفاع عن إقلـيم 

حة العليـا للجامعـة ، الدولة من جهة اخلارج وتأمني سالمة البالد وأمنها حتقيقا للمصل

وبالتايل يقع باطال بطالنا مطلقا متعلقا بالنظام العام الترصف فيهـا ، كـام أن وضـع اليـد 

 إداريا طبقـا لـنص املـادة التهعليها أو متكني الغري منها يعد تعديا يكون لوزير الدفاع إز

 مـن ٥٣  من القانون املدين ، إذ كـان ذلـك وكانـت الفقـرة الثانيـة مـن املـادة٢ / ٩٧٠

 تقيض املحكمة التي تنظر دعوى البطالن مـن تلقـاء ''قانون التحكيم قد جرت عىل أن 

نفسها ببطالن حكـم التحكـيم إذا تـضمن مـا خيـالف النظـام العـام يف مجهوريـة مـرص 

 ومن ثم فإن النعي عىل احلكم الطعني بالبطالن ملخالفته للنظام العام يكون يف ''العربية



  

)١٣٢٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــرتط ــانون واش ــرصي الق ــادة يف امل ــم ) ٥٨/٢( امل ــذ حك ــدم تنفي ــيم ، ع حتك

 مــرص ، ومــن ثــم يف خمالفتــه للنظــام العــام مداملحكمــني إال بعــد التحقــق مــن عــ

 بحـث االختـصاص عليـه التأكـد بعـد عند األمر بتنفيذ حكـم التحكـيم القايضعىل 

ــام يف  ــام الع ــالف النظ ــام خي ــم  ب ــذا احلك ــارض ه ــدم تع ــن ع ــةم ــرص مجهوري  م

 .)١(العربية 

 لـذلك قـضت حمكمــة الـنقض بـبطالن حكــم هيئـة التحكـيم ملخالفتــه ًوتطبيقـا

ــام ال ــراض للنظ ــصة ألغ ــة املخص ــوال العام ــن األم ــزاع م ــار أن أرض الن ــام باعتب ع

ً وتأييـد سـالمة الـبالد ممـا يعتـرب عمـال مـن ارجالدفاع عن إقليم الدولة من جهة اخل

أعامل السيادة خيرج عن والية قضاء الدولـة، يف حـني أن أرض النـزاع مـن أمـالك 

احي وقــد بيعــت للطــاعن الدولــة اخلاصــة التــي تقــع بمنطقــة قابلــة لالســتثامر الــسي

 يعيــب احلكــم ويــستوجب بــام – ضــدها املطعــون –بــصفته مــن وزارة الــسياحة 

 الثابت مـن حكـم هيئـة التحكـيم أن األرض حمـل التـداعي هـي جـزء وكاننقضه ، 

ــع املــؤرخ  ، ٤/١٠/١٩٨٩ال يتجــزأ مــن أرض املــرشوع التــي شــملها عقــد البي

 سـابق عـىل عقـد اتفـاقاء عـىل وأن بيع هذه األرض إىل الـرشكة املحتكمـة تـم بنـ

ــك  ــن تل ــسكرية م ــدات الع ــل الوح ــىل نق ــدفاع ع ــسياحة وال ــني وزاريت ال ــع ب البي

 املـسبق بـني الـوزارتني، تفـاق ذلـك االبتنفيـذاألرض ولكن وزارة الدفاع مل تلتـزم 

                                                                                                                                              

 / ٥ / ٢٨ تاريخ اجللسة - ٢٠٠٣ لسنة - ٧١طعن رقم  : راجعي .حمله ويتعني قبوله 

٢٠٠٣.  

 مكتب - ٢٠١١ / ٣ / ٢٢ تاريخ اجللسة - ٧٩ لسنة - ٥٨٤٠لطعن رقم : راجع   

  ٤٠٨ ، صـــــ٦٢فني 



 

)١٣٢٦(  دور ات اا   

وإذ كان هذا البيع قد صـدر للطـاعن بـصفته مـن وزارة الـسياحة، وكـان يف ذلـك مـا 

صيـصها للعمليـات أو متطلبـات األمـن القـومي، ومـن ثـم ينفي عن هذه األرض خت

ًفال يعد التعرض احلاصل بشأهنا عمال مـن أعـامل الـسيادة التـي ختـرج عـن واليـة 

 مـن القـانون املـدين أن تـسليم املبيـع ٤٣٥املحاكم، وملا كان مفاد نص املـادة 

 غـرييتم بوضعه حتت ترصف املـشرتي بحيـث يـتمكن مـن حيازتـه واالنتفـاع بـه ب

 وزارة إلزام وكان الواقع يف النـزاع ينـصب عـىل طلـب الـرشكة املحتكمـة بـ،ائلح

الـــسياحة بتمكينهـــا مـــن قطعـــة األرض التـــي تـــشغلها القـــوات البحريـــة وحـــرس 

ــة  ــصومة احلقيقي ــإن اخل ــم ف ــن ث ــع، وم ــد البي ــىل عق ــابق ع ــت س ــدود يف وق احل

 ملوضــوع التحكــيم املائــل تــدور حــول حــق الطــاعن بــصفته يف اســتالم األرض

 البيـع آثـارً أثـرا مـن اعتبـارهب – الـسياحة وزارة –التي بيعت له مـن املطعـون ضـدها 

ــا  ــون حكمه ــم ال يك ــن ث ــيم، وم ــة التحك ــصاص هيئ ــضع الخت ــا خي ــصحيح مم ال

ًبـاطال، وإذ كــان احلكــم املطعــون فيــه مل يلتـزم هــذا النظــر إذ قــىض بــبطالن حكــم 

يف تطبيقـه بـام يعييـه ويوجـب ًالتحكيم، فإنه يكون معيبـا بمخالفـة القـانون واخلطـأ 

 .)١(نقضه

 اتجــراء ممارســة اإلعنــد مــن هــذه النــصوص أن عــىل هيئــة التحكــيم ويتــضح

 الدولـة يف املـصالح العليـا مراعـاة بجانـب ثبـاتالتحكيمية ومنها تطبيق قواعـد اإل

 كــل اجلهـود الالزمــة لتزويــد بـذل ينفــذ فيهـا حكــم التحكـيم ، أن تعمــل عــىل التـي

ــرافاأل ــط ــم قاب ــذ  بحك ــال ،ل للتنفي ــرق ف ــوز خ ــراء جي ــات اإلاتإج ــة ثب  املتعلق

                                                           

 ٢٠٠٧ / ١٢ / ٢٧ تاريخ اجللسة - ٧٣ لسنة - ٤٧٢١الطعن رقم : راجع يف ذلك 

 .٨٩٠ ، صـــ ٥٨ مكتب فني -



  

)١٣٢٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 جيــرى التحكـيم هبــا ، أو يـراد تنفيــذ حكـم التحكــيم التـي الدولــة يفبالنظـام العـام 

ــه  ــه إذا مل - حتكــيم – اخلامــسة والعــرشون املــادةفيهــا ، وهــذا مــا أكــدت علي  بأن

ــة التحكــيم مــع مراعــاة أحكــام هــذا القــتفــاقيوجــد مثــل هــذا اال انون أن  كــان هليئ

ـا مناسـبة ، عـىل اعتبـار أهنـا التـي التحكـيم اتإجراءختتار   موجهـة اتإجـراء تراه

 . للخصوم حياهلا إرادةلسري اخلصومة ال 

 املـستقرة لذلك فـإذا صـدر حكـم حتكـيم خمـالف للمبـادئ األخالقيـة ًوتطبيقا

ـــذ كـــان مـــصريه يف ـــة التنفي ـــاح مهـــب يف دول ـــه إرادي ، ألن كـــل عمـــل الري  يأتي

 واقعـة إثبـات فـال جيـوز ،)١( ال حيظـى بـالتطبيق امً بـه خمالفـا للنظـام العـاملخاطب

 .خمافة للنظام العام واآلداب 

  امس اخلاملقصـــــــد

 ثبات اإليف احرتام املواجهة واجب
  

ــد ــة يع ــات اإلجرائي ــم الواجب ــن أه ــب م ــذا الواج ــراد يف ه ــوق األف ــة حق  محاي

 املراكـز القانونيـة  ، يف اخلـصوم وحرياهتم ، وبه تتحقـق املـساواة اإلجرائيـة بـني

  .)٢( بال قيمة املوضوعيوبدونه ختتل العدالة ذاهتا ، وتصبح قواعد القانون 

                                                           

القـانون الواجـب التطبيـق عـىل موضـوع النـزاع يف التحكـيم :  راجع يف ذلك 

 ، قاسى دليله ، رسالة ماجستري ، كلية العلوم والـسياسة ، جامعـة الدويل التجاري

 .٥٥ ، صـ ٢٠١٧ عبدالرمحن مريه ،

  .٢٤/١/٢٠١٥ق ، جلسة ٨٤لسنة ٢٠٢٣٨الطعن رقم :  هذا املعنى يف انظر) ٢(



 

)١٣٢٨(  دور ات اا   

 بـه أن كـل دليـل يقـدم يف الـدعوى مـن جانـب أحـد اخلـصوم جيـب أن ويقـصد

 .)١(يطرح عىل اخلصم اآلخر ملناقشته والرد عليه 

اإلذن ألحـــد : بقوهلـــا  ثبـــات مـــن قــانون اإل٦٩ مـــا نـــصت عليــه املـــادة وهــذا

ــر إثبــاتاخلــصوم ب ــون للخــصم اآلخ ــشهود يقتــىض دائــام أن يك ــة بــشهادة ال ً واقع

 كـان املحكـم يقتـرص دوره إذا تفنيدها هبذا الطريق ، وهذا يـدل عـىل أنـه احلق يف

 يرسـمها التـيعىل تلقى األدلة من اخلصم ثم تكوين عقيدتـه واقتناعـه يف احلـدود 

قـل ال يمكـن التـسليم هبـذه األدلـة وبكوهنـا حجـة مـسلمة ،  أنه عىل األإالالقانون ، 

 هــذا تقييــد يف أيــدها اخلــصم اآلخــر، أو عــىل األقــل عجــز عــن تفنيــدها ، وإذاإال 

ــصلت  ــائع ات ــىل وق ــم ع ــاء احلك ــيص ، أو بن ــه الشخ ــضاء بعلم ــدم الق ــم بع للمحك

 .بعلمه خارج اخلصومة 

رتمـا حـق الـدفاع ، وإال ً يـستلزم مـن املحكـم أن يظـل متحليـا بحيـاده ، حموهذا

ـــي اتجـــراء اإلنكـــا ـــل يف و)٢( اختـــذها باطلـــة الت ـــستلزم املقاب ـــة ي ـــوافر األمان  ت

ــصل  ــل الف ــة لتعطي ــذ ذريع ــم ال تتخ ــن ث ــصوم ، وم ــب اخل ــن جان ــة م  يفاإلجرائي

                                                           

 مصطفي يونس ، املرجع يف أصول التحكـيم ، حممود/ د :  املعنى  هذايف انظر) ١(

ـــ   يف املــواد ثبــاتحممــد شــكرى رسور ، أصــول اإل/  د: ، ٣١٧مرجــع ســابق ، صـــ

 .١٧ ، صـ ٢٠١٣املدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، 

 خـصومة التحكـيم ، بحـث إجـراءات عبدالفتاح ، عزمى/ د :  هذا املعنى يف انظر) ٢(

 ومـا ٢١٣ حتكيم حقوق عني شمس ، صـــ ركز املحكم ، مإلعدادمقدم للدورة العامة 

 .بعدها 



  

)١٣٢٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 وإال اعتــرب قيــام اخلــصم بتــضليل اخلــصم اآلخــر بإخفــاء ،)١(الــدعوى التحكيميــة 

 التحكيميـة ملجــرد اإلرضار بـه ، أو عــدم بعـض املــستندات القاطعـة يف الــدعوي

قيام اخلصم بإبالغ هيئـة التحكـيم  بـأي سـبب مـن أسـباب انقطـاع اخلـصومة التـي 

 علـم بـه فيكـون وقتهـا  سـيئ النيـة إذا أخفـي وفـاة اخلـصم متىحتققت يف خصمه 

ــدة  ــت القاع ــدرج حت ــي تن ــة والت ــدة واملتنوع ــة العدي ــن األمثل ــا م ــر ، وغريه اآلخ

ــي  ــيل اخلــاألساســية الت ــة  صومتفــرض ع ــصومة التحكيمي ــسري يف اخل ــب ال  واج

 .بحسن نية ونزاهة وأمانة 

 تباينـــت وجهـــات نظـــر الفقـــه اإلجرائـــي حـــول واجـــب حـــسن النيـــة يف وقـــد

، وانقــسم الفقــه يف ذلــك بــني مؤيــد ومعــارض ، وقـــد )٢(اخلــصومة التحكيميــة 

ًأخذت بعض الترشيعات موقفا رصحيا منه إيل درجـة فـرض التـزام عـيل  أطـراف ً

ــذا  ــرشيعات أخــري إيل ه ــذهب ت ــنام مل ت ــصدق ، بي ــول ال ــصومة بق ــدىاخل  امل

 . بحسن النية بنصوص رصحية االلتزامواكتفت بفرض 

ـــةومل ـــن واجـــب حـــسن الني ـــا حمـــددا م ـــانون املـــرصي موقف ً يتخـــذ الق يف  ً

اخلصومة التحكيمية ،  رغم أن هذا الواجـب يـشكل أحـد الواجبـات التـي يفرضـها 

رائي عيل سلوك اخلصم ، وهـو مـا يـستوجب االبتعـاد عـن سـوء النيـة القانون اإلج

ــد  ــدفاع ، واتجــراء اإلاختــاذعن ــصوص لــذلك أو تقــديم وســائل ال ــاك عــدة ن  فهن

                                                           

طلعت دويدار ، ضامنات التقايض يف خصومة التحكيم ، / د:  هذا املعنى يف انظر) ١(

  .١٧١مرجع سابق ، صــــ 

وجدي راغـب فهمـي ، مبـادئ اخلـصومة املدنيـة ، دار الفكـر العـريب ، / د: انظر ) ٢(

  .٢٥٤ ، صـ ١٩٩٤القاهرة  ، 



 

)١٣٣٠(  دور ات اا   

ــة إيل درجــة قــد تــصل يف  متنوعــة يف قــانون املرافعــات ال تتــسامح مــع ســوء الني

ــم  ــافة إيل احلك ــة باإلض ــسوء ني ــم ب ــذي ت ــرصف ال ــال الت ــان إيل إبط ــض األحي بع

ـــائل  ـــم اللجـــوء إيل الوس ـــق ، خاصـــة إذا ت ـــه ح ـــة والتعـــويض إذا كـــان ل بالغرام

 ولــو بطــرق مــرشوعة ، فيتعـني عــيل املــدعي أن يكــون حتـىالتحكيميـة بــسوء نيــة 

 .(١)ًأمينا يف دعواه ، فال يدعي إال ما يعتقد بصحته بحسن نية

جـود مبـدأ  هذه القاعدة الفقهية من أهـم األسـس الفنيـة التـي يـستند إليهـا ووتعترب

 اتجـــراءحـــسن النيـــة يف قـــانون املرافعـــات ، فاألصـــل املفـــرتض يف كـــل اإل

القانونيـة هــو القيــام هبـا بحــسن نيــة ، والغـش فيهــا يبطلهــا مـن البدايــة ، فــالغش هــو 

فعل إجيايب يـتخلص يف اسـتعامل عـدة وسـائل غـري مـرشوعة كالكـذب ، ويلجـأ 

ل املحكـــم بغيـــة  واإلرضار بـــه ، وتـــضليخـــصمهإليـــه اخلـــصم بقـــصد تـــضليل 

الوصول إيل احلكم لصاحلة بغري حق ، وهـذا هـو الـركن املـادي يف الغـش ، أمـا 

الركن املعنـوي فهـو يتمثـل يف سـوء نيـة اخلـصم بـأن يقـوم بعـدة وسـائل احتياليـة 

ًغــري مــرشوعة بنيــة غــش خــصمه اآلخــر وصــوال إيل احلكــم لــصاحلة بــأن يتخــذ 

  .)٢( سيئة خلداع شخص ما لةيضده ، فالغش بصفه عامة هو وسً  كيدياإجراء

 الغش من أكثـر االنتهاكـات الواضـحة لواجـب الكـشف عـن احلقيقـة يف ويعترب

  .واءاخلصومة يف القانون املرصي والفرنيس عيل الس

                                                           

 وما ٧٩إبراهيم أمني النفياوي ، التعسف يف التقايض ، مرجع سابق ، صـ / د: راجع   )١(

 . وما بعدها ١٤سيد أمحد حممود ، الغش اإلجرائي ، مرجع سابق ، صـ / بعدها ، د 

  .١٠٢سيد أمحد حممود  ، الغش اإلجرائي  ، مرجع سابق  ، صـ / د :  راجع ) ٢(



  

)١٣٣١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 هذا املعنى قـضت حمكمـة الـنقض الفرنـسية يف هـذا اخلـصوص بقوهلـا يفو

ـا لـنص املـادة :  بأنه  امس إعـادة النظـر مـن مرافعـات يكـون افتتـاح الـت ) ٥٩٥(طبق

 .(١)أجل الغش

 يف (٢) مـن قـانون املرافعـات املـرصي احلـايل ونظـريه الفرنـيسً وضع كـالوقد

ًهــذا الــشأن أساســا واضــحا ً، وهــو اعتبــار أن اســتعامل اخلــصم لوســائل ملتويــة أو 

ــش يف  ــشأة الغ ــيا لن ــا أساس ــد رشط ــة يع ًاحتيالي ــراءً ــة اتإج ــصومة التحكيمي  اخل

ــصم ــسلك اخل ــي أن ي ــسلكا مناويكف ــاً م ــد ًفي ــة ليع ــن احلقيق ــشف ع ــب الك  لواج

 .ًشخصا ذو نية سوء 

 صــور املــسلك املنــايف لواجــب الكــشف عــن احلقيقــة وتأخــذ عــدة وتتعــدد

ــكال  ــة يف تتفــقأش ــدأ حــسن الني ــارض مــع مب ــا معــا  يف التع  اتإجــراء مجيعه

 إنكـار الوقـائع الـصحيحة ورسد وقـائع الـدعوي بـشكل خيـالف ومنها ،اخلصومة 

ـــائع اهلامـــة يف اخلـــصومة واللجـــوء إيل الوا قـــع ، وكـــذلك إخفـــاء بعـــض الوق

الصمت واخلداع والكذب وغريها مـن الـصور التـي تطـول هبـا القائمـة للغـش يف 

 اخلـصومة ، وهـي عـدة صـور متنوعـة تـستقل حمكمـة املوضـوع بـشأن اتإجراء

  .)٣(توافر الغش فيها من عدمه 

                                                           

)٢١                ) ١ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ٢ -١٢٩  

)٢ (  

 ، ١٩٨٤ ١٩٢٧. 

 عـيل قـايض املوضـوع ، أمحد السيد صاوي ، نطـاق رقابـة حمكمـة الـنقض / د :راجع) ٣(

  .٢٠٨ ـمرجع سابق  ، ص



 

)١٣٣٢(  دور ات اا   

ــنص املــادة يفو ــسياق ت ــني١٣٢ هــذا ال ــن تقن ــة اتجــراء اإل م ــيس املدني  الفرن

 اآلخـر يف الـدعوي خلـصمعـىل أن اخلـصم الـذي حيـتج بمـستند يلتـزم بـاطالع ا

ــادة  ــنص امل ــارشة ، وت ــصورة مب ــالع ب ــتم االط ــني أن ي ــه ، ويتع ــن ذات ١٣٣علي  م

التقنني عىل أنـه متـى مل يـتمكن اخلـصم مـن االطـالع عـىل مـستند، فلـه أن يطلـب 

 اخلـصم اآلخــر إلـزامقييــد بأيـة شـكلية مــسبقة ،  ، دون الت-  املحكـم- مـن القـايض

  .)١(باطالعه عىل املستند

  ــــي الثانالفـــــــرع

   اإلجرائيةاخلصوم واجبات

  التحكيمي ثبات اإليف
  

 ، التحكيمـي ثبـات يف اإلاإلجرائيـة وجب عىل املحكـم احـرتام الواجبـات كام

 ، ألن ثبـات اإل عنـدهـاًيفرض عىل اخلـصوم أيـضا واجبـات إجرائيـة جيـب احرتام

ــة اإل ــة ثبــاتعالقــة أدل ــق تلــك األدل ــة ودور املحكــم يف تطبي  بالــدعوى التحكيمي

 .عىل الوقائع املعروضة عليه عالقة تكامل وترابط 

 نتعرف عـىل تلـك املبـادئ الواجـب عـىل اخلـصوم احرتامهـا يف عمليـة وحتى

ــرع ثباتاإل ــ ــد اآلتية إىل ، نقسم هذا الفـ  :  املقاصـ

  

 

 

                                                           

F. Brus ; Le principe dispositif et le procès civil, thèse de Pau, , p.      

 



  

)١٣٣٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  ول األقصـــــــدامل

   مقتضى املشروعية اإلجرائيةاحرتام

بـدأ نزاهـة األدلـة، ومنـذ مـا  احرتام مقتـىض املـرشوعية اإلجرائيـة ترمجـة مليعد

ًيقـرب مـن عــرشين عامـا خلــت، قـد تنـامي بــصورة ملحوظـة، مــن حيـث التطبيــق، 

 التـي حتيـل بـشكل رصيـح عـىل مبـدأ  نجد أن أحكام حمكمة النقض،فمن جانب

خــر، هنــاك قــدر آ ومــن جانــب ،، قــد تنوعــت بــصورة ملحوظــةثبــات يف اإلالنزاهــة

وعـىل هـذا احلــال،  ومبـدأ املواجهـة ، ،كبـري مـن التقـارب بـني مبـدأ نزاهــة الـدليل

فــإن النزاهــة مل تعــد تنحــرص يف احلــصول عــىل الــدليل، ولكنهــا متتــد إيل عمــل 

 .  التحكيمية الدليل، ومناقشته خالل سري الدعوي

مبـدأ نزاهـة  حتقيـق يفحـرتام مقتـىض الـرشعية اإلجرائيـة يكمـن  ا

ــة ــصومة املدني ــدليل يف اخل ــع، يــشك ، وال ــدأ ليف الواق ــة مب ــدليل، أحــد نزاه  ال

ــات ــةالواجب ــني يف  اإلجرائي ــراء اإلتقن ــةاتج ــنص  و، املدني ــو، ت ــذا النح ــىل ه ع

ًل، وفقـا يلتـزم كـل خـصم بالتـدلي:  أنـه  املدنيـة عـىلاتجراء من تقنني اإل٩املادة 

 مــن ١٠بيــنام تــنص املــادة  ،عــىل الوقــائع، التــي متكنــه مــن قبــول إدعائــه  للقــانون

ذات التقنـني عـىل، يملـك القـايض الــصالحية لألمـر بإصـدار كافـة تـدابري التحقيــق 

 مقتــيض م ومــن املتعــني عــىل اخلــصوم االلتــزام بــاحرتا،املقبولــة بــصورة قانونيــة 

 .)١(املرشوعية، وكذلك القايض 

                                                           

 ال يمكن ثبات حرية اإلإن اجلنائية، حيث جراءات يف تقنني اإلصداه له املبدأ وهذا) ١(

 مـن تقنـني ٤٢٧/٢نص املـادة  احلـال، تـاوعـىل هـذ  غطاء لعدم املرشوعيةتشكلأن 



 

)١٣٣٤(  دور ات اا   

مـــن ٦/٢يعــة احلـــال، فقـــد ورد الـــنص عـــىل هـــذا املقتـــيض يف املـــادة وبطب

بعــد أن وضــعت مبــدأ الــدعوي  إهنــا حيــث ،يــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسانتفاقاال

 .مرشوعية األدلة  والتي منها،العادلة، حددت آليات حتقيق الدعوي العادلة

ـا مـن هـذه النـصوص املتفرقـة، أن مبـدأ ن زاهـة والنتيجة التي يمكـن اخلـروج هب

 بوجـه خـاص، تحكيميـة عـام، ويف اخلـصومة اله بوجـعاتالدليل يف قانون املراف

 . حتت تأثري الفقه والقضاء األورويب قد شكل القاعدة التي سار عليها القضاء

هناك العديـد مـن أسـاليب احلـصول عـىل الـدليل بـشكل غـري نزيـه،   شك أنوال

  امللتويـة ،وباألسـاليب ،غـش إذ من املمكن احلصول عىل الدليل بالتحايـل، أو ال

ن أغلــب األحكــام القــضائية مل تتــصد بــصورة مبــارشة ملقتــيض النزاهــة، أ واحلــق

ـــأن  ـــنقض، ب ـــه بـــصورة غـــري مبـــارشة، حيـــث قـــضت حمكمـــة ال ولكنهـــا تناولت

اخلطابات، التي حررهـا أحـد الـزوجني، ال يمكـن االحتجـاج هبـا يف وجهـه، متـى 

 .)١( مل يتم احلصول عليها بطريقة نزهية

وعىل هذا احلال، فإن مقتـيض النزاهـة يمنـع عـىل صـاحب العمـل، اللجـوء إيل 

كـام لـو كـان قـد ارتكـب خطـأ يف  ،احليلة بغـرض وضـع أجـريه يف مركـز جيعلـه 

                                                                                                                                              

 جيوز للقايض االسـتناد عـىل أدلـة مـا مل تكـن قـد قـدمت ال:  اجلنائية عىل جراءاتاإل

 .خالل جلسات املرافعة احلضورية أمامه 

 من التقنني املدين التي حتـرم األدلـة التـي يـتم ٢٥٩/١وهو ما نصت عليه املادة  

، التـي تـستبعد مـن املرافعـة ٢٥٩/٢احلصول عليها بطريق العنف، أو الغش، واملادة 

األدلة التي تم احلصول عليها بطريق انتهاك حرمة املسكن، أو الغش وفـيام خـال ذلـك 

 .يقبل الدليل



  

)١٣٣٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــذا ــال ه ــالتعويض حي ــه ب ــن التزام ــصل م ــبيل التن ــل ، س ــدت  العام ــد أك ــذا فق وهل

الل وقـت حمكمة النقض عىل أن من حق صاحب العمـل مراقبـة العـامل لديـه، خـ

عـىل سـبيل الـدليل، التـي متـت   ال حيق لـه أن يـستخدم التـسجيالتالعمل، ولكن

بغــرض الرقابــة عــىل   املوجــودة يف مواقــع العمــلزيونيــةباســتخدام الــدوائر التليف

 . نشاطهم، طاملا مل يكن لدهيم علم بوجود هذه املنظومة للرقابة

 عــيل ً عامــاً قانونيــاًا أن قــانون املرافعــات يفــرض واجبــًإجرائيــا املالحــظ ومــن

ــسلك  ــأن ي ــصم ب ــسن يفاخل ــصومة بح ــة اخل ــني ــد ن ــانون املرافعــات ص ، وق  ق

عــيل واجــب اخلــصوم وحمــاميهم أن يــسلكوا يف  ) ٨٨/١م  (ةاإليطــايل رصاحــ

 . بإخالص ونزاهة خلصومةا

  الثاني املقصـــــــد

   اإلجرائيةاألمانة واجـــــب

   الدفاعحريةممارسة  يف

ــات ثبــات اإليف عنــد ممارســة احلــق يــة اإلجرائ واجــب األمانــةيعــد  مــن الواجب

 يف تـوافر املقتـضيات املوضـوعية للحـق فـي يلتزم هبا اخلصم ، حيـث ال يكالتي

 .مل يكن هناك أمانة عند استعامله   ماثباتاإل

ً اخلـصم  أصـليا كــان أم عارضـا ن أ)١( اإلجرائــي  بعـض الفقـهويـري  إتبــاعب ملتـزمً

جرائيــة أثنــاء نظــر الــدعوى التحكيميــة ، ويــستخلص هــذا حــد أدين مــن األمانــة اإل

 للمحكمـة أن جيـوز: مرافعـات التـي تـنص عـيل أنـه ١٨٨الواجب من نص املادة 

 أو دفـاع قـصد بـه الكيـد ، ،حتكم بالتعويضات مقابل النفقـات الناشـئة عـن دعـوي 

                                                           

 . وما بعدها ٢٤٥وجدي  راغب ، مبادئ اخلصومة ،  صـ  / د: راجع ) ١(



 

)١٣٣٦(  دور ات اا   

ومـع عــدم اإلخــالل بحكــم الفقــرة الـسابقة جيــوز للمحكمــة عنــد إصــدار احلكــم 

ــ ــاوز الفاص ــه  وال جت ــني جني ــن أربع ــل ع ــة ال تق ــم بغرام ــوع أن حتك ل يف املوض

 بـسوء نيـة ، ً أو دفاعـاً أو يبـدي طلبـاإجـراءأربعامئة جنيها عيل اخلصم الذي يتخـذ 

ً  قانونيـاًوذهب الـبعض أنـه ال يقـصد بـذلك أنـه يقـع عـيل اخلـصم العـارض واجبـا

ــة  ــذكر احلقيق ــام ،ب ــه وإن ــة حريت ــسئ ممارس ــط أال ي ــب فق ــدفاع  جي  يف أو ،يف ال

   .)١( بسوء نية اتجراء اإلاختاذااللتجاء إيل القضاء باستعامل وسائل كيدية أو 

ــة اإلجرائيــة تقتــىض عــيل اخلــصم أصــونحــن ً  كــان أم عارضــاًليا نــري أن األمان

 يف الـدفاع ، ذلـك أن يتـهااللتزام بذكر احلقيقة فـضال عـن عـدم إسـاءة ممارسـة حر

 غـري حقـه وهـو مـا ينـايف  إيل حـصول اخلـصم عـيلعدم ذكـر احلقيقـة قـد يـؤدي

   .)٢(جوهر األمانة اإلجرائية 

ــو واملقــصود ــارض وه ــون اخلــصم الع ــام هــو أن يك ــذا املق ــة يف ه ــسوء الني  ب

 فيـه ، وإنـام اسـتهدف مـن إبدائـه ه بأنـه ال حـق لـً عاملـاً أو دفاعـاً أو طلباإجراءيتخذ 

 .م اآلخر  جمرد تعطيل الفصل يف الدعوي أو اإلرضار باخلص

                                                           

 ، ضامنات التقايض يف خصومة التحكيم ، مرجع سابق ، ار دويدطلعت/ د: راجع  )١(

  .١٧١صـــــ

 إنام أنـا بـرش مـثلكم ختتـصمون "ويف ذلك يقول رسول اهللا صيل اهللا عليه وسلم  ) ٢(

 فأقيض له عيل نحو ما أسمع منـه ، فمـن هبحجيتإيل فاحكم بينكم ولعل بعضكم أحلن 

قضيت له بيشء من حق أخيه فال يأخذ منه شيئا فـإنام أقطـع لـه قطعـة مـن نـار ، أخرجـه 

 ) .٤/٢٩٣ ( ٢٦٨٠ اإلمام للخصوم ، رقم نصيحة:  باب البخاري يف صحيحه ،



  

)١٣٣٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــستهدف اخلـــصم ويتمثـــل ـــة يف أن ي ـــسلوك يف اخلـــصومة باألمان  واجـــب ال

 جـراءالعارض حتقيق مصاحله الذاتية املـرشوعة بطريقـه نزهيـة ، فـإذا ثبـت أن اإل

الـذي قـام بـه أو الطلـب الــذي قدمـه لـيس لـه حـق فيــه فيكـون بـذلك قـد أخـل هبــذا 

 جـــراء يبــارش اإلأنئيــة  بواجــب األمانــة اإلجراًالواجــب ، وكــذلك يعــد إخــالال

 قيامـه بتـضليل وكـذلك حرمـان خـصمه مـن حقـه يف الـدفاع  ، د بقـصمعيبةبطريقة 

اخلــصم اآلخــر بإخفــاء بعــض املــستندات القاطعــة يف الــدعوي عنــه هبـــدف 

 .اإلرضار به 

 اإلجرائيـة عـدم إجبـار الـشخص بتقـديم دليـل األمانة من مقتضيات حتقيق ويعد

  يف اخلـصومة التحكيميـة ،ثبـاتدة إيل مسائل اإل القاعتلك تنرصفضد نفسه ، و

وتعني بأنه ليس هناك مـا يلـزم اخلـصم بـأن يقـدم مـستندات ليـست يف مـصلحته أو 

ًتنقلـب بعـد ذلــك دلـيال ضـده ، فــضال عـيل أن إجبـار اخلــصم عـيل تقـديم مــستند  ً

ــائي دون  ــه القــضاء اجلن ــذي يقــوم علي ــدأ االهتــام ، ال ــس عــيل مب ــده يؤس حتــت ي

 خــصمه أو الغــري عــىل تقــديم إجبــارملــدين ، ولــيس مــن حــق اخلــصم القــضاء  ا

 .دليل يف حوزته 

أن مــن حــق كــل خــصم أن حيــتفظ :  هــذا املعنــى تقــول حمكمــة الــنقض يفو

ــدي ــه بتق ــصمه أن يلزم ــيس خل ــه ، ول ــة ب ــه اخلاص ــد مبأوراق ــه وال يري ــستند يملك  م

ًدعيا أن لـه تقديمه  ،  فإذا طلب اخلصم تكليف خـصمه بتقـديم ورقـة حتـت يـده مـ

ً الدعوى بنـاءا عـىل أسـباب مؤديـة إىل مـا خلـصت يفًحقا فيها و قضت املحكمة 

إليه وقالت إنه ال دليل عىل كـذب اإلدعـاء بـأن الورقـة قـد ضـاعت وال عـىل صـدق 

إدعاء الطالب فيام يزعمه من مـشتمالت الورقـة أو داللتهـا ، فـال يـصح النعـى عـىل 



 

)١٣٣٨(  دور ات اا   

ً تـسليام بـصحة اعتبـارهًم الورقـة جيـب قانونـا  عـن تقـدياالمتنـاعحكمها بمقولة إن 

 تقــدير يف ال شــأن ملحكمـة الــنقض -  جهـة مــن - قـول مــن طلـب تقــديمها ، ألنـه 

ــوت  ــة الثب ــوع يفأدل ــة املوض ــة أخــرى -  الــدعوى ، وألن حمكم  مل -  مــن جه

 باالمتنــاع عــن التقــديم االمتنــاعتكلــف اخلــصم تقــديم الورقــة حتــى يمكــن قيــاس 

 إنــام يكــون حمــل فاالمتنــاع ، وألنــه إن صــح القيــاس بســتجوالالعــن احلــضور 

ً مـن القـانون بعـده حـتام إلـزام ،وبغـري من املحكمة بحسب داللته املحتملة اعتبار

  .)١(ًتسليام بقول الطالب 

ــل ــات أن اإلواألص ــاثب ــرب واجب ــو إذ اعت ــصم وه ــق للخ ــه ً ح ــإنام ، علي ــون ف  يك

 يدعيـه خـصمه ، وإذا كانـت قاعـدة  ال ابالنسبة للواقعة التي يدعها هـو ال بالنـسبة ملـ

جيرب أحد عيل تقديم دليل ضـد نفـسه قاعـدة مطلقـة فـيام عـدا بعـض االسـتثناءات 

التي نص عليها الشارع ، فإهنا كانـت تفـرض عـيل اخلـصوم الفهـم الـصحيح دون 

.عسف أو سوء نية قد يظهر سواء يف تقديم املستندات أو تبادهلا 

ــا ــزاعًوحتقيق ــسم الن ــرسعة ح ــة ،  ل ــة وعدال ــاجزة ، إجرائي ــة ن ــام ، وفعالي  األحك

ــول  ــافرتاض قواعــد وأص ــني اخلــصوم ب ــة ب ــة والطمأنين ــرشع بــث الثق حيــاول امل

 التقـايض يف خـصومة التحكـيم ، فـال يـضيع فيـه الـضعيف اتإجـراءكفيلـة بتنظـيم 

الذي مل حيتـاط أمـام خـصم يسء النيـة حـاول بكـل قـوة احلـصول عـيل مكاسـب 

 .غري مرشوعة 

                                                           

   .١٦٠ ، صـ٥٠ ، رقم ٣ ، جمموعة عمر ، ج١١/٤/١٩٤٠ ، مديننقض : راجع ) ١(



  

)١٣٣٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 إزاء اخلــصم املكلــف ً ســلبياً التحكــيم الوقــوف موقفـاأطـرافحــق أحــد  ومـن

 دعــواه وتقــديم إثبـات ، فــإذا كـان شــخص املـدعي هــو املكلـف قانونــا بثبـاتباإل

 عـيل مـن ادعـي خـالل البينـة وذلـك تطبيقـا للقاعـدة الـرشعية )١(األدلة املؤيـدة هلـا 

ف الوضـع الثابـت   كـل مـن يـدعي خـالبـهًالوضع الثابـت أصـال ، إال أن املقـصود 

ًأصال أو عرضا أو ظاهرا  ً  حالـة ، ومـن يـدعي عـيل  ، ألن األصـل هـو بقـاء الـيشء )٢(ً

  .)٣( مدعاة إثباتخالف األصل يتمسك ب

 جيـرب أحـد عـيل تقـديم دليـل ضـد نفـسه قاعـدة مطلقـة فـيام ال كانت قاعدة وإذا

ــ ــرض ع ــت تف ــا كان ــشارع ، فإهن ــا ال ــص عليه ــي ن ــتثناءات الت ــض االس ــدا بع يل ع

ــديم  ــواء يف تق ــر س ــد يظه ــة ق ــوء ني ــسف أو س ــصحيح دون ع ــم ال ــصوم الفه اخل

 .املستندات أو تبادهلا 

ــة الــنقض يفو ــول حمكم ــى تق ــذا املعن ــئن ه ــادة ل ــت امل ــن قــانون ٢٠ كان  م

 أي خــصمه بتقــديم إلــزام جتيــز للخــصم أن يطلــب ١٩٦٨ لــسنة ٢٥ رقــم ثبــاتاإل

                                                           

ــــ/ د: راجـــع ) ١( ـــسنهوري ، جــ ـــم إثبـــات  ، ٢ال ـــدين ٦٨ ، ص ٤٧ ، رق  ، نقـــض م

  .٨٩١ ، صـ ١٤٨ ، ق ٢٢ ، جمموعة أحكام النقض ، السنة ١٠/١١/٧١

 ، وانظر املادة ٢٩ صـ ١٧ ، رقم ٨٢  ، طبعة ثباتتوفيق فرج ، قواعد اإل/  د:انظر ) ٢(

 االلتـزام وعـيل املـدين إثبـات عيل الـدائن " التي نصت عيل أن ثبات من قانون اإل٥/

  ."التخلص منه 

  ، جمموعة القواعد التي قررهتا حمكمة الـنقض ٧/٦/١٩٨٠نقض مدين : انظر ) ٣(

 ق ، نقـــض مـــدين ٧٧ ، س ٥٥٠ ، طعـــن ثبـــاتإيف مخـــسني عامـــا حتـــت بنـــد 

  .٢٥١ ، صـ ٥٠ س ٣٧٨ ، طعن ٢٧/٢/١٩٨١



 

)١٣٤٠(  دور ات اا   

إحــدى األحــوال الــواردة  الــدعوى يكــون حتــت يــده إذا تــوافرت يفحمــرر منــتج 

 تؤيـد أنـه التـي الطلـب الـدالئل والظـروف يف منـه أن يبـني ٢١ املادة أوجبتفيها و

 ثبـاتً متعلقـا بأوجـه اإلاعتبـارهب هـذا الطلـب يفحتت يـد اخلـصم ، إال أن الفـصل 

مرتوك لقـاىض املوضـوع ، فلـه أن يرفـضه إذا تبـني لـه عـدم جديتـه ، و لـه أن يكـون 

 جتيـز التـي يطمئن إليها ، كـام أن تقـدير الـدالئل واملـربرات لتياعقيدته من األدلة 

 حتـت الـدعوى تكـون يف خـصمه بتقـديم أيـة ورقـة منتجـة إلزامللخصم أن يطلب 

 يتعلـق بتقـدير األدلـة ممـا يـستقل بـه قـاىض املوضـوع وال موضـوعييده هـو نظـر 

.)١(رقابة ملحكمة النقض عليه فيه  

                                                           

 ، ٥٦٨ ــــــ  ص٢٧ فنـي مكتب٣/٣/١٩٧٦ جلسة ، ٤٣ لسنة ١ رقم الطعن: راجع 

 خصمه بتقديم أيه إلزام يطلب أن جاز للخصم لئنوذهبت يف حكم آخر هلا بأنه 

 الواردة الثالثةرت إحدى األحوال  توافذاورقه منتجه يف الدعوى تكون حتت يده إ

فيها ، إال أن الفصل يف الطلب باعتباره متعلقا بأوجه اإلثبات مرتوك  لتقدير قاىض 

 . اإليه اطمئناملوضوع فله أن يلتفت عنه إذا كون عقيدته يف الدعوى من األدلة التي 

متى كان ذلك وكان احلكم املطعون فيـه قـد اسـتخلص وجـود عقـد تـأمني بـشأن 

ابات العمل بني املطعون عليهام األول والثالث من إقرار أوهلـام بوجـود هـذا إص

 املطعون ضده الثالث دون أن ينازع اختصام إىل اثر ذلك الطاعنة مسارعةالعقد ومن 

 التسليم بمثابة أن تعتربه للمحكمة يف وجود هذا العقد وهو ما جيوز الطاعنةهو أو 

دوى من تعييب احلكم مـن عـدم وجـود ذلـك  به ، ومن ثم فال جالضمنيواإلقرار 

فيكون النعى عليه باإلخالل .  املطعون عليه الثالث بتقديمه إلزامالعقد ، ومن عدم 

ــم  الطعــن : راجــع. بحقــوق الــدفاع والقــصور يف التــسبيب عــىل غــري أســاس   رق

  ٥٧٢ ـــــ  ص٢٨ فني مكتب، ٤١ لسنة١٨٩



  

)١٣٤١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 بمفهـوم أوسـع ، فـرأى أن مـن ثبـات حـق اإلإىل  مـن نظـر)١( اإلجرائـي الفقه ومن

حق اخلصم مطالبة اخلصم اآلخر بتقديم ما حتـت يـده مـن أدلـة ، أو حتـى مطالبـة 

 يفًالغــري إعــامال لوجــب األمانــة اإلجرائيــة ولــيس خروجــا عــن القاعــدة التقليديــة 

ــاتاإل ــه ثب ــض الفق ــه بع ــرب عن ــا يع ــو م ــي ، وه ــه اإلجرائ ــسكوت عن ــشق امل  يف بال

 .)٢( ثباتاإل

 جتيـــز التـــي تـــسانده العديـــد مـــن التـــرشيعات العربيـــة الفقهـــي االجتـــاه وهـــذا

 ، ثبـات وسـيلة مـن وسـائل اإلأي اخلـصومة بتقـديم أطـرافللمحكم مطالبـة أحـد 

ــة ) ٧٨٠( هــذا الــصدد نــصت املــادة يفو مــن قــانون أصــول املحــاكامت املدني

  .)٣( حوزته يف عىل جواز إصدار املحكم األمر للخصم بإبراز دليل اللبناين

 مــع قاعــدة  ً يتعــارض ظاهريــاثبــات أن مراعــاة واجــب املعاونــة يف اإلواحلقيقــة

ال جيـرب أحـد عـيل تقــديم أي دليـل ضـد نفــسه ، فاملقـصود بواجـب املعاونــة يف 

                                                           

ات التقـايض يف خـصومة التحكـيم ، دار اجلامعـة طلعت دويدار ، ضـامن/ د:انظر ) ١(

 .٢٥٣ ، صـ٢٠١٩اجلديدة 

 ، سـابق مرجـع التقايض يف خصومة التحكيم ، ضامناتطلعت دويدار ، / د:انظر ) ٢(

 .٢٥٣صـ

 أنـه جيـوز هليئـة التحكـيم أو أحـد النمـوذجي مـن القـانون ٢٧وأيضا نـص املـادة ) ٣(

 .ملختصة احلصول عىل أدلة  اخلصومة طلب املساعدة من املحكمة اأطراف



 

)١٣٤٢(  دور ات اا   

 هــو عـدم إخفــاء أي أدلــة قاطعـة يف اخلــصومة  تـسهم بــشكل أو بــآخر يف ثبـاتاإل

  .)١( اآلخر الفصل فيها بغرض الكيد واإلرضار بالطرف

 تــرصفات اخلــصوم مــع اتفــاق يعــد مــن مظــاهر حتقيــق األمانــة اإلجرائيــة ، كـام

 قـرر املـرشع أن األصـل يف نطـاق وقـد ،وقيم املجتمع وأخالقياتـه أحكام القانون

التـرصفات القانونيــة بــصفة عامـة هــو حــسن النيـة ، وعــيل مــن يـدعي عكــس ذلــك 

ًفيكون مدعيا خلالف الثابت أصال ،   ،)٢( هذا االدعـاء إثباتفيقع عليه عبء  ثم ومنً

 .ًفاملرشع افرتض وجود حسن النية يف براءة ذمة األفراد عموما 

ً مراعاة املرشع ملبدأ حسن النيـة تعبـريا حقيقيـا عـن أمهيـة أن تتفـق ويعترب ً

ــام القــانون وقــ ــل التــرصفات مــع أحك ــع وأخالقياتــه ، ويأخــذ يمك  املجتم

ًه ملبـدأ حـسن النيـة حتقيـق هـدفا أصـيال ً مـن  عند مراعاتـاعتبارهاملرشع يف 

أهداف القوانني اإلجرائية ، وهو توصيل العدالـة إيل أشـخاص القـانون بيـرس 

يف مــدة معقولــة وبنفقــات معقولــة عــن طريــق االلتــزام بأحكــام القــانون وقــيم 

  .)٣(املجتمع وأخالقياته 

                                                           

أمحد السيد صـاوي  ، مرجـع سـابق  ، صــ /  النقض ، دكمةنطاق رقابة حم: انظر ) ١(

 . وما بعدها ١٣٨

 الذهبية للقواعد القانونية التي قررهتا ونةعبد املنعم حسني ، املد/ األستاذ : انظر ) ٢(

 ق  ، ٦٢ة  ، ســن١٧٩٨ طعــن رقــم ١٩٩٠ ، ٢ ، ط٢حمكمــة الــنقض املــرصية  ، ج 

   .٥٧٤ ، صـ ٢ ، ج ٤٩ ، س ٢٥/٦/١٩٩٨

ــر ) ٣( ــة يف قــانعيلنبيــل إســام/ د: انظ ــزاءات اإلجرائي ــر ، عــدم فاعليــة اجل  ون عم

  .٦٨  ، صـ ١٩٨٧ ، اإلسكندرية ، منشأة املعارف ، املرافعات



  

)١٣٤٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
صـة إذا كـان  يعترب الشخص حـسن النيـة إذا جهـل بـأن تـرصفه يـرض بغـريه خاوال

 ، بـل ال )١( عـيل خطـأ جـسيم "ذلك ناشئ عن إمهـال وتقـصري أو كـان جهلـه مبنيـا 

 حتــىبـد أن تكــون تــرصفاته متفقـة مــع أحكــام القــانون وقـيم املجتمــع وأخالقياتــه 

 .يمكنه االدعاء والتمسك بحسن  نيته 

ً القــانون جــزاء واضــحا للغــش ونيــة اإلرضار بــالغري ، وهــو إبطــال وضــع لــذلك ً

ه  ، وكــذلك النتيجــة آثــاررصف الــذي تــم مــن أجــل حتقيــق ذلــك وعــدم إنفــاذ التــ

 ، وهـي تفرقـة واضـحة )٢(املرتتبة عليه ، وذلك يعني إبطـال التـرصف والنتيجـة معـا 

ــارآل ــة ، وهــذا مــا ث ــة والــشخص يسء الني ــني الــشخص حــسن الني  التــرصفات ب

  .)٣(استقرت عليه أحكام حمكمة النقض يف كل أحكامها املتعاقبة 

 العدالـة واإلنـصاف أن يـتم إبعـاد الـرضر عـن أي شـخص  ، فهـذا يكـون لـه ومـن

فائدة أعظم وأكرب من جلب النفع لشخص آخـر ، فهـذا هـو واجـب القـانون وهدفـه 

 النبيـل وهـو الـذي يتمثـل يف القـضاء عــيل الغـش ،فمـن يقـوم بـالغش يف تــرصفاته

يـرة  شــيطانية مــن أجــل  بــالغري ، فهـو يتحــرك بــدوافع نفــسية رشرالقانونيـة لــإلرضا

إخفاء احلقيقة ، وهذا ينم عن سوء نيتـه  ، والبـد أن يعاقـب بـرد مـا سـعي إليـه ، ومـا 

                                                           

 السيد بدوي ، حول نظرية عامة ملبدأ حسن النية يف املعامالت املدنية ،/ د : راجع ) ١(

  .٥٠٨ ، صـ ١٩٨٩القاهرة ، . ج  –رسالة دكتوراه  ، كلية احلقوق 

ــر ) ٢( ــي وايل ، د / د : انظ ــبطالن يف قــانون / فتح ــة ال ــول  ، نظري ــاهر زغل ــد م أمح

 . وما بعدها ٤٨٢ صـ ١٩٩٧املرافعات ، مكتبة كلية الرشطة ، بدون نارش ، 

 ، صـ ٤٢ –ألحكام   ، جمموعة ا٢١/١٠/١٩٩١ ، ٣٨١نقض مدين ، رقم : انظر ) ٣(

٥١١.  



 

)١٣٤٤(  دور ات اا   

ــة بحــسب  ــالتعويض والغرامــة واجلــزاءات اجلنائي ــه ب قــصده مــن ســوء نيتــه وعقاب

 .الظروف 

ً القاعدة الفقهية درء الرضر خـري مـن جلـب النفـع تعبـريا حقيقيـا عـن مبـدأ وتعترب ً

 وقـصد االلتـزام بالنزاهـة واألمانـة وحـدود القـانون واألخـالق ، ولـذلك حـسن النيـة

 عــيل أهلــه ويعامـل يسء النيــة الـذي يقــصد اإلرضار بغــريه الـسيئجيـب رد الكيــد 

ــعيه  ــرد س ــسيئب ــاد ال ــه إلبع ــسن نيت ــسك بح ــه التم ــة فيمكن ــسن الني ــا ح ــه  ، أم  علي

ــه بــسبب عــدم وجــود إمهــال وتؤوليةمــس ــالغري عن ــة  الغــش واإلرضار ب قــصري وني

  ، فـال )١( حـسن النيـة يف حالـة الوضـع الظـاهر آثارًاإلرضار بالغري وذلك قياسا عيل 

 .يمكن حماسبة أي شخص عيل حسن نيته فهي األساس يف كل شخص 

ــام ــن اك ــات واملعاونــة يف اإلحلقيقــة يعــد الكــشف ع  واجــب التحكيمــي ثب

 احلقيقـة والعدالـة  ، ألنالتحكيمـيو أخالقي وقانوين يف جمـال النـشاط القـضائي

وجهـان لعملـة واحـدة ، ومـن التنـاقض حتقيـق العدالـة دون احـرتام احلقيقـة ، وقـد 

فرضت معظم التـرشيعات املقارنـة عـيل اخلـصوم رصاحـة واجـب املعاونـة يف 

ــاتاإل ــدعوي ثب ــصل يف ال ــسهم يف الف ــات ت ــة ألي معلوم ــن احلقيق ــشف ع  والك

 .منها التحكيمية وحتقيق حسن سري العدالة املطلوبة 

 وقد فرض قانون املرافعـات هـذا الواجـب عـيل اخلـصوم خاصـة إذا مل يمكـن 

الفــصل يف الــدعوي إال هبــذه األدلــة ، وبــذلك يكــون قــد ســار املــرشع املــرصي 

عــيل خطــي  التــرشيعات املقارنـــة يف هــذا الــشأن ، بـــأن وضــع عــدة نـــصوص 

                                                           

عاطف نرص مـسلمي  ، نظريـة األوضـاع الظـاهرة يف القـانون اإلداري ، / د: راجع ) ١(

  . ٢٧ ، صـ ١٩٩٢ج ، عني شمس ،  –رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق 



  

)١٣٤٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 مـن أجـل اتثبـترشيعية من أجل القيام بواجب كشف احلقيقـة واملعاونـة عـيل اإل

ً يكــون أساســا واضــحا للعمــل بمبــدأ حــسن نيــة اخلــصوم يف حتــىخدمــة العدالــة  ً

الدعوي كنتيجة متوقعة ومـضمونة تظهـر بعـد قيـام اخلـصوم بواجـب الكـشف عـن 

  .)١( فيها ثباتاحلقيقة يف اخلصومة واملعاونة يف اإل

  اجلـدير بالـذكر أن  الوصـول إيل معرفـة املركـز احلقيقـي للخـصم صـعباومن

ــيل  ــرض ع ــانون ال يف ــن الق ــل ، لك ــت طوي ــري ووق ــد كب ــاج إيل جه ــاقا وحيت وش

اخلصم التحري الدقيق الذي جيـاوز املـألوف وقـدرة وتوقـع الـشخص املعتـاد ، 

وإال انتهي األمر إيل شل حركـة التعامـل بـني األفـراد يف املجتمـع واإلحجـام عـن 

 .وب فيه  ومعامالت بني أفراده ، وهو أمر غري مرغاتالدخول يف عالق

                                                           

 ومـا ٦٢ صــ ،إبراهيم أمني النفياوي ، اإلخالل اإلجرائي ، مرجع سابق  / د : انظر ) ١(

لــف ، مبـادئ اخلــصومة املدنيــة ، دار النهـضة العربيــة ، القــاهرة ، بعـدها ، ونفــس املؤ

 . وما بعدها ٢٣٥  ، صـ ٢٠٠٤



 

)١٣٤٦(  دور ات اا   

 لــذا جيــب عــيل اخلــصم ، )١( وقــد أكــدت حمكمــة الــنقض عــيل هــذا املعنــي 

 ، فــإن خــصمه يمكنــه أن يتمــسك بحــسن نيتــه  أن يتحــرى عــن حقيقــة مركــز حتــى

ـــار موضـــوعي يتمثـــل يف ســـلوك الـــشخص  التحـــري واالســـتعالم يقاســـان بمعي

اديـة  ويواجـه بـالظواهر املخلـصماملعتاد الذي يمكن أن يوجد يف نفس ظـروف ا

 الـواقعي خلـصمه وتولـد اعتقـادا شـائعا أو ،اخلارجية التي حتيط بـاملركز الفعـيل 

أو عاما بأنه مركـز قـانوين عـيل خـالف احلقيقـة ، وهـو مـا يدفعـه إيل التعامـل معـه 

 اتإجــراء اختــاذ أو ،عـيل أســاس الوضـع الظــاهر الـذي بــدا بــه أمامـه أو الوفــاء لـه 

 .التقايض والتنفيذ يف مواجهته 

ــ ــذي سؤالوال ــة ال ــن كيفي ــو ع ــث اآلن ه ــساط البح ــىل ب ــو ع ــات يطف ــرد إثب  جت

 اخلصم من األمانة اإلجرائية ؟ 

                                                           

 كانــت املحكمــة إذ اعتــربت أن مــورث الفريــق الثــاين مــن متــى: إذ قــضت بأنــه ) ٥٤(

املطعون عليهم قد متلك األطيان حمل النزاع بالتقـادم أقامـت قـضائها عـيل أن حـسن 

قادم اخلميس ، وهو ال يـشرتط لـدي مـن يـدعي امللـك سـبب  يف التامالنية يفرتض دائ

صحيح وبوضع اليد مخس سـنني إال عنـد التعاقـد وأن املـورث املـذكور قـد أشـرتي 

األرض املتنازع عليها من املالك الظاهر ، وأن قـول الطـاعن بـأن خـصمه ال يمكـن أن 

طـة ال يـشمل يكون حسن النية ألن سند البائع له وهو حكم صادر من املحكمـة املختل

األطيان املبيعة فمردود بأن جمرد االطالع عليه ال يكفي للتحقيق من عدم اشتامله عيل 

األطيان املبيعة بل إن أقتيض ندب عدة خرباء وبحث طويل للوصـول إيل هـذه النتيجـة 

 – ٢٠/١١/١٩٥٢نقض :  فإن هذا الذي قررته املحكمة ال خمالفة فيه للقانون  ، انظر 

  ٢ -  ١ـ قضاء النقض جـ



  

)١٣٤٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة  يف :  اإلجابــة عــن هــذا التــساؤل فنقــول ونــستطيع ملــا كانــت األمانــة اإلجرائي

ــي  ــرصي تعن ــانون امل ــ: الق ــن اس ــاع ع ــال ، تخداماالمتن ــائل االحتي ــش ،  ووس  الغ

ــن  ــر ، وع ــاذواملك ــراء اإلاخت ــذا  أو ج ــار ه ــة ، ث ــسوء ني ــل ب ــاء دلي ــديم أو إخف تق

 :  انعدام األمانة اإلجرائية بأمرين  إثباتيتم : التساؤل وهو ما نجيب عنه فنقول 

ول اـــه  : ا ـــور بمقاصـــدها املـــأخوذة مـــن الفق األخـــذ بقاعـــدة أن األم

َ عمــر بــن فعــن " والــسالم صالةاإلســالمي والتــي تعــرب عــن حــديث النبــي عليــه الــ ْ َُ َ

ــاب قــالَْاخل َط َ ِ َســمعت رســول اهللاَِّ : َّ ُ َ َُ ْ
ــول- × - ِ ُ يق ُ َإنــام": َ َّ ِ األعــامل بالنيــات، ِ

َّ ِّ ِ ُ َ ْ َ ْ

َولكــل امــرئ مــا نــوى، فمــن كانــت هجرتــه إىل اهللاَِّ وإىل رســوله، فهجرتــه إىل اهللاَِّ  َ َ َ َِ ِ ُِ ْ َ ُ ْ ْ َ َُ ُ ْ ََ ُ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ٍُ ِ ِّ

مــل غــري مــرشوع ، فــإن هــذا  ، ويعنــي هــذا أنــه إذا كــان الباعــث عــيل الع)١(ورســوله

.العمل يبطل سواء ظهر عدم األمانة يف التعبري ، أو يف أمر خارج عنها 

ا مأن القضاء والتحكيم مبنـاه عـيل الظـاهر ، حتقيقـا ملبـدأ اسـتقرار  : ا

ــيل الظــاهر ، ويفــرتض تطــابق اإلرادتــني  ــامالت الــذي يقــيض بالتعويــل ع املع

ألويل دالة عـيل الثانيـة ، فـإذا ثبـت عكـس ذلـك فـالعربة الظاهرة والباطنة إذا كانت ا

                                                           

شـعيب األرنـؤط ، دار :  بن يزيـد القزوينـى ، حتقيـق دسنن ابن ماجه لعبداهللا حمم) ١(

 ) .٥/٣٠٥(٤٢٢٦ رقم ٢٠٠٩الرسالة العلمية 



 

)١٣٤٨(  دور ات اا   

ــاإل ــة رادةب ــدل ف)١( الباطن ــار ج ــد ث ــي وق ــول قه ــات ح ــة إثب ــصم باألمان ــىل اخل  حت

 .)٢(اإلجرائية من عدمها  من خالل ثالثة آراء متباينة 

  : اول اأي

 ،  الظــاهرةرادة انعــدام األمانــة اإلجرائيــة  يــتم مــن خــالل اإلإثبــات إيل أن يـذهب

ـا مطابقـة لـإل  الباطنـة ، والتعبـري عـن النيـة الـسيئة خـري شـاهد رادةحيث يفـرتض أهن

 .ودليل عليها ، وهذا الرأي مأخوذ من رأي احلنفية والشافعية 

  :  ام اأي

 عـدم أمانـة اخلــصم  ، ثبـات بـاإلرادتني الظــاهرة  ، والباطنـة إلرأي هـذا الـويأخـذ

ــل ــسيئة ظــاهرة بط ــة ال ــت الني ــإذا كان ــا ف ــرب عنه ــن ظــاهرة ، أو مع  العمــل وإن مل تك

ــذا  ــو دلــت عليهــا قــرائن وإمــارات أخــري ، وتطبيقــا هل بوضــوح بطــل التــرصف ل

  سـوء النيـة بالتـرصف ،وهـو مـا أخـذ بـه الفقـه إثبـاتجيـوز  –الذي نؤيـده  –الرأي 

ــنهم  ــيس م ــرالفرن ــذا ال ــع يف اإلأي ، وه ــات املوس ــشهود ، ثب ــشهادة ال  ب

 . مع فقه املالكية واحلنابلة ، والظاهرية والزيدية  والقرائن يتفق

  :  ا اأي

 املمكـن رادة انعـدام األمانـة اإلجرائيـة  يـتم وفقـا ملعيـار اإلإثبات إيل أن يذهب

التعـرف عليهـا باإلحاطــة بـالظروف واملالبــسات كـاملواقف الــسابقة للمعـرب عــن 

 .إرادته 

                                                           

عبد الرازق السنهوري  ، الوسيط يف رشح  القانون  ، مرجع سابق  ، بند / د:  انظر ) ١(

  ٥٠٠  صـ ٣٩٤ ، ٣٩٣

ين  ، حسن النية وأثره يف الترصفات  ، دار املطبوعات عبد احلكيم القو/ د:  انظر ) ٢(

 . وما بعدها ٤٦١ ، صـ ٢٠١٠اجلامعية  ، 



  

)١٣٤٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
أي   وا  ىم  معـىل:توضـيح وجهـة نظرنـا فنقـولونـستطيع  ،ا 

ــرصفات القانونيــة ، أو يف  ــن الت ــة الــسيئة م ــتظهار الني ــدم وضــوح أو اس ــرض ع ف

 والقـرائن عنـد القيــام مـاراتالعمـل اإلجرائـي ، لكـن يمكـن الوقـوف عليهــا مـن األ

  .القانوينبالترصف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)١٣٥٠(  دور ات اا   

   الثانياملبحث

   االستنباطية القانونية غريثبات احملكم يف تطبيق أدلة اإلدور

ــشأهتا ، تطــورت ــن ن ــة م ــة اإلجرائي ــتالئم الغاي ــيم ل ــنظم املعــارصة يف التحك  ال

ـا يـراه مناسـبا مـن اختـاذفأصبح للمحكـم سـلطة   التحقيـق ،شـأنه شـأن اتإجـراءً م

ــات اإلاتإجــراءاملحكمــة يف مهمتهــا العاديــة مــن حيــث تطبيــق مــا تــراه مــن   ، ثب

 فيهـا ،ومـؤثرة يف ومنتجـه ،قـة باخلـصومة ا متعلإثباهتـطاملا كانت الوقائع املـراد 

 قناعة املحكم ، وبام ال خيل بالطلبات املقدمة مـن اخلـصوم ، أو بمبـدأ احليـدة ،

 التقيـد بالـشكلية ن مـن تلقـاء نفـسها دوثبـات اإلاتإجـراء اختـاذوهذا ال يؤثر عىل  

تهـا  ومروناتجـراء التحكيم له طبيعـة خاصـة تتـسم بتبـسيط اإلنظاماإلجرائية ، ألن 

ــ ــد ب ــب التقي ــام ال يوج ــانون اتجراءاإلب ــات أو ق ــانون املرافع ــا ق ــص عليه ــي ن  الت

 .)١( ثباتاإل

 التـي تتبـع أمـام هيئـة اتجـراء عـىل إخـضاع اإلتفاق حق طريف التحكيم االومن

  خارجهـا ،أوالتحكيم للقواعـد النافـذة يف أي منظمـة ، أو مركـز حتكـيم يف مـرص 

                                                           

جدير بالذكر أن الطبيعة اخلاصة لنظام التحكيم تفرض بعض القيود عىل املحكم )  ١(

 ثبـات اإلإجراءاتأن الوقوف عىل :  التحكيمي ، لعل منها ثبات اإلإجراءات اختاذعند 

 أن أي إىلالتحكيم جمتمعة إلصدار حكم يفـصل يف النـزاع ، باإلضـافة يكون من هيئة 

 من جانب املحكم ينطوي عىل سلطة اجلرب واألمر أمر ال يملكه املحكم ، ألنـه إجراء

 ، ثبـاتقاىض خاص ال جيوز له ذلك وان جاز لقاىض الدولـة عنـد اسـتخدام وسـائل اإل

/  ، دراســة حتليليــة مقارنــة ، دالتنظــيم اإلجرائــي خلـصومة التحكــيم: راجـع يف ذلــك 

  .٥٠٤ ، صـ٢٠١٨عبداملنعم حممد قبيىص ، دار اجلامعة اجلديدة 



  

)١٣٥١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 اتجـراء هيئـة التحكـيم يف اختيـار اإلحـق  مـن ،تفـاق مثل هذا االود وجعدموعند 

 .التي تراها مناسبة 

ــنيفو ــة ال ــضت حمكم ــشأن ق ــذا ال ــأن قض ه ــاد ب ــادة مف ــنص يف امل ــن ٢٥ ال  م

 عـىل أي تفـاق التحكـيم حريـة االلطـريف عىل أن املرشع مـنح يدل التحكيمقانون 

 أي هـا سـواء تلـك النافـذة يفإتباع التـي جيـب عـىل هيئـة التحكـيم اتجـراءمن اإل

ــا ، و ــرص أو خارجه ــيم يف م ــز حتك ــة أو مرك ــو االيفمنظم ــة خل ــاق حال ــىل تف  ع

ــذ  ــة التحكــيم مطلــق اختبــأياألخ ــذه القواعــد اإلجرائيــة يكــون هليئ  يــار مــن ه

 )١( التي تراها مناسبةاتجراءاإل

ــوال يفو ــل األح ــزم ك ــيم يلت ــصومة التحك ــوعي خل ــاق املوض ــم بالنط  املحك

لشخـيص كنتيجـة طبيعيـة للطبيعـة اخلاصـة حلكــم  انطـاق االلتـزام بالإىلباإلضـافة 

 .التحكيم كنظام بديل عن القضاء 

 مع تلك النظرة التحكيميـة املعـارصة يـستطيع املحكـم االعـتامد ًومتاشيا

 الكتـايب ، سـواء كالدليل اخلاصة ثبات أدلة اإلعىل التحكيمي بناء احلكم يف

للـزوم للفـصل  اعنـد يف شكل مـستند عـريف ، أو رسمي شكل مستند يفكان 

 .يف النزاع 

 القانونيــة غــري ثبــات نتعــرف أكثــر عــىل دور املحكــم يف تطبيــق أدلــة اإلوحتــى

ــتنباطية ،  ــسبةاالس ــة ، بالن ــمية والعرفي ــررات الرس ــسم للمح ــث نق ــذا املبح  إىل ه

 :مطلبني عىل النحو التايل

                                                           

 مكتب فني - ٢٠٠٩ / ١ / ٨ تاريخ اجللسة - ٧١ لسنة - ٤١٤ رقم الطعن : انظر) ١(

  .١٢١ ص ، ٦٠



 

)١٣٥٢(  دور ات اا   

   األول املطلب

   باألدلــــة الكتابيـــــة الرمسيةثباتاإل

ــاج سائل أهــم املــمــن ــة اإلإليهــا التــي حيت ــات املحكــم للوقــوف عــىل أدل  ، ثب

 احلـق ، ولـذلك جعلهـا املـرشع وسـيلة أساسـية إثبـاتمـسألة الكتابـة ودورهـا يف 

 إثبــاتً فـيام يتعلـق بالتــرصفات القانونيـة معرتفـا هلــا يف ذات الوقـت بقـوة ثبـاتلإل

 .نونية مطلقة جلميع الوقائع سواء ما كان منها أعامل مادية أو ترصفات قا

 املرشع هبذه القوة املطلقـة للكتابـة ال جيعلهـا تتمتـع  بحجيـة مطلقـة واعرتاف

ــاتيف اإل ــوز ثب ــم جي ــن ث ــات ، وم ــرا إثب ــة ، ونظ ــق خمتلف ــس بطرائ ــاً العك  لكوهن

حتـرر يف زمـن معــارص للتـرصف القـانوين ، ومــا يميزهـا عـن غريهــا مـن األدلــة ، 

ــوافر يف غريهــا مــن  ــاال يت ــوفر للخــصوم م ــم فإهنــا ت ــة ، ممــا جيعلهــا مــن أه األدل

  . التحكيمي ثباتوسائل اإل

ــىل ومــن ــرص ع ــة يقت ــم إزاء املحــررات الكتابي ــذكر أن دور املحك ــدير بال  اجل

ــة  ــوافر الــرشوط املتطلب ــدى ت ــا وصــحتها ، فرياقــب م مراقبتهــا مــن حيــث مظهره

ً  إلنـزال حكـم القـانون عليـه ، دون أن يـامرس دوراثبـات الـدليل حمـل اإليفًقانونا 

  .)١(ًتقديرا ناحية الدليل 

ــايب ، يفو ــدليل الكت ــي تتعلــق بال ــبعض املــشكالت الت ــة ل  هــذا املطلــب جتلي

  .التحكيمي ثبات اإلاتإجراءومدى اعتامد املحكم عليه يف 

 أن نتنـاول دور املحكـم يف الوقـوف عـىل الـدليل الكتـايب مـن خــالل ونـستطيع

ــه يف ا ــدى حجيت ــه وم ــه وأنواع ــان مفهوم ــاتإلبي ــيا ثب ــة لتحكيم ــروع اآلتي  يف الف

 :  نعرض هلا عىل النحو التايل 

                                                           

 أمام املحكمـني ، مرجـع سـابق ، ثباتعىل هيكل ، القواعد اإلجرائية لإل/ د : انظر 

  .٦٨ــــ صــ



  

)١٣٥٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
   األولالفرع

   الدليل الكتابيمفهوم

١(هي اخلط ، أو تصوير اللفظ بحروف هجائه :  لغة الكتابة : أو(.  

م :  ًالكتابة اصطالحا يف الفكر املعارص : 

ً أر تعريفا اصطالحيا للكتابة عند القـدامى ، ولكـن عرفهـا مل بعـض املعـارصين ً

التــسجيل احلــريف للــدين ، أو غــريه مــن احلقــوق يف كتــاب هبــدف : فقــال بأهنــا 

  .)٢(احلفاظ عليه من الضياع نتيجة اجلحود أو النسيان

 . عىل ذلك فإن الكتابة هي توثيق احلقوق باخلط ًوبناء

   الثانــيالفرع

 : )٣(  باملستندات الرمسيةثبات اإليف احملكم دور

َّي يثبـت هبـا موظــف عـام أو شــخص مكلـف بخدمـة عامــة مـا تــم  تلـك التــوهـي

عىل يديه ، أو ما تلقاه مـن ذوي الـشأن ، وذلـك طبقـا للقواعـد املرعيـة ويف حـدود 

  .)٤(سلطته أو واليته أو اختصاصه 

                                                           

  .٢٣القاموس املحيط  ، مادة كتب ، صـ: انظر ) ١(

  .٢٩٧صالح اهلليل ، بدون دار نرش ، صـ/ توثيق الديون يف الفقه اإلسالمي ، د: انظر ) ٢(

 التــي تــستخرجها املحكمــة ممهــورة امصــور األحكــ:  مثــال املــستندات الرســمية 

الق، شـهادات املـيالد، صـكوك بإمضاء القايض وختم املحكمـة، وثـائق الـزواج والطـ

األرايض وعقودهـا املـستخرجة مــن سـجالت مــصلحة األرايض، خمالـصات مــصلحة 

الرضائب ، وصندوق الزكاة ،وغري ذلـك مـن املـستندات التـي تـستخرج مـن اجلهـات 

 .املختصة معتمدة بختمها وإمضائها 

 أو جهـة أن يكـون حتريـره بمعرفـة موظـف عمـومي:  يشرتط للسند الرسمي ما ييل 

 أو تلك اجلهة الرسمية خمتصة بتحرير مثل العمومي وأن يكون ذلك املوظف -رسمية 



 

)١٣٥٤(  دور ات اا   

 الرسمية تقتـرص عـىل مـا ورد هبـا مـن األوراق حجية جتدر اإلشارة إليه أن ومما

ـا أو شـاهد حـصوله مـن ذوى الـشأن أو تلقـاه عـنهم بيانات تتعلق بام قام بـه حمرر ه

 إنكارهــا مــن مــساس باألمانــة والثقــة يفً ، تبعــا ملــا اختــصاصه حــدود ســلطته ويف

املتوافرين فيـه ، ومـن ثـم ال يتنـاول هـذه احلجيـة البيانـات اخلارجـة عـن احلـدود 

 يفا إثباهتـأو ما تعلق بمـدى صـحة مـا ورد عـىل لـسان ذوى الـشأن مـن بيانـات ألن 

ـا قـوة خاصـة   يف ذاهتـا بالنـسبة حلقيقـة وقوعهـا ، فريجـع يفورقة رسمية ال يعطيه

 .)١(ثبات اإليفأمر صحتها أو عدم صحتها إىل القواعد العامة  

                                                                                                                                              

 وأن يكون حترير هذا السند قـد تـم بحـسب -هذا السند ويف حدود سلطتها أو واليتها 

أصول املرافعات الـرشعية ،  أنـور العمـرويس ، : القواعد املوضوعة له راجع يف ذلك 

 ) .١/٤٨(محد احلرصي ، علم القضاء ، أ٣١٨صــ 

 الرسمية حجـة عـىل النـاس املحررات ويف هذا املعنى قضت حمكمة النقض بأن 

كافة بام دون فيها من أمور قام هبا حمررها يف حدود مهمتـه أو وقعـت مـن ذوى الـشأن 

 يـدل عـىل أن حجيـة الورقـة "ًيف حضوره ما مل يتبني تزويرها بـالطرق املقـررة قانونـا 

 املوظـف العـام أو املكلـف بخدمـة ا عىل ما ورد هبا من بيانات قام هبـالرسمية تقترص

عامه يف حدود مهمتـه أو وقعـت مـن ذوى الـشأن يف حـضوره ، وهـى البيانـات التـي ال 

جيوز إنكارها إال عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات األخرى التـي يـدىل هبـا ذوى 

 افـة مـا خيالفهـا بكإثبـاتيتهم فيجـوز الشأن إىل املوظف فتقوم بتدوينها حتت مـسئول

  يف املستندات حمل النعى ،ًرفا املطعون عليه ليس طكانطرق اإلثبات ، ملا كان ذلك و

 تتضمن تـرصفات قانونيـة لـه صـله ال تتعلق بإقرارات ذوى الشأن وانات هذه البيكانتو

 وجـه هبـذه الا ، و عكس ما ورد هبإثبات له كونهبا ، فإنه يعترب من الغري بالنسبة هلا و ي

 بالبينة فيام خيالف أو جياوز ما أشتمل عليـه ثبات بقاعدة عدم جواز اإلللتحدي املثابة



  

)١٣٥٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 الرسمية حجة عـىل مـا تـضمنته مـن حقـوق ، ومـن ذلـك كتـاب القـايض والورقة

ّ حجــة مــا ّإىل القــايض ، أو احلــاكم إىل عاملــه ، فإنــه يكــون حجــة وكــذلك يكــون

 أصـدروه يف قـضاياهم لـذييصدره القضاة مـن أوراق للخـصوم تتـضمن احلكـم ا

 مل تـصدر عـن املوظــف التـي الرسـمي املحــرر صورة أمـا بالنـسبة لـ،وغـري ذلـك 

 يــشهد توقيعــه عليهــا بأهنــا مطابقــة لألصــل املحفــوظ الــذياملخــتص بإعطائهــا 

 ثبـات اإليفال قيمـة هلـا  جمـرد صـورة عرفيـة وإنـام ، صورة رسـمية عتربلديه ، ال ت

 .)١(ًما مل يقبلها خصم من متسك هبا رصاحة أو ضمنا 

 هيئــه إقنــاع املعلــوم أن تعــارض املـصالح جيعــل كــل خـصم يــسعي إيل ومـن

ــه  ــيام يدعي ــق ف ــاحب احل ــه ص ــيم بأن ــه ،التحك ــسهفإن ــع بنف ــه أن جيم ــب علي   جي

 . التي تؤيد مزاعمه ألدلةوجهوده ا

 التـي يـتم الفـضل بنـاء عليهـا ثبـاتأكثر وسـائل اإل واملستندات هي من والوثائق

ــة الت ــا حتتــل حكــيمأمــام هيئ ــن القــول أهن ــل ، ومــن املمك ــة ب ــني املرتب  األويل ب

ً دليال ماديا من الـسهل تقديمـه وتبادلـه ،متثل املختلفة وذلك ألهنا ثباتوسائل اإل ً 

  إيلباإلضــافةوكــذلك فحــصه ودراســته وتقييمــه والتحقــق مــن صــحته وســالمته  

 املـادةقلة تكاليف إحضاره والوقت الذي يستغرق لنظـره ، وعـيل ذلـك جـاء نـص 

جيـوز لكـل مـن الطـرفني أن يرفـق ببيـان الـدعوي ، "من قانون التحكـيم  ) ٣٠/٣(

                                                                                                                                              

، مكتب فني ١٩٧٧/٣/١٦ ق ، جلسة ٤٣ لسنة ٥١٧الطعن رقم :  ، راجع كتايبدليل 

  .٦٩٧  صــ٢٨

 ٣٦ مكتـب فنـي ٥/١٢/١٩٨٥  جلسة ٥١ لسنة ٠٣٠٨ رقم  الطعن ، مدين نقض 

 ١٠٨٧صـــ



 

)١٣٥٦(  دور ات اا   

ً الدفاع عـيل حـسب األحـوال صـورا مـن الوثـائق التـي يـستند إليهـا وأن املذكرةأو 

لتـي يعتــزم تقـديمها ، وال خيــل  اثبــاتيـشري إىل أن كــل أو بعـض الوثــائق وأدلـة اإل

ــه التح ــق هيئ ــذا احل ــيمه ــديم ك ــب تق ــوه يف الطل ــا دع ــت عليه ــة كان  يف أي مرحل

 .أصول املسندات ، أو الوثائق التي تسند هلا أي طريف الدعوي 

 ت ذات وا  عطا  ا  :  

والوثـائق ، وهـو مـا  املرشع املحكمني مكنة االطـالع عـىل املـستندات أعطى

ــادة  ــه امل ــربت عن ــا ٢٨ع ــيم بقوهل ــر: حتك ــيم االيفلط ــاق التحك ــان تف ــىل مك  ع

 عينـت هيئــة التحكــيم مكــان اتفــاق مــرص أو خارجهــا ، فـإذا مل يوجــد يفالتحكـيم 

هـا ، وال خيـل ذلـك طرافالتحكيم مع مراعـاة ظـروف الـدعوى ومالئمـة املكـان أل

 مــن إجراءًمكــان تــراه مناســبا للقيــام بــ أي يف أن جتتمــع يفبــسلطة هيئــة التحكــيم 

ــراء ــسامع اتإج ــيم ، ك ــراف التحك ــالع أط ــرباء أو االط ــشهود أو اخل ــزاع أو ال  الن

  .)١(عىل مستندات

ة وثـائق أيـ مقـررة ختويـل املحكـم سـلطة طلـب ٣٠/٣ بعـدها املـادة وجاءت

ــستندات  ــإذا أي يفأو م ــم ف ــن ث ــة ، وم ــصومة التحكيمي ــل اخل ــن مراح ــة م  مرحل

ً تقديم ما يطلب منـه فللمحكـم إصـدار احلكـم بنـاء عـىل مـا يتـوافر رفض اخلصم

 .)٢( ثباتلديه من أدلة من أدلة اإل

                                                           

عزمى عبدالفتاح ، /  ، د٣٦٥ واىل ، التحكيم ، مرجع سابق ، صـــــ  فتحي/ د : انظر 

حممود نور شـحاته ، دور الغـري يف التحكـيم ، دار النهـضة /  ، د٢٨٧التحكيم ، صـــــ 

  .١٤٠ ، صــــ ١٩٩٦العربية ، 

 .٣٦٦رضا السيد ، تدخل القضاء ، مرجع سابق ، صــ / د : انظر 



  

)١٣٥٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة التطبيقــات ومــن ــه املــادة يف القانوني  حتكــيم ٣١ هــذا الــشأن ، مــا نــصت علي

 ممـا يقدمـه أحـد الطـرفني إىل هيئـة التحكـيم مــن ورةترسـل صـ:  عـىل أن مـرصي

 وكـــذلك إرســـال ، األخـــرى إىل الطـــرف مـــذكرات أو مـــستندات أو أوراق أخـــر

 اهليئــة املــذكورة مــن تقــارير إىل كــال الطــرفني مــن كــل مــا يقــدم إىلصــورة مــن 

 .اخلرباء أو املستندات وغريها من األدلة 

 خـصمه بتقـديم مـستند حتـت إلـزام يطلـب أن جيـوز خلـصم ال أية حال ،وعىل

 و أ، ذلـك إمكانيـةم عـيل  اتفـق اخلـصو إذاأنـه غـري ، دعـواه إثبـاتيده ليفيد منه يف 

 عنــد اختيــار هيئــه وهم ،أتفــاق الً املــرصي هــو الواجــب التطبيــق طبقــاالقــانونكــان 

 املـرصي ثبـات قـانون اإلمـن ٢٠ للـامدةً  جيـوز وفقـاإنـه مل يتفقا فإذا ،التحكيم له 

 هإلزامــ هيئــه  التحكــيم إيل و أ، القــضاء إيل يطلــب اخلــصم ســواء بالتجائــه أن

  :تيةستند منتج يف الدعوي يكون حتت يده يف احلاالت اآل مأيخصمه بتقديم 

 حـرر إذا املحـرر كـذلك ويعتـرب ، بينه وبني خـصمه ً كان املحرر مشرتكاإذا- ١

.ة اللتزاماهتام  وحقوقهام املتبادلً كان مثبتاو أً، اخلصمني معاةملصلح

 ذلـك حظـر وعـيل ، من مراحـل الـدعوي ة مرحلأي خصمه يف إليه استند إذا- ٢

 يــسحبه بغــري أن لالســتدالل بـه يف الــدعوي ً قـدم حمــرراإذاالقـانون عــيل اخلــصم 

 حتفـظ صـوره أنبعـد  – التحكـيم هيئـه– كتايب من القـايض إذن بإالرضاء خصمه 

 .منه يف ملف الدعوي 

ــرر إذا- ٣ ــديم املح ــه بتق ــز مطالبت ــانون جيي ــسلأو كــان الق ــن يمه بت ــا وم ــك م  ذل

 مـن تلقـاء للمحكمـة أجـازت التجـاري والتـي من القـانون) ٢٨ (املادةنصت عليه 



 

)١٣٥٨(  دور ات اا   

 بــاالطالع عـيل دفـاتر التــاجر يف أمر تـأن اخلـصوم أحـد بنـاء عـيل طلــب أونفـسها 

 . ومواد  الرتكات والرشكات الشائعة حوالاأل

 :     ه إا  ى ط ا  ا دور

ــوافر إن ــاالت ت ــذكر – احل ــالفة ال ــي  يعال -  س ــةن ــه إجاب ــصم لطلب  إنــام و، اخل

 لتقــدير هيئــه التحكــيم بحــسب ثبــات اإلأوجــه بً متعلقــااعتبــارهخيــضع ذلــك ب

 كونــت و أ، تبــني هلــا عــدم جديتــه إذا تــرفض ن أيف احلريــة مطلــق  فلهــا حــوالاأل

 . اطمأنت هلا أخري أدلة من ىعقيدهتا يف الدعو

 نـص يعطـي للمحكـم  مـنخـال املـرصي التحكيم قانون اجلدير بالذكر أن ومن

 فـاملحكم ال يملـك وبالتـايل ، مـستند حتـت يـده م اخلصم عيل تقـديإلزام ةسلط

 املــادة  التــي تــنص عليهــا املحكمــة إيل ال يملــك اللجـوء أنــه كــام ، مــرسـلطه األ

 ولـيس الـسلطة القـانون هـذه لـه مل خيوذ إ، بـذلك هلزامـمن قـانون التحكـيم  إل) ٩(

 التـي تعطـي ثبـاتمـن قـانون اإل)٢٣/٢ (املـادة بةاملقرر ةمن حقه استخدام املكن

ــ ــايض مكن ــزام ةللق ــده إل ــت ي ــام حت ــصم ب ــام ، اخل ــر وإن ــه نظ ــوز ل ــدعوي جي  ال

مــن القـانون التحكـيم عــيل )  ٣٥ (املـادة تـنص إذالفـرتاض عـدم وجـود املــستند 

 هليئــة الطــرفني عـن تقـديم  مــا طلـب منـه مــن مـستندات جـاز أحـد ختلـف ذاإ :أنـه

ــتم ــيم االس ــراءرار يف التحك ــيم ااتإج ــدار  ولتحك ــزاع إص ــم الن ــتنادا حك  إيل اس

 ة القــضائية املهمــأن إال أن هنــاك اجتــاه يــري أمامهــا، املوجــودة ثبــاتعنــارص اإل

 الـسلطة مـن ًرا قـدإعطـاءهم للمحكمـني تـستلزم ة التـرشيعات احلديثـأعطتهـا التي

ــأداءالتــي متكــنهم مــن حــسن  ــام ً مــستنداأن قــدر  املحكمــون إذا مهمــتهم ف  مــا ه

 ، تربيــر مــوقفهم  الــرافض أو تقديمــه  صوم عــيل اخلــوجــب ،ومنــتج يف الــدعوي 



  

)١٣٥٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 عـيل ة هتديديـة مل يقتنع  املحكمون بمربرات الرفض حـق هلـم فـرض غرامـذافإ

 أ التحكـيم التـي جلـاتإجـراء يف ة االجيابيـة املـشاركيل عـجبـارههذا اخلـصم إل

 التحكـيم ة هليئـجـاز ،هـذا االمتنـاع   اخلصم عـيل أرص ما فإذا ، احلرة بإرادته إليها

ــررفــع األ ــزام القــضاء إلإيل م ــديم مــال ــصفي  اخلــصم بتق ــستندات وت ــه مــن م  ةلدي

 .)١( التي سبق احلكم هباةالغرام

ــاير ٢٣ يف اجلديــد الــصادر الفرنــيس بخــالف قــانون التحكــيم وهــذا  ، ٢٠١١ين

 حــوزة يف دليــل ثبــات االسـتناد إىل دليــل إليف يرغــب الــذيحيـث أجــاز للطــرف 

الغري وبعد ترصيح املحكمة التحكيمية له بذلك ، أن يطلب مـن رئـيس املحكمـة 

 إثبـات شخص من الغـري أن يقـدم أدلـة إلزامًاالبتدائية املختصة وفقا للقواعد العامة 

 للـامدة ًإعـامال اخلـصومة يفً يكون تقديمها رضوريا للفصل التي حوزته ويف التي

 لـدعم التحكـيم ، فـال جيـوز هلـا أن تـأمر إال الدويلوال تتدخل حمكمة ) ١٤٦٩(

ً إال بناء عىل طلب حمكمة التحكيم جراءباإل
)٢(.  

                                                           

 ة التحكيم  قد خال من  نص يقرر عقوبقانون أن القول بحيث حمل نظر االجتاه وهذا 

 إذ ال ، منـه املطلوبـةمتلك هيئه التحكيم فرضها عىل املمتنع عـن تقـديم املـستندات 

 لزام القضاء إلإىل عن ما هى مصلحة هيئة التحكيم يف اللجوء ً بنص هذا فضالإالعقوبة 

 هـذا االمتنـاع ال يمنـع هيئـة أن نعتقـد وعليـه ،حتـت يـده  اخلـصوم بتقـديم مـستند أحد

 أدلـةلـدهيا مـن   احلكم استنادا ملا هـو متـوافروإصدارالتحكيم عن مواصلة نظر النزاع 

 الطرف إدعاءات عىل صحة ًمؤرشا  تستخلص من هذا االمتناعأن يمكنها كام ، ثباتاإل

 . بام حتتويه هذه املستندات خراآل

 التحكيم الفرنيس اجلديد ، دار النهـضة العربيـة انونه أبو احلسن جماهد ، قأسام/ د : انظر 

 . وما بعدها ٥٠ ، صـــ ٢٠١٢ ، جملة التحكيم العريب ، العدد الثامن عرش يونيو ٢٠١٢



 

)١٣٦٠(  دور ات اا   

  الغري بتقديم مستند حتت يده ؟إلزام جيوز ملحكمة التحكيم هل : واال

 اخلــصم بتقــديم مــستند حتــت يــده ، إلــزام كانــت هيئــة التحكــيم ال تــستطيع إذا

ــيالــذي الغــري إلــزام ًفلــيس هلــا أيــضا ــا ل ــه طرف  خــصومة التحكــيم بتقــديم يفً س ل

 خللو قـانون التحكـيم مـن نـص يقـرر ذلـك مـن ناحيـة  ، ولكـون ،مستند حتت يده 

 ناحيــة أخــرى ، وألن مــن التحكــيم أطــرافهيئــة التحكــيم ال واليــة هلــا عــىل غــري 

ــديم  ــة ال يرتــب التــزام عــىل عــاتق الغــري بتق ــة ثالث ــر نــسبي مــن ناحي التحكــيم ذو أث

 أن إال ،)١( مواجهتــه يفً التحكــيم منتجــا ألثــره اتفــاقه  مــا مل يكــن مــستند حتــت يــد

 قام بتقديم مـستند حتـت يـده تعتـد بـه هيئـة التحكـيم بعـد عرضـه عـىل إذاهذا الغري 

 .)٢(اخلصوم

 ز  ، م ءلم  أن ا  ا ر  - ٩ - 
ار إ  ا ؟ ز   

 إىل عـدم جـواز اإلجرائـي ذهـب بعـض الفقـه التـرشيعي لغياب النص ًانظر  

 جيـوز فيهـا التـيذلك لعدو ورود الـنص ، وألن تلـك احلالـة ليـست مـن احلـاالت 

                                                           

 الرشكة الفرع بتقديم حمرر يف حوزهتا يف نزاع الرشكة األم طرفا إلزام:  ذلك مثال 

رشط لـ بتقديم حمرر يف نزاع ليست طرفا يف العقد املتضمن  الرشكة األمإلزامفيه ، أو 

 إلـزامالتحكيم ، متى أبرم الفرع هـذا العقـد وكـان نظـام الـرشكة جييـز هلـا ذلـك وكـان 

 واحد بتقديم حمـرر منـتج يف اقتصادي مع عدة رشكات يف نشاط أدخلتالرشكة التي 

 التحكـيم مـا دام قـد الدعوى عىل الرغم من عدم توقيعها عىل العقد الذي تـضمن رشط

 .١٦٨عىل هيكل ، مرجع سابق ، صــــ : شاركت يف تكوين العقد وتنفيذه ، راجع 

 ١٤١حممد نور شحاته ، مفهوم الغري يف التحكيم ، مرجع سابق ، صــــــ / د : انظر 

 .وما بعدها 



  

)١٣٦١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 وهــى حالــة ختلــف الــشهود وطلــب ،هليئــة التحكــيم طلــب املــساعدة القــضائية 

  .)١(اإلنابة القضائية 

 القــضاء إىلأن اللجــوء  القــول بــإىل - نحــن نؤيــده  – ذهــب الــبعض بيــنام  

 التحكيميـة ومنهــا اتجـراء تعـرتض سـري اإلالتــيهـو الـسبيل لتـذليل كـل العقبـات 

  .)٢( الغري بتقديم حمرر حتت يده ، مع عدم املساس بموضوع النزاع إلزام

 : املطعون عليها بالتزوير املستندات املحكم اجتاه دور

ثـائق املقدمـة مـن الطـرف  أحـد املـستندات ، أو الويف طراف طعن أحد األوإذا

 التحكــيم إذا وجــدت أن املــستند املطعــون بتزويــره هيئــةاآلخــر بــالتزوير ، فعــىل 

 التحكــيم حتــى يــتم صــدور اتإجــراء موضــوع النــزاع أن توقــف يفالزم للفــصل 

ــصة ،هنــائيحكــم  ــن املحكمــة املخت ــصحة جيــوز الو م ــة أن تقــىض ب  للمحكم

ً املوضـوع معـا بـل جيـب يفحته و صـإثبات يف أو بسقوط احلق هاملحرر أو برد

ــىل احلكــم  ــابقا ع ــضاؤها بــذلك س ــوع الــدعوى يفًأن يكــون ق ــارا موض ــه اعتب  بأن

ــرم ا ــدف أال حي ــاالت ه ــذه احل ــني ه ــع ب ــصمجيم ــذي خل ــاملحرر ال ــسك ب  مت

 صـحته أو املحكـوم بـصحته مـن أن إثبـات يف بتزويـره أو بـسقوط احلـق املقيض

ًيـة أخـرى أو يـسوق دفاعـا متاحـا جديـدا ، يقدم ما عسى أن يكون لديه مـن أدلـة قانون ً ً

ًإال أنــه ال جمــال إلعــامل هــذه القاعــدة متــى كــان املــدعى بتزويــره حمــررا متعلقــا  ً

 هـذه احلالـة يف الـدعوى و ال يـرتبط بأدلتهـا املوضـوعية ألنـه اتإجراء من إجراءب

                                                           

 ١٤١ حممد نور شحاته ، مفهوم الغري يف التحكيم ، مرجع سابق ، صــــــ/ د : انظر 

 .وما بعدها 

 . وما بعدها ٣٨٤ ، صــــ ٣٩٣عىل بركات ، مرجع سابق ، بند / د : انظر 



 

)١٣٦٢(  دور ات اا   

 اإلدعـاء بـالتزوير و بـني احلكـم يف احلكمة من وجوب الفصل بـني القـضاء فيتنت

  .)١(ملوضوعيا

 الطعـن وتقـرر صـحة أو تزويـر يف عيل ذلك لـيس هليئـة التحكـيم أن تبـت ًوبناء

ــاق واليتهــا ، و ــك خيــرج عــن نط ــة يفاملــستند املقــدم إليهــا ، ألن ذل  هــذه احلال

يتعني وقوف رسيـان امليعـاد املحـدد إلصـدار حكـم التحكـيم ، وذلـك حلـدوث 

 رأت هيئــة التحكــيم املطعــون ذاإ حتكــيم ، أمــا ٤٦ًظــروف طارئــة إعــامال للــامدة 

ـا للفـصل   نظـر النـزاع والفـصل يف موضـوع النـزاع اسـتمرت يفًبتزويره ليس الزم

 التــي اتجــراء بــالتزوير هــو جممــوع اإلاإلدعــاء ، واتجــراءفيــه دون أن توقــف اإل

 عــدم صــحة األوراق ، و هــو هبــذه املثابــة ال يعــدو أن ثبــاتنــص عليهــا القــانون إل

صب عـىل مـستندات الـدعوى يقـصد بـه مقدمـة إجتنـاء منفعـة يكون وسيلة دفاع ينـ

 )٢( رد دعوى اخلصم و دفعهايفومصلحة 

                                                           

 جيوز للمحكمة أن ال كان املقرر أنه إذا أنه النقض بحمكمة هذا الشأن قضت ويف 

ً صحته و يف املوضوع معا حتى إثباتتقىض بصحة املحرر أورده أو بسقوط احلق يف 

 بالتزوير أو بثبوت احلق يف صحته من املقيضمتسك باملحرر ال حيرم اخلصم الذي 

ًأن يقدم ما عسى أن يكون لديه مـن أدلـة قانونيـة أخـرى أو يـسوق دفاعـا جديـدا ، إال أن  ً

ًرشط ذلك أن يكـون اإلدعـاء بـالتزوير مقبـوال و منتجـا يف النـزاع و مـن ثـم فـال جمـال  ً

دعاء بالتزوير ألنه غري منتج ففي هذه إلعامل هذه القاعدة متى قىض احلكم بعدم قبول اإل

ــم  ــني احلك ــالتزوير وب ــني اإلدعــاء ب ــى إىل الفــصل ب ــي ترم ــة الت ــة تفتقــد احلكم احلال

الطعـن رقـم  : املوضوعي طاملا ليس مـن ورائـه تـأثري عـىل موضـوع الـدعوى ، راجـع 

  .٥٥٥  صـــ٤٠مكتب فني ٢٢/٢/١٩٨٩  جلسة ٥١ لسنة ٠٦٠٧

كمة النقض بأن اإلدعاء بالتزوير ال يعدو أن يكون وسيلة  هذا املعنى قضت حمويف 



  

)١٣٦٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
بــاب الــشهادة :  هــذا املعنــىيف  البخــاري يف صــحيحهيقــول هــذا الــسياق يفو

 جيـوز مـن ذلـك ومـا يـضيق منـه ، وكتـاب احلـاكم إىل مـاعىل اخلـط املختـوم و

  .)١(عامله والقايض إىل القايض 

                                                                                                                                              

دفاع ينصب عىل مستندات الدعوى يقصد به مقدمة إجتناء منفعة ومصلحة يف رد دعوى 

اخلصم و دفعها ، وأن إباحته يف أية حالة تكون عليهـا الـدعوى إال أنـه جيـب أن يكـون 

ويـر املـدعى بـه و إال كـان ًبتقرير يف قلم الكتاب مشتمال عىل حتديد كـل مواضـع التز

ًباطال كام جيب عىل مدعيه إعالن خصمه يف ثامنية األيام التالية للتقريـر بمـذكرة يبـني 

ا هبا وإال جاز احلكم بسقوط إثباهت التحقيق التي يطلب إجراءاتفيها شواهد التزوير و 

ن  دون حاجـة إىل تـرصيح مـإليـهإدعائه مما مفـاده أن مـن حـق مـدعى التزويـر اللجـوء 

املحكمة و إنه ال يعترب إدعاء بـالتزوير يف معنـى هـذه املـادة مـا مل يتبـع الطريـق الـذي 

 ٥٨رسمه القانون ال يؤثر يف ذلك أن املحكمة متلك بالرخـصة املخولـة هلـا باملـادة 

 أن حتكم برد أية ورقة و بطالهنا إذا ظهر هلا بجالء من حالتها أو مـن ثباتمن قانون اإل

ملا كان ذلك و كان الواقع يف . مزورة و لو مل يدع أمامها بالتزوير ظروف الدعوى أهنا 

 فإنـه -الدعوى أن الطاعن برغم إشارته أمام حمكمة أول درجة إىل تزوير وثيقة الزواج 

 القانون لإلدعاء بالتزوير سواء عىل عقد زواجه املوثـق - همل يسلك السبيل الذي حدد

 استعاملى ، فإذا كانت املحكمة مل تر ما يربر أو حمرض اجللسة املنوه عنه بسبب النع

الرخصة املخولة هلا يف القضاء برد بطالن هذين املحررين ، و مل جتـد فـيام لـوح بـه 

 لطلبـه االسـتجابة اإلدعاء بالتزوير فيهام مما يسوغ إجراءات اختاذالطاعن من رغبة يف 

 إطالة أمـد النـزاع واللـدد  بتمكينه من اإلدعاء بالتزوير مقررة أنه مل يقصد بذلك سوى-

 لسنة ٠٣٥الطعن رقم  : يف اخلصومة فإهنا ال تكون قد أمهلت بحقه يف الدفاع ، راجع 

   .١٦٣  صــ٢٩مكتب فني ١١/١/١٩٧٨  جلسة ٤٥

 ) .٤/٢٣٧( صحيح البخاري 



 

)١٣٦٤(  دور ات اا   

جييز الكتاب املختوم بام فيه مـن القـايض ، وقـال معاويـة بـن عبـد  الشعبي وكان

الكــريم الثقفــي شــهدت عبــد امللــك بــن يعــىل قــاىض البــرصة وإيــاس بــن معاويــة 

ــدة  ــن بري ــد اهللا ب ــردة وعب ــن أيب ب ــس وبــالل ب ــن أن ــد اهللا ب ــن عب ــة ب َواحلــسن وثامم

ُ جييـزون كتـب القـضاة بغـريوراألسلمي وعامر بن عبيـدة وعبـاد بـن منـص  حمـرض ُ

ــالتمس  ــب ف ــه اذه ــل ل ــه زور قي ــاب أن ــه بالكت ــيء علي ــذي ج ــال ال ــإن ق ــشهود ، ف ال

 )١(املخرج من ذلك 

 :   

 مما سبق أن إنكـار الورقـة الرسـمية ال يقبـل ، غـري أنـه إذا طعـن يف الورقـة يتضح

ــصاص،  ــة االخت ــتم جه ــع ، أو خ ــد زوروا التوقي ــم ق ــال إهن ــالتزوير، وق ــمية ب الرس

حييــل األوراق إىل جهــة االختــصاص ، أو أهــل اخلــربة للمــضاهاة فللمحكــم أن 

 .ويرواإلفادة بصحة الورقة أو التز

  الثانــي املطلب

   باملستندات العرفية ثبات اإليف احملكم دور

 رسـمية جهـة العرفية هـي األوراق واملـستندات التـي مل تـصدر مـن املستندات

ِ وهي ككتابة املقر بخـط يـده أن لفـالن عة،خمتص ليـه كـذا، أو كتابـة الوصـية بخـط ُ

ُاملــويص مــن غــري أن يــشهد عــىل وصــيته، وكــذلك هبتــه آلخــر مــن غــري أن يقــوم 

بتسجيل اهلبـة، ومـن ذلـك أيـضا أن جيـد الـوارث يف دفـرت مورثـه أن لـه عنـد فـالن 

 .كذا، ومنه أيضا دفاتر التجار التي تبني تعاملهم ودائنيهم ومدينيهم 

                                                           

 .٢٩٩ الطرق احلكمية ، مرجع سابق ، صـــــــ 



  

)١٣٦٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ضمنته، وجيــوز للمحكــم أن حيكــم بمقتــضاها،  العرفيــة حجــة فــيام تــوالورقــة

فهي كاإلقرار بالكتابـة، واإلقـرار بالكتابـة كـاإلقرار باللـسان عنـد الفقهـاء ، فمتـى مـا 

َأقر الشخص بتوقيعـه أو بخطـه، أو أقـر الـوارث بـأن هـذا خـط مورثـه أو توقيعـه ، أو 

ًكـان ذلــك اخلــط أو التوقيــع معروفــا ومــشهورا فعــىل املحكــم أن يعمــل بمق تــىض ً

 .هذا السند 

  : و  ا  ار ا ا دور

 الورقــة العرفيــة واإلدعــاء بتزويرهــا إذا قــدمت هليئــة التحكــيم جحــد يتعلــق بمــا

 اتإجــراء مـا يلــزم مـن اختــاذوجحـدها الطــرف اآلخـر التوقيــع عليـه ، كــان للهيئـة 

ند إىل خبــري أو للتحقــق مــن صــحة توقيعــه مــن ســامع الــشهود ، أو حتيــل املــست

أكثر للتحقـق مـن الكتابـة أو التوقيـع ، بـسامع الـشهود أو باملـضاهاه ، أو بكلـيهام ، 

 لنـسبة باثبـات يـنص عليـه قـانون اإلالـذي اإلجرائـيدون التزام عىل اهليئـة بـالتنظيم 

ــوط  ــق اخلط ــذلك )١(لتحقي ــضاء أو يف ، وك ــط ، أو اإلم ــصم اخل ــار اخل ــة إنك  حال

ــه ســن ــاخلــتم املــشتمل علي ــأمر املحكمــة ب ــق ، دون أن إجراءد املــدعى ت  التحقي

 مؤديـة تراهـا التـي الطريقـة اختيـارحيدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمـة 

 .)٢(ً التحقيق بالبينة أو باملضاهاة أو هبام معافلها ،إىل ظهور احلقيقة 

                                                           

 .٢ ، مرجع سابق ، صــ الكويتيتحكيم عزمى عبدالفتاح ، قانون ال/ د : انظر 

 بأنـه يـشرتط لقبـول الـشهادة عـىل صـحة القـول ومن قضاء النقض يف هذا الشأن أن 

 العقـد و هـو يوقعـه ، إليـهالتوقيع يف هـذه احلالـة أن يكـون الـشاهد قـد رأى مـن نـسب 

فعـات  املراون فقرة ثانية مـن قـان٢٦١بالقياس عىل احلالة املنصوص عليها يف املادة 

 صــحة األوراق العرفيــة إثبـات، مــردود بـأن حكــم هــذه املـادة مقــصور عــىل ) القـديم(



 

)١٣٦٦(  دور ات اا   

يعـرتف   ينكـر اخلـصم صـحتها و مل التـي جيوز مضاهاة الورقة العرفية وال

 ، بـل جيـب سـلبي موقـف اختاذب هذا الشأن بالسكوت أو يف في ، و ال يكتهبا

 بـصحة الورقـة اعرتافـه يستدل منه بوضوح عـىل إجيايبأن يكون هناك موقف 

 .العرفية 

 قضت حمكمة النقض بـأن اخلبـري املنتـدب لـصحة توقيـع مـورث الطاعنـة وقد

طعـون عليـه قـد  اإلقـرار املعـىل....و املطعون ضدهم اخلمـسة األول املرحـوم 

 صـندوق يف اشـرتاكه حتقيـق املـضاهاه بتوقيعـات لـه عـىل إخطـارات يف استعان

ــة مل  ــا أوراق عرفي ــم كنهه ــى أوراق بحك ــكو و ه ــرشكة إس ــة ب ــسة و الزمال املؤس

 أصـدرته هبـذا التـي و متـسكت أمـام املحكمـة أنكرهتـا بصحتها وطاعنةتعرتف ال

 الـرأين شـأن حتقيقـه أن يتغـري وجـه  مـجـوهريالدفاع إال أهنا أغفلته مع أنه دفـاع 

                                                                                                                                              

 املضاهاة عليها أسوة باألوراق الرسمية ، جراءاملقدمة للمضاهاة حتى تكون صاحلة إل

 مـن نفــس ٢٧٠يؤكـد هـذا أن املــادة . و ال يـرسى عـىل الورقــة املطعـون يف صــحتها 

عىل صحة اإلمـضاء أو اخلـتم عـىل الـورق املطعـون القانون مل تشرتط لقبول الشهادة 

 دون حتديـد كيفيـة إليـه صـحة التوقيـع ممـن نـسب إثبـاتفيها سوى أن تكون متعلقـة ب

وكل ما حظرته هـذه املـادة األخـرية .  الذي يرتك تقديره للمحكمة ثباتحصول هذا اإل

 ع التحقيق ، عىل الورقة موضووقيعهو سامع الشهادة عىل موضوع التعاقد دون صحة الت

 اللذين ثبات اإلشاهديً سائغا من شهادة استخالصات استخلصفإذا كانت املحكمة قد 

سمعتها حمكمة أول درجة و أورد احلكم مضمون شهادهتام صحة توقيع البائع ومل تر 

الطعـن رقـم  :  املضاهاة ، فهذا مـن حقهـا راجـع جراءحاجة بعد ذلك إىل ندب خبري إل

  .١٢٥  صـــ٠١ مكتب فني ٢٩/١٢/١٩٤٩ جلسة ١٧ لسنة ٠١٨٥



  

)١٣٦٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــه بمخايف ــون في ــم املطع ــب احلك ــام يعي ــدعوى ب ــة ال ــصور لف ــانون و الق  يف الق

 .)١(التسبيب

  : ار ا إ ورا إزاء ا  دور

 تزويـر مـستند قـدم إىل حمكمـة التحكـيم ، فمثـل طـراف حالة إدعاء أحـد األيف

تحكيميــة ، وعليهــا حينئــذ عنــد رؤيتهــا أن هــذا هــذا خيــرج عــن واليــة املحكمــة ال

ـــف اإليفاملـــستند الزم للفـــصل  ـــة أن توق ـــدعوى التحكيمي ـــني اتجـــراء ال  حل

ــم  ــدور حك ــائيص ــة هن ــضاء الدول ــن ق ــت ، م ــة وإذا أغفل ــا املحكم ــرض مل  التع

 يفيتمسك به خـصم مـن إنكـار التوقيـع عـىل حمـرر يتوقـف عـىل صـحته الفـصل 

ــ ــا ل ــصورا موجب ــرب ق ًالــدعوى يعت ــم ً ــون إال ،نقض احلك ــأن يك ــرشوط ب  أن ذلــك م

ًاملنكر قد أنكر عىل وجه جيعـل إلنكـاره أثـرا قانونيـا يـستوجب مـن املحكمـة أن  ً

 أثــر ، فــال عــىل املحكمــة إن هــى أغفلــت ذي كــان إنكــاره غــري فــإن ،تعنــى ببحثــه 

ــه ال يتغــري جــوهري غــري ًدفاعــا هــذه الــصورة يفالتحــدث عنــه إذ يكــون اإلنكــار   ب

 .)٢( الدعوىيف أيالروجه 

:  ذلــك ومــن هــذا املعنــى ، يف اإلســالمي هــذا الــسياق تكلــم فقهــاء الفقــه يفو

 وإن كـان قـد عـرف خطـه وكـان مـشهور اخلـط، ينفـذ مـا فيهـا، ، اإلمـام أمحـدقول

                                                           

 مكتـب - ١٩٩٠ / ٧ / ٢٥ تاريخ اجللـسة - ٥٦ لسنة - ٢٠٥٦ رقم لطعن: انظر 

  ٤٦٢ ــــــــــ ص– ٢ رقم اجلزء ٤١فني 

 عكاشــةمــصطفي اجلـامل ، /  واىل ، التحكــيم ، مرجـع سـابق ، دفتحـي/ د : انظـر 

 ٣٥٤ نور شحاته ، مرجع سابق ، صـــــ حممد/  ، د٦٩٨عبدالعال ، مرجع سابق ، صـــــ 

 .وما بعدها 



 

)١٣٦٨(  دور ات اا   

يــرد عــىل مــا قالــه القــايض، فــإن أمحــد علــق احلكــم باملعرفــة والــشهرة مــن غــري 

فـإن القـصد حـصوله العلـم بنـسبة اخلـط اعتبار ملعاينة الفعل، وهذا هو الـصحيح، 

إىل كاتبـه، فـإذا عـرف ذلـك وتـيقن كـان كـالعلم بنـسبة اللفـظ إليـه، فـإن اخلـط دال 

  .)١( رادةعىل اللفظ واللفظ دال عىل القصد واإل

 رصح أصـحاب أمحـد والـشافعي بـأن الـوارث إذا وقـد يف موضع آخر ، ويقول

 لــه أن حيلـف عــىل اســتحقاقه ، وجـد يف دفــرت مورثـه أن يل عنــد فـالن كــذا ، جـاز

ّوكـذلك لــو وجــد يف دفــرته ، إين أديــت إىل فـالن مالــه عــيل ، جــاز لــه أن حيلــف 

 .)٢(عىل ذلك إذا وثق بخط مورثه وأمانته 

 :   

ً بالكتابـة عمومـا، فـإن كـان املـستند صــادرا ثبـات مـن هـذا أنـه جيـوز اإلنخلـص ً

 بطـالن هـذا إثبـاتف مـا يف الـسند ُ حجـة ، وعـىل مـدعي خـالفهومن جهة رسمية 

ًالـسند بـالتزوير ، أمـا إن كـان الـسند عرفيـا، فهـو دليـل عـىل احلـق ، غـري أنـه جيــوز 

ملن كان الـسند حجـة عليـه أن ينكـر داللـة هـذا الـسند العـريف عـىل احلـق ، لكـون 

الفقهـاء عـاملوا الورقـة العرفيـة معاملـة اإلقـرار، واإلقـرار جيـوز الرجـوع فيـه، ولــذا 

 .ن الطعن يف هذه الورقة العرفية بإنكارها أو تزويرها يمك

 

                                                           

أبو عبد اهللا حممـد بـن أيب بكـر بـن :  احلكمية يف السياسة الرشعية ، تأليف الطرق 

دار :  بن أمحد احلمد ، النـارشنايف: ، حتقيق ) ٧٥١ - ٦٩١(أيوب ابن قيم اجلوزية 

 . ٣٠٢صـــــــ  هـ ١٤٢٨األوىل، :  مكة املكرمة ، الطبعة-عامل الفوائد 

 .٣٠٣ ـ نفس املصدر السابق ، صــــــ



  

)١٣٦٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  الــــث الثاملبحــــث

  يـــةقناعاإل ثبات احملكم يف استخالص أدلة اإلدور
  

  

ً إدارة اخلــصومة التحكيميــة لــيس دورا ســلبيا يقتــرص عــىل يف دور املحكــم إن ً

جيمـع بـني  ، وإنـام وأدلـة ضوء ما قدم إليـه مـن طلبـات يف النزاع وفقط يفالفصل 

 فلـه أن ، ناحيـة أخـرى مـن األدلـة والبحـث عنهـا وتقدير ناحية ، من خلصومةإدارة ا

م ، أو مـن خـالل قيامـه سـتجواهب الم ذلك شـهادة الـشهود ، أو اسـتدعائهيفيعتمد 

 املعاينـة ، ولـه أن يف مـساعدة كـام إجـراء اختـاذ يفبنفسه ، أو اعتامده عـىل غـريه 

 . النزاع يبنى عليها حكمه ساتمالبيستخلص قرينة من وقائع و

ـا جيـب أن يـسمح للمحكـم أن يـصل إىل احلقيقـة بجميـع الطـرق ومن  التـي هن

 يف يـستنتجها مـن كـل مـا يمكـن أن يـدل عليهـا وأن ، نظره يف أن تؤدى إليها يمكن

 يف تقــدير صــحة الــدليل مــن عدمــه  ، ومــا بــه مــن قــوة يفاعتقــاده ، وإليــه املرجــع 

 .الداللة 

 ، االسـتنباطية يـةقناعاإل ثبـات اسـتخالص أدلـة اإليفدور املحكـم  ثم فـإن ومن

 اختـاذ يف تقـديرها ، وسـلطته يف هـا بني العديـد مـن األدلـة بـني االعـتامد علييتنوع

 . تلك األدلة إثبات اتإجراءًما يراه مناسبا من 

يـة ، قناع اإلثبـات أدلـة اإلاسـتخالص يف نتعرف أكثر عـىل دور املحكـم  وحتى

 : اآلتية املطالب من العديد املبحث إىل نقسم هذا



 

)١٣٧٠(  دور ات اا   

   األولاملطلب

   بالشهـــــــادةثباتاإل يف احملكم دور

 إثبــات يف وأقواهـا ثبــات تارخيهــا القـديم مــن أهـم وسـائل اإليف الـشهادة تعتـرب

ـا اليـوم أصـاهبا الـوهن والـضعف   الكتابـة لظهـور ،احلقوق والتـرصفات ، غـري أهن

ــة ، وســوء األخــالق ، ــوازع مــن ناحي ــديني وشــيوع شــهادة الــزور ، وضــعف ال  ، ال

  .)١(وتشابك املصالح واملعامالت اليومية من ناحية أخرى  

 عنهـا ، لـذلك يعتمـد عليهـا املـرشع الـتخيل هذا الرتاجع ، إال أنـه ال يمكـن ومع

ــات يف ، ال ســيام كثــرية حــاالت يف ــذلك إىل أن إثب ــة ، وســتظل ك  الوقــائع املادي

 ثبـــاتن عليهـــا ، حيـــث حتتـــل الـــصدارة عـــىل وســـائل اإليـــرث اهللا األرض ومـــ

 . مجيع الوقائع القانونية واملادية إثبات ، إذ يتم هبا اإلسالمي الفقه يفاألخرى 

 ، بالشهادة ليس من األدلـة القطعيـة ذات القـوة املطلقـة ثبات بالذكر أن اإلوحرى

 خـذ بـني األ ختـضع لتقـدير املحكـمالتـي مـن األدلـة ذات احلجيـة النـسبية ولكنها

ــد هبــا ــد عن ــة أخــرى ، أو عــدم كفايــة املــستندات ، أو الــرفض عن  عــدم وجــود أدل

  .)٢( مع أدلة أخرى عارضهامساورة الشك ، أو ت

ــتعانة بالــشهادة وجيــوز ــم االس ــات اإليف للمحك ــي أو النثب ــاء ، ف ــن تلق  ســواء م

 دير ســامعه لتقــيف فائــدةنفــسه ، أو بنــاء عــىل طلــب اخلــصوم وكــل مــا يــرى فيــه 

                                                           

ــزحيىل ، وســائل اإلحممــد/ د:  انظــر ) ١( ــة ثبــات مــصطفي ال  يف املعــامالت املدني

  .١٠٣ ، صـ١٩٧١واألحوال الشخصية ، رسالة دكتوراه ، 

 ، رسالة دكتوراه ، جامعة ثبات يف اإلالقايض عبدالستار إمام ، دور سحر/ د:  انظر ) ٢(

 . وما بعدها ٢٧٣ ، صـــــ٢٠٠١ –كلية احلقوق  –عني شمس 



  

)١٣٧١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 القــانون وكـان ، ثبــاته بالــشهادة كوسـيلة مــن وسـائل اإلثباتـالنـزاع ، عنـد قابليتــه إل

 .جييز ذلك 

 ســامع إجــراء يف املــنظم لــدور املحكــم التــرشيعي لغيــاب الــنص ًونظــرا

 ، أو القـانون املتفـق عليـه ثبـاتالشهود ، فال مناص إال بالرجوع إىل قانون اإل

ــإن طــرافمــن األ  االســتعانة بالــشهادة كوســيلة يف  املحكــمدور ، ومــن ثــم ف

 الفروع يف ، ومن ثم بناء احلكم عليها ، نتناوله من خالل عدة مقاصد ثباتلإل

 :اآلتية 

   األولالفـــرع

   الشهـــادةمفهــــوم

دة : أوا مم  :  

ــود ــا ن ــذلك لكوهن ــميت ب ــشهادة س ــارة إىل أن ال ــأخوذة باإلش ــشاهدة م ــن امل  م

ــة ، ألن الــش ــا وتــسمى اهد خيــرب عــن مــا شــاهدهاملتيقن ــة أيــضا ، ألهنــا تبــني م ً بين

ــيالتــبس وتكــشف احلــق  ــم فومــن،)١(ام اختلــف فيــهف  بــاألقوال حــول اإلدالء هــى ث

 شخص لــقـانوين ، نـشأ عنهـا مركـز آهـاصـحة واقعـة حـدثت سـمعها الـشخص ور

  .)٢(آخر

  

                                                           

 ) .١٢/٤(املغنى البن قدامه : انظر ) ١(

 ، مرجع سابق ، الدويل التجاري عبدالكريم سالمه ، قانون التحكيم أمحد/ د:  انظر ) ٢(

 . وما بعدها ٩١٢صـــــ



 

)١٣٧٢(  دور ات اا   

  

م :  دةا  ا ا:   

 وعرفهـــا ، )١(بلفــظ الــشهادة يف جملــس القــضاء  حــق ثبــات صــادق إلإخبــار

  .)٢(إخبار بحق للغري عىل الغري بلفظ أشهد : اجلمل من الشافعية بأهنا 

ـا قانونـا وفقهـا بأهنـا  بمعنـى احلـضور، وهـو اخلـرب القـاطع بـصحة ويفهم ً معناه ً

 .الوقائع 

  الثانــي الفرع

  إثبات كدليل للشهادة اللجوء يف احملكم دور

يـة لعمـل املحكـم ، فإنـه جيـوز للمحكمـني االسـتامع تفاقللطبيعة االً استكامال

ــة عنــد يفللــشهادة  ــدعوى التحكيمي ــاق ال ــك اتف ــان ذل ــواء ك ــصوم عليهــا ، س  اخل

ــق  ــا إذا اتف ــصوم ، أم ــب اخل ــىل طل ــاء ع ــسهم ، أو بن ــني أنف ــن املحكم ــب م بطل

ــتعانة بالــشهادة  ــصوم عــىل عــدم االس ــة ، فــال جيــوز يفاخل  الــدعوى التحكيمي

  .)٣( من قانون التحكيم ٣٣ً اللجوء إليها إعامال للامدة منيلمحكل

                                                           

ــــتح: انظــــر  ــــديرف ــــار ،) ٢/٦: ( الق ــــدر املخت ــــرشح الك،) ٤/٣٨٥( ال ــــري  ال ب

 )٤/٤٢٦( مغني املحتاج،) ٤/١٦٤)للدردير

 ) .٥/٣٧٧(حاشية اجلمل : انظر ) ٢(

 خـصومة طـراف احللفاوى ، احلقوق اإلجرائيـة أليزيد حممد أبو المصطفي:انظر ) ٣(

 . وما بعدها ٥٦١ ، صـــ٢٠١٢التحكيم ، رسالة دكتوراه ، جامعة طنطا ، كلية احلقوق ، 



  

)١٣٧٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــا وإذا ــم ملزم ــان املحك ــاعبً ك ــك إتب ــو ال يمل ــني ، فه ــانون مع ــة لق ــد قانوني  قواع

 ذلــك بمقتــىض القــانون ، فيهــا جيــوز التــي األحــوال يفســامع شــهادة الــشهود إال 

  .)١( ثبات كل طرق اإليف املوضوعيحيث يلتزم بأحكام القانون 

ــيم إومــن ــة التحك ــم جيــوز ملحكم ــة ث ــدعوى للتحقيــق حال ــو ، ال ــوازي وه  ج

 ٧٠ م ختـضع فيـه لرقابـة حمكمـة الـنقض وال ،للمحكمة مرتوك ملطلـق تقـديرها 

 .)٢( ثبات اإلقانونمن 

 للمحكمني طلب الـشهادة دون التوقـف عـىل طلـب أحـد اخلـصوم هلـا وجيوز

 تكـوين عقيـدة يف كافيـة ليـست–ونيـة  تقليديـة أم الكرت– كـون األدلـة الكتابيـة حالة

 الكتـــايب حيـــول دون احلـــصول عـــىل الـــدليل أديبم مـــانع ا قيـــأواملحكمـــني ، 

 صورتيها املكتوبة والـشفهية مـن األدلـة ذات احلجـة النـسبية ختـضع يف والشهادة

                                                           

 ، مرجع سابق ، ياإلجبار والتحكيم االختياري، التحكيم أمحد أبو الوفا / د: انظر ) ١(

 .٢٥٣صــــــ 

 هذا املعنى قىض بأن إذ أن الطاعن مل يطلب أمـام حمكمـة املوضـوع إحالـة يف وأ 

 مـا يدعيـه مـن أن جلنـة شـئون العـاملني قـد أسـاءت اسـتعامل ثباتالدعوى للتحقيق إل

 ٧٠حلق املخول للمحكمة يف املادة سلطتها يف تقدير كفايته بدرجة جيد جدا وكان ا

 من أن هلا أن تأمر بإحالة الدعوى للتحقيق مرتوكا ملطلق تقديرها وال ثباتمن قانون اإل

 النعي بأن احلكم املطعون فيه الطاعنفإنه ال يقبل من . ختضع فيه رقابة حمكمة النقض

 ٣٤٦٥ رقم طعنال راجع ويكون النعي عليه بني عىل غري أساس ، جراءمل يتخذ هذا اإل

  ١٠٤ ، ص ٥٨ مكتب فني - ٢٠٠٧ / ٢ / ٤ تاريخ اجللسة - ٧٥ لسنة -



 

)١٣٧٤(  دور ات اا   

ً ، إال انــه غالبــا مــا تلجــأ )١( املختلفــة ثبـاتلتقـدير هيئــة التحكــيم شــأنه شــأن أدلــة اإل

 حتـت التـي عند عـدم كفايـة األدلـة الكتابيـة إثبات الشهادة كدليل إىلكيم هيئة التح

 . تكوين عقيدهتا يفيدها 

 كـان ملحكمـة املوضـوع لـئن من هذا املعنى تقـول حمكمـة الـنقض ، وقريب

 الواقـع منهــا ، إال أنــه يتعــني عليهــا أن اســتخالص تقــدير أدلــة الــدعوى و يفاحلـق 

 يكــون هلــا وأن ، منهــا عقيــدهتا و فحواهــا  كونــتالتــيتفــصح عــن مــصادر األدلــة 

ً مؤديـا إىل النتيجـة يكـون ثـم تنـزل عليهـا تقـديرها واألوراقمأخذها الـصحيح مـن 

 خلـصت إليهـا ، و ذلــك حتـى يتـأتى ملحكمـة الــنقض أن تعمـل رقابتهـا عــىل التـي

 أقــيم عليهــا جــاءت ســائغة هلــا أصــلها الثابــت التــي األســباب وأن ،ســداد احلكــم 

ــاألوراق  ــأدى ،ب ــة وتت ــع النتيج ــا التــي بــاألوراق م ــص إليه ــم فــإن ومــن ، )٢( خل  ث

 إىل طلـب إحالـة الـدعوى يفحمكمة التحكيم غـري ملزمـة بإجابـة طلـب اخلـصم 

                                                           

 هـو التـرصفات األديب جمـال املـانع بـأن حمكمـة الـنقض الـت ويف هذا املعنـى ق

القانونية ، و يرتتب عىل ذلك أن املانع الذي يربر قيامه ليس مطلقا و إنـام هـو نـسبى ال 

 فيها أو حلقته ، فصلة النسب مهام انعقدالظروف التي يرجع إىل طبيعة الترصف بل إىل 

ًكانت درجتها ال تعترب يف ذاهتا مانعا أدبيـا حيـول دون احلـصول عـىل سـند   بـل كتـايبً

و من ثم فإن تقدير . املرجع يف ذلك إىل ظروف احلال التي تقدرها حمكمة املوضوع 

مة بغري معقب متى كان ذلك  من املسائل التي تستقل هبا تلك املحكاألديبقيام املانع 

 مكتب ٢٥/٢/١٩٨١  ، ٤٧لسنة ٠٩٨٠الطعن رقم  : ًمبنيا عىل أسباب سائغة ، راجع 

 .  صــــ ٣٢فني 

   .٣٤٥ـــ  ص٤٠ فني مكتب ، ٢٢/٥/١٩٨٩ ،  ٥٤ لسنة ٢٠الطعن رقم   : راجع 



  

)١٣٧٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 تكــوين يف فـي أوراق الــدعوى مـا يكيف بـشهادة الــشهود رشيطـة أن جتـد ثبـاتاإل

 .عقيدهتا 

ــن ــيم اإلوم ــة التحك ــازت هيئ ــه إذا أج ــذكر أن ــدير بال ــات اجل ــشهود  ثب ــشهادة ال ب

 بـذات الطريقـة ، فـي النخـر جيوز هلا أن متنـع عـن اخلـصم اآلال اخلصوم فألحد

 مـا قـررت هيئـة الـدعوى إذا عدت منتهكة ملبدأ املساواة ، ومن ناحيـة أخـرى وإال

ــق  ــة للتحقي ــال ،التحكيمي ــد األف ــن أح ــا أن متك ــوز هل ــراف جي ــضور ط ــن احل  م

لـك احلـق عـن خـصمه وحترمـه منـه واالستامع لشهادة الـشهود ، بيـنام حتجـب ذ

  .)١( اعتربت منتهكة ملبدأ املساواة اإلجرائية وإال

ــنقض يفو ــة ال ــى قــضت حمكم ــه هــذا املعن ــأن ــال ا مم ــق مــن ين ــضيات ح  مقت

 مــن ٦٩ ادة نــصت عليــه املــممــا –ً أصــال مــن أصــول التقــايض بحــسبانه –الــدفاع 

شهادة الـشهود يقتـيض  الواقعـة بـإثبـات ألحـد اخلـصوم باإلذن من أن ثباتقانون اإل

 وإذ خـــالف احلكـــم ، احلـــق يف نفيهـــا هبـــذا الطريـــقاآلخـــرأن يكـــون للخـــصم 

ــشوبا  ــدفاع، م ــاعن يف ال ــق الط ــال بح ــون خم ــه يك ــر، فإن ــذا النظ ــه ه ــون في ًاملطع ً

 –بالقــصور الــذي جــره إىل اخلطــأ يف تطبيــق القــانون، بــام يعيبــه ويوجــب نقــضه 

 .)٢(ن يكون مع النقض اإلحالة أوعىل – حاجة للرد عىل باقي األسباب دون

 طـراف ثم تلتزم هيئة التحكيم عند سامع الشهود بـأن تتـيح الفرصـة لألومن

 الـــدعوى يفملناقــشة الـــشهود واألدلــة ونتـــائج تقــارير اخلـــرباء املنتــدبني 

                                                           
  ، منــشأةصوم نجيــب ســعد ، قاعــدة ال حتكــم دون ســامع اخلــإبــراهيم / د :راجــع 

عىل بركات ، خصومة التحكـيم ، /  ، د٤٥ ، صـــــ ١٩٨١ ، ط اإلسكندرية –املعارف 

 .٣٩٢مرجع سابق ، صــــ 

 مكتـب - ٢٠٠٣ / ٦ / ١١ تـاريخ اجللـسة - ٦٤ لسنة - ٧٧١ رقم الطعن: راجع 

  ٩٧٥ـ ، صـــ٥٤فني 



 

)١٣٧٦(  دور ات اا   

التحكيمية ، ويكون سامع الشهود قبل حتليفهم اليمني ، سواء كانوا أشخاص 

قائع أم خرباء فنيـني يـدلون بـشهادهتم حـول عاديني يدلون بشهادهتم حول الو

 .)١(مسألة فنية عارصوها 

  ــــث الثالالفــــرع

   للشهادةاإلجرائي النظام

 اخلـصوم مـن اتفـاق معـني حيكمـه جرائـي أمام املحكمـني نظـام إللشهادة

 حيوزها قضاء الدولـة مـن ناحيـة التي مر ، وجترد املحكم من سلطة األناحية

 :  للشهادة من خالل النقاط اآلتية اإلجرائيام  النظناولأخرى ، ونت

ل دور : أو ا دة طع ا :  

ــوز   ــى كانــت جي ــسه مت ــاء نف ــن تلق ــسامع الــشهادة م ــأمر ب ــم أن ي  للمحك

 لتكـــوين املحكمـــني عقيـــدهتم مـــستوفاةالـــدعوى التحكيميـــة مـــستنداهتا غـــري 

ملحكمــني لــسامع أحــد  النــزاع ، أو بنــاء عــىل طلــب اخلــصوم أمــام ايفللفــصل 

  .)٢( إلكامل بعض األدلة  يمية الدعوى التحكيفالشهود 

م :  اا ت ا:  

 اإلجرائـي الواجـب مـن ختتلف من ترشيع آلخر ، كـان ثبات كانت قواعد اإلملا

 حيكـم النـزاع ، ويبـدو لنـا الذي القانون يف القواعد املقررة إتباععىل املحكمني 

                                                           

خ النرش  تاري-  ٢٠٠٦ / ٤ / ٩ تاريخ اجللسة - ٢٢ لسنة - ١٧٢ رقم الطعن: راجع 

 . ٢٣٧٧ صـــ - ٢ رقم اجلزء ١١ مكتب فني - ٢٠٠٦ / ٥ / ٦

 ، مرجـع سـابق ، الـدويل التجـاريأمحـد عبـدالكريم ، قـانون التحكـيم / د: انظر ) ٢(

  .٩١٨صــــ



  

)١٣٧٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 طلـب الـشهادة واالسـتامع إليهـا ، نعـرض هلـا يففر مفرتضـات معينـة  تـواوجوب

  : التايلعىل النحو 

 ، فـــي النأو ، ثبــاتا بالــشهادة كوســيلة لإلثباهتــ وقــائع الــدعوى إلقابليــة -١

ــم  ــشهادة إال يفواملحك ــامع ال ــدم س ــد بع ــشأن مقي ــذا ال ــائزة يف ه ــوال اجل  األح

 ملــك بالــشهادة ، فــال يثبــات اإلىل مــن اللجــوء إلتحكــيم ااتفــاقًقانونــا ، فــإذا خــال 

 حيـــول دون أديب ، أو مـــادي هبـــا ، إال إذا وجـــد ثمـــة مـــانع االســـتعانةاملحكـــم 

ـا مـن اإل ً بالـشهادة عمـال بـنص املـادة ثبـاتاحلصول عىل دليل آخر فال مـانع وقته

 .)١( ثبات من قانون اإل٢/١

ــراد  -٢ ــائع امل ــىل الوق ــب ع ــتامل الطل ــ اش ــني: ا إثباهت ــون ايتع ــد أن يك  مملق

ــائع املــراد  ــشمول بالوق ــللــشهادة م ــة إثباهت ــائع متعلق ــت الوق ــا إذا كان ــدير م ا ، وتق

ــن صــالحيات املحكــم ــن عدمــه م ــة م ــث ،بالــدعوى التحكيمي ــة يملــك حي  التلبي

 بالــدليل ذاتــه عنــد منازعــة ثبــات دون أن متتــد ســلطة املحكــم إىل اإل،)٢(والــرفض

                                                           

 أمام املحكمني ، مرجـع سـابق ، ثباتعىل هيكل ، القواعد اإلجرائية لإل/ د: انظر ) ١(

 . وما بعدها ١٧٦صـــ

 ثبـات يف الواقعة حمـل اإليشرتط:  هذا املعنى تقول حمكمة النقض بأنه  منقريب 

 ، وحظـر خمتلفـة غـراضا ألإثباهتـأن تكون جائزة القبول و ليست ممـا حيـرم القـانون 

ال يتعلـق بواقعـه حيـرم . ً إذا كان منطويا عىل إفشاء ألرسار املهنـة أو الوظيفـة ثباتاإل

 قبوله يف صورة معينة ، بمعنى أن عدم جواز القبول زجيوا ، و إنام يتعلق بدليل ال إثباهت

ال ينصب عىل الواقعة يف حد ذاهتا ، و بحيث تكون الواقعة التي يقـف عليهـا الـشخص 



 

)١٣٧٨(  دور ات اا   

ــه ، وإنــام  ــة يفاخلــصم في ــل تلــك احلال ــواز  املحيكــم مث ــار بــني ج حكــم باخلي

ً هـذا األمـر قطعيـا، وذلـك يفاللجوء إىل دليـل الـشهادة أو عـدم اجلـواز ، وحكمـه 

ــول  ــد قب ــام بخــالف قواع ــق بالنظــام الع ــن عدمــه ال تتعل ــدليل م ــول ال ألن مــسالة قب

ــاتالــشهادة كــدليل  ــن القواعــد املإثب ــىل وضــوعية فهــى تعتــرب م ــن الواجــب ع  م

 .)١(ًن حكمها باطال املحكم االلتزام هبا وإال كا

:  اخلـصوم عـىل ذلــك اتفـاق والقــضائي املحكـم حتريـك النـشاط طلـب -٣

ـــدأ ًإعـــامال ـــضائي االختـــصاص ملب ـــب الق ـــدخل إال بطل ـــإن املحكمـــة ال تت  ، ف

 جلــوء اخلــصوم بــشكل مبــارش للمحكمــة املوضــوع وجيــوز ،املحكمــني هلــا

ى أصــلية ً خــشية تعــذرها مــستقبال مــن خــالل دعــووقتــي إجراءكــبطلــب الــشهادة 

 .)٢( التاسعة من قانون التحكيمملادةًمتسكا بنص ا

 بالبينـة ثبـاتقاعـدة عـدم جـواز اإل:  هذا املعنى قضت حمكمة الـنقض بـأن يفو

 ســامع الــشهود ، فــإذا ســكت يفأن يتقــدم بــذلك ملحكمــة املوضــوع قبــل البــدء 

ًعن ذلـك عـد سـكوته تنـازال منـه عـن حقـه    رسـمهالـذي هبـذا الطريـق ثبـات اإليفّ

                                                                                                                                              

الطعن رقم  : ا بشهادته ، راجع إثباهتبسبب وظيفته أو مهنته جائزة القبول و لكن ال جيوز 

  .٦٤٧ ــــ  ص٣٠ مكتب فني ٢٨/٢/١٩٧٩ ، ٤٦لسنة ٠٦٧٤

 .٢ ، صـــ٤٨٠مصطفي اجلامل وعكاشة عبدالعال ، مرجع سابق ، بند / د: انظر ) ١(

 –وتظـل املحكمـة :  يف فقرهتا الثانية من قانون التحكيم عـىل أنـه ٩تنص املادة )  ٢(

ًالتي ينعقد هلا االختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غريها صاحبة  –حمكمة املوضوع 

 . التحكيم راءاتإجاالختصاص حتى إهناء مجيع 



  

)١٣٧٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ، وإذا مل يتفــق اخلـــصوم عــىل االســـتعانة بالــشهود فـــال جيــب عـــىل )١(القــانون 

 حكــم يف اللجــوء لتلـك الوســيلة ، وهــذا مـا أيدتــه املحكمـة اإلنجليزيــة ماملحكـ

ً رفـض االسـتعانة بــشهود مـربرا موقفـه بعـدم حاجتـه لــسامع الـذي املحكـم 

 قــدمت لــه التــي نداتاملــستالــشهود وإن عقيدتــه قــد تكونــت مــن خــالل األوراق و

  .)٢( سمعها من وكالء املحتكمني  التيواملرافعات 

 :  ا :  

 عــىل شــكل معــني لطلــب الــشهادة أمــام حمكمــة اإلجرائــي يــنص املــرشع مل

املوضوع ، سواء كان من املحكمني للقـضاء ، أو مـن اخلـصوم هليئـة التحكـيم ، 

 ، غايـة األمـر أن يقـدم بـصيغة جازمـة فيجوز أن يقدم كتابـة ، وجيـوز إبـداؤه شـفاهة

 هــذا يف ، وقــد قــىض ملحكمــونورصحيــة تــدل عــىل اجلديــة حتــى يلتفــت إليــه ا

ـا كـان البـني مـن صـحيفة اال  ومـذكرة الطاعنـة املرفوعـة مـن سـتئنافالشأن بأنه مل

ـا وإن تـضمنت قـوال مرسـال ستئنافدفاعها املقدمة ملحكمة اال ً ، إهن  باسـتعدادهاً

 سبب النعى عىل احلكم مـن وقـائع بالبينـة ، إال أهنـا مل تـشفع يفه  ما أوردتثباتإل

  التحقيق يقطع متسكها به وإصدارها عليه ،إىلذلك بطلب رصيح بإحالة الدعوى 

ية أهنـا التفتـت عـن إحالـة الـدعوى إىل سـتئناففمن ثم ال تثريب عىل املحكمـة اال

                                                           

ــر ) ١( ــض : انظ ــديننق ــسنة ١٩/٢/١٩٧٦ ، م ــنقض ، ال ــام ال ــة أحك  ، ٢٧ ، جمموع

  .١٨٠ لدى عىل هيكل ، القواعد اإلجرائية ، مرجع سابق ، صـــإليه ، مشار ٤٧١صــ

حممـود مـصطفي /  لـدى دإليـه ، مـشار ١٥١٢ هذا احلكم يف القضية رقـم درص)  ٢(

 ) .٢( هامش ٣٧٤كيم ، مرجع سابق ، صــــ التحولاملرجع يف أص –‘ –يونس 



 

)١٣٨٠(  دور ات اا   

 بإخاللـهطعـون فيـه التحقيق ،أو أغفلـت الـرد عليـه ويكـون النعـى عـىل احلكـم امل

  .)١( غري حمله يف الدفاع بحق

را :    ءا دء اا :  

ــامال ــيم ، ًإع ــني القــضاء والتحك ــة التكامليــة ب ــن املــرشع يف ورغبــة للعالق  م

إضفاء طـابع اجلديـة عـىل عمـل هيئـة التحكـيم كـي حتظـى بـام حيظـى بـه العمـل 

ــة  ــن جه ــضائي م ــي ،الق ــستخف وك ــب  ال ي ــة أخــرى فأوج ــن جه ــه م ــستهان ب أو ي

املــرشع عــىل حمكمــة الدولــة أن تتبــع يف شــان اســتدعاء احــد اخلــصوم للمثــول 

ــيم ذات اإل ــة التحك ــات هيئ ــراءلطلب ــا وال اتج ــم أمامه ــان إعالهن ــة يف ش  املتبع

 إجبــارهم عـىل املثــول اتإجـراء اختــاذيتوقـف األمـر إىل هــذا احلـد بــل أوجـب 

ـــة والعقو ـــذات الكيفي ـــا ب ـــك أمامه ـــد إخالهلـــم بتل ـــيهم عن ـــع عل ـــي توق ـــات الت ب

.)٢( التحكيماتإجراء يف مواجهتها مما يضفي االحرتام عىل اتجراءاإل

ً طلب االستعانة بالشهود إىل املحكمة املختصة بنظر النزاع أصال ، ويقدم

ً التحكـيم إذا مل يكـن التحكـيم جتاريـا أطـراف يتفق عيل اختـصاصها التيأو 

: هذه احلالة ال خيلو عن أمرين يف ًدوليا ، ودور القضاء

ول ااملحكمـة بتوجيـه تقـوم مـن قـانون التحكـيم ٣٧ لنص املادة ًوفقا :  ا 

ــضور ألداء طــرافاألمــر إىل أحــد األ ــضار الــشاهد ، أو تكليــف الــشاهد باحل  بإح

  . حتددهالذي املكان والزمان يفالشهادة عىل وجهها ، 

                                                           

عـىل /  لـدى دإليـه ، مـشار ٦٥٢ ق ، صــــ٣٤ ، الـسنة ٨/٣/١٩٨٣نقض مـدين )  ١(

 .١٧٨هيكل ، املرجع السابق ، صــــ

  .٢٩٦ص   –مرجع سابق  –عاشور مربوك / د : انظر) (



  

)١٣٨١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ا  ممـن ٨٠ - ٧٨اليـة املقـدرة بـنص املـادتني  بالغرامـة املاحلكـم : ا 

ــاتقــانون اإل ــل ثب ــه باحلــضور ومل يمتث ــون وهــى إذا تــم صــحة تكليف  قــدرها أربع

 حــال العــود يف جنيــه إذا حــرض وامتنــع عــن األداء ، وتــضاعف ومــائتيجنيــه ، 

 يف مــربر ، كــام جيــوز إصــدار األمــر بإحــضاره دون موقفــهبــالتكليف وأرص عــىل 

 نون مـن قـا٩ املـادة ضـوء يف املحكمـة دور يكمـن ومـن ثـم ،)١(حالة االسـتعجال 

 ختلــف الــشاهد عــن أنالتحكــيم بــشان األمــر املقــدم إليهــا مــن هيئــة التحكــيم بــش

 الـشاهد إمـا بغرامـة عـىل احلكـم فيكـون بالـشهادة اإلدالءاحلضور أو االمتناع عـن 

  .)٢(مالية أو أن تأمر بإحضاره 

                                                           

ــر )  ١( ــد / د: انظ ــيس اجلدي ــيم الفرن ــانون التحك ــد ، ق ــسن جماه ــامه أبواحل ــم أس رق

 وما ٩٨ ، صــــ٢٠١٢ -يونيو – عرش من ، جملة التحكيم العريب ، العدد الثا٤٨/٢٠١١

 .بعدها 

 كلـف الـشاهد مـن قبـل هيئـة إذا : األوىل: تني املاليـة يف حـالالغرامـةتوقع عقوبـة ) (

التحكيم تكليفا صحيحا باحلضور ومل حيرض فتقـوم املحكمـة بـاحلكم عليـه بغرامـة 

ها ويكون هذا احلكم غري قابل للطعن عليه ، فإذا كان التكليف غري مقدارها أربعون جني

إذا حرض الـشاهد أمـام : صحيح أو باطل فيتم إعادة تكليف الشاهد مرة أخرى ، والثانية 

 ٩ لرئيس حمكمة املادة ن لكنة امتنع عن أداء الشهادة املطلوبة منه فيكو هيئة التحكيم

 التحكيم احلكم عليه بغرامة ال جتاوز مائتي جنيه من قانون التحكيم بناء عىل طلب هيئة

لكن إذا أبدى الشاهد عذرا قانونيا المتناعه عن  . ثبات من قانون اإل٨٠وفقا لنص املادة 

أداء الشهادة فال حيكم عليه هبـذه الغرامـة كـان يكـون ممـن ال جييـز هلـم القـانون أداء 

لثانيـة إىل إحـضار الـشاهد للمثـول الشهادة عن الواقعة حمل الشهادة ، وترجع العقوبة ا

أمام هيئة التحكيم لسامع شهادته بناء عىل طلب هيئـة التحكـيم ويكـون ذلـك يف حالـة 



 

)١٣٨٢(  دور ات اا   

 : دور ا    دةا :  

ــا   ــشهادة ًغالب ــتم ال ــا ت ــة يف م ــهادة مكتوب ــكل ش ــة ش ــل موقع ــة ترس  وموثق

ً ونفقاتـه ، وعـادة مـا االنتقـال بالـشهود لـصعوبة االستعانة تمً ونادرا ما ت،للمحكمني 

ــري  ــشاهد ، وال ض ــان ال ــون إىل مك ــذا يفينتقــل املحكم ــيم أن إذ ، ه ــة التحك  هليئ

  .)١( حتكيمي كسامع الشهود إجراءيام بً مكان تراه مناسبا للقأي يفجتتمع 

 رقــم كــيم مــن قـانون التح٢، ١/٢٨ مفــاد نـص املــادة بــأن لــذلك قـىض ًوتطبيقـا

 عــىل مكــان التحكــيم يف مــرص أو تفــاق أنــه لطــريف التحكــيم اال١٩٩٤ لــسنة ٢٧

 عينــت هيئــة التحكــيم مكــان التحكــيم مــع مراعــاة اتفــاقخارجهــا، فــإذا مل يوجــد 

 حتكـيم لفـض اتفـاقها، وأنـه يكفـي لقيـام طراف املكان ألظروف الدعوى ومالءمة

ه يف منع املحاكم من نظرهـا متـى متـسك بـه أحـد طرفيـه ثاراخلصومات منتجا آل

                                                                                                                                              

االستعجال الشديد حيث يكـون للمحكمـة أن تـأمر بإحـضار الـشاهد ومل يـرش القـانون 

 مـن ٩ الشديد ، واملـسالة يف هنايـة األمـر مرتوكـة ملحكمـة املـادة ستعجالملاهية اال

نون التحكيم حيث أهنا هي التي تقرر توافر االستعجال من عدمه ، وكذلك يف حالة ما قا

إذا تم إعادة تكليف الشاهد باحلضور لكنه ختلف للمرة الثانية عن ذلك فيكون اخليـار 

 من قانون التحكيم إما أن توقـع الغرامـة املنـصوص عليهـا أو تـصدر ٩ملحكمة املادة 

التعليـق عـىل  –عز الدين الدناصوري ، أ حامد عكاز .  م :أمرا بإحضاره راجع يف ذلك 

  العـارشة ،الطبعـةجلنة الرشيعة اإلسالمية بنقابة املحامني ، القـاهرة ،   – ثباتقانون اإل

نبيل إسامعيل عمر ، األوامـر عـىل عـرائض نظامهـا القـانوين ، .  ، د ٦١٠ ، ص ٢٠٠٤

 ٠ ٢٣٥ ، ص ١٩٨٧ ، اإلسكندريةمنشاة املعارف ، 

حممود مصطفي يونس ، املرجع يف أصول التحكيم ، مرجع سابق ، بند / د: انظر )  ١(

 .٣٧٤-٣٧٣، صـــ٤٤٠



  

)١٣٨٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 يكـون مكتوبـا مبينـا بـه مكـان انعقـاد أن – ما جرى به قضاء هـذه املحكمـة وعىل –

  .)١(التحكيم بمرص أو باخلارج

د : دور ا   ءددة  ا:  

ـا أن املحكـم هـو مـن يـدير جلـسة االسـتامع ويوجـه األسـئلة ، من ّ املعلوم قطع ً

ــد يــتم ذلــك   غيبــتهم، إذن األمــر ال خيلــو مــن يف أو حــضور اخلــصوم ، يفوق

 :الفروض اآلتية 

 يثري هذا الفرض ال :  ر ا دة ادء :  اولاض

 وبالتايلً سيقفون مجيعا عىل مضموهنا  هذه احلالةيف إشكالية ألهنم أي

                                                           

 من نوفمرب سنة ١٣ كان ذلك، وكان الثابت بمحرض جلسة هيئة التحكيم بتاريخ ملا 

بـصفته / ....  وما تالها من جلساهتا أهنا كانت منعقدة بمكتب األستاذ الـدكتور٢٠٠٦

التحكيم وقد أفادت ذلك قراراهتـا، وخاصـة بـشأن مقـر التحكـيم، وجـاءت رئيس هيئة 

 بمقــر املكتــب ٢٠٠٧ مــن نــوفمرب ســنة ٦صــفحات حكــم التحكــيم الــصادر بجلــسة 

 قـرص بحثـه عـىل الـذي –املذكور وممهورة بخامته، وإذ خالف احلكم املطعون فيـه 

وكان البني "دوناته  النظر، وأورد بمهذا –سبب النعي دون باقي أسباب دعوى البطالن 

من مطالعة حكم التحكيم املطعون فيه أنه مل يشتمل عىل مكان إصداره ومن ثم يرتتب 

عىل ذلك بطالنه األمر الذي تكون معه دعوى املدعي قد أقيمت عىل سند صحيح مـن 

 فيه عىل نحو مـا يـرد طعونالواقع والقانون وتقيض املحكمة ببطالن حكم التحكيم امل

 فإنـه يكـون معيبـا بمخالفـة "حاجة لبحث باقي أسباب الطعن بـالبطالنباملنطوق دون 

 :الثابت يف األوراق أدى به إىل اخلطـأ يف تطبيـق القـانون ممـا يوجـب نقـضه ، راجـع 

 ٦١ مكتـب فنـي - ٢٠١٠ / ٥ / ٢٥ تـاريخ اجللـسة - ٧٩ لسنة - ٦٥٤٦ رقم الطعن

 ٧٣٧صـــــ



 

)١٣٨٤(  دور ات اا   

 التحكيم  إن هى صـدقت ة تثريب عىل هيئوال ، عليها االعرتاضيمكنهم 

 يف بعض أقواله دون البعض اآلخر ألن هذا مما تتناوله سلطتها يفًشاهدا 

 كـام )٢(أقوالـه كـل يف الـشاهد بتـصديق ملزمـة غري أهنا كام)١(تقدير األدلة 

)٣( عىل شهادة آخرشاهد ة شهادترجيح هلا جيوز

 ، أو عـىل طـراف جيوز ملحكمة التحكيم أن تـسمع شـهودا دون حـضور األوال

                                                           

ريـب عـىل حمكمـة املوضـوع إن هـى  تثال هذا املعنى تقول حمكمة الـنقض ويف 

ًصدقت شاهدا يف بعض أقواله دون البعض اآلخر ألن هذا مما تتناوله سلطتها يف تقدير 

فيهـا مـن تنـاقض ثـم  األدلة ، ومتى كانت قد أوردت مجيع أقواله و أشارت إلـــــــى مـا

ن رقـم  الطع: عولت عىل ما صدقته منها ، فليس فيام فعلته مسخ ألقوال الشاهد ، راجع 

  ٢٦٠ــ ، ص٢، مكتب فني ١٨/١/١٩٥١ ، ١٩ لسنة ٧٧

تثريـب عـىل املحكمـة إذا هـى مل تأخـذ بـأقوال   هذا تقول حمكمـة الـنقض الويف 

 أن تطـرح هـاشهود أحد اخلصوم كام أهنا غري ملزمة بتصديق الشاهد يف كل أقوالـه ، ف

ص الواقع منها أمر يستقل به  وجداهنا ، إذ أن تقدير الشهادة واستخالإليهمنها ما يطمئن 

قاىض املوضوع ، و بحسب احلكم أن يكون قد أقيم عىل أسباب مـن شـأهنا أن تـؤدى 

 ، ٤/٤٢/١٩٥٢ ، ٢٠ لـسنة ٠١٥٩ رقـم  الطعـن: راجـع ،ا إليه النتيجة التي انتهى إىل

  ١٥٤ ــــ  ص٠٤ فني مكتب

 عىل شهادة آخر هو  شاهدشهادة ترجيح بأن  هذا املعنى تقول حمكمة النقضويف  

 وجدانه وهو ليس بملزم أن إليهشأن فيه لغري ما يطمئن  من إطالقات قاىض املوضوع ال

 ترجيحه فال يعيب حكمه أن ال د ذكر أن قرائن احلال تؤيفإذايبني أسباب هذا الرتجيح ، 

 مكتب فني ، ٢٠ لسنة ٠٢٥٥الطعن رقم  :  ًيكون قد حوى تفصيال هلذه القرائن ، راجع 

  .٩١٦ ــــص٢٣/٤/١٩٥٣، ٠٤



  

)١٣٨٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــاطال  ــوال ب ــذه األق ــىل ه ــى ع ــم املبن ــان احلك ــضور ، وإال ك ــوهتم للح ــل دع ًاألق

 ، )١(ً حتكيم ، وهـذا مـا نـادى بـه بعـض الفقـه احرتامـا حلـق الـدفاع ٢٦ًتطبيقا للامدة 

  .)٢( ذلك  يفوأيده القضاء 

ــىل أوال ــد ع ــيم أن تعتم ــة التحك ــوال جيــوز ملحكم ــري ق ــام اخلب ــشهود أم  إال ال

 ملقتـىض نـص ًوفقـا احلكـم قامـة وحـدها إلفـيا جمرد قرينة قضائية ال تكاعتبارهب

 تقىض بأن حيـصل التحقيـق أمـام املحكمـة ذاهتـا أو بمعرفـة التي إثبات ٦٨املادة 

اليمــني حتــى تكفــل ســري قــاىض تنتدبــه لــذلك ، وتوجــب عــىل أن حيلــف الــشاهد 

 التحقيـق أن تــسمع شــهود جــراءالتحقيـق ، وال جيــوز للهيئــة إذا انقـىض املوعــد إل

  .)٣(أحد الطرفني بناء عىل طلب اخلصوم 

ً منفـردا دون للـشهادة اسـتمع املحكـم إذا : ب ا    : ام اض

رر  تلـك احلالـة أن حتـيفحضور اخلصوم مجيعهم ، فيجب عـىل هيئـة التحكـيم 

 واالعـرتاض حتى يتمكن اخلـصوم مـن اإلطـالع عليهـا الشهادةًحمرضا بمضمون 

  .)٤(ًإن بدا هلم ذلك إعامال ملبدأ املواجهة 

                                                           

عـىل بركـات ، /  ، د٢٩١عزمى عبدالفتاح ، التحكـيم ، مرجـع سـابق ، / د: راجع  )١(

  .٣٩٢خصومة التحكيم ، مرجع سابق ، صــــــــــــــ 

ــع  )٢( ــم : راج ــم رق ــسنة - ١٣٨احلك ــسة – ١٢٤ ل ــاريخ اجلل  ، ٢٠١٠ / ٢ / ١٧ ت

 .قاهرة  حمكمة استئناف ال–التحكيم التجاري الدويل 

 .٧/٦/١٩٨٤ ق جلسة ٥٠ لسنة ١٤٤٧الطعن رقم : راجع  )٣(

 لذلك يف فرنسا إذا ثبت للمحكمة التي تنظر الطعن يف حكـم املحكمـني ًوتطبيقا) ٤(

ًأهنم قد استدعوا شهودا وأجروا حتقيقا معهم يف غيبة اخلـصوم ومل حيـرروا حمـرضا  ً ً



 

)١٣٨٦(  دور ات اا   

  ـــع الرابالفــــرع

 الشهادة طلب يف على اخلصوم جرائية اإلالواجبات

 بعـضً عـىل اخلـصوم تيـسريا ألدائهـا ينبغـي تقديم الشهود لإلدالء بالـشهادة عند

  :اآليت يفات اإلجرائية تتمثل الواجب

اد : أوإ  دا ذا   :  

ً من ذلك تيسريا حلـسم النـزاع ، وتـوفريا لـزمن املراد  ، عـىل اخلـصوم التقـايضً

تقديم قائمة بأعداد الشهود ، وكـل مـا يتعلـق بـذاهتم مـن حيـث األسـامء ، واملهنـة 

ــي ــالت ــتهم ب ــا ، وعالق ــزاع أطراف يمتهنوه ــا ،  الن ــشتهم فيه ــني مناق ــاط املتع ، والنق

 عـىل موضـوع الـشهادة ، أو االعـرتاضحتى يتاح للخصوم بعد تبادل تلـك القـوائم 

ـــى  ـــشاهد ، وحت ـــول ال ـــشهود ، أو قب ـــن مالئمـــة تتأكـــدعـــدد ال ـــة التحكـــيم م  هيئ

  . )١( إعالن قائمة قبول الشهود قبل االعرتاض

م :  ةظ  دو  :  

 نتيجــة يفخلــصوم عــدم التقــديم للــشهادة مــن لــه مــصلحة ظــاهرة  عــىل ايتعــني

ــ ــني ع ــذلك يتع ــا ل ــدعوى ، وتبع ــذا ىلًال ــل ه ــىل مث ــتامد ع ــدم االع ــني ع  املحكم

                                                                                                                                              

 الدليل قامةه ، ودون إعطاء الفرصة إل مل يطلع اخلصوم عىل ما تم إبداؤوبالتايلبذلك ، 

 ، فإن حكـم املحكمـني الـذي صـدر بعـد كـل هـذه املخالفـات جيـب إبطالـه العكيس

عىل بركات ، خـصومة التحكـيم يف القـانون / د: إلخالله بحق الدفاع ، راجع يف ذلك 

 .٣٩١ صــــ١٩٩٦ واملقارن ، دار النهضة العربية املرصي

صيبى ، التنظيم اإلجرائي خلصومة التحكيم ، مرجع سابق ، عبداملنعم ق/ د:  انظر ) ١(

 .٥٢٧صــ



  

)١٣٨٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الشاهد ، وإنـام يمكـن االعـتامد عـىل شـهادة شـهود آخـرين مـستقلني عـن الطـرف 

  .)١(املتمسك بشهادهتم 

 :    ا ء اا ط :  

ً يـرى أن أحـدا مـن األغيـار حيـوز مـستندا مـا أن يطلـب الذي عىل اخلصم نبغيي ً

ــة   عــىل  احلــصولمــن املحكمــني اســتدعاؤه للمثــول أمــام رئــيس املحكمــة بغي

صورة رسـمية مـن هـذا املـستند ، ولـرئيس املحكـم أن يلـزم الغـري بتقديمـه ، بنـاء 

  .)٢(عىل طلب اخلصم صاحب املصلحة 

را :  نأا    :  

ــرف يف ــرتاض الط ــاهدا ، ألن اع ــصم ش ــون اخل ــستحيل أن يك ــوال ي ــل األح ً ك

ًاآلخــر جيعــل املحكمــة تــستبعدها ، حيــث ال جيــوز اجلمــع بــني صــفته شــاهدا 

ـــصور أن يكـــون اخلـــصم شـــاهدا يفًوخـــصام  ـــن املت ـــه م  يفً آن واحـــد ، إال أن

مرتبـة الـدليل ، ومـع   إىل هـذه ال ترقـى الـشهادةاملنازعات التجاريـة مـع مراعـاة أن 

  .)٣( عند تسليم الطرف اخلصم هبا قانوينذلك قد يكون هلا أثر 

ً شــهادة الــزور أمــام املحكمــني وفقــا لقــانون التحكــيم أن اجلــدير بالــذكر ومــن

 للتحكـيم ، وال تقـع حتـت طائلـة اإلجرائـي الترشيع يف مل يأت هبا نص املرصي

                                                           

 .نفس املصدر السابق ) ١(

أمحد شكرى أمحد موسى ، ضامنات التقـايض يف خـصومة التحكـيم ، / د: انظر) ٢(

 . وما بعدها ٦٦٢، صـــ٢٠١٨دار اجلامعة اجلديدة ، 

 ، ثبـاتدوليـة وقواعـد اإلعبداحلميد األحدب ، املحاكمة التحكيمية ال/ د: راجع ) ٣(

 . وما بعدها ١٣٤ ، صــــ١٩٩٩جملة التحكيم العربية ، 



 

)١٣٨٨(  دور ات اا   

ـا لـبعض التـرشيعات العربيـة   بـشهادة الـزور اإلدالء ومـن ثـم عنـد )١(التحريم ، خالف

 ، املــرصي قــانون العقوبــات يف القواعــد إىلأمــام هيئــة التحكــيم يتعــني الرجــوع 

ــرشع  ــة امل ــا رصاح ــنص عليه ــيإىل أن ي ــل اإلجرائ ــول الفع ــدى دخ ــضاح م  ، إلي

  . )٢( عقوبات بأنه شهادة زور أم ال٢٩٤ًاملستشهد به دائرة التجريم وفقا للامدة 

ــار ــنقض بقوهلــا عــربتً الــشهادة زورا   كــونومعي ــه حمكمــة ال ــر :  عن هــو أن يق

ًالشاهد أمـام املحكمـة بعـد خلـف اليمـني أقـواال ختـالف احلقيقـة بقـصد تـضليل 

  .)٣(القضاء 

                                                           

 يف قـانون املرافعـات املدنيـة والتجاريـة ، البحرينيالترشيع : من هذه الترشيعات ) ١(

عـىل املحكمـني أن حيلفـوا الـشهود اليمـني وأن : ً مقـررا ٢٣٨حيث جاء نص املـادة 

دق ، وكـل مـن أدى شـهادة كاذبـة أمـام حمكـم أو يكلفوهم بالترصيح رسميا بقول الص

فيصل يف مسألة جوهرية يعتـرب أنـه ارتكـب جريمـة شـهادة الـزور ، كـام لـو أداهـا أمـام 

 التحقيق معه ومعاقبته بالعقوبة املقررة لشهادة الـزور ، إجراء خمتصة ، وجيوز كمةحم

ــادة  ــذلك امل ــن قــانون اإل٢١١وك ــراءات م ــادي ج ــىل االحت ــصت ع  عــىل:  حيــث ن

املحكمني أن حيلفوا الشهود اليمني وكل من أدى شـهادة كاذبـة أمـام املحكمـني يعـد 

 .ًمرتكبا جلريمة الشهادة الزور 

 لإلصـدارات القانونيـة ، القـومييوسف حـسن يوسـف ، املحكمـون ، / د: راجع ) ٢(

 . وما بعدها ٣٦٩ ، صــــــ٢٠١١

موعـة أحكـام الـنقض ،  ، جم١٩٨٥ق ، ٣٦ لـسنة ١٥٤ ، رقم مديننقض : راجع ) ٣(

 .٣٧٠يوسف حسن يوسف ، املرجع السابق ، صـــ/  لدى ، دإليه مشار ٨٦٣صـــ



  

)١٣٨٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 طنطـا بـأن مـن املبـادئ املقــررة أن اسـتئناف هـذا املعنـى قـضت حمكمـة يفو

 وأن ،عـد حلـف اليمـني  بكمـة هيئـة املحام ال تعترب مـزورة إال إذا أديـت أمـةالشهاد

  )١(للشاهد أن يرجع عن شهادته حتى قفل باب املرافعة 

  ــــس اخلامالفــــــرع

  دليل الشهادةــــر تقدييف احملكم دور

 طلـب أحـد اخلـصوم مـن املحكمـني إحالـة الـدعوى التحكيميـة للتحقيـق عند

 :ر اآلتية  خيرج عن األموال املحكمني دور إدعائه بشهادة الشهود ، فإن ثباتإل

ول اا  : ذا   :  

 املحكمـون غــري ملــزمني بإجابــة طلبــه وإصـدار قــرار اإلحالــة ، فلهــا أن تــرفض 

 بنـاء احلكـم ، يف لتكـوين عقيـدهتا فـي أوراق الـدعوى مـا يكيفرشيطة أن يوجـد 

 ن مـأيتيـ من عدمه ترى أنـه ذو أثـر ، أو ال إجراء أي اختاذ يفكامل التقدير   هلاكام

 عنـد وضـع اخلطـة طـراف األاتفـاق مـع العلـم بـأن ،ورائه إال التسويف واملامطلـة 

اإلجرائية عىل االستعانة بشهادة الشهود وقتها ال متلك هيئـة التحكـيم االمتنـاع عـن 

 ذلك حالـة كـون اهليئـة يف ويستوي مشارطة التحكيم ، يفسامع الشهود املعينني 

 هيئـة إن ومـن ثـم فـ،)٢(إال من خالل سامع الـشهود التحكيمية مل تكون عقيدهتا بعد 

 : القيام بإجرائني بنيالتحكيم 

  

                                                           

 لدى ، إليه ، مشار ٢٣٥ ، صـــ٤، السنة ٢٧/٣/١٩٩٧ طنطا استئنافحكم : راجع ) ١(

  .٣٧١يوسف حسن يوسف ، املرجع السابق ، صـــــ/ د

ومة التحكيم وحدود سلطاته ، هدى عبدالرمحن ، دور املحكم يف خص/ د: راجع ) ٢(

 .٢٩٩مرجع سابق ، صـــــ 



 

)١٣٩٠(  دور ات اا   

  :ل ا  : اول

 بــشهادة الـشهود فإهنــا ثبـات أحـد اخلــصوم باإلطلــب أجابـت هيئــة التحكـيم إذا

ــشهود  ــشهادة ال ــق ب ــدعوى للتحقي ــة ال ــام بإحال ــذلك حك ــصدر ب ــيم ،ًت ــري لتنظ  س

ــراءاإل ــة ، اتج ــصم اآلوخيــول التحكيمي ــي نخــر للخ ــراد ف ا إثباهتــ الوقــائع امل

 ملبـدأ حـق الـدفاع املـستمد بمقتـىض القـانون ، ومـن ثـم ال ًإعـامال بشهادة الشهود

 مــزاعم خــصمه ، فــييرتتـب الــبطالن إذا أغفــل احلكــم الــسامح للخــصم اآلخــر بن

 .)١( في إعالن شهود النيفكام ال يسقط حقه 

ما :  ا ر:  

ــة واســعة لطةســ التحكــيم هليئــة  الطلــب رغــم تــوافر رشوطــه رفــض يف تقديري

ا بالـشهادة إثباهتـوعليها أن تبدى أسـباب الـرفض ، كـام لـو رأت أن الواقعـة املـراد 

 هيئــة فـي االسـتغناء عنهـا بأدلـة ومـستندات أخـرى مـا يكيفيـستحيل تـصورها ، أو 

  .)٢(التحكيميصدار احلكم إ يف تكوين عقيدهتا وقدرهتا يفالتحكيم 

 ال يتعــارض مــع أمــر حمكمــة التحكــيم مــن تلقــاء نفــسها بإحالــة الــدعوى ذاوهــ

 للمحكــم متــى رأى اإلجيــايبً بــسامع الــشهود تفعــيال للــدور ثبــاتالتحكيميــة لإل

  .)٣( إثبات ٧٠ً ذلك حتقيق العدالة اإلجرائية وفقا ملقتىض املادة يف

  
                                                           

 .١٨٦-١٨٥ ، صـــــ ٨٣عىل هيكل ، مرجع سابق ، بند / د: راجع ) ١(

هـدى /  ،د٥٣٤ ، مرجـع سـابق ، صــــ ثبـاتأمحـد نـشأت ، رسـالة اإل/ د: راجع ) ٢(

عبــدالرمحن ، دور املحكــم يف خــصومة التحكــيم وحــدود ســلطاته ، مرجــع ســابق ، 

  .٢٩٩ـصــــ

 .٣٩١عىل بركات ، خصومة التحكيم ، مرجع سابق ، صــــ / د: راجع ) ٣(



  

)١٣٩١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 ا مدة  : اا   :  

 القــانون يف املتبعــةًدة عــىل وجههــا وفقــا للقواعــد اإلجرائيــة  مــا متــت الــشهاإذا

 األخــذ هبــا إذا اطمئنــوا يف تقديريــة ســلطة النــزاع ، فــإن للمحكمــني كــم حيالــذي

 أن فيهـا فائـدة حقيقيـة ، وكانـت أوراق الـدعوى التحكيميـة غـري كافيــة ا ورأو،إليهـا 

  .طراف تكوين عقيدهتا ، ومل يعرتض عليها أحد األيف

ــنيوللمح ــشكككم ــتبعادها إذا ت ــشهادة واس ــرح ال ــت وا ط ــا وكان ــاء هب ــيام ج   ف

 ألهنـم غـري ملزمـون بـام جـاء فيهـا ، مـع عـدم اإلخـالل بأحكـام ، )١(الشكوك مـربره 

ـــق  ـــا ، يفالقـــانون الواجـــب التطبي ـــشهادة أســـباب أو أســـباب حكمه  أخـــذها بال

 ،)٢(د الـشاهاسـتجواب كـل مـنهام وإعـادة يفوأسباب الرفض ، وموقـف اخلـصوم 

وال يمنــع مــن الــسامح للخــصوم أو حمـــاميهم مــن مناقــشة الــشهود لالطمئنـــان 

  .الوجداين

 بـالرأي تقـدير الـشهادة عـدم تقييـدها يف السلطة التقديرية هليئة التحكيم وختول

ــمعه أو الــذي ــىل مــا رآه أو س ــشهادة تعليقــا ع ــرره مــن ال ــشاهد ، أو بــام ح ــه ال ً يبدي

 ، وهلـا أن تأخـذ بـبعض األقـوال بالـشهادةالتحقيـق  إجـراءحرره ، فلها أن تعدل عن 

                                                           

وهذه السلطة املقررة هليئة التحكيم أقرهتا املحاكم األمريكية حينام سـلك أحـد ) ١(

املحكمني مسلكه يف استبعاد شهادات مكتوبة تشكك هبا واعتربها شهادات مغرضـة ، 

استخالص وقائع القضية طاملا مل خيرج عـن وقضت بأن املحكم له كامل احلرية يف 

ــة ، راجــع  ــة ، : املهمــة التحكيمي ــد ١٩٨٩جملــة التحكــيم الدولي ــم ٦ ، جمل  ، ٢ ، رق

  .١٠٨صـــ

 .٧٠٠مصطفي اجلامل ، عكاشه عبدالعال ، مرجع سابق ، صـــــ / د:انظر ) ٢(



 

)١٣٩٢(  دور ات اا   

 التــي هلــا حريــة الرتجــيح بــني الــشهادات كــامدون بعــضها ، حــسبام تطمــئن إليــه ، 

 . عن أسباب الرتجيح اإلفصاحأديت ، دون 

 األخـذ بالـشهادة مـن عـدمها ليـست مطلقـة مـن كـل قيـد ، يف أن هذه احلرية غري

ً ، وإال اعتــرب ذلــك حتريفــا يــستوجب  بعــدم اخلــروج عــن مــدلوهلامرهونــةوإنــام 

 حالــة بنــاء احلكــم عــىل تلــك الــشهادة ، وال ينطبــق يف التحكيمــيبطــالن احلكــم 

 الــشهادة ، فهنــا متلــك اهليئــة توضــحيها وتفــسريها يفذلـك عــىل حالــة الغمــوض 

 تفــسري املعنــى يف جيعلهــا تتجــاوز الــذيبــام ال خيرجهــا عــن مــدلوهلا ، بالقــدر 

  .)١(الغامض 

 ز اد  دة         :  ا         اي لواا
  اد  ب أ   آ  ادة ؟

:   فنقــول اإلســالمي اإلجابــة عــن هــذا التــساؤل املهــم مــن منظــور الفقــه نحـاول

جيوز اعتامد املحكم عىل كتاب حمكم آخر سـمع الـشهادة مـن أحـد اخلـصوم ، 

 .)٢(ًأهل املذاهب املعتربة رشعا  باحلجة عند إمجاعوهذا 

 : بأدلة من السنة واألثر عىل النحو التايل إليه عىل ما ذهبوا واستدلوا

أو :  ا ا ا أد :  د اا:  

 تـرث املـرأة والالديـة للعاقلـة ، :  روى عـن عمـر بـن اخلطـاب أنـه قـال ما 

كتب إيل رسول اهللا: حاك بن سفيانمن دية زوجها شيئا، حتى قال له الض

 

                                                           

 . وما بعدها ١٥٤ــــ أسامه املليجى ، رشح القواعد اإلجرائية يف اإلثبات ، صـ/ د:انظر ) ١(

غري أن احلنفية فرقوا بني مسائل احلـدود وغريهـا  ) ١٣/١٤١( فتح الباري : انظر ) ٢(

 .وقالوا جائز يف القتل اخلطأ 



  

)١٣٩٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .)١( أشيم الضبايب من دية زوجها، فرجع عمرامرأة أن أورث - × - 

ً سننه أن ثاممـة بـن عبـد اهللا بـن أنـس أخـذ كتابـا زعـم أن يف رواه أبو داود ما 

، حـني بعثـه مـصدقا وكتبـه لـه، -  × - أبا بكر كتبه ألنس، وعليه خاتم رسـول اهللا 

 عـىل املـسلمني -  × -  الـصدقة التـي فرضـها رسـول اهللا هذه فريـضة": فإذا فيه

 مـن املـسلمني عـىل وجههـا فليعطهـا، ومـن سأهلافمن | التي أمر اهللا هبا نبيه 

 )٢(سئل فوقها، فال يعطه 

م :  ا من أمهها :أد : 

ــث إىل عمــر مــا ــن فرقــد، بع ــة ب َ روى أن عتب َ ُْ َ َ َ ْ َ َُ َ َ َ َِ ٍ ْ َّ ــه ÷ َ َمع َ ــال، َ َومــع غ ُ َ ــن ََ ــة م ْم لعتب َ ُ
ِ َِ ْ ٍ

ــنعه يف الــساليل علي ــد ص ــيص جي ْأذربيجــان بخب َّ ِّ ََ َ َْ ُ َ َ َ َِّ ِ
ِ َ ٍَ ٍ ِ ِ َِ ــاَ ــر َه ــام انتهــى إىل عم ــود فل َ اللب َ ُ ُ َُ َِ َ َ ْ َّ َ ُّ

ُكشف عمر عن اخلبيص فقال عمـر ريض اهللاُ عنـه÷  َ ُ َ ُْ ََ
ِ

َ ُ َ ُ ََ َ َ ِ َْ ِِ َ ِ أيـشبع املـسلمون يف ": َ َ ُ ْ َ
ِ ُْ ُ َ ْ َ

َرحاهلم مـن هـذا؟  َ ْ َ
ِ ِِ

ْ ُفقـال الرسـول ، "ِ َُ َّ َ َاللهـم ال، فقـال عمـر ريض : َ
ِ

َ ُ َ َُّ َ َ َ َ ُاهللاُ عنـهُ ُال أريـد : َْ ِ ُ َ

َوكتب إىل عتبـة ََ ُ َ َْ َ ُ أمـا بعـد ": َِ ْ َ َّ َفإنـه لـيس مـن كـدك وال مـن كـد أبيـك ، َ ِ َ ِّ َ ِّ َْ َ ْ َ ُ
ِ َِ َ َْ َّ ِ ِّ وال مـن كـد ،َ َ ْ َ

ِ َ

ـــك  َأم ِّ ـــسلمني، ُ ـــن امل ـــك م ـــن قبل ـــبع م َفأش ِ ِ ِ ِ
ْ َُْ َ َ ْ َْ َ ِ ْ ـــه يف ََ ـــشبع من ـــا ت ـــاهلم مم ِ يف رح ِ ُِ ُ َ َْ َِ ِ ِِْ َّ ْ

َحلـكَر] ٢١٨:ص[ ِ
َثـم قـال ، " ْ َ ِ ائتـزروا وارتـدوا وانتعلـوا وألقـوا الــرساويالت ": َُّ َِ ْ ُِ ََ َّ ْ ُُ َ َ ََ ُ َ َ ْْ ِ

ِواخلفـــاف وارمـــوا األغـــراض وألقـــوا الركـــب وانـــزوا نـــزوا وعلـــيكم باملعديـــة  ِ
َّ ْ ْ ُّ َ ُ ِّْ ْ ُ َ ََ َ َ ً َ َ َ َ ََْ ْ ِْ ُ َ ْ َ َْ ُْ َ َ َ

                                                           

املرأة ترث من ديـة زوجهـا ، دار : شعيب األرنؤط ، باب : سنن أبى داود ، حتقيق ) ١(

 )  .٤/٥٥١ (١ ، ط ٢٠٠٩الرسالة العاملية 

 )  .٣/١٦(يف زكاة السائمة :  داود ، باب سنن أبى) ٢(



 

)١٣٩٤(  دور ات اا   

ْوال ِعربية وذروا التـنعم وزي العجـم وإيـاكم ولـبس احلريـر َ ِ َِْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ
ِ ِ

ْ َّ َ ُ َّ َُ َ َِّ ِ ْ َفـإن رسـول اهللاِ ، َِ ُ َ َّ ِ َ× :

َ هنانا عن لبس احلرير إال هكذا " َ ََ ْ ْ َ ََّ َْ ِِ ِ ِ ِ
َووضع أصبعه السبابة والوسطى، َ ْ َُّ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َْ َ ُ َ)١(.  

 الـشهادة بالـسامع جيـوز االعـتامد  يتبـني لنـا أنثـار هذه األحاديث وتلك اآلومن

 وكانـــت معروفــه عنـــد - × –  ، واعتمـــد عليهــا رســول اهللاثبــاتعليهــا يف اإل

  .  ثباتالصحابة ومل ينازع فيها أحد فدل ذلك عىل جوازها يف اإل

  ــــي الثاناملطلــب

 ستجواب باالثباتاإل يف احملكم دور

 يف اإلجيـايب املحكـم  من املظـاهر الدالـة عـىل تـدعيم دورستجواب االيعترب

ــاتاإل ــيلة فعثب ــو وس ــةّ ، وه ــث ال ــة ، حي ــدعوى التحكيمي ــق ال ــائل حتقي ــن وس  م

 حمكمـــة التحكـــيم م أمـــااإثباهتـــ إىل إقـــرار اخلـــصوم بالوقـــائع املـــراد هيـــدف

ــول إىل ــائع للوص ــرارهم بالوق ــا االالتــي إق ــتجواب تناوهل ــصلحة اخلــصم س  مل

ــناآلخــر ،  ــم وم ــتجالء رشع ث ــائالس ــارص وق ــض عن ــرددة يف  بع ــة امل ع املنازع

اخلـصومة توصــال إىل معرفـة وجــه احلـق فيهــا ولـيس وســيلة للتحقـق مــن صــحة 

 .)٢(اإلدعاء بحوث الترصف

ً طريقا من طـرق حتقيـق الـدعوى املدنيـة ، اعتباره ما تلجأ إليه املحاكم بًوكثريا

 حتى يتبني احلق ، مرحلة من مراحل الدعوى التحكيمية أي يفويمكن أن حيصل 

ًضح الغموض حتقيقا للعدالة اإلجرائية وتسهيال حلسم الـدعوى ، فـال يـستطيع ويت ً

 . عن اإلنكار التخيلاخلصم التنكر أمام تلك الوقائع املتالحقة فيضطر إىل 

                                                           
 ٢٠٤١٢ القــايض ، رقــم إىلكتــاب القــايض : رواه البيهقــي يف الكــربى ، بــاب ) ١(

 )١٠/٢١٧. ( 

 مكتب فني -  ١٩٩٣ / ٢ / ١١ تاريخ اجللسة - ٥٨ لسنة - ٣٨١ رقم الطعن: انظر 

  ٥٥٣صـــ  – ١ رقم اجلزء ٤٤



  

)١٣٩٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــان املحكمــني ومــن ــم بإمك ــتجواب ث ــاس ــيلة ت اخلــصوم ، وإن كان  هــذه الوس

ــس ــون بأنف ــصوم يمثل ــع ، ألن اخل ــث الواق ــن حي ــتعامل م ــادرة االس ــة ن ــام هيئ هم أم

 إذا ســتجوابً الغالــب طواعيــة واختيــارا ، إال أن هــذا ال حيــول دون االيفالتحكـيم 

 .)١(ما استدعت الظروف ذلك 

 رشع الــدعوى اخلــصوم طريــق مــن طــرق حتقيــق ســتجوب هــذا يعــد اوعــىل

ــال اخلــصومة تيف املــرددة ازعــة املنوقــائع بعــض عنــارص والســتجالء  إىل ًوص

 وســيلة للتحقــق مــن صــحة اإلدعــاء بوفــاة أحــد ولــيس معرفــة وجــه احلــق فيهــا  ،

 .اخلصوم 

 ، ثبــات اإليفيــة قناع نتعــرف عــىل دور املحكــم بــشأن تلــك الوســيلة اإلوحتــى

 :نقسم هذا املطلب إىل الفروع اآلتية 

   األولالفرع

  ستجواب االمفهوم
أو : ا اب مم :  

 بنفـسه عـن الوقـائع لإلجابـة ً مثـول اخلـصم شخـصيا أمـام حمكمـة التحكـيمهو

 حتقيـق يبـارشه املحكـم هبـدف إجـراء ترى لزوم وأمهية سـؤاله عنهـا ، فهـو التي

ــال ــا توص ــصم هب ــرار اخل ــزاع إق ــدعوى النت ــائع ال ــارص ووق ــض عن ــتجالء بع   ًاس

   .)٢( املزاعم أو الدفاع إثبات الدعوى إما اإلقرار بيفملعرفة وجه احلق 

                                                           

أمحد أبوالوفا ، عقد / ، د٢٠٤، مرجع سابق ، صـــــ نبيل عمر ، التحكيم / د:انظر ) ١(

 .٢٦٧التحكيم ، مرجع سابق ، صــــ 

عز الدين الناصورى ، حامد عبداحلميد عكاز ، التعليق عىل قانون اإلثبات ، : انظر ) ٢(

  .٢٥٣ ، صـ١٩٧٧ ، القاهرةدار نرش عامل الكتب ، 



 

)١٣٩٦(  دور ات اا   

طلـب حـضور اخلـصم أمـام القـضاء :  فقـال )١( اإلجرائـي عرفـه بعـض الفقـه وقد

ً بنـاء مه ترى املحكمة لزوم سؤاله عنها بحضور خصالتيليجيب بنفسه عن الوقائع 

 وكـان ،ً قانونـا ثبـات بالـدعوى وجـائزة اإلمتعلقـةعىل طلبـه إذا كانـت هـذه الوقـائع 

 .ًالشخص املسؤول قادرا عىل التنازل عن احلق املطالب باإلجابة عن وجوده 

ــظ ــف يالح ــوهر وختتل ــق اجل ــا تتف ــات أهن ــذه التعريف ــن ه ــو يف م ــاظ فه  األلف

  .حقيقي وليس ظاهرياختالف 

م : ا اب   :)٢(.   

                                                           
ملدنيــة والتجاريــة ، ط الثانيــة ، عبداحلميــد هيــف ، قــانون املرافعــات ا/ د: انظــر ) ١(

 . وما بعدها ٦٣٤، صــ١٩٢٢

 اجلنائي قريب من هذا املعنى حيث جاء يف أحكام القضاء اجلنائي إذا ظهر والقضاء

للقايض أثناء املناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من املتهم الستجالء 

 .م تلك اإليضاحات إذا أراد ا و يرخص له يف تقديإليهاحلقيقة فيلفت نظره 

 يف التحقيق مع املتهم يف مرحلة الفصل يف أمره أمام املرصيون تلك هى نظرية القان

و أساسها أنه ال جيوز أن يطلب من متهم ، و هو يف موقف دفاع ، أن يبـدى . املحكمة 

 بإقامة الدليل ًإجابات ربام أخذ منها ما يفيد إدانته ، مع أن سلطة االهتام هى املكلفة قانونا

لذلك كان للمتهم احلق يف االمتناع عن اإلجابة عن األسئلة .  عىل صحة التهمة التفصييل

ً بال طلب منه ، دون أن يؤول ذلك لغري مصلحته ، أو أن يتخذ أساسا أليـة إليهالتي توجه 

خوله له ً دليل ملصلحة االهتام ، ألنه يف امتناعه عن اإلجابة إنام يستعمل حقا أيقرينة أو 

 أن فلـهًغري أنه نظرا إىل أن تلك القاعدة إنام وضعت ملـصلحة املـتهم وحـده . القانون 

يتنازل عنها ، إما بطلبه رصاحة من املحكمة أن تستجوبه مبارشة أو عىل الطريقة املبينة 

 و باإلجابة عىل األسئلة التي توجههـا ستجوابيف القانون ، و إما بعدم اعرتاضه عىل اال

عىل أنه ال .  إذا رأى هو و الدفاع عنه أن من مصلحته اإلجابة عليها لظهور احلقيقة  ،إليه

 إىل حتقيق مطول عىل الشكل الذي جتريه النيابة ستجوابًجيوز مطلقا أن يستحيل اال



  

)١٣٩٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
   من طرق حتقيق الدعوى تستهدف به املحكمة متكينها من تلمسطريق

  .)١( الدعوى يف احلق ثبات إلاملوصلةاحلقيقة 

 ، فكـل مـنهام يقـرر أن القـانوين خيتلف عـن معنـاه  الستجواب املعنى لالوهذا

 . اهلدف منه استبيان احلقيقة إثبات يلة وسستجواباال

 : ا اب  ا ا :   
 مـصادر الـرشيعة اإلسـالمية اتـضح لنـا أهنـا مل تـرش بـصفة مـستقلة عـن بمطالعـة

 األخــرى ثبــات لطــرق اإلً خالفــاثبــاتاإل وســيلة مــن وســائل اعتبــاره بســتجواباال

 يف تطبيقـات عديــدة يف ورد ســتجواب أن االفـيمثـل اإلقـرار واليمــني ، وهـذا ال ين

 :  فنقول بأنه ستجوابً نستطيع أن نستشف منها تعريفا لالاإلسالميالقضاء 

ــؤال ــه س ــائع معين ــصم عــن وق ــم اخل ــيم يف املحك ــة التحك  لغــرض مقــر هيئ

 ثبـاتحكـم حقيقـة النـزاع املوصـلة إلاحلصول عـىل املـراد منـه ، أو لـتلمس امل

 . الدعوى التحكيمية يفاحلق 

ازمت اا  :  

 لنــا أهنــا كلهــا تــدور تبــني ، ســتجواب الوقــوف عــىل التعريفــات الــسابقة لالبعـد

ــة وإن ، حــدحــول معنــى وا  تقــديم وهــى مفهومــه ، حــول اختلفــت الــصيغ التعبريي

                                                                                                                                              

العمومية أو قاىض التحقيق ، و ال أن يكون الغرض منه استدراج املتهم إىل االعرتاف أو 

 حصل بموافقة الدفاع و بقبول املتهمني ستجوابفإذا كان اال. هتام تقرير أقوال تؤيد اال

م طـائعني خمتـارين ، و مل يكـن الغـرض منـه إلـيه عىل األسئلة التـي وجهتهـا همبإجابت

 تأثري يف مركزهم أياستدراجهم إىل إبداء أقوال يف غري مصلحتهم ، كام أنه مل يكن له 

  .١٩٣٣/٥/٢٩ ق جلسة ٣ لسنة ١٨٤٥ رقم الطعن:  يف الدعوى ، فال عيب فيه ، راجع 

 / ١٢ / ١٦ تـاريخ اجللـسة - ٧٠ لـسنة - ٣٥١ رقـم الطعـن ،مديننقض :  راجع 

  .١١٧١  صــــ - ٢ رقم اجلزء ٥٣ مكتب فني - ٢٠٠٢



 

)١٣٩٨(  دور ات اا   

ــة ــتجالء احلقيق ــضاحات الس ــن اإلي ــائع م ــا  وق ــصم هب ــرار اخل ــزاع إق ــزاع النت الن

 . الدعوى التحكيمية يفًتوصال  ملعرفة وجه الصواب 

 التحقيـق  بمقتـضاه يتثبـت اتإجـراء مـن إجـراء سـتجواب االإن أية حال فوعىل

 الـدعوىاملرتبطـة ب  النـزاعوقـائع ويناقـشه يف ستجوب مـن شخـصية املـكماملح

  .ً ونفياًاإثبات

  الثانــي الفــــرع

  ستجواب مباشرة االأصول حتقيق يفكم  احملدور

ــم ــلطة للمحك ــايض س ــرتبط باالالق ــيام ي ــتجواب ف ــدليل س ــات ك ــم إثب ــن ث  ، وم

 تعـذر حـضور اخلـصوم ، أو عنـد اخلصم من تلقاء أنفسهم استجواب نيللمحكم

ــنهم ، ــوب ع ــن ين ــشأنم ــد ب ــب أح ــىل طل ــاء ع ــالنزاع ، أو بن ــة ب ــسائل املرتبط ً امل

  .)١( أخرىإثبات االستعانة بوسائل يفكيم بحقها  ، مع احتفاظ هيئة التحصوماخل

 عنـد االسـتغناء عنـه بوجـود ستجواب حق هيئة التحكيم أن ترفض طلب االومن

ً أمرهـا بـه رصاحـة أو ضـمنا ، عنـد دأدلة ثبوت أخرى ، كام متلـك العـدول عنـه بعـ ً

 .)٢(ستجوابًتكوين عقيدهتا بعيدا عن اال

                                                           

 أمام املحكمني ، مرجع سابق ، ثباتعىل هيكل ، القواعد اإلجرائية لإل/ د : راجع) ١(

 .٢١٨صـــ

 من قانون اإلثبات أن ملحكمة املوضـوع أن تـأمر بحـضور ١٠٦ادة  املمفاد  حيث

 أن باعتبــار ســواء مــن تلقــاء نفــسها أو بنــاء عــىل طلــب اخلــصوم هســتجوابالاخلــصم 

 الدعوى تستهدف به املحكمة متكينهـا مـن تلمـس  طريق من طرق حتقيقستجواباال



  

)١٣٩٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــأ هــذا املعنــى قالــت حمكمــة الــنقض يفو   غــري-  املحكمــني– حكمــة املنب

ــة  ــةملزم ــب بإجاب ــتجواب طل ــصم اس ــت الإذا ، اخل ــة   كان ــد حاج ــهجت ــوافر إلي  لت

 . )١( الدعوى لتكوين رأهيا يفالعنارص الكافية 

ــنص ــادة ت ــىل أن  ١٦٥ امل ــات ع ــانون املرافع ــن ق ــة م ــام للمحكم ــدل ع  أن تع

 ،ملحــرض  ايف بــرشط أن تبــني أســباب العــدول ثبــات اإلاتإجــراءأمــرت بــه مــن 

 عـــىل مــا رصحـــت بــه املـــذكرة -  هـــذا الــنص مــن اإلجرائـــيولعــل املقــصد 

 مل يعـد يـرى إجـراء  عـىل تنفيـذ -  املحكـم–القايض هى عدم محل - اإليضاحية 

 إجــراء مـن العبــث وضـياع اجلهـد والوقــت اإلرصار عـىل تنفيـذ أنـه و،لـه رضورة 

 . الدعوى  يف للمحكمة أنه منتج اتضح

 كـان احلكـم املطعـون فيـه قـد إذاحمكمـة الـنقض بأنـه  هذا السياق قـررت يفو

 إىل مــا قــرره مــن أن الــدعوى اســتنادا اخلــصم اســتجوابعــدل عــن تنفيــذ حكــم 

ــستقيم بغــري حاجــة إىل  ــإن مــؤدى ذلــك أن اهليئــة ســتجواب االإجــراءت  التــي ف

 لتكــوين فــيويك عنــارص الــدعوى مــا يغنيهــا عنــه  ، يفأصــدرت احلكــم قــد رأت 

 يلزمهــا ال و، تــراه الـذيتــستقل بـه حمكمــة املوضـوع بــالطريق عقيـدهتا و هــو مـا 

                                                                                                                                              

هـدار أيـة وسـيلة  احلق يف الـدعوى ، دون أن يـتم ذلـك عـن إثباتاحلقيقة املوصلة إل

 .رصاحة طاملا مل تفصح عن ذلك ثباتأخرى من وسائل اإل
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  .١١٧١ ـصــ  - ٢ رقم اجلزء ٥٣ فنيمكتب 

 



 

)١٤٠٠(  دور ات اا   

ـايلوب ، ثبـات طريـق معـني لإلإتبـاعب تكوين عقيدهتا يفالقانون   يكـون مـا أورده الت

ً ذلك بيانا كافيا ألسباب عدول املحكمة عن يفاحلكم    . )١(ستجواب االإجراءً

 يفً خــصام  مــن لــيساســتجوابً جتــدر اإلشــارة إليــه  قانونــا عــدم جــواز وممــا

 يفه أن ينيــب عنــه اســتجوابالــدعوى التحكيميــة ، كــام ال جيــوز للخــصم املقــرر 

  للمحكمـة اإلجرائـيً شخصا آخر ، و قـد رسـم املـرشع ستجواباإلجابة عىل اال

ـــة ختلـــف اخلـــصم املطلـــوب يفه إتباعـــ مـــا جيـــب عليهـــا -  املحكـــم–  حال

حلـضور بغـري عـذر  حالـة ختلفـه عـن ايفعن احلضور بنفسه وأجاز هلا ه استجواب

 بـشهادة الـشهود ثبـات أن تقبـل اإلقـانوين عـن اإلجابـة بغـري مـربر امتناعـهمقبول أو 

ـا كـان جيـوز فيهـا ذلـك التـي األحوال يفوالقرائن   يفًأمـا مـن مل يكـن خـصام .  م

ً شــاهدا بعــد اعتبــارهالــدعوى ، فإنــه ال جيــوز هليئــة التحكــيم أن تــسمع أقوالــه إال ب

 ١٩٠ املـادة يفور حكم منها بـالتحقيق عـىل النحـو املبـني أدائه اليمني وبعد صد

 حمــرض يف أقـوال أحــد اخلــصوم اختــاذ جيــوز ال كـام ، )٢(مـن قــانون املرافعــات 

 . ضد خصمه ما مل تتأيد بدليل ً دليالستجواباال

 تقريــر يف احلقيقــة ، إذا رأت اســتجالء حــق حمكمــة التحكــيم مــن أجــل  ومــن

  .)٣(ه فلها ذلكاستجواب الذي ترى معه األمر ،ها اخلبري ما يستلزم مناقشته في

                                                           

  ٠٤ مكتب فني ١١/١٢/١٩٥٢ جلسة ٢٠لسنة ٠٢٥٦ نقض مدين ،  الطعن رقم  )١(

  .١٨٣صــــ

 ، ١٦ مكتب فني ٢/١٢/١٩٦٥  جلسة ٣١ لسنة ٠١٦٦ نقض مدين ، الطعن رقم  )٢(

 ١١٦٤صـــ

  .٢٠١٢ / ٣ / ١٣ تاريخ اجللسة - ٢ لسنة - ١٠٧٩احلكم رقم  نقض مدين ، )٣(



  

)١٤٠١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 هــذا املعنــى قالــت حمكمــة الــنقض بــأن مــا ورد بتقريــر اخلبــري املنتــدب يفو

 تقـديم يف أمـني االحتـاد اسـتجواب تـرى معـه املحكمـة الـذي، األمـر .. …وفـاة 

 مـن الـسجل التجـاري سـميو إعالم وراثتـه و تقـديم مـستخرج ر.. …شهادة وفاة 

ــل للــرشكة امل ــسة و أص ــيس الــرشكة املفل ــن عقــد تأس ــمية م ــسة و صــورة رس فل

 .)١(.... ميزانية الرشكة املفلسة 

   الثالــــث الفرع

  ستجوابلال اإلجرائي النظام حتديد يف احملكم دور

 ، اإلجرائيــة األمانــة مراعــاة ال شــك أن مــن الواجبــات اإلجرائيــة عــىل املحكــم 

 مبــادئ العدالــة وتفرضــها ، الــضمري  تنبــع مــنحيــث ، اتإجــراء يقــوم بــه مــن ملــا

 حاجــة إيل نــص دون ، اإلجرائــياإلجرائيــة  ، وينــتج مــن اخلــروج عليهــا الــبطالن 

 ، لقاعـدة جوهريـة مقـررة ملـصلحة الـدفاعة إيل أهنـا تعتـرب خمالفـاستنادا، يفرضه

  :اآليت من خالل اإلجرائيونستوضح النظام 

أو : و  اب:   

 عـن توجيـه فينـأى ،سـتجوابحكـم هتيئـة خمطـط متامسـك لال عـىل املينبغي 

 لـذلك يفـضل كتابـة ، فيهـا بـصفة رئيـسية عـىل الـصدفة مد ، أو أن يعتًاألسئلة جزافا

 وعــدم ، التسلــسل املوضــوعي تتــضمن مــستقلة ورقــة يف هلــا األســايساهليكــل 

 إغفـال أي نقطــة مـن النقــاط اهلامــة التـي يــشملها ملــف الـدعوى التحكيميــة تتعلــق

 .بوقائع النزاع 

                                                           

  .٢٠١٥ / ٦ / ٢٧ تاريخ اجللسة - ٢٠٠٩ لسنة - ١٢١احلكم رقم  ، مدين نقض 

 



 

)١٤٠٢(  دور ات اا   

م :اب ا:   

 املحكـــم لألســئلة التــي يوجههــا لنــسبة باً عــادة شــفهياســتجواب االجيــري 

ـا  وال يوجـد يف القـانون مـواد خاصـة بالقواعـد  ، اخلـصمواإلجابات التي يـديل هب

ــرض اال ــدوين حم ــد ت ــا عن ــب مراعاهت ــتجوابالواج ــضائي  ، س ــرف الق ــن الع لك

 عـىل مـسمع مـن وذلـك، ألخـذ بـام هـو متبـع يف كتابتهـا  جـرى عـىل االتحكيميو

  .ً فوراعليها التحكيم واخلصوم ، حتى يتسنى للمحكم التعليق هيئة

  ؟ أ أو أذا  ا  : واال

ــانون فلــم، ً أصــامصم اخلــن كــاإذا  ــذا التحكــيم يتــضمن ق ً نــصا جييــب عــن ه

 القـــضاء يف إلجرائـــياالتـــساؤل ، ويكمـــن التعامـــل معـــه عـــىل مقتـــىض القيـــاس 

ــائي ــوم ، اجلن ــم بكفيق ــة املحك ــسارات بمعرفتاب ــئلة واالستف ــه األس ــة  ت  ، أو بمعرف

ــكرتري اجل ــسةس ــاتو ، ل ــك إثب ــرض االيف ذل ــتجواب حم ــىل س ــصم ،وع  أن اخل

أمـا ،   بتـدوينها حـسب األصـول اإلجرائيـة املحكـمويقـوم ،  شـفاهة يهـاجييب عل

أمـا األصـم .  بـالرد عليهـا كتابـة بمعرفتـه  ويقـوم، األبكم فتوجـه لـه األسـئلة شـفاهة 

ــة   ــا كتاب ــرد عليه ــة وي ــئلة كتاب ــه األس ــدم ل ــم فتق ــ، األبك ــرف الق ــان ال يع  راءةوإذا ك

فيـرشح لــه ،  ملـساعدته ً خمتـصاً لــه خبـرياتعـني التحكـيم أن هيئـةفعـىل ، والكتابـة 

 أن عــىل، كاإلشــارات : األســئلة واالهتامــات التــي يوجههــا بــالطرق التــي يفهمهــا 

  .ستجواب بمحرض االتدوينها ويتم ، شفاهةيقوم بإجابته 

 : اب ا :  

وهـو األمـر ،  وهـي اللغـة العربيـة ية بلغـة الدولـة الرسـمستجواب أن يتم االجيب

 القواعـــد مـــع إقليميـــة ً وانـــسجاماً احرتامـــاًوقـــضاءً وفقهـــاًاملتفـــق عليـــه تـــرشيعا 

 مــن إنـهف، بلغـة أجنبيــة أو بلهجـة غـري معروفـة  يـتكلمصم كـان اخلـوإذا ، جرائيـةاإل



  

)١٤٠٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 يـستدعىالصعب يف تلك احلالة التفـاهم معـه  بلغـة الدولـة الرسـمية ، األمـر الـذي 

ــي  ــة، ك ــاءة التام ــة والكف ــن الثق ــة م ــة عالي ــىل درج ــرتجم ع ــتعانة بم ــم االس للمحك

ــساعد اخلــ ــئلة واالستفــسارات صمي ــىل فهــم األس ــه ع ــل عنــه ،  لــه املوج وينق

 لـه الـذي لمحكمـني الـرخص املخولـة لمـن حيث يعـد ذلـك ،وضيحاتهإجاباته وت

 عقيدتـه بغـري ين لتكـوفـي الـدعوى مـن العنـارص مـا يكيفأن يلتفت عنـه ، إن وجـد 

  .)١(ً قائام عىل أسباب مربرة له بته رفضه إجاكانه ، وختاذحاجة ال

 التــي ترمجـة املــستندات أنعــدم هـذا املعنــى ذهبـت حمكمــة الـنقض إىل يفو

 املحكمة عليها قضاءها مـن اللغـة األجنبيـة إىل اللغـة العربيـة جيعـل حكمهـا تقيم

 ، يقـرر بـأن لغـة املحـاكم هـى اللغـة العربيـة الـذيخمالف لقانون السلطة القضائية 

 حيـث ال يـسلم اخلـصوم بـصحة إال ، هـذه الرتمجـة يف يـشرتط الرسـمية ال أنه إال

 .)٢( أمرها يفالرتمجة العربية املقدمة للمستند و يتنازعون 

   ؟  ا  أ ا   : ا  اي واال

 حكـمفـاملرتجم لـيس إال مـساعد للم،  عمل مـن أعـامل اخلـربة الرتمجة تعترب

ــة  ــاءة خاص ــه كف ــوافر ل ــوال ، تت ــل األق ــا لنق ــوب ترمجته ــة املطل ــة اللغ ــي معرف ه

فالبـد مـن حتليفـه اليمـني  ، ًرتجم خبـريا دام املـومـا والكتابة املقدمة للغـة العربيـة

ــه  ــه مأموريت ــل مبارشت ــة قب ــدوالتأ، القانوني ــة ك ــة أو هلج ــه للغ ــن إجادت ــصم م  اخل

وحينئــذ تثبــت األســئلة واإلجابــة عليهــا باللغــة العربيــة يف حمــرض ،  العربيــة اللغـةو

                                                           

  .٦٦٩  صـــــ ٢٢ ، مكتب فني ٢٠/٥/١٩٧١  ، ٣٧ لسنة ٠١٩الطعن رقم  :انظر ) ١(

 مكتـب - ٢٠٠٨ / ١٢ / ٢٢ تاريخ اجللسة - ٧١ لسنة - ١٠٩الطعن رقم : انظر )٢(

  .٨٦٠ ، صـــ٥٩فني 

 



 

)١٤٠٤(  دور ات اا   

ـــم وعـــىل ،ســـتجواباال ـــك اإلن أاملحك ـــت كـــل تل ـــرض يف اتجـــراء يثب  حم

 يقـوم بـدوره بتوصــيله ذي املـرتجم الــوم بتوجيــه الـسؤال إىلثـم يقـ ، سـتجواباال

 ومـن ثـم ينقلهـا إىل ، املرتجم إجابته عن الـسؤال مـن األخـري يتلقى وصمإىل اخل

 .املحكم

ــرى ــة ال خيــضاملــرتجم أن نــدب ون  للــسلطة التقديريــة ع يف هــذه احلال

 بـل جيـب عليـه يف ، سـتجواب هناك ما يغنى عن االن ، طاملا مل يكلمحكمل

 فيهـا مـع شـخص يـتكلم بلغـة أجنبيـة ستجوابمجيع األحوال التي جيرى اال

ــو كــان ،ًأو غــري معروفــة أن ينــدب لــه مرتمجــا   جييــد لغــة املحكــم حتــى ول

 الثقـة الواجـب توافرهـا يـضعف عـدم نـدب املـرتجم ألن ،املتهم إجادة تامة 

 . التقايض ضامناتيف 

مــني القانونيــة عــىل أن  يلــزم حتليــف املــرتجم الياتجــراءولــضامن صــحة اإل

ويكفــي ، وال يــشرتط هلـذا القـسم صـيغة حمـددة ، يقـوم بواجبـه باألمانـة والـصدق 

 .أن تدل ألفاظ عىل هذا املعنى ؛ وذلك إذا مل يكن قد سبق له تأديته عند تعيينه 

را :    ادا ا اا :  

ً يكـــون الـــشخص املـــستجوب شخـــصا طبيعيـــا أو اقـــد ًعتباريـــا ، وقـــد يكـــون ً

ًالـشخص كامــل األهليــة أو ناقـصها ، فــإذا كــان الـشخص املــستجوب طبيعيــا فإنــه 

ــه وتكــون  حيــرض بشخــصه وجييــب عــن األســئلة ، وال مــانع مــن حــضور حمامي

 . ، طاملا مل يتم قفل باب املرافعة  ستجواب مواجهة طالب االيفاإلجابة 

 مــن لــيس اســتجوابًقانونــا  جيــوز ال هــذا املعنــى قالــت حمكمــة الــنقض يفو

 يف أن ينيــب عنــه هاســتجواب الــدعوى ، كــام ال جيــوز للخــصم املقــرر يفًخــصام 



  

)١٤٠٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 رسـم قـانون املرافعـات للمحكمـة قـد و،ً شخـصا آخـر سـتجواباإلجابة عـىل اال

ــة ختلــف اخلــصم املطلــوب يف هإتباعــ جيــب عليهــا مــا - ئــة التحكــيم هي–  حال

 حالــة ختلفــه عــن احلــضور بغــري يف  هلـاوأجــاز ، عــن احلــضور بنفــسه هاسـتجواب

 بــشهادة ثبــات أن تقبــل اإلقــانوين عــن اإلجابــة بغــري مــربر امتناعــهعــذر مقبــول ، أو 

 مــن مل يكــن أمــا ، مــا كــان جيــوز فيهــا ذلــك التــي وال األحــيفالــشهود والقــرائن 

ً شـاهدا اعتبـاره الدعوى ، فإنـه ال جيـوز للمحكمـة أن تـسمع أقوالـه إال بيفًخصام 

  . )١( صدور حكم منها بالتحقيق وبعد ،اليمني بعد أدائه 

ـــا وإذا ـــه القـــانوين فممثلـــهً كـــان الـــشخص املـــستجوب اعتباري  يف ينـــوب عن

 احلــق يف لــه ســلطة التــرصف القــانوين ، رشيطــة أن يكــون املمثــل ســتجواباال

 الــدعوى يفً الــدعوى ، إال إذا كــان شــاهدا يفًاملتنــازع عليــه ، وأن يكــون خــصام 

  .)٢(ه استجوابوز التحكيمية فيج

 ، أمــا بالنــسبة للــشخص االعتبــاري والــشخص الطبيعــي بالنــسبة للــشخص هــذا

 جـواز يف وضـوعي قواعـد القـانون املإىل فيـتم اللجـوء ،عديم األهليـة أو ناقـصها 

 احلـق املتنــازع يف النائـب عنـه ، إذا كـان هلــذا األخـري أهليـة التـرصف اسـتجواب

  .)٣(عليه حمل الدعوى التحكيمية 

                                                           

 صـــ ١٦مكتب فني ٢/١٢/١٩٦٥ جلسة ٣١لسنة٠١٦٦ نقض مدين ، الطعن رقم )١(

١١٨٤. 

 ق ، ١١٨ لسنة ٢٧رقم  ، دعوى ٦/١٢/٢٠٠٢ جتارى ، ٦٢استئناف القاهرة :  انظر )٢(

 .٢٢٠ لدى عىل هيكل ، مرجع سابق ، صــــ إليهمشار 

 . وما بعدها ٧٠٢ ، صـــــ ٤٨١اجلامل وعكاشه ، مرجع سابق ، بند :  انظر )٣(



 

)١٤٠٦(  دور ات اا   

 سـتجواب االيف كـان يـشرتط وإن  هذا الـسياق قـررت حمكمـة الـنقض أنـهيفو

ــا اعتبــاره ب-  ً تــرصفا قانوني ــة التــرصف - ً  احلــق يفً أن يكــون صــادرا ممــن لــه أهلي

ــل اال ــتجوابحم ــور س ــن األم ــو م ــه ه ــة ل ــان الالزم ــصيل األرك ــي ، إال أن حت  الت

 التحـدي يقبـل خيالطها واقع مما يرتك حتصيله ملحكمة املوضـوع ، ومـن ثـم ال

ــان  ــذه األرك ــوافر ه ــدم ت ــرصف - بع ــة الت ــا أهلي ــق يف ومنه ــام -  احل ــرة أم  ألول م

 .)١( النقض مةحمك

 بشخـصه ، فـال جيـوز الواقعـةً الـشخص املـستجوب أيـضا اتـصال يف ويشرتط

 التــي االعتبـاري الــشخص يفه بواقعــه ال عالقـة لــه هبـا ، واملعــول عليهـا اسـتجواب

 ، وقــد تتعلـق هبــذا األخـري إذا علمهــا بـصفته وأقــر نوينالقـاتتعلـق بـه دون املمثــل 

  .)٢( إىل صفته التمثيلية استناداهبا 

   الرابـــــــعالفـــرع

  ستجواب تقدير نتيجة االيف احملكم دور

 بــرشط أن تبــني ثبــات اإلاتإجــراء التحكــيم أن تعــدل عــام أمــرت بــه مــن هليئــة

 عـىل مــا رصحـت بــه -  املحــرض، واحلكمـة مــن هـذا الــنص يفأسـباب العـدول 

 مل إجـراء عـىل تنفيـذ -  املحكـم - القـايض هى عدم محـل - املذكرة اإليضاحية 

يعــد يــرى لــه رضورة ، وأنــه مــن العبــث وضــياع اجلهــد والوقــت واإلرصار عــىل 

                                                           

  ٣٤مكتب فنـي ٢٩/٣/١٩٨٩   جلسة ٤٩ لسنة ١٨٨٠ نقض مدين ، الطعن رقم  )١(

  .٨٥١صـــ

ــد اإلجرائيــة يف اإل)٢( ــابق ،  عــىل هيكــل ، القواع ــني ، مرجــع س ــات أمــام املحكم ثب

 .٢٢٢-٢٢١صــــــــ



  

)١٤٠٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــذ  ــراءتنفي ــتج إج ــه من ــيم أن ــة التحك ــضح هليئ ــم يف ات ــان احلك ــإذا ك ــدعوى ، ف  ال

 إىل مـا قـرره مـن اسـتنادااخلـصم  اسـتجواباملطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم 

ــة إىل  ــري حاج ــستقيم بغ ــدعوى ت ــراءأن ال ــتجواب االإج ــك أن س ــؤدى ذل ــإن م  ، ف

 فـييك عنـارص الـدعوى مـا يغنيهـا عنـه ويف أصـدرت احلكـم قـد رأت التـي يئةاهل

 يلزمهـا ال تـراه والـذي ما تـستقل بـه هيئـة التحكـيم  بـالطريق وهو ،لتكوين عقيدهتا 

ـايلب ،وثبـات طريـق معـني لإلإتبـاعب يـدهتا تكوين عقيفالقانون   يكـون مـا أورده الت

ً ذلك بيانا كافيا يفاحلكم   .)١( ستجواب االإجراء عدول املحكمة عن ألسبابً

ــدول ــن االوع ــيم ع ــة التحك ــتجواب حمكم ــأمر بــس ــن أن ت ــا م  إجراء ال يمنعه

ــن اال ــدوهلا ع ــؤدى ع ــث ال ي ــر ، حي ــق آخ ــتجوابحتقي ــا إىل س ــدار حقه  يف إه

 وســائل أخـرى لتحقيــق الــدعوى ، مـا مل تفــصح عـن ذلــك رصاحــة ، إىلاللجـوء 

ــيم األمــر  ــة ملحكمــة التحك ــضيات الــسلطة التقديري ــن مقت ــأيألن م  أو إجــراء ب

 .)٢(العدول عنه

 كـشف ل سلطة تقديرية ملحكمة التحكيم ، مـن أجـستجواب تقدير نتائج االأما

ــري مقيــدة  ــه فهــى غ ــازع عليهــا ، وعلي ــة الواقعــة املتن ــأقوال اخلــصوم حقيق  يفب

                                                           

 - ١٩٩١ / ١٢ / ٤ تـاريخ اجللـسة - ٥٦ لـسنة - ٥٤٨ نقض مدين ،الطعن رقم )١(

  .١٧٦٦  صـــ- ٢ رقم اجلزء ٤٢مكتب فني 

 ، ٢٠١٥شحاته غريب شلقامى ، حقوق املحكم ، دار اجلامعة اجلديدة / د:  راجع )٢(

  . وما بعدها٨٢صــــــــ 



 

)١٤٠٨(  دور ات اا   

 يف ، ولو تـوافر رشوطـه ، ومـن ثـم تـستطيع القـضاء بخالفـه ، إذا كـان ستجواباال

 .)١(الدعوى التحكيمية أوراق ومستندات كافية لتكوين عقيدهتا ومن ثم بناء احلكم 

ــم فــإن رفــض حمكمــة التحكــيم االومــن ــد وأن يقــوم عــىل ســتجواب ث  الب

 كـان الثابـت إذاكمـة الـنقض بأنـه  هذا املعنى قـضت حميف ، وسائغةأسباب 

 خـصمه اسـتجواب بسـتئناف الدعوى أن الطاعن متـسك أمـام حمكمـة االيف

  فـيام تـضمنته قائمـة املنقـوالت املنـسوب صـدورها إىل-عليه   املطعون–

 بالعني املؤجرة وكـان البـني مـن مـدونات احلكـم قامة تشاركه اإلالتيزوجته 

ــ ــضاءه بــرفض طل ــه أقــام ق ــون فيــه أن ــىل أن قائمــة ســتجوابب االاملطع  ع

 اعتبــاراملنقـوالت ليـست حجــة عليـه لعــدم صـدورها منــه ورتـب عــىل ذلـك 

ـــتج ســـتجوابطلـــب اال ـــوالت يف غـــري من ـــسليم املنق ـــة أن ت ـــدعوى حال  ال

 وكـان طلـب ، ثبـاتا بكافـة طـرق اإلإثباهتـللمستأجر هى واقعـة ماديـة جيـوز 

ائم عـىل أن املطعـون ً متسك به الطاعن حتقيقا لدفاعـه القـالذي ستجواباال

 قـد جـوهري تسلم املنقـوالت بواسـطة زوجتـه هـو دفـاع - املستأجر -عليه 

ً الـدعوى، فـإن احلكــم يكـون مـشوبا بالقــصور يف الــرأييتغـري بتحقيقـه وجـه 

 .)٢( القانونفةوخمال

                                                           

سـحر /  ، د٦١٧حممد وعبدالوهاب العشاموى ، مرجـع سـابق ، صـــــــــ :  راجع )١(

 .٤٦٥يوسف ، مرجع سابق ، صــــ 

 مكتـب - ١٩٩١ / ١٢ / ٤ تاريخ اجللسة - ٥٦ لسنة - ٥٤٨الطعن رقم :  راجع )٢(

 .١٧٦٦  رقم صــــ - ٢ رقم اجلزء ٤٢فني 



  

)١٤٠٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 املقـــيض حيـــوز قـــوة األمـــر ال ســـتجواب بالـــذكر أن حكـــم االاجلـــدير ومـــن

  . )١(ن بيان أسباب العدول  املوضوع العدول عنه دوملحكمةو

   اخلامـــس الفرع

 اإلسالمي الفقه يف ستجواباال شروعية ملالعملي التطبيق

ــتجواب االيعــد   ــائل اإلس ــات مــن وس ــضائي ثب ــه اإلســالمي الق ــص علي  ، ن

 أقـــضية يفالقـــرآن الكـــريم ، وتناولتـــه الـــسنة النبويـــة الـــرشيفة ، ودل عليـــه األثـــر 

 .الصحابة رضوان اهللا عليهم 

 كأحـــد اإلســالمي الفقـــه يف ســتجواب مــرشوعية العمـــل بااللتوضــيحو  

ــة اإلسالمي القضائي ثباتوسائل اإل  :  ، نعرض له من خالل املقاصد اآلتيـ

                                                           

  ٣٥ ، مكتب فني ١٢/٦/١٩٨٤جلسة   ٥١  لسنة ٠٣٠٧ نقض مدين ، الطعن رقم  )١(

 ويف هذا املعنى ذهبت حمكمة النقض  إىل أن العقد حمل النزاع هو عقد ١٦٢٣صـــــ

ًبيع وليس سندا باملديونية وأنه مل حيصل تفاسخ بني الطرفني يف هذا العقـد فـان مفـاد 

لتـي ذلك أن حمكمة االسـتئناف رأت يف االسـتناد إىل أدلـة الـدعوى القائمـة أمامهـا وا

 إجراء آخر من إجـراءات اإلثبـات ، ويف أيا يف حكمها ما يغنى عن اختاذ إليهأشارت 

يعترب بيانا ضمنيا لسبب عدول املحكمة عن تنفيذ حكم املناقشة إذ هو يدل عىل  هذا ما

أهنا رأت أن ال جدوى من اختاذ هذا اإلجراء وأن يف أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله 

 ، جلسة ٣١    لسنة ٠٤١٩الطعن رقم  : ، راجع إليهقيدهتا بغري حاجة ما يكفي لتكوين ع

  .٧٥٧  صـــ١٧  مكتب فني ٢٩/٣/١٩٦٦



 

)١٤١٠(  دور ات اا   

   األولاملقصـــــد

   بدليل القرآن الكريمستجواب االشرعية

 أكثـر مــن موضـع ممــا يــدل يف آيــات القـرآن الكــريم يف سـتجواب االورد  

 : قوله تعاىل  : ييلومن هذه اآليات ما عىل مرشوعيته ، 

َوقال " َ ُ امللك ائتوين به فلام جاءه الرسـول قـال ارجـع إىل ربـك فاسـأله مـا بـال َ ْ َ ُ ََ ُ ِّ ْ ُ ََ ْ َ ْ ُ ََّ َِ َ َ ََ ُِ ِ َ َّ
ِ ِِ ُ ْ َْ

ــسوة ِالن
َ ْ ــيم ِّ ــدهين إن ريب بكيــدهن عل ــاليت قطعــن أي ٌ ال ْ َ ْ

ِ ِ ِ ِ
َ َّ ِّ َّ َ َْ ِ َّ ِ ُ َ َ َّ َ ِ ــا خطــبكنَّ َّ قــال م ُُ ْ َ َ َ ْ إذ َ ِ

ُراودتــن يوســف عــن نفــسه قلــن حــاش هللاَِِّ مــا علمنــا عليــه مــن ســوء قالــت امــرأت  َ َُ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ ُ َ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ َ َ َ َ ْ َ َّ ْ ََ ْ َ َ

َالعزيز اآلن حصحص احلـق أنـا راودتـه عـن نفـسه وإنـه ملـن الـصادقني  ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ َْ َّْ َ َِ ْ ُ َ َ ُّ َ ِ ِ َ ذلـك ْ ِ َ

ْليعلم أين مل أخن ُ َ َ
ْ َ ِّ َ ََ ْ

َه بالغيب وأن اهللاََّ ال هيدي كيد اخلائنني ِ ِ ِ َِْ ََ َْ ْْ َ َّ َ َ ُِ َ ْ ِ" )١(.  

و ا ا  ا :  

 أراد أن يطلـع إنـام و، امللـك بـأمر النـسوة معـهإخبـار|  يرد مل هذه اآلية يف

بـذكر تقطيـع األيـدي ورمـز إىل |  فـيهو والعزيز عىل حقيقة ذلك، وهلذا اكت

 العزيز بالكيد الـذي وقـع منهـا عـىل طريـق املجاملـة، امرأة كلفته هبا املراودة التي

ً  الرسـول وأخـرب امللـك بقولـه، فـأمر حـاالرجـع ،وملـاواحرتاز من سوء املقابلـة 

ــسوة  ــع الن ــضارهنبجم ــتدعاء ، وإح ــب فاس ــىل طل ــاء ع ــاء بن ــسوة ج ــك للن ً املل

ــف  ــضور و| يوس ــتدعاؤهم للح ــتم اس ــتجواهب، ف ــراودةاس ــن م ــسؤال ع  م بال

ــرتاف  ــواب اع ــان اجل ــسه ، فك ــن نف ــف ع ــرأةيوس ــاء االام ــز أثن ــتجواب العزي  ، س

                                                           

 ) .٥١-٥٠(سورة يوسف ، اآليات ) ١(



  

)١٤١١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 مـن سـتجواب راودتـه عـن نفـسه وإنـه مـن الـصادقني ، فهنـا االالتيفأقرت بأهنا هى 

  .)١(|  براءة يوسف إثباتامللك أدى إىل 

  الثاني املقصــــد

   السنة النبـــويةبدليل ستجواب االشرعية

 ، أكثـر مـن موضـع يفث من الـسنة النبويـة الـرشيفة ،  أحادييف ستجواب االورد

 : يدل عىل مرشوعيته ، منها مما

ٌ رواه مسلم عن َما ْ ُ َ
ِ

ُ َعلقمةَ ََ ْ َ بن وائـل عـن أبيـه قـالَ َ ِ ِِ َ ْ َ َ ٍْ َإين ل: ِ ٌقاعـدِّ ِ ِّ عنـد النبـي َ ِ َّ َ ْ ِ - ×  - 

ٍإذا رجل يقود آخر بنـسعة ِ
َ ُ ُْ َ َ َِ َ ُ ٌ َفقـال. َ َ َيـا رسـول اهللاَِّ؛ هـذ: َ ََ ُ َ ِا قتـل أخـيَ َ َ َ ُفقـال رسـول اهللاَِّ . َ َُ َ َ َ - 

َأقتلته؟ فقال: - × َْ َ ََ َإنه لو مل يعرتف ألقمـت عليـه البينـة: َ ََ ْ َِّ ْ ْ ََ َ ْ ْ ُْ َ َِ َ َ ِ
ْ َ َقـال. َّ ْنعـم، قتلتـه: َ َ َ ْ َ َقـال. َ َ :

َكيــف قتلتــه؟ قــال َْ ََ ََ َكنــت أنــا وهــو نحتطــب مــن شــجرة فــسبني فأغــضبني فــ: ْ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ
َ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ ََ َ ْ ُْ َ ََ َ َ ْرضبته َ َ َ

ْبالفأس عـىل قرنـه فقتلتـه ،  َْ َ َ َ َِ ِ
ْ َ ِ ْ َ َفقـالِ َ ُّ لـه النبـي َ ِ َّ ُ ْهـل لـك مـن يشء تـؤدي عـن : - × - َ َ ِّ ْ ََ ُ ٍ ِ

ْ َ َ ْ

َنفسك؟ فقال َ َ ِ ْ ِما يل مـال إال كـسائي وفـأيس: َ ِ ِْ َ َِ َ َ ََّ َقـال. ٌ َفـرتى قومـك يـشرتونك؟ قـال: َ َ َ ََ ُْ ََ ََ َ ْ :

َأنـا أهــون عــىل قــومي مـن هــذا َ ْ ْ َ َ ْ
ِ ِ َ َ ُ َ َ قــال.ََ َفرمــى إليـه بنــسعته، وقــال: َ ََ ََ َ

ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ َدونــك صــاحبك، : َِ ََ َ ُ

ِ َ

َّفـانطلق بــه الرجـل؛ فلــام َ ُ ََ َُ َّ
ِ ِ َ َ ُ وىل قـال رســول اهللاَِّ ْ َُ َ َ َّ َإن قتلـه فهــو مثلـه فرجــع، : -  × - َ َ ُ َ َُ َ ْ َ َُ َِ ُ َ ْ

َفقـال َ ِيـا رســول اهللاَِّ، بلغنـي أنــك قلـت كــذا وأخذتـه بــأمر: َ ِْ ُ َ ََ ْ َ ْ َ ََ ََ ََ َُ َّ َك قـالَِ َأمــا تريـد أن يبــوء : َ ُ َ َْ َ َُ ُِ

َبإثمـك وإثـم صـاحبك؟ قـال َ ْ ِْ ِِ ِ
َ َِ ِ ُلعلـه: ِ ََّ َقـال. َ َبـىل: َ َقـال. َ َفـإن ذاك كـذلك: َ ِ َ َ ََ َّ ِ َقـال. َ َفرمـى : َ َ َ

َبنسعته وخىل سبيله ِ َِ َّْ َ َ َ
ِ ِ ِ)٢(. 

                                                           

 ١٩٦٥ط األوىل  – دمـشق – لعبد القادر السيد حممـود ، دار الرتقـى املعاينبيان ) ١(

)٣/٢٢١. ( 

 ) .١/١٦٣(بق  ، مرجع ساالعريبأحكام القرآن البن ) ٢(



 

)١٤١٢(  دور ات اا   

و ا ا  لا :  

 م فـأقر بواقعـة القتـل وعـدالـسؤال للقاتـل –× –ّ هذا احلـديث وجـه النبـي يف

ملعرفــة احلقيقــة ،  × اســتخدمها النبــي ســتجوابمعارضــته ، فتلــك وســيلة اال

 . للوصول إىل احلكم السليم ستجواب عىل مرشوعية االّفدل

   الثالثاملقصــــد

   الصحابةآثار ضوء يف ستجواب االشرعية لالعملي التطبيق

كنـت : طـب عـن أبيـه قـال الـرمحن بـن حابـد حييـى بـن عروى األثر مـا يف جاء

ــا  ــالم، كالمه ــصامن يف غ ــالن خيت ــاءه رج ــاب، فج ــن اخلط ــد عمــر ب ــسا عن ًجال

ادعــوا يل أخــا بنــي املــصطلق، فجــاء، وأنــا جــالس، : يــدعي أنــه ابنــه، فقــال عمــر

لقـد ذهـب : ًقـد اشـرتكا فيـه مجيعـا، فقـال عمـر: انظر، ابن أهيام تـراه؟ فقـال: فقال

 والـــرجالن - رة، ثـــم دعـــا أم الغـــالم بــك بـــرصك املـــذاهب، وقـــام فـــرضبه بالـــد

كنــت : ابــن أهيــام هــو؟ قالــت:  فقــال هلــا عمــر- جالــسان، واملــصطلقي جــالس 

ــى  ــلني حت ــم أرس ــيل، ث ــستمر يب مح ــى ي ــسكني حت ــم يم ــؤين، ث ــان يط هلــذا، فك

ًولدت منه أوالدا، ثم أرسلني مرة، فأهرقـت الـدماء، حتـى ظننـت أنـه مل يبـق يشء، 

مـا أدري : فتـدرين مـن أهيـام هـو؟ قالـت: ًال، قـال أصابني هذا، فاستمريت حـامثم

خـذ بيـد أهيـام شـئت، : فعجب عمر للمـصطلقي وقـال للغـالم: من أهيام هو؟ قال

 .)١(فأخذ بيد أحدمها واتبعه 

 الـدعوى ، وقـىض بـاحلكم يفسـأل اخلـصم  ÷ من هذا األثر أن عمر يتضح

لـــرشيعة  ايف ســـتجواب ، وهـــذا يـــدل عـــىل العمـــل باالســـتجوابًبنـــاء عـــىل اال

                                                           

 ) .٢/٥٧٩(الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية البن القيم ، مرجع سابق ) ١(



  

)١٤١٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــات وســائل اإلمــن ةكوســيلاإلســالمية  ــدما تكــون الــدعوى ثب ــه عن ــتم اللجــوء إلي  ي

ــائل اإل ــن وس ــذه م ــل ه ــة إىل مث ــة بحاج ــاتالتحكيمي ــرشيعة ، ثب ــازت ال ــد أج  وق

ـــتجواباإلســـالمية  ـــائع اس ـــرار بالوق ـــه إىل اإلق ـــارض للوصـــول ب  اخلـــصم احل

 .املتنازع عليها 

   الثالثاملطلب

   للمعاينـــةاالنتقالب ثبات اإليف احملكم دور

ــد ــائل اإلتع ــوى وس ــن أق ــة م ــات املعاين ــوف ثب ــن وق ــا م ــستمد قوهت ــا ت  لكوهن

 يفاملحكــم نفــسه ، أو مــن يندبــه عــىل العــني املتنــازع فيهــا ، كــام تبــدو أمهيتهــا 

ــتخالص  ــم باس ــاد املحك ــىل اعتق ــك ع ــؤثر ذل ــا ، في ــائع ذاهت ــس الوق ــا تالم كوهن

 . لوقائع النزاع الشخيصعلم الدليل للوصول إىل احلقيقة من خالل ال

 :  من خالل الفروع اآلتية التحكيمي ثباتاإل يف فني املعاينة كدليل ونتناول

   األولالفرع

 املعاينـــة فقها وقانونامفهوم
ً ً

  
أو :  مم ا :  

 للمحكـم ملـشاهدة الواقعـة حمـل النـزاع بقـصد الفعـيل االنتقال:  باملعاينة يراد

  .)١( اجللسة يف ، أو إجراؤها تكوين عقيدته

 أو حالــة الــشئ  ، ثبــاتالكــشف احلــيس املبــارش إل:  عرفهــا الــبعض بأهنــا وقـد

  .)٢(الشخص خالل الرؤية ، أو الفحص املبارش 

  
                                                           

  .اليكرتوينكام لو تعلق األمر بمنقول مثل معاينة جهاز )  ١(

/ ، د) ٢/٤٣٠(١٩٧٢ ، ٧أمحــد نــشأت ، اإلثبــات دار الفكــر العــريب ، ط / د: راجــع )  ٢(

 ، نـرش الوضـعي يف الفقـه اإلسـالمي والقـانون حممود حممد هاشم ، القضاء ونظـام اإلثبـات

 .٣٢١ ، ١٩٨٨شئون املكتبات ، جامعة امللك سعود ، الرياض ، ط أوىل  ، 



 

)١٤١٤(  دور ات اا   

م :  ا ا ا :   

ـــاء مل ـــا الفقه ـــام تناوهل ـــة ، وإن ـــرف املعاين ـــن ع ـــدامى م ـــاء الق ـــن الفقه  أر م

ــارصين ع ــائل اإلاملع ــهم لوس ــد تعرض ــاتن ــالوا ثب ــشاهد :  فق ــى أن ي ــايضه  – الق

 بنفــسه أو بواســطة أمينــه حمــل النــزاع بــني اخلــصمني ملعرفــة حقيقــة - املحكــم

  .)١(األمر

النزاع لاملعاينة هى النظر واملواجهة للتأكد من حقيقة األمر حم : إذا . 

إن اختلــف البنــاء  بيــنهام تــداخل ، والقـانوين والفقهــي يتــضح أن املعنــى وهبـذا

 . إال أن املعنى واحد اللفظي

  الثاني الفرع

   للمعاينةاإلجرائي النظام تطبيق يف احملكم دور
  

أو :  موز م ا  نا:

 التحكـيم ، واالجـتامع يف اتإجراء هيئة التحكيم  اختيـار مكـان القيـام بـحق من

 يـشرتط وجـوب التوقيـع وال املعاينـة ،  التحكـيم ومنهـااتإجراءأي مكان للقيـام بـ

 ألن  املـرشع ، جانـب رئـيس هيئـة التحكـيم عىل حمرض املعاينـة مـن كاتـب إىل

 مـن ذات القـانون ٣٦ ذلك لنص عليـه رصاحـة عـىل نحـو مـا أوردتـه املـادة أراد لو

                                                           

وهبه الزحيىل ، أصول املحاكامت الرشعية واملدنية ، منشورات جامعة / د: انظر ) ١(

  .٢٢٩، صــ١٤١٤/١٤١٥دمشق ، ط اخلامسة ، 



  

)١٤١٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
التـي ختـص تقريـر اخلـرباء حيـث نـصت عـىل أنـه هليئـة التحكـيم تعيـني خبـري أو 

 .)١( مكتوب أو شفهي يثبت يف حمرض اجللسةأكثر لتقديم تقرير

 خمالفة هيئة التحكـيم ملكـان التحكـيم الـذي اتفـق عليـه أن اجلدير بالذكر ومن

، وإنـام اتجـراءالطرفان أو للمكان الذي قـررت اختيـاره ال يرتتـب عليـه بطـالن اإل

ــالتعويض عــام أصــابه مــن أرضار  ــة هيئــة التحكــيم ب يتــيح ألي مــن الطــرفني مطالب

                                                           

 مــن قــانون ٢٨ض بــأن مـؤدى نــص املـادة  ويف هـذا املعنــى قـضت حمكمــة الـنق)١(

ً أنه من سـلطة هيئـة التحكـيم أن جتتمـع يف أي مكـان تـراه مناسـبا إليهالتحكيم املشار 

للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم ومن ذلـك املعاينـة، وقـد خـال هـذا الـنص مـن 

ان وجوب التوقيع عىل حمرض املعاينة من كاتب إىل جانب رئيس هيئة التحكيم ولو ك

 من ذات القـانون ٣٦املرشع قد أراد ذلك لنص عليه رصاحة عىل نحو ما أوردته املادة 

التي ختص تقرير اخلرباء حيث نصت عىل أنه هليئة التحكيم تعيني خبري أو أكثر لتقديم 

تقرير مكتوب أو شفهي يثبت يف حمرض اجللسة، وإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا 

 من قانون املرافعات واملادة ٢٥حكيم استنادا لنص املادة النظر وقىض ببطالن حكم الت

 من قانون اإلثبات لبطالن املعاينة التي أجرهتا هيئة التحكيم بدون حضور كاتـب ١٣١

ًحيرر حمرضا باألعامل املتعلقة هبا، يف حني أن ذلك مل يستوجبه قانون التحكيم رقم 

اده إىل املعاينة الباطلة فيام انتهى  وأن هذا البطالن أثر يف احلكم الستن١٩٩٤ لسنة ٢٧

: ً من قضاء، فإن احلكم املطعون فيه بتلك األسباب يكـون معيبـا ، راجـع يف ذلـك إليه

 ، ٥٨ مكتب فني - ٢٠٠٧ / ١٢ / ٢٧ تاريخ اجللسة - ٧٣ لسنة - ٤٧٢١الطعن رقم 

   .٨٩٠ص 



 

)١٤١٦(  دور ات اا   

ذه املخالفـة، مـا مل يتبـني أن اختيـار اهليئـة مكانـا معينـا للتحكـيم قـد أخـل جراء هـ

  .)١(إخالال جوهريا بمبدأ املساواة بني الطرفني 

  للمعاينة جمتمعة ، أو بانتـداب أحـد أعـضائها ،االنتقال قررت هيئة التحكيم وإذا

وجـب عليهــا اإلعـالن عــن ميعــاد وزمـان املعاينــة وحتريــر حمـرض بــذلك ، حتــى 

 توصـل إليهـا املحكمـون هـذا مـن ناحيـة ، التي من مناقشة النتائج طرافيتمكن األ

 .)٢(وحتى ال يرتتب عىل إغفال اإلعالن بطالن احلكم من ناحية أخرى

                                                           

يم بـني الطـرفني  وقد قضت يف الشأن ، ملا كان الثابت يف األوراق أن اتفاق التحك)١(

حدد مدينة القاهرة مكانا للتحكيم والـذي جـرى طبقـا لقواعـد مركـز القـاهرة اإلقليمـي 

للتحكيم التجاري الدويل، وكان الثابت يف حكم التحكيم مثار النزاع أنه صدر يف القاهرة 

باعتبارها املقر القانوين للتحكيم، فإن قيام أعضاء هيئة التحكيم بإجراء املداولـة فـيام 

بينهم والتوقيع عىل حكم التحكيم خارج مدينة القاهرة وعدم تواجدهم هبا وقت إصداره 

ال يرتتب عليه بطالن احلكم، سيام وأن الطاعنة مل تـدع أن اختـاذ تلـك اإلجـراءات يف 

 قد أخل إخالال جوهريا بمبدأ املساواة - وهو ما خلت األوراق من دليل إثباته -اخلارج 

دمها أو مل يمكنها من تقديم دفاعها، وإذ التزم احلكم املطعون بينها وبني املطعون ض

فيه هذا النظر وانتهى إىل رفض القضاء ببطالن حكم التحكيم هلذا السبب فإن النعي عليه 

 - ٨٦ لـسنة - ١٣٩٤الطعـن رقـم : هبذا الوجه يكون عىل غري أساس ، راجع يف ذلك 

  .٢٠١٧ / ٦ / ١٣تاريخ اجللسة 

عيـد القـصاص ، /  ، د٢٠٣نبيل عمر ، التحكيم ، مرجع سابق ، صــــــ / د: راجع )  ٢(

عبــداملنعم حممــد قبيــيص ، مرجــع ســابق ، /  ،د٣٢٦التحكــيم ، مرجــع ســابق ، صـــــ 

 .٥٣٨صـــ



  

)١٤١٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ا مـن اعتبارهـ هذا الشأن ، وحيث أنـه ملـا كانـت املعاينـة بيف قضاء النقض ومن

 يف الـدعوى يتحـتم عـىل  فإن كل مـا يثبـت هبـا يعتـرب دلـيال قـائامثبات اإلاتإجراء

 دفــاعهم إبــداءاملحكمـة أن تقــول كلمتهــا فيـه ، كــام يتعــني متكــني اخلـصوم مــن 

 ثبــات مــن قــانون اإل١٣١بــشأنه ، ومــن هنــا فقــد أوجبــت الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 

ــرتطت  ــام اش ــة ، ك ــة باملعاين ــامل املتعلق ــع األع ــه مجي ــني في ــرض تب ــر حم حتري

 املعاينــة حيــرر اتإجــراء حــضور كاتــب يف مــن قــانون املرافعــات) ٢٥(املــادة 

 لعـدم حتريـر زاءاملحرض ويوقعه مع القايض ، وقد رتب القـانون بطـالن العمـل جـ

ــرض  ــك املح ــر ذل ــدم حتري ــة أو لع ــة باملعاين ــامل املتعلق ــع األع ــرض بجمي حم

 ١٩٩٤ / ٢٧وكـذلك فقـد أوجـب القـانون رقـم . بمعرفة كاتـب حيـرض املعاينـة 

سل إىل كل من الطرفني صورة مـن كـل مـا تقـدم إليهـا مـن عىل هيئة التحكيم أن تر

ـا أيـضا بتـدوين خالصـة وقـائع كـل جلـسة تعقـدها يف ) ٣١املادة (أدلة  كـام ألزمه

 . حمرض تسلم صورة منه إىل كل من الطرفني 

 أن الثابت من مدونات حكم التحكيم الطعني أن هيئـة التحكـيم وحيث

     زاع وقامـت بمعاينتهـا يف  يـومقـد انتقلـت إىل القريـة الـسياحية حمـل النـ

ــض٣/٢٠٠٢ /  ٣١ ــة يف ق ــذه املعاين ــتندت إىل ه ــة ائها وأهنــا اس  بأحقي

ــاقي ثمــن األرض املبيعــة وبأحقيتهــا يف  الــرشكة املحتكمــة يف حــبس ب

 الـوزارة املحـتكم إلزامتسجيل أرض املرحلة األوىل من املرشوع ، وبـ

 التــسجيل ونقــل اتءإجــراضــدها بتــسليمها املــستندات الالزمــة إلمتــام 

وبمسئولية تلك الوزارة عن ) ٢٦،٢٧ص (امللكية إىل الرشكة املذكورة 

عدم متكني الرشكة من حيازة األرض التي تشغلها وزارة الدفاع وتسليمها 



 

)١٤١٨(  دور ات اا   

، كذلك استندت اهليئة إىل املعاينة التي أجرهتا يف ) ١٨ ، ١٤ص(إليها 

 وعـىل الـرغم مـن - ) ٣٥ -  ٣٤ص (تقدير قيمة التعويض الذي قضت به 

 بتلـك تعلقـةذلك كله ، فإن هيئة التحكيم مل حترر حمـرضا بـاألعامل امل

 رئيـسها الــدكتور فــياملعاينـة التـي اســتند إليهـا احلكــم الطعـني ، بـل اكت

 مـــؤرخ -  حمـــرر عــىل مطبوعــات مكتبــه - املحــامي بإرســال خطــاب 

ية  إىل مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري بشأن القض٢/٤/٢٠٠٢

تنفيذا لقرار هيئة التحكـيم : ( ، أورد به انه ٢٠٠١ / ٢٣٦التحكيمية رقم 

 معاينة للقرية السياحية يف القضية التحكيمية املـشار إليهـا أعـاله إجراءب

ــوم األحــد  ــباح ي ــر القريــة ص ــيم إىل مق ــضاء هيئــة التحك ــافر أع ــد س فق

م  وبدأت املعاينة يف ذات اليوم واستمرت حتى ظهر اليو٣١/٣/٢٠٠٢

 وقد متت املعاينـة بحـضور ممـثيل ١/٤/٢٠٠٢التايل االثنني املوافق 

الطرفني وطرحوا عليهم األسئلة واالستيـضاحات الالزمـة واسـتمعوا إىل 

إجابتهم عنها ، وقد وجهت هيئة التحكيم نظر ممثيل الطرفني إىل أن آخر 

موعد لتقديم مستندات يف هذا التحكـيم مـن أي مـن الطـرفني هـو تـاريخ 

وملا كان هذا ) .  وهو تاريخ اجللسة القادمة هلذا التحكيم١٦/٤/٢٠٠٢

 ال يعتـرب بحـال حمـرضا تبـني فيـه مجيـع ٢/٤/٢٠٠٢اخلطاب املـؤرخ 

األعامل املتعلقة باملعاينة وذلك خللوه من بيان حـضور كاتـب وتوقيعـه 

ــة  ــان األعــامل املتعلق ــوه مــن بي ــة التحكــيم ، وخل إىل جانــب رئــيس هيئ

قـائع التـي أثبتتهـا ومالحظـات اهليئـة ومـشاهداهتا واحلـال باملعاينة والو

 كام خال اخلطاب املذكور - الذي كانت عليه األماكن موضوع املعاينة 



  

)١٤١٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 التـي طرحتهـا اهليئـة عـىل واالستيـضاحاتأيضا من بيـان ماهيـة األسـئلة 

 إجـابتهم عـىل كـل منهـا ، وبعبـارة أخـرى ، فقـد جـاءت الطـرفني ، ومـاذا كانـت

اب يف صياغة عامـة وجمهلـة تـصلح ألي معاينـة أخـرى وال تتحقـق عبارات اخلط

الغاية التي من أجلها اشـرتط املـرشع حمـرض تبـني فيـه مجيـع األعـامل املتعلقـة 

ــة ويوقعــه كاتــب حــرض  ا ، األمــر الــذي يرتتــب عليــه بطــالن اهتــإجراءباملعاين

ــــومي  ــــزاع يف ي ــــيم ألرض الن ــــة التحك ــــا هيئ ــــي أجرهت ــــة الت   ، ٣١/٣املعاين

 مـن قـانون ٢٥ واملـادة ثبـات اإلون مـن قـان١٣١ عمال بـنص املـادة ١/٤/٢٠٠٢

ــات  ــم الطعــني - املرافع ــر يف احلك ــد أث ــبطالن ق ــان هــذا ال ــك وك ــان ذل ــا ك  مل

الستناده إىل املعاينة الباطلة فيام انتهى إليـه مـن قـضاء عـىل النحـو املتقـدم بيانـه ، 

ــوع بطــال ــم املــذكور لوق ــون النعــي بــبطالن احلك ــن ثــم يك  اتإجــراءن يف وم

) ٥٣(مـن املـادة ) ز(التحكيم أثر فيه قـد صـادف حملـه وفقـا لـنص الفقـرة األوىل 

 .)١(من قانون التحكيم 

ــى يفو ــذا املعن ــضا ه ــضتً أي ــة ق ــتئناف حمكم ــة اس ــأن املعاين ــاهرة ب ــي الق  الت

ًقامـت هبــا هيئـة التحكــيم عــىل األرض حمـل النــزاع ، ومل حتـرر اهليئــة حمــرضا 

 إجراء يفيـــد بـــاإلقليمـــي مركـــز القـــاهرة إىلســـال خطـــاب بـــذلك ، واكتفـــت بإر

ــة  ــان وقــائع املعاين ًاملعاينــة ، وال يعــدو هــذا أن يكــون حمــرضا ، كــام خــال مــن بي

واألعامل املتعلقة هبا ، وخلوهـا مـن املناقـشة والطـرح عـىل كـال الطـرفني ، ممـا 

                                                           

 لـسنة - ٧١طعن رقم حكم استئناف القاهرة ، التحكيم التجاري الدويل ، :   راجع )١(

  .٢٠٠٣ / ٥ / ٢٨ تاريخ اجللسة - ٢٠٠٣



 

)١٤٢٠(  دور ات اا   

ممــا مرافعــات ، ) ٣٥( ، واملــادة إثبــات) ١٣١( وصــفها بمخالفــة أحكــام املــادة 

  . )١( بطالن احلكميف ، أثر اتجراء اإلنأسفر عن بطال

م : اءإ ا  ار ا :  

 مؤقـت ال حيـسم النـزاع ، وإنـام يمهـد هلـذا احلــسم ، إجـراء االنتقـال قـرار يعـد

ا ، عنـد وجـود إثباهتـ مكـان الواقعـة املـراد إىل االنتقـال جـراء اإلاختاذفقد يتطلب 

 ، فتنتقــل كــيم مقــر التحإىلجرائيــة ، إذا كــان مــن املتعــذر نقــل الــشئ الـرضورة اإل

ـــة والتـــياهليئـــة إىل حمـــل املنقـــول ، أو العقـــار، بالطريقـــة   يف ختتاروهـــا اهليئ

دار فيهــا ،   ، أو عــدم حـضورهم مــع متكيـنهم بـاإلطالع عــىل مـاطـرافحـضور األ

ــان  ــواء ك ــالًس ــن املحاالنتق ــم م ــداب حمك ــل أعــضائها ، أو بانت كمــني دون  لك

 يف أو كانـت املعاينـة هـى الوسـيلة الوحيـدة للخـصم ،)٢( ، أو شخص الغـريالقضاة

 .)٣( فال يمكن حرمانه منها ثباتاإل

 كان املنقول املراد معاينته ممـا جيـوز نقلـه دون تلـف ، أو هـالك ، فتجـرى وإذا

 )٤( ، كـام لـو كــان املنقـول جهـاز حاســوب االنتقـالً اجللـسة بـدال مــن يفاملعاينـة 

ــدت  ــيم إذا وج ــة التحك ــىل هيئ ــة ع ــن يفوال مالم ــى ع ــا يغن ــدعوى م ــحيفة ال  ص

                                                           

 ٩١ حتكيم ، الدائرة ١١٩ لسنة ٧١حكم استئناف القاهرة يف الدعوى رقم : راجع )  ١(

 .٢٨/٥/٢٠٠٣جتارى ، جلسة 

 ، ٢٠١٥عيد القصاص ، قانون التحكيم ، ط األوىل  ، دار النهضة العربية ،/ د: انظر )  ٢(

  .٣٢٧صــ

 .٢٠٣فتحي واىل ، التحكيم ، مرجع سابق ، صــــــــــــ / د: انظر )  ٣(

اجلامل وعكاشة ، التحكيم يف العالقـات الدوليـة والداخليـة ، طـــ أوىل ، : راجع )  ٤(

  .٣٤١، صـــ١٩٨٨



  

)١٤٢١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـا لـو كانـت املعاينـة هـى الوسـيلة الوحيـدة إقناع يف في ويكاالنتقال ـا ، بخـالف م ه

ــاتإل ــم ثب ــاء احلك ــة ، وإال ج ــني اإلجاب ــىل املحكم ــني ع ــدعى فيتع ــدق امل  ص

 .ًمشوبا بالقصور

ــسابق يفو ــى ال ــدا للمعن ــسياق وتأكي ــرشوعة ً هــذا ال ــة م ــت املعاين ــه يفكان  الفق

 العزيـــز امـــرأةمـــع  ‘ قـــصة ســـيدنا يوســـف يف ، وهـــذا مـــا جـــاء اإلســـالمي

ـا الـرخيص ، كـام  َواسـتبقا" تعـاىل ولـه قيفومراودهتا له وامتناعه عن تلبيـة مطلبه َ ََ ْ 

َالبـا َ وقــدت قميــصه مــن دبـر وألفيــا ســيدها لــدى البـاب قالــت مــَبْ ِّ َ َْ َ َ ْ ََّ ْ َ َْ َ َِ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ََ َ ٍ ِ َا جــزاء مــن أراد ِ ْ ََ ََ ُ َ

ــيم  ــذاب أل ــسجن أو ع ــوءا إال أن ي ــك س ٌبأهل ْ ُ ُ
ِ َِ َ ٌَ َ ْ َ َ َْ ْ َّ ِ ً َ َ ــيس ) ٢٥(ِ ــن نف ــي ع ــي راودتن ــال ه ِق ِ ِْ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ

َوشـهد شـاهد مــن أهلهـا إن كــان قميـصه قــد مـن قبــل فـصدقت وهــو مـن الكــاذبني  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َْ َ َّ َ ٌ ََ َ ُ ُ َ َ ٍَ َ ْ ِ َ ِ

ِوإن كان قم) ٢٦( َ َ َْ ِ َيصه قد من دبر فكـذبت وهـو مـن الـصادقني َ ِ ِ ِ ِ
َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ ُْ ََّ َ َ  وهـذا يـدل عـىل )١("ٍُ

.ّمعاينة القميص وقد قد من اخللف عالمة ظاهرة عىل هروبه 

ــاء ومــا   ــليف ج ــل أيب جه ــداعيا قت ــراء ملــا ت ــى غف ــر أن ابن ــن  األث ــد فع ِعب
ْ َ 

َالرمحن بن عـوف، أنـه قـال َ ُ ْ َ ْ ََّ َ ٍ ِ ِ ْ ٌإين لواقـف: َّ ِ
َ َ ِّ ِ يـوم بـدر يف الـصف، نظـرت عـن يمينـي ِ ِ

َ ْ َ َْ َ َّ َ ُْ َْ َ ِّ ِ ٍ

ُوعن شاميل، فإذا أنا بني غالمني مـن األنـصار حديثـة أسـناهنام، متنيـت لـو كنـت  ْ ُ ُ َّ َْ ُ َ َ َ َ ْ َ ََ َْ َ ُ ْ ْ َ َْ َ ََ ٍَ ِ ِ َِ َ ِِ َ ِْ ُ َْ َ ِ

َبــني أضــلع مــنهام، فغمــزين أحــدمها، فقــال ََ َ ََ َ ُْ َ ُْ َ َْ َ ََ َِ
َ ُ َيــا عــم هــل تعــرف أ: َِ ُ َِ ْ َ َْ ِّ َبــا جهــل؟ قــالَ َ ٍ ْ َ َ :

ُقلــت ْ ــا ابــن أخــي؟ قــال: ُ َنعــم، ومــا حاجتــك ي َ ِ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َْ ُ ــه ســب رســول اهللاِ : َ َبلغنــي أن َُ َ ََّ ُ ََّ ََ ِ× ،

َّوالــذي نفــيس بيــده لــو رأيتــه مل يفــارق ســوادي ســواده حتــى يمــوت األعجــل منــا،  َ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََّ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ ََ ِْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َْ َ ْْ َ
َ ِ َ

َقـال ُفغمــزين اآلخــر : َ ََ َْ ِ َ َفقـال يل مثلهــا، قــالَ َ ََ ْ ِ َ ََ َفتعجبــت لـذلك، قــال: ِ ََ ََ ِ ِ ُ َْ َّ ْفلــم أنــشب أن : َ َ َْ َ ْ ْ َ َ

َنظــرت إىل أيب جهــل جيــول يف النــاس، فقلــت هلــام َُ َُ َّ َ ُْ ُُ َ َِ ٍ ِِ ُ َْ َ ِ ْ َأال تريــان هــذا صــاحبكام : َ ُ ُ َ َ
ِ َ ِ َ َ َ َ

                                                           

  ) .٢٧-٢٥( سورة يوسف ، اآليات  )  ١(



 

)١٤٢٢(  دور ات اا   

َالذي تسأالن عنه، فابتدراه فاسـت َ َ ْ َْ َ َْ َُ ْ ُ َ ِ َ ِ َقبلهام،َّ ُ َ َ ُ فـرضباهْ َ َ َ ِ حتـى قـتاله ثـم انـرصفا إىل رسـول َ
ُ َ َ ََّ َ ُ َِ َ ْ ُ ََ َّ

َ، فأخرباه فقـال×اهللاِ  َ َ َُ ََ ْ ُ أيكـام قتلـه؟ ": َ َ َ َ َ ُ ُّ َ فقـال كـل واحـد مـنهام"َ ُ ْ ُِ ٍ ِ
َ ُّ َ َ َأنـا قتلتـه، قـال: َ َْ َُ ُ َ َ َ :

َ هـل مـسحتام سـيفيكام؟ " َُ ْ ْ َ َ ََ ُ ْ ُال، فنظـر رسـول اهللاِ : َ قــاال"َْ ُ َ َ َ َ َ ِ، يف الـسيفني ×َ ِْ ْ َفقــالََّ َ َ :

ُ كالكــام قتلــه " َ َ َُ َ
َ وقــىض بــسل"ِ َ ِ َ َ ِبهَ ــن ِ ُ ملعــاذ بــن عمــرو بــن اجلمــوح، ومهــا معــاذ ب ْ َ َ ْ َ ْ َُ ُ َ ُ ُْ ِ َْ ِ ِ ُِ ِ ِ

َعمــرو بــن اجلمــوح، ومعــاذ ابــن عفــراء  َ ُ ُ ْْ َ ُ ْ َ َ ْ َُ ِ َْ ِ  – × – املعاينــة مــن النبــي فكانــت ، )١(ِ

 عىل السيفني شاهد عىل صدقهام

ـا يؤكـد جـواز النـدب  أيـضاإلسـالمي ه الفقـيف جاء كام  املعاينـة ، إجـراء يفًا م

كـان قتـال بـني بنـي عمـرو، فبلـغ ذلـك النبــي : فعـن سـهل بـن سـعد الـساعدي، قـال

، فصىل الظهر، ثـم أتـاهم يـصلح بيـنهم، فلـام حـرضت صـالة العـرص، فـأذن ×

وأبــو بكــر يف الــصالة، فــشق  ×بــالل وأقــام، وأمــر أبــا بكــر فتقــدم، وجــاء النبــي 

وصـفح القـوم، : لف أيب بكر، فتقـدم يف الـصف الـذي يليـه، قـالالناس حتى قام خ

وكـان أبــو بكــر إذا دخـل يف الــصالة مل يلتفــت حتـى يفــرغ، فلــام رأى التــصفيح ال 

بيـده، أن امـضه،  × خلفه، فأومـأ إليـه النبـي ×يمسك عليه التفت، فرأى النبي 

ثـم مـشى ، ×وأومأ بيده هكذا، ولبـث أبـو بكـر هنيـة حيمـد اهللا عـىل قـول النبـي 

 بالنـاس، فلـام قـىض × ذلك تقـدم، فـصىل النبـي ×القهقرى، فلام رأى النبي 

ـا منعـك إذ أومـأت إليـك أن ال تكـون مـضيت؟«: صالته، قال مل : قـال» يا أبا بكـر م

                                                           

أبو عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبل بـن أسـد : أخرجه أمحد يف املسند ، تأليف )  ١(

 ١ ، ط ٢٠٠١ نرش مؤسـسة الرسـالة  ،١٦٧٣شعيب األرنؤط ، رقم : الشيبانى ، حتقيق 

)٣/٢٠٧.( 



  

)١٤٢٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــي  ــؤم النب ــة أن ي ــسبح إذا: ، وقــال للقــوم×يكــن البــن أيب قحاف ــم أمــر، فلي  رابك

  .)١(الرجال، وليصفح النساء 

 الفعــيل املوقــع إىللــة عــىل أنــه جيــوز أن يــذهب املحكــم  واضــح الدالوهــذا

 .إىل موضع اخلصوم ليفصل بينهم ، لينكشف ما ال حياط به إال باملعاينة 

 املعاينـة عـىل سـبيل املـساعدة اإلجرائيــة ، يف التحكـيم سـامع الـشهود وهليئـة

يــا  الــدعوى ، كـام هلـا اسـتخدام وسـائل التكنولوجيفً دلـيال اعتبـارهال عـىل سـبيل 

 عـىل أن يمكـن اخلـصوم مــن رةً املعاينـة صــوتا وصـواتإجـراءاحلديثـة لتـصوير 

  .)٢(مناقشتها ، أو اإلطالع عليها 

 : اءإ ا ط  ًء ا :  

 تتغري معامل الواقعة حمل النزاع فيطلب أحد اخلصوم من هيئـة التحكـيم قد

 ، أو أحـد جمتمعـة ، إمـا اهليئـةتقـل معاينة الواقعة قبل نظر موضـوع النـزاع فتن

 ، حالـة ثبـات إلوقتـي طلـب يف ، كـام جيـوز أن تنظـر )٣( ئهـااملحكمني إلجرا

 احلالـة وهـى صـورة مـن صـور احلاميـة ثباتويسمى ذلك بدعوى املعاينة إل

ــت إل ــة رشع ــة التحفظي ــاتالوقتي ــري ثب ــن زوال أو تغ ــشى م ــة خي ــائع مادي  وق

                                                           

:  ، حتقيـق البخـاري أبوعبـداهللا إسـامعيلحممـد بـن  : تـأليف ، البخـاريأخرجه )  ١(

 ١٤٢٢ ، ط ا ، ٧١٩٠ً قوما فيـصلح بيـنهم ، رقـم يأيتاإلمام : حممد زهري نارص ، باب 

)٩/٧٤. ( 

دار اجلامعــة اجلديــدة عــىل هيكــل ، القواعــد اإلجرائيـة يف اإلثبــات ، / د: راجـع )  ٢(

  .٢٣٧ ، صـ١١٢ ، بند ٢٠١٦

 .٧٠٩املرجع السابق ، صــــــــ)  ٣(



 

)١٤٢٤(  دور ات اا   

ً دعــوى موضــوعية ترفــع مــستقبال ، يفليل معاملهـا ، والقــصد منهــا هتيئــة الـد

 يف حكم مستعجل عند توافر رشوطـه وحتقـق ضـوابطه عنـد الفـصل بإصدار

 وإذا ، حتى تنظر هيئة التحكيم بعد اكـتامل تـشكيلها تلـك الـدعوى )١(الدعوى 

 إىل حمـل النـزاع فكـل بانتقاهلـا املوضـوع يف قبل الفـصل ني املحكمحكم

ً دلــيال قــائام مـا يثبــت هلــا باملعاينـة يعتــرب  الـدعوى يتحــتم عليهــا أن تقــول يفً

ًكلمتها فيه ، وخاصة إذا كان النزاع بني الطرفني املتخاصمني متعلقـا باحلالـة 

 .)٢(الطبيعية للعني املتنازع عليها 

  -  املحكمــني– املحكمــةنتقــال هــذا املعنــى قالــت حمكمــة الــنقض إن ايفو

ــادة  ــق امل ــه وف ــازع في ــة املتن ــا١٣١ملعاين ــن ق ــاتنون اإل م ــرخص ثب ــن ال ــو م  ه

ــب  ــاء عــىل طل ــسها أو بن ــه مــن تلقــاء نف ــام ب ــا ، و جيــوز القي ــة هل ــة املخول القانوني

 أو عـدم لزومـه ، غـري جـراء تقـدير لـزوم هـذا اإليفاخلصوم و هى صـاحبة الـسلطة 

                                                           

 ، ٢٠١٣أمحد هندى ، التحكيم دراسة إجرائية ، دار اجلامعـة اجلديـدة / د: انظر )  ١(

  .٥٩صـــ

إذا كـان املـستأنف قـد بنـى اسـتئنافه :  ويف هذا املعنى قضت حمكمة النقض بأنه )٢(

ف عليه كان  قبل االتفاق عىل البدل الذي عقد بينهام ، قد عاين األرض عىل أن املستأن

 عـن إمتـام الـصفقة االمتنـاعاملعاينة التامة النافية للجهالة فال يكون له من بعـد حـق يف 

 لتتحقـق االنتقـال ظـاهر عـىل األرض ، ثـم قـضت املحكمـة بارتفاقبسبب وجود حق 

ًري ظـاهر ، و نفـذ حكمهـا فعـال فانتقـل أحــد ً ظـاهرا أم غــاالرتفـاقبنفـسها ممـا إذا كـان 

ًأعضائها وأثبت حالة هذا احلق ، ومع هـذا رضبـت املحكمـة يف حكمهـا صـفحا عـن 

 ١٤ لسنة ٥٩الطعن رقم : نتيجة املعاينة ، فإن هذا احلكم يكون ناقص التسبيب ، راجع 

  .١٩٤٥/٢/٨ق ، جلسة 



  

)١٤٢٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــيال قــائام االنتقــالنــه متــى قــررت أ ــة ، فــإن مــا يثبــت هلــا منهــا يعتــرب دل ً للمعاين  يفً

 .)١(أن تقول كلمتها فيه الدعوى يتحتم 

 مــن حمكمــة التحكــيم مــن تلقــاء بقــرار املعاينــة ســواء كانــت إجــراء كــان وأيــا

ــدير حمكمــة  ــق تق ــضع ملطل ــا خت ــب اخلــصم ، فإهن ــىل طل ــاء ع ــسها ، أو بن نف

ــا  ــدول عنه ــق الع ــا ح ــم هل ــن ث ــيم ، وم ــدالتحك ــا ، إذا رأت أن بع ــر هب ــراء األم  إج

 الــدعوى التحكيميـة مــا يفمـا إذا اسـتجد  ، أو غـري منــتج ، وإجمــدياملعاينـة غـري 

 ، ومـن جـراء مناسـبة اإليف ، فلهـا وحـدها مطلـق التقـدير عقيدهتا تكوين يف فييك

  النزاع ، وأن القضية جـاهزة للحكـم فيهـا ،يفثم إذا قدرت أهنا استكملت التحقيق 

 املعاينـة إجـراء قدمه أحـد اخلـصم طالبـا بموجبـه الذيفإهنا متلك رفض الطلب 

أن تكون قد أخلت بحق مـن حقـوق الـدفاع ، عـىل أن تبـني حمكمـة التحكـيم دون 

 .)٢( حمرض اجللسة يف جراءسبب الرفض أو عدوهلا عن اإل

  : ا اا ت

ً أن يكـون الطلـب رصحيــا مبنـى عـىل اجلديــة كتابـة كـان أو شــفاهة ، وأن يتعـني

 ، غـري مـستحيلة ، أو خمالفـة اإثباهتـًيكون متـضمنا الواقعـة حمـل املعاينـة اجلـائز 

 حتــى يــتمكن اخلــصم مــن املنازعــة يف الطلــب ، ومــن )٣(للنظــام العــام أو اآلداب 

 قبــول الطلــب ، إذا اقتنعــت بالفــصل يفناحيـة متكــني اهليئــة مــن مبــارشة ســلطتها 

                                                           

   .١٩٧٨/١/١١ ق ، جلسة ٤٥ لسنة ٣٥الطعن رقم :   راجع )١(

 .٢٩١ عبدالفتاح ، التحكيم ، مرجع سابق ، صــ عزمي/ د:  راجع )٢(

حممــود مــصطفي يــونس ، املرجــع يف أصــول التحكــيم ، دار النهــضة / انظــر ، د) ٣(

 .٣٥٦،صـــ٤٢٦ بند ٢٠٠٩العربية ، 



 

)١٤٢٦(  دور ات اا   

ــا ــسيم ، م ــه رضر ج ــىل قبول ــب ع ــضه ، إذا ترت ــا ، أو رف ــيلة  فيه ــى الوس ــن ه مل تك

  .ثبات اإليفالوحيدة 

   الثالثالفرع

   املعاينة نتائج اعتماد يف احملكم دور

  ) الطرح والعدول بني( 

 طـرح نتـائج املعاينـة بعـد االنتهـاء مـن إجرائهـا يف التحكيم سلطة تقديريـة هليئة

 الـدعوى ، عـىل أن تـذكر يفعند عدم اقتناعهـا ، أو ظهـر هلـا أن انتقاهلـا غـري منـتج 

 أوراق الـــدعوى ورأت عـــدم  أســـباب حكمهــا ، وأهنـــا اعتمـــدت عــىليفذلــك 

 للمعاينـة سـواء كـان مـن تلقـاء االنتقـالجدوى املعاينة ، وإما أن تعدل عن قرارها ب

 .)١(نفسها أو عىل طلب اخلصوم

 – تثريــب عــىل املحكمـــة ال هــذا املعنــى تقــول حمكمــة الــنقض بأنــه يفو

 لتكـوين عقيـدهتا ، إذا هـى فـي أوراق الـدعوى مـا يكيف وجدت وقد - املحكمني

 معاينــة عــني النــزاع لتحديــد مــا أجــرى -  املــستأجر -  عــن طلــب الطــاعن ألتفتــت

 . )٢(فيها من تعديالت و تاريخ إجرائها 

                                                           

سـحر عبدالــستار إمــام ، دور /  ،  د٢٩١عزمــى عبـدالفتاح ، التحكــيم ، / د: انظـر ) ١(

 .٤٧٧،صــــ ٢٧٧إلثبات ، مرجع سابق ، بند القايض يف ا

  .١٩٧٦/٥/٢٦ ق ، جلسة ٤٢ لسنة ٢١٦الطعن رقم :  راجع )٢(



  

)١٤٢٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  ــــع الراباملطلب

  ـــن بالقرائثباتاإل تقدير يف احملكم دور

 مـن ظـاهر احلـال مـن تتحـصل ألهنـا ثبـات اإليف بالذكر أن القرائن مفيدة حرى

ــع أد ــارض م ــة ، وال تتع ــرى ناحي ــة أخ ــنل ــة م ــم ، ناحي ــن املحك ــتنتاج م ــا اس  ألهن

 ادعـاء أي احلـق ، ومـن ثـم فـإن ثبـات قـد يعـوزه الـدليل إلكـم لتربير حيستخلصها

مل يقـم   ، وال قيمـة للحـق املـدعى بـه مـاثبـاتأمام هيئة التحكـيم يكـون واجـب اإل

ًالدليل احلادث املنتج له سواء كان ذلك قانونيا أو ماديا  ً. 

 دليـل عليهـا أن بعـض الوقـائع يـستحيل أن يـرد يفمليـة القـرائن  ثم تظهـر عومن

ــات ــة إثب ــة القرين ــر أمهي ــام تظه ــارش ، ك ــارشة يف مب ــة املب ــال األدل ــاإلقرار جم  ك

ــة  ــشهادة ، حيــث إن قيم ــشهادة تتوقــف اإلقــراروال ــض األحــوال عــىل يف وال  بع

 ممـن أهـا اعتبارهـ بدين املـثبـات جمـال اإليفوجود القرائن ، كام تظهر أمهيتهـا 

ــائل اإل ــاتوس ــا لتثب ــد عليه ــارش، واملــرشع يعتم ــري املب ــق مــصلحتني ، ح غ قي

مصلحة قـضائية ومـصلحة اجتامعيـة هـى املحافظـة عـىل حقـوق األشـخاص مـن 

 . ، عالوة عىل أهنا ختاطب العقل واملنطق ياعالض

ً جهـدا شـاقا ومـضنيا يبــذل بـالقرائن ثبـات اإليف املحكـم أن شـك وال ً ً اعــتامدا ،ً

 اسـتخالص الـدليل عـىل األمـر املتنـازع فيـه عنـد اسـتنباطها يفطنته وذكائه عىل ف

ــن ــرصفات األم ــة ، وت ــدعوى التحكيمي ــائع ال ــراف وق ــره ، ط ــامل فك ــه إع  ، إذ علي

ــة  ــسليم ، ليــستنبط الواقع ــق ال ــد املنط ــق قواع ــةوتطبي ــىل ثبــوت الثابت ــدليل ع  بال

 آخـر عليهـا ، يتوقـف األمـر  مل يقـم دليـلالتـيا وإثباهتـالواقعة املجهولة ، واملراد 



 

)١٤٢٨(  دور ات اا   

 يريـد الوصـول إليـه ، أو الـذي داللتها عـىل احلـق يفعىل مدى قناعة املحكم هبا 

 .)١( ترجيحها عىل قرائن وأمارات ودالالت أخرى يف

 عـىل املحكـم رضورة إجرائيـة مـن أجـل الوصـول إليهـا ، وهـى اجلهـد أن كام

ــائإثباهتــ الســتنباط الواقعــة املــراد العقــيل ــن الوق ــق ا م ــة عــن طري ــريع الثابت  التح

واالســتقراء ، وهلــذا فــإن القرينــة مــن أخطــر األدلــة ، ألن مــن يــستنبطها مــن البــرش 

مهــام ســمت مراكــزهم ، ومهــام عــرف عــنهم مــن العلــم واخلــربة والدرايــة ، فهــم 

 بنــى عليهــا املحكــم التــيألن تكـون الواقعــة  معرضـون للخطــأ ، ألنــه مــن املحــتم

 .استنتاجه مصطنعة 

ــاع باإليفنتعــرف عــىل دور املحكــم  وحتــى ــات االقتن  هــذا نقــسم بــالقرائن، ثب

 : اآلتية روعاملطلب إىل الف

                                                           

ملحكمة املوضوع وقـد أحالـت  قريب من هذا املعنى قضت حمكمة النقض بأن )١(

الدعوى عىل التحقيق إلثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد يف استجالء احلقيقة عـىل أيـة 

 إىل قـدمت إداريـةمها حتى ولو استخلصتها من حمرض فحـص شـكوى قرينة تطرح أما

 أقـوال إىل هـى اسـتندت إنالبوليس من اخلصم أثناء قيـام الـدعوى فـال تثريـب عليهـا 

 البـوليس إىل املحال عليه يف الشكويني املقدمتني من هـذا األخـري وشاهدياملحيل 

 ،وإذنبه ناشئا عن عملية جتارية  من اعتبار الدين الطالب إليهكقرائن تؤيد هبا ما انتهت 

الطعـن رقـم  :  فالطعن عىل احلكم بأنه مشوب بالبطالن يكون عىل غري أساس ، راجـع 

  .٨٢٠  صــ ٠٢مكتب فني ١٠/٥/١٩٥١ ، جلسة  ١٩ لسنة ٠١٦٦



  

)١٤٢٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

   األولالفرع

  ـــة القرينمفهوم

أو :   ا:  

، اقــرتن بــه وصــاحبه:  مجعهــا قــرائن، قـارن الــيشء يقارنــه مقارنــة وقرانـاالقرينـة،

 وســميت الزوجــة قرينــة ملقارنــة امرأتــه،: صــاحبته، وقرينــة الرجــل: وقارنتــه قرانــا

ـــه. الرجـــل إياهـــا والقـــرين . وقرينـــة الكـــالم مـــا يـــصاحبه ويـــدل عـــىل املـــراد ب

 .)١( املقرون باإلنسان ال يفارقه طانوالشي، املصاحب

م :  ا  ا ا:   

 أقف فيام اطلعـت عليـه مـن كتـب الفقـه القديمـة عـىل تعريـف للقرينـة إال مـا مل

ـــولور ـــث يق ـــاين حي ـــات للجرج ـــاب التعريف ـــشري إىل : د يف كت ـــر ي ـــة أم القرين

 .)٢(املطلوب 

مـن :  جاء عن العالمة ابن نجيم املرصي احلنفـي عـن ابـن الغـرس مـن قولـهوما

 الدالة عىل مـا يطلـب احلكـم بـه داللـة واضـحة بحيـث لقرائنمجلة طرق القضاء ا

ألحكـام العدليـة مـا يفيـد بأهنـا  يف جملـة اء ، وقـد جـا)٣(تصريه يف حيز املقطوع به 

  .)٤(ّالقرينة القاطعة هي األمارة البالغة حد اليقني 

                                                           

   .١١٧تاج العروس ، باب النون ، صــ ، ٦٣ لسان العرب ،  فصل القاف ، صـــ)١(

 .١٥٢صــ  التعريفات للجرجاين )٢(

 ) .٧/١٥٢( البحر الرائق )٣(

 ) .٢/٩٠٤(املدخل للفقه العام للزرقا : انظر )٤(



 

)١٤٣٠(  دور ات اا   

ً شــيئا نالقرينـة هـى كــل أمـارة ظــاهرة تقـار:  عرفهـا بعــض املحـدثني فقــال وقـد

 .)١(ًخفيا وتدل عليه

ــة ثبــات يف جمــال اإلوالقرينــة  هــي العالمــات التــي تــدل عــىل الواقعــة املجهول

 األخـرى ، وهـى األقـوى مـن إقـرار أو بينـة ثبـاتد انعـدام أدلـة اإلا عنإثباهتالتي يراد 

ّعنــد عــدم اعرتافــه أو قيــام البينــة عــىل القاتــل ، فــاالعرتاف والبينــة دلــيالن يتنــاوالن 

 العالمـات فإهنـا تـدل عليهـا داللـة ، أي يؤخـذ منـه االواقعة املجهولـة مبـارشة ، أمـ

 .)٢(بالداللة واالستنتاج حكم الواقعة املجهولة 

 :  ا ا مما:   

ـا يف مفهومها جاء دليـل يقـوم عـىل اسـتنباط أمـر جمهـول مـن أمـر :  القانون بأهن

  .)٣(معلوم

 :   

ـا الـصياغية ، إال أهنـا تتفـق عـىل أن القرينـة هذه  التعريفـات وان اختلفـت كلامهت

ّبمعنــى أن هنــاك واقعــة أمــر أو أمــارة أي عالمــة تــدل عــىل أمــر آخــر وهــو املــراد، 

ـا فتقـوم هـذه العالمـة أو جمموعـة العالمـات بالداللـة عليهـا ،  جمهولة يـراد معرفته

وهـــي ال ختتلـــف عـــن املعنـــى اللغـــوي ، ألن هـــذه العالمـــات تـــصاحب األمـــر 

                                                           

 ) .١٧٤١(جملة األحكام العدلية املادة :  انظر )١(

أن يرى شـخص حيمـل سـكينا ملطخـة بالـدماء وهـو خـارج مـن خربـة :  مثال ذلك)٢(

 مـذبوحا خائفا يرجتف، فيدخل شخص أو أشخاص اخلربة عىل الفـور فيجـدون آخـر

فالواقعة املراد إثباهتا هـي شخـصية القاتـل . لتوه مرضجا بدمائه وليس يف اخلربة غريه

 .والعالمات التي تدل عليها هي خروج ذلك الرجل وبتلك اهليئة 

  .٣٦٤ سيف ، قانون املرافعات املدنية والتجارية ، صـــرمزي/ د:  انظر )٣(



  

)١٤٣١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 عالوة عـىل ذلـك فـإن القرينـة تقـوم عـىل ركنـني أساسـيني ، ،املجهول فتدل عليه 

ــا  ــركن : مه ــاديال ــل امل ــة  يف ويتمث ــيالواقع ــذ تتالت ــتنباط خ ــا الس ــةً أساس  الواقع

ــراد  ــة وامل ــاملجهول ــركن اإثباهت ــوي ، وال ــة املعن ــتنباط للواقع ــة االس ــو عملي  وه

 .املجهولة من الوقائع الثابتة 

  الثاني الفرع

   بناء احلكم على القرينةيف احملكم دور

ا ، بــل هتـإثبا كانـت القرينـة ال تنـصب مبـارشة بـداللتها عـىل الواقعـة املـراد ملـا

ــر ــى تــستخلص مــن ط ــو قه  يقــوم بالــدور الــذي االســتنباط ، فــإن املحكــم ه

 حيـدد قيمـة الـذي يـنظم قبـول األدلـة وهـو الذي هو ، فثبات عملية اإليف اإلجيايب

ـــل ،  ـــل دلي ـــونك ـــة ، وإعـــامل ولك ـــة ورؤي ـــن املحكـــم دق ـــب م  القرينـــة تتطل

ــم  ــذهب املحك ــب أال ي ــذلك جي ــام يفالفكر،ول ــدا ع ــدل عليــه ً اســتنتاجه بعي ت

  .)١( عنها حتقيق الغرض منها ينجيل التيالقرائن ، وال عن النتيجة 

 ســلطة لبنـاء احلكـم عليهـا ، فلـه ائن اسـتنباط القــريف سـلطة تقديريـة وللمحكـم

 يـستنبط منهـا القرينـة القـضائية ، كـام أن لكـي الـدعوى يف ثابتـة اختيار أية واقعة يف

  تكـوين قناعتـه ،يفمن داللـة ، كـام أنـه حـر  استنباط ما حتتمله  يف واسعةله سلطة 

  بقـرائن متعـددة حقيقيـة الداللـة ،عفقد يقتنع بطريقة واحدة قوية الداللة ، وقد ال يقتن

 يفً الواقعـة بـالقرائن ال يكـون ملزمـا بـأن يبـني إثبـاتوعندما يتوصل املحكـم إىل 

القـرائن ذات  بعـض ار محلتـه عـىل اعتبـالتـياحلكم أسباب اقتناعه ، وال األسباب 

                                                           

 ، منـشورات ٨/٧/٢٠٠٠ ، بتـاريخ ١٩٩٩ لـسنة ١٤٣نقـض متييـز ، رقـم :  انظر )١(

 .٩/٨/١٩٨٥ ، تاريخ ١٩٨٥ /٤٥٦مركز عدالة ، وكذلك متييز حقوق رقم 



 

)١٤٣٢(  دور ات اا   

 . محلته عىل تفضيل قرينة عىل أخرىالتيداللة قوية ، أو 

 - املحكــم  – وضـوع هـذا املعنـى قــضت حمكمـة الـنقض بــأن قـاىض امليفو

 ، و األوراق املقدمـة فيهـا الـدعوى يأخذ هبا من وقـائع التي استنباط القرائن يفحر 

.)١(ً سائغاباطهاستن شأن ملحكمة النقض معه فيام يستنبطه منها متى كان وال

 سـتناد القـرائن ، وحيـق هلـا االاسـتنباط يف التحكـيم الـسلطة التامـة هليئة أن كام

 كانـت مـن الـدعاوى املـستعجلة دارت بـني ولـو ، دعوى أخرى يفإىل ما قىض به 

ــة إذا ،اخلــصوم أنفــسهم  ــه ، ألن التــي كــان ذلــك ملجــرد تــدعيم األدل  رسدهتــا في

                                                           

 ، مكتـب ٩/٣/١٩٦١  ، جلـسة ٢٦ لسنة ٠٠٣٦الطعن رقم  نقض مدين ، :  انظر )١(

ًمتى كان اإلثبـات بـالقرائن جـائزا فـإن :  ويف هذا املعنى قضت بأنه ٢١٢  صـــ١٢فني 

 قاىض املوضـوع ، و ال شـأن ملحكمـة الـنقض معـه فـيام ختصاصاتقديرها يكون من 

 عقد البيع الوفائى اعتربو إذن فإذا كان احلكم قد . ً سائغا استنباطهيستنبطه منها متى كان 

ًساترا لرهن مستخلصا ذلك من بخس الثمن الذي قدر للعني املبيعة وفائيا بالنـسبة إىل  ً ً

دم مـن املبيـع لـه املحـرر مـن البـائع بتـسلمه قيمتها احلقة ومما ورد يف الوصول املق

مقابل األموال األمريية املستحقة عىل األرض املبيعة ، و قبول املبيع له هـذا الوصـول 

ًبام تضمنه من عبارة دالة عىل أن األرض املبيعة لـه وفائيـا ال تـزال مملوكـة للبـائع دون 

وفاء املبلغ الـوارد بـه ، و  منه عىل هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند عىل اعرتاض

بعد  من عدم وضع املشرتى يده عىل العني من تاريخ رشائه و تراخيه يف تسلمها إىل ما

السنة الزراعية التالية مع عدم حماسبة البائع عن إجيارها عن املدة التي بدأت من تاريخ 

استخلـصه عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهـذه القـرائن مـن شـأهنا أن تـؤدى إىل مـا 

 مكتب فنـي ٣/١١/١٩٤٩ ، جلسة ١٨ لسنة ٠٠٣٣الطعن رقم  : احلكم منها ، راجع 

  .١٤  صـــ ٠١



  

)١٤٣٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ، ، مـا يؤيـد وجهـة نظرهــا يئـة لقرينـة رأت فيهـا اهلًاسـتنباطاذلـك ال يعـدو أن يكـون 

 أصــبح و، الــدعوى قــد أودع ملــف الــدعوى تلــك يف أن احلكــم الــصادر طاملــاو

ــات مــن عنــارص اإلًعنــرصامــن ضــمن مــستنداهتا و  يف فيهــا يتناضــل اخلــصوم ثب

 -  املحكمـون– مـا يمنـع مـن أن تـستند املحكمـة -  القـانون يف ليس نه أل)١( داللته

ً طرفـا فيهـا إذا كــان خلــصم قـضية أخـرى مل يكـن ايف إىل مـا قـىض بــه  حكمهـايف

 اسـتنباطا رسدهتـا فيـه ألن ذلـك ال يعـدو و أن يكـون التيذلك ملجرد تدعيم األدلة 

 .لقرينة رأت فيها املحكمة ما يؤيد وجهة نظرها 

ً كانــت هيئــة التحكــيم  قــد اســتندت إىل مجلــة قــرائن يكمــل بعــضها بعــضا وإذا

 إليهـا ، فإنـه ال يقبـل مـن الطـاعن أن انتهـت التـيموعهـا إىل النتيجـة  جميفوتؤدى 

 كـام هلـا سـلطة تقـدير ، ذاهتـا يف عـدم كفايتهـا ثبـاتيناقش كل قرينه عىل حـدة إل

 ، إال أهنـا قبـولً قد حتـيط بالـسكوت ، وجتعلـه داال عـىل الالتيالظروف املالبسة 

ً و أال تـدع دفاعـا للخـصوم قـد  تقـيم قـضاءهاالتـيتلتزم بأن تـورد األسـباب الـسائغة 

 ألهنـا ، أن جتيـب عليـه بأسـباب خاصـة دون ، هـذا التقـدير يف الـرأييتغري به وجه 

                                                           

ملـا كـان وضـع اليـد واقعـة ماديـة جيـوز :  قريب من هذا املعنى قضاء النقض بأنه )١(

ًإثباهتا بكافة طرق اإلثبات ، و أن العربة فيها بام يثبت قيامه فعال و لو خالف ما هو ثابت 

 األوراق ، و كان احلكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الـدعوى لـسابقة الفـصل فيهـا يف

 يف نظـر الـدعوى و ال يتعـداه لينـال مـن حجيـة ذلـك االسـتمراريقف أثره عند وجـوب 

 كقرينة عىل ثبوت احلق حمل النزاع أو نفيـه متـى إليه االستنادفال حيول دون . احلكم 

 ٠٦٧٦نقض مدين ، الطعن رقـم  : و القرائن ، راجع كان جيوز إثبات هذا احلق بالبينة 

  .١٩٩  صــ٣٣ ، مكتب فني ٢٦/١/١٩٨٢ ، جلسة ٤٣لسنة 



 

)١٤٣٤(  دور ات اا   

ــي القانونيــة حكمهــا عــن كــل قرينــه مــن القــرائن غــري يفغــري ملزمــة بالتحــدث   الت

 عـىل ًسـتقالال بـالرد اة وهـى غـري مكلفـ، عىل دعـواهمًالالستديدىل هبا اخلصوم ا

ــول ، أو حج ــل ق ــةك ــاأثار ي ــا دام ، وه ــة يف م ــام احلقيق ــي قي ــت االت ــقتنع ــا ال  رد هب

 بـني الرتجـيح ملحكمـة التحكـيم كـام ، احلجـج املسقط لتلك األقوال والضمني

 مـن أن يـستنبط مـن الوقـائع الثابتـة لديـه دلـيال عـىل حكـم يتمكن املحتى ، قرائنال

ــالواقعــة املــراد  ــاإثباهت ــدعوى وظروفه ــع يف ال ــوء فهــم الواق ــساهتا يف ض  ا ومالب

  .)١(باستنباط سليم واستدالل سائغ

   الثالــــث الفــرع

  إثبات من اعتبار القرينة وسيلة اإلسالمي الفقه موقف
  

ــار القرينــة وســيلة مل ــاء إثبــات تتفــق كلمــة الفقهــاء عــىل اعتب  تــصلح كــدليل لبن

 خــالف حــول حتكــيم القــرائن يف إىلاألحكــام القــضائية والتحكيميــة ، ممــا أدى 

 : هذا الصدد رأيان يف ، وظهر التحكيمي النزاع فصل

  :  ا نا:  اول اأي

 بنـــاء يف بالقرينـــة)٢( الــشافعي بــن عبدالـــسالم والعـــز احلنابلــة املالكيـــة وأخــذ

ا بداللــة ظنيــة لــبعض النــصوص يف القــرآن الكــريم اعتبارهــاألحكــام ، واســتنبطوا 

  :باآليتتدلوا عىل ذلك ورأوا جواز األخذ هبا، واس

                                                           

 - ٢٠٠١ / ١٢ / ٢٤ تــاريخ اجللــسة - ٧٠ لــسنة - ٢٧١٥لطعــن رقــم ا: راجــع  )١(

 .١٣١٥  رقم صـــ- ٢ رقم اجلزء ٥٢مكتب فني 

قواعــد األحكــام للعــز بــن  ، ١٦٦ ، معــني احلكــام صـــــ٨٣ الفواكــه البدريــة صــــــ)٢(

 ) .٢/١٢٦(عبدالسالم 



  

)١٤٣٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 أو :  آن اا:  

ْ وجـاءوا عــىل قميـصه بـدم كـذب قــال بـل سـولت لكـم أنفــسكم ":  تعـاىلقولـه ُ ْ َُ ْ ُ ٍُ َ َ َ ْ َْ َ ََّ َ َ َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ ِِ ُ

َأمرا فصرب مجيل واهللاَُّ املستعان عىل ما تصفون  ُُ ِ َِ ََ ْ َْ َ ًَ َ َ ْ َُْ ٌ َ ٌ
َ")١(.  

َ واستبقا الباب و":  تعاىلوقوله َ َ َْ َ َ ِقدت قميصه مـن دبـر وألفيـا سـيدها لـدى البـاب ْ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َْ َ َْ َ ْ َِّّ َ َ َ َ ٍ ِ ِ َ َ

ــسجن أ ــوءا إال أن ي ــك س ــن أراد بأهل ــزاء م ــا ج ــت م َقال َ ََ َ ْ َ ْ َْ ُ ُ َ َ َْ َّ ِ ً ََ ِ َ ِ ُ َ ْ ــيمْوَ ــذاب أل ٌ ع
ِ َ ٌ ــي ، ََ ــال ه َق

ِ َ َ

َّراودتني عـن نفـيس وشـهد شـاهد مـن أهلهـا إن كـان قميـصه قـد َ ٌ َ ُْ َ َ َُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ِ ْ َ ْ مـن قبـل فـصدقت َ ََ َ َُ ُ ٍْ ِ

َّوهو من الكاذبني وإن كـان قميـصه قـد مـن دبـر فكـذبت وهـو مـن الـصادقني، فلـام  َ َ َْ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َْ َّ ََ ٍَ َِ ْ ِ

ِرأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ِ ِ ِ ِ
َ َّ َّ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َُ َ َ ُ َ َّْ ْ ََّ ِ َِّ َ َ ُ ٍَ" )٢( . 

ــي ــدفف ــا ي ــات م ــذه اآلي ــوب  ه ــىل أن يعق ــالمة - |- ّل ع ــة س ــتدل بقرين  اس

 بـأن الـذئب قـد - | - َالقميص من التمزيـق عـىل كـذب دعـوى إخـوة يوسـف

 العزيـز امـرأةّوكذلك استدل الشاهد بقرينة قـد القمـيص مـن دبـر عـىل كـذب ، أكله

 .)٣(| - وبراءة يوسف

م : ا و ا ا~ :  

 آثــار وبنــاء األحكــام عليهــا بإثبــاتوهنــا وســيلة ّ احــتج القــائلون بالقرينــة عــىل ك

 :كثرية ، منها 

ْعــن- ١ ــرة، َ َ أيب هري َ ْ َ ُ ِ َقــال ÷َ ُقــال رســول اهللاِ : َ َُ َ ــان معهــام ": ×َ ــنام امرأت َ بي َُ َ ََ َ ْ ِْ َ ََ

َابنامها  ُ َ َجـاء الـذئب فـذهب بـابن إحـدامها ، ْ ُ َ ْْ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ َ َِّ َفقالـت هـذه لـصاحبتها، َ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َ َ َإنـام ذ: َ َ َّ َهـب ِ َ

                                                           

 )  .١٨: (سورة يوسف ، اآلية ) ١(

 ) .٢٨-٢٦(سورة يوسف ) ٢(

 ) .١٥/ ٩(،  تفسري القرطبي ) ١٠٦٥/ ٣ (العريبأحكام القرآن البن ) ٣(



 

)١٤٣٦(  دور ات اا   

ِبابنك  ِ
ْ َوقالت األخـرى، ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِإنـام ذهـب بابنـك : َ ِ

ْ َ َِ َ َ َّ َفتحاكمتـا إىل داود ، ِ ُ َ ََ َِ َ َ َفقـ، |ََ ِ بـه َىضَ ِ

َللكـــربى  ْ ُ ْ ـــن داود ، ِ ـــا عـــىل ســـليامن ب َفخرجت ُ َ َ َِ َ َ ْ ُ ََ َ ََ ـــال، |َ ـــاه، فق َفأخربت َ َ َُ ََ َْ
ـــوين : َ ِائت ُ ْ

َبالسكني أشقه بينهام  ُ َ ْ َِّ ُ ُّ ُ َ ِ ِّ ِفقالـت ا، ِ َ َ َلـصغرىَ ْ َال تفعـل يرمحـك اهللاُ : ُّ ُْ ََ ْ َ ْ َ َهـو ابنهـا ، َ ُ ْ َ َفقـىض ، ُ َ َ

َبه للـصغرى  ْ ُّ
ِ ِ َوقـال أبـو هريـرة . "ِ َ ْ َ ُ ُ ََ َ ٍواهللاِ إن سـمعت بالـسكني قـط إال يومئـذ : ÷َ ِ ِ

َ َ ِّ َْ ْ ََّ ِ ُِّ َ ِ ِّ ِ ُ ْ ،

َوما كنا نقول إال املدية  َُ َْ َّ ُُْ َّ ِ ُ َ َ)١(.  

 نصفني وعـدم شـفقتها عليـه أنـه لـيس ابنهـا، ّ بقرينة رضا الكربى أن يشقهفاستدل

فهـذا يـدل ،  عـن الـدعوى حتـى ال يـذهب الطفـلتنعـتبينام أشفقت الـصغرى وام

 .عىل أنه ابنها إذ أن اهللا أودع يف قلوب األمهات الشفقة عىل أبنائهن 

ْعن- ٢ َ جابر بن عبد اهللاَِّ قالَ َ ِ
ْ َ ْ َِ ِ ْأردت اخلـروج إىل خيـرب فأتيـ: ِ ْ ُ ََ َ َُ َ ََ َ َ ِْ ُْ َت رسـول اهللاَِّ َ ُ َ ُ× ،

ُفــسلمت عليــه، وقلــت لــه َ ََ ْ َ َُّ ُُ َِ
ْ ْ َإين أردت اخلــروج إىل خيــرب فقــال: َ َ َ ََ َ َ ْْ ُ ََ ُِ ُِْ َ ِإذا أتيــت وكــييل : ِّ ِ

َ َ َْ َ َ ِ

ِفخذ منه مخسة عرش وسقا، فإن ابتغى منك آية، فضع يدك عىل ترقوته  ِ ِ ِ
َ َ ْ ْ َ َ ُُ َ َ ً َ ً َ َ َ َْ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ ْ ْ َُ َْ َ ِ ِ َ

)٢(.  

 .مقام الشهادة وتلك هى القرينة  العالمة فأقام

ْعـــن-٣ ـــر َ ـــن عم َ اب َ ُ ـــال –^ -ِْ َ ق ـــود : َ ـــر بـــن اخلطـــاب اليه َأجـــىل عم ُ ْ ُ ُْ َ ُ َْ ِ َّ َْ َ َ

َوالنص ِ من أرض احلجـاز، َارىََّ َ ْ
ِ ِْ ِ ْ ُ وكـان رسـول اهللاِ "َ ُ َ َ َ َقاتـل أهـل خيـرب، -× -َ َ ْْ َ ََ ََ َ

َّحتى أجلـأهم إىل قـرصهم، وغلـب عـىل الن ََّ َ ََ َ َ ُ ََ َ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ َ َْ ِخـل واألرض َ ْ ِْ َ َ َ فـصاحلوه عـىل "ْ ََ ُ ََُ

                                                           

الـسنن الكـربى للبيهقــى ، ألمحـد بــن احلـسني بــن عـىل بــن مـويس اخلراســانى ، ) ١(

 لبنـان ، – بـريوت – ، دار الكتب العلمية ٢١٢٨٨ عطا ، رقم حممد عبدالقادر: حتقيق 

 ) .١٠/٤٥٢ (٢٠٠٣ ،  ٣ط

ــاب ) ٢( ــى داود ، ب ــنن أب ــم : س ــة ، رق ــق ٣٦٣٢الوكال ــدين :  ، حتقي ــى ال ــد حم حمم

 ).٣/٣١٤ (– بريوت –عبداحلميد ، املكتبة العرصية 



  

)١٤٣٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ِأن لرســـول اهللاِ 

ُ َ
ِ َّ ـــضاء و-× -َ ـــصفراء والبي َ ال َ َ ََّ ََ ْ َْ ـــت ْ ـــا محل ـــم م ـــة وهل ْاحللق َ َْ ََ َ ْ َُ َ َ َْ

َركــاهبم وخيرجــون منهــا،  ْ َ َِ َ ُ َُ ْ ُ ُْ ً فاشــرتط علــيهم أن ال يكتمــوا وال يغيبــوا شــيئا، "ِ ُ َْ ِّ ُ ُ َ ْ َْ ْ َُ َ ََ َْ َ ْ َ ِ َ َ َ

ُفإن فعلـوا  َ َ َْ َفـال ذمـة هلـم وال عـصمة ، ِ ََ ْ َّْ َ
ِ َِ َُ ْ فغيبـوا مـسكا حليـي بـ"َ ُِّ َ ْ َ َُِّ ً َ ْ أخطـب وقـد ِنَ َْ َ َ َ َ

ِكــان قتــ ُ َ َل قبــل خيــرب َ َ ْْ َ َ ِ كــان احتملــه معــه إىل خيــرب حــني أجليــت النــضري فيــه -ََ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َّ َ َ ََ ْ َ َْ َ ُ َ ُ ُْ َ َ َ ِ َ َ

ــيهم  ْحل ُُّ
ِ

ُفقــال رســول اهللاِ ، ُ َُ َ َ ٍّ لــسعية عــم حيــي -× -َ َ ِّ َُ َ َْ ِ ــن  :ِ ــي ب ــن مــسك حي ِأي ْ ُ َِّ َ ْ َ ُْ َ

ــه مــن النــضري؟  ِأخطــب الــذي جــاء ب ِ ِ ِ َِّ ْْ َ َِ َ َّ َ َقــال ، "َ ــ: َ ْأذهبت َ َ ْ ُه احلــروب والنفقــات َ ََّ َ َ ُ ُُ ُْ ،

َفقال  َ ٌ العهد قريب ": -× -َ َِ َ ُ ْ ُواملـال أكثـر مـن ذلـك، فدفعـه رسـول اهللاِ ، ْ َ ُُ َ ُُ َ ْ ََ َ ََ َْ ِ ِ َ َْ- 

َّ إىل الزبري بن العوا- × َ ْ َْ ِ ِ ْ ُّ َ ٍ فمسه بعذاب-÷  - ِمِ َ َ ُِ َّ َ َ" )١(.

ــذه ــذا فه ــا ه ــي أورده ــرية الت ــة الكث ــرأي األدل ــالال ــل ب ــت العم ــاء   تثب قرائن يف بن

 . الداللة يف  الثبوت ، ووضوح يف ملا هلا من قوة اماألحك

  : امن  ا  : ام اأي

 يف األخـذ بـالقرائن خطـورة ملـا حيوطهـا مـن االحـتامالت يرون احلنفية بعض

  .)٢(من شأهنا إنزال العقوبة عىل شخص ال يستحق العقاب

وا ا   اا  :   

 روي عن عـىل بـن أبـى طالـب أنـه أيت برجـل وجـد يف خربـة بيـده سـكني ما- ١

ــيل  ــسأله ع ــه، ف ــشحط يف دم ــل يت ــه قتي ــني يدي ــدم، وب ــة ب ــال÷ ملطخ ــا ": فق أن

                                                           

 ٢٠١٤ة النرش صهيب عبداجلبار ، سن: اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد ، تأليف ) ١(

 )١٥/٤٦. ( 

حممـد رأفـت / ، النظام القضائي يف الفقـه اإلسـالمي ، د) ٧/٢٠٥( البحر الرائق ) ٢(

 .٤٦٩، صــ١٩٩٤عثامن ، دار البيان 



 

)١٤٣٨(  دور ات اا   

: ً مـرسعا، فقـالرجـل، فلـام ذهبـوا بـه أقبـل "اذهبوا بـه فـاقتلوه": قال عيل، "قتلته

يـا أمـري املـؤمنني مـا ": جـل، فـردوه، فقـال الر"ّيا قوم ال تعجلـوا ردوه إىل عـيل"

ـا محلـك عـىل أن قلـت":  فقال عيل لـألول"هذا صاحبه أنا قتلته أنـا قتلتـه ومل : م

يا أمـري املـؤمنني ومـا أسـتطيع أن أصـنع وقـد وقـف العـسس عـىل ":  قال"تقتله؟ 

َّالرجل يتشحط يف دمه وأنـا واقـف ويف يـدي سـكني وفيهـا أثـر الـدم، وقـد أخـذت 

ـــ ـــة، فخفـــت أال يقب ل منـــي وأن يكـــون قـــسامة فاعرتفـــت بـــام مل أصـــنع يف خرب

 "بئـسام صـنعت فكيـف كـان حـديثك؟ ": فقـال عـيل، "واحتسبت نفيس عند اهللا

 بقـــرة فــذبحت )١(إين رجــل قـــصاب وخرجــت إىل حــانويت يف الغلـــس": قــال

وسلختها، فبينام أنا أصلحها والـسكني يف يـدي أخـذين البـول فـأيت  خربـة كانـت 

اجتي، وعـدت أريــد حـانويت فـإذا أنــا هبـذا املقتــول بقـريب فـدخلتها، فقــضيت حـ

يتشحط يف دمه، فراعني أمره فوقفـت أنظـر إليـه والـسكني يف يـدي، فلـم أشـعر إال 

، "هـذا قتـل هـذا مـا لـه قاتـل سـواه": بأصحابك قـد وقفـوا وأخـذوين فقـال النـاس

فقـال عـيل للمقــر ، "فأيقنـت أنـك ال تـرتك قــوهلم لقـويل، فاعرتفـت بـام مل أجنــه

ًأغـواين الـشيطان فقتلـت الرجـل طمعـا ":  فقـال"فأنـت كيـف قـصتك؟ ": اينالث

ــت مــن اخلربــة واســتقبلت هــذا  ــه، ثــم ســمعت حــس العــسس، فخرج يف مال

 فاسـترتت منـه بـبعض اخلربـة حتـى أتـى العـسس صفالقصاب عىل احلال التي و

فأخــذوه وأتــوك بــه، فلــام أمــرت بقتلــه علمــت أين ســأبوء بدمــه أيــضا، فاعرتفــت 

يــا أمــري ":  قــال"مــا احلكــم يف هــذا؟ ": فقــال للحــسني ريض اهللا عنــه. "بــاحلق

ًاملؤمنني إن كان قد قتل نفسا فقـد أحيـا نفـسا، وقـد قـال اهللا تعـاىل َ ومـن أحياهـا ": ً ْ ْ ََ ََ

                                                           

 .الغلس بفتحتني ظلمة آخر الليل ) ١(



  

)١٤٣٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًفكـأنام أحيـا النـاس مجيعـا  َِ

َ َ َّْ َ َ َ َّ وأخـرج ديـة القتيـل مـن بيــت ، ّ عــيل عـنهامّفخـىل )١( "ََ

 .)٢(املال 

ــرائن الظــاهرة هــذا األيف ــه الق ــر مل يؤخــذ بــام دلــت علي فلــو أخــذنا هبــا ، ث

 هـذا املعنـى يقـول اإلمـام ابـن يفلذهبت دمـاء وأمـوال ملجـرد االحـتامل ، و

 عـىل أمـري املـؤمنني ضـت يقول ابن القيم عن القضية التي عر-‘ -القيم

وهذا إن كـان صـلحا وقـع برضـا األوليـاء فـال إشـكال، وإن كـان : ÷ -عيل

 فاملعروف من أقوال الفقهـاء أن القـصاص ال يـسقط بـذلك؛ ألن بغري رضاهم

اجلاين قـد اعـرتف بـام يوجبـه ومل يوجـد مـا يـسقطه فيتعـني اسـتيفاؤه، وبعـد 

 .)٣(فلحكم أمري املؤمنني وجه قوي 

اء وأي رإ :   

 األول هـو األوىل بـالرتجيح، الـرأي أن يل هذا العرض لكـال الـرأيني يتـضح بعد

عتمد عليها هـذا الـرأي، ولـضعف مـا اسـتند إليـه القـائلون بعـدم أدلة التي لسالمة األ

حجيــة القــرائن، ومــن الغريــب أن الفقهــاء الــذين ذهبــوا إىل عــدم األخــذ بالقرينــة، 

ذهب بعضهم إىل األخـذ هبـا ، فبنـى أحكامـا خمتلفـة عـىل قـرائن أخـرى، فـاخلري 

ــالقرائن، ــانعني للعمــل ب ــة امل ــاء احلنفي ــد فقه ــن الــرميل أح ــىل اب ــر ع ــذي أنك  وال

ال شـك أن مـا زاده ابـن الغـرس ":  قـائالثبـات وسـائل اإلبـنيالغرس ذكـره للقرينـة 

                                                           

 ) .٣٢(سورة املائدة ، اآلية ) ١(

ن أبى بكر بـن أيـوب بـن الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ألبو عبداهللا حممد ب) ٢(

 ) .١/١٤١(ه ١٤٢٨ ط األوىل - مكه–القيم اجلوزية ، دار عامل الفوائد 

 .٦٧ الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية  صـــ)٣(



 

)١٤٤٠(  دور ات اا   

 هــذا الفقيــه املــانع لألخــذ "غريــب خــارج عــن اجلــادة، فــال ينبغــي التعويــل عليــه

 .)١(بالقرائن سئل عن مسألة فبنى احلكم فيها عىل القرينة 

ــئلاملوســوعة جــاء يف فقــد ــة س ــة الكويتي ــده، :  الفقهي ــا عــن وال رجــل تلقــى بيت

ــازع وال مــدافع مــدة تنيــف عــىل  ــوه مــن غــري من ــه مــا كــان يتــرصف أب وتــرصف في

ــل  ــل تقب ــىل، فه ــدهم األع ــت جل ــدعون أن البي ــة ي ــرز مجاع ــنة، وب ــسني س اخلم

 آبـائهم، وعـدم قيـام مـانع عدعواهم مع اطالعهـم عـىل التـرصف املـذكور، واطـال

ــاب ــدعوى؟ ، أج ــن ال ــنعهم م ــذ: يم ــسمع ه ــاوى ال ت ــاء يف فت ــد ج ــدعوى، فق ه ال

الولــواجلي رجــل تــرصف زمانــا يف أرض، ورجــل آخــر رأى األرض والتــرصف، 

ومل يدع ومات عىل ذلك، مل تـسمع بعـد ذلـك دعـوى ولـده، وتـرتك للمتـرصف؛ 

. ألن شـاهد احلـال هلـم، هـذا مـع مـا يف سـامعها مـن فـتح بـاب التزويـر والتلبــيس

عوى يف هــذه املــسألة التــي ســئل عنهــا فهنــا نجــد اخلــري الــرميل يمنــع ســامع الــد

 .)٢(مستندا إىل فتوى الولواجلي بعدم السامع بناء عىل القرينة  

   اخلامس املطلب

  باخلربة ثباتاإل يف احملكم دور

ُ الوسائل التي تعني عىل إظهار احلـق وكـشف وجـه الـدعوى قـول اخلـرباء ، من

ــسائل الف ــربة بامل ــة واخل ــم املعرف ــذين هل ــم ال ــرباء ه ــوع واخل ــان موض ــة إذا ك ني

ــب  ــول الطبي ــن ذلــك ق ــايض، وم ــب عــىل الق ــة تغي ــة أو عدمي ــسألة فني ــه م النــزاع في

                                                           

  .٨٦ - ٨٥أمحد عبد املنعم البهي، صـ/ طرق اإلثبات يف الرشيعة والقانون، د:  انظر )١(

 – الكويت – األوقاف والشؤون اإلسالمية املوسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة:  انظر)٢(

 ) .١/٢٣٤ (– الكويت –ط الثانية دار السالسل 



  

)١٤٤١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الــرشعي يف ســبب الوفــاة، وغــري ذلــك ممــا خيــتص بمعرفتــه الطبيــب ، وكــذلك 

ٌقــول املهندســني والفاحــصني واملختــصني بمعرفــة اخلطــوط والبــصامت، كــل 

ر يف عيـوب احليــوان فـيام يتعلـق ويتـصل بمجـال ختصـصه، وكـذلك قـول البيطـا

 .ودائه 

ــري ــصاص يف واخلب ــاحب االخت ــو ص ــال ه ــني ٍجم ــا ، أو ّمع ــون طبيب ــأن يك ً ، ك

ــاجرا   ذلــك مــن املهــن واالختــصاصات  ، ويــديل اخلبــري غــري   أوًحماســبا أو ،ًت

ّبرأيـه وخربتــه يف الوقـائع حمــل النــزاع إذا شـق عــ  اإلملــام بمــسألة ٍ حكمـني املىلّ

 التحكـيم ، أو مـن هيئـةُة، وإذا طلب منـه ذلـك فقـط ، إمـا  مـن ّبعينها من الناحية الفني

ّ يقيـد اخلـصوم وال يقيـد  فـال، إلزامأحد اخلصوم، وليس لرأيه   التحكـيم ، وال هيئـةّ

ًمانع أن يكون اخلبري حمكام   .)١( ً للتحكيم أهال اتفق عليه الطرفان وكان إذا ،ّ

املحكمـــني مـــن  هــذا املعنـــى قـــضت حمكمـــة متييــز ديب بـــأن اختيـــار يفو

املهندســني ، وإن اعتــربوا قـــضاة ، إال أنــه ال حيظــر علـــيهم اســتخدام خـــربهتم 

                                                           

ّ ويظهر بذلك اتفاق التحكيم مع اخلربة  يف أن كال من املحكم واخلبـري ليـسا مـن )١( ً

ٍأعضاء اجلهاز القضائي ويصدران رأيا فنيـا يف قـضية ٍ معينـة
ّ ً وخيتلفـان يف أن اخلبـري . ًّ

ّلوقائع دون القانون فال حيكم، واملحكم يبدي رأيه يف كلـيهام فـيحكم يبدي رأيه يف ا

وال . ّوال يشرتط تعيني اخلبـري باالسـم ويـشرتط يف املحكـم. ًبناء عىل خربته القضائية

 .ّأن يطعن اخلصوم يف حكم املحكم ّجيوز الطعن يف شهادة اخلبري وجيوز



 

)١٤٤٢(  دور ات اا   

 جمــال أعــامل املقاولــة موضــوع التحكــيم ، يف الــسوق يفومعلومــاهتم الــسائدة 

  .)١( السوق لبعض املواد اخلاصة باملقاوالت يفمثل معرفة األسعار السائدة 

 ، نقــسم هــذا املطلــب اخلربةبــ ثبــات اإليف نتعــرف عــىل دور املحكــم وحتــى

 :إىل الفروع اآلتية 

   األولالفرع

   والعدول عنه ــر ندب اخلبيطلب احملكم إزاء دور

 التحكــيم ولــو مــن هليئــة أن ٣٦/١ مادتـه يف تحكــيم قــانون اليف املــرشع أجـاز

 اختــصاص أي يف مــسألة فنيــة يف الــرأيتلقـاء نفــسها نــدب خبــري أو أكثــر ملعرفـة 

 يكــون النــدب وقــد ، اخلــربةعــدم معرفتهــا إال مــن خــالل أهــل طاملــا تــرى اهليئــة 

 كــل األحــوال تلتــزم هيئــة التحكــيم بــام اتفــق يفبطلــب مــن اخلــصوم أنفــسهم ، و

 عـىل ندبـه ، لكـون املوافقـة من حيث طلـب نـدب اخلبـري ، أو عـدم طرافعليه األ

ــاإلتفــاقالتحكــيم مــصدره اال ــد ب ــة ال تتقي ــة ، وألن اهليئ  تبعــةامل اتجراء مــن ناحي

 . )٢(أمام القضاء من ناحية أخرى

 ال حيـوز قـوة األمـر املقـيض طاملـا قـد خلـت أسـبابه ثبـات كـان حكـم اإلوملـا

ــازع عليهــا بــني اخلــصوم وصــدر بالبنــاء عليهــا حكــم  مــن حــسم مــسألة أوليــة متن

 اتإجـراء، ومن ثم جيوز ملحكمـة التحكـيم أن تعـدل عـام أمـرت بـه مـن ثباتاإل

 أوراق الـدعوى مــا يكفـي لتكـوين عقيـدهتا للفــصل يف  إذا مـا وجـدت يفثبـاتاإل

                                                           

 املوسوعة العربية ألحكام  ،٢٣/٤/٢٠٠٠ ، جلسة ٩٩ لسنة ٥٣٧طعن رقم : انظر) ١(

 . وما بعدها ٥٤٣النقض والتمييز ، صالح هاشم ، الكويت ، صــــــــــ

 . وما بعدها ٣٦٩فتحي واىل ، التحكيم ، مرجع سابق ، صـــ / د: راجع  )٢(



  

)١٤٤٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــزاع ،  ــوع الن ــنموض ــائل اإلوم ــإن وس ــم ف ــات ث ــن ثب ــي م ــرباء ه ــدب اخل ــا ن  ومنه

ــة التحكــيم وصــوال ــدعوى ق لوجــه احلــًاملــسائل التــي ختــضع لتقــدير هيئ  يف ال

 بعـد تنفيـذه، واملــرشع جـراء هلـا أال تأخــذ بنتيجـة اإلكـامشـأهنا شـأن املحـاكم ، 

 بيــان أســباب العــدول عــن ثبــات يف نــص املــادة التاســعة مــن قــانون اإلوإن تطلــب

ً يف حمــرض اجللــسة ، إال أنــه مل يرتــب جــزءا معينــا عــىل خمالفــة ثبــات اإلإجــراء ً

 ً.ذلك ، حيث إن النص يف هذا الشأن تنظيميا

ــأن يفو ــنقض ب ــة ال ــضت حمكم ــى ق ــذا املعن ــائل ه ــات اإلوس ــدب ثب ــا ن  ومنه

 ق لوجـه احلـًي ختـضع لتقـدير هيئـة التحكـيم وصـوالاخلرباء هي من املسائل التـ

ــزم احلكــم املطعــون فيــه هــذا النظــر وإذيف الــدعوى شــأهنا شــأن املحــاكم ،   الت

وقـىض بــرفض الـدفع املبــدي مـن الطــاعنني عـىل ســند مـن أن هيئــة التحكـيم هــي 

ــري  ــدب اخلب ــم ن ــن حك ــدوهلا ع ــبب ع ــن س ــصحت ع ــا أف ــىل وأهن ــري األع اخلب

الـــدعوى، فـــضال عـــن أن الطـــاعنني مل يتمـــسكا بـــبطالن  بـــام قـــدم يف كتفـــاءباال

 اخلــصومة لعــدم إصــدار هيئــة التحكــيم قــرارا بإعــادة الــدعوى للمرافعــة اتإجـراء

 ومـن ثـم ، هلـام التحـدي أمـام حمكمـة الـنقضوز فـال جيـستئنافأمام حمكمة اال

 .)١(فإن النعي عليه هبذا السبب يكون عىل غري أساس

ــوال ــيم اس ــة التحك ــىل هيئ ــب ع ــرباء مل جي ــشتهمتدعاء اخل ــرهم ، يف ناق  تقري

 لزومه ، كـام هلـا كامـل احلريـة إذا مل جتـد بـام ا هلا ذلك إذا تراءى هلجيوزوإنام 

                                                           

 مكتـب - ٢٠١٠ / ٢ / ٢٣ تاريخ اجللـسة - ٧٤ لسنة - ١٩٦الطعن رقم :راجع  )١(

  .٢٨٨ ، صــــــ ٦١فني 



 

)١٤٤٤(  دور ات اا   

ــلطة  ــن س ــا م ــشة يفهل ــذه املناق ــة إىل ه ــة حاج ــدير األدل ــتامدا تق ــر اع ــىل تقري  ع

  .)١(اخلبري ، فال يضريها الطعن عىل حكمها بعد ذلك

 خبـري مـرجح ، تعيـني يف اخلـصوم أحـدجابـة طلـب  ملزمـة بإغـري أن اهليئة كام

ـــد وجـــدت  ـــت ق ـــى كان ـــدب  ، ويفمت ـــري املنت ـــر اخلب ـــدعوى يف تقري  أوراق ال

 . إليه انتهت الذي الرأي القتناعها بفي األخرى ما يكعنارصهاو

    زارة ال ؟م  اب م  :  ا واال

 حمكمــة املوضــوع وهيئــة التحكــيم ،  تنبــئ عــن اخــتالف الوضــع بــنياإلجابــة

 هــذا املعنــى قــررت حمكمــة يفوبالنــسبة ملحكمــة املوضــوع يــشرتط ذلــك ، و

ــنقض  ختتــار اخلــرباء مــن بــني أن - هيئــة التحكــيم  – املحكمــةعــىل:  بأنــه ال

 لــسنة ٩٦وقــد بينـت املــادة األوىل مــن املرسـوم بقــانون رقــم . املقبـولني أمامهــا 

 اخلـرباء املقبـولني أمـام املحـاكم -  جهـات القـضاء  بتنظيم اخلربة أمام-  ١٩٥٢

 الــرشعيبــأهنم خــرباء اجلــدول احلــاليون وخــرباء وزارة العــدل ومــصلحة الطــب 

ـــق هـــا يعهـــد إليالتـــيواملـــصالح األخـــرى   بـــأعامل اخلـــربة وكانـــت إدارة حتقي

 عـىل مـا قررتـه املـذكرة اإليـضاحية للقـانون -  هذه املصالح يفالشخصية تدخل 

 مـــن هـــذه اإلدارة لفحـــص ًإن نـــدب حمكمـــة املوضـــوع خبـــريا فـــ- املـــذكور 

 إن املــرشع مل يرتــب الــبطالن عــىل مــع ، )٢(البــصامت غــري خمــالف للقــانون 

                                                           

 املرجع يف أصول التحكيم ، مرجع –‘ –حممود مصطفي يونس / د: راجع  )١(

 . وما بعدها  ٣٦٨سابق ، 

  ١٨ ، مكتـب فنــي ١٩٦٧/٣/٣٠ ق ، جلـسة ٣٣ لـسنة ٣٣٥الطعـن رقـم :  راجـع )٢(

  .٧٥١صـــــ رقم 



  

)١٤٤٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 حكمــه يفختطــى قــاىض املوضــوع خــرباء اجلــدول إىل غــريهم دون أن يفــصح 

 كــشف بـسلوكه هـذه الــسبيل يكـون قـد ألنــه ،عـن األسـباب الدافعــة هلـذا التجـاوز 

 .  يطمئن إىل من صار ندبه أنهإىل من تم ختطيه وعن أنه يرتاح 

 بالنسبة للوضع أمام هيئـة التحكـيم ، فـال يلـزم أن يكـون اخلبـري املنتـدب مـن أما

 اخلبـري أن يكـون فـياخلرباء املقيدين بجـدول اخلـرباء  بـوزارة العـدل ، وإنـام يك

ً ، كـأن يكـون طبيبـا ، أو تـاجرا ّمعـني ٍجمـال االختـصاص يف صاحب   ًحماسـبا أو ،ً

ّ  برأيـه وخربتـه يف الوقـائع حمــل ليـديل  ذلـك مـن املهـن واالختـصاصاتغـري أو

ــد يــة،ّ اإلملــام بمــسألة ٍ بعينهــا مــن الناحيــة الفنحكمــني املىلّالنــزاع إذا شــق عــ  عن

  .)١(طلبه 

  الثاني الفرع

   احملكم إزاء طلب اخلصم مناقشة اخلبريدور

قـا لـه تتحـتم عـىل هيئـة التحكـيم  طلب اخلصم مناقشة اخلبري ليست حإجابة إن

ً منتجـا ، أو جـراء تقـدير مـا إذا كـان هـذا اإليفإجابته إليه ، بـل هـى صـاحبة الـسلطة 

  .)٢( الدعوىيفغري منتج 

                                                           

 .٣٧٠اجلامل وعكاشه ، التحكيم ، مرجع سابق ، صــــ : راجع )١(

  ٠٢، مكتـب فنـي ١٩٥١/٤/١٩ ق ، جلـسة ١٩نة  لـس١١٨نقض مدين ، الطعـن  )٢(

 اخلرباء غري مقيد للمحكمة أي إن ر، ويف هذا املعنى قضت حمكمة النقض ٧٥٦صـــ

 و من ثم ال يعيب قضائها إذ إليهذلـك أهنا ال تقىض يف الدعوى إال عىل أساس ما تطمئن 

ع تـدخل يف هى أطرحت النتيجة التي أمجع عليها ستة مـن اخلـرباء مـن أن أرض النـزا

مستندات الطاعنني و ذهبت بام هلا من سـلطة التقـدير املوضـوعية إىل نتيجـة خمالفـة 



 

)١٤٤٦(  دور ات اا   

 إذ هـى مل جتـب طلـب مناقـشـة اخلـرباء الـذين ، تثريب عىل هيئـة التحكـيم وال

بــه مــا دام مــا  وأخــذت إليــه اطمأنــت الــذيمل تتفــق تقــاريرهم مــــع تقريــر اخلبــري 

 مـع وضـوح جـراء حكمها من أسباب يفيد أهنا مل تـر حاجـة إىل هـذا اإليفأوردته 

 . الدعوى يفوجه احلق 

ــم ًواســتكامال ــدور املحك ــات اإليف ل ــربة ثب ــدوا اخل ــني أن يعق ــإن للمحكم  ، ف

جلـسه لــسامع أقـوال اخلبــري املنتـدب ولــو مــن تلقـاء نفــسها ، أو بنـاء عــىل طلــب 

 يف النــزاع لــسامعه ومناقــشته ملــا ورد يف الفرصــة لطــرحــةإتاأحــد اخلــصوم مــع 

ً جلـسة املناقـشة خبـريا مـن يف أودعـه ، ولكـال اخلـصمني أن حيـرض الذيتقريره 

طرفــه أو أكثــر ليطــرح رأيــه فــيام تناولــه تقريــر اخلبــري املنتــدب مــن مــسائل فنيــة ، 

  .)١(كيم  التحاتفاق غري ذلك بإىل ني الطرفإرادة عدم اجتاه إطار يفوذلك كله 

   الثالثالفرع

  ة للخبرياإلجرائي حتديد املهمة يف احملكم دور

ــأ ــة تلج ــيم هيئ ــامل إىل التحك ــن األع ــل م ــث عم ــم بح ــربة تكلفه ــاب اخل  ، أرب

 يقــوم الـذي الشخـيص فـإنام معوهلـا األول يكـون عـىل البحـث ، رأهيـم فيـهإبـداءو

 احلقيقــة اجاسـتخر وكفاءتـه اخلاصـة إىل اسـتعداده فيـه بحـسب لبـه اخلبـري ليـص

ً فلـيس لذاتـه مقـصودا د سـامعه الـشهوأمـا  به عىل كـشفها ، وحكم يستعني املالتي

                                                                                                                                              

 ، ١٩ لـسنة ٠١٦٣الطعـن رقـم  : متى كانـت قـد أوردت األدلـة املـسوغة هلـا ، راجـع 

  .٥٦٠ ،  صـــــ٣ ، مكتب فني ٦/٣/١٩٥٢

ـــصومة ، دار احلديـــديعـــىل / د:  راجـــع )١( ـــي يف اخل ـــري الفن ـــضة  ، دور اخلب النه

 . ٣٥٦ ، صـ ١٩٩٣العربية



  

)١٤٤٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 الشخـيص هو أمر حيصل من بـاب إعانـة اخلبـري عـىل القيـام ببحثـه إنام ، وللقايض

 حقائقهـا مـن جمـرد املاديـات اسـتخراجً قد يصادف أمورا ثانويـة ال يـستطيع الذي

 عـام تعيـه صـدور النـاس مـن املعلومــات ريالتحـ يعـالج بحثهـا فيـضطر إىل التـي

 اه ممـا تفيـده إيـأخـرى لريجـع بـني حقيقـة وأو ، الواقعيـة هـا يظنالتيليثبت احلقيقة 

  يبحثهـا بشخـصه ،التـي كل حال إنام يكون عـىل املاديـات يف معولهاملاديات ، و

ــام أن معــول  ــىل البحــث املحكمــنيك  جيريــه الــذي الشخــيص ال يكــون إال ع

 .)١(اخلبري 

 إبـدال كـذلك ، ومتهيـدي يكون بمقتىض حكـم ابتداء بري تعيني اخل ويكون

ــالــذياخلبــري  ــره ن يتــأخر دون مــربر ع ــداع تقري ــا ، األجــل املحــدد يف إي  أم

 مـن أداء املأموريـة ، فـإن إبدالـه ال يـستلزم صـدور ؤه يطلب إعفاالذياخلبري 

دال اخلبـري  عـىل هـذه احلالـة األخـرية إبـًوقياسـا التحكـيم ،هيئـةحكم بـه مـن 

 مـن اسـمه اسـتبعد أو ، يفً مل يصادف تعيينه حمال ، كـام لـو كـان قـد تـوالذي

 فمـنً مل يـشرتط القـانون أن يكـون قـرار اإلبـدال رصحيـا  ، وطاملا ،اجلدول 

 .)٢(ًثم جيوز أن يكون ضمنيا 

                                                           

/  لـدى دإليـه مشار ٢٧/٥/٢٠٠٥ق ، جلسة ٥٣ لسنة ٤٤٧١الطعن رقم : قارب  )١(

 .٣٩٩حممود مصطفي يونس ، مرجع سابق ، صــ 

 وقد جرى قضاء حمكمة الـنقض عـىل أنـه ولـئن كانـت املـادة التاسـعة مـن قـانون )٢(

للمحكمـة أن تعـدل (تنص عىل أن  بإصدار قانون اإلثبات ١٩٦٨ لسنة ٢٥اإلثبات رقم 

عام أمرت به من إجراءات اإلثبات برشط أن تبني أسباب العدول باملحرض وجيوز هلا 

ممـا مـؤداه أن حكـم ) أال تأخذ بنتيجة اإلجراء برشط أن يبني أسـباب ذلـك يف حكمهـا



 

)١٤٤٨(  دور ات اا   

 التحكـيم عنـد احلكـم بنـدب اخلبـري أن تـضمنه بتقـديم تقريـر شــفاهة أو وهليئـة

 وحتديـد ،)١(اخلبري ومأموريتـه ، واملـدة اإلجرائيـة إلمتـام املأموريـة كتابة ، واسم 

                                                                                                                                              

اإلثبات ال حيوز قوة األمر املقيض طاملا خلت أسـبابه مـن حـسم مـسألة أوليـة متنـازع 

ها بني اخلصوم وصدر بالبناء عليها حكم اإلثبات ومن ثم جيوز للمحكمة أن تعدل علي

عام أمرت به من إجراءات اإلثبـات كـام هلـا أال تأخـذ بنتيجـة اإلجـراء بعـد تنفيـذه وأن 

تطلب املرشع بيان أسباب العـدول عـن إجـراءات اإلثبـات يف حمـرض اجللـسة وبيـان 

ت الذي تنفذ يف أسباب احلكم إال أنه مل يرتتـب أسباب عدم األخذ بنتيجة إجراء اإلثبا

ًجزاء معينا عىل خمالفة ذلك فجاء النص يف هذا الشأن تنظيميا ً. 

 بنـدب مكتـب ٣٠/٤/٢٠٠٩وملا كانت الدائرة التاسعة باملحكمة قد قـضت بجلـسة 

خرباء شامل القاهرة ليندب بدوره أحد اخلرباء ألداء املأمورية التي جـرى هبـا احلكـم 

 وكان قد مىض عىل هذا القضاء أكثر مـن سـت سـنوات دون أن يـودع اخلبـري ديالتمهي

تقريره رغم استعجاله عدة مرات بام تعطـل بـه الفـصل يف الـدعوى و هـو مـا تقـرر معـه 

 .املحكمة العدول عن هذا احلكم التمهيدي 

 من قانون اإلثبـات أنـه للمحكمـة أن تعـني ١٥٥وحيث أنه ملا كان املقرر بنص املادة 

ًبريا إلبداء رأيه مشافهة باجللسة بدون تقديم تقرير و يثبت رأيه يف املحرض ، وكانت خ

أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غري كافية لتكوين عقيدة املحكمة األمر الـذي تـرى معـه 

املحكمة تعيـني خبـري مـرصيف مـن جـداول خـرباء املحكمـة االقتـصادية يف الـدعوى 

 ٢٠١٥ لـسنة - ٤٢اجع حكم املحكمة االقتصادية رقم ليبدى رأيه شفاهة باجللسة ، ر

 .٢٠١٥ / ٩ / ٢٩ تاريخ اجللسة -

 إىل احـرتام املـدة اإلجرائيـة إلمتـام املأموريـةيعود املقصد اإلجرائي من حتديد  )١(

كل األشخاص من اخلبري واخلـصوم وممثلـوهم لـسري الـدعوى التحكميـة يف سـريها 

 .يف التقايض الطبيعي ، والقضاء عىل مشكلة البطء 



  

)١٤٤٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ملأموريــة اخلبــري خيــرج مــن اإلجرائــي ، مــع مالحظــة أن امليعــاد )١(أمانــة اخلبــري 

  .)٢(ميعاد حكم التحكيم 

 امليعـاد املحـدد للبـدء يف اخلبري دعوة اخلـصوم للحـضور أمامـه عىل وجيب

ــيلةيف ــه   والوس ــة  مبــارشة مأموريت ــي اإلجرائي ــصوم الت ــا اخل ــدعو هب ــى ي ــب ه  كت

 فرقــة التينبغــي ويومــه وسـاعته  ، إال أنــه اجــتامعمـسجلة خيــربهم فيهــا بمكـان أول 

 خمالفتهــا بــدعوهتم للحــضور ،وبــنيبــني خمالفــة عــدم دعــوة اخلبــري للخــصوم 

 بـأن مطلـق الـدعوة للخـصم أيـا كانـت اعتبارابوسيلة أخرى غري الكتب املسجلة ، 

 اخلــصومة مــن احلــضور يف قــصد منــه متكــني طــرجــوهري إجــراءو وســيلتها هــ

 أمــا حــصول هــذه ،ً  أمامــه تنــويرا للــدعوى مــصاحلهم عــن الــدفاعلــدى اخلبــري و

                                                           

 ٢٦/٣/١٩٦٧ ويف هذا قـضت حمكمـة االسـتئناف  يف حكمهـا الـصادر بجلـسة )١(

 الطاعن اعرتضبندب خبري يف الدعوى و كلفت املطعون ضده بأداء األمانة فأداها فلام 

 بنـدب ١٩٦٧/٤/٢٣عىل شخص اخلبري أصدرت املحكمة حكمهـا الثـاين بجلـسة 

 يف أداء املهمة املوضحة باحلكم األول ، و خبريين آخرين لينضام إىل اخلبري السابق

ًكلفت الطاعن و املطعون ضده بإيداع أمانة تكميلية قدرها ثالثون جنيها مناصفة بينهام 

و ملا كان .  عن دفع حصته يف هذه األمانة أمتنععىل ذمة أتعاب اخلبريين إال أن الطاعن 

مـة واحـدة ، عهـد إىل اخلـرباء احلكامن هبذه املثابة كال ال يتجزأ ألهنـام يتعلقـان بمه

 اختذالثالثة مبارشهتا فإن احلكم املطعون فيه ال يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون حني 

ً الطاعن عن دفع حصته يف األمانة مـسوغا للحكـم بـسقوط حقـه يف التمـسك امتناعمن 

الطعـن : هبذين احلكمني ، و من ثم يكون النعى هبذا السبب عىل غـري أسـاس ، راجـع 

 .١٣٤٧  صـــــ٢٣مكتب فني ١٩٧٢-١٢-٠٩  ٣٧ لسنة ٠٤٥٦قم  ر

 .٣٧٠فتحي واىل ، التحكيم ، مرجع سابق ، صـــ / د: انظر  )٢(



 

)١٤٥٠(  دور ات اا   

 األول مقـصود بـه اإلسـتيثاق مـن جـراء خـادم لإلإجـراء فهـو رىالدعوة بوسـيلة أخـ

.)١( يقيني بدليل وهلاحص

ــدأ  انتهــاء اخلبــري مــن التقريــر يتعــني عــىل حمكمــوعنــد ًة التحكــيم إعــامال ملب

ًاملواجهـة وحريــة الــدفاع ،  إرســال صــوره مـن التقريــر إىل اخلــصوم عمــال بــنص 

 تقـديم رأهيـم بـشأن تقريـر اخلبـري، خـصوم حتكيم ، حتـى يتـسنى لل١٦/١املادة 

 .)٢( النهاية مصريه البطالن يفوحتى ال يكون حكمها 

   الرابعالفرع

   اخلبريأي تقدير ريف احملكم دور

  ) األخذ والعدولبني(

 اخلبـري ، بـرأي باألخـذ زمـة ملغـري اخلبـري ، فإهنـا أيلـر التحكيم هيئة تقدير يف

 ختــضع لتقــديرها ، التــي ثبــات ال يعــدو أن يكــون عنــرصا مــن عنــارص اإلرأيــه ألن

 الـدعوى يف اخلـرباء الـذين نـدبوا أي رإتبـاعب التحكيم غري ملزمـة هيئةومن ثم فإن 

                                                           

ًيتعني دعوة اخلبري للخصوم أيا كان وسيلتها باعتبارهـا إجـراء  وقىض يف الشأن بأنه )١(

فإذا ختلفت تلك ًجوهريا قصد به متكني طريف النزاع من املثول تبيانا لوجهة نظرهم ، 

ًالدعوة كان عمل اخلبري باطال ، و إذ كان البني من اإلطالع عـىل صـحيفة االسـتئناف أن 

الطاعنني متسكوا ببطالن عمل اخلبري لعدم إخطارهم و كان احلكم املطعون فيه قد رد 

عىل هذا الدفاع بأنه ثبـت مـن اإلطـالع عـىل تقريـره إنـه وجـه بالربيـد املـسجل الـدعوة 

 مع إدارة قضايا احلكومة و أرفق بالتقرير وصول الكتب املسجلة فإن مفاد هذا للطاعنني

:  دعوة وجهت إىل الطاعنني و أنه حتقق من حصوهلا ، راجع ةالذي قرره احلكم أن ثم

  .٢٥٣  صــ ٢٩مكتب فني ١٩٧٨-٠١-١٨  ٤٤ لسنة ٠٢٩٩الطعن رقم  

  .٤٠٠ق ، صــــعىل بركات ، خصومة التحكيم ، مرجع ساب/ د: انظر  )٢(



  

)١٤٥١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة ،  وهلــا الــسل ــة يفطان املطلــق التحكيمي ــر األخــذ عــدم يفو ، تقــدير األدل  بتقري

 كانــت الــدعوى مــا يكــون قناعتهــا ، وأوراق يف متــى وجــدت ياالستــشاراخلبــري 

 .  ما قضت به إىل بذلك من شأهنا أن تؤدى اقتناعها بنت عليها التياألسباب 

 متحص تقريـر اخلبـري وحمـارض أعاملـه ومـا قدمـه إليـه أن التحكيم وملحكمة

 تأخــذ فــال ،وم مــن مــستندات ومــا سـمعه مــن شــهود لرتاقــب عملـه وتقيمــه اخلـص

 ، تقويمهـا بنفـسها إمـا ،بنتيجته دون متحيص رغم اعوجاج أسباهبا بل يتعني عليها 

 . ثبات إعادة فحصها بأي طريق من طرق اإلأو

 الواقــع يف الــدعوى أن كــان ملــا ه هــذا الــسياق قــضت حمكمــة الــنقض بأنــيفو

قــد انتهــى إىل أن الطــاعن مل يقــدم ســندا مللكيتــه يف أرض اخلبــري املنــدوب 

ــداعي دون أن يفطــن إىل شــهادة الــسجل العينــي املقدمــة مــن املطعــون ضــده  الت

األول والتــي تــشري إىل ملكيــة مــورث الطــاعن جلــزء مــن أرض التــداعي، وإذ قــدم 

ـا بقـسمة األطيـان اململوكـة ملورثـه ومـن  الطاعن ملحكمة أول درجـة عقـدا عرفي

ــري بين ــه، وســايرت املحكمــة خب ــدلوها في ــداعي فلــم تــدل ب هــا جــزء مــن أرض الت

ــان، وإذ  ــالفة البي ــه س ــة ب ــستندات املرفق ــص امل ــه دون أن متح ــدعوى يف نتيجت ال

 فأيــدت حكــم أول درجـة ألســبابه دون أن تعيــد سـتئنافجلـأ الطــاعن ملحكمــة اال

 كـان إن – بدورها متحيص أوراق الدعوى وتقريـر اخلبـري وتقـوم اعوجـاج نتيجتـه

 تــشري إىل هــذه املــستندات إيــرادا أو ردا فــإن حكمهــا يكــون مــشوبا بالقــصور أو –

 .)١(املبطل بام يوجب نقضه

                                                           

 مكتب - ٢٠١١ / ١١/  ٢٨ تاريخ اجللسة - ٧٠ لسنة - ٦٠٩الطعن رقم :راجع  )١(

  .٩٩٢ـ  ، صــ٦٢فني 



 

)١٤٥٢(  دور ات اا   

 أن تأخـذ بتقريـر اخلبـري كلـه ، -  حـدود سـلطتها التقديريـة يف -  التحكيم وهليئة

 غـري مقيـدة بـآراء أهـل اخلـربة إذ هـى ال ألهنـا ،جاء به و تطـرح بعـضه  أو ببعض ما

 .)١( تناقض أي ذلك يف إال عىل ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها تقىض

 أن ملحكمة التحكـيم مكنـة املوازنـة بـني التقـارير والرتجـيح بينهـا واألخـذ كام

 صـاحبة احلـق األصـيل ألهنـا ، شـأهنا شـأن حمـاكم الدولـة ، ابام تطمـئن إليـه منهـ

 .)٢(يف التقدير املوضوعي لكافة عنارص الدعوى التحكيمية 

                                                           

احلكم الصادر قبل الفـصل يف املوضـوع ال يقيـد املحكمـة عنـد الفـصل  وقد قىض بأن )١(

ًيف املوضـوع إال أن يكـون قـد فـصل فـصال الزمــا يف شـق مـن النـزاع تـستنفذ بـه املحك مــة ً

واليتها و فيام عدا ذلك فإن املحكمـة تكـون عقيـدهتا مـن جممـوع الوقـائع و األدلـة و أوجـه 

ًا تقــديام صــحيحا إليهــالـدفاع املقدمــة  و إذ يبــني مــن احلكــم الــصادر بإحالــة الــدعوى إىل . ً

التحقيــق أن املحكمــة مل تفــصل يف املوضــوع أو يف شــق منــه أو قالــت كلمتهــا قاطعــة يف 

 تلـك األدلـة أو مناقـشتها فـال تكـون قـد اسـتعراضألدلة املقدمة لإلثبات بعد شأن عدم كفاية ا

 واليتها يف هـذا الـشأن و يكـون هلـا أن حتكـم يف املوضـوع مـن جمموعـة األدلـة استنفذت

ًالتي طرحت عليهـا طرحـا صـحيحا ، و إذ كانـت املـادة التاسـعة مـن قـانون اإلثبـات رقـم  ً٢٥ 

 تعدل عام أمرت بـه مـن إجـراءات اإلثبـات بـرشط أن  تنص عىل أن للمحكمة أن١٩٦٨لسنة 

تبني أسباب العدول باملحرض و ذلك حتى ال يلزم القايض بتنفيذ إجراء مل يعـد يـرى رضورة 

لـه مـا  دام غـري مقيـد يف حكمـه يف املوضـوع بـام يـسفر عنـه هـذا اإلجـراء و كـان املطعـون 

ـإن  النعـى عـىل احلكـم باخلطـأ يف عليهم كام ورد باحلكم قد تنازلوا عـن حكـم التحقيـق ، ف

  ٤٤ لــسنة ٠٨٩٥الطعــن رقــم  :  تطبيـق القــانون و التنــاقض يكـون عــىل غــري أســاس ، راجـع 

 .١٥٢٠  صـــ٢٩مكتب فني ١٩٧٨- ٦- ٢٢بتاريخ 

  وقد قىض يف هذا الشأن ومن حيث إنه يف جمال الرتجيح بني التقريرين الطبيني)٢(



  

)١٤٥٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 التحكيم  أن تعيد املأمورية للخبري ليتدارك ما تبينه له مـن وجـوه اخلطـأ  ، وهليئة

ــنقص أو ــيس يف ال ــدب رئ ــاب أوىل أن تن ــن ب ــا م ــوز هل ــه جي ــه ، فإن ــه أو بحث  عمل

 هــذا يف يعمــل الــذيو أعتمــد تقريــر اخلبــري املنتــدب  ، أن ســبق الــذياملكتــب 

 ضــوء إطالعــه عــىل تقريــر  التقريــر عــىليفاملكتــب حتــت إرشافــه ليعيــد النظــر 

اخلبــري اإلستــشارى و مــا حــواه مــن أســباب ، و املوازنــة بــني التقريــرين لرتجــيح 

ــده يفأحــدمها ، و املحكمــة  ــرأي ذلــك غــري مقي ــع خبــري معــني ، إذ املب  يف رج

 .تكوين عقيدهتا هو بام تطمئن إليه دون معقب 

بـأن ترسـل صـورة  كل األحـوال يقـع االلتـزام عـىل عـاتق اهليئـة التحكيميـة يفو

 ملـف الـدعوى بإيداعـه يودعـه اخلبـري املنتـدب بمجـرد أن يقـوم الـذيمن التقرير 

ــداءالتحكيميــة لكــل مــن الطــرفني ، مــع متكــني اخلــصوم إل  مالحظــاهتم حــول ب

ـا ورد بـه ، ومـن حـق اخلـصوم أن يطلعـوا عـىل الوثـائق لتقريرا  واعرتاضهم حول م

                                                                                                                                              

طـب الـرشعي ، فـإن املحكمـة تطمـئن إىل ام واللذين أعـدهتام مـصلحة الإليهاملشار 

 الـذي اعتـرب أن حالـة املحكـوم عليـه املرضـية ٣٠/٥/٢٠١١التقريـر األول املـؤرخ 

ا قـد جـاءت متفقـة مـع إليهـًتـشكل خطـرا عـىل حياتـه يف ضـوء أن النتيجـة التـي انتهـى 

تشخيص اللجنة التي قامت به للحالـة املرضـية للمحكـوم عليـه ، عـىل عكـس التقريـر 

ا ، وإذ انتهـى التقريـر إليهـً الذي جاء متناقضا يف أسبابه ومـع النتيجـة التـي انتهـى الثاين

ً أن حالة املحكوم عليه املرضية تشكل خطرا عىل حياته وهو ما كان إليهاألول املشار 

ًيتعني معه عىل اجلهة اإلدارية أن تتخذ قرارا باإلفراج عنه هلذا السبب طبقا لنص املادة  ً

ً ، فمن ثم يكون امتناعها عن ذلك قرارا إداريا إليهتنظيم السجون املشار من قانون ) ٣٦( ً

غري مرشوع وخمالف للقانون عىل نحو يتعني معه القضاء بإلغائه ، راجع حكم حمكمـة 

 .٢٠١٦ / ٢ / ١٦ تاريخ اجللسة – ٦٥ لسنة - ٥٤٨٣٥اإلداري رقم  القضاء



 

)١٤٥٤(  دور ات اا   

 .ه وتناوهلا بالفحص والتمحيص  أسس اخلبري عليها تقريرالتيواملستندات 

ــائج كــام ً للهيئــة ســلطة العــدول عــن قرارهــا بنــدب خبــري هلــا أيــضا أن تطــرح نت

 حكمهـا ، ودون أن تكـوم ملزمـة يفالتقرير عند عدم اقتناعها رشيطـة أن تبـني ذلـك 

 يف حكمهــا أهنــا وجــدت يف أن تبــني فــيببيــان هــذا األســباب رصاحــة ، وإنــام يك

 . دون األخذ بتقرير اخلبريعقيدهتا تكوين يف فيأوراق الدعوى ما يك

ــا ــه وأي ــره وعــدلت عن َ كــان نــدب اخلبــري وهــل أودع تقريــرا أم ال ، أو أودع تقري

 الـدعوى التحكيميـة يفحمكمة التحكيم ، فـإن حمكمـة التحكـيم ملزمـة بالفـصل 

 .)١( قدمت إليهاالتيمن خالل األدلة األخرى 

يعة اإلســالمية قــد اعتــدت بقــول أهــل  القــول بــأن الــرشيمكــن هــذا الــسياق يفو

َ ورس عليـه الـصالة والـسالم حيـنام )٢( قول القـائف -  × - اخلربة، فقد قبل النبي  ّ

 بمقارنـة الـشبه يف أقـدامهام ، كـام - ÷ -  مـن زيـد- ÷ - أثبت نـسب أسـامة

ُ بىل قادرين عىل أن نسوي بنانه": يف قوله تعاىل َ َ ِّ َ َ ََ َُ َ ْ َ َ َ َِ ِ" )٣(.  

                                                           

 ٣٧١ ، صــــ٢٠٦، بندفتحي واىل ، التحكيم ، مرجع سابق / د: انظر ) ١(

َ القيافة مصدر قـاف األثـر قيافـة إذا تتبعـه والقـائف هـو مـن يعـرف اآلثـار ويتتبعهـا، )٢( ُ َّ َ ْ ْ َ ُ َ ُ َ َّ َْ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َِ ُِ ِ ِ َِ ْ َ ً َ َ ُ َْ َْ

َويعرف شبه الرجل بأخيه، وأبيه، واجلمـع القافـة ، وتـستعمل يف اصـطالِح الفق ْ ُ َ ُْ َ ََ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َِ ََ ْ ْ َّ ََ ُ َُْ ِ َِ ِهـاء يف ِ ِ

َ

ِنفـس املعنـى ، قـال يف املغنـي ْ َُْ َِْ َ َ ْ ِ ِالقافـة قـوم يعرفـون اإلنـسان بالـشبه ، راجـع : ْ
َ ْ َّْ ِْ َ ََ َ ٌْ ُ َِ َ ُ َ تبــرصة : ْ

 / ٨،  وهناية املحتـاج ) ٢/١٣٩(، وجواهر اإلكليل ) ٢/١٢٠(احلكام البن فرحون 

 ) .٥/٧١٩(، واملغني البن قدامه ٣٥١

 ) .٤(سورة القيامة اآلية ) ٣(



  

)١٤٥٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــذه افــيف ــة ه ــخص  اآلي ــابع مــن ش ــتالف بــصامت األص ــة إشــارة إىل اخ لكريم

آلخــر ، فــال حــرج إذن إذا اســتدل املحكــم بقــول اخلــرباء الــذين قــارنوا بــصامت 

ــة ،  ــضحت املطابق ــة وات ــان اجلريم ــدت يف مك ــي وج ــصامت الت ــع الب ــتهم م امل

وملـا كــان قـول اخلبــري لـيس شــهادة مبــارشة يف موضـوع النــزاع ، إنـام هــو تقريــر 

ــ ــق فق ــي يتعل ــم فن ــم أن حيك ــاز للمحك ــدعوى ج ــة يف ال ــة القائم ــسألة الفني ط بامل

بمقتضاه إذا وافق األدلة األخرى القائمـة يف الـدعوى ، كـام جيـوز لـه تركـه أوتـرك 

بعضه إذا رأى عدم سالمته أو عدم سالمة بعـضه لكونـه خيـالف أدلـة أخـرى مقنعـة 

ــم ال حيكــ ــك ألن املحك ــدعوى، ذل ــئن إلموواضــحة يف ال ــام تطم ــسه  إال ب ــه نف ي

ــر  ــة لتقري ــدة العلمي ــة املقدمــة يف الــدعوى ، ولــيس هــذا إنكــارا للفائ ًحــسب األدل

 .ًاخلبري ، ولكن قد توجد أدلة أخرى أكثر داللة ووضوحا يف حل النزاع 

   السادساملطلب

  باليمني والنكول عنهثباتاإل يف احملكم دور

 جانـب دلتأكيـ اهلامـة يف التحكـيم ، ثبـات اليمني إحدى طـرق اإلتعترب

 احلقـوق أو نفيهـا ، وتعـرف بأهنـا إثبـاتالصدق عىل جانـب الكـذب يف 

تأكيد حق، أو نفيه أمام املحكم من أجل حفظ احلقوق وصـيانتها ، وقـد 

ى النـاس بـدعواهم الدعـى رجـال دمـاء قـوم وأمـواهلم، لو ×قال  َ يعط ٍ َ ّ ُ َـ ُ

َلكن البينة عىل املدعى واليمني عىل من أنكر َ ُِّ ِ ّ)١(. 

                                                           

جمد الدين أبو طـاهر :  بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، تأليف )١(

حممد عيل النجار ، : حتقيق ) هـ٨١٧: املتويف(حممد بن يعقوب الفريوزآبادى 



 

)١٤٥٦(  دور ات اا   

 تستطيع هيئة التحكيم توجيه يمني حاسـمة بنـاء إثباتكوسيلة  واليمني

عىل طلب اخلصوم ، أو يمني متممه من تلقاء نفسها ، من أجل استقصاء 

 حاسـمة ومتممـه ، وكالمهـا مل بـه نوعـاناحلقيقة عىل اعتبار أن اليمـني 

 ، ومــع ذلــك جيــوز التحكيمــي ثبــات جمــال اإليف تــرشيعييــرد بــه نــص 

 القـضاء يف ثبـاتيئة التحكيم ، بتطبيق قواعد قـانون اإلالعمل هبام أمام ه

 .باليمني 

 ،ً يكون القضاء باليمني يكون القـضاء بـالنكول عـن اليمـني أيـضا وكام

 عرضت اليمني عىل املـدعى عليـه لعـدم وجـود بينـة املـدعي فنكـل فإذا

 يف ً لو كان صـادقانه هذا مثل إقراره بالدعوى، ألنكولهومل حيلفها اعترب 

ـــع عـــن احللـــف ، إنكـــ ـــة والنكـــولاره ملـــا امتن  يكـــون رصاحـــة أو دالل

 .بالسكوت

ة القضاء باليمن يقتـرص عـىل دور املحكـم ل وسييف ثم فإن بحثنا ومن

 ، املتممـةاليمـني   القضاء باليمني سـواء كانـت اليمـني احلاسـمة ، أويف

 القــضاء بــالنكول عــن اليمــني ، كــام نعــرض ملوقــف يفودور املحكــم 

 ثالثـة إىل هذا الشأن ، وعىل ذلك نقسم هذا املطلـب يف مياإلسالالفقه 

  : التايلفروع ، نعرض هلام عىل النحو 

                                                                                                                                              

 جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة - املجلس األعىل للشئون اإلسالمية : النارش

)٤/٤٥١. ( 



  

)١٤٥٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

   األولالفرع

   القضاء باليمنييف احملكم دور

ــه ــ ــ ــدان وفيـ ــ ــ ــ  : مقص

   األولاملقصـــــد

  القضاء باليمني احلامسةيف احملكم دور

ا     ـا للخـصم  الـذي يطلـاليمـني لـك ت : ا ب اخلـصم توجيهه

ــميت  ــا وس ــازع عليه ــة متن ــزاع يف أي واقع ــا الن ــسم هب ــر ليح ــمةاألخ ــا حاس  ألهن

 ويلجـأ ، حيـتكم اخلـصم إىل ضـمري خـصمه اليمـنيحتسم اخلصومة ، ويف هذا 

  .)١( عندما يعوزه الدليل وينكر عليه خصمه حقه اليمنياخلصم إىل هذه 

و      ء ا    م ء ا     :ـا اخلـصم التـي  تلـك  يوجهه

 فـيام نـشب بيـنهام النـزاع أمر يعتـرب مقطـع يفإىل خصمه اآلخر حمتكام إىل ذمته 

 عـىل حلفهـا أو النكـول عنهـا ، يرتتـب الدليل عـىل ثبوتـه ، وها موجهأعوزحوله ، و

 حقيقتـه إذ يفيمتنـع معـه اجلـدل  عـىل نحـو ينحـسم بـه النـزاع حولـه وثبوته أو نفيه

ل املــستمد مــن حلفهــا أو النكــول عنهــا وحــدة دعامــة كافيــة حلمــل يــضحى الــدلي

 .)٢( شأنه يفقضاء  احلكم 

                                                           

ـــ/ د:  انظـــر )١( ـــات ، أســـامه املليج ـــة يف اإلثب  ، ١٩٩٧ى ، رشح القواعـــد اإلجرائي

  .٢٠٠٥ / ٦ / ٨ تاريخ اجللسة - ٧٤ لسنة - ٦٣٥ ، الطعن رقم ١٧٤صــــ

 اهللا عز و جل عـىل قـول احلـق ، وقـد استشهاد  وقد جاء يف املعنى بأن اليمني هى )٢(

ء تكون قضائية تؤدى يف جملس القضاء أو غري قضائية حتلـف يف غـري جملـس القـضا

ًباتفاق الطرفني و من ثم تعترب األخرية نوعا من التعاقد خيضع يف إثباته للقواعد العامة ، 



 

)١٤٥٨(  دور ات اا   

ًوقـضاء )١(ً الـسائدة فقهــا النظــرة كانـت وإذا
 ملــك للخــصم احلاسـمة أن اليمــني )٢(

ـــايضال  ـــم ، ووال للق ـــىل أن املحك ـــايض ع ـــب الق ـــب طل ـــم أن جيي  أو املحك

لـب توجيـه اليمـني خيـضع هليئـة  تقـدير طأن إال ،توجيهها متى تـوافرت رشوطهـا 

 . التحكيم 

 بنـاء عـىل طلـب اخلـصم أن يوجـه اليمـني احلاسـمة إىل اخلـصم وللمحكمني

 يف متعـسفا اخلـصم اليمـني إذا كـان توجيـه املحكـم يمنع أن ، إال أنه جيوز خراآل

ـــة الي ـــة بـــه تـــستقل يههـــا توجيف التعـــسف ومـــنيتوجيههـــا ، ألن تقـــدير كيدي  هيئ

 .التحكيم 

                                                                                                                                              

أما حلفها ، فهى واقعة مادية تثبت بالبينة و القرائن إذ هى تؤدى شفها أمام املتفـق عـىل 

 آثار اليمني القضائية مجيعاحللف أمامهم ، و متى تم حلفها من أهل هلا ، ترتبت عليها 

الطعن رقم : حسم النزاع و منها حجيتها يف مواجهة من وجهها إىل خصمه ، راجع متى 

  .٢٠٠٩ / ٦ / ٣ تاريخ اجللسة - ٦٨ لسنة - ٢٠٥٥

  .٦٨٦السنهوري ، مرجع سابق ، صـــ / د:  انظر )١(

 وقـد جـرى بـه قـضاء حمكمـة الـنقض عـىل أن اليمـني احلاسـمة ملـك للخـصم ال )٢(

أن جييب طلب توجيهها متى توافرت رشوطها إال إذا بان له للقايض ، وأن عىل القايض 

إن طالبها بتعسف يف هذا الطلب ، وإنه إذا صـدر احلكـم بتوجيـه اليمـني احلاسـمة يف 

غيبة املكلف باحللف وجب تكليفه باحلضور عىل يد حمرض حللف اليمني بالـصيغة 

عن احللف و مل يردها  وامتنعالتي أقرهتا املحكمة و يف اليوم الذي حددته، فإن حرض 

ًو مل ينازع أعترب ناكال ، وإن تغيب تنظر املحكمة يف سـبب غيابـه فـإن كـان بغـري عـذر 

  ٢٧مكتب فني ٦/٤/٤٩٧٦ ، ٤٢ لسنة ٠٥٧٤الطعن رقم  : ًأعترب ناكال كذلك ، راجع 

 . ٨٧١صـــ 



  

)١٤٥٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 احلاسـمة ملـك للخـصم ال مـني اليأن املعنى قـضت حمكمـة الـنقض  هذايفو

  أن جييـب طلـب توجيههـا، -  املحكـم– وأنـه عـىل القـايض-  املحكم–للقايض

 متعلقـــة بالـــدعوى ومنتجـــة فيهـــا، وغـــري إذا تـــوافرت رشوطهـــا، وهـــي أن تكـــون

  أن طالبهــا يتعــسف يف هــذالــهخمالفــة لقاعــدة مــن قواعــد النظــام العــام، إال إذا بــان 

 اإلجيـايب وهذه الرقابة من حمكمـة التحكـيم تعـد إحـدى مظـاهر الـدور ،)١(الطلب

 . الدعوى التحكيمية إدارة يفللمحكم 

 كانـت غـري إذا جيـوز ملحكمـة التحكـيم  أن تـرفض توجيـه اليمـني ، ه عليـوبناء

 احتكــام  احلاســمةاليمــني يف توجيههــا تعــسف مــن اخلــصم ، ألن كــانمنتجــة أو 

 النــزاع كلــه أو يف شــق منــه عنــدما يعــوز اخلــصم الــدليل لــضمري اخلــصم حلــسم

                                                           

 / ٣ / ١٢ تــاريخ اجللــسة - ٨٥ لــسنة - ١٩٥٨٣الطعــن رقــم :  راجــع يف ذلــك )١(

 يف قـضاء هـذه -إن من املقرر :  العليااالحتاديةاملحكمة ، وقد جاء يف قضاء  ٢٠١٧

 أن حمكمة املوضوع غري ملزمة بإجابة اخلصوم إىل ما يطلبونه مـن إحالـة -املحكمة 

الدعوى إىل التحقيق إلثبات ما جيوز إثباته بشهادة الشهود متـى كانـت أوراق الـدعوى 

هتا يف شأن الوقـائع املطلـوب إثباهتـا أو نفيهـا قد اشتملت عىل ما يكفي لتكوين عقيد

بحيث يكون إجراء التحقيق غري منتج بالنظر إىل ظروف الدعوى وإىل ما هو ثابت فيها 

من األدلة األخرى التي استقى منها قناعته، كام هلـا أن تـرفض توجيـه اليمـني احلاسـمة 

ير موجبـات اليمـني إنـام متى اقتنعت بعدم جديتها وكوهنا غري منتجة يف النزاع وأن تقد

خيضع لسلطة حمكمة املوضوع متى أقامت قضاءها عىل أسباب سائغة تكفي حلمله ، 

 دولة اإلمارات العربية املتحـدة ، األحكـام املدنيـة  العليا االحتاديةاملحكمة : راجع 

 تـاريخ اجللـسة – ٢٢ لسنة - ٥٦٢ الدائرة املدنية والتجارية ، الطعن رقم والتجارية 

  .٢٤٩٠  صــــــ - ٤ رقم اجلزء ٢٥ مكتب فني – ٢٠٠٣ / ١٢ / ١٤



 

)١٤٦٠(  دور ات اا   

 ويتمـسك ثبـات دعواه سيام عندما يتشدد القـانون يف اقتـضاء أدلـة معينـة لإلثباتإل

ــذلك  ــاء فــإن ،اخلــصم اآلخــر ب  حلفهــا اخلــصم فقــد أثبــت إنكــاره لــصحة االدع

ويتعـني رفـضه ، وإن نكـل كـان ذلـك بمثابـة إقـرار ضـمني بـصحة االدعـاء ووجــب 

 .)١(كم عليه بمقتىض هذا اإلقراراحل

ــة ــوحجي ــمة ق ــني احلاس ــه ارصة اليم ــت إلي ــن وجه ــا وم ــن وجهه ــىل م  وال ، ع

 عــىل ذلــك أنــه إذا شــاب اليمــني وينبنــي أثرهــا إىل غريمهــا مــن اخلــصوم دىيتعــ

ــبطالن إىل غــريه ممــن  ــر هــذا ال املوجهــة إىل أحــد اخلــصوم بطــالن فــال يمتــد أث

ه ليس لغري مـن وجهـت اليمـني احلاسـمة إليـه  أنكام ،وجهت إليه اليمني صحيحة 

 مــا للغــري هــو أال حيــاج بــأثر هــذه كــل يعــرتض عــىل توجيههــا وأو ،أن ينــازع فيهــا 

 .)٢(اليمني

 ز  ا ا  وا   :  ا واال
 ا؟ ا   ع   

 والتحكـيم وكــذلك ثبــاتانون اإل عـن هــذا التـساؤل نجــد أن نـصوص قـلإلجابـة

 مـن حكـم يـنظم حالـة توجيـه اليمـني لـت قـد خاإلسـالميةالعرف ومبادئ الرشيعة 

 ولكـن ، موضـوع ال يقبـل التجزئـة يف عـن واقعـة مـشرتكة بيـنهم كثـر اثنني أو أإىل

ــــة  ــــك احلال ــــت لتل ــــنقض تعرض ــــة ال ــــسة يفحمكم ــــصادر بجل ــــا ال  حكمه

الفة البيـــان ال جيــوز حرمـــان  هـــذه احلالــة ســيف ، حيــث قالــت ١٨/٣/٢٠١٩

 ذمــة خــصمه ، ومــن ثــم ال جيــوز إىل االحتكــام إىل يعــوزه الــدليل الــذياخلــصم 

                                                           

 .٢٠٠٩ / ٦ / ٣ تاريخ اجللسة - ٦٨ لسنة - ٢٠٥٥الطعن رقم  )١(

  .٤٥٥  صــ١٣ مكتب فني ١٢/٤/١٩٦٢ ق ، ٢٦  لسنة ٠٤٢٣ الطعن رقم  )٢(



  

)١٤٦١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة ــا جتزئ ــمة بتوجيهه ــني احلاس ــت إىل اليم ــن وجه ــض م ــيهم بع ــبعض إل  دون ال

 مــن إليــه يرمــى الــذي ال حتقــق الغــرض ا صــاحبها ألهنــإرادة ف عــىل خــالخــراآل

 يفجيههـا حتـسبا ملـا قـد يقـع مـن اخـتالف توجيهها ، كام ال يصح االمتناع عن تو

 النكـول ، ذلـك أنـه مـع قيـام أو احللـف يفم اليمني احلاسمة إليهمواقف املوجهة 

م ، ولـيس أحـد إلـيههذا االحتامل ، فإنه حيتمل أيضا أن يتخذ موقـف مـن وجهـت 

ــني  ــه اليم ــه توجي ــني مع ــام يتع ــر ب ــن اآلخ ــني أوىل م ــيهاالحتامل ــد إل ــإن احت م ، ف

ــوقفهم  ــث  يفم ــا بحي ــه توجيهه ــسفر عن ــام ي ــذ ب ــب األخ ــول وج ــف أو النك احلل

ــصل  ــىل نتيجتهــا الف ــدعوى ، أمــا يفيرتتــب ع ــت إذا ال ــن وجه ــف موقــف م  اختل

م اليمــني احلاســمة فحلــف الــبعض ونكـل الــبعض اآلخــر وكانــت يمــني كــل إلـيه

 اآلخـــر وال ســـبيل للتفـــضيل بيـــنهم ، فـــال منـــاص مـــن إىلمـــنهم يتعـــدى أثرهـــا 

 إثبــات يف اليمــني احلاســمة أن يلجــأ ه يــضحى عــىل موجــبحيــثً إهــدارمها معــا

 .)١( غري اليمني احلاسمةخرى األثبات طرق اإلإىلدعواه 

و ا ا  :  

 طلـب البــد وأن أي خـصمه ، شـأن إىل اخلـصم توجيـه اليمـني احلاسـمة طلـب

مــة يكــون مــستوفيا الــرشوط املوضــوعية الواجــب توافرهــا إلمكــان أن تــأذن حمك

 األخـرى اليمـني ، ال تـرد إال عـىل ثبـاتالتحكيم للخصم بتوجيهها ، وشأن أدلـة اإل

ــه اليمــني أو حلفهــا بالنــسبة ملــسائل قانو ــم ،)٢( نيــةوقــائع ، فــال جيــوز توجي  ومــن ث

  : التايلنعرض لتلك الرشوط عىل النحو 

                                                           

 .١٨/٣/٢٠١٩ق ، جلسة ٨٥لسنة ١٨٣٠٣ الطعن رقم  )١(

 .٣١٨حكيم ، مرجع سابق ، صـــــ فتحي واىل ، الت/ د: راجع  )٢(



 

)١٤٦٢(  دور ات اا   

ول ااخلـصم اآلخـر وهـو إىلأن يتم توجيهها من قبل أحد اخلـصوم :  ا 

ــادل لكــال الطــرفني حــق ــو وهــذا:  متب ــصوم األصــل ه  إىل أن توجــه مــن قبــل اخل

 :ًبعضهم البعض ولكن استثناءا

 للـــويص أو القـــيم أو وكيـــل الغائـــب أن يوجـــه اليمـــني احلاســـمة جيـــوز -١

. يف حدود ما جيوز له الترصف فيهولكن ،للخصم األخر 

ــد ــىض وق ــشأن يف ق ــذا ال ــرض ع....   ه ــاعن ح ــهأن الط ــتاذن ــب  و..... األس  طل

 الطعـن التوكيـل اق املطعـون ضـده، وقـدم ضـمن أورإىلتوجيه اليمـني احلاسـمة 

 مـن الطـاعن خيولـه رفـع -  وآخـر -  عام األقرص الـصادر لـه ١٩٩٦لسنة ..... رقم 

 ســتئنافالطعـن املاثــل وهـو ذات التوكيــل الــذي حـرض بموجبــه أمـام حمكمــة اال

ــمة، و ــني احلاس ــه اليم ــب توجي ــاعن طل ــه الط ــاز ل ــد أج ــل وق ــة حم ــت الواقع كان

ــالنزاع ومنتجــه يف الــدعوى، وإذ رفــض احلكــم املطعــون  االســتحالف متعلقــة ب

فيه هذا الطلب بمقولة أن وكيـل الطـاعن مل تـصدر لـه وكالـة خاصـة ختولـه توجيـه 

ـــسة  ـــالرغم مـــن أن الثابـــت بمحـــرض جل  أن ٧/٣/١٩٩٨اليمـــني احلاســـمة، وب

 وأثبتــت تــضمنه إليــهشار  قــد اطلعــت عــىل ســند الوكالــة املــســتئنافحمكمــة اال

تفـويض وكيـل الطـاعن يف توجيـه تلـك اليمـني، فـإن احلكـم املطعـون فيـه يكـون 

ــت يف األوراق التــي أدت بــه  ــا بمخالفــة الثاب ــأ يف تطبيــق القــانون إىلًمعيب  اخلط

 .)١( هواإلخالل بحق الدفاع بام يوجب نقض

                                                           

  .٢٠٠٩ / ٦ / ٣ تاريخ اجللسة - ٦٨ لسنة - ٢٠٥٥الطعن رقم : نقض مدين )١(



  

)١٤٦٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــه اليمــني احلاســمة، وكــذلك  -٢  جيــوز لوكيــل أحــد طــريف اخلــصومة توجي

 .قبوهلا أو ردها عىل اخلصم اآلخر، ولكن برشط وجود توكيل خاص باليمني

امــد :  ا ــي يري ــائع الت ــني الوق ــه اليم ــذي يوج ــصم ال ــني اخل أن يب

 :استحالف خصمه عليها 

ا ا ا  اا   :  

ـــة املـــراد أن  ـــ تكـــون الواقع ـــاإثباهت ـــن الوق ـــاليمني م ـــرصفات ئعا ب  أو الت

ًاملقبولــة قانونــا ، فــال جيــوز توجيــه اليمــني يف واقعــة خمالفــة للنظــام العــام ، كــأن 

 توجـه أن شخص من شخص آخـر حلـف اليمـني عـىل ديـن نتيجـة قـامر ، وبيطل

ــصوص الواقعــة يف ــوز توجيههــا التــي خ ــسم هبــا النــزاع و ال جي  كانــت إذا ينح

  .)١( الدعوى يفتنصب عىل جمرد دليل 

ا بــاليمني متعلقــة بــشخص مـــن إثباهتـــاملــراد  أن تكــون الواقعــة جيــب 

ــهوجهــت  ــة إلي ــون الواقع ــالف، فيجــب أن تك ــق بذمــة احل ــر يتعل  اليمــني، ألن األم

 بـاحللف عـىل جمـرد علمـه فمتعلقة بشخصه بالذات، فإن مل تكن كـذلك، فيكلـ

ــة ،  ــامبالواقع ــك ك ــون تل ــأن تك ــورث، ك ــشخص امل ــة ب ــة متعلق ــت الواقع ــو كان  ل

ــاتالواقعــة  ــه ال يعلــم أن  ديــن يف إثب ــوارث ال حيلــف إال أن ذمــة املــورث، فــإن ال

.)٢(ًمورثه كان مدينا للدائن، وهذه اليمني تسمى بيمني العلم أو االستيثاق

                                                           

 - ٢٠٠٣ / ٨ / ١٨ تاريخ اجللـسة - ٧٢ لسنة - ١٧٠٩لطعن رقم : نقض مدين )١(

  .١١٤١ صــــ ٥٤مكتب فني 

  .٦٨٣ ، صــــ ٢٧٢السنهوري ، مرجع سابق ، بند :  انظر )٢(



 

)١٤٦٤(  دور ات اا   

 يتعــني يف اليمــني احلاســمة التــي أنــه التمييــز حمكمــة هــذا املعنــى قــضت يفو

يوجهها أحد اخلصوم للخصم اآلخـر أن تكـون الواقعـة التـي تنـصب عليهـا متعلقـة 

 فهـي رشعـت لتكـون املـالذ لطالبهـا عنـدما إليـهبالدعوى وبـشخص مـن وجهـت 

ــدليل عــىل ثبــاتتعــوزه وســائل اإل  األخــرى التــي يــرصح لــه القــانون بتقــديمها للت

 ذمة خصمه يف أمر يعتـرب هـو مقطـع النـزاع فـيام نـشب إىلصحة ما يدعيه فيحتكم 

 حلفهـا أو النكـول بينهام حولـه وأعـوز موجههـا الـدليل عـىل ثبوتـه ، ويرتتـب عـىل

ــدل يف  ــه اجل ــع مع ــه ويمتن ــزاع حول ــه الن ــسم ب ــو ينح ــىل نح ــه ع ــه أو نفي عنهــا ثبوت

ــة  ــا وحــده دعام ــا أو النكــول عنه ــستمد مــن حلفه ــدليل امل ــضحى ال ــه ، إذ ي حقيقت

 .ِ)١(كافية حلمل قضاء احلكم

 بـأن الواقعـة املنطبـق عليهـا اليمـني إليـه اليمـني املوجهـة يف نازع اخلـصم إذاو

 أن منازعتـه ويف التحكـيم أن تفـصل حمكمـة ىلعلق بشخـصه ، فإنـه يتعـني عـال تت

 حتـدد لـه جلـسة حللفهـا إن رأت أن وإليـه تنتهـي عـىل مقتـىض مـا ليمني اإليهتوجه 

  .)٢( هذه املنازعة يف ناكال قبل الفصل اعتباره وز ، وال جيإليهتوجيها 

احللف  عىل موضوع اضحةأن تكون صيغة اليمني وا:  ا:  

ً التحكــيم فــضال عــن قبــول طلــب توجيــه اليمــني وإصــدار حكــام بــذلك ، هليئــة ً

 مـا وجهـت اليمـني احلاسـمة بـصيغة معينـة ، إذاًفإهنا أيضا حتدد صيغة احللف ، و

                                                           

املدنية والتجارية الطعن رقـم   الدائرة األحكام املدنية حمكمة التمييز : جع  را)١(

 ، ١ رقم اجلـزء ٢ مكتب فني – ٢٠٠٦ / ٦ / ٢١ تاريخ اجللسة – ٢٠٠٦ لسنة - ٤١

  .٢١٤صــــ 

  .٢٠٠٩ / ٦ / ٣ تاريخ اجللسة - ٦٨ لسنة - ٢٠٥٥الطعن رقم : نقض مدين )٢(



  

)١٤٦٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 يف مـدلوهلا ومعناهـا ، إذ الـشأن يفًفإهنا ال متلـك تغيـري هـذه الـصيغة تغيـريا يـؤثر 

 التـيً تأديـة اليمـني شـفهيا وبالـصيغة وتكـون )١(ذلك هو ملن يوجه اليمني دون غـريه

  .إثبات ١٢٧ًحددهتا اهليئة إعامال للامدة 

و   م    : ـا تقـدم وكـان البـني بـاألوراق أن وكيـل ملـا  كـان م

ــانوين  ــل الق ــمة للممث ــني احلاس ــه اليم ــب توجي ــد طل ــا ق ــوم عليه ــرشكة املحك ال

ــد  اســتحالفه عليهــا وكانــت هــذه للــرشكة املحكــوم هلــا وحــدد الوقــائع التــي يري

ــري خمالفــة  ــائع غ ــامالوق ــن وجهــت للنظ ــة بــشخص م ــه العــام ومتعلق  وذكــر إلي

املحكوم عليه الـصيغة املـراد توجيههـا للممثـل القـانوين للـرشكة املحكـوم هلـا 

ــا جتيبــه املحكمــة لطلبــه عــىل النحــو الــوارد بمنطــوق هــذا احلكــم إال أن  مم

 ١٢٣ باملــادة عمــالكثــر وضــوحا ودقــة ،  أوناملحكمــة تعــدل صــيغة اليمــني لتكــ

  .)٢(إثبات

ـــرر يف قـــضاء هـــذه املحكمـــة أن اليمـــني ملـــا هـــذا املعنـــى يفو  كـــان املق

 خـصمه ال حتــسم النـزاع إال بخـصوص الواقعــة إىلاملوجهـة مـن أحــد اخلـصوم 

حمـل احللــف ، وكـان الثابــت بـاألوراق أن اليمــني احلاسـمة التــي حلفهـا الطــاعن 

ــة صــيغتهرصتاألول اقتــ  بــاهللا العظــيم وبكتابــه الكــريم أقــسم: ا عــىل العبــارة اآلتي

ــه ال  بــأين مل أســتلم مــن املــدعني أي مبــالغ نقديــة لتــصليح أو رشاء ســيارات وأن

                                                           

 / ١٢ / ١٨ تاريخ اجللسة - ٤ لسنة - ٥٢٤ رقم يةاالقتصادراجع حكم املحكمة  )١(

٢٠١٢. 

 / ١٢ / ١٨اجللسة   تاريخ– ٤ لسنة - ٥٠٤ رقم االقتصاديةراجع حكم املحكمة  )٢(

٢٠١٢.  



 

)١٤٦٦(  دور ات اا   

 وهـي -  واهللا عـىل مـا أقـول شـهيدلـسياراتيوجد هلم أي مبالغ يف ذمتي من أجل ا

ـا املحكمـة وفقـا للـامدة   املعـامالت  يفثبـات مـن قـانون اإل٦٦الصيغة التي أقرهت

ـا املـؤرخ   ويبـني منهـا أهنـا تقتـرص ٣٠/٣/٢٠١١املدنية والتجاريـة ويف حكمه

ـا يتعلـق بالـسيا  فحـسب مـن وقـائع النـزاع؛ كـام أن الـصيغة التـي حلفهـا راتعىل م

ــدعني  ــن امل ــل م ــدهم - ك ــون ض ــالغ -  املطع ــسلم املب ــدم ت ــىل ع ــرصت ع  اقت

تــم رشاؤه مــن عقــارات؛ املــستحقة وفروقهــا بــني مــا قــاموا بتحويلــه للطــاعن ومــا 

وبـرغم .  ملكيـة حـصص يف الفـيال أو الـشققإىلومل تتضمن صيغة اليمني إشـارة 

 املقـدم مـن الطـاعنني سـتئنافذلك فإن احلكم املطعون فيه قـيض بعـدم جـواز اال

برمتـــه وأعـــرض عـــن بحـــث موضـــوعه وأســـبابه التـــي ال تتـــصل بنطـــاق اليمـــني 

ــدعو ــرى يف ال ــائع أخ ــصل بوق ــام تت ــمة وإن ــف احلاس ــل حل ــن حم ــت ع ى خرج

 ر عىل نحو ما ورد بأوجـه النعـي ممـا يعيـب احلكـم املطعـون فيـه بقـصو- اليمني 

  .)١(األسباب وفساد االستدالل واإلخالل بحق الدفاع ومن ثم يتوجب نقضه

را ا ا   ا مما :  

ة كــل مــن طــريف  قانونيــة يف مواجهــآثــار عــىل توجيــه اليمــني احلاســمة يرتتــب

 :اخلصومة، وذلك عىل النحو اآليت

أو :     ا ا أ:  

ــازل -١ ــن حتن ــا ع ــذي وجهه ــصم ال ــه اخل ــديق ــرى إلم يف تق ــة أخ ــات أدل  ثب

:موضوع اليمني

                                                           

 تـاريخ - ٢٠١١ لـسنة - ١٠٠٨ الطعـن رقـم يأبـو ظبـنقض مدين ، إمارة : راجع  )١(

 .١٧١٩  ص- ٤ رقم اجلزء ٦ مكتب فني - ٢٠١٢ / ١٠ / ٢٣اجللسة 



  

)١٤٦٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 عــىل توجيــه اليمــني احلاســمة التنــازل عــام عــداها مــن البينــات بالنــسبة يرتتــب

ــام ــا ، ك ــة هب ــة املتعلق ــد أن للواقع ــني بع ــذب اليم ــت ك ــصم أن يثب ــوز للخ  ال جي

 . إليه اخلصم الذي وجهت هيايؤد

 لتــرصف اخلــصم الــذي وجهــت ًبعــا قبــول نتــائج توجيــه اليمــني تيــةإلزام -٢

 :إليه

م : و   ا ا أإ:   

 الواقعــة املطلــوب احللــف صحة اليمــني بــإليــه يقــر اخلــصم املوجــه أن -١

 : عليها

ـا بالوقـائع املطلـوب احللـف عليهـا،  أحيصل ًن ال يؤدي اخلصم اليمـني معرتف

، ويرتتــب عــن ذلــك أن ثبــات القــضائي يف اإلاإلقــرار فيكــون هلــذا االعــرتاف قــوة 

 قــد اليمــني  وتقـيض بــه دون حاجــة حللـف اليمــني، ألن الغــرض مـن اهليئــةتأخـذه 

 . اخلصم بواقعة النزاعبإقرارحتقق 

  :إليهها  يرد اليمني عىل من وجهأن -٢

 اليمني حـق ردهـا عـىل مـن وجههـا، ويتوجـب عـىل إليه لكل خصم توجه حيق

ًمن تـرد عليـه اليمـني أن حيلـف اليمـني وإال اعتـرب نـاكال عنهـا، يـستوجب احلكـم 

 إليـه رفـض مـن وجهـت إذاعليه، كام ال جيـوز رد اليمـني عـىل اخلـصم مـرة ثانيـة 

.)١(اليمني من أدائها

 : اخلصم إىل ردها وأ  ينكل عن حلف اليمنيأن -٣

                                                           

 .٧٣١السنهوري ، مرجع سابق ، صـــ / د:  انظر )١(



 

)١٤٦٨(  دور ات اا   

 اليمـني مــن حلفهـا، ويمتنــع إليـه حيـصل أن يــرفض اخلـصم الـذي وجهــت قـد

، ويرتتـب عـن ذلـك أن خيـرس املمتنـع دعـواه إليـه مـن وجههـا إىلًأيضا عن ردها 

ــوب  ــة املطل ــا بالواقع ــرب اعرتاف ــول يعت ــك ألن النك ــا، وذل ــة هب ــة املتعلق ًيف الواقع

.احللف عليها

 : حيلف اليمني أن -٤

 اليمـني بحلفهـا، احلكـم لـصاحله يف الواقعـة إليـه عىل قيـام مـن وجهـت بيرتت

 .املتعلقة هبا

  الثانــي املقصـــد

  املتممة باليمني استكمال الدليل الناقص يف احملكم دور

 حتــرى يف مــن تلقــاء نفــسه رغبــة منــه املحكــم يتخــذه إجــراء املتممــة اليمــني

 هــذه اليمــني ال حتــسم كانــتو لتــستكمل حمكمــة التحكــيم عقيــدهتا ، ،احلقيقــة 

 اخليــار أن مطلــق لــه يكــون - مــن بعــد توجيــه هــذا اليمــني- النــزاع ، فــإن املحكــم 

ــات أديــت ، أو عــىل أســاس عنــارص التــييقــىض عــىل أســاس اليمــني   أخــرى إثب

 ليــست حجــة ملزمــة فهــى ،  لــه قبــل حلــف هــذه اليمــني ، أو بعــد حلفهــااجتمعــت

  .)١(يأخذ هبا هيا اخلصم أو ال له أن يأخذ هبا بعد أن يؤدبل للمحكم،

ــأن اليمــني املتممــة يفو ــز ب  يتخــذه إجــراء هــذا املعنــى قــضت حمكمــة التميي

ًالقايض من تلقاء نفسه رغبـة منـه يف حتـري احلقيقـة ليـستكمل بـه دلـيال ناقـصا يف 

                                                           

  ،٢٦٧أمحد أبو الوفا ، عقد التحكيم ، مرجع سابق ، صـــ/ د:  راجع يف هذا املعنى )١(

 ومـا ٣٠٦عاشور مربوك ، النظام اإلجرائي خلصومة التحكـيم ، مرجـع سـابق ، صــ / د

  .٥٨أمحد هندى ، التحكيم ، مرجع سابق ، صــ / بعدها ، د



  

)١٤٦٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــه إذاالــدعوى، أو  ــة ال تكفــي لتكــوين عقيدت ــدعوى مــن أدل  وجــد أن مــا قــدم يف ال

 أي مـن اخلـصمني حـسبام يـرتاءى إىلها، ولـه أن يوجههـا وإصدار حكمه بناء علي

 هـذا اخلـصم أو ذاك مـن ثقـة، وهـي ال إليـهله من ظروف الدعوى ومقدار ما يوحيه 

ــها ب ــىل أساس ــيض ع ــا أن يق ــد حلفه ــايض يع ــزاع، فللق ــسم الن ــحت ــة اعتباره ا مكمل

 األخـــرى القائمـــة يف الـــدعوى ليبنـــي عـــىل ذلـــك حكمـــه يف ثبـــاتلعنـــارص اإل

 .)١(أو قيمة ما حيكم بهموضوعها 

 توجيه اليمـني املتممـة أن يكـون لـدى كـل مـن الطـرفني مبـدأ ثبـوت ال ويستلزم

 أحـد اخلـصمني إىل ما وجهـت اهليئـة اليمـني إذا مرتبة الدليل الكامل ، فإىليرقى 

ـــك أن الــدليل الكامــل قــد تــوافر عــىل  صــحة مــا يدعيــه ، وحلفهــا و قــدرت مــن ذـل

ــه  ذلـك مــا ينـاقض مـايففلـيس   حكمهـا الــصادر بتوجيـه اليمــني يف ســـبق أن قررت

 إثبـات طريـق فهـوً إذا )٢( دليـل لـه قيمتـه إىل دعـواه يفمن أن كال من الطرفني يستند 

 اطمئنـــانً العـــربة أساســـا هـــى بمـــدى ألن و، ذو قـــوة حمـــدودةتكمـــييلذات أثـــر 

ــم  ــزاع إىلاملحك ــل الن ــة حم ــحة الواقع ــني يف ص ــف اليم ــواء حل ــا س  جمموعه

 . بعضهم أو ،م إليه املوجهة اجلميع

 اليمــني ال يف جوازهــا وال يف تعلقهــا بالــدعوى إليــه مل ينــازع مــن وجهــت وإذا

 عــىل خــصمه وإال ردهــاوجــب عليــه إن كــان حــارضا بنفــسه أن حيلفهــا فــورا أو ي

 تعطيـه ميعـادا للحلـف إذا رأت لـذلك أن التحكـيم حكمـة ملوجيـوزاعترب نـاكال ، 

                                                           

 تـاريخ – ٢٠٠٣ لـسنة - ١٣٦ الطعـن رقـم  البحـرين حمكمـة التمييـز : راجع  )١(

  .١٥٧ ، ص ١٥ مكتب فني – ٢٠٠٤ / ٢ / ٢٣اجللسة 

 .٧٠٦ ، صــ ٤٨٣اجلامل وعكاشة ، مرجع سابق ،  بند :  انظر )٢(



 

)١٤٧٠(  دور ات اا   

ــ ــن ح ــإن مل يك ــا ، ف ــضور حللارضاوجه ــه  للح ــب تكليف ــا وج ــي فه ــصيغة الت  بال

ــة ــيم أقرهتــا حمكم ــع دون أن ويف ، التحك ــرض وامتن ــإن ح ــه، ف ــوم الــذي حددت  الي

 . ختلف بغري عذر اعترب ناكال وينازع أ

ــنقض ، يفو ــة ال ــضت حمكم ــى ق ــن املقــرر أن هــذا املعن ــذه يف – م ــضاء ه  ق

 النكـول عـن اليمـني ً أنه جيوز الطعـن يف األحكـام الـصادرة بنـاء عـىل- املحكمة 

ًاحلاسمة متـى كـان مبنيـا عـىل أن اليمـني وجهـت يف غـري حاالهتـا أو عـىل بطـالن 

 بأنـه غـري جـائز إليـه توجيهها، وأنه إذا نازع اخلـصم يف اليمـني املوجهـة اتإجراء

ًتوجيهها طبقا للقانون فإنه يتعـني عـىل املحكمـة أن تفـصل يف منازعتـه وأن توجـه 

ــه ــىضإلي ــىل مقت ــني ع ــي  اليم ــا تنته ــه م ــا إن رأت إلي ــسة حللفه ــه جل ــدد ل  وأن حت

 .)١(ً ناكال قبل الفصل يف هذه املنازعةاعتباره وال جيوز إليهتوجيهها 

ــن ــذكر أن وم ــدير بال ــدليل اجل ــاقص ال ــذي الن ــة ال ــاليمني املتمم ــل ب  ال ، يكم

 قـرائن أو ، يـصح أن يكـون بينـة ل بـ، يكـون كتابـة أو مبـدأ ثبـوت بالكتابـة أنيشرتط 

ــدأ ثبــوت عــادى ، وإن كــان جيعــل اإلدعــاء قريــب املحكــمرى فيهــا يــ  جمــرد مب

 أنه غري كاف بمجـرده لتكـوين دليـل كامـل يقنعـه فيـستكمله بـاليمني إال ، االحتامل

 . املتممة 

 وكـون هيئـة التحكـيم توجههـا مـن تلقـاء ، معنى القضاء بـاليمني املتممـة وليس

ــسها ،  ــانف ــسب ،أهن ــة للمحكمــني فح ــه اليمــني  حريــة مطلق ــل يــشرتط لتوجي  ب

 دليـل ، وأن يكـون هبـا مبـدأ ثبـوت جيعـل أياملتممة أال تكون الدعوى خالية مـن 

                                                           

 - ٢٠٠٦ / ٢ / ١٢ تاريخ اجللسة - ٧٥ لسنة - ٥٧٧٧الطعن رقم : نقض مدين )١(

  .١٢٦ صــــ٥٧ مكتب فني



  

)١٤٧١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 بجـرده لتكـوين دليـل كامـل فيـستكمله فـي ،وإن كـان ال يكاالحتاملاإلدعاء قريب 

 هــذه إليـه تعيـني مــن يوجـه يف احلريـة خـرياملحكـم بـاليمني املتممـة ، وهلــذا األ

 ذلــك مــن كانــت أدلتــه أرجــح ومــن كــان يفوهــو يراعــى اليمــني مــن اخلــصوم ، 

 التحكـيم بعـد حلـف اليمـني املتممـة وملحكمـة )١(إليه واالطمئنانأجدر بالثقة فيه 

ــها بتقــيضأن  ــىل أساس ــارص اإلاعتبارهــ ع ــه لعن ــاتا مكمل ــة يف ثب ــرى القائم  األخ

 يف قيمـة مـا حيكـم بـه ، كـام أو ، عىل ذلك حكمه يف موضـوعها وليبني ،الدعوى 

 . عنهالتجاوزأن له اخليار يف االعتداد هبا أو ا

 كـان القـرض حمــل ملــا هـذا املعنـى قـضت حمكمــة متييـز البحـرين بأنـه يفو

ــة متعلقــ ــه الطاعن ــة، فهــو إذن عمــل جتــاري اًالــدعوى إنــام أبرمت  بأعامهلــا التجاري

  و منهـا البينـة و القـرائن ، وثبـات بـراءة ذمـة املـدين بـه بكافـة طـرق اإلإثباتجيوز 

مــن ثــم جيــوز توجيــه اليمـــني املتممــة ألي مــن طــريف اخلــصومة متـــى رأت 

املحكمـة يف أقــوال الــشهود الــذين ســمعتهم أو القــرائن يف الــدعوى ، غــري كافيــة 

ا بـسبب النعـي قـد خلـت ممـا يقطــع إليهــهـا ، و كانـت ورقـة التنـازل املـشار قناعإل

 بيــع بعــد –طعــون ضـدها بقيـام املديونيــة املطالـب هبــا ، و إنــام مفادهـا التــزام امل

 تفي بام يغطـى حـساهبا املـدين ، إذا مل يفـي الـثمن بـه ، كـام بأن –الطاعنة للسيارة 

 الـثمن ، و مـن ثـم فـال تعـد ن مـلـدينتلتزم الطاعنة بأن تؤدي هلا ما يزيـد عـن مبلـغ ا

                                                           

 ، ٥٥٦ ، صــ ٣٠٥فتحي واىل ، قانون القضاء املدين ، مرجع سابق ، بند / د:  انظر)١(

 .٤٢٦ ، صـــ٢٤٩سحر عبدالستار إمام ، دور القايض يف اإلثبات ، مرجع سابق ، بند / د



 

)١٤٧٢(  دور ات اا   

ً كتابيــا كــامال يمنــع املحكمــة مــن توجيــه اليمــني املتممــة إذا مــا رأت عــدم الدلــي

  .)١( الشهود لتكوين اقتناعها أقوالةكفاي

 لـــه حـــق الـــذي اخلـــصم إىل األصـــل يف جـــه تواملتممـــة اليمـــني كانـــت وإذا

ً أنـه إذا كـان هـذا اخلــصم شخـصا معنويـا ، فلـيس هنـاك مــا إال ، ثبـاتاملطالبـة باإل ً

  .)٢( حدود نيابته عنهيف القانوين ممثله إىل توجيهها املحكمني بقياميمنع من 

  الثاني الفرع

   القضاء بالنكول عن اليمنييفحملكم  ادور

ـــة هليئـــة ـــالنكول عـــن اليمـــني ، ولـــيس يف التحكـــيم ســـلطة تقديري  القـــضاء ب

 فقــد تقــف هيئــة التحكــيم عــىل أدلــة ، اليمــنيحلــالفبالــرضورة احلكــم بالقــضاء 

                                                           

 تــاريخ – ٢٠٠٥ لــسنة - ٤٤ الطعــن رقــم - البحــرين حمكمــة التمييــز : راجــع  )١(

  .٧٦٠ ، صــــ ١٦ مكتب فني – ٢٠٠٥ / ١٠ / ٣١اجللسة 

ملا كان ذلك و كان احلكم املطعون :  ويف هذا املعنى قضت حمكمة النقض بأنه )٢(

 إىل رفـض الـدعوى انتهـى الذي ياالبتدائفيه قد خالف هذا النظر و قىض بتأييد احلكم 

 رئـيس ًإعامال لألثر املرتتب عىل سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض  طلب حتليـف

 ج و ٧٨٢جملس إدارة الرشكة املطعون ضدها عىل أن الرشكة قد أوفت الطاعن مبلـغ 

 إليـه م الذي أظهره اخلبري يف تقريره بمقولة أن اليمني التي طلب الطاعن توجيهها ٣١٤

ًغري جائزة لورودها عىل عمل مل يصدر منه شخصيا مع أن أداء الرشكة األجور لعامهلـا 

 إليهو حتجب بذلك عن توجيه اليمني . ة رئيس جملس اإلدارة عنها هو مما تتسع له نياب

ًو الفصل يف الدعوى بناء عىل ما يسفر عنه توجيه اليمني فإنه يكون فصال عن خطئه يف 

 ٤٨ لـسنة ٥٨٣الطعن رقم : تطبيق القانون قد شابه القصور بام يستوجب نقضه ، راجع 

 ١٠٨١  صــ٣٣ ، مكتب فني ١٩٨٢/١١/٢٩ق ، جلسة 



  

)١٤٧٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 تكوين عقيدهتا ، حتـى بعـد احللـف ، فقـد يطـرأ مـا جيعـل هيئـة يفجديدة تساهم 

 حلـف فـتحكم ضـده ، ملـا هلـا مـن الذيدعاء اخلصم التحكيم تقتنع بعدم صحة إ

 أسـاس مــن أي أديـت ، أو عـىل التـي  بنـاء احلكـم عـىل اليمــني يفسـلطة تقديريـة 

 األخرى ، كام هلا حريـة اسـتخالص مـا تـراه اجتـاه النكـول ، وهلـا ثباتعنارص اإل

  .)١( سبيل ذلك إعادة تقدير األدلة الناقصة من أجل بناء قناعتها يف

 عـدم األخــذ بـالنكول إذا مل تطمــئن يففــإن هيئـة التحكـيم هلــا احلريـة  ثـم ومـن

ــه ــإلي ــك ىل ع ــني ذل ــا يف أن تب ــباب حكمه ــن أس ــل م ــول أج ــد إىل الوص  املقاص

 للـامدة التاسـعة مـن قـانون ًإعـامالاملطلوبة من القـضاء بـاليمني ، أو النكـول عنـه و

 مــع بيـــان اءجــر اإلبنتيجــة العــدول عــن األخــذ يف ، كــام هلــا احلريــة ثبــاتاإل

 -  مـن اطالقـات حمكمـة املوضـوع  هيئـة التحكـيم األدلـة تقـدير ، ألن )٢(األسـباب

 وكانـت اليمــني ، سـائغا ال يأبـاه املنطـق الـسليم ابغـري معقـب عليهـا مـا دام تقـديره

 تتقيــد هبـا املحكمــة املتممـة ال تعتـرب حجــة ملزمـة ولــيس هلـا نتـائج حمتمــة فـال

 ال تعتـد هبـا بعـد حلفهـا وتقـىض بغـري أودل عنهـا  تعـأن بتوجيههـا وهلـا أمـرت التي

 .موجبها 

   الثالثالفرع

   بالنكول عن اليمنيثبات من اإلاإلسالمي الفقه موقف

 املـدعى عليـه مـن القـايض إىل عن اليمني هو االمتناع عنها حينام توجـه النكول

 بطلب املدعي ، فإذا مل يكن للمدعي بينة وطلب يمني املدعى عليه فنكل، 

                                                           

 .٤٣٥ ، صــــ ٢٥٦سحر عبدالستار ، مرجع سابق ، بند /  د)١(

  .٢٠١٧ / ٤ / ٥ تاريخ اجللسة - ٨٥ لسنة - ٨٤٣١الطعن رقم : نقض مدين )٢(



 

)١٤٧٤(  دور ات اا   

ًألن النكـول كـام حيتمـل أن يكـون امتناعـا : )١( يقىض عنـد اجلمهـور بـالنكولوال

ً تورعــا عــن اليمــني الــصادقة، فــال نًوحتــرزا عــن اليمــني الكاذبــة، حيتمــل أن يكــو

يقـىض للمـدعي مـع تـردد املـدعى عليــه، إذ ال يتعـني بنكولـه صـدق املـدعي، فــال 

ًمينـه دلـيال عنـد عـدم مـا جيوز احلكم له من غري دليل، فإذا حلف املـدعي كانـت ي

 .هو أقوى منها 

 هــذا القــول هــو أن نكــول املــدعى عليــه أضــعف مــن شــاهد املــدعي، وتوجيــه

ــه وال  ــدعى علي ــن امل ــة م ــيس بين ــول ل ــب، إذ النك ــني الطال ــوى بيم ــاألوىل أن يق ف

  .)٢(إقرارا، فلم يقو عىل االستقالل باحلكم، فإذا حلف معه املدعي قوي جانبه 

 ذلـك ألن الـشهادة ملـا كانـت ، )٣(وأصـحابه يقـىض عليـه بنكولـه  أبـو حنيفـة وقال

ــاتإل ــدعوى، ثب ــه ال ــق علي ــل أن حتق ــب أن نك ــا، وج ــني إلبطاهل ــدعوى واليم  ال

                                                           

ــاج)١( ــي املحت ــة املجتهــد)  ٢/٣١٨: (املهــذب) ٤/١٥٠:( مغن ، ) ٢/٤٥٤: (بداي

 الـسياسة ، الطـرق احلكميـة يف)  ٩/٢٣٥: (املغنـي) ٤/١٤٦(الرشح الكبري للـدردير

  .١١٦مرجع سابق ، صـــ : الرشعية

ًوانظر أيضا فقه السنة للشيخ ) ٣/٤٥١(ًوانظر أيضا م ) ٧/٣٤(األم للشافعي :  انظر )٢(

 - هــ ١٣٩٧الثالثـة، :  لبنـان الطبعـة–دار الكتاب العريب، بـريوت : سيد سابق ، النارش

١٩٧٧. 

إن النكـول ال : األول: مـن وجـوه غري أن مذهب أيب حنيفة بالقضاء بـالنكول منتقـد )٣(

يدل عىل أن احلق قد ثبت عىل الناكل، ألنه قد يمتنع عـن احللـف تورعـا وترفعـا حتـى 

قالوا هلـم إنكـم قـد خـالفتم قـضاء عـثامن : وإن كان صادقا يف إنكاره للدعوى ، الثاين

: زميقول ابـن حـ. إليهريض اهللا عنه، فإنه مل يقض بالنكول يف بعض الوقائع التي رفعت 

فكيف وقد خالفوا عثامن يف هـذه القـضية نفـسها، ألنـه مل جيـز البيـع بـالرباءة إال يف "



  

)١٤٧٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــثامن  ــصحابة ÷ وقــالوا إن ع ــن ال ــه خمــالف م ــالنكول، ومل يعلــم ل ــىض ب قــد ق

  .ًفكان ذلك إمجاعا

ــوا ــة الكودلل ــن اآلي ــستفاد م ــسابق ي ــى ال ــأن املعن ــم ب ــىل رأهي ــأن  ع ــة يف ش ريم

ْفإن "الوصية يف السفر  ِ َ عثر عىل أهنام اسـتحقا إثـام فـآخران يقومـان مقـامهام مـن َ َ َّ َ ُ
ِ ِ

َ َُ َ َ َ َ َ ْ ُ ََ ُ َ ْ َّ َِ ِ َ ًَ ِ َ

َالــذين اســتحق علــيهم األوليــان فيقــسامن بــاهللاَِّ لــشهادتنا أحــق مــن شــهادهتام ومــا  ُ َ ُ ْ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َِ ِِ َ ََ ْ َِ ِ ُِّ ََّ َِ ُ ََ َ َ َ َِّ ِ َ

َّاعتدينا إن ِ َ َ َْ ُا إذا ملن الظاملني، ذلـك أدنـى أن يـأتوا بالـشهادة عـىل وجههـا أو خيـافوا ْ َ ًَ ََ ُْ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ََ َ َِ ِ ِِ َِّ َِ ْ َ ْ َ َّ َ ِ

ِأن ترد أيامن بعد أيامهنم  ِ َ َْ ْ ََ َ ََ ُْ َ ٌَّ ْ" )١(.  

 اجلهـة التـي رشعـت فيهـا أوال وهـي الـشاهدان إىل اآلية  أفـادت رد اليمـني هذه

 . غريه إىلمني من املدعى عليه  غريمها، ويؤخذ منه رد اليإىل

                                                                                                                                              

ومن العجيب أن يكون حكـم عـثامن بعـضه . عيب مل يعلمه البائع، وهذا خالف قولكم

حجة وبعضه ليس بحجة، هذا عىل أن مالـك بـن أنـس روى هـذا اخلـرب عـن حييـى بـن 

فأبى أن حيلـف وارجتـع العبـد : فقال فيه عن أبيهسعيد األنصاري عن سامل بن عبد اهللا 

إن دعـوى :  عـثامن برضـاه ، الثالـثإليـهفدل هذا عىل أنه اختـار أن يرجتـع العبـد فـرده 

اإلمجــاع غــري صــحيحة، فاإلمجــاع يكــون صــحيحا بعــدم املخــالف، ال بعــدم العلــم 

، ط دار املحىل البن حزم : باملخالف، وفرق بني عدم املخالف وعدم العلم به راجع 

، بداية ١٣٧الطرق احلكمية البن القيم صـــ )  ٥٣٤-٥٣٣/ ١٠(االحتاد العريب مرص 

 ) .٢/٤٦٩(املجتهد 

 ) .١٠٧/١٠٨( ، اآليات املائدةسورة ) ١(



 

)١٤٧٦(  دور ات اا   

 اسـتدلوا بـام رواه الـدار قطنـي واحلـاكم يف املـستدرك وصـحح إسـناده كـذلك

  .)١( قد رد اليمني عىل طالب احلق ×أن رسول اهللا ̂ عن ابن عمر 

 املهم هل  تنقيض الـدعوى إذا حلـف املنكـر عنـد عجـز املـدعي مـن والسؤال

ــوز ل ــر هــل جي ــه ؟ أو بمعنــى آخ ــديم بينت ــد تق ــدم بينــة بع حــالف إلمــدعي أن يق

 املدعى عليه اليمني؟

ً أن املـــدعى عليـــه إذا أقـــر بالـــدعوى إقـــرارا صـــحيحا، أو ثبتـــت عليـــه الشــك ً

ــنهام  ــزاع بي ــاء عــىل ذلــك انقطــع الن الــدعوى بــشهود املــدعي، وحكــم القــايض بن

 احلــق غالبــا، ولكــن هــل يعتــرب احلــال إىلالتــصال احلكــم بالــدليل الــذي يــؤدي 

 اتصال احلكم باليمني؟  عند كذلك

 الفقهـاء يـرون سـامع بينـة املـدعي بعـد حلـف املـدعى عليـه اليمـني، فجمهـور

ويعتربون إهناء الدعوى بـاليمني إنـام هـو إهنـاء مؤقـت يمكـن أن تعـاد مـرة أخـرى 

إذا قـدم املــدعي البينــة التـي كــان قــد عجـز عــن تقــديمها قبـل اليمــني، ويقولــون إن 

                                                           

ــدار قطنــي )١( ــذا ) ٤/٢١٣( ســنن ال ــا الــرأيوه ــسلم أيــضا مــن النقــد أوهل إن :  مل ي

، ألهنا تدل عىل أن شاهدين يقومـان استدالهلم باآلية ال يستقيم هلم يف موضوع النزاع

مقام شاهدين آخرين ظهر كذهبام بعد احللف، وليس ذلـك موضـوع اخلـالف ، ثـم إن 

الشافعية واملالكية وهم من أنصار هذا املذهب يقولون بنسخ هـذه اآليـة باآليـات التـي 

د متنع والية الكافر عىل املـسلم، والـشهادة فيهـا واليـة عـىل املـشهود عليـه، ولـذا فقـ

فكـوهنم مل يعملـوا باآليـة يف موضـوعها فمـن بـاب . أبطلوا شهادة الكافر عىل املسلم

إن حديث ابن عمر الذي استندوا عليه مطعون يف إسناده : ًأوىل أال يستدلوا هبا هنا، ثانيا 

 .فال يصح االعتامد عليه 



  

)١٤٧٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ثبــاتوألن البينـة مثبتـة واليمـني نافيـة، واإل، مـني الفـاجرةالبينـة العادلـة أوىل مـن الي

 وألن اليمني تكون مع عـدم البينـة، فـإذا وجـدت البينـة سـقط حكـم في،أوىل من الن

اليمــني، وألن ســقوط الــدعوى بــاليمني لــيس موجبــا لــسقوط احلــق، فــاحلقوق ال 

  .)١(ًتسقط إال بقبض أو إبراء، وليست اليمني قبضا وال إبراء 

، فـإذا حلـف املـدعى ثبـات بعـض الفقهـاء أن اليمـني طريـق مـن طـرق اإلويرى

 .عليه سقط حق املدعي يف الدعوى وترتب عىل ذلك اليمني قطع النزاع 

يف كتابـه نيـل األوطـار مـذهب اجلمهـور  ‘ أيـد اإلمـام الـشوكاين وقـد

مجيــع مــا أورده املــانعون مــن احلكــم بــشاهد ويمــني غــري نــافق يف ": قــائال

ظرة عنـد مـن لـه أدنـى إملـام باملعـارف العلميـة وأقـل نـصيب مـن سوق املنا

إنصاف، فاحلق أن أحاديث العمل بشاهد ويمني زيادة عـىل مـا دل عليـه قولـه 

ْ واستشهدوا شهيدين من رجالكم "تعاىل  ْ ُْ ِْ ِ
َ ْ َِ ِ َ ُ َِ َِ" )٢(. 

 اآليـة واحلــديث املــذكورين يــدالن بمفهــوم العـدد عــىل عــدم قبــول الــشاهد إن

واحلكم بمجردمها، وهذا املفهـوم املـردود عنـد أكثـر أهـل األصـول ال واليمني 

  .  )٣(يعارض املنطوق وهو ما ورد يف العمل بشاهد ويمني 

 

                                                           

 ) .١٠/١٠٤( املغنى البن قدامه )١(

 ) .٢٨٢(  سورة البقرة اآلية )٢(

 ) .١٠/٢٨٤ (للشوكاينل األوطار  ني)٣(

 



 

)١٤٧٨(  دور ات اا   

   السابــعاملطلـــب

 )١( بالفراســــــــــــةثباتاإل يف احملكم دور

ــار  إىل ، وكــذلك الفقــهالوضــعي وال املــرشع اإلجرائــي املــرشع نتبــه يمل  اعتب

ً بنـاء األحكـام ، خالفـا ملـا يف يمكـن االعـتامد عليهـا ثبـاتة مـن وسـائل اإلالفراس

ــن  ــالمية م ــرشيعة اإلس ــه ال ــأقرت ــائل اإلاعتباره ــاتا مــن وس ــىل رثب ــور أي ع  مجه

ــاء  ــا الوقــوف عــىل تلــك الوســيلة وهــذا - كــام سيتــضح –الفقه  يف يتطلــب من

ــا  ــذ هب ــىل األخ ــة ع ــا ورضب األمثل ــراز معناه ــالمية إلب ــرشيعة اإلس ــم ال ــن ث ، وم

  :التايلنعرض هلا عىل النحو 

                                                           

إن القرينــة : ًأوال :اآليت ومن نافلة القول أن الفرق بني الفراسـة والقرينـة يتمثـل يف )١(

عالمـة ظاهرة مشاهدة بالعيان، كمن يرى رجال مكشوف الرأس ولـيس ذلـك مـن عادتـه 

شاهـدة ًيعدو وراء آخر هاربـا وبيـد اهلـارب عاممـة وعـىل رأسـه عاممـة، فهـذه قرينـة مـ

بالعـني احلسيـة وداللتها كـام يقول العلامء واضحة عـىل أن العاممـة للرجـل مكـشوف 

إن رؤية :ًثانيا . الرأس، وال يقال عمن يرى هذه العالمة ويستنتج هذا احلكم إنه متفرس 

ّالقرينة ال تتطلب مواصفات معينـة يف الرائـي، كـصدق اإليـامن وصـفاء الفكــر وحــدة 

ن خطوات االستنتاج فيها ظاهرة واضحة، حتى أن الدقيق منهـا كتلك الـذكـاء، وذلك أل

التي تقـوم عىل التجـارب العلمية هلا أسسها وضـوابطها وقانوهنا الذي يـسهل االطـالع 

ّعليه ومعرفته، أما الفراسة فهي تتطلب مواصفات معينة يف املتفرس، صـدق إيــامن أو 

إنـه يمكـن : ًستنتاج فيها مسترتة خفية ثالثاّحدة ذكاء وصفاء فكر، وذلك ألن خطوات اال

ّأن تقـام البينـة عىل وقـوع القرينة ويتأكد القايض من ثبوهتا ففي املثال املتقدم قد يشهد  ّ

 .اثنان أو أكثر عىل رؤية الواقعة، أما الفراسة فال يتوفر فيها ذلك



  

)١٤٧٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

   األولالفرع

   بالفراسةثبات من اإلاإلجرائي املشرع موقف
  

ض ا  ؤ م  :رض ا ت ءا  ا 
 ؟ا    

   ليـستخدم املحكـم خربتـه عنـد تقـديره وتفـسريه ن أالطبيعي من : م 

 إذ ، الــدعوى التحكيميــة ، ولكــن لـيس للمحكــم أن يقــىض بعلمــه اخلــاص لوقـائع

 خاصـة اسـتمدها مـن معارصتـه تمثـل هـذا القـضاء يكـون لـدى املحكـم معلومـا

 ، عليهـا حكـام أن يواجـه اخلـصوم هبـا قبـل بنـاء األليهللنزاع ، أو خربته الفنية فإن ع

 املتـصلة املـسائل يف بام لـه مـن خـربه فنيـة نه حكمه عىل أيففإن تأكيد املحكم 

 عىل املحكم يقتنـع بـسالمة ،أو صـحة دليـل مـا ممـا يطـرح عليـه طروحبالنزاع امل

ــه يف ــضاء بعلم ــد ق ــيم ال يع ــيص التحك ــ، الشخ ــلطته ه ألن ــاوز س ــذلك ال جي  يف ب

ــدليل ، وبنــاء عــىل ذلــك  ــه املحكــم كــان لــدى إذاتقــدير هــذا ال ــة فنيــة ككون  معرف

 املقدمــة مـــن اخلـــربة أو ، املعلومــة  موضــوع النـــزاع  ووجــد أنيفً متخصــصا

ــاء ، ال تتفــق مــع مــا يعرفــه هــو فــإن عــىل املحكــم أن ينبــه أخبــري و أفنــيشــاهد   ثن

ــرفني ــه الط ــشته وينب ــك  إىلمناق ــدى ، ذل ــدعوهمويب ــالف وي ــه املخ ــم رأي   إىل هل

 علومـة امل إىلً مـستنداالـصادر مل يفعـل كـان احلكـم ن وعىل ذلك فـإ،مناقشته فيه 

 يف للمناقـــشة ً مل يكـــن حمـــالالـــذي الشخـــيص رأيـــه يفلـــصحيحة الفنيـــة غـــري ا

 عـىل أنـه يالحـظ أن منـع ، خيالف الدليل املستمد مـن الـدعوى الذياخلصومة و

 يـستمد قناعتـه مـن عنـارص  مقـصود منـه أالالشخـيص بعلمـه القـضاءاملحكـم مـن 

 كعنـرص مــن عنــارص الشخــيص علمـه  يعتمـد عــىلن بــأ، اخلـصومة يفغـري قائمــة 



 

)١٤٨٠(  دور ات اا   

ــااإل ــا ، تثب ــصية طامل ــه الشخ ــستخدم معلومات ــم أن ي ــوز للمحك ــك جي ــع ذل  وم

 .)١(أعمل مبدأ املواجهة بني اخلصوم 

ــم ــه يف وللمحك ــد اقتناع ــه وتأكي ــوير عقيدت ــبيل تن ــصدد س ــروض ب ــزاع املع  الن

ــراءأمامــه أن يتخــذ  ــن تلقــاء نأي إج ــسه حتقيــق م ــسلطة ف ــق وتلــك ال  ، وهــذا احل

 ومراكــز التحكــيم ، ومــن ذلــك مــا نــصت  التحكــيميفقررتــه املــنظامت الدوليــة 

ــه  ــادةعلي ــذ ٢٠ امل ــيم أن تتخ ــة التحك ــأن هليئ ــاريس ب ــة حتكــيم ب ــة غرف ــن الئح  م

 . ذلك شأن قضاء الدولة يف تراها مناسبة شأهنا التي ثبات اإلاتإجراء

ــه وإذا ــم بعلم ــىض املحك ــى أال يق ــدة ه ــت القاع ــيص كان ــه الشخ ــي ، إال أن  ينبغ

 جمال التحكـيم ، ألن املحكـم قـد يكـون مـن رجـال يف القاعدةالتخفيف من هذه 

ــة ، أو يفاألعــامل امللمــني بــالظروف واملالبــسات املعروفــة   األوســاط التجاري

ـا جيـرى مـن عـادات وتقاليـد بـني التجـار ، التي  يستطيع من خالهلا التعرف عىل م

ًوإملام املحكم نفـسه باملوضـوع لكونـه مهنيـا ومتخصـصا   جمـال املحاسـبة يفً

ـــة والتحكـــيم والـــشؤو ـــن مجـــع األالتجـــارين املالي ـــه م ـــراف ، وهـــذا يمكن  ط

ـا مبـارشة والتـداول معهـا والتثبـت مـن كـل  املتخصصة مبارشة معه واالستامع هل

  .)٢( اإلجرائية ةوالبريوقراطي يوفر الوقت الذي والرد مبارشة ، األمر ألخذنقاط ا

                                                           

 .٤٩ عىل هيكل ، املرجع السابق ، صـــ)١(

 عىل الفردان ، مقـال منـشور بمجلـة التحكـيم الـدويل لـدى هيمإبراعىل / أ: انظر ) ٢(

  .٢٦ ، صـــ ٢٠١١ أغسطس ١٣ ، العدد اخلليجيجملس التعاون 



  

)١٤٨١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  الثاني الفرع

  إثباتيلة  من اعتبار الفراسة وساإلسالمي الفقه موقف

ــه ــ ــدان وفيـ ــ  :  مقصـ

   األولاملقصــــــد

 للفراسةالفقهي املعىن

 الــسنة النبويــة الــرشيفة ، ممــا يــدل يف الكــريم ، ون القــرآيف معنــى الفراســة ورد

َّإن ":  قوله تعاىليفا ، كام اعتبارهعىل  ِ يف ذلك آليات للمتوسمنيِ ِ ٍ ِ
ِّ َُ َ ْ ََ َ ِ " )١(.  

:  هـذا يقـول األلـويسيفملتوسـمني يعنـي املتفرسـني و أهـل التفـسري أن افذكر

ــالل الــسيوطي ــال اجل ــة : ق ــل يف الفراس ــذه اآليــة أص ــن العــريب )٢(ه  ، ويقــول اب

ــم ــالكي التوس ــىل : امل ــا ع ــستدل هب ــي ي ــة الت ــي العالم ــم وه ــن الوس ــل م ــو تفع ّه

هـي العالمـة التـي يـستدل هبـا ":  القرطبـيويقول ، )٣(وهي الفراسة ، مطلوب غريها

ـا عىل  : أحـدمها: الفراسـة بمعنيـني:  ووضـحها ابـن األثـري بقولـه، )٤(مطلوب غريه

 أحـوال يعلمـونما دل عليه ظاهر احلـديث، وهـو مـا يوقعـه اهللا يف قلـوب أوليائـه، ف

ــدس ــن واحل ــابة الظ ــات وإص ــن الكرام ــوع م ــاس بن ــاين. الن ــدالئل : والث ــم بال يعل

 . )٥(والتجارب واخللق واألخالق 

                                                           

 ) .٧٥(سورة احلجر ، اآلية ) ١(

 ) .٢/٩١( القرآن للفراء ، دار املرصية للتأليف ، ط األوىل معاين )٢(

 ) .٣/١١٩ ( العريب أحكام  القرآن البن )٣(

 ) .١٠/٤٤(القرطبي  تفسري )٤(

 ) .٣/١٩١( النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري )٥(



 

)١٤٨٢(  دور ات اا   

ًبارهـا أيـضا ومـن تلنبوية مـا يؤكـد هـذا املعنـى ويـدل عـىل اع السنة ايف جاء وقد

اتقــوا فراســة ":  قـال×أن النبــي ÷ مــا روى عـن أبــو ســعيد اخلـدري : ذلـك 

  .)١(املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا 

إن هللا عبـادا يعرفـون النـاس :   قـال× رسـول اهللا أن÷  أنس بـن مالـك وعن

 .)٢(بالتوسم 

ا يف القــرآن الكــريم والــسنة اعتبارهــ قــد ورد  ســبق يــدل عــىل  أن الفراســةوممــا

، املطهرة، وأهنا سمة مـن سـامت املـؤمنني، إذ أن األحاديـث مادحـة للمتفرسـني

وأن الفراســة مــدرك مــن مــدارك املعــاين؛ ألن املــؤمن املتفــرس ينظــر بنــور اهللا، 

 .فاهللا عز وجل هو الذي يريه ويفيض عليه 

  الثانــي املقصـــــد

 اإلسالمي الفقه يفلفراسة  لالعملي التطبيق

ــا : أنــه قــال: ÷  روي مــن فراســة أمــري املــؤمنني عمــر بــن اخلطــاب مــا- ١ ي

ُواختــذوا"رســول اهللا لــو اختــذت مــن مقــام إبــراهيم مــصىل ،  ونزلــت اآليــة   ِ َّ ْ مــن َ
ِ

ِمقام إ ِ َ َبراهيمَ َ
ِ

ّ مصىلْ َ ُ " )٣( .  

ــا- ٢ ــثامن م ــورين ع ــن ذي الن ــصحابة :÷ روي ع ــض ال ــه بع ــل علي ــه دخ ، أن

يـدخل أحــدكم :  عـثامن قـالإليـهفلــام نظـر ، امـرأة  إىلفنظـرّوكـان قـد مـر بالـسوق 

                                                           

 الطبعــة – بــريوت - دمــشق– دار القلــم لألصــفهاين املفــردات يف غريــب القــران )١(

 .) ١/٨٧١ (ـه١٤١٢األوىل 

 ) .٣/٢٠٧( ، دار احلرمني ، القاهرة للطرباين املعجم األوسط )٢(

 ) .١٢٥( سورة البقرة ، اآلية )٣(



  

)١٤٨٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًأوحيـا بعـد رسـول اهللا : فقـال لـه. "ّعيل ويف عينيه أثر الزنا ْ َ ال : قـال عـثامن، ؟ ×َ

 .     )١(ولكن فراسة صادق 

ّ ملـا ^يف احلـسني بـن عـيل ̂  روي من فراسة عبـد اهللا بـن عمـر ما- ٣

كتـب أهـل العـراق تناشـده ÷ عك اهللا من قتيل، ومع احلـسني أستود: َّودعه قال

.)٢(احلضور لنرصته، فكانت فراسة ابن عمر أصدق من كتبهم 

 يـدل عــىل كثـرة األمثلـة جتــل عـن احلــرص، ولكـن الـذي يبــدو هـو خفــاء وهـذا

طريـــق االســـتنتاج، وأن املتفـــرس يـــدرك األمـــر بأســـلوب مـــسترت، فقـــد يكـــون 

ًالمــات خفيــة تفرســها، وقــد يكــون مبنيــا عــىل خــواطر ًاســتنتاجه هــذا مبنيــا عــىل ع

 . ونطق هبا لسانه قلبهإهلامية قذفها اهللا يف 

 

 

 

 

 

                                                           

 ) .٢/١٠٣( ، تبرصة احلكام البن فرحون ٣٦ الطرق احلكمية البن القيم صــــ )١(

 ) .٥/٤٩٦( تفسري الفخر الرازي )٢(

 



 

)١٤٨٤(  دور ات اا   

  اخلـامتة

 : أن حيسنها -  تعاىل -  اهللا نسأل

 املهمـــة مـــن أهـــم أعـــامل ي التحكيمـــثبـــات اإليف ال شــك أن دور املحكـــم 

 . لبناء حكم التحكيم فنيالتحكيمية ، حيث يقوم املحكم بعمل 

ــذه  و ــوعات ه ــا ملوض ــاء معاجلتن ــاه أثن ــبق وأن ذكرن ــا س ــرار م ــصدد تك ــسنا ب ل

 :الدراسة ، ولكن توجد بعض املالحظات واالستنتاجات التالية 

أو :  ا :  

ً بــالطرق املحــددة قانونــا ء الــدليل أمــام القــضاإقامــةً قانونــا ثبــات يقــصد باإل - ١

ًها أثرا قانونيا ملن يدعيها عىل وجود واقعة قانونية ، ترتب يف مواجهة من ينكر ً.

 يف الفقه اإلسـالمي  احلكـم بثبـوت يشء آلخـر بالبينـة التـي ثبات يقصد باإل -٢

.أباحها الشارع 

ــشخص املحكــم -٣ ــو ال ــذي ه ــه يعهــد ال ــصل إلي ــفه يف الف ــات بوص  املنازع

 والقـانون إليـه ضـوء األدلـة واملـستندات املقدمـة يف حمكمة حتكيمية يفًعضوا 

.اخلصوم املختار بواسطة 

ــاتاإل يعــد  -٤ ــث ثب ــرب مبع ــام يعت ــة ، ك ــائع القانوني ــق الوق ــة لتحقي  أداة رضوري

. املحكم قناع إليلةًحياة احلق وأخريا وس

ً املحكـم موقفــا سـلبيا مــن وقـوف ثبــات بمبـدأ احليــاد يف مرحلـة اإليقـصد -٥ ً

.كل اخلصمني عيل السواء 

 شــأهنا مــن يلتــزم املحكــم بواجــب اإلفــصاح عــن الظــروف والوقــائع التــي  -٦

. التحكيم أطراف حياديته اجتاه حول شكوك إثارة



  

)١٤٨٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 التفرقـة بـني  إىل جيب عىل املحكـم مراعـاة النظـام العـام وجتـدر اإلشـارة -٧

ــدى اتفــاقتعلــق  ــني موضــوع التحكــيم وم ــيم بالنظــام العــام ، وب ــ التحك ــع اتفاق ه م

ــمنا ، أمــا  ــه رصاحــة أو ض ــث األول جيــوز النــزول عن ــام العــام ، حي  الثــاينًالنظ

.فمخالفته للنظام العام مصريه البطالن 

ــب مـــن الواجبـــات اإلجرائيـــة عـــىل اخلـــصوم  -٨ ــــ ــةواج ــ ــة األدـل   حـــضوري

 به كل دليـل يقـدم يف الـدعوى مـن جانـب أحـد اخلـصوم جيـب أن يطـرح يقصدو

.عىل اخلصم اآلخر ملناقشته والرد عليه 

ــوب -٩ ــاق وج ــع اتف ــيم املجتم ــانون وق ــام الق ــع أحك ــصوم م ــرصفات اخل  ت

.التحكيمي ثباتوأخالقياته والكشف عن احلقيقة واملعاونة يف اإل

ــاســتجواباال - ١٠ ًهــو مثــول اخلــصم شخــصيا أمــام حمكمــة التحكــيم ً  قانون

ــة ــائع لإلجاب ــن الوق ــسه ع ــي بنف ــو الت ــا ، فه ــؤاله عنه ــة س ــزوم وأمهي ــرى ل ــراء ت  إج

حتقيق يبارشه املحكم هبدف اسـتجالء بعـض عنـارص ووقـائع الـدعوى النتـزاع 

 إثبــات الــدعوى إمــا اإلقــرار بيفًر اخلــصم هبــا توصــال  ملعرفــة وجــه احلــق إقــرا

. املزاعم أو الدفاع 

 هـو سـؤال املحكـم اخلـصم عـن وقـائع اإلسـالمي الفقـه يف ستجواباال - ١١

ــه  ــتلمس يفمعين ــه ، أو ل ــراد من ــىل امل ــصول ع ــرض احل ــيم لغ ــة التحك ــر هيئ  مق

ى التحكيمية  الدعويف احلق ثباتاملحكم حقيقة النزاع املوصلة إل

 بنفـسه أو بواسـطة أمينـه - املحكـم – القـايضً فقها هـى أن يـشاهد املعاينة - ١٢

.حمل النزاع بني اخلصمني ملعرفة حقيقة األمر



 

)١٤٨٦(  دور ات اا   

ــة - ١٣ ــااملعاين ــىً قانون ــال  ه ــيل االنتق ــل الفع ــة حم ــشاهدة الواقع ــم مل  للمحك

. اجللسة يفالنزاع بقصد تكوين عقيدته ، أو إجراؤها 

 التــسجيل احلــريف للــدين ، أو غــريه مــن  هــىارص يف الفكــر املعــالكتابــة - ١٤

.احلقوق يف كتاب هبدف احلفاظ عليه من الضياع نتيجة اجلحود أو النسيان 

ـا تتمتـع بحجيـة مطلقـة يف اعرتاف - ١٥  املرشع بقـوة مطلقـة للكتابـة ال جيعله

 .    العكس بطرائق خمتلفة إثبات ، ومن ثم جيوز ثباتاإل

 التـي يـتم الفـضل بنـاء ثبـاتوسـائل اإل واملـستندات هـي مـن أكثـر الوثائق - ١٦

 األويل بـني املرتبـةعليها أمام هيئة التحكيم بل ، ومن املمكـن القـول أهنـا حتتـل 

ً دليال ماديا من الـسهل تقديمـه وتبادلـه ،متثل املختلفة وذلك ألهنا ثباتوسائل اإل ً 

 .وكذلك فحصه ودراسته وتقييمه والتحقق من صحته وسالمته  

فيــة هــي األوراق واملــستندات التــي مل تــصدر مــن جهــة  العراملــستندات - ١٧

ــة  ــذا، أو كتاب ــه ك ــالن علي ــده أن لف ــط ي ــر بخ ــة املق ــي ككتاب ــصة، وه ــمية خمت ِرس ُ

ُالوصية بخط املويص من غري أن يشهد عىل وصيته، وكـذلك هبتـه آلخـر مـن غـري 

 .أن يقوم بتسجيل اهلبة 

ً بالكتابة عموما، فـإن كـان املـستند صـادراثبات اإلجيوز - ١٨  مـن جهـة رسـمية ً

 بطـالن هـذا الـسند بـالتزوير ، إثبـاتُفهو حجة ، وعىل مـدعي خـالف مـا يف الـسند 

ًأما إن كـان الـسند عرفيـا، فهـو دليـل عـىل احلـق ، غـري أنـه جيـوز ملـن كـان الـسند 

حجـة عليــه أن ينكـر داللــة هـذا الــسند العـريف عــىل احلـق ، لكــون الفقهـاء عــاملوا 

ار، واإلقرار جيـوز الرجـوع فيـه، ولـذا يمكـن الطعـن يف الورقة العرفية معاملة اإلقر

 .هذه الورقة العرفية بإنكارها أو تزويرها 



  

)١٤٨٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 يف املتبعـــةً متــام الــشهادة عــىل وجههـــا وفقــا للقواعــد اإلجرائيــة عنــد - ١٩

 األخـذ هبـا يف حيكـم النـزاع ، فـإن املحكمـني هلـم سـلطة تقديريـة الـذيالقانون 

ـا إليهإذا اطمئنوا  فائـدة حقيقيـة ، وكانـت أوراق الـدعوى التحكيميـة ا ، ورأوا أن فيه

  .طراف تكوين عقيدهتا ، ومل يعرتض عليها أحد األيفغري كافية 

 بــرشط أن ثبــات اإلاتإجــراء التحكــيم أن تعــدل عــام أمــرت بــه مــن هليئــة - ٢٠

 عـىل مـا رصحـت -  املحرض، واحلكمـة مـن هـذا الـنص يفتبني أسباب العدول 

 إجـراء عـىل تنفيـذ -  املحكـم - القـايض محـل  هى عـدم- به املذكرة اإليضاحية 

مل يعد يرى له رضورة ، وأنـه مـن العبـث وضـياع اجلهـد والوقـت واإلرصار عـىل 

ــذ  ــراءتنفي ــتج إج ــه من ــيم أن ــة التحك ــضح هليئ ــم يف ات ــان احلك ــإذا ك ــدعوى ، ف  ال

 مـا قـرره مـن  إىلاسـتنادا اخلـصم اسـتجواباملطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم 

  .ستجواب االإجراء  إىليم بغري حاجةأن الدعوى تستق

 طــرح نتــائج املعاينــة بعــد االنتهــاء مــن يف التحكــيم ســلطة تقديريــة هليئــة - ٢١

ـا ، أو ظهـر هلـا أن انتقاهلـا غـري منـتج   الـدعوى ، عـىل يفإجرائها عند عـدم اقتناعه

 أســباب حكمهــا ، وأهنــا اعتمــدت عــىل أوراق الــدعوى ورأت يفأن تــذكر ذلــك 

 للمعاينـة سـواء كـان مـن االنتقـالب ، وإما أن تعدل عـن قرارهـا عدم جدوى املعاينة

  .تلقاء نفسها أو عىل طلب اخلصوم

ــة للمحكــم - ٢٢ ــلطة تقديري ــه يف س ــا ، فل ــاء احلكــم عليه ــرائن لبن  اســتنباط الق

 يـستنبط منهـا القرينـة القـضائية ، لكـي الـدعوى يف ثابتـة اختيار أيـة واقعـة يف سلطة

 تكـوين يفاط ما حتتملـه  مـن داللـة ، كـام أنـه حـر  استنبيف واسعةكام أن له سلطة 

ــددة  ــرائن متع ــع بق ــد ال يقتن ــة ، وق ــة الدالل ــدة قوي ــة واح ــع بطريق ــد يقتن ــه ، فق قناعت



 

)١٤٨٨(  دور ات اا   

 .حقيقية الداللة 

 ، وكـذلك إبـدال متهيـدي يكون بمقتـىض حكـم ابتداء تعيني اخلبري  يكون - ٢٣

 أمـا اخلبـري ،د  األجـل املحـديف يتـأخر دون مـربر عـن إيـداع تقريـره الـذياخلبري 

 من أداء املأمورية ، فـإن إبدالـه ال يـستلزم صـدور حكـم بـه مـن ؤه يطلب إعفاالذي

 . التحكيم هيئة

ــة تقــدير يف - ٢٤  أي ملزمــة باألخــذ بــرغــري اخلبــري ، فإهنــا أيلــر التحكــيم هيئ

ــري ،  ــه ألناخلب ــارص اإلرأي ــن عن ــرصا م ــون عن ــدو أن يك ــات ال يع ــي ثب ــضع الت  خت

 اخلـرباء الـذين نـدبوا أي رإتبـاعبهيئـة التحكـيم غـري ملزمـة لتقديرها ، ومن ثم فـإن 

ــة ،  وهلــا الــسلطان املطيف ــة يف لــق الــدعوى التحكيمي  األخــذ يفو ، تقــدير األدل

 . بتقرير اخلبري 

ــني - ٢٥ ــه اليمــني احلاســمةللمحكم ــىل طلــب اخلــصم أن يوج   إىل بنــاء ع

كـان اخلــصم  اليمــني إذا توجيـه املحكــم يمنـع أناخلـصم اآلخــر ، إال أنـه جيــوز 

 بــه تــستقل توجيههـا يف توجيههــا ، ألن تقــدير كيديـة اليمــني والتعــسف يفمتعـسفا 

 .هيئة التحكيم 

 وال ، إليـه اليمـني احلاسـمة قـارصة عـىل مـن وجههـا ومـن وجهـت حجية - ٢٦

 عــىل ذلــك أنــه إذا شــاب اليمــني وينبنــي غريمهــا مــن اخلــصوم  إىليتعــدى أثرهــا

ــبطالن أحــد اخلــصوم بطــالن فــال ي إىلاملوجهــة ــر هــذا ال  غــريه ممــن  إىلمتــد أث

 إليـه أنه ليس لغري مـن وجهـت اليمـني احلاسـمة كام ، ة اليمني صحيحإليهوجهت 

 يعــرتض عــىل توجيههــا وكــل مــا للغــري هــو أال حيــاج بــأثر هــذه أو ،أن ينــازع فيهــا 

 .اليمني



  

)١٤٨٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــالنكول عــن اليمــني ، ولــيس يف التحكــيم ســلطة تقديريــة هليئــة - ٢٧  القــضاء ب

كــم بالقـضاء حلــالف اليمـني ، فقــد تقـف هيئــة التحكـيم عــىل أدلــة بالـرضورة احل

 تكوين عقيدهتا ، حتـى بعـد احللـف ، فقـد يطـرأ مـا جيعـل هيئـة يفجديدة تساهم 

 حلـف فـتحكم ضـده ، ملـا هلـا مـن الذيالتحكيم تقتنع بعدم صحة إدعاء اخلصم 

س مــن  أسـاأي أديـت ، أو عـىل التـي  بنـاء احلكـم عـىل اليمــني يفسـلطة تقديريـة 

 . األخرى ، كام هلا حرية استخالص ما تراه اجتاه النكول ثباتعنارص اإل

ــراء املتممــة اليمــني - ٢٨ ــم يتخــذه إج ــه املحك ــة من ــسه رغب  يف مــن تلقــاء نف

مــن بعــد - حتــرى احلقيقــة وكانــت هــذه اليمــني ال حتــسم النــزاع ، فــإن املحكــم 

  أديـت ،التـي  يكون مطلق اخليار أن يقىض عـىل أسـاس اليمـني- توجيه هذا اليمني

 لـه قبـل حلـف هـذه اليمـني ، أو بعـد اجتمعـت أخرى إثباتأو عىل أساس عنارص 

 هبــا بعــد أن يؤدهيــا يأخــذ لــه أن بــل للمحكــم، ليــست حجــة ملزمــة فهــى ، حلفهــا

. هبايأخذ ال اخلصم أو

م :  تا:  

ــق مــن ــيام يتعل ــيم ف ــة التحك ــة ملحكم ــة واإلجرائي ــة القانوني ــم احلامي ــل دع  أج

ـــ ـــات اإلاتإجراءب ـــق ضـــامنات ثب ـــايض وحتقي ـــات التق ـــورد بعـــض املقرتح   ن

 : التالية وصياتوالت

 بالغرامــة لحكــم قــضاء الدولــة ل إىل األمــرإحالــة حمكمــة التحكــيم ختويــل -١

ــا ،  ــد وعــدمًعــىل مــن يتخلــف مــن الــشهود ، أو يتعــسف إجرائي  مجــود الــنص عن

. حتكيم٣٧ املادة يف الواردة التاحلا

 جرائـي اخلـصوم زور إأطـرافحكيم عند ارتكـاب أحـد  حمكمة التختويل -٢



 

)١٤٩٠(  دور ات اا   

ــستنديأو  ــة لتحريــك الــدعوى م ــلها للنيابــة العام ــك بمــذكرة وترس  أن تثبــت ذل

.اجلنائية ضد املزور 

 اخلـصم بتقـديم دليـل حتـت يــده إلـزام ختويـل حمكمـة التحكـيم وجـوب -٣

.ناع  فرنسا ، وتغريمه عند االمتيف اإلجرائيًمقارنة متاشيا مع سياسة املرشع 

ـــات اإلئل االعـــتامد عـــىل وســـايف ملحكمـــة التحكـــيم الـــسامح -٤  غـــري ثب

. بناء األحكام يف العدالة اإلجرائية  إىلً وصوالثبات جمال اإليفالتقليدية 

ـــنح -٥ ـــيم حمكمـــة م ـــني بنوعيهـــا ســـلطة التحك احلاســـمة  – توجيـــه اليم

ــة ــوليف - واملتمم ــبيل الوص ــة  إىل س ــد العدال ــصحيح وقواع ــاء ال ــق اإلدع  حتقي

 .جرائية اإل

ً أمحد اهللا الذي يرس يل إمتـام هـذا البحـث وقـد بـذلت فيـه جهـدا هـو بـه ًوختاما

  فضل اهللا وهو قـصدي فلـه احلمـد واملنـة ،فذاكأعلم ، فإن كنت قد أصبت احلق 

 .وإن كان غري ذلك فهو من ضعفي وتقصريي  ، ومن نزعات الشيطان 

  

وآرب ا  أن ا امد   

 

 

 

 

    



  

)١٤٩١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

 بأهم املراجــــــــــعقائمــــة
  

اا ا :  
  

آن  : أوا و ا :  

ــام . ١ ــرآن أحك ــىل :  الق ــن ع ــد ب ــرازيأمح ــقال ــوبكر ، حتقي ــصاص أب :  اجل

ـ ١٤٠٥، بريوت، العريب قمحاوى، دار إحياء الرتاث الصاويحممد  .ه

 بــن منظــور يــى بــن زيــاد بــن عبــد اهللاأبــو زكريــا حي:  القــرآن للفــراء معــاين . ٢

: أمحــد يوســف النجــايت النــارش: املحقــق) هـــ٢٠٧: يفاملتــو(الــديلمي الفــراء 

.مرص الطبعة األوىل  –دار املرصية للتأليف والرتمجة 

أبـو القاسـم احلـسني بـن حممـد املعـروف :  غريب القرآن يف املفردات . ٣

ــب  ــفهاينبالراغ ــو (األص ــ٥٠٢: يفاملت ــق) هـ ــفو: املحق ــداودي ص ــدنان ال ان ع

ـ ١٤١٢ -  دمشق بريوت الطبعة األوىل - دار القلم، الدار الشامية : النارش . ه

أبو عبداهللا حممد بن أمحد بـن أبـى بكـر بـن فـرج :  ألحكام القرآن اجلامع . ٤

ـ ، حتقيـق٦٧١ ىف، املتـوالقرطبـي شـمس الـدين اخلزرجـى األنصاري هـشام : هـ

اململكـــة العربيــة الـــسعودية ،  – الريــاض –، دار عــامل الكتـــب البخـــاريســمري 

ـ ١٤٢٣الطبعة   .م ٢٠٠٣ - ه

م :  و ا :  

ــ، ٢٧٥ يفحممد بـن يزيـد أبـو عبـداهللا القزوينـى، املتـو:  ابن ماجه سنن . ١ ه

 .بريوت –حممد فؤاد عبدالباقى، دار الفكر : حتقيق

اإلمـــام أبـــى داود األشـــحث السجـــستانى ، دار الكتـــاب :  أبـــى داود ســـنن . ٢

 .بريوت – العريب



 

)١٤٩٢(  دور ات اا   

: ، حتقيـقالبغـدادي الـدارقطنيعىل بن عمر أبـو احلـسن : الدارقطني سنن . ٣

ـــى  ـــم يامن ـــد اهللا هاش ـــسيد عب ـــة املـــدينال ـــريوت،  –، دار املعرف ـ ١٣٨٦ب ـــ  - ه

 .م١٩٦٦

ــسنن . ٤ ــى ال ــربى للبيهق ــىل :  الك ــن ع ــسني ب ــن احل ــد ب ــوبكر أمح ــام أب اإلم

ـ ١٢٤٤وىل ، ، جملس دائرة املعارف باهلند ، الطبعة األالبيهقي  .ه

ــنن . ٥ ــسائي س ــدالرمحن : الن ــو عب ــعيب أب ــن ش ــد ب ــسائيأمح ــقالن : ، حتقي

ــالمية  ــدالفتاح أبــوغرة مكتــب املطبوعــات اإلس ســوريا ، الطبعــة  –حلــب  –عب

ـ ١٤٠٦الثانية   .م١٩٨٦ - ه

ــحيح . ٦ ــاري ص ــد اهللا  : البخ ــو عب ــامعيل أب ــن إس ــد ب ــام حمم ــارياإلم  البخ

  .بريوت –، دار ابن كثري، الياممة فياجلح

ــلمــسند . ٧ ــد بــن حنب ــام أمح ــداهللا :  اإلم ــو عب ــشيباينأب ــق، حتال ــعيب : قي ش

ـ ١٤٢٠ الطبعة الثانية ، –األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت   .م١٩٩٩ - ه

حممـد بـن عـىل بـن حممـد الـشوكانى، :  األوطار رشح منتقى األخيارنيل . ٨

 .دار الطباعة املنريية

 :  ا ا :  
  

   : ا ا-أ

العالمــة كــامل الــدين حممــد عبدالواحــد :  فــتح القــدير عــىل اهلدايــةرشح . ٩

ـ ١٣٩٧وت الطبعة الثانية،  بري–السيواسى، دار الفكر   .م١٩٧٧ - ه

العالمـة إبـراهيم بـن أبـى اليمنـى حممـد :  معرفـة األحكـاميف احلكام لسان . ١٠

 .م١٩٧٣ القاهرة ، الطبعة الثانية، – احللبي، مطبعة فياحلن



  

)١٤٩٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
اإلمـام عـالء الـدين : كام فيام يرتدد بني اخلـصمني مـن األحكـام  احلمعني . ١١

، مـرص، الطبعـة احللبـي في، مـصطفـي احلنالطرابلـيسأبى احلسن عىل بـن خليـل 

 .١٩٧٣الثانية، 

  : ا ا -  ب

حممـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن رشـد، :  املجتهد وهناية املقتـرصبداية . ١٢

ـ ١٢٩٥، الطبعة الرابعة احللبي فيمصط  .م١٩٧٥ - ه

ــو الربكــات، حتقيــق:  الكبــري للــدرديرالــرشح . ١٣ ــد : أمحــد الــدردير أب حمم

 .م١٩٩٤ – بريوت - عليش، دار الفكر

  : ا ا - ج

ــن  : األم . ١٤ ــد ب ــسحمم ــشافعي إدري ــوال ــداهللا ، املت ــو عب ـ ، دار ٢٠٤ يف أب ــ ه

 .هـ١٢٩٣ – بريوت –املعرفة 

، دار رياألنـصاشيخ اإلسـالم زكريـا :  اجلمل عىل املنهجحاشية .١٥

 . بريوت–الفكر 

  : اا  -د

اإلمام أبى حممـد موفـق الـدين عبـداهللا بـن أمحـد بـن حممـد بـن : املغنى . ١٦

ـ ١٢٨٨هـ، مكتبة القاهرة، ٦٢٠ يفقدامة، املتو  .م١٩٦٨ - ه

را  : ا ا:  

  ، دراسـة مقارنـة ، دار ثبـات اإليف القـايضدور :  سحر عبد الـستار إمـام . د . ١٧

.٢٠٠٢نهضة العربية ، القاهرة ، ال

ــة الوقتيــة / د . ١٨  التحكــيم ، رســالة عــني يفهبــه بــدر أمحــد صــادق ، احلامي

 .٢٠٠٩شمس ، كلية احلقوق 



 

)١٤٩٤(  دور ات اا   

نظريـة األوضـاع الظـاهرة يف القـانون اإلداري ، : عاطف نرص مـسلمي  / د . ١٩

 .١٩٩٢ جامعة عني شمس ، –رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق 

 نظريــة عامــة ملبــدأ حــسن النيــة يف املعــامالت حــول: الــسيد بــدوي   / د . ٢٠

 .١٩٨٩ة ،  جامعة القاهر–املدنية ، رسالة دكتوراه  ، كلية احلقوق 

 التحكـيم يف موضـوع النـزاع عـىلالقـانون الواجـب التطبيـق :  دليلـه قاسى . ٢١

 ، رسـالة ماجـستري ، كليـة العلـوم والـسياسة ، جامعـة عبـدالرمحن الدويل التجاري

. ٢٠١٧مريه ،

ــص . ٢٢ ــاوى فيطم ــد احللف ــو اليزي ــد أب ــة أل:  حمم ــوق اإلجرائي ــرافاحلق  ط

   .٢٠١٢خصومة التحكيم ، رسالة دكتوراه ، جامعة طنطا ، كلية احلقوق ، 

 : ا :  

ــدالرازق تــاج . ٢٣  العــروس مــن جــواهر القــاموس ملحمــد بــن حممــد بــن عب

 .، دار اهلدايةالزبيدي أبو الفيض امللقب بمرتىض احلسيني

:  للسيد الرشيف عـىل بـن حممـد بـن عـىل اجلرحـانى، حتقيـقيفاتالتعر . ٢٤

ـ ١٤٠٥إبراهيم االبيارى، الطبعة األوىل   . بريوت– العريب دار الكتاب - ه

 . بريوت– العرب ملحمد بن مكرم بن منظور، دار صادر لسان . ٢٥

ــار . ٢٦ ــدالقادر خمت ــن عب ــر ب ــى بك ــن أب ــد ب ــصالح ملحم ــرازي ال ــقال : ، حتقي

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ حممود خاطر، مكتبة لبنان

 جممـع اللغـة العربيـة، القـاهرة، هللا، الوسيط لعبـدالوهاب عـوض ااملعجم . ٢٧

 .م١٩٨٥ط الثالثة، 



  

)١٤٩٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 د : و  :  

ــو بــنحممــد :  الــسياسة الــرشعيةيف احلكميــة الطــرق . ٢٨ ــى بكــر أيــوب  أب  أب

 . القاهرةاملدينعبداهللا ، مطبعة 

ارة األوقـاف الكويتيـة، الطبعـة صـادرة عـن وز:  الفقهية الكويتيـةاملوسوعة . ٢٩

. الكويت–الثانية، دار السالسل 

أصــول املحــاكامت الــرشعية واملدنيــة ، منــشورات : وهبــه الــزحيىل / د . ٣٠

.١٤١٤/١٤١٥جامعة دمشق ، ط اخلامسة ، 

 حممـد بـن أبـى بكـر بـن اهللا السياسة الرشعية ألبو عبـديف احلكمية الطرق . ٣١

.ه  ١٤٢٨ ط األوىل - مكة –فوائد أيوب بن القيم اجلوزية ، دار عامل ال

حممـد رأفـت عـثامن ، دار البيـان / د : اإلسـالمي الفقـه يف القضائي النظام . ٣٢

١٩٩٤. 

اا مما :  
                              

أو :  ا اا:  

ــدي / د . ٣٣ ــد هن ــة : أمح ــة ، دار اجلامع ــة والتجاري ــات املدني ــانون املرافع ق

 .١٩٩٥ ريةاإلسكنداجلديدة 

 ، دار النهـضة ١الـوجيز يف تـاريخ القـانون ، ج:  النارص توفيـق العطـار عبد . ٣٤

  .١٩٧٠العربية ، القاهرة ، 

ــــــدار حممــــــد طلعــــــت/ د . ٣٥ ــــــذ طــــــرق : دوي ــــــشأة التنفي  القضائي،من

 .تاريخ بدون ،اإلسكندريةاملعارف،



 

)١٤٩٦(  دور ات اا   

  ،ثبـات رشح القـانون املـدين ، اإليفالوسـيط  : السنهوريعبدالرزاق / د . ٣٦

.١٩٨٦ االلتزام ، دار النهضة العربية آثار

ــب / د . ٣٧ ــيط : والء عراقي ــانون مبــادئ ايفالوس ــاب األول ، نظريــة لق  ، الكت

.القانون ، بدون دار نرش 

 مبادئ اخلصومة املدنيـة ، دار الفكـر العـريب ،: وجدي راغب فهمي  /  د . ٣٨

 .١٩٩٤القاهرة  ، 

يـــة ، دار النهـــضة مبـــادئ اخلـــصومة املدن: إبـــراهيم أمـــني النفيـــاوي  / د . ٣٩

  .٢٠٠٤العربية ، القاهرة ، 

نيــة والتجاريـة ، ط الثانيــة ، قــانون املرافعـات املد : هيـفعبداحلميـد /  د . ٤٠

١٩٢٢.

 مــــرص يف التحكــــيم يف معـــوض عبــــدالتواب ، املوســــوعة الـــشاملة م . ٤١

 .٢٠٠٩ لإلصدارات القانونية شاديوالدول العربية ، الطبعة  األوىل  ، دار 

م :اا ا :  

ــــق : فتحــــي وايل / د . ٤٢ ــــة والتطبي ــــانون التحكــــيم يف النظري ــــشأة ، ق ط من

 .٢٠٠٧الطبعة اخلامسة ، املعارف 

دراســــات يف قــــانون التحكــــيم املــــرصي : حممــــد ســــليم العــــوا /  د . ٤٣

  .٢٠٠٧واملقارن ، املركز العريب للتحكيم 

ــد قبيــىص / د . ٤٤ ــيم اإل: عبــداملنعم حمم ــيم ،جرائــيالتنظ ــصومة التحك   خل

.٢٠١٨ دار اجلامعة اجلديدة دراسة حتليلية مقارنة ،



  

)١٤٩٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 أصـول التحكـيم ، دار النهــضة يفاملرجــع :  يـونس فيحممـود مـصط/ د . ٤٥

 .٢٠٠٩العربية ، 

ـــدة : أمحـــد هنـــدى / د . ٤٦ ـــة ، دار اجلامعـــة اجلدي التحكـــيم دراســـة إجرائي

٢٠١٣. 

ـــة : عيـــد القـــصاص / د . ٤٧ قـــانون التحكـــيم ، ط األوىل  ، دار النهـــضة العربي

٢٠١٥. 

ــاتالقــضاء ونظــام اإل: حممــود حممــد هاشــم / د . ٤٨  اإلســالمي الفقــه يف ثب

 ، نـرش شـئون املكتبـات ، جامعـة امللـك سـعود ، الريـاض ، ط الوضـعيوالقـانون 

 .١٩٨٨أوىل  ، 

ـــدالوهاب . ٤٩ ـــشاموي عب ـــراء : الع ـــات اإلاتإج ـــة يف ثب ـــواد املدني  امل

 .١٩٨٥ ط األوىل ، دار اجليل العريب والتجارية ،

ــورى  اعــز . ٥٠ ــدين الناص ــانون : ل ــىل ق ــق ع ــاز ، التعلي ــد عك ــد عبداحلمي حام

 .١٩٧٧  القاهرة ، دار نرش عامل الكتب ، ثباتاإل

ـــوين  /  د . ٥١ ـــيم الق ـــد احلك ـــرصفات  ، دار : عب ـــره يف الت ـــة وأث ـــسن الني ح

 .٢٠١٠املطبوعات اجلامعية  

ــي وايل  / د . ٥٢ ــبطالن يف قــانون / د : فتح ــة ال ــاهر زغلــول  ، نظري ــد م أمح

.١٩٩٧ ، ارشافعات ، مكتبة كلية الرشطة ، بدون ناملر

ــر / د . ٥٣ ــامعيل عم ــل إس ــة يف قــانون  : نبي ــزاءات اإلجرائي ــة اجل ــدم فاعلي ع

  .١٩٨٧ ، اإلسكندريةاملرافعات ، منشأة املعارف ، 



 

)١٤٩٨(  دور ات اا   

ــــد  /  د . ٥٤ ــــكريحمم ــــول اإل:  رسور ش ــــاتأص ــــة ثب ــــواد املدني  يف امل

 .٢٠١٣ ، دار النهضة العربية  والتجارية

ـــــا أمحـــــد/ د . ٥٥ ـــــشأة :  أبوالوف ـــــاري، من ـــــاري واإلجب ـــــيم االختي التحك

. ، الطبعة اخلامسةاإلسكندريةاملعارف،

ــدالرمحن /  د . ٥٦ ــد عب ــدى حمم ــيم ، : ه ــصومة التحك ــم يف خ دور املحك

 .١٩٩٧دار النهضة العربية 

.٢٠١٠ضامنات التقايض  ، دار اجلامعة اجلديدة : طلعت دويدار / د . ٥٧

 ، ني أمـام املحكمـثبـات اإلجرائيـة لإلالقواعـد: عىل أبـو عطيـة هيكـل / د . ٥٨

 .٢٠١٦دار اجلامعة اجلديدة 

 ة منازعـــات التجـــاريفتكـــوين املحكمـــة التحكيميـــة : هـــشام خالـــد / د . ٥٩

.٢٠١٨ ، منشأة املعارف وليةالد

 .١٩٧٨ ثبات عىل نصوص قانون اإللتعليقا:  أمحد أبوالوفا / د . ٦٠

ــد / د . ٦١ ــسيدأمح ــوجيز ال ــاوى ، ال ــيم ، دار النيف ص ــة ط  التحك ــضة العربي ه

 .٢٠١٠الثالثة 

 خـــصومة يف التقـــايضضـــامنات :  أمحـــد موســـى شـــكريأمحـــد  / د . ٦٢

 .٢٠١٨التحكيم ، دار اجلامعة اجلديدة 

ــات / د . ٦٣ ــىل برك ــيم : ع ــصومة التحك ــانون يفخ ــرصي الق ــارن ، امل  واملق

. ١٩٩٦دار النهضة العربية 

ــضامنه إجرائيــة / د . ٦٤ ــضة ، حــق الــدفاع ك ــد عــىل عوي  خــصومة يفحمم

 .٢٠٠٨  اإلسكندريةحكيم ،منشأة املعارف الت



  

)١٤٩٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 حلكـــم التحكـــيم ، دار النهـــضة الفنـــيالبنيـــان : أمحـــد رشـــاد ســـالم / د . ٦٥

 .٢٠١٠العربية 

عاشــور مـــربوك ، التحكـــيم ، دار الفكــر والقـــانون للنـــرش والتوزيـــع ، / د . ٦٦

٢٠١٤- ٢٠١٣.  

 : ت اث وات واا:  

 املعـــارصة وموقـــف الفقـــه ثبـــات اإلطـــرق: أمحـــد عـــوض هنـــدي / د . ٦٧

ــديني  ــد ال ــاهج التجدي ــدوة فقــه العــرص من اإلســالمي منهــا  ، ورقــة عمــل مقدمــة لن

 .٢٠١٥أبريل ) ٨- ٥(والفقهي ، وزارة األوقاف ، عامن يف الفرتة من 

التزامات املحكـم  ، الـدورة التمهيديـة كليـة احلقـوق : السيد عيد نايل / د . ٦٨

. ٢٠١٠ ، يونيو اإلسكندريةجامعة 

ــام/ د . ٦٩ ــد هأس ــسن جماه ــم :  أبواحل ــد رق ــيس اجلدي ــيم الفرن ــانون التحك ق

  .٢٠١٢ -  يونيو– ، جملة التحكيم العريب ، العدد الثامن عرش ٤٨/٢٠١١

املحاكمــــة التحكيميـــة الدوليـــة وقواعــــد : عبداحلميـــد األحـــدب /  د . ٧٠

  .١٩٩٩ ، جملة التحكيم العربية ثباتاإل

ـــديعـــىل /  د . ٧١ ـــيدور اخلبـــري  : احلدي  اخلـــصومة  ، دار النهـــضة يف الفن

 .    ١٩٩٣العربية

را :   ت ا:  

ــد . ٧٢ ــسني عب ــنعم ح ــا :  امل ــي قررهت ــة الت ــد القانوني ــة للقواع ــة الذهبي املدون

 .١٩٩٠ ، ٢ ، ط٢حمكمة النقض املرصية  ، ج 

 


