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أستاذ القانون الدوىل الخاص بكلية الحقوق  -جامعة القاهرة ،محكم لدى مركزى القاهرة اإلقليمى وأبوظبى
للتوفيق والتحكيم ،املحامى بالنقض واإلدارية العليا
الملخص

تدور الفکرة الرئيسية للمقال حول الطبيعة القانونية لألعمال والقرارات الصادرة عن مراکز وهيئات التحکيم ،ومدى قابليتها
للطعن أمام المحاکم .والداعى لبحث هذه الفکرة ،ما صدر مؤخ ًرا عن محکمة القضاء اإلدارى بالقاهرة ،من اعتبار بعض قرارات
مرکز القاهرة اإلقليمى  -وهيئة التحکيم التى تنظر النزاع  -بمثابة قرارات إدارية سلبية يمکن الطعن عليها .حيث قبلت المحکمة
اختصاصها بالدعوى وحکمت بإلزام مرکز القاهرة بإنهاء اإلجراءات .وذلک بالمخالفة لنص المادة  45من قانون التحکيم التى
تنص على أنه «( )1على هيئة التحکيم إصدار الحکم المنهى للخصومة کلها خالل الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان .فإن لم يوجد
اتفاق وجب أن يصدر الحکم خالل اثنى عشر شهرا ً من تاريخ بدء إجراءات التحکيم ،وفى جميع األحوال يجوز أن تقرر هيئة
التحکيم مد الميعاد على أال تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلک )2( .وإذا لم يصدر
حکم التحکيم خالل الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة جاز ألى من طرفى التحکيم أن يطلب من رئيس المحکمة المشار
إليها فى المادة  9من هذا القانون ،أن يصدر أمرا ً بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحکيم ويکون ألى من الطرفين
عندئذ رفع دعواه إلى المحکمة المختصة أصالً بنظرها».
وقد انتهى المقال إلى أن :محکمة القضاء اإلدارى غير مختصة – من حيث المبدأ – لکون المختص بإصدار األمر بإنهاء اإلجراءات
هو رئيس المحکمة طبقًا لنص المادة  45/2تحکيم.
الكلامت املفتاحية :تحکیم ،املحکمین ،إنهاء اإلجراءات.

Termination of Procedures before the Arbitrators Examination on the Legal Nature of the
Business and Decisions issued by Arbitration Centers and Bodies
Abdel-Munaem Zamzam
Faculty of Law - Cairo University , Arbitrator at the Cairo Regional Center and Abu Dhabi
Conciliation and Arbitration Center, Advocate of Cassation and Supreme Administration
English Abstract
The main idea of the article revolves around the legal nature of the actions and decisions issued by

arbitration centers and bodies, and their ability to appeal before the courts. The reason for discussing this
idea is what was recently issued by the Administrative Court in Cairo, regarding some of the decisions of
the Cairo Regional Center - and the arbitration panel that examines the dispute - as negative administrative
decisions that can be challenged. Where the court accepted its jurisdiction in the case and ruled to oblige
the Cairo Center to end the procedures.
This is in violation of Article 45 of the Arbitration Law, which states that “(1) The arbitral tribunal shall
issue the judgment terminating the entire litigation within the date agreed upon by the parties. If there is
no agreement, the judgment must be issued within twelve months from the date of commencement of the
arbitration procedures, and in all cases the arbitration panel may decide to extend the time, provided that
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)the extension period does not exceed six months, unless the parties agree on a period exceeding that. (2
If the arbitration award is not issued within the time referred to in the previous paragraph, either of the
parties to the arbitration may request the president of the court referred to in Article 9 of this law to issue
an order setting an additional date or ending the arbitration procedures, and either party may then raise
His claim to the court originally competent to consider it ».
The article concluded that:The Administrative Judicial Court is not competent - in principle - because the
person competent to issue the order to end the procedures is the President of the Court in accordance with
the text of Article 45/2 Arbitration.
Keywords: Arbitration, arbitrators, termination of procedure.

املقدمة :

قد متوت الحقوق – بطيئًا – ىف ساحات القضاء .ولذا تحرص قوانني التحكيم عىل تحديد اإلطار الزمنى الالزم للفصل ىف الدعوى
عىل نحو دقيق ،وبشكل يتناسب مع الرسعة التى ميتاز بها التحكيم عن القضاء( .)1ولهذا فاألصل أن تنتهى خصومة التحكيم
– خالل املدة املتفق عليها – بحكم نهاىئ حاسم ىف موضوعها .وتلك غاية املدعى من رفع دعواه .وقد وقد تنتهى الخصومة –
رغم ذلك – بغري حكم ىف موضوعها ،فال تتعرض هيئة التحكيم ملوضوع الحق املتنازع عليه ،وهو ما يعرف قانوناً بنظام إنهاء
اإلجراءات.
وتنص ىف هذا الخصوص – املادة  45من قانون التحكيم – عىل أنه  )1(« :عىل هيئة التحكيم إصدار الحكم املنهى للخصومة
كلها خالل امليعاد الذى اتفق عليه الطرفان .فإن مل يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خالل اثنى عرش شهرا ً من تاريخ بدء
إجراءات التحكيم ،وىف جميع األحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد امليعاد عىل أال تزيد فرتة املد عىل ستة أشهر ما مل يتفق
الطرفان عىل مدة تزيد عىل ذلك )2( .وإذا مل يصدر حكم التحكيم خالل امليعاد املشار إليه ىف الفقرة السابقة جاز ألى من طرىف
التحكيم أن يطلب من رئيس املحكمة املشار إليها ىف املادة  9من هذا القانون ،أن يصدر أمرا ً بتحديد ميعاد إضاىف أو بإنهاء
إجراءات التحكيم ويكون ألى من الطرفني عندئذ رفع دعواه إىل املحكمة املختصة أصالً بنظرها» (.)2
واملفهوم من النص أن تحديد األجل الالزم للفصل ىف خصومة التحكيم يتقرر وفقًا ألحد فرضني :الفرض األول :اتفاق األطراف
عىل مدة التحكيم :حيث يكون هذا االتفاق ملز ًما للمحكم ،ويتعني عليه إصدار الحكم املنهى للخصومة كلها خالل املدة املتفق
عليها ،سواء كانت هذه املدة ستة أشهر أو سنة أو سنة ونصف ...إلخ .الفرض الثاىن :عدم اتفاق األطراف عىل مدة التحكيم :وهنا
تلتزم الهيئة بإصدار الحكم املنهى للخصومة خالل سنة من تاريخ بداية اإلجراءات .وميكن ىف الحالتني ،أى سواء تم تعيني مدة
التحكيم باتفاق األطراف أو بتحديد املرشع ،أن -1 :تقرر هيئة التحكيم مد امليعاد ملدة أقصاها ستة أشهر .فقد ترى الهيئة أنه من
الرضورى مد أجل التحكيم – ونظ ًرا لظروف الدعوى – لشهر أو شهرين أو ثالثة ...بيد أن الحد األقىص لسلطة الهيئة ىف املد هو
ستة أشهر إضافية للمدة التى اتفق عليها األطراف أو ملدة السنة التى حددها املرشع للفصل ىف الدعوى ىف حالة عدم وجود اتفاق.
 -2اتفاق األطراف عىل مد أجل التحكيم ملدة تزيد عىل ستة أشهر .فمن املتصور أن يكون حجم ملف الدعوى من الجسامة إىل
الحد الذى ال تكفى معه حتى مدة الستة أشهر اإلضافية التى ميكن للهيئة أن تقررها ،فأجاز املرشع لألطراف – الذين يكون من
مصلحتهم عدم استعجال هيئة التحكيم ىف النطق بالحكم – االتفاق عىل مدة تزيد عىل ستة أشهر ،كأن يتم االتفاق عىل تسعة
أشهر أو سنة إضافية مثالً ،فليس «هناك حد أقىص للميعاد الذى يتفق األطراف عىل املد إليه .وميكن أن يتكرر االتفاق عىل املد
أكرث من مرة»(.)3
()1راجع عبد املنعم زمزم دراسة ىف إطار التحكيم التقليدى والتحكيم اإللكرتوىن ،الطبعة الثانية ،2014 ،دار النهضة العربية ،رقم  333وما يليها ،ص 200وما يليها.
()2وتجدر اإلشارة إىل أن املادة  9من قانون التحكيم تنص عىل أنه «( )1يكون االختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إىل القضاء املرصى للمحكمة
املختصة أصالً بنظر النزاع .أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواء جرى ىف مرص أو ىف الخارج ،فيكون االختصاص ملحكمة استئناف القاهرة ما مل يتفق الطرفان عىل اختصاص
محكمة استئناف أخرى ىف مرص )2( .وتظل املحكمة التى ينعقد لها االختصاص وفقًا للفقرة السابقة دون غريها صاحبة االختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم».
()3د .فتحى واىل ،قانون التحكيم ىف النظرية والتطبيق ،الطبعة األوىل ،2007 ،دار النهضة العربية ،رقم  ،236ص.407
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وقد كان ملحكمة استئناف القاهرة أن تقول كلمتها بخصوص الفقرة األوىل من املادة  45بأن مؤداها أن «املرشع قد ارتأى أمر
تحديد امليعاد الالزم إلصدار حكم التحكيم املنهى للخصومة كلها بإرادة األطراف ابتدا ًء وانتها ًء ،وبذلك يكون قد نفى عن امليعاد
الالزم إلصدار هذا الحكم وصف القاعدة اإلجرائية اآلمرة ،فتضحى تب ًعا لذلك القواعد الوارد ذكرها ىف املواد  23 ،22 ،20 ،19من
قواعد تحكيم مركز القاهرة هى الواجبة اإلعامل عىل إجراءات الدعوى التحكيمية رقم  2002/301مركز القاهرة ،التى متنح هيئة
التحكيم سلطة تقدير املدة الالزمة إلصدار حكمها فيها وفقًا لظروف الدعوى والطلبات فيها ومبا ال يخل بحق كل من الطرفني ىف
الدفاع ،وأنه متى حددت هيئة التحكيم ميعا ًدا إلصدار حكمها من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب أحد طرىف الدعوى تعني عليها
التقيد به ،ما مل يعرض خالل إجراءات نظر التحكيم ما يقتىض وقف رسيان هذا امليعاد»(.)4
وقد ال تتمكن هيئة التحكيم – رغم ذلك – من إصدار الحكم بعد اجتياز مختلف هذه املراحل ،وذلك لكون مدة الستة أشهر
اإلضافية التى قررت الهيئة مدها غري كافية أو لفشل األطراف أنفسهم ىف االتفاق عىل ميعاد إضاىف .وىف هذه الحالة – وحتى ال
تتجمد الدعوى بال مربر – أجازت املادة  2/45ألى من الطرفني أن يطلب من رئيس املحكمة املختصة – وهو رئيس املحكمة املشار
إليها ىف املادة  – 9إما إصدار أمر بتحديد ميعاد إضاىف أو الحكم بإنهاء إجراءات التحكيم.
فإذا حكم رئيس املحكمة املختصة بتحديد ميعاد إضاىف تعني عىل هيئة التحكيم إصدار الحكم املنهى للخصومة خالله .وقد
أطلق النص من سلطة رئيس املحكمة ىف تحديد امليعاد املشار إليه ،إذ مل يقيده املرشع – كام قيد هيئة التحكيم – بحد أقىص،
وإمنا منحه سلطة تقديرية ميارسها ىف ضوء الظروف واملالبسات ،ومبا حققته الهيئة من خطوات نحو الفصل ىف الدعوى .أما إذا
كان الطلب املوجه إىل رئيس املحكمة املختصة هو الحكم بإنهاء اإلجراءات – دون األمر بتحديد ميعاد إضاىف – فعندئذ يكون ألى
من الطرفني رفع دعواه من جديد وبصفة مبتدأة أمام املحكمة املختصة أصالً بنظر النزاع .وهذا هو أسوأ األوضاع ،ألنه سيرتتب
عليه إهدار كل ما سبق تحقيقه أمام املحكمني(.)5
وبذلك يتضح حرص املرشع عىل بيان القواعد املتعلقة بالفصل ىف خصومة التحكيم خالل األجل املعقول وفقًا للقواعد السابق
بيانها.
وقد حدث أن أقيمت الدعوى رقم  1020لسنة  2015أمام مركز القاهرة اإلقليمى للتحكيم التجارى الدوىل إال أنه مل يتم الفصل
فيها – وحسبام رصحت الرشكة املدعية – خالل املدة املتفق عليها وفقًا لألحكام السابق بيانها ىف املادة  .2/45فتقدمت ملركز
القاهرة ولهيئة التحكيم بطلب إلنهاء اإلجراءات ىف الخصومة ،إال أن هذا الطلب – وحسبام رصحت الرشكة املدعية – مل يلق قبوالً،
فأقامت الدعوى رقم  27255لسنة 73ق أمام محكمة القضاء اإلدارى – الدائرة السابعة ،باإلجراءات املعتادة لرفع الدعاوى ،وذلك
بصحيفة أودعت قلم كتاب املحكمة بتاريخ  ،2019/2/2وطلبت ىف ختامها بإلغاء وبطالن قرار مركز التحكيم برفض ترك الرشكة
املدعية لخصومة التحكيم والقضاء بقبول تركها للخصومة والحكم بإنهاء إجراءات التحكيم.
وذكرت الرشكة املدعية رش ًحا لدعواها أنها سبق وأقامت الدعوى رقم  1020لسنة  2015أمام مركز القاهرة اإلقليمى للتحكيم
التجارى الدوىل ضد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط .وبتاريخ  2015/5/17انعقدت جلسة إجراءات التحكيم ،واتفق
الطرفان عىل أن القانون املرصى هو الواجب التطبيق ،وأن القواعد اإلجرائية الواجبة التطبيق هى قواعد القانون رقم  27لسنة
 1994بشأن التحكيم ىف املواد املدنية والتجارية وقواعد مركز القاهرة اإلقليمى للتحكيم التجارى الدوىل .وأن مدة التحكيم سنة
تبدأ من موعد انعقاد جلسة اإلجراءات ،كام فوض الطرفان هيئة التحكيم ىف مد مدة التحكيم متى رأت مقتىض لذلك ،مبا يزيد
عىل ستة أشهر .بيد أنه ورغم ذلك ،مل يتم الفصل ىف الخصومة خالل املدة املشار إليها .فقامت الرشكة املدعية مبخاطبة املركز
بطلب إنهاء إجراءات التحكيم وترك الخصومة ،إال أن املركز – وحسبام ورد ىف حكم محكمة القضاء اإلدارى ىف الدعوى املشار إليها
– مل يوافق عىل طلبها .األمر الذى حدا بها إىل إقامة الدعوة املاثلة وحددت طلباتها تفصيالً بالحكم – بصفة مستعجلة – بوقف
وإنهاء إجراءات التحكيم محل الدعوى والقضاء بإلغاء وبطالن قرارات مركز القاهرة اآلتية(:)6
 -1إلغاء وبطالن قرار مركز التحكيم بحرمان الرشكة املحتكمة من حق تعيني محكم ميثلها ىف التحكيم.
()4محكمة استئناف القاهرة ،الدائرة  91تجارى ،الدعويان رقام  93و 94لسنة 123ق تحكيم ،جلسة  30مايو  ،2007غري منشور.
()5راجع مؤلفنا رشح قانون التحكيم – دراسة ىف إطار التحكيم التقليدى والتحكيم اإللكرتوىن ،املرجع السابق ،رقم  332وما يليها ،ص 199وما يليها.
()6حكم محكمة القضاء اإلدارى – الدعوى رقم  27255لسنة 73ق ،جلسة  ،2019/3/23غري منشور.
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 -2إلغاء وبطالن قرار مركز التحكيم برفض ترك الرشكة املحتكمة لخصومة التحكيم ،والقضاء بقبول ترك الرشكة املحتكمة
للخصومة والحكم بإنهاء التحكيم املاثل لرتك املحتكمة للخصومة.
رغم عن إرادتها.
 -3إلغاء وبطالن قرار مركز التحكيم بتعيني محكم ممثالً عن الرشكة املحتكمة ً
 -4إلغاء وبطالن قرار مركز التحكيم بالسري ىف إجراءات التحكيم.
 -5إلغاء وبطالن قرار مركز التحكيم ىف عدم إعادة أتعاب التحكيم ومصاريفه التى سلمتها له الرشكة املحتكمة عن حصتها
وحصة الهيئة املحتكم ضدها مع التعويض مببلغ مامثل.
والذى يبدو من هذه الطلبات املتعددة أننا أمام دعوى تحكيمية مرت مبراحل غري عادية .حيث يتضح
– وعىل سبيل املثال – وجود إشكاليات تتعلق باختيار الرشكة املدعية ملحكمها ،حتى قام املركز بحرمانها من تعيينه ليقوم بهذه
املهمة نيابة عنها.
وقد استهلت محكمة القضاء اإلدارى حكمها بالتأكيد عىل أنه «من املقرر ىف قضاء املحكمة اإلدارية العليا أن تكييف الدعوى
وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من ترصيف محكمة املوضوع تجريه وفقًا ملا هو مقرر من أن القاىض اإلدارى يهيمن عىل
الدعوى اإلدارية ،وله فيها دور إيجاىب يحقق من خالله مبدأ املرشوعية وسيادة القانون .ولذلك فإنه يستخلص التكييف الصحيح
للطلبات مام يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف
عىل حرفية األلفاظ التى تستخدم ىف إبداء تلك الطلبات ودون تحريف أو قضاء مبا مل يطلبوا أو يهدفوا إىل تحقيقه ،والعربة دامئًا
باملقاصد واملعاىن وليست باأللفاظ واملباىن (حكم املحكمة العليا ىف الطعن رقم  4011لسنة 50ق.ع جلسة  .)2006/12/5ومن
حيث إنه بالبناء عىل ما تقدم ،فإن املحكمة تستخلص من وقائع الدعوى والطلبات فيها أن الرشكة املدعية تستهدف من إقامة
دعواها الحكم – وفقًا للتكييف الصحيح لطلباتها – بقبولها شكالً ،وأوالً  :الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى ملركز القاهرة
اإلقليمى للتحكيم التجارى وهيئة التحكيم املشكلة ىف الدعوى التحكيمية املقامة من الرشكة املدعية ضد رئيس مجلس إدارة
هيئة ميناء دمياط بصفته واملقيدة لدى املركز تحت رقم  1020لسنة  2015باالمتناع عن إنهاء إجراءات ذلك التحكيم مع ما
يرتتب عىل ذلك من آثار«(.)7
وقد القى هذا الطلب قبوالً لدى محكمة القضاء اإلدارى التى قضت بقبول طلب الرشكة املدعية وبوقف تنفيذ القرار
املطعون فيه مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار .وقد أسست املحكمة قضائها عىل مجموعة من األسباب ،أهمها املادة  45من قانون
التحكيم ،التى أوجبت عىل هيئة التحكيم الفصل ىف الخصومة ىف امليعاد الذى اتفق عليه الطرفان أو مدة السنة إذا مل يوجد
اتفاق بني الطرفني ،ما مل يتقرر االتفاق عىل مدد إضافية وفقًا لألحكام السابقة ،وإال جاز ألى من طرىف التحكيم أن يطلب من
رئيس املحكمة املشار إليها ىف املادة  9أن يصدر أمرا ً بتحديد ميعاد إضاىف أو بإنهاء إجراءات التحكيم.
وأهم ما يستخلص من حكم محكمة القضاء اإلدارى السابق بيانه ما يىل:
أوالً :تكييف املحكمة لعدم صدور أمر بإنهاء اإلجراءات عىل أنه قرار إدارى سلبى ملركز القاهرة وهيئة التحكيم.
حيث جاء بالحكم – وحسبام سبقت اإلشارة – وبحرص اللفظ أنه« :بالبناء عىل ما تقدم فإن املحكمة تستخلص من وقائع
الدعوى والطلبات فيها أن الرشكة املدعية تستهدف من إقامة دعواها الحكم – وفقًا للتكييف القانوىن الصحيح لطلباتها
– بقبولها شكالً – .
وأوالً – الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى ملركز القاهرة اإلقليمى للتحكيم التجارى وهيئة التحكيم ...باإلمتناع عن إنهاء
إجراءات ذلك التحكيم مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار» .ثم جاء قضاء املحكمة قاطعاً بشأن هذا التكييف عندما قىض بوقف
تنفيذ القرار املطعون فيه مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار .وهو ما يثري التساؤل عن الطبيعة القانونية للقرارات التى تصدر عن
مركز القاهرة اإلقليمى وهيئات التحكيم :هل تعد من قبيل القرارات اإلدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة؟!
ثانياً :املالحظ أن املدعية رفعت دعواها بإنهاء اإلجراءات إىل محكمة القضاء اإلدارى ،ومل تقدم طلبها إىل رئيس محكمة القضاء
()7محكمة القضاء اإلدارى – الدائرة السابعة – حكمها سابق اإلشارة إليه ىف الدعوى رقم  27255لسنة 73ق ،جلسة  ،2019/3/23غري منشور.
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اإلدارى ،األمر الذى يثري التساؤل عن جهة االختصاص؛ هل محكمة القضاء اإلدارى هى املختصة بإنهاء اإلجراءات أم رئيس محكمة
القضاء اإلدارى باعتباره رئيس املحكمة املختصة طبقًا لنص املادة 2/45؟
ثالثاً :املالحظ أيضً ا أن طلب الرشكة املدعية قد اتصل مبحكمة القضاء اإلدارى عن طريق نظام الدعاوى العادية أى باإلجراءات
املعتادة لرفع الدعاوى ،وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب املحكمة .ولنا أن نتساءل :عن صيغة طلب اإلنهاء وشكله القانوىن :هل
يوجه بإجراءات الدعوى العادية أم بنظام األوامر عىل العرائض؟ وهذه املسائل الثالثة محالً للدراسة ىف الصفحات التالية.

املسألة األوىل
الطبيعة القانونية لألعامل والقرارات الصادرة عن مراكز وهيئات التحكيم

تقدمت الرشكة املدعية بطلب إىل مركز القاهرة مفاده ترك الخصومة وإنهاء اإلجراءات ،دون أن يتلقى طلبها ر ًدا أو قبوالً،
وذلك حسبام ورد ىف الحكم( .)8فأقامت دعواها أمام محكمة القضاء اإلدارى طالبة – ضمن طلباتها – الحكم بإلغاء وبطالن قرار
مركز القاهرة اإلقليمى برفض ترك الخصومة والقضاء بقبوله والحكم بإنهاء اإلجراءات .وقد ذهبت محكمة القضاء اإلدارى – عىل
نحو ما رأينا سابقًا – إىل تكييف موقف مركز القاهرة وهيئة التحكيم عىل أنه قرار سلبى باالمتناع عن إنهاء إجراءات التحكيم مع
ما يرتتب عىل ذلك من آثار.
والحقيقة أنه ال ميكن مطلقًا اعتبار األعامل والقرارات الصادرة عن مراكز وهيئات التحكيم من قبيل القرارات اإلدارية التى
تكون محالً لدعوى اإللغاء أمام القضاء اإلدارى .فاملسلم به أن هيئات التحكيم ليست هيئات إدارية ،وإمنا هى متارس – كأصل
عام – عمالً قضائيًا ،قوامه الفصل ىف املنازعات بحكم ملزم ،حائز لحجية األمر املقىض يزيل بالصيغة التنفيذية ،ويجرى تنفيذه
بالطرق الجربية املقررة قانونًا .فقد نصت املادة  55من قانون التحكيم عىل أنه «تحوز أحكام املحكمني الصادرة طبقًا لهذا القانون
حجية األمر املقىض وتكون واجبة النفاذ مبراعاة األحكام املنصوص عليها ىف هذا القانون».
كام تنتفى – أيضً ا – الطبيعة اإلدارية عن األعامل والقرارات التى تصدر عن هيئات التحكيم أثناء نظر الخصومة ،ومنها
القرارات واألعامل املتعلقة بإنهاء اإلجراءات ،حيث تنص املادة  48تحكيم عىل أنه :
« ( )1تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم املنهى للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقًا للفقرة الثانية
من املادة  45من هذا القانون .كام تنتهى أيضً ا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء اإلجراءات ىف األحوال اآلتية( :أ) إذا اتفق
الطرفان عىل إنهاء التحكيم( .ب) إذا ترك املدعى خصومة التحكيم ما مل تقرر هيئة التحكيم بناء عىل طلب املدعى عليه أن له
مصلحة جدية ىف استمرار اإلجراءات حتى يحسم النزاع( .ج) إذا رأت هيئة التحكيم ألى سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات
التحكيم أو استحالته )2( .مع مراعاة أحكام املواد  49و 50و 51من هذا القانون تنتهى مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات
التحكيم ».
فهل يتصور أن أى عمل أو قرار للهيئة بخصوص إنهاء اإلجراءات – أو بخصوص أى أمر آخر يعرض أمامها – يصدق عليه وصف
القرارات اإلدارية التى ميكن الطعن عليها أمام القضاء اإلدارى ،سواء تجسد ىف قرار إيجاىب أو ىف قرار سلبى؟! ال شك أن اإلجابة
تنظيم تفصيل ًيا للمسائل التى تعرض عىل هئية التحكيم ،دون النظر – مطلقًا – لكون عمل الهيئة أو
بالنفى .فاملرشع قد حدد
ً
مراكز التحكيم من قبيل األعامل اإلدارية.
وميكن االستدالل مبثال آخر من قانون للتحكيم للتدليل عىل صحة هذا املذهب .فاملادة  – 19وىف شأن القواعد املنظمة
لرد املحكمني – تنص عىل أنه  )1(« :يقدم طلب الرد كتابة إىل هيئة التحكيم مبي ًنا فيه أسباب الرد خالل خمسة عرش يو ًما من
تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف املربرة للرد ،فإذا مل يتنح املحكم املطلوب رده خالل خمسة عرش يو ًما
من تاريخ تقديم الطلب ،يحال بغري رسوم إىل املحكمة املشار إليها ىف املادة ( )9من هذا القانون للفصل فيه بحكم غري قابل
للطعن »(.)9

()8راجع حكم محكمة القضاء اإلدارى – سابق اإلشارة إليه ىف الدعوى رقم  27255لسنة 73ق ،جلسة  ،2019/3/23غري منشور.
( )9ملزيد من التفاصيل حول هذا النص راجع مؤلفنا رشح قانون التحكيم ،دراسة ىف إطار التحكيم التقليدى والتحكيم اإللكرتوىن ،املرجع السابق ،رقم  193وما يليها ،ص115
وما يليها.
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كام نصت املادة  3/22من ذات القانون عىل أنه «تفصل هيئة التحكيم ىف الدفوع املشار إليها ىف الفقرة األوىل من هذه
املادة (وهى الدفوع املتعلقة بعدم اختصاصها) قبل الفصل ىف املوضوع أو أن تضمها إىل املوضوع لتفصل فيهام م ًعا ،فإذا قضت
برفض الدفع ،فال يجوز التمسك به إال بطريق رفع دعوى بطالن حكم التحكيم املنهى للخصومة كلها وفقًا للامدة  53من هذا
القانون» .واألمر يستلزم طرح ذات التساؤل السابق :هل أى قرار للهيئة بشأن أى مسألة من هذه املسائل يدخل ىف مفهوم األعامل
اإلدارية؟! بالقطع ال.
وبناء عىل ما تقدم ،ينتفى وصف القرارات اإلدارية عن األعامل والقرارات الصادرة عن هيئة التحكيم ىف كل مراحل الخصومة.
ويدلل عىل ذلك – عىل سبيل املثال – العبارة السابقة ىف نص املادة « :3/22فإذا قضت (أى هيئة التحكيم) برفض الدفع.» ...
حكم وليس قرا ًرا إداريًا .ومن
والقضاء ال يكون إال لجهة اعرتف لها القانون بوصف الجهة القضائية ،واعترب أن ما يصدر عنها يعد ً
حيث املبدأ – ومن ناحية أخرى – ال تعترب – كذلك – مراكز التحكيم من قبيل الهيئات اإلدارية ،التى يعترب ما يصدر عنها –
ويتعلق بخصومة التحكيم – من قبيل القرارات اإلدارية التى تكون محالً لدعوى اإللغاء أمام محكمة القضاء اإلدارى .فالقرار
اإلدارى – وحسبام استقر قضاء مجلس الدولة – هو إفصاح اإلدارة عن إرادتها امللزمة مبا لها من سلطة مبقتىض القوانني واللوائح
بقصد إحداث أثر قانوىن معني ابتغاء مصلحة عامة( .)10وقد استقرت املحاكم عىل أن عنارص القرار اإلدارى ىف التطبيق القضاىئ
هى( -1 :)11أن يصدر عن أى شخص من أشخاص القانون العام -2 .أن يكون إداريًا بفحواه ومضمونه -3 .أن يكون مع ًربا عن
إرادة الشخص العام املنفردة محدث ًا ألثر قانوىن -4 .أن يكون نهائ ًيا.
وال شك أن هذه العنارص غري قابلة للتطبيق عىل مراكز التحكيم ،ومنها مركز القاهرة اإلقليمى بطبيعة الحال .فهو ليس من
أشخاص القانون العام وال يصدر قرارات إدارية مبضمونها وفحواها للتعبري عن إرادة شخص عام محدث ًا ألثر قانوىن معني بشكل
نهاىئ.
إن مركز القاهرة اإلقليمى للتحكيم التجارى الدوىل منظمة دولية مستقلة ال تهدف إىل تحقيق الربح .وقد تم إنشاؤه
عام  1979تحت مظلة املنظمة القانونية االستشارية لدول آسيا وإفريقيا ،إعامالً لقرارها الصادر بجلستها املنعقدة بالدوحة
عام  1978بإنشاء مراكز إقليمية للتحكيم التجارى الدوىل ىف آسيا وإفريقيا .وقد تقرر إنشاؤه باتفاق بني املنظمة والحكومة
املرصية ،ليتم اعتامد املركز كمنظمة دولية ،مع منح املركز وفروعه كافة االمتيازات والحصانات التى تكفل استقاللية القيام
بوظائفه(.)12
وقد تجسدت األهداف الرئيسية من إنشاء املركز – وحسبام ورد ىف ديباجة قواعده – ىف تقديم مجموعة من الخدمات
أهمها -1 :إدارة التحكيامت املحلية والدولية باإلضافة إىل الوسائل البديلة لحسم املنازعات تحت رعايته -2 .تقديم خدمات
التحكيم املؤسىس وفقًا لقواعده أو أى قواعد أخرى يتم االتفاق عليها بني األطراف -3 .تقديم املشورة إىل أطراف املنازعات.
 -4تشجيع التحكيم والوسائل البديلة لحسم املنازعات ىف اإلقليم األفروآسيوى عن طريق تنظيم املؤمترات والندوات الدولية
وكذلك نرش األبحاث التى تخدم املجتمعني القانوىن والتجارى -5 .تنظيم برامج تدريبية وورش عمل بالتعاون مع غريه من
املؤسسات واملنظامت إلعداد املحكمني الدوليني والكوادر القانونية من اإلقليم األفروآسيوى.
وال ريب أن املركز – ىف سبيل تحقيق هذه الخدمات – تصدر عنه أعامل وترصفات متعددة ،كتلك التى تتعلق بإدارة
التحكيامت وتنظيم عالقته مبوظفيه أو ببعض املؤسسات والجهات الداخلية والدولية .والذى يعنينا من ضمن هذه األعامل  -ىف
هذا املقام – ما يصدر عن املركز ويتعلق بالفصل ىف خصومة التحكيم؛ ما هى طبيعة هذه األعامل؟ هل تكتسب الطبيعة القضائية
أم الطبيعة اإلدارية كام ذهبت محكمة القضاء اإلدارى ىف قضائها محل الدراسة؟!
()10راجع عىل سبيل املثال محكمة القضاء اإلدارى – الدعوى رقم  263لسنة 1ق ،جلسة  ،1948/1/7واملحكمة اإلدارية العليا ،الطعن رقم  674لسنة  2ق ع ،جلسة
.1967/9/2
( )11راجع د .محمد أبو العينني ،دعوى اإللغاء ،الكتاب األول  :رشوط قبول دعوى اإللغاء ،الطبعة السادسة ،ص.21
()12يقع املركز الرئيىس للمنظمة القانونية االستشارية لدول آسيا وإفريقيا ىف مدينة نيودلهى بالهند .وقد تأسست عام  1956كإحدى نتائج مؤمتر باندونغ الذى عقد بأندونيسيا
عام  .1955وتضم املنظمة حالياً  47دولة عضو من كبار دول آسيا وإفريقيا منها – عىل سبيل املثال – مرص ،بنجالديش ،كوريا ،أندونيسيا ،غانا ،الكامريون ،الهند ،إيران،
اليابان ،األردن ،ماليزيا ،نيجرييا ،السنغال ،سنغافورة ،جنوب إفريقيا .راجع ديباجة قواعد التحكيم الصادرة عن مركز القاهرة ،ص 7؛ وراجع أيضً ا املوضع اإللكرتوىن للمركز
عىل شبكة اإلنرتنتwww.crcica.arg :
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نعتقد أن مراكز التحكيم متارس عمالً قضائ ًيا حني تتدخل للقيام ببعض األدوار اإليجابية لضامن استمرار الخصومة وصدور
حكم حاسم ىف موضوعها ،مبا يعنى اكتساب هذه األعامل للطبيعة القضائية .وأساس ذلك اعرتاف املرشع ذاته بهذه األدوار
القضائية لهيئات ومراكز التحكيم املؤسىس .فاملركز يقوم – بالفعل – وأثناء إدارة خصومة التحكيم – بأدوار ال ميكن وصفها إال
بالصفة القضائية .من ذلك عىل سبيل املثال القواعد املتعلقة بالفصل ىف طلب رد املحكم ،حيث تنص املادة  13من قواعد التحكيم
لدى مركز القاهرة بأنه «( )1يجوز رد أى محكم إذا وجدت ظروف تثري شكوكًا لها ما يربرها بشأن حيدته أو استقالله )6( ...إذا
انقىض  15يو ًما من تاريخ اإلخطار بطلب الرد دون أن يوافق جميع األطراف عىل عزل املحكم املطلوب رده أو مل يتنح هذا األخري
عن نظر الدعوى ،جاز للطرف طالب الرد االستمرار ىف إجراءات الرد .وىف هذه الحالة ،يتم الفصل نهائ ًيا ىف طلب الرد مبوجب
قرار صادر من لجنة ثالثية خاصة محايدة ومستقلة تشكل بواسطة املركز من بني أعضاء اللجنة االستشارية» .فالذى يحدث بعد
تقديم طلب الرد هو ترك مهلة  15يو ًما لتنحى املحكم أو اتفاق جميع األطراف عىل عزله ،وإال أحيل الطلب إىل اللجنة اإلستشارية
لتفصل فيه بشكل نهاىئ .ونعتقد أن اللجنة اإلستشارية تقوم – ىف هذا الخصوص – بعمل مشابه وموازى للذى تقوم به املحاكم،
عندما يحال إليها طلب الرد للفصل فيه طبقًا لنص املادة  19من قانون التحكيم – سابق اإلشارة إليها – والتى تنص عىل أنه «()1
يقدم طلب الرد كتابة إىل هيئة التحكيم مبي ًنا فيه أسباب الرد خالل خمسة عرش يو ًما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه
الهيئة أو بالظروف املربرة للرد ،فإذا مل يتنح املحكم املطلوب رده خالل خمسة عرش يو ًما من تاريخ تقديم الطلب ،يحال بغري
رسوم إىل املحكمة املشار إليها ىف املادة ( )9من هذا القانون للفصل فيه بحكم غري قابل للطعن » ( .)13وتأسيساً عىل ذلك ،فإن ما
تقوم به املحكمة املختصة طبقًا لنص املادة  19من قانون التحكيم ،تقوم به اللجنة اإلستشارية طبقًا لنص املادة  13من قواعد
تحكيم املركز( .)14بل وأكرث من ذلك ،فإن املركز – ولدى تشكيل هيئة التحكيم – ومن أجل الفصل ىف الدعوى – يقوم بأعامل
قضائية مشابهة كالتى تقوم بها املحاكم بشكل عام - :فاملركز يقوم بتعيني املحكم الوحيد املخول بالفصل ىف خصومة التحكيم
كجهة بديلة ىف حالة عدم تعيينه من قبل األطراف ،حيث تنص املادة  7من قواعد تحكيم مركز القاهرة عىل أنه )1( « :إذا مل يتفق
األطراف مسبقًا عىل عدد املحكمني ،ومل يتفقوا خالل  30يو ًما من تاريخ تسلم املدعى عليه اخطار التحكيم عىل أن يعهد بالتحكيم
ملحكم واحد فقط ،وجب تعيني ثالثة محكمني )2( .ومع ذلك ،إذا انقضت املدة املنصوص عليها ىف الفقرة  1دون أن ترد األطراف
األخرى عىل اقرتاح أحد األطراف بتعيني محكم فرد ومل يتمكن الطرف أو األطراف املعنية من تعيني محكم ثان وفقًا للامدة  9أو
محكم فر ًدا طبقًا لإلجراءات املنصوص عليها ىف الفقرة  3من املادة
املادة  ،10يجوز للمركز ،بناء عىل طلب أحد األطراف ،أن يعني
ً
 8إذا رأى ذلك مناس ًبا ىف ضوء ظروف القضية »(.)15

()13ملزيد من التفاصيل حول هذا النص راجع مؤلفنا رشح قانون التحكيم ،دراسة ىف إطار التحكيم التقليدى والتحكيم اإللكرتوىن ،املرجع السابق ،ص 193وما يليها ،ص115
وما يليها.
()14بل ويستمر دور اللجنة االستشارية اإليجاىب فيام يتعلق بتعيني املحكم البديل للمحكم الذى يتم تنحيه أو عزله أو القضاء برده ،وذلك طبقًا لنص املادة  14من قواعد
تحكيم املركز ،وتحمل عنوان «تبديل املحكم» وتنص عىل أنه «( )2إذا رأى املركز ،بناء عىل طلب أحد األطراف وىف ظل الظروف االستثنائية للقضية ،أن هناك ما يربر حرمان
أحد األطراف من حقه ىف تعيني محكم بديل ،يجوز للمركز ،بعد إتاحة الفرصة لألطراف ولباقى املحكمني إلبداء وجهات نظرهم وبعد موافقة اللجنة االستشارية ،أما أن
يعني املحكم البديل أو أن يرصح لباقى املحكمني ،بعد قفل باب املرافعة ،باالستمرار ىف التحكيم وإصدار أى قرار أو حكم تحكيم» .ويتشابه هذا الدور مع الدور الذى تقوم
به املحاكم طبقًا لنص املادة  21من قانون التحكيم« :إذا انتهت مهمة املحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأى سبب آخر ،وجب تعيني بديل له طبقًا لإلجراءات التى
تتبع ىف إختيار املحكم الذى انتهت مهمته» .وبناء عليه ،فإذا كان املحكم الذى حكم برده أو عزله أو تنحيه قد تم تعينه ابتداء بواسطة املحكمة ،فإن تعيني البديل له يتقرر
بذات الطريقة أى بواسطة املحكمة التى قامت بتعيني سلفه.
()15وذلك مع األخذ ىف االعتبار نص املادة  8من قواعد مركز القاهرة التى تنص عىل أنه -1 :يجوز لألطراف االتفاق عىل إجراء آخر لتشكيل هيئة التحكيم غري اإلجراء املنصوص
عليه ىف هذه القواعد .ومع ذلك ،إذا مل يتم تشكيل هيئة التحكيم خالل املدة املتفق عليها بني األطراف ،أو خالل  30يو ًما من تاريخ استالم املركز طلب التعيني من أحد
األطراف ،ىف حالة عدم اتفاقهم عىل مدة ،يتم التعيني وفقًا للمواد من  8إىل  10من هذه القواعد -2 .ىف حالة اتفاق األطراف عىل تعيني محكم فرد وانقىض  30يو ًما من
تاريخ تسلم جميع األطراف األخرى اقرتا ًحا بتعيني محكم فرد دون أن يتوصل األطراف إىل اتفاق عليه ،يتوىل املركز تعيني املحكم الفرد بنا ًء عىل طلب أحد األطراف -3 .يعني
املركز املحكم الفرد ىف أرسع وقت ممكن .ويتم هذا التعيني وفقًا لإلجراءات التالية ،وذلك ما مل يتفق األطراف عىل استبعاد هذه اإلجراءات ،أو يرى املركز مبا له من سلطة
تقديرية أن اتباعها غري مناسب للقضية :أ -يرسل املركز إىل كل طرف نسخة متطابقة من قامئة تتضمن ثالثة أسامء عىل األقل  ،ب -يعيد كل طرف القامئة إىل املركز خالل
 15يو ًما من تاريخ تسلمها بعد شطب االسم أو األسامء التى يعرتض عليها وترقيم األسامء املتبقية ىف القامئة حسب الرتتيب الذى يفضله  ،ج -بعد انقضاء املدة املذكورة ىف
الفقرة السابقة ،يعني املركز املحكم الفرد من بني األسامء التى اعتمدها األطراف ىف القوائم التى أعيدت إليه ،مع مراعاة ترتيب األفضلية الذى أوضحه األطراف  ،د -إذا تعذر
 -4يراعى املركز ،وهو بصدد تعيني املحكم الفرد ،االعتبارات
لسبب ما تعيني املحكم الفرد باتباع هذه اإلجراءات ،جاز للمركز أن ميارس سلطته التقديرية ىف تعيينه.
التى من شأنها ضامن تعيني محكم مستقل ومحايد ،وأن يأخذ بعني االعتبار أنه من املستحسن أن يكون هذا املحكم من جنسية غري جنسية أحد أطراف النزاع ،ىف حالة
اختالف جنسياتهم -5 .وىف جميع األحوال ،يجوز للمركز بعد موافقة اللجنة اإلستشارية أن يرفض تعيني أى محكم ىف حالة عدم استيفاء هذا املحكم للرشوط القانونية أو
االتفاقية أو ىف حالة عدم التزامه ىف السابق بواجباته طبقًا لهذه القواعد ،وذلك بعد إتاحة الفرصة لهذا املحكم وألطراف الدعوى إلبداء وجهات نظرهم.
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واملركز يقوم بتعيني املحكم الخاص بالطرف الذى يتقاعس عن القيام بهذا الدور ىف حالة تشكيل الهيئة من ثالثة محكمني،
كام يقوم أيضً ا بتعيني املحكم الثالث ىف حالة عدم اتفاق املحكمني املعينني عىل اختياره ،وذلك وفقًا لنص املادة  9من قواعده:
محكم ،ويعني املحكامن املعنيان عىل هذا النحو املحكم الثالث ،وهو
«( ( )1عندما يراد تعيني ثالثة محكمني ،يعني كل طرف
ً
الذى يتوىل رئاسة هيئة التحكيم )2( .إذا قام أحد األطراف بإخطار الطرف اآلخر بتعيني محكم ومل يقم هذا الطرف األخري ،خالل
 30يو ًما من تاريخ تسلمه اإلخطار ،بإبالغ الطرف األول باملحكم الذى عينه ،يتوىل املركز تعيني املحكم الثاىن بناء عىل طلب الطرف
األول )3( .إذا انقىض  30يو ًما من تاريخ تعيني املحكم الثاىن دون أن يتفق املحكامن عىل تعيني املحكم الرئيس ،يتوىل املركز تعيني
هذا املحكم بإتباع ذات اإلجراءات التى يعني بها املحكم الفرد مبقتىض املادة .»8
واملعلوم أن الذى يقوم به املركز وفقًا للنصني السابقني تقوم به املحاكم – أيضً أ – ىف أدوارها اإليجابية والقضائية املساعدة ىف
خصومة التحكيم ،وفقًا لنص املادة  17من قانون التحكيم )1( « :لطرىف التحكيم االتفاق عىل اختيار املحكمني وعىل كيفية ووقت
اختيارهم فإذا مل يتفقا اتبع ما يأىت( :أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت املحكمة املشار إليها ىف املادة  9من
محكم
هذا القانون اختياره بناء عىل طلب أحد الطرفني( .ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة محكمني اختار كل طرف
ً
ثم يتفق املحكامن عىل اختيار املحكم الثالث ،فإذا مل يعني أحد الطرفني محكمة خالل الثالثني يو ًما التالية لتسلمه طلبًا بذلك من
الطرف اآلخر ،أو إذا مل يتفق املحكامن املعينان عىل اختيار املحكم الثالث خالل الثالثني يو ًما التالية لتاريخ تعيني آخرهام ،تولت
املحكمة املشار إليها ىف املادة  9من هذا القانون اختياره بناء عىل طلب أحد الطرفني ويكون للمحكم الذى اختاره املحكامن
املعينان أو الذى اختارته املحكمة رئاسة هيئة التحكيم ،وترسى هذه األحكام ىف حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكرث من ثالثة
محكمني )2( .وإذا خالف أحد الطرفني إجراءات اختيار املحكمني التى اتفقا عليها ،أو مل يتفق املحكامن املعينان عىل أمر مام يلزم
اتفاقهام عليه ،أو إذا تخلف الغري عن أداء ما عهد به إليه ىف هذا الشأن تولت املحكمة املشار إليها ىف املادة  9من هذا القانون
بناء عىل طلب أحد الطرفني القيام باإلجراء أو بالعمل املطلوب ما مل ينص ىف االتفاق عىل كيفية أخرى إلمتام هذا اإلجراء أو العمل.
( )3وتراعى املحكمة ىف املحكم الذى تختاره الرشوط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان ،وتصدر قرارها
باختيار املحكم عىل وجه الرسعة ،ومع عدم اإلخالل بأحكام املادتني  18و 19من هذا القانون ال يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى
طريق من طرق الطعن » (.)16
وهكذا تتشابه األدوار التى يقوم بها املركز مع األدوار التى تقوم بها املحاكم .ومن ثم ال ميكن – ىف هذا الخصوص – وصف
أى قرار للمركز بأنه من قبيل القرارات اإلدارية التى تخضع لرقابة القضاء اإلدارى ،فليس املركز من أشخاص القانون العام ،ىك
يصدر قرارات إدارية مبضمونها وفحواها للتعبري عن إرادة شخص عام ،وإمنا هو منظمة دولية تم تأسيسها باالتفاق مع الحكومة
املرصية مع االعرتاف لها بأدوار قضائية .األمر الذى يصري معه حكم محكمة القضاء اإلدارى ىف الدعوى املاثلة – رقم  27255لسنة
73ق – غري منسجم مع طبيعة املركز والهدف منه إضافة إىل تنافره مع القواعد القانونية السليمة.
وإذا كنا قد سلطنا الضوء عىل طلب الرشكة املدعية ىف الدعوى املشار إليها ،واملتعلق بإلغاء قرار املركز برفض تركها الخصومة
وإنهاء اإلجراءات ،فام هذا الطلب إال أحد طلبات خمسة احتلت قامئة طلباتها ،حيث شملت هذه القامئة – وكام ذكرنا سابقًا
– الحكم بصفة مستعجلة بوقف وإنهاء إجراءات التحكيم محل الدعوى والقضاء بإلغاء وبطالن قرارات مركز القاهرة اإلقليمى
للتحكيم التجارى اآلتية(:)17
 -1إلغاء وبطالن قرار مركز التحكيم بحرمان الرشكة املحتكمة من حق تعيني محكم ميثلها ىف التحكيم.
 -2إلغاء وبطالن قرار مركز التحكيم برفض ترك الرشكة املحتكمة لخصومة التحكيم ،والقضاء بقبول ترك الرشكة املحتكمة
للخصومة والحكم بإنهاء التحكيم املاثل لرتك املحتكمة للخصومة.
رغم عن إرادتها.
 -3إلغاء وبطالن قرار مركز التحكيم بتعيني محكم ممثالً عن الرشكة املحتكمة ً
()16ملزيد من التفاصيل عن طرق وأساليب تشكيل هيئة التحكيم التقليدية واإللكرتونية ىف القانون املرصى واملقارن ،راجع عبد املنعم رشح قانون التحكيم ،دراسة ىف إطار
التحكيم التقليدى والتحكيم اإللكرتوىن ،املرجع السابق ،ص 160وما يليها ،ص 93وما يليها.
()17حكم محكمة القضاء اإلدارى – الدائرة السابعة  -الدعوى رقم  27255لسنة 73ق ،جلسة  ،2019/3/23غري منشور.
IJDJL 107

المجلة الدولية للفقه و القضاء والتشريع

العدد  ،1لعام 2020

 -4إلغاء وبطالن قرار مركز التحكيم بالسري ىف إجراءات التحكيم.
 -5إلغاء وبطالن قرار مركز التحكيم ىف عدم إعادة أتعاب التحكيم ومصاريفه التى سلمتها له الرشكة املحتكمة عن حصتها
وحصة الهيئة املحتكم ضدها مع التعويض مببلغ مامثل.
وقد أجابت محكمة القضاء اإلدارى الرشكة املدعية إىل طلبها األصىل وقضت بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه وإلزام مركز
القاهرة وهيئة التحكيم بقبول ترك الخصومة وإنهاء اإلجراءات مع إحالة الدعوى إىل هيئة مفوىض الدولة إلعداد تقرير بالرأى
القانوىن ىف موضوع هذا الطلب وباقى طلبات الرشكة املدعية(.)18
وال يتصور ىف عقل أو منطق تكييف كل هذه الطلبات أو األعامل التى تصدر عن مركز القاهرة اإلقليمى للتحكيم التجارى
الدوىل – أو عن أى مركز تحكيم آخر – عىل أنها قرارات إدارية تخضع لرقابة املرشوعية ودعوى اإللغاء أمام محكمة القضاء
اإلدارى ،سواء أكانت قرارات إيجابية أم سلبية ،وإال كان معناه اعتبار مركز القاهرة وحدة من الوحدات اإلدارية أو مرفقًا عا ًما
من مرافق الدولة وهو ما ال يجوز .وال يعنى ذلك إفالت قرارات وأعامل املركز وأدواره اإليجابية ىف خصومة التحكيم من نطاق
دعم لخصومة
الرقابة القضائية للمحاكم .وإمنا تخضع كل هذه األدوار لنفس الرقابة التى تخضع لها األدوار التى تقوم بها املحاكم ً
التحكيم ،أى من خالل دعوى بطالن الحكم النهاىئ و األمر بالتنفيذ.
فإذا تبني مثالً خطأ اللجنة االستشارية بخصوص أحد أدوارها ىف تشكيل هيئة التحكيم أو رد املحكمني ،وإذا تبني أيضً ا خطأ
املحكمة املختصة بخصوص هذه املسائل ،فإنه ميكن للمترضر اإلستناد لهذا السبب للمطالبة ببطالن الحكم النهاىئ استنا ًدا لنص
املادة /1/53هـ و 2/53من قانون التحكيم :حيث تقىض الفقرتان املشار إليهام بأنه «( )1ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إال ىف
األحوال اآلتية( ...:هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيني املحكمني عىل وجه مخالف للقانون أو التفاق الطرفني )2( ...وتقىض
املحكمة التى تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام ىف جمهورية مرص
العربية» .فالخطأ ىف تشكيل الهيئة بشكل يخالف إرادة األطراف ،أو الخطأ ىف تعيني محكم ال تتوافر فيه رشوط الحيدة واالستقالل
يعد أم ًرا مخالفًا للقانون ،وهى مخالفة تشكل إحدى صور مخالفة النظام العام األمر الذى يوجب عىل املحكمة أن تحكم ببطالن
حكم التحكيم النهاىئ من تلقاء نفسها.
ومرد ذلك كله اعرتاف املرشع مبراكز التحكيم املؤسىس ،وإقراره للوائح وقواعد التحكيم املعتمدة لديها .وإقراره أيضً ا بهيكلها
اإلدارى والتنظيمى ،ومبا تتضمنه من لجان استشارية متارس اختصاصات قضائية .وقد نصت ىف هذا الخصوص املادة  25من قانون
التحكيم عىل أنه «لطرىف التحكيم االتفاق عىل اإلجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم مبا ىف ذلك حقهام ىف إخضاع هذه اإلجراءات
للقواعد النافذة ىف أى منظمة أو مركز تحكيم ىف جمهورية مرص العربية أو خارجها فإذا مل يوجد مثل هذا االتفاق كان لهيئة
التحكيم ،مع مراعاة أحكام هذا القانون ،أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة».
وقصد املرشع واضح ىف االعرتاف بحق األطراف ىف إخضاع التحكيم الخاص بهم للقواعد النافذة ىف أى منظمة أو مركز تحكيم
سواء ىف مرص أو خارجها .وال شك أن مصطلح القواعد النافذة يتسع ليشمل القواعد املوضوعية واإلجرائية ،املعمول بها لدى مراكز
التحكيم املؤسىس ،بهيئاتها املختلفة ولجانها اإلستشارية طاملا اتجهت إرادة اإلطراف إىل ذلك .وهكذا ننتهى إىل أنه ال ميكن تكييف
األعامل الصادرة عن مراكز وهيئات التحكيم عىل أنها من قبيل القرارات اإلدارية التى تخضع لرقابة املرشوعية أمام محاكم مجلس
الدولة .وهذا هو وجه العوار األول الذى يوجه لحكم محكمة القضاء اإلدارى ،إذ أصدرت حكمها بوقف تنفيذ القرار املطعون
فيه وإلزام مركز القاهرة وهيئة التحكيم بقبول ترك الخصومة وإنهاء اإلجراءات مع إحالة الدعوى إىل هيئة مفوىض الدولة إلعداد
تقرير بالرأى القانوىن ىف موضوع هذا الطلب وباقى طلبات الرشكة املدعية.

املسألة الثانية
السلطة املختصة باألمر بإنهاء اإلجراءات وحاالته

قامت الرشكة املدعية برفع دعواها – محل الدراسة – إىل محكمة القضاء اإلدارى – للمطالبة وبصفة مستعجلة ،مبجموعة

()18املصدر السابق.
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عبد المنعم زمزم

من الطلبات ،من بينها  :أصليًا القضاء بإلغاء وبطالن قرار مركز القاهرة للتحكيم برفض ترك الرشكة املحتكمة لخصومة التحكيم،
وكذلك القضاء بقبول طلب الرتك وإنهاء إجراءات التحكيم .وقد حكمت املحكمة بالفعل بوقف تنفيذ هذا القرار مع ما يرتتب
عىل ذلك من آثار.
والواقع أن جريان األمور بهذا الشكل يثري التساؤل عن حقيقة اختصاص املحكمة – أى محكمة – بإصدار األمر بإنهاء
اإلجراءات؛ هل وسند القانون للمحكمة سلطة إصدار األمر بإنهاء اإلجراءات أم أن هناك جهة أخرى هى املختصة؟! تتطلب اإلجابة
عىل هذا التساؤل رضورة مطالعة املادتني  45و 48من قانون التحكيم .تنص املادة  45عىل أنه )1( « :عىل هيئة التحكيم إصدار
الحكم املنهى للخصومة كلها خالل امليعاد الذى اتفق عليه الطرفان .فإذا مل يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خالل اثنى عرش
شه ًرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وىف جميع األحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد امليعاد عىل أال تزيد فرتة املد عىل ستة
أشهر ما مل يتفق الطرفان عىل مدة تزيد عىل ذلك.
( )2وإذا مل يصدر حكم التحكيم خالل امليعاد املشار إليه ىف الفقرة السابقة جاز ألى من طرىف التحكيم أن يطلب من رئيس
املحكمة املشار إليها ىف املادة  9من هذا القانون ،أن يصدر أم ًرا بتحديد ميعاد إضاىف أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون ألى من
الطرفني عندئذ رفع دعواه إىل املحكمة املختصة أصالً بنظرها».
كام تنص املادة  48عىل أنه:
« ( )1تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم املنهى للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقًا للفقرة الثانية
من املادة  45من هذا القانون .كام تنتهى أيضً ا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء اإلجراءات ىف األحوال اآلتية:
(أ) إذا اتفق الطرفان عىل إنهاء التحكيم.
(ب) إذا ترك املدعى خصومة التحكيم ما مل تقرر هيئة التحكيم بناء عىل طلب املدعى عليه أن له مصلحة جدية ىف استمرار
اإلجراءات حتى يحسم النزاع.
(ج) إذا رأت هيئة التحكيم ألى سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
( )2مع مراعاة أحكام املواد  49و 50و 51من هذا القانون تنتهى مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم».
وتؤكد املادتان  45و 48األصل العام وهو إنتهاء خصومة التحكيم بحكم نهاىئ قاطع لدابر النزاع ىف موضوعها .حيث قضت
املادة  45بأنه:
«( )1عىل هيئة التحكيم إصدار الحكم املنهى للخصومة كلها خالل امليعاد الذى اتفق عليه الطرفان .كام قضت – بصيغة
مشابهة – املادة  48بأنه )1( :تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم املنهى للخصومة كلها .ىف حني حملت كل مادة استثناء يرد
عىل هذا األصل .فاملادة  1/45أوجبت عىل هيئة التحكيم إصدار الحكم املنهى للخصومة خالل امليعاد الذى اتفق عليه الطرفان.
أما إذا تعذر إعامل هذا األصل ،ومل تتمكن هيئة التحكيم ألى سبب – من إصدار الحكم املنهى للخصومة خالل امليعاد املذكور
– أجازت ىف فقرتها الثانية ألى من طرىف التحكيم أن يطلب من رئيس املحكمة املشار إليها ىف املادة  9إما أن يصدر أم ًرا بإنهاء
اإلجراءات وإما أن يطلب إصدار أمر بتحديد ميعاد إضاىف ،وذلك حني نصت عىل أنه «وإذا مل يصدر حكم التحكيم خالل امليعاد
املشار إليه ىف الفقرة السابقة جاز ألى من طرىف التحكيم أن يطلب من رئيس املحكمة املشار إليها ىف املادة  9من هذا القانون،
أن يصدر أم ًرا بتحديد ميعاد إضاىف أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون ألى من الطرفني عندئذ رفع دعواه إىل املحكمة املختصة
أصالً بنظرها».
أما املادة  1/48فقد رصحت بانتهاء إجراءات التحكيم بصدور الحكم املنهى للخصومة كلها .وإذا تعذر إعامل هذا األصل لتعذر
صدور الحكم املنهى للخصومة كلها ،فإنه ميكن أن تنتهى بقرار من هيئة التحكيم ىف ثالث حاالت – نصت عليها – عىل سبيل
الحرص( :أ) إذا اتفق الطرفان عىل إنهاء التحكيم( .ب) إذا ترك املدعى خصومة التحكيم ما مل تقرر هيئة التحكيم بناء عىل طلب
املدعى عليه أن له مصلحة جدية ىف استمرار اإلجراءات حتى يحسم النزاع.
وتأسيسا عىل ذلك ،فإن
(ج) إذا رأت هيئة التحكيم ألى سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
ً
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إنهاء اإلجراءات ىف خصومة التحكيم – بغري حكم ىف موضوعها ال يكون إال من جهتني :أوالً :أمر من رئيس املحكمة املختصة
(وليس مجمل املحكمة املختصة بكامل تشكيلها – املادة  .)2/45ثانياً :قرار من هيئةالتحكيم (املادة –  .)1/48ومن ثم ال ينعقد
االختصاص بإنهاء اإلجراءات – وفقًا ألحكام القانون املرصى – لغري من هاتني الجهتني ،وإال كان القرار منعد ًما لعدم االختصاص،
وذلك وفقًا للتفصيل التاىل:

أوال  :إنهاء اإلجراءات بأمر من رئيس املحكمة املختصة  :املادة 2/45

مضت اإلشارة إىل إرادة املرشع القاطعة ىف نص املادة  2/45بأن السلطة املختصة بإنهاء إجراءات التحكيم هى رئيس املحكمة
املختصة وليس مجمل املحكمة املختصة بكامل تشكيلها .حيث يقىض النص املشار إليه بأنه« :وإذا مل يصدر حكم التحكيم خالل
امليعاد املشار إليه ىف الفقرة السابقة جاز ألى من طرىف التحكيم أن يطلب من رئيس املحكمة املشار إليها ىف املادة  9من هذا
القانون أن يصدر أم ًرا ...بإنهاء إجراءات التحكيم» .والذى تجدر مالحظته – من ناحية أخرى – أن اللجؤ إىل رئيس املحكمة
للمطالبة بإنهاء اإلجراءات ال يكون إال ىف حالة وحيدة فقط؛ وهى عدم صدور حكم التحكيم خالل امليعاد الواجب صدوره فيه
طبقًا لنص املادة  .1/45إذ ميكن لرئيس املحكمة املختصة ىف هذه الحالة – دون غريها – أن يأمر بإنهاء اإلجراءات.
ويختلف تحديد املحكمة املختصة مبسائل التحكيم بحسب نوع النزاع .وإذا أمكن تحديد املحكمة املختصة وفقًا لنص املادة
 9أمكن – بطبيعة الحال – معرفة رئيسها املختص بإنهاء اإلجراءات .وتنص – ىف هذا الخصوص – املادة  9من قانون التحكيم –
والتى تحدد املحكمة املختصة باملساعدة ىف خصومة التحكيم – عىل أنه
«( )1يكون االختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إىل القضاء املرصى للمحكمة املختصة أصالً بنظر النزاع.
أما إذا كان التحكيم تجاريًا دول ًيا سواء جرى ىف مرص أو ىف الخارج ،فيكون االختصاص ملحكمة استئناف القاهرة ما مل يتفق الطرفان
عىل اختصاص محكمة استئناف أخرى ىف مرص )2( .وتظل املحكمة التى ينعقد لها اإلختصاص وفقًا للفقرة السابقة دون غريها
صاحبة االختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم» (.)19
والذى يستنبط من نص املادة  9أنه إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا انعقد االختصاص مبسائل التحكيم بشكل عام ملحكمة
االستئناف؛ محكمة استئناف القاهرة أو أى محكمة استئناف أخرى يتفق األطراف عىل اختصاصها مثل محكمة استئناف اإلسكندرية
أو املنصورة .ىف حني ينعقد االختصاص – ىف غري هذه الحاالت – للمحكمة املختصة أصالً بنظر النزاع .مبا مؤداه أن االختصاص بنظر
مسائل التحكيم ىف املنازعات اإلدارية – والتى يحيلها القانون للقضاء املرصى – ينعقد للمحكمة املختصة أصالً بنظر النزاع طبقًا
لقواعد االختصاص املعمول بها ىف قانون مجلس الدولة ،وغالبًا ما تكون محكمة القضاء اإلدارى باعتبارها صاحبة الوالية العامة ىف
املنازعات اإلدارية .وقد ينعقد هذا االختصاص للمحاكم االبتدائية بخصوص مسائل التحكيم ىف منازعات التجارة الداخلية.
وهكذا وبعد الربط بني نص املادتني  9و 2/45تحكيم فإن املختص بإنهاء إجراءات التحكيم قضا ًء – وعىل سبيل الحرص – إما:
 رئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة االستئناف املتفق عىل اختصاصها بالنسبة ملسائل التحكيم التجارى الدوىل. رئيس محكمة القضاء اإلدارى بالنسبة للمنازعات اإلدارية. رئيس املحكمة التى يقع ىف دائرتها النزاع طبقًا للقواعد العامة ىف االختصاص بالنسبة ملسائل التجارة الداخلية .وغال ًبا ماينعقد االختصاص لرئيس املحكمة االبتدائية دون رئيس املحكمة الجزئية ،بالنظر إىل وقوع منازعات التحكيم – عادة – ىف نطاق
االختصاص القيمى للمحاكم االبتدائية .وبذلك فإن االختصاص ينعقد لرئيس املحكمة ،وليس ملجمل املحكمة بكامل تشكيلها.
وهو اختصاص نوعى يتعلق بالنظام العام ،ومن ثم فإن الحكم الصادر ىف دعوانا املاثلة – رقم  27255لسنة 73ق – عن محكمة
اختصاصا
حكم منعد ًما لصدوره عن جهة غري مختصة ،حيث أنشأت املحكمة لذاتها
ً
القضاء اإلدارى – بكامل تشكيلها – يعد ً
جدي ًدا دون سند من القانون(.)20
()19ملزيد من التفاصيل عن هذا النص راجع مؤلفنا اإلجراءات التحفظية والوقتية قبل وأثناء وبعد انتهاء خصومة التحكيم ،دار النهضة العربية1429 ،هـ 2008 -م ،رقم 23
وما يليها ،ص 32وما يليها.
تأسيسا عىل انقضاء ميعاد التحكيم
( )20حدث ىف إحدى القضايا أن تقدم أحد املحتكمني إىل رئيس محكمة جنوب القاهرة االبتدائية بطلب الستصدار أمر بإنهاء اإلجراءات
ً
وتعمد الخصوم تعطيل اإلجراءات .فرفض رئيس املحكمة إصدار األمر املطلوب .فتظلم الطالب إىل املحكمة ،فقضت بإلغاء األمر بالرفض وبإنهاء إجراءات التحكيم النقضاء
مهلة التحكيم التى تنص عليها املادة  1/45تحكيم .محكمة استئناف القاهرة ،دائرة  91تجارى ،جلسة  ،2004/9/29االستئناف رقم  684لسنة 121ق ،مشار إليه لدى د.
فتحى واىل ،قانون التحكيم ىف النظرية والتطبيق ،املرجع السابق ،هامش  3ص 386وما يليها.
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ولعله من ناقلة القول الرجوع لقواعد التحكيم السارية لدى مركز القاهرة اإلقليمى لبيان مدى متتع املركز بسلطة أو اختصاص
بشأن إنهاء اإلجراءات .وتحمل ىف هذا الخصوص املادة  36من القواعد املشار إليها عنوان :التسوية الودية وغريها من أسباب
إنهاء إجراءات التحكيم ،وتنص عىل أنه « ( )2إذا حدث قبل صدور حكم التحكيم أن أصبح اإلستمرار ىف إجراءات التحكيم عديم
الجدوى أو مستحيالً ألى سبب غري ما ذكر ىف الفقرة  ،1وجب أن تخطر هيئة التحكيم األطراف واملركز بعزمها عىل إصدار مثل
هذا القرار ما مل تكن هناك مسائل متبقية قد تستدعى الفصل فيها متى رأت هيئة التحكيم ذلك مناس ًبا » (.)21
ويتبني من هذا النص أن املركز ال يتمتع بأية سلطة من خالل قواعده بشأن إنهاء اإلجراءات ،وإمنا هو اختصاص قارص عىل هيئة
وتأسيسا عىل ذلك فإن تكييف محكمة القضاء اإلدارى ملوقف املركز حيال طلب املدعية بإنهاء اإلجراءات ىف
التحكيم دون غريها.
ً
الدعوى رقم  27255لسنة  2019عىل أنه قرار سلبى يعد أم ًرا مجاف ًيا للواقع ومخالفًا للقانون .فاملركز ال يتمتع بأية سلطة من حيث
املبدأ حيال هذا الطلب .إن فكرة القرار السلبى تفرتض لوجودها متتع جهة ما باختصاص محدد دون أن تقوم مبامرسته عىل النحو
الذى يحدده القانون ،وهو ما ال يتوافر ىف حالتنا .فقد عرفت املادة العارشة من قانون مجلس الدولة – ىف فقرتها األخرية – القرار
السلبى بأنه :يعترب من القرارات اإلدارية امتناع الجهة اإلدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانني واللوائح.
فالواقع أن املرشع قدر أن هناك حاالت معينة كان يجب فيها عىل اإلدارة اإلفصاح عن إرادتها «ولكنها متتنع عن اإلفصاح عن
هذه اإلرادة فيظل صاحب الشأن ىف حرية من أمره ألنه ليس هناك قرار إيجاىب يحدد مركزه القانوىن أو يؤثر ىف هذا املركز .من
هنا أجاز املرشع لصاحب الشأن أن يطعن ىف هذا املسلك السلبى بوصف أن إرادة الجهة اإلدارية قد متثلت ىف االمتناع عن اتخاذ
قرارها .فاالمتناع ىف حد ذاته يشكل موقفًا يرتتب عليه آثار قانونية إذا كان هناك التزام عليها بأن تتخذ موقفًا إيجابيًا ومل تقم
باتخاذه .وباملقابل إذا مل يكن هناك مثة إلزام قانوىن عىل جهة اإلدارة أن تتدخل .بإتخاذ إجراء ما مل يكن هناك مثة قرار سلبى ميكن
الطعن عليه » ( .)22وإذا كان مركز التحكيم – كام مضت اإلشارة – ليس جهة إدارية ،وما يصدر عنه ال يكتسب وصف القرارات
اإلدارية ،فام بالنا – أيضً ا – وباإلضافة إىل ذلك – إذا مل يكن هناك مثة إلتزام قانوىن عليه بالتدخل التخاذ إجراء باملوافقة عىل إنهاء
اإلجراءات ،حيث ال يحوز هذه السلطة من حيث املبدأ وفقًا لقواعده أو وفقًا للقانون .فهل من املتصور أن يغتصب املركز سلطة
هيئة التحكيم ليقرر بدالً منها إنهاء اإلجراءات؟! األمر الذى يعيب حكم محكمة القضاء اإلدارى من ناحية أخرى ،حيث ال يوجد
قرار إدارى .وإذا انتفى القرار اإلدارى ،انتفى اختصاص املحكمة ،األمر الذى كان يوجب عليها – من ناحية أخرى – القضاء برفض
الدعوى النتفاء القرار اإلدارى.

ثانيا  :إنهاء اإلجراءات بقرار من هيئة التحكيم :املادة : 1/48

ال يقترص إنهاء إجراءات التحكيم عىل أمر من رئيس املحكمة املختصة وفقًا للنظام املقرر ىف املادة  2/45السابق بيانها ،وإمنا
تنص – باإلضافة إىل ذلك – املادة  1/48من قانون التحكيم عىل أنه «تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم املنهى للخصومة
كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقًا للفقرة الثانية من املادة  45من هذا القانون .كام تنتهى أيضً ا بصدور قرار من
هيئة التحكيم بإنهاء اإلجراءات ىف األحوال اآلتية( :أ) إذا اتفق الطرفان عىل إنهاء التحكيم( .ب) إذا ترك املدعى خصومة التحكيم
ما مل تقرر هيئة التحكيم ،بناء عىل طلب املدعى عليه أن له مصلحة جدية ىف استمرار اإلجراءات حتى يحسم النزاع( .ج) إذا رأت
هيئة التحكيم ألى سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته».
وتؤكد املادة  1/48األصل العام وهو انتهاء خصومة التحكيم بحكم نهاىئ وحاسم ىف موضوعها .كام تؤكد أيضً ا الحكم الوارد ىف
املادة  2/45بجواز انتهاء اإلجراءات بأمر من رئيس املحكمة املختصة بناء عىل طلب أى من الطرفني .وعالوة عىل ذلك ،فقد خولت
هيئة التحكيم سلطة إنهاء اإلجراءات ىف حاالت ثالث وردت عىل سبيل الحرص؛ اتفاق األطراف عىل اإلنهاء ،ترك املدعى للخصومة،
اإلنهاء بقرار من الهيئة لعدم الجدوى.
()21وتنص ىف هذا الخصوص الفقرة  1من املادة  36املشار إليها عىل أنه «إذا اتفق األطراف ،قبل صدور حكم التحكيم ،عىل تسوية تنهى النزاع ،كان عىل هيئة التحكيم إما
أن تصدر أم ًرا بإنهاء إجراءات التحكيم ،أو أن تثبت التسوية ،بناء عىل طلب األطراف وموافقتها عىل هذا الطلب ،ىف صورة حكم تحكيم برشوط متفق عليها ،وال إلزام عىل
هيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا الحكم .وىف حالة إصدار حكم تحكيم برشوط متفق عليها ،ترسى عليه األحكام الواردة ىف الفقرتني  2و 4من املادة .»34
()22د .محمد أبو العينني ،دعوى اإللغاء ،املرجع السابق ،ص.146
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(أ) اتفاق األطراف عىل إنهاء إجراءات التحكيم

اللجوء إىل التحكيم يتقرر باتفاق األطراف ،فاملحكم يستمد سلطاته ومداها من اتفاق األطراف .فإذا قرروا إنهاء اإلجراءات،
انتهى التحكيم وانتهت مهمة املحكم النقضاء سلطاته .فالتحكيم يتقرر باالتفاق ،واإلنهاء – يتقرر – أيضً ا – باالتفاق ،وما عىل
هيئة التحكيم إال االلتزام – ىف الحالتني – بهذا االتفاق ،ومن ثم ال متتلك هيئة التحكيم أية سلطة تقديرية إزاء اتفاق الطرفني عىل
إنهاء الخصومة ،حيث ال ميكنها رفضه واالستمرار ىف نظر النزاع وإال كان حكمها باطالً الستنفاد الوالية.
وإذا تعدد األطراف ىف الخصومة ،وجب حتى ينتهى التحكيم أن يتم االتفاق بينهم جمي ًعا عىل إنهاء اإلجراءات .فكام تم اللجوء
إىل التحكيم باتفاقهم جمي ًعا ،تعني أن يتم اإلنهاء باتفاقهم جمي ًعا .أما إذا اتفق البعض عىل إنهاء اإلجراءات ورفض البعض اآلخر،
وجب عىل هيئة التحكيم االستمرار ىف اإلجراءات( .)23ويجب أن يتم االتفاق بواسطة الطرف نفسه أو من يوكله ىف ذلك وكالة
خاصة( ،)24حيث ال تصح الوكالة العامة ،وذلك إعامالً لنص املادة  1/702من القانون املدىن« :البد من وكالة خاصة ىف كل عمل
ليس من أعامل اإلدارة ،وبوجه خاص ىف البيع والرهن والتربعات والصلح واإلقرار والتحكيم وتوجيه اليمني واملرافعة أمام القضاء».

(ب) ترك خصومة التحكيم

تنتهى إجراءات التحكيم – أيضً ا – «إذا ترك املدعى خصومة التحكيم ما مل تقرر هيئة التحكيم ،بناء عىل طلب املدعى عليه
أن له مصلحة جدية ىف استمرار اإلجراءات حتى يحسم النزاع (املادة /1/48ب) .وترك الخصومة هو «هجر إجراءاتها من جانب
طالب التحكيم ،وتنازله عن كافة اآلثار املرتتبة عليها ،وعودة األطراف إىل الحالة التى كانوا عليها قبل بدء تلك اإلجراءات ،دون أن
يعد ذلك تنازالً عن أصل الحق املرفوعة به الدعوى » (.)25
وغنى عن البيان أن هذا النص قد جاء نقالً عن املادة  2/32من القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدوىل لعام « :1985عىل
هيئة التحكيم أن تصدر أم ًرا بإنهاء إجراءات التحكيم( :أ) إذا سحب املدعى دعواه ،ما مل يعرتض عىل ذلك املدعى عليه واعرتفت
هيئة التحكيم بأن له مصلحة مرشوعة ىف الحصول عىل تسوية نهائية للنزاع» .والواقع أن صياغة النصني تشهد تطابقًا كب ًريا ،وإن
اختلف وصف املصلحة ىف القانونني؛ بأن تكون مرشوعة ىف القانون النموذجى وجدية ىف القانون املرصى .ويتحدد ترك الخصومة
– ىف مفهوم املادة /48ب تحكيم مرصى – ىف ضوء الضوابط اآلتية:
 -1أن يطلبه املدعى فهو الذى بدأ الخصومة بطلب التحكيم الذى تقدم به ابتداء ،وتضمن رغبته ىف الفصل ىف النزاع القائم
بينه وبني املحتكم ضده( .)26ولذا فقد أجاز له القانون ،وبإعالن إرادى منه ،أن يقرر ترك الخصومة إذا اقتضت مصلحته ذلك ،كام
لو أدرك أنه «قد ترسع ىف تقديم طلب التحكيم قبل أن يعد أدلة اإلثبات الكافية لدعواه مام يعرضه إىل صدور حكم ضده ،فيرتك
الخصومة حتى يتسنى له رفعها من جديد بعد إعداد أدلتها أو يتبني له بعد تقديم طلب التحكيم أن الدعوى ال تدخل ىف والية
هيئة التحكيم ،فيرتك الخصومة حتى ال يتحمل مزي ًدا من املصاريف وإضاعة الوقت»( .)27ولهذا ال يصح ترك الخصومة إال إذا صدر
من املدعى نفسه أو من موكله ىف ذلك وكالة خاصة .وإذا تعدد املدعون ،وجب موافقتهم جمي ًعا إلنهاء اإلجراءات .فكام بدأ
التحكيم بهم جمي ًعا وجب الرتك بهم جمي ًعا.
ويجوز – مع ذلك – ألى من املدعني الخروج من الخصومة برتكها منفر ًدا مع بقائها قامئة بالنسبة للباقني أى دون انتهاء
اإلجراءات ،بحيث يقترص أثر الرتك عىل من طلبه فقط .ويصح طلب الرتك من املدعى ىف أية حالة كانت عليها الدعوى ،برشط أن
يقدم الطلب قبل قفل باب املرافعة وحجز القضية للحكم .والقول بغري ذلك «يدع الفرصة للمدعى للتحايل حينام يستشعر أن
الحكم سيصدر ىف غري صالحه ،فتهرب منه برتك الخصومة»(.)28
()23د .أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون التحكيم الدوىل والداخىل ،تنظري وتطبيق مقارن ،الطبعة األوىل ،2004 ،دار النهضة العربية ،رقم  ،275ص.975
()24د .فتحى واىل ،قانون التحكيم ىف النظرية والتطبيق ،املرجع السابق ،رقم  ،224ص.388
()25د .أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون التحكيم التجارى الدوىل والداخىل ،املرجع السابق ،رقم  ،276ص.977
()26ملزيد من التفاصيل عن طلب التحكيم راجع مؤلفنا رشح قانون التحكيم ،دراسة ىف إطار التحكيم التقليدى والتحكيم اإللكرتوىن ،املرجع السابق ،رقم  ،217ص 131وما
يليها
()27د .فتحى واىل ،قانون التحكيم ىف النظرية والتطبيق ،املرجع السابق ،رقم  ،225ص.389
()28د .أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون التحكيم التجارى الدوىل والداخىل ،املرجع السابق ،رقم  ،276ص979
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 -2أال يطلب املدعى عليه طل ًبا مخالفًا باالستمرار ىف اإلجراءات ملا له من مصلحة جدية .فاملرشع وإن أعطى للمدعى إمكانية
ترك الخصومة ،فإنه مل يجعل من نظام الرتك سيفًا مسلطًا عىل رقبة املدعى عليه ،بحيث يقاضيه املدعى وقتام يشاء ويرتك
الخصومة وقتام يشاء دون أى ضابط ،ومكلفًا إياه جه ًدا ووقتًا وماالً طائالً ،مع النظر للمدعى عليه عىل أنه مجرد أداة طيعة،
ودون االعتقاد ىف أن له الحق ىف استمرار اإلجراءات لوضع نهاية للخصومة بحكم ىف موضوعها أيا كان مضمونه .ولذلك – وبالنظر
لهذه االعتبارات – فقد منح املرشع للمدعى عليه إمكانية أن يطلب – بشكل معاكس – رضورة االستمرار ىف اإلجراءات وعدم
املوافقة عىل طلب الرتك.
 -3أال تكون للمدعى عليه مصلحة جدية ىف استمرار اإلجراءات .ويعود تقدير هذا الرشط لهيئة التحكيم .فإزاء تعارض املصالح
بني املدعى واملدعى عليه ،ارتكن املرشع لرشط املصلحة الجدية كمعيار محورى للفصل ىف طلب الرتك .فاملدعى قد يطلب ترك
الخصومة ،وقد يعارضه املدعى عليه ،فال يقبل الرتك عىل سبيل العناد ،دون أن تكون له مصلحة جدية ىف االستمرار .وهنا تنهض
هيئة التحكيم ملامرسة سلطتها التقديرية ىف شأن املصلحة الجدية؛ فإذا تبني فعالً أن دفاع املدعى عليه ىف الخصومة مل يخرج
عن مجموعة من الدفوع اإلجرائية للتخلص من الخصومة بأى شكل كالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم أو الدفع بعدم قبول
الدعوى ،ودون أن يقدم أى طلب أو دفاع موضوعى ،فهنا ال يعتد باعرتاضه عىل طلب الرتك لعدم توافر املصلحة الجدية( ،)29أما
إذا تبني أن املدعى عليه حريص منذ البداية عىل الدفاع عن موقفه بشكل موضوعى ،مستعي ًنا ىف ذلك بالشهود والخرباء واملحامني،
فإنه يدلل عن رغبته ىف الحصول عىل حكم ىف موضوع النزاع أيا كان موضوعه ،كام يعرب عن شخص جدى يسعى إىل قطع دابر
النزاع .فاملصلحة الجدية تتعدد صورها وأشكالها ،ما بني مصلحة مادية مثل الجهد والنفقات ومصلحة معنوية مثل الرغبة ىف انتهاء
دابر الخصومة بحكم ىف موضوعها .وال يقال ىف هذا الخصوص أن الجهود والنفقات املشار إليها تعد أمو ًرا من مفرتضات التقاىض،
ومن ثم ال وزن لها عند تقدير طلب الرتك ،ألنها وإن كانت أمور مفرتضه ،فهى مفرتضة للوصول إىل النتيجة املفرتضة ،وهى الحكم
الحاسم املنهى للخصومة.
ويرسى ىف شأن تعدد املدعى عليهم نفس الحكم السابق ىف شأن تعدد املدعني .إذ لو تعدد املدعى عليهم وجبت موافقتهم
جمي ًعا عىل طلب الرتك ،فإذا وافق بعضهم ورفض البعض اآلخر انتهت اإلجراءات بالنسبة ملن وافق ،واستمرت بالنسبة للباقني،
متى قدرت هيئة التحكيم أن لهم مصلحة جدية ىف استمرار الخصومة.

(ج) عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته

يتقرر إنهاء اإلجراءات ىف الحالتني السابقتني إما باتفاق الطرفني أو مببادرة من املدعى .وقد أعطى املرشع ىف الفقرة (ج) لهيئة
التحكيم – بشكل إضاىف – وألى سبب – آخر سلطة إنهاء اإلجراءات ىف حالة عدم جدوى استمرار التحكيم أو استحالته .وقد جاء
هذا الحكم نقالً عن املادة  2/34من قواعد لجنة األمم املتحدة للتحكيم التجارى الدوىل لعام  1976والتى تنص عىل أنه «إذا حدث
قبل صدور قرار التحكيم أن صار اإلستمرار ىف إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيالً ألى سبب غري ما ذكر ىف الفقرة (،)1
وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفني بعزمها عىل إصدار قرار بإنهاء اإلجراءات ،ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار،
إال إذا اعرتض عىل إصداره أحد الطرفني ألسباب جدية».
ويالحظ االختالف ىف صياغة نص القواعد النموذجية للتحكيم عن القانون املرصى .فقد ورد نص اليونسرتال أكرث تفصيالً عندما
بني آلية اتخاذ هيئة التحكيم لهذا القرار مع تخويل أى من الطرفني سلطة االعرتاض عليه .وأيا ما كان فإذا قدرت الهيئة ألى سبب
آخر – غري اتفاق الطرفني أو ترك املدعى للخصومة – أن االستمرار ىف التحكيم عديم الجدوى أو مستحيل كان لها أن تتخذ قرا ًرا
بإنهاء اإلجراءات .وقد ساوى املرشع بني حالتى عدم الجدوى واالستحالة .ويعود تقدير مدى توافر أى من هذين الظرفني لهيئة
التحكيم .ومن ذلك مثالً أن تتبني الهيئة أن النزاع املطروح يدخل ىف نطاق املسائل التى ال يجوز فيها التحكيم( .)30أو بسبب تخلف
األطراف عن تقديم مستنداتهم أو عدم تعاونهم مع الهيئة والخرباء أو غيابهم وممثليهم عن حضور جلسات التحكيم( .)31حيث
()29د .فتحى واىل ،قانون التحكيم ىف النظرية والتطبيق ،املرجع السابق ،رقم  ،226ص.390
()30د .أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون التحكيم التجارى الدوىل والداخىل ،املرجع السابق ،رقم  ،278ص.987
()31د .فتحى واىل ،قانون التحكيم ىف النظرية والتطبيق ،املرجع السابق ،رقم  ،226ص.391
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يكون استمرار الخصومة ىف مثل هذه األحوال رضبًا من العبث ،أو باألحرى عديم الجدوى أو مستحيل – وفقًا للعبارات التى
استعملها املرشع – فكيف يتصور انعقاد خصومة التحكيم ىف ظل عدم مشاركة الطرفني(.)32
وختا ًما ملا سبق ،وبصدور أمر بإنهاء اإلجراءات سواء صدر هذا األمر من رئيس املحكمة املختصة طبقًا لنص املادة  2/45من
قانون التحكيم ،أو بقرار من هيئة التحكيم طبقًا لنص املادة  1/48من ذات القانون ،فإن ما يصدر عن رئيس املحكمة أو الهيئة
ليس بحكم وحتى لو اتخذ شكل الحكم ،وال يحوز حجية األمر املقىض ،ألن الحجية ال تثبت إال لألحكام التى تفصل ىف موضوع
النزاع ،وتتعرض ألصل الحق ،لتقىض به لطرف عىل حساب طرف ،وتنهى املطالبة املوضوعية من األساس( .)33أما األمر بإنهاء
اإلجراءات فهو مجرد آلية إلخامد الخصومة التى بدأت ،مع احتامل إعادتها ىف املستقبل ،ألن أصل الحق ذاته مل يفصل فيه والنزاع
الذى ثار بشأنه ما زال قامئًا مل ينتهى.

املسألة الثالثة
الشكل القانوىن لطلب إنهاء إجراءات التحكيم

تنتهى إجراءات التحكيم – وفقًا لألحكام السابقة – إما بقرار من هيئة التحكيم وإما بأمر من رئيس املحكمة املختصة.

إنهاء اإلجراءات بقرار من هيئة التحكيم

علمنا أن إنهاء اإلجراءات يتم – من هيئة التحكيم – ىف ثالث حاالت ،يختلف فيها شكل اإلنهاء بإختالف كل حالة .فإذا إتفق
طرفا التحكيم عىل إنهاء اإلجراءات ،فيصح هذا اإلنهاء ىف أى شكل ،كأن يتم إثباته ىف محرض الجلسة مع توقيع كل منهام عىل هذا
املحرض ،أو يتم إثباته ىف اتفاق مستقل مع توقيعه وتقدميه لهيئة التحكيم لتصدر قرارها باإلنهاء استنا ًدا إليه .أما إذا كان اإلنهاء
بناء عىل ترك املدعى للخصومة ،فإن القانون مل يشرتط شكالً معن ًيا لطلب الرتك ،ومن ثم يصح تقدميه ىف أى شكل طاملا يعرب –
بشكل رصيح وواضح – عن رغبة املدعى ىف ترك الخصومة دون حكم ىف موضوعها .وإذا كان اإلنهاء مببادرة من هيئة التحكيم.
لعدم الجدوى أو االستحالة ،فال يوجد طلب إنهاء – من حيث األصل – حتى ميكن الحديث عن شكله القانوىن .والقاسم املشرتك
ىف األحوال الثالثة أنه ال توجد قوالب شكلية معينة يرتتب عىل مخالفتها جزاء معني.

إنهاء اإلجراءات بأمر من رئيس املحكمة املختصة

يختلف األمر – كلية – ىف حالة إنهاء اإلجراءات بأمر من رئيس املحكمة املختصة .فاملرشع يحدد – غال ًبا – قوالب شكلية
معينة ىف حالة اللجوء إىل القضاء ،ويرتب عىل مخالفتها جزاءات معينة .فاملالحظ أن الرشكة املدعية ىف دعوانا محل البحث رقم
 27255لسنة 73ق ،وقد لجأت إىل محكمة القضاء اإلدارى ،وليس لرئيس محكمة القضاء اإلدارى ،قد لجأت بطريق إجراىئ معني،
وهو طريق الدعوى العادية بصحيفة تم إيداعها قلم كتاب املحكمة بتاريخ  ،2019/2/2وطلبت ىف ختامها الطلبات السابق بيانها.
وفضالً عن أن اللجوء ملحكمة القضاء اإلدارى كان هو املسلك الخاطئ ألنها ليست الجهة املختصة بإصدار األمر بإنهاء
اإلجراءات كام بينا ،فإن طلب إنهاء اإلجراءات الذى تجسد – بالتبعية – ىف شكل الدعوى العادية ،كان أيضً ا ،هو املسلك الخاطئ.
فهذا الطلب كان يجب تقدميه وفقًا لنظام األوامر عىل العرائض ،ألن املطلوب هو استصدار أمر وليس حكم .فاملادة  2/45تحكيم
أجازت ألى من من الطرفني – عند تجاوز التحكيم ملدته الزمنية – أن «يطلب من رئيس املحكمة املشار إليها ىف املادة  9من هذا
القانون ،أن يصدر أم ًرا بتحديد ميعاد إضاىف أو بإنهاء إجراءات التحكيم» .فاملطلوب إذن هو استصدار أمر ،واستصدار األمر ال
يكون باإلجراءات املعتادة لرفع الدعاوى ،وإمنا وفقًا لنظام األوامر عىل العرائض كام ورد ىف املادة  194من قانون املرافعات ،والتى
()32وتجدر اإلشارة إىل أنه وباإلضافة إىل حاالت إنهاء اإلجراءات السابق بيانها من قبل رئيس املحكمة املختصة وهيئة التحكيم طبقًا لنص املادتني  2/45و 1/48تحكيم ،توجد
حالة أخرى ورد النص عليها ىف املادة  41تحكيم ،وهى اتفاق األطراف عىل تسوية موضوعية تنهى دابر النزاع القائم بينهم .فالحاالت السابقة تنهى اإلجراءات مع جواز
قيام خصومة أخرى من جديد .أما الحالة الواردة ىف املادة  41فهى تنهى النزاع بتسوية اتفاقية يصدر بها قرار من هيئة التحكيم وبالتاىل فهى تتجاوز انهاء اإلجراءات إىل
إنهاء الخصومة ذاتها .وتنص ىف هذا الخصوص املادة  41تحكيم – املشار إليها – عىل أنه «إذا اتفق الطرفان خالل إجراءات التحكيم عىل تسوية تنهى النزاع كان لهام أن
يطلبا إثبات رشوط التسوية أمام هيئة التحكيم ،التى يجب عليها ىف هذه الحالة أن تصدر قرا ًرا يتضمن رشوط التسوية وينهى اإلجراءات ،ويكون لهذا القرار ما ألحكام
املحكمني من قوة بالنسبة للتنفيذ».
()33انظر د .أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون التحكيم التجارى الدوىل والداخىل ،املرجع السابق ،رقم  ،275ص.976
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نصت عىل أنه «ىف األحوال التى ينص فيها القانون عىل أن يكون للخصم وجه ىف استصدار أمر ،يقدم عريضة بطلبه إىل قاىض
األمور الوقتية باملحكمة املختصة أو إىل رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى ،وتكون هذه العريضة من نسختني متطابقتني ومشتملة
عىل وقائع الطلب وأسانيده ،وتعيني موطن مختار للطالب ىف البلدة التى بها مقر املحكمة وتشفع بها املستندات املؤيدة لها».
فالنص املشار إليه يحدد اآللية اإلجرائية الستصدار األوامر ،وهى التقدم بطلب عىل عريضة ،من نسختني متطابقتني مع بيان
وقائع الطلب وأسانيده ومستنداته وتحديد املوطن املختار للطالب .أما صحف الدعاوى العادية فهى اآللية اإلجرائية املقررة
الستصدار األحكام .وإذا كانت املادة  194مرافعات توجب تقديم العريضة إىل قاىض األمور الوقتية باملحكمة املختصة أو إىل رئيس
الهيئة التى تنظر الدعوى ،فإن املادة  2/45تحكيم قد أوكلت االختصاص لرئيس املحكمة املشار إليها ىف املادة  9وذلك عىل النحو
الذى سبق بيانه .وهنا أوجب القانون عىل رئيس املحكمة املختصة ،وهو رئيس محكمة القضاء اإلدارى ىف دعوانا الحالية ،إذا ما
كانت اإلجراءات الصحيحة قد اتبعت «أن يصدر أمره بالكتابة عىل إحدى نسختى العريضة ىف اليوم التاىل لتقدميها عىل األكرث.
وال يلزم ذكر األسباب التى بنى عليها األمر إال إذا كان مختلفًا ألمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر األسباب التى اقتضت إصدار
األمر الجديد وإال كان باطالً»( .)34بعد ذلك «يجب عىل قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبًا عليها صورة
األمر وذلك ىف اليوم التاىل لصدوره عىل األكرث»( .)35فالطالب يقدم – إذن – طلبه لرئيس املحكمة املختصة عىل عريضة مكونة من
نسختني متطابقتني (املادة  194مرافعات) ،ليقوم رئيس املحكمة بإصدار أمره بإنهاء اإلجراءات كتابة عىل إحدى نسختى العريضة
ىف اليوم التاىل لتقدميها عىل األكرث (املادة  195مرافعات) ،ثم يتوىل قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبًا
عليها صورة األمر ،وذلك ىف اليوم التاىل لصدوره عىل األكرث (املادة  196مرافعات)(.)36
والطبيعى أال يخرج موضوع األمر عن أحد فرضني :أن يصدر رئيس املحكمة أم ًرا بإنهاء اإلجراءات ،وهنا يحق للطرف اآلخر
التظلم منه وفقًا للقواعد العامة .أو أن يصدر األمر برفض إنهاء اإلجراءات ،ومن ثم يحق للطالب التظلم منه أيضً ا وفقًا لذات
القواعد .فاألوامر عىل العرائض ال ميكن الطعن فيها – بطبيعة الحال – بطرق الطعن املقررة ىف شأن األحكام ،ألنها ليست أحكام.
وإمنا تجرى مراجعتها والتظلم منها طبقًا للقواعد الواردة ىف املواد  195وما بعدها من قانون املرافعات .وتنص – ىف هذا الصدد –
املادة  197من قانون املرافعات عىل أنه «لذوى الشأن الحق ىف التظلم إىل املحكمة املختصة إال إذا نص القانون عىل خالف ذلك.
ويكون التظلم باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى أمام املحكمة خالل عرشة أيام من تاريخ صدور األمر بالرفض أو من تاريخ البدء
ىف تنفيذ األمر أو إعالنه بحسب األحوال .وتحكم املحكمة فيه بإصدار األمر أو بتأييد األمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه ،ويجب
أن يكون التظلم مسب ًبا وإال كان باطالً».
وهكذا قرر املرشع ىف النص املشار إليه – املادة  197مرافعات – أن التظلم من األوامر عىل العرائض ال يكون إال أمام املحكمة
املختصة وليس رئيس املحكمة .وطاملا أن الذى يختص بنظر التظلم هو املحكمة – وليس رئيس املحكمة – فإن التظلم ال يكون
وتأسيسا عىل ذلك ،وبالتطبيق عىل دعوانا محل هذا املقال ،فإذا كان املختص – ابتدا ًء –
إال باإلجراءات املعتادة لرفع الدعاوى.
ً
بإصدار األمر بإنهاء اإلجراءات هو رئيس محكمة القضاء اإلدارى (املادة  2/45تحكيم) ،فإن املختص بنظر التظلم منه هو محكمة
القضاء اإلدارى ذاتها (املادة  197مرافعات) .وطاملا أن املختص هو املحكمة بكامل تشكيلها ،فإن التظلم ال يكون إال باإلجراءات
املعتادة لرفع الدعاوى ،وفقًا للقواعد الواردة ىف النص األخري.
وال يخفى أن مخالفة اإلجراءات السابقة يرتتب عليه عدم قبول التظلم شكالً .ولذلك فقد المت محكمة استئناف القاهرة أحد
املتظلمني وقضت برفض تظلمه شكالً بسبب مخالفته القوالب الشكلية السابقة .وقد ساقت املحكمة ىف مربرات قضائها« :حيث
أن الوقائع – بالقدر الالزم لحمل هذا القضاء – تتحصل ىف أن الرشكة املدعية أقامت التظلم املاثل مبوجب طلب مقدم إىل السيد
املستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ...طلبت ىف ختامه إصدار أمر بوقف األمر ...الصادر من السيد املستشار رئيس الدائرة
السابعة التجارية لهذه املحكمة بوضع الصيغة التنفيذية عىل حكم التحكيم ...وكان النص ىف املادة ( )197من قانون املرافعات
()34املادة  195من قانون املرافعات.
()35املادة  196من قانون املرافعات.
()36ملزيد من التفاصيل راجع عبد املنعم زمزم رشح قانون التحكيم ،دراسة ىف إطار التحكيم التقليدى والتحكيم اإللكرتوىن ،املرجع السابق ،رقم  575وما يليها ،ص 303وما
يليها.
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عىل أن "لذوى الشأن الحق ىف التظلم إىل املحكمة املختصة إال إذا نص القانون عىل خالف ذلك ويكون التظلم باإلجراءات املعتادة
لرفع الدعوى أمام املحكمة "...وكذلك النص ىف املادة ( )199من القانون ذاته عىل أن "لذوى الشأن بدالً من التظلم للمحكمة
املختصة الحق ىف التظلم منه لنفس القاىض اآلمر باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى" يدل عىل أن األوامر عىل العرائض يكون
التظلم منها ىف كل األحوال ...باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى ،أى بصحيفة تودع قلم كتاب املحكمة وتتبع ىف إجراءات وأحكام
رفعها وإعالنها ونظرها والحكم فيها ما هو مقرر ىف شأن كافة الدعاوى العادية وفقًا لنص املادة ( )63من القانون املذكور ،وإذ كان
البني من األوراق أن الرشكة املتظلمة مل تقم برفع دعوى تظلمها املاثل بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه املحكمة بل طرحتها عىل
املحكمة ىف الجلسة التى حددها السيد املستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة التى يتبعها القاىض اآلمر ىف العريضة املقدمة
إليه من الرشكة املذكورة طالبة ىف ختامها استصدار أمر بوقف أمر تنفيذ حكم التحكيم محل تلك العريضة والتى تضمنها تكليف
هذه الرشكة باتخاذ إجراءات اإلعالن ،وإذ كان تحديد الجلسة وإعالن الرشكة املتظلم ضدها عىل النحو السالف ال يجزئ عن
وجوب إتباع السبيل الذى استنه القانون التصال املحكمة بدعوى التظلم املاثل اتصاالً صحيحاً ،فإن تنكب الرشكة املتظلمة هذا
الطريق متجافية حكم املواد  199 ،197 ،63من قانون املرافعات من شأنه أن يضحى تظلمها غري مقبول لعدم استيفاء أوضاعه
املقررة قانوناً وهو ما تقىض به املحكمة من تلقاء نفسها ،باعتبار أن هذا اإلجراء متعلق بالنظام العام التصاله بأسس التقاىض»( .)37
والذى تجب مالحظته إذن أن اتباع اإلجراءات السابقة – ووفقًا ملا انتهى إليه الحكم السابق – يتعلق بالنظام العام التصاله
بأسس التقاىض .فاستصدار األمر ال يكون إال بعريضة توجه لرئيس املحكمة املختصة ،والتظلم منه ال يكون إال بدعوى عادية ،أى
باإلجراءات املعتادة لرفع الدعاوى ،يتم رفعها أمام املحكمة املختصة لتصدر حكمها إما بتأييد األمر أو بتعديله أو بإلغائه .والذى
تجدر اإلشارة إليه أيضً ا أنه «إذا صدر حكم ىف التظلم فال يجوز رفع تظلم من األمر مرة أخرى ،وميكن الطعن عىل الحكم الصادر
ىف التظلم بطرق الطعن املقررة بالنسبة لألحكام»(.)38
والحقيقة أن القواعد السابق بيانها تؤكد عدم صحة اتصال محكمة القضاء اإلدارى باألمر املطلوب إصداره بإنهاء خصومة
التحكيم ىف الدعوى رقم  27255لسنة 73ق ،وهو ما يلحق وج ًها آخر من أوجه العوار بهذا الحكم .ففضالً عن تقدميه ملحكمة
القضاء اإلدارى ،وهى جهة غري مختصة بإصداره ،فقد تم تقدميه باإلجراءات املعتادة لرفع الدعاوى ،وكان يتعني تقدميه وفقًا لنظام
األوامر عىل العرائض.
ورغم ورود األحكام السابقة ىف قانون املرافعات ،فإنها واجبة التطبيق أمام محاكم مجلس الدولة .فقد نصت املادة  3من مواد
إصدار القانون رقم  47لسنة  1972بشأن مجلس الدولة عىل أن «تطبق اإلجراءات املنصوص عليها ىف هذا القانون ،وتطبق أحكام
قانون املرافعات فيام مل يرد فيه نص وذلك إىل أن يصدر قانون باإلجراءات الخاصة بالقسم القضاىئ».
وتطبيقًا لذلك قضت محكمة القضاء اإلدارى بأن «قانون مجلس الدولة قد خال من تنظيم ترشيعى إلصدار األوامر عىل
عرائض ،...كام أنه ال يعرف نظام قاىض األمور الوقتية أو قاىض التنفيذ مام ال مندوحة معه من استمداد ما يتعلق بهذه األحكام
من قانون املرافعات دون ما تقيد بحرفية النصوص ولكن استلها ًما ملا كان من فحواها متمش ًيا مع طبيعة األوضاع اإلدارية ورابطة
القانون العام ،وعليه فإن ما ينعقد االختصاص بشأنه ألى من قاىض األمور الوقتية أو قاىض التنفيذ وفق أحكام قانون املرافعات
إمنا ميارسه ىف كال الحالني رئيس محكمة القضاء اإلدارى متى كانت هذه املحكمة هى التى تختص باملنازعة املوضوعية التى يتفرع
عنها ويدور ىف فلكها طلب إصدار األمر عىل عريضة»(.)39
()37محكمة استئناف القاهرة ،الدائرة  91تجارى ،الدعوى رقم  43لسنة 122ق تحكيم ،جلسة  27فرباير  ،2007غري منشور .مشار إليه ىف مؤلفنا رشح قانون التحكيم ،دراسة
ىف إطار التحكيم التقليدى والتحكيم اإللكرتوىن ،املرجع السابق ،رقم  ،578ص 305وما يليها.
()38د .فتحى واىل ،قانون التحكيم ىف النظرية والتطبيق ،املرجع السابق ،رقم  ،222ص.387
()39الدعوى رقم  2264لسنة 43ق ،جلسة 1989/6/4؛ وأيضً ا املحكمة اإلدارية العليا ،الطعنني  4129 ،3721لسنة 35ق ع ،جلسة  .1999/2/23كام قضت املحكمة اإلدارية
العليا – ىف ذات االتجاه – بأنه «ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن تطبيق أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية عىل القسم القضاىئ ملجلس الدولة هو تطبيق احتياطى
نصا ورو ًحا» .الطعن
وثانوى مرشوط بعدم وجود نص خاص ىف قانون املجلس وعدم تعارض نصوص قانون املرافعات مع طبيعة املنازعة اإلدارية ونظام املجلس وأوضاعه ً
رقم  1522لسنة 27ق ع ،جلسة  ،2005/1/9دائرة توحيد املبادىء.
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عبد المنعم زمزم

وخالصة القول ،وبناء عىل ما سبق ،فإن حكم القضاء اإلدارى – محل التعليق – ىف الدعوى رقم  27255لسنة 73ق يستهدف
ألوجه عوار جوهرية:
 -1املحكمة غري مختصة – من حيث املبدأ – لكون املختص بإصدار األمر بإنهاء اإلجراءات هو رئيس املحكمة طبقًا لنص املادة
 2/45تحكيم.
 -2املنازعة من حيث األصل ليست قرا ًرا إداريًا مام تختص برقابته ومرشوعيته محاكم مجلس الدولة.
 -3اإلجراءات التى تم اتباعها إجراءات غري صحيحة ،لكون األمر بإنهاء اإلجراءات يتعني أن يوجه عىل عريضة وليس باإلجراءات
املعتادة لرفع الدعاوى.
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