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 أحكبو انزحكٛى ظًبَبد رُفٛز 

 فٙ يُبصػبد انؼمٕد اإلداسٚخ
 فبرٍ دمحم حسٍ حسٍٛ

 انًمذيخ

الحمد هلل والصالة والسالـ علػ  سسػولا اليػساـ الػرس هسسػلا سحمػل لل ػيلماف سػاد ي   
 وعل  آلا الطاباف الطيهساف وهصحيبا هجم اف وب د،،،

داثػل  ػ  الحهػية ب ػد هف قػدتلت الدولػل الح –هصبح مف المسػقرس علهػا  ػ  ةيلػل الػدوؿ
هف مػف هتػ  واجبػيت  –االجقميعهل واالققصيدهل وهلغت مي ةػيف ه ػسؼ بيلرءػيل التػي 

الدولل إقيمػل ال ػدؿ بػاف ااصػتي  والفصػا  ػ  الم يلعػيت القػ  ق صػر باػ تـ وسد االعقػدال 
حقػػ  هطمو ػػوا علػػ  هسواحتػػـ وحساػػيقتـ وهمػػوالتـ، ورلػػؾ عػػف طساػػأ هدواقتػػي القػػ  ه صػػرقتي 

 .(1)لطل الفصا    الم يلعيت الق  قثوس باف اا سادوهولواقتي س
وهره ااجتلة ه  مي هطلأ علاتي  ػ  مجموعتػي السػلطل الرءػيوهل القػ  حػدت إحػدس 
السػػلطيت السوهسػػهل  ػػ  الدولػػل الحداثػػل، حاػػث ههقمػػت الدولػػل بيلرءػػيل ووءػػ ت الرػػوا اف 

بػػاف اا ػػساد  ػػ  حػػأ الم ظمػػل لػػا والاللمػػل لوظهفقػػا وءػػمي يقا وحػػدود مسػػوولهيقا، وسػػيوت 
اللجول إل  الرءيل. وهصبح الرءيل هو صيحب الوالهل  ػ  الرهػيـ بيلوظهفػل الرءػيوهل هػرا 
مػف  يحهػل، ومػػف  يحهػل هتػػسس  يلدولػل لتػي وحػػدهي حػأ  ػػس  هػره ال دالػل،  ػػال هملػؾ هحػػد 

 .(2)هف اس   قدتلتي هو هف اقحسس مف سلطي تي، اف الرءيل هو مظتس سهيدقتي

                                                 
، م صػرة الم ػيسؼ بيكسػة دسال، ال ػيـ  ػ  السػلـ والحػسبالري وف الػدول  الدةقوس/ الصي      بصاس:  (1)

قواعد القحةهـ  ػ  الرػي وف ، وساجع الدةقوس/ هحمد   ملاج : 395، 394،  1974طب ل ثي هل، 
ومػي ب ػدهي، الػدةقوس/ سػاد هحمػد محمػود:  5  /1996، طب ل هولػ ، مسسسػل داس اليقػب، اليواق 

، طب ل داس اكسالمهل والري وف الوء   اليواق  والمصسس   ظيـ القحةهـ، دساسل مريس ل باف الصسا ل
القحةػػػهـ  ػػػ  م يلعػػػيت ومػػػي ب ػػػدهي، الػػػدةقوس/   طػػػا سػػػاد هحمػػػد:  7،  2005ال تءػػػل ال س،هػػػل، 

، داس الجيم ػػل ال رػػود اكداساػػل  ػػ  ءػػول ال ظػػيـ الرػػي و   المصػػسس والفس سػػ  واليػػواق  دساسػػل مريس ػػل
 مي ب دهي.و  8،  2017الجدادة بيالسة دسال، 

 .11،  1965، م صرة الم يسؼ، القحةهـ بيلرءيل والصلحالدةقوس/ هحمد هبو الو ي:  (2)
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 هم ع الدولل بيعقبيسهي مصدس السلطيت مف التسوج عل  ااصػا ال ػيـ باد هف هرا ال
وهمثػػا القحةػػهـ الصػػوسة المثلػػ  لتػػرا التػػسوج، إر ق قػػسؼ الدولػػل للمحةػػـ هو المحةمػػاف وهػػـ 
لهسػػوا مػػف هعءػػيل السػػلطل الرءػػيوهل بسػػلطل الفصػػا  ػػ  ب ػػ  الم يلعػػيت القػػ  قحػػددهي 

 ف صوس الرءيل.الروا اف، و،رلؾ ه قبس القحةهـ صوسة تيصل م
و ظػػػساز اللدهػػػيس الحهػػػية االققصػػػيدهل الحداثػػػل تيصػػػل  ػػػ  مجػػػيؿ الم ػػػيمالت القجيساػػػل 
ال ردهل وحاس ال ردهل، الداتلهل والدولهػل، ولملاهػي القحةػهـ ال داػدة وههدا ػات والعقبػيسه قءػيلز 
ت بػػدهالز هو موالاػػيز لرءػػيل الدولػػل،  ػػتف م ظػػـ القصػػسا يت ااج بهػػل بصػػفل عيمػػل والقصػػسا ي

 ال س،هل بصفل تيصل ق قسؼ ب ظيـ القحةهـ بجواس قءيل الدولل.
با هف القحةهـ هصبح ااف ظيهسة ال صس، قطيلب بػا الم ظمػيت الدولهػل والػدوؿ حػا 
الم يلعيت الدولهل، وقلجر إلها الصسةيت ال مالقل م تي وحاس ال مالقػل، ورلػؾ بػيل   علهػا 

تي داتػػػا مسايلهػػػي السوهسػػػهل هو تيسجػػػا عبػػػس  ػػػ  ال رػػػود القػػػ  قػػػداس بتػػػي همواهػػػي واسػػػقثميساق
الريسات، ةمي الجر إلهػا اا ػساد اتقصػيساز للوقػت والجتػد واكجػسالات والقيلفػل القػ  قسػقللمتي 
 إجسالات القريء  هميـ محييـ الدولل، ةا رلؾ هدس إل  الدهيس القحةهـ وقلااد ههماقا.

 :أًْٛخ يٕظٕع انجحث

ورػػل لحسػػـ الم يلعػػيت، القػػ  قثػػوس بػػاف اا ػػساد والدولػػل إرا ةػػيف للقحةػػهـ هػػره ااهمهػػل الفي
هو هحد هصتيصتي الم  وهػل ال يمػل بصػفل تيصػل،  ػتف ق فاػر حةػـ القحةػهـ ه ػد م للػل لحظػل 
الحرهرػػػل بيل سػػػبل ل ظػػػيـ القحةػػػهـ ةلػػػا،  لحظػػػل الق فاػػػر مثػػػا الوقػػػت الحػػػسج، هو وقػػػت الو ػػػيل 

هػػل ق فاػػر هحةيمػػا، ولػػف هةػػوف لػػا مػػف بيلػػداف،   جػػيح القحةػػهـ هو الرءػػيل هرػػيا بمػػدس إمةي 
قهمل قي و هل هو عملهل إرا ظا مجسد عبػيسات مةقوبػل حاػس قيبلػل للق فاػر،  ق فاػر حةػـ القحةػهـ 

 همثا هسيا ومحوس  ظيـ القحةهـ  فسا، وققحدد با  يعلاقا لف  وقسوهل الم يلعيت.
 :إشكبنٛخ انجحث

حةػػػػيـ الرءػػػػيوهل و،تيصػػػػل هصػػػػتد الواقػػػػع ال ملػػػػ  بوجػػػػود هلمػػػػل حرهرهػػػػل  ػػػػ  ق فاػػػػر اا
بصػػػفل عيمػػػل وق فاػػػر هحةػػػيـ القحةػػػهـ  –الصػػػيدسة ءػػػد الدولػػػل هو هحػػػد هصتيصػػػتي الم  وهػػػل

الصػػيدسة  ػػ  م يلعػػػيت ال رػػود اكداساػػػل بصػػفل تيصػػػل سحػػـ هف الدولػػػل هو هحػػد هصتيصػػػتي 
الم  وهػػل مػػف المفػػسو  هف قرػػـو بق فاػػر ااحةػػيـ طواعهػػل واتقهػػيساز قطبهرػػيز لمبػػده حسػػف  هػػل 

را ةػػػيف الفرػػػا قػػػد اهػػػقـ بدساسػػػل ةهفهػػػل ق فاػػػر هحةػػػيـ الرءػػػيل االداسس وق فاػػػر هحةػػػيـ اكد اسة وا 
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القحةػػػهـ الصػػػيدسة  ػػػ  مجػػػيؿ الرػػػي وف التػػػي ،  ػػػتف ق فاػػػر هحةػػػيـ القحةػػػهـ الصػػػيدسة  ػػػ  
م يلعيت ال رود االداسال لـ قحسل اهقمػيـ  رػا الرػي وف ال ػيـ سػوال  ػ  مصػس هو  ػ   س سػي 

مصػػسوعهل اللجػػول إلػػ  القحةػػهـ  ػػ  م يلعػػيت قلػػؾ ال رػػود، اامػػس  ال صػػغيلا بتصػػةيلهل مػػدس
الػػرس هدس إلػػ   ػػدسة الدساسػػيت المقتصصػػل بق فاػػر هحةػػيـ القحةػػهـ الصػػيدسة  ػػ  م يلعػػيت 

 ال رود االداسال    هرا التصو .
اامػػس الػػرس حػػدس ب ػػي إلػػ  اتقهػػيس هػػرا الموءػػوع كعػػداد هػػرا البحػػث  ظػػساز ل ػػدـ ق ػػيوؿ 

موءػػوع مػػف قبػػا سػػوس جلوهػػيت صػػغاسة  ػػ  مسلفػػيت مقفسقػػل، ال قءػػع قيعػػدة البػػيحثاف لتػػرا ال
عيمل    صرف ق فار هحةيـ القحةػهـ الصػيدسة  ػ  م يلعػيت ال رػود اكداساػل مػف  يحهػل ءػمي يت 

 وءوابط ق فارهي عل   حو واءح ومسقرس للمحي ظل عل   يعلهل  ظيـ القحةهـ برسسه.
 يُٓح انجحث ٔخطزّ:

بيكءػي ل إلػ  ب ػ  ، لمػ تج االسػقرساو  االسػق بيط  المرػيسف م تج هػرا البحػث هػو ا
هحةيـ الري وف المد   والقجيسس    هرا التصو  والق  قق لأ بيلمصييا الق  اثاسهي هػرا 

 البحث ورلؾ مف تالؿ قرسهما إل  مبحثاف رلؾ عل  ال حو القيل :
و ي المصػػػسس طػػػسؽ الط ػػػف  ػػػ  حةػػػـ القحةػػػهـ القػػػ  قسسهػػػي ال ظػػػيـ الرػػػي المبحثثثالوا:   و

 و ظاسه الفس سي.
قراػػػهـ طػػسؽ الط ػػػف القػػػ  قسسقتػػػي هػػػره الػػ ظـ ومػػػدس قوا رتػػػي مػػػع طبه ػػػل المبحثثثالواليثثث    و

و.  و لسفل  ظيـ القحةهـ
و تققـ هرا البحث بتيقمػل ققءػمف ال قػيوج القػ  قـػ القوصػا إلاتػي،  ءػالز عمػي هسػفس هػرا 

لقو اػأ  ػ  ق ػيوؿ هػره التطػل علػ  البحث مف قوصػهيت، و ػ  ال تيهػل هسػرؿ ع ال لػ  الرػداس ا
 . حو سيوغ ومسء  هلل عل وجا ثـ هسيقرق  ااجالل ومف ب دهـ ال بد الفراس
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 طشق انطؼٍ فٗ حكى انزحكٛى انصبدس فٗ يُبصػبد انؼمٕد اإلداسٚخ

 ٔيذٖ رٕافمّ يغ طجٛؼخ ٔفهسفخ َظبو انزحكٛى

 رًٓٛذ ٔرمسٛى:

را  مػػف المقصػػوس وقوعػػا  ػػ  التطػػر، هصػػدس حةػـػ القحةػػهـ ةسػػيوس ااعمػػيؿ الرءػػيوهل، لػػ
سػػوال ق لػػأ هػػرا التطػػر بػػيكجسالات القػػ  ب ػػي علاتػػي هو بياوءػػيع القػػ  البسػػت صػػدوسه، هو 
ق لػػػأ بػػػيلحةـ راقػػػا عػػػف طساػػػأ التطػػػر  ػػػ  قطباػػػأ الرػػػي وف علػػػ  مػػػي ثبػػػت مػػػف الوقػػػيوع هو  ػػػ  

لمرػيسف لق ظػهـ قرداسهي واسقتال  ال قيوج م تي، اامس الرس دع  المصسع  ػ  مصػس والرػي وف ا
طػػسؽ الط ػػف  ػػ  هحةػػيـ المحةمػػاف حقػػ  ققػػيح الفسصػػل همػػيـ المحةػػـو ءػػده كصػػالح مػػي وقػػع 

.  ػػيلط ف ه ػػسؼ بر ػػا وسػػالل قي و هػػل قسػػمح لمػػف صػػدس (3) هػػا المحةػـػ هو المحةمػػاف مػػف تطػػر
الحةػـػ ءػػده بػػرف هطيلػػب بتعػػيدة ال ظػػس  همػػي قءػػي بػػا علهػػا بغهػػل اسقصػػداس حةػـػ جداػػد  ػػ  

 .  (4)طساأ ق داا الحةـ الصيدس ءده هو الغيوا ةلهيز هو جلوهيز صيلحا سوال عف 
وق رسػػػـ طػػػسؽ الط ػػػف  ػػػ  ااحةػػػيـ بصػػػفل عيمػػػل إلػػػ  طػػػسؽ ط ػػػف عيدهػػػل وقصػػػما 

 .(7)، وطسؽ ط ف حاس عيدهل ةيل ر (6)، واالسقو يؼ(5)الم يسءل
                                                 

بػػدوف  وه ظمػػل القحةػػهـ الدولهػػل، 1994لسػػ ل  27القحةػػهـ طبرػػيز للرػػي وف سقػػـ  د/ هحمػػد السػػاد صػػيو : (3)
 .225،  2002 يصس، 

ةلهػػل  وف القحةػػهـ المصػػس  والمرػػيسف،حةػػـ القحةػػهـ، دساسػػل قحلالهػػل  ػػ  قػػي  د/ عاػػد   الرصػػي : (4)
 مبػػػيدل الرءػػػيل المػػػد ي، ، د/ وجػػػد  ساحػػػب:220،  2004، 2003الحرػػوؽ، جيم ػػػل اللقػػػيلاأ، 

القحةػهـ  ػ  الم يلعػيت اكداساػل رات  ، د/ ولاد   عبػيا:612،  87،  86الجلل ااوؿ،  
سسػيلل  لدوؿ التلاج ال س،ي،الطبه ل الق يقدهل، دساسل مريس ل    مصس و س سي ودوؿ مجلا الق يوف 

 .543،  2010دةقوساه، ةلهل الحروؽ، جيم ل عاف صما، 
- Couchez "G": Procedure civile, 6 ed 1995, no 417, P. 289. 

الم يسءل: طساأ ط ػف عػيد   ػ  ااحةػيـ الغهيبهػل، هةفػا للتصػـ الغيوػب  ػ  تصػومل هوؿ دسجػل  (5)
اجتػػػل القػػ  لػػػـ هةػػف موجػػػوداز  اتػػػي هف هط ػػف همػػػيـ  فػػػا الػػرس ههػػػدس حرػػا  ػػػ  الػػػد يع وحرػػا  ػػػ  المو 

الريءي الرس هصدس الحةـ طيلبيز م ا سجها وا عيدة ال ظػس لتػره الػدعوس مػف جداػد  ػ  ءػول الػد يع 
 الرس لـ اقمةف مف إبداسه حيؿ صدوس الحةـ الغهيبي. ورلؾ إعميالز لمبده ةفيلل حأ الد يع.

  الم يسءل    ااحةػيـ الغهيبهػل المد هػل والقجيساػل بموجػب وقجدس اكصيسة إل  هف المصسع المصس  هلغ 
وظلت قطبأ    مواد ااحواؿ الصتصهل حق  هلغاػت بمرقءػ  الرػي وف  1962لس ل  100الري وف سقـ 

. ولملاد مف القفيصاا حوؿ الم يسءػل وهسػبيبتي وآثيسهػي وموقػم المصػسع بصػر تي اػقـ 2000لس ل  1سقـ 
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ي وف المسا  يت وةرلؾ الدةقوس/   هبو ساا الط ف  ػ  ااحةػيـ اكداساػل، مساج ل المساجع ال يمل    ق
ومػػػي  38،  1981، عػػػيلـ اليقػػػبومػػػي ب ػػػدهي، د/ سػػػلهميف الطحػػػيو :  38،  1981عػػػيلـ اليقػػػب، 

الرءػػيل اكداس ، اليقػػيب الثػػي ي  ػػ  قءػػيل الق ػػوه  وطػػسؽ الط ػػف  ػػ  ب ػػدهي، د/ سػػلهميف الطحػػيو : 
 ومي ب دهي.  582،  1986داس ال تءل ال س،هل،  ،ااحةيـ، دساسل مريس ل

االسػػقو يؼ: طساػػأ الط ػػف ال ػػيد  ءػػد ااحةػػيـ هطلػػب بموجبػػا المسػػقر م إعػػيدة  ػػقح التصػػومل  ػػ   (6)
الحةـ المسقر م هميـ محةمل هعل  دسجل مف قلػؾ القػ  هصػدست الحةػـ االبقػداوي واقماػل االسػقو يؼ 

محةمػػل المسػػقر م هميمتػػي الحةػػـ االبقػػداوي هف قبسػػط بر ػػا لػػها لػػا هسػػبيب محػػددة. ةمػػي هف سػػلطل ال
سقيبقتػػي علػػ  الوقػػيوع وعلػػ  صػػحل قطباػػأ الرػػي وف وعػػدـ متيلفقػػا وهػػرا مػػي هطلػػأ علهػػا بػػياثس ال يقػػا 
لالسػػقو يؼ. ولملاػػد مػػف القفيصػػاا اػػقـ مساج ػػل المساجػػع ال يمػػل  ػػ  قػػي وف المسا  ػػيت المد هػػل وعلػػ  

، الطب ػل ااولػ ، م صػرة الم ػيسؼ لقحةهـ  ػ  ال ظساػل والقطباػأقي وف ا سباا المثيؿ: د/  قحي والي:
 الوسػهط  ػ  قػي وف المسا  ػيت، ومػي ب ػدهي، د/  باػا إسػميعاا عمػس: 715،  2007بيالسة دسال، 

هصػػػوؿ الرءػػيل المػػػد ي،  ، د/ حسػػػف اللباػػد :26،  1999م صػػرة الم ػػيسؼ بيالسػػػة دسال، طب ػػل 
، بػدوف سػ ل  صػس، د/ سػلهميف الطحػيو : 19ب الثػي ي،  البي  ظسال الط ف    ااحةيـ الرءيوهل،

 ومي ب دهي. 42، د/   هبو ساا: المسجع السيبأ،  536المسجع السيبأ،  
د/ الػػ ر : ه ػػسؼ الط ػػف بػػيل ر  بر ػػا ط ػػف  ػػ  حةػػـ  تػػيوي بسػػبب متيلفػػل الحةػػـ المط ػػوف  هػػا  (7)

لػ ر  علػ  مجػسد قرساػس المبػيدل للري وف دوف حاسه مف ااسبيب وال اوب؛ وق حصس متمل محةمػل ا
الري و هػػل السػػلهمل علػػ  ال ػػلاع الم ػػسو  هميمتػػي دوف قطباػػأ هػػره المبػػيدل علػػ  موءػػوعا، ه  دوف 
الفصا    الموءوع هف اسقبيف لتي هف الحةـ المط وف  ها قد طبػأ المبػيدل الري و هػل قطبهرػيز سػلهميز 

ف اسػػقبيف لتػػي تػػالؼ رلػػؾ  قرءػػي بربػػوؿ الط ػػف  و رػػ  الحةػػـ واءػػ ل المبػػيدل القػػ  وصػػحهحيز. وا 
اامػس ، قسس موا رقتي للفصا    ال لاع. والط ف بيل ر  طساأ ط ف حاس عيد  للط ف    ااحةيـ

الػػػرس ه  ػػػي ه ػػػا ال اجػػػول سػػػلوؾ هػػػرا الطساػػػأ وال هةػػػوف إال اسػػػبيب محػػػدودة اػػػ   علاتػػػي المصػػػسع 
 وق حصس هسبيب الط ف    ال ر  بيآلق :

 وف هو التطر    قطبهرا وقروالا.متيلفل الحةـ للري  -1 
 بطالف الحةـ هو بطالف    اكجسالات هثس    الحةـ. -2 
 متيلفل الحةـ لحةـ سيبأ حيول لروة اامس المرءي. -3 
وال لػػل  ػػ  حصػػػس المصػػسع اسػػػبيب الط ػػف بػػػيل ر   ػػ  قلػػػؾ ااحػػواؿ قيمػػػف  ػػ  هف الط ػػػف بػػيل ر  ه  ػػػي  

متيلفقػػا للرػػي وف. وال صػػلل لمحةمػػل الػػ ر  بموءػػوع ال ػػلاع الػػرس محييمػػل الحةػـػ المط ػػوف علهػػا   هػػيز علػػ  
 صا  ها. وقجدس اكصيسة إل  هف متمػل محةمػل الػ ر  حػيؿ  ظسهػي للط ػف  ػ  ااحةػيـ المد هػل قتقلػم عػف 
متمػػل المحةمػػل اكداساػػل ال لهػػي حػػيؿ   ظسهػػي للط ػػف  ػػ  ااحةػػيـ اكداساػػل  ػػ  ب ػػ  ااحهػػيف. إر قمقػػد متمػػل 
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 .(9)والط ف التيسج عف التصومل (8)والقميا إعيدة ال ظس
                                                                                                                       

ساػل ال لهػي إلػ  بسػط سقيبقتػي علػ  وقػيوع ال ػلاع  ءػالز عػف مساقبػل صػحل قطباػأ الرػي وف. وهػو مػي المحةمل اكدا
دعػػػ  جي ػػػب مػػػف الفرػػػا اكداس  إلػػػ  هف هطلػػػأ علهػػػا مسػػػم  الط ػػػف همػػػيـ المحةمػػػل اكداساػػػل ال لهػػػي التػػػقال  

تػػػالؼ الطبه ػػػل الطبه ػػػل الري و هػػػل لتػػػرا الطساػػػأ مػػػف طػػػسؽ الط ػػػف حاػػػس ال يدهػػػل  ػػػ  ااحةػػػيـ اكداساػػػل علػػػ  
الري و هػل للط ػف بػيل ر   ػ  ااحةػيـ المد هػل همػيـ محةمػل الػ ر . لملاػد مػف القفيصػاا اػقـ مساج ػل المساج ػل 

الط ػف بػيل ر  والط ػف همػيـ  ال يمل     را قي وف المسا  ػيت علػ  سػباا المثػيؿ: د/ عبػد ال لاػل تلاػا بػدو :
 ، د/ سػػلهميف الطحػػيو :160 ، 1970ال س،ػػي، طب ػػل  ، داس الفةػػسالمحةمػػل اكداساػػل ال لهػػي، دساسػػل مريس ػػل

 ومي ب دهي. 66ومي ب دهي، د/   هبو ساا: المسجع السيبأ،   552مسجع سيبأ،  ، الرءيل اكداس  
القمػػيا إعػػيدة ال ظػػس: طساػػأ ط ػػف حاػػس عيدهػػل  ػػ  ااحةػػيـ ال تيوهػػل اس ػػع إلػػ  رات المحةمػػل القػػ   (8)

اسد    الحةـ مف تطر    قرداس الوقيوع إرا ةيف هػرا  التطػر هصدست الحةـ واسم  إل  م يلجل مي 
قد هدس إل  القرثاس    قساس الريءي بحاث مي ةيف هصدس عل  ال حو الرس صدس با لو لػـ هرػع  ػ  
هرا التطر. وهسػبيب الط ػف بيلقمػيا إعػيدة ال ظػس وسدت  ػ  الرػي وف علػ  سػباا الحصػس وهػي و رػيز 

   يت المصس  ق حصس    اآلق :مف قي وف المسا 241ل   الميدة 
 إرا وقع مف التصـو حش هثس    الحةـ.  -1 
 إرا ةيف الحةـ قد ب ي عل  هوساؽ ثبت  همي ب د هو عل  صتيدة حةـ  اتي ب د ه تي ملوسة. -2 
ظتوس هوساؽ قيط ل    الدعوس ب د صدوس الحةـ ةرف التصـ المحةـو لا قد احقجلهي هو حيؿ  -3 

 دوف قردهمتي.
 إرا قءي الحةـ بص ل لـ هطلبا التصـو هو بريثس ممي طلبوه. -4 
 إرا ةيف م طوؽ الحةـ مق يقءيز مع ب ءا الب  . -5 
 الحةـ عل  صت  لـ همثا قمثهالز قي و هيز صحهحيز    الدعوس. -6 
ومػي ب ػدهي، د/   هبػو ساا: المسجػع السػيبأ،  800ه ظس إل  د/  قحػي والػي: المسجػع السػيبأ،   

 ومي ب دهي. 560مي ب دهي، د/ سلهميف الطحيو : المسجع السيبأ،  و  76 
ط ػف التػػيسج عػف التصػػومل هو الغاػس: ه س ػػا جي ػب مػػف الفرػػا المصػس  بر ػػا رط ػف ةػػا مػف لحرػػا ءػػسس  (9)

مف حةـ صدس    تصومل لـ هةف طس يز  اتي ب فسا وال بمف همثلا عل  هرا الحةـػ بتػدؼ الحصػوؿ علػ  
 فػػيره  ػػ  مواجتقػػار. وه س ػػا جي ػػب مػػف الفرػػا الفس سػػي بر ػػا رطساػػأ ط ػػف اػػسد  إلػػ  حةػـػ بيلغيوػػا هو ب ػػدـ 

المسيا بمبده قوة الص ل المحةـو  ها ة قاجػل كعػالل مبػيدل ال دالػل وحميهػل حرػوؽ الغاػس القػ  هءػس بتػي 
 الحةـ المط وف  ها والساجح  رتيز وقءيلز ه ا طساأ ط ف حاس عيد     ااحةيـ. 

طػسؽ اا ه ظس عل  سباا المثيؿ مػف الفرػا المصػس : د/ مصػطف  هبػو لاػد  تمػي: لملاد مف القفيص 
، ومػي ب ػػدهي، 145،  1956، 1955بحػػث ةلهػل الحرػوؽ لسػ ل  الط ػف  ػ  هحةػيـ مجلػا الدولػل،
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اف طػػسؽ الط ػػف ال يدهػػل وطػػسؽ الط ػػف حاػػس ال يدهػػل لػػها والم هػػيس المماػػل للقفسقػػل بػػ
هو صاوع الطساأ ال ػيدس وعػدـ صػاوع الطساػأ حاػس ال ػيدس، بػا هةمػف  ػ  طبه ػل الط ػف 
راقا.  ترا ةيف مػف صػرف الط ػف وطبه قػا إعػيدة طػسح ال ػلاع  ػ  الوقػيوع والرػي وف واسػبيب 

يدهػيز، همػي إرا ةػيف الط ػف حاس واسدة    الري وف عل  سباا الحصس، ةيف طساأ الط ػف ع
حاس جيول إال اسبيب م ا ل ومحددة  ػ  الرػي وف علػ  سػباا الحصػس ةػيف طساػأ الط ػف 

. والقفسقػػػػل بػػػاف طػػػػسؽ الط ػػػػف ال يدهػػػل وطساػػػػأ الط ػػػػف حاػػػس ال يدهػػػػل  ػػػػ  (10)حاػػػس عيدهػػػػيز 
ااحةيـ، لهست مف قباا الجدؿ الفرتي هو القػسؼ ال لمػي الػرس اتلػو مػف  يوػدة بػا ققسقػب 

 لؾ القفسقل عدة  قيوج قي و هل وعملهل ههمتي:عل  ق
هف طساأ الط ف ال يد  ال هفقس  عابيز    الحةـ، با هفقس  عدـ عدالقػا المقمثلػل  -1

 ػػ  تسػػيسة الطػػيعف للػػدعوس، لػػرا.  ػػتف للطػػيعف بطساػػأ ط ػػف عػػيد  هف هط ػػف  ػػ  
الحةـ لمجسد ه ا تسس الدعوس عل  عةػا طساػأ الط ػف حاػس عػيد  الػرس ال هةػوف 

ال اجػػول إال اسػػبيب م ا ػػل ومحػػددة بػػ   الرػػي وف علػػ  سػػباا الحصػػس، وهرػػع علػػ  و 
الطػػػيعف عػػػبل إثبػػػيت هسػػػبيب الط ػػػف بػػػدعوس متيلفػػػل الحةػػػـ محػػػا الط ػػػف للرػػػي وف، 
بم  ػػ  ه ػػا هرػػهـ الػػدلاا علػػ  متيلفػػل الحةػػـ محػػا الط ػػف لسػػبب مػػف ااسػػبيب الػػواسدة 

د السػػبب مػػف عدمػػا ليو ػػا للرػػي وف علػػ  سػػباا الحصػػس لقرػػـو المحةمػػل بقحراػػأ وجػػو 
را لـ اقحرأ وجود هرا السبب حدس الط ف حاس مربوؿ.  صس  لربوؿ الط ف وا 

هف طػػسؽ الط ػػف ال يدهػػل مػػف صػػر تي هف ققػػهح للمحةمػػل إعػػيدة طػػسح ال ػػلاع مػػف حاػػث  -2
الواقع والري وف،    حاف هف طسؽ الط ف حاس ال يدهل قراػد المحةمػل الم ظػوس هميمتػي 

ب   الري وف علػ  سػباا الحصػس القػ  مػف هجلتػي هبػيح سػلوؾ  الط ف اسبيب محددة
                                                                                                                       

ومػػػي  1075،  1963داس الم ػػػيسؼ، طب ػػػل  المسا  ػػػيت المد هػػػل والقجيساػػػل، د/ هحمػػػد هبػػػو الو ػػػيل:
 ومف الفرا الفس سي: ومي ب دهي. 5مسجع السيبأ،  الب دهي، د/   هبو دساا: 

- Auby et Drage. Op. Cit, P. 632. 
- Chapus "R": drait de contentieux administratife 8ed, Mont. 
- Cherstin 1999. PP. 1142 et sui. 

ومػي  35 ومي ب دهي، د/   هبو ساا: المسجع السيبأ،  618د/  قحي والي: المسجع السيبأ،   (10)
 ب دهي.
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لالل ال اوب    الحةـ محا الط ف.  الط ف،  قرقصس عل  م يلجل وا 
ه ا ال اجول اللجػول إلػ  طػسؽ الط ػف حاػس ال يدهػل إال ب ػد هف هسػق فر الطػيعف طػسؽ الط ػف  -3

 لػػها لػػا اللجػػول إلػػ  ال يدهػػل.  ػػترا ةػػيف طساػػأ الط ػػف ال ػػيد  مػػيلاؿ مفقوحػػيز همػػيـ الطػػيعف 
طساأ الط ف حاػس ال ػيد ،  قفواػت الطػيعف لمه ػيد الط ػف ال ػيد  هحػوؿ با ػا و،ػاف الط ػف 
عل  الحةـ بطسؽ الط ف حاس ال يدهل.  يلريعدة ه ي ه ػا ال اجػول سػلوؾ طساػأ الط ػف حاػس 

 .(11)ال يد  مي لـ قسق فر طسؽ الط ف حاس ال يدهل مي لـ ا   الري وف عل  حاس رلؾ
ة الرػػوؿ هف هثػػس الط ػػف  ػػ  ااحةػػيـ اكداساػػل هصػػبا قميمػػيز ااثػػس المقسقػػب علػػ  طػػسؽ وصػػفو 

الط ف حاس ال يدهل    ااحةيـ المد هل، حاث ال اقسقػب علػ  مجػسد الط ػف  ػ  الحةـػ المط ػوف 
علها هثػس واقػم، إال إرا همػست المحةمػل المط ػوف هميمتػي بػرلؾ بءػوابط م ا ػل، ههمتػي هف هطلػب 

اػػر الحةـػ مرقس ػػيز بػػيلط ف الموءػػوعي بيلغػيل الحةػـػ الػػرس ابقغهػا مػػف الط ػػف  ػػ  الطػيعف وقػػم ق ف
را ةػػػيف هػػػرا االتػػػقالؼ هػػػو صػػػرف الػػػ ظـ الري و هػػػل  عساءػػػل الط ػػػف علػػػ  الحةػػـػ محػػػا الط ػػػف. وا 
بصرف طسؽ الط ف    ااحةيـ الرءيوهل،  يلقسيسؿ الرس هطسح  فسػا علػ  بسػي  البحػث مػي هػي 

قػػ  قسسقتػػي الػػ ظـ القحةهمهػػل محػػا هػػرا البحػػثت  ػػترا مػػي قمػػت  طػػسؽ الط ػػف  ػػ  حةػـػ القحةػػهـ ال
اكجيبػػل علػػ  القسػػيسؿ المطػػسوح   ربػػا بقسػػيسؿ آتػػس هال وهػػو عػػف مػػدس قوا ػػأ هػػره الطػػسؽ القػػ  

 قسسقتي ال ظـ القحةهمهل للط ف    حةـ القحةهـ مع طبه هل و  لسفل  ظيـ القحةهـ. 
 الموءوع ال  مبحثاف عل  ال حو القيل :اامس الرس اجدس ب ي والحيؿ هره هف  رسـ هرا  

طػػػسؽ الط ػػػف  ػػػ  حةػػػـ القحةػػػهـ القػػػ  قسسهػػػي ال ظػػػيـ الرػػػي و ي المصػػػس  المبحثثثالوا:   و
 و ظاسه الفس سي.

قراػػػهـ طػػػسؽ الط ػػػف القػػػ  قسسقتػػػي هػػػره الػػػ ظـ ومػػػدس قوا رتػػػي مػػػع طبه ػػػل المبحثثثالواليثثث    و
 و لسفل  ظيـ القحةهـ.

 انًجحث األٔل

 اإلداسٚخكٛى انصبدس فٗ يُبصػبد انؼمٕد طشق انطؼٍ فٗ حكى انزح

 فٗ انُظبو انمبََٕٙ انًصش٘ َٔظٛشِ انفشَسٙ

اتقلفت ال ظـ القحةهمهل محا الدساسػل حػوؿ طػسؽ الط ػف  ػ  حةػـ القحةػهـ الصػيدس 
                                                 

(11)  Solus: Cours de droit judiciaire prive 1951, P. 672. 
 .36مصيس إلها    مسلم د/   هبو ساا: المسجع السيبأ،   -
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   م يلعيت ال رد اكداس ، باف مي ع ا  طسؽ مػف طػسؽ الط ػف الم صػو  علاتػي  ػ  
مػػف قػي وف القحةػػهـر و،ػػاف  52مثػػا الرػي وف المصػػس  رـ قػي وف المسا  ػػيت المد هػل والقجيساػػل

مػف  52مجال لب   طسؽ الط ف بءوابط م ا ل مثا الرػي وف الفس سػي. إر قػ   المػيدة 
 عل  هف: 1994لس ل  27قي وف القحةهـ المصس  سقـ 

ال قربا هحةيـ القحةهـ الق  قصدس طبرػيز احةػيـ هػرا الرػي وف الط ػف  اتػي بػر  طساػأ  -1
 لط ف الم صو  علاتي مف قي وف المسا  يت المد هل والقجيسال.مف طسؽ ا

اجػػول س ػػع دعػػوس بطػػالف حةػـػ القحةػػهـ و رػػيز لفحةػػيـ الػػواسدة  ػػ  المػػيدقاف القػػيلاقاف رواستػػر  -2
مف هرا ال   هف المصسع المصس  هحظس الط ف علػ  حةـػ القحةػهـ بػر  طساػأ مػف طػسؽ 

ـ ةي ت طسقػيز حاػس عيدهػل كمةي هػل الط ػف  ػ  الط ف    ااحةيـ سوال هيي ت طسقيز عيدهل ه
حةػـػ القحةػػهـر، سػػوال هيػػيف حةػـػ القحةػػهـ وط هػػيز هـ هج بهػػيز اقفػػأ هطسا ػػا علػػ  قطباػػأ قػػي وف 
القحةػػهـ المصػػػس  علػػػ  إجػػػسالات تصػػػومل القحةػػػهـ محػػػا الحةػػـػ الصػػػيدس وموقػػػم المصػػػسع 

قػ   علػ  ه ػا رال  والقػ  Unicitralمػف قػي وف الاو سػقساؿ  34المصس  هرا مصػدسه المػيدة 
اجػػػول الط ػػػف  ػػػ  حةػػـػ القحةػػػهـ همػػػيـ إحػػػدس المحػػػييـ إال بطلػػػب الغػػػيسه وهػػػو الطلػػػب الػػػرس 

.  ػػترا ةي ػػت قلػػؾ هػػي الريعػػدة  ػػ  (12)ق يدلػػا  ػػ  الرػػي وف المصػػس  دعػػوس الػػبطالف ااصػػلهلر
 تف الوءػع  ػ  الري ػػوف الفس سػػي اتػيلم رلػؾ  1994لس ل  27قي وف القحةهـ المصس  سقـ 

 :(13)ي  ق يولا بص ل مف اكاجيل حاس المتا عل  ال حو القيليوهرا م
 انٕظغ فٗ فشَسب:  -

اقماػػل المصػػػسع الفس سػػػي بػػاف حةػػػـ القحةػػػهـ الػػػوط ي و،ػػاف حةػػػـ القحةػػػهـ ااج بػػػي هو 
الػػدولي. إر  جػػده هءػػع حةػػـ القحةػػهـ الػػداتلي  ػػ  مسقبػػل مصػػيبتل للحةػػـ الرءػػيوي. حاػػث 

ل ةيالسػػػػقو يؼ وب ػػػػ  الطػػػػسؽ حاػػػػس ال يدهػػػػل هجػػػػيل الط ػػػػف علهػػػػا بػػػػب   الطػػػػسؽ ال يدهػػػػ

                                                 
 مف قي وف الاو سقساؿ: 34/1اجس     الميدة  (12)

- "Recours to acourt against an arbitrage award may be made only by 
application for setting asid…". 

حدود السقيبل الرءيوهل عل  القحةػهـ  ػ  م يلعػيت ال رػود اكداساػل، دساسػل  د/ سجب   الساد هحمد: (13)
 .386، 385،  2010ةلهل الحروؽ، جيم ل هساو ، ، سسيلل دةقوساه مريس ل،
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 (14)ةيلقمػػػػيا إعػػػػيدة ال ظػػػػس وط ػػػػف التػػػػيسج عػػػػف التصػػػػومل مسػػػػقب داز طسارػػػػي الم يسءػػػػل
 للط ف    حةـ القحةهـ وهرا مي س ق يولا بص ل مف اكاجيل والقفصاا. (15)وال ر 

 

 : L'appelاالسزئُبف  -1

اػػأ االسػػقو يؼ بتػػدؼ هجػػيل المصػػسع الفس سػػي الط ػػف علػػ  حةػػـ القحةػػهـ الػػوط   بطس 
إصػػالح مػػػي صػػػيب الحةػػػـ مػػف تطػػػر  ػػػ  قرػػػداس الوقػػيوع هو  ػػػ  اسػػػقتال  ال قػػػيوج، حاػػػث 

علػػ  هف رالحةػػـ  1980مػػف قػػي وف اكجػػسالات المد هػل الفس سػػي ل ػػيـ  1482قػ   المػػيدة 
القحةهمػػي هربػػػا االسػػػقو يؼ مػػي لػػػـ هةػػػف ااطػػػساؼ قػػد ق ػػػيللوا عػػػف هػػرا الطساػػػأ  ػػػ  اقفػػػيؽ 

                                                 
القحةػهـ صػساحل اسقب د المصسع الفس سي طساأ الم يسءل للط ػف  ػ  حةـػ    :L'oppsitionالم يسءل  (14)

مػػف قػػي وف اكجػػسالات المد هػػل الفس سػػػي الجداػػد والقػػ  قػػ   علػػ  ه ػػا رالحةػػـػ  1481/1بػػ   المػػيدة 
القحةهمػػي ال هربػػا الط ػػف بيلم يسءػػلر وهػػرا مػػي اقفػػأ مػػع الفلسػػفل القػػ  هرػػـو علاتػػي  ظػػيـ القحةػػهـ الرػػيوـ 

قػػػساسه المصػػػ سع لتػػػره اكسادة. وبيلقػػػيلي ال علػػػ  اقفػػػيؽ إسادة التصػػػـو علػػػ  حػػػا ال ػػػلاع بطساػػػأ القحةػػػهـ وا 
هسػػقطهع هحػػدهـ االدعػػيل ب ػػدـ علمػػا برهػػيـ تصػػومل القحةػػهـ  ءػػالز عػػف هف الط ػػف بيل يسءػػل ةطسارػػل 

. ه ظس:  للط ف    ااحةيـ بصفل عيمل    طسارل لللواؿ  ظساز كسيلة اسقتداما مف قبا التصـو
- A postolos "A". Op. Cit – PP. 269-270 S'crepin Op Cit 136. 
- Van loussouran "Y", Les voies de recours dans le decret du 14 Mai 1988, 

Rev. arb 1980. P. 685. 
: اسقب د المصسع الفس سي ال ر  ةطساأ للط ف    حةػـ القحةػهـ صػساحل بػيل   علػ  رلػؾ ال ر  (15)

الط ػف بػػيل ر ر والقػ  قػػ   علػ  ه ػا رال هربػػا الحةػـ القحةهمػػي..  1481/1بمرقءػ   ػ  المػػيدة 
باػػد هف مجلػػا الدولػػل الفس سػػي وحيلبهػػل الفرػػا هجػػيلوا الط ػػف بػػيل ر   ػػ  حةػػـ القحةػػهـ الصػػيدس  ػػ  

 الم يلعيت اكداسال    حيلقاف:
ااول : إرا اسقب د المصسع الط ف بيالسػقو يؼ  ػ  حةػـ القحةػهـ اكداس   ػتف هػرا الحةػـ هةػوف قػيبالز  

 ل إل     وال همةف اسقب يده إال ب   صساح.للط ف بيل ر  بروة الري وف دوف حيج
 ثي هيز: إرا    المصسع عل  هف هحةيـ القحةهـ قصدس ا قتيوهل. 
 لملاد مف القفيصاا ه ظس: 

- C.E. 8 Fevrier 1981 Bolzans, Rec, lab p.66. AGDA 1981 P. 267- B 
pacteau, arbitrage endroit administrative. Op.Cit p 16- Faussared "d', le 
juge administratife en l'arbitrage, Rev. arb 1989. P. 167-Spec. P. 178.  
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االسػػػقو يؼ حةػػػـ القحةػػػهـ الطلاػػػأ مػػػي لػػػـ اقفػػػأ التصػػػـو صػػػساحل علػػػ  القحةػػػهـ وال هربػػػا 
االحقفػػيب بطساػػأ االسػػقو يؼ  ػػ  اقفػػيؽ القحةػػهـر. واستػػر مػػف الػػ   المػػرةوس هف المصػػسع 

والفس سي هجيل الط ف بيالسقو يؼ    حةـ القحةهـ بءوابط محددة. وآهل رلؾ:
حةػـ القحةػهـ الطلاػأ، مػي  هف المصسع الفس سي لػـ اججػل االسػقو يؼ ةطساػأ للط ػف  ػ  (1)

 .(16)لـ اقفأ ااطساؼ عل  االحقفيب بترا الطساأ    اقفيؽ القحةهـ
هال هةوف التصـو قد ق يللوا عف الحأ  ػ  الط ػف بيالسػقو يؼ  ػ  حةـػ القحةػهـ بيلرػي وف،  (2)

 2006مػػيسا  14وهػػرا مػػي هيدقػػا محةمػػل الػػ ر  الفس سػػهل بموجػػب حةمتػػي الصػػيدس  ػػ  
لػػ  هف رحةػـػ القحةػػهـ بيلرػػي وف هربػػا الط ػػف بيالسػػقو يؼ وهج ػػد الطساػػأ والػػرس تلصػػت  هػػا إ

الوحاػػد لق ػػداا الحةػـػ هو الغػػيسه مػػي لػـػ اقفػػأ ااطػػساؼ  ػػ  اقفػػيؽ القحةػػهـ علػػ  الق ػػيلؿ عػػف 
. وهةػػوف ق ػػيلؿ التصػػـو عػػف الحػػأ  ػػ  اسػػقو يؼ حةػـػ القحةػػهـ بيلرػػي وف (17)هػػرا الطساػػأر

                                                 
هسسػػ  المصػػسع الفس سػػي قيعػػدة عػػدـ قبػػوؿ الط ػػف بيالسػػقو يؼ  ػػ  حةػػـ القحةػػهـ الطلاػػأ مػػي لػػـ اقفػػأ  (16)

 ػػ   ااطػساؼ علػ  االحقفػيب بتػرا الطساػأ  ػ  اقفػيؽ القحةػهـ و رػيز لمػي اسػقرس علهػا الرءػيل الفس سػي
ظا قي وف المسا  يت الردهـ.  قروه  المحةـ سلطل الفصا    ال لاع طبريز لرواعػد ال ػدؿ واك صػيؼ 
ه ػػد ق ػػيلالز ءػػم هيز عػػف االسػػقو يؼ، اف قيءػػػي االسػػقو يؼ ملقػػـل بقطباػػأ الرواعػػد الري و هػػل،  ةاػػػم 

دالػػل مػػي لػػـ اقفػػأ اساقػػب حةػػـ قحةػػهـ صػػيدس دوف هف اساعػػ  قلػػؾ الرواعػػد، ا ػػا صػػيدس و رػػيز لرواعػػد ال 
الطس يف عل  تالؼ رلؾ  تف المصسع الفس سي  ػ  هػره الحيلػل الػـل محةمػل االسػقو يؼ بيلفصػا  ػ  

مػػف قػػي وف اكجػػسالات المد هػػل  1483الط ػػف و رػػيز لرواعػػد ال دالػػل واال صػػيؼ بمرقءػػ   ػػ  المػػيدة 
ربرف اصطالح  1987الفس سي وهرا مي طبرقا محةمل اسقو يؼ بيساا    حةمتي الصيدس    او ها 

حةـ القحةهـ الطلاأ ا بغي هف هةوف مسسسيز علػ  قواعػد ال دالػل  همػي عػدا حيلػل إحفػيؿ هاوػل القحةػهـ 
 قيعدة مق لرل بيل ظيـ ال يـر.

 اساجع    هرا الصرف: 
- Cass 2 Civ, 20 decembre 1968 Rev, arb 1966, P. 10. 
- C.A. Paris 5 Janvier 1961, JCPED- G 1961, 11, 12204, Note Mootulsky. 
- C.A. Paris 7 Juillet 1987 Rev. arb 1988. P. 197. 

(17)  Cass: lrech. Civ. 14 Mars 2006 Rev, 2007, P. 71 Note J.Y garand ch 
Detoffin. 

- Cass Ze cir 20 Mars 2003, Gaz. Pot. P. 2003 Somm P. 1851. C.A. Paris 
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 صػػػيز هسػػػقب د  -صػػػسطيز ةػػػيف هـ مصػػػيسطل-هـصػػػساحيز إرا هدسج التصػػػـو  ػػػ  اقفػػػيؽ القحةػػػ
االسػػقو يؼ ءػػد هػػرا الحةػـػ صػػساطل هف هةػػوف الػػ   صػػساحيز وظػػيهساز بػػدوف حمػػو  هو 

. وهةػػػوف الق ػػػيلؿ ءػػػم هيز، إرا قػػػيـ (18)إبتػػػيـ صػػػيدساز عػػػف إسادة صػػػساحل تيلهػػػل مػػػف ال اػػػوب
التصػػػػـو بقصػػػػسؼ مػػػػي هسػػػػقفيد م ػػػػا سءػػػػيوتـ بحةػػػـػ القحةػػػػهـ، ةق فاػػػػر حةػػػـػ القحةػػػػهـ  ػػػػ  

يلعيت ال رػد اكداس  صػساطل هف هةػوف هػرا القصػسؼ بيلسءػيل بػيلحةـ صػيدساز عػف إسادة م 
صحهحل تيلهل مف ال اوب وقطبهريز لرلؾ قءت محةمػل اسػقو يؼ بػيساا.. ربػرف قهػيـ هحػد 
التصـو بد ع المبيلغ المرسسة بواسطل حةـ القحةهـ بتػدؼ الحصػوؿ علػ  صػطب حجػل ال 

ر عػػف هف لجػػول هحػػد ااطػػساؼ إلػػ  هحػػد مسايػػل القحةػػهـ  .  ءػػالز (19)ه ػػد سءػػيل بتػػرا الحةػـػ
القػػ  قحظػػس اسػػقو يؼ حةػـػ القحةػػهـ هج ػػد بمثيبػػل ق ػػيلؿ ءػػم ي عػػف االسػػقو يؼ ءػػد هػػرا 
الحةػػـػ واتءػػػع اسػػػقو يؼ حةػػـػ القحةػػػهـ ل جػػػسالات الم صػػػو  علاتػػػي  ػػػ  المػػػواد مػػػف 

: 917مػػف قػػي وف اكجػػسالات المد هػػل الفس سػػي. وع ػػد الءػػسوسة للمػػواد مػػػف  914 -901
مػػػف الرػػػي وف راقػػػا، واجػػػب هف اس ػػػع االسػػػقو يؼ مػػػف إعػػػالف حةػػـػ القحةػػػهـ الملاػػػا  925

وهحػػأ  (20)مػػف قػػي وف اكجػػسالات المد هػػل 1486/2بيلصػػهغل الق فارهػػل و رػػيز لػػ   المػػيدة 
للطػػيعف بيالسػػقو يؼ إعطػػيل الوصػػم الرػػي و ي لتػػرا االسػػقو يؼ سػػوال بتػػدؼ إصػػالح حةػـػ 

و   هره الحيلل ااتاسة اجػب عػدـ التلػط با ػا و،ػاف دعػوس  القحةهـ هو إبطيلا دوف ق دالا

                                                                                                                       

lrech-Civ 18 October 2001. 
(18)  R. Perrot "les voies de recours en Matierres de'arbitrage" Rev. arb 1980 

n. 11. P. 277. 
 557قءػػمف  ػػ  المػػيدة  1980وقجػػدس اكصػػيسة إلػػ  هف قػػي وف اكجػػسالات المد هػػل الفس سػػي الجداػػد ل ػػيـ  

اق لػأ برحةػيـ  قحظس الق يلؿ عف االسقو يؼ عف الحةـ الرءػيوي قبػا  صػوب ال ػلاع. و سحـػ هف هػرا الػ  
الرءػػيل، إال هف الرءػػيل الفس سػػي ةػػيف هطبرػػا علػػ  حةػـػ القحةػػهـ إال هف المصػػسع الفس سػػي قػػد حسػـػ الجػػدؿ 

 17المػػػرةوس وهيػػػدت علػػػ  رلػػػؾ محةمػػػل اسػػػقو يؼ بػػػيساا  ػػػ  حةمتػػػي الصػػػيدس  ػػػ   1482بػػػ   المػػػيدة 
 ر.مف قي وف المسا  يت ال هطبأ    مجيؿ القحةهـ 577برف ر   الميدة  1981ميسا 

(19)  C.A Paris G Avril, 1996. Rev arb 1996. P. 437. 
(20)  Cass Ze Civ. 19 Juin 1983 Rev– arb 1983 p 341, note T.H. Bernand. 

C.A. Paris/re civ, 2 Juillet 1976– rev– 1977. P. 160, note J rubellin. 
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 ػػػػ  حػػػػاف هف  1484الػػػػبطالف المحػػػػددة حيالقتػػػػي علػػػػ  سػػػػباا الحصػػػػس بمرقءػػػػ  المػػػػيدة 
. واس ػع االسػقو يؼ همػيـ محةمػل (21)االسقو يؼ  رػه  اكبطػيؿ حاػس محػدد برسػبيب م ا ػل

را  -المد هػػػػلمػػػف قػػػػي وف اكجػػػسالات  1486ـ –االسػػػقو يؼ الصػػػيدس  ػػػػ   طيقتػػػي الحةػػػـػ وا 
هبطلػػت المحةمػػل الحةػـػ  ت تػػي قفصػػا  ػػ  ال ػػلاع  ػػ  حػػدود المتمػػل الم وطػػل للحةػـػ مػػي لػـػ 

مػػف قػػي وف اكجػػسالات المد هػػل(. همػػي اسػػقو يؼ  1485اقفػػأ التصػػـو علػػ  تػػالؼ رلػػؾ )ـ
حةػـػ القحةػػػهـ الصػػػيدس  ػػػ  م يلعػػيت ال رػػػود اكداساػػػل  اس ػػػع همػػيـ مجلػػػا الدولػػػل الفس سػػػي 

لسػػ ل  1127 ػػ  الفرػػا الفس سػػي الػػرس اػػسس هف صػػدوس الرػػي وف سقػـػ  حسػػب الػػسه  الػػساجح
لػػػـػ اػػػػسثس علػػػػ  اتقصيصػػػػا ب ظػػػػس االسػػػػقو يؼ  ءػػػػالز عػػػػف هف المحػػػػييـ اكداساػػػػل  1987

 .(22)االسقو ي هل هصبحت قيءي االسقو يؼ بيل سبل احةيـ الرءيل اكداس  

                                                 
و يؼ ق ػػػداا الوصػػػم الرػػػي و   قجػػدس اكصػػػيسة إلػػػ  هف المصػػػسع الفس سػػػ  ةػػػيف اتػػوؿ للطػػػيعف بيالسػػػق (21)

( وقػػـ إلغػػيل هػػره الستصػػل بمرقءػػ  مسسػػـو 1487/2لالسػػقو يؼ م ػػر قرػػدهـ الػػدعوس حقػػ   ظسهػػي )ـ 
 لملاد مف القفيصاا ه ظس. 2004دهسمبس لس ل  13

- No 302 du 20 decembre 2004, P. 207, Pour en savior plus voir degos 
l'arbrogation del article 1987, alieme z ncpc par la decret due 23 
decembre 2004 Rev 2005, P. 227. 

 .370د/ سجب   الساد هحمد: المسجع السيبأ،   
دهسػمبس علػ  هف ه مػا بػا اعقبػيساز  31 ػ   1987لسػ ل  1127هصدس المصسع الفس سي الري وف سقػـ  (22)

ي اسػػقو يؼ ورلػػؾ عػػف بتػػدؼ قتفاػػم عػػف ةيهػػا مجلػػا الدولػػل بصػػفقا قيءػػ 1989مػػف هوؿ ا ػػياس 
طساأ اس يد هػرا االتقصػي  بصػوسة هسيسػهل إلػ  محػييـ االسػقو يؼ اكداساػل. وقػـ رلػؾ اعقبػيساز مػف 

عف طساأ إحيلل الط ػوف االسػقو ي هل الصػيدسة مػف المحػييـ اكداساػل  ػ  م يلعػيت  1989هوؿ ا ياس 
المسػػقحدثل وقػػػد ا صػػر هػػػرا الرءػػيل الييمػػا الم ظػػػوسة همػػيـ مجلػػا الدولػػػل بحيلقتػػي إلػػ  قلػػػؾ المحػػييـ 

 الري وف تما محييـ اسقو ي هل إداسال هي:
محةمػػػػل  -3محةمػػػػل االسػػػػقو يؼ اكداساػػػػل للاػػػػوف.  -2محةمػػػػل االسػػػػقو يؼ اكداساػػػػل لبػػػػيساا.  -1 

 محةمل االسقو يؼ لبوسدو. -5محةمل االسقو يؼ اكداسال لفي ا.  -4االسقو يؼ اكداسال ل ي ت. 
- J.O du/re Janvier 1988. P. 7. 

ولملاد مف القفيصاا د/ وهاب عهيد سالمل رمجلا الدولل باف اكلغػيل واكبرػيلر، طب ػل داس ال تءػل  
 ومي ب دهي. 68ال س،هل،  
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هظػا تيءػ يز  همي ااحةيـ الصيدسة عف الرءيل التي  ةرءيل القحةػهـ  ػتف اسػقو ي تي
لمجلػػا الدولػػل، ولسػػلبا هػػرا االتقصػػي  اقطلػػب اامػػس صػػدوس  ػػ  هرػػسس رلػػؾ صػػساحل، 
وهف مػػف صػػرف قتواػػا السػػلطل لمجلػػا الدولػػل ب ظػػس اسػػقو يؼ حةػػـ القحةػػهـ م يلجػػل الغهػػيب 
القصسا   المػ ظـ للقحةػهـ اكداسس، ليػوف المجلػا هرػـو بقحءػاس وا عػداد الرواعػد القػ  قواجػا 

الز عف المسيهمل    قحراأ ع صس السػسعل والػرس ه ػد مػف ههػـ ههػداؼ  ء (23)رات ال ر 
القحةػػهـ، همػػي مػػ ح االتقصػػي  للمحػػييـ اكداساػػل اسػػق وي هل  اػػسدس إلػػ  إطيلػػل همػػد القريءػػ  

 .(24)اف حةـ االسقو يؼ سهةوف قيبالز للط ف بيل ر  هميـ مجلا الدولل
دهسػػػمبس لسػػػ ل  28 وهػػػرا مػػػي هيػػػده مجلػػػا الدولػػػل الفس سػػػ   ػػػ  حةمػػػا الصػػػيدس  ػػػ 

والرس قسس  ها هف حةـ القحةهـ هحةيـ الرءيل اكداسس راقتي وةيف هػدؼ المجلػا  2005
االحقفػػػيب ل فسػػػا ب ظػػػس الط ػػػوف اسػػػقو ي هل المس وعػػػل ءػػػد هحةػػػيـ القحةػػػهـ اكداسس. وعػػػدـ 

 جوال الق يلؿ عف اسقو يؼ حةـ القحةهـ الصيدس    م يلعيت ال رود اكداسال.
را ةػػيف  المصػػسع الفس سػػي قػػد صػػسح بتجػػيلة االسػػقو يؼ ءػػد حةػػـ القحةػػهـ بػػل  ػػ  مسقوا 

إال ه ػا آثػس الصػمت قبػا جػوال الط ػف بيالسػقو يؼ  -الصيدس    المػواد المد هػل والقجيساػل
   حةـ القحةهـ الصيدس    م يلعيت ال رػود اكداساػل مػف عدمػا. باػد هف صػمت المصػسع 

حةػػـ القحةػػهـ الصػػيدس  ػػ  م يلعػػيت الفس سػػي حهػػيؿ عػػدـ الػػ   صػػساحل بتجػػيلة اسػػقو يؼ 
ال رود اكداسال ال هثس لػا علػ  جػوال اسػقو يؼ حةػـ القحةػهـ الصػيدس  ػ  م يلعػيت ال رػود 
اكداساػػل. إر هف الريعػػدة  ػػ  الرػػي وف الفس سػػي هف ةػػا هحةػػيـ الرءػػيل اكداس  قيػػوف قيبلػػل 

صػـو االقفػيؽ علػ  مػي لالسقو يؼ، وهره الريعدة مق لرل بيل ظيـ ال يـ وبيلقيلي ال اجول للت
اتيلفتي بيسقب يد االسقو يؼ ةطساأ للط ف    حةـ القحةهـ الصيدس  ػ  م يلعػيت ال رػود 
اكداسال، إر الـل وجود    قصسا ي صساح السقب يده  رد اسػقرس مجلػا الدولػل  الفس سػي 

                                                                                                                       

 28محةمػػل االسػػقو يؼ اكداساػػل لمسسػػلهي، ةمػػي ا صػػوت بمسسػػـو  1999مػػياو  9ةمػػي  صػػوت بمسسػػـو  
محةمل االسقو يؼ اكداساػل  2004صوت عيـ محةمل االسقو يؼ اكداسال لداو. وهتاساز ه  1999مياو 

 كقلهـ  سسالهل.
(23)  A postolos "P", Op. Cit, P. 290, A si Ali, Op, Cit, P. 467. 
(24)  Foussed "D", L'arbitrage en droit a dministratife, Op, Cit, P. 44. 
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علػػ  قطباػػػأ قلػػؾ الريعػػػدة قطبهرػػيز ةػػػيمالز  ػػ  مجلػػػا القحةػػهـ اكداس . ورلػػػؾ ب ػػدـ جػػػوال 
ق ػػػيلؿ عػػػف اسػػػقو يؼ حةػػػـ القحةػػػهـ الصػػػيدس  ػػػ  الم يلعػػػيت اكداساػػػل سػػػوال قبػػػا صػػػدوس ال

. واتػدؼ مجلػا الدولػل  ػ  موقفػا (26)هو ب ػد صػدوسه (25)قي وف اكجسالات المد هل الحيلي
هػػرا بصػػرف عػػدـ جػػوال اسػػقب يد طساػػأ االسػػقو يؼ  ػػ  حةػػـ القحةػػهـ الصػػيدس  ػػ  م يلعػػيت 

                                                 
القحةػهـ الصػيدس  ػ  الم يلعػيت  هجيل مجلا الدولل الفس سي لفطساؼ اللجول للط ف بيالسػقو يؼ  ػ  حةـػ (25)

تػػػوؿ  1946هبساػػػا  8القػػػ  ق ػػػس  علػػػ  المجلػػػا ااعلػػػ  لليتس،ػػػيل والغػػػيل علػػػ  الػػػسحـ مػػػف هف قػػػي وف 
 المجلا سلطل الفصا    الم يلعيت الق  ق س  علها بحةـ هج د صيدساز مف محةمل هوؿ وآتس دسجل.

- C.E. seet 2 Mars 1965, 5.A.R.L, Le secteur ele ctrigued Rev, LTY, Rec 
Leb. P. b2. 

- C.E. Asse. 4 janvier 1957, Lambort Aec, P. 121 Ajda 1957, PP. 108-110 
Concl. J. Chardeau. 

- Auby "J.M", L'arbitrage en matie readministrative. Op. Cit, P. 88. 
متػػػػي الج ػػػػساؿ  ػػػػ  الػػػػدعوس القػػػػ  هقي 1975ا ػػػػياس  4ةمػػػػي هصػػػػدس مجلػػػػا الدولػػػػل الفس سػػػػ  بقػػػػيسا   

Lambort  هميـ مجلا والق  ققلت  وقيو تي    هف السادLambort  ةيف همقلؾ عدداز مف ااستـ
 1946مػػػياو  17والقػػػ  قػػػـ قرمهمتػػي بمرقءػػػ  قػػػي وف  Mins d'Anicheبرحػػدس صػػػسةيت الم ػػػيجـ 

، والقػػ  بمرقءػػيهي ه صػػوت لجػػيف قحةػػهـ قتػػق  بيلفصػػا  ػػ  1948هحسػػطا  23والمةمػػا برػػي وف 
او هػػػا  24عػػيت المق لرػػػل بق وهءػػيت ااصػػػتي  الػػػراف هممػػت ممقليػػػيقتـ، وقػػػد صػػدس مسسػػػـو الم يل 
بتػػدؼ قيػػواف لجػيف القحةػػهـ وق ظهمتػػي، وقػػد جػػيل  ػػ   1948دهسػػمبس  27الم ػدؿ بمسسػػـو  1947

المػػػيدة الثيلثػػػل مػػػف المسسػػػـو بػػػيل   علػػػ  هف هحةػػػيـ لجػػػيف القحةػػػهـ قيػػػوف  تيوهػػػل، إال هف الج ػػػساؿ 
Lambort  اه هميـ المجلا مبيصسة، والرس هصدس حةمػا ب ػدـ اتقصيصػا بيلف ػا  ػ  ال ػلاع هقيـ دعو

لوجود  ظيـ القحةػهـ اكجبػيسس لحسػـ قلػؾ الم يلعػيت مػع قمسػةا بيتقصيصػا ب ظػس االسػقو يؼ ءػد 
حةػػػـ القحةػػػهـ،  ءػػػالز عػػػف هف مجلػػػا الدولػػػل هعقبػػػس هف مبػػػده القريءػػػ  علػػػ  دسجقػػػاف هحػػػد المبػػػيدل 

 .  ال همةف إحفيلا بيعقبيسه ءمي ل هسيسهل للمقريءاف وحسف ساس ال داللااسيسهل    اكجسالات 
الفقػوس هو الحةػـ  eurodisney landهصػدس مجلػا الدولػل  الفس سػي بصػرف ال رػد اكداس  التػي   (26)

القحةهمػػي سػػهةوف قػػيبالز لالسػػقو يؼ برػػوة الرػػي وف،  يالسػػقو يؼ ءػػد هػػرا الحةػػـ ال همةػػف اسػػقب يده إال 
 صساح.ب   قصسا ي 

- C.E. Avis du 6 Mars 1988, eurodisneyland, Section de travaux public, Rev 
1988, PP. 397- 399. E.D.C.E. 1989, No 38. P. 179. 
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ساح إلػػ   ػػس  سقيبقػػا علػػ  هػػرا الحةػػـ مػػف ال يحهػػل ال رػػود اكداساػػل إال بػػ   قصػػسا ي صػػ
الصػػػةلهل والموءػػػوعهل بيعقبػػػيس هف القحةػػػهـ  ػػػ  ال رػػػود اكداساػػػل همثػػػا اسػػػقث يل علػػػ  مبػػػده 
الحظس المفػسو  علػ  ااصػتي  الم  وهػل ال يمػل  ػ  اللجػول إلػ  القحةػهـ  ػ  عرودهػي. 

ال رػود اكداساػل اتءػع  وقجدس اكصيسة هتاػساز إلػ  هف اسػقو يؼ حةػـ القحةػهـ  ػ  م يلعػيت
لرواعػػػد الرػػػي وف اكداس ، وبيلقػػػيلي  ػػػتف س ػػػع االسػػػقو يؼ ال اقسقػػػب علهػػػا وقػػػم ق فاػػػر هػػػرا 

برولػا: رهف  ػ  المػيدة  1993الحةـ. وهرا مي قسسه مجلا الدولل الفس سي    قرساسه س ل 
هطبػأ مف قي وف اكجسالات المد هل الفس سي بصرف ال فير الم جا بحةـ القحةػهـ ال  1479

 ػػ  مجػػيؿ الرػػي وف اكداس  بيعقبػػيس هف ااحةػػيـ قيػػوف مصػػمولل بيل فػػير برػػوة الرػػي وف..  هػػرا 
 .(27)مي ا طبأ عل  هحةيـ القحةهـ اكداس ر

  :Le Recours en Revisionانطؼٍ ثبنزًبط إػبدح انُظش  -2

مػف قػػي وف اكجػػسالات المد هػل الفس سػػي علػ  هف رهربػػا الحةػػـ  1491/1قػ   المػػيدة 
قحةهمي الط ف بطساأ القميا إعيدة ال ظس طبريز للحيالت والصػسو  المحػددة للط ػف  ػ  ال

ااحةيـ الرءيوهل لترا الطساػأر. واستػر مػف هػرا الػ   هف المصػسع الفس سػي هجػيل الط ػف 
بيلقميا إعيدة ال ظس    حةـ القحةهـ الصيدس    الم يلعيت المد هل    الحػيالت و،ػرات 

مػػف قػػي وف اكجػػسالات المد هػػل وهف مه ػػيد الط ػػف  603: 593واد الصػػسو  الػػواسدة  ػػ  المػػ
بيلقميا إعيدة ال ظس    حةػـ القحةػهـ تػالؿ صػتساف مػف علػـ الملػقما برسػبيب القميسػا، 
واس ع هرا الط ف هميـ محةمل االسقو يؼ المتقصل ب ظػس الط ػوف  ػ  حةػـ القحةػهـ و رػيز 

وهج ػػػد هػػػرا تسوجػػػيز علػػػ  الرواعػػػد  مػػػف قػػػي وف اكجػػػسالات المد هػػػل. 1491/2لػػػ   المػػػيدة 
ال يمػػػل القػػػ  قحةػػػـ القمػػػيا إعػػػيدة ال ظػػػس والقػػػ  قسػػػ د االتقصػػػي  بػػػرلؾ للريءػػػي الػػػرس 
هصػػدس الحةػػـ. اامػػس الػػرس حػػدا بيلمصػػسع الفس سػػي إلػػ  قػػداسؾ رلػػؾ  ػػ  المصػػسوع المرػػدـ 
لق داا قي وف اكجػسالات المد هػل،  هسػ د االتقصػي  ب ظػس الط ػف بيلقمػيا إعػيدة ال ظػس 
 ػػ  حةػػـ القحةػػهـ إلػػ  المحةمػػل المتقصػػل هصػػالز ب ظػػس ال ػػلاع  ػػ  حهػػيب القحةػػهـ ولػػها 

                                                 
حدود السقيبل الرءيوهل عل  القحةػهـ  ػ  م يلعػيت ال رػود اكداساػل، دساسػل  د/ سجب   الساد هحمد: (27)

 .2010لحروؽ، جيم ل هساو ، ةلهل ا، سسيلل دةقوساه مريس ل،
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. إال ه ػػا و رػػيز (28)مػػف قػػي وف اكجػػسالات المد هػػل 1489/2لمحةمػػل االسػػقو يؼ و رػػيز للمػػيدة 
ولري وف ال دالل اكداسال  تف القميا إعيدة ال ظس ال هةوف مربوالز إال    ثالث حػيالت هػي:

إرا ةػػػيف الحةػػػـ م سػػػوب ب اػػػب  -2وـ قػػػد ب ػػػ  علػػػ  مسػػػق دات مػػػلوسة.إرا ةػػػيف الحةػػػ -1
إرا لـ اػقمةف الطػيعف مػف قرػدهـ مسػق دات ةػيف مػف صػر تي قغااػس وجػا  -3 إجساوي جسهـ.

 .(29)الحةـ    الدعوس وةيف رلؾ بف ا مف التصـ اآلتس
هءػػػيؼ إلػػػ  رلػػػؾ بػػػرف القمػػػيا إعػػػيدة ال ظػػػس ال اس ػػػع إال همػػػيـ مجلػػػا الدولػػػل و ػػػ  

 رط، وبيلقيلي  ال اجول الط ف بترا الطساأ    هحةيـ المحييـ اكداساػل ااتػسس.  هحةيما
اامس الرس حدا بجي ب مف الفرا الفس سي مساد مػف مجلػا الدولػل إلػ  الرػوؿ بػرف القمػيا 
إعػػيدة ال ظػػس ال مجػػيؿ لقطبهرػػا علػػ  هحةػػيـ القحةػػهـ اكداس  بيعقبػػيس هف هػػرا الطساػػأ ال 

 .(30)وللاجول    هحةيـ مجلا الد
 : La Tierce Oppositionطؼٍ انخبسج ػٍ انخصٕيخ  -3

المرػػسسة  -و رػػيز للػػساجح  ػػ  الفرػػا -هج ػػد هػػرا الطساػػأ مػػف طػػسؽ الط ػػف حاػػس ال يدهػػل
للط ػػف  ػػ  هحةػػيـ القحةػػهـ اكداس . وهػػو عبػػيسة عػػف وسػػالل بمرقءػػيهي اجػػول هف هرػػـو ةػػا 

الحةػػـ الصػيدس  اتػػي والػػرس صػت  لػػـ هةػف طس ػػيز  ػ  تصػػومل هو ممػػثالز  اتػي ط  ػػيز علػ  
. وقد هجيل المصسع الفس سي الط ف    حةـ القحةػهـ بتػرا الطساػأ مػف (31)ه سءا للءسس

مػػف قػػي وف اكجػػسالات المد هػػل القػػ  قػػ    1481/2طػػسؽ الط ػػف بمرقءػػ   ػػ  المػػيدة 
علػػػ  ه ػػػا راجػػػول الط ػػػف  ػػػ  هحةػػػيـ القحةػػػهـ عػػػف طساػػػأ اعقػػػسا  الغاػػػس همػػػيـ المحةمػػػل 

 ظػػس ال ػػلاع  ػػ  حهػػيب االقفػػيؽ علػػ  القحةػػهـ مػػع مساعػػية هحةػػيـ المػػيدة المتقصػػل هصػػالز ب
                                                 

 .381المسجع السيبأ،  ، د/ سجب   الساد (28)
(29)  Ricci "J.C", Contentieux administratife, Op. Cit. PP. 234, 235. O. Gohin, 

Op. Cit, PP. 404 et sui. 
(30)  C.E 12 Mars 1982, Lbozizene, Rec, Lab. P. 729. 

- Deck Vok, Ville de reims, CA de nancy, 20 Novembre 1997 Recl– eb. P. 
1045. 

- Apostolos "P", Op. Cit. P. 287, S. Aliop, Cit. P. 471.  
 .574د/ ولاد عبيا: المسجع السيبأ،   (31)
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مػػف قػػي وف اكجػػسالات المد هػػل،  583. وو رػػيز لػػ   المػػيدة (32)مػػف الرػػي وف راقػػار 588/1
و ت ا هحأ للغاس الط ف    حةـ القحةهـ بقوا س ثالثل صسو  مجقم ل:

 هف اق س  لءسس هو هف اتدد بحدوث ءسس. -1
    التصومل. هال هةوف طس يز  -2
هال هةػػوف ممػػثالز  ػػ  التصػػومل، حاػػث ال ه ػػد مػػف الغاػػس التصػػـ الػػرس همق ػػع عػػف  -3

المصػػيسةل  ػػ  إجػػسالات تصػػومل القحةػػهـ هو الصػػت  الػػرس اقػػدتا  ػػ  تصػػومل 
 .(33)القحةهـ ب يل عل  اقفيؽ طس ي القحةهـ

ل  ػتف وعل  الػسحـ مػف حهػيب الػ    ػ  الرػي وف اكداس  بصػرف ط ػف التػيسج عػف التصػوم
مجلػػػا الدولػػػل هجػػػيل مبػػػده مػػػد طػػػوؿ الط ػػػف بتػػػرا الطساػػػأ  ػػػ  هحةػػػيـ الرءػػػيل اكداس  الفس سػػػي 

مػػػف قػػػي وف المسا  ػػػيت الفس سػػػي الرػػػدهـ هو بيعقبػػػيسه مبػػػده  474مسػػػق داز  ػػػ  رلػػػؾ إمػػػي لػػػ   المػػػيدة 
. باػػد هف قحداػػد صػػفل الغاػػس  ػػ  مجػػيؿ القحةػػهـ قتءػػع لمطلػػأ (34)إجساوهػػيز ال هحقػػيج إلػػ   ػػ 

القرداساػػػل للجتػػػل المتقصػػػل ب ظػػػس ط ػػػف التػػػيسج عػػػف التصػػػومل، والقػػػ  هةػػػوف سػػػلطقتي السػػػلطل 
القحرأ مػف مػدس اقحػيد المصػيلح هو ق يسءػتي مػع مػف اػدع  ه ػا مػف الغاػس ورلػؾ  ػ  ةػا حيلػل 

او هػػا  4. وقطبهرػػيز لػػرلؾ قءػػت محةمػػل اسػػقو يؼ بػػيساا  ػػ  حةمتػػي الصػػيدس  ػػ  (35)علػػ  حػػده
ف الغاػػس بيل سػػبل لحةػـػ القحةػػهـ الصػػيدس  ػػ  التصػػومل بػػاف ر ب ػػدـ اعقبػػيس اليفاػػا مػػ1960سػػ ل 

                                                 
قجػػػدس اكصػػػيسة إلػػػ  هف قػػػي وف ال دالػػػل اكداساػػػل  ػػػ  ط ػػػف التػػػيسج عػػػف التصػػػومل بمرقءػػػ   ػػػ  المػػػيدة  (32)

يػػا صػػت  الط ػػف بيعقبػػيسه تػػيسج عػػف التصػػومل  ػػ  الحةػـػ الػػرس هءػػس القػػ  قػػ   علػػ  ه ػػا رل 832/1
 لملاد مف القفيصاا ه ظس: بحروقا ولـ هةف طس يز  ها هو ممثالز هميـ المحةمل الق  هصدست هرا الحةـر.

- Ricci "J.C.", Contentieux administrative. Op. Cit, PP. 228 et sui. 
(33)  Crepin "S", Op. Cit, P. 142, Elquin, Arbitrage, Op. Cit, PP. 31 et sui. 

- Robert "J" Moreau "B", 1 arbitrage Op. Cit No. 223. P. 196. T.G.L. de Paris 
20 October 1985. Rev, 1987. P. 84. 

 وةرلؾ: 382د/ سجب   الساد هحمد: المسجع السيبأ،   (34)
- C.E Sect, 2 Juin 1983 Duz Rec, P. 605. 
- C.E. 3 Nov. 1972, Detallyay Vand Perigord Rec., P. 707. 

(35)  Cass 3e civ, 8 Juillet 1975, Rev arb 1966, P. 131, Note, villar. 
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 9. ومػي قءػت بػا محةمػل الػ ر  الفس سػهل  ػ  حةمتػي الصػيدس  ػ  (36)الداوف والمداف ااصلير
بر ػػا رال همةػػف االحقجػيج علػػ  الصػػسةل بحةـػ القحةػػهـ الصػػيدس ءػد مػػداسهي، مػػيداـ  1979 بسااػس 

سةل وه ػػي ق ػػػد هػػػره ااتاػػسة مػػػف الغاػػػس، هػػرا ااتاػػػس قصػػسؼ بيسػػػما الصتصػػػي ولػػها بيسػػـػ الصػػػ
 .(37)وبيلقيلي هحأ لتي الط ف بطساأ ط ف التيسج عف التصوملر

ومػػف الجػػداس بيلػػرةس  ػػ  هػػرا المرػػيـ، هف الفرػػا الفس سػػي  ػػيدس بوجػػوب ااتػػر بطساػػأ 
اعقػػسا  التػػيسج عػػف التصػػومل  ػػ  حةػػـ القحةػػهـ الصػػيدس  ػػ  ال رػػد اكداس  ورلػػؾ علػػ  

 ػػ  قػػي وف اكجػػسالات المد هػػل، وهػػرا مػػي القػػ  قرااػػداز  ػػ  قرساػػس  حػػساس مػػي هػػو م مػػوؿ بػػا
مػف قػي وف  1481والرس جيل  هػا رإف  ػ  المػيدة  1993مجلا الدولل الصيدس    عيـ 

اكجسالات المد هل الق  قسقب د الم يسءل والػ ر  وقسػمح بطساػأ اعقػسا  الغاػس، قطبػأ 
لقػػ  قػػ   علػػ  وجػػوب مساعػػية هحةػػيـ ههءػػيز  ػػ  مجػػيؿ القحةػػهـ اكداس   همػػي عػػدا الفرػػسة ا

 .(38)والق  ال محا لتي     طيؽ اكجسالات اكداسال 588/1الميدة 
 انًجحث انثبَٙ

 رمٛٛى طشق انطؼٍ فٗ حكى انزحكٛى ٔيذٖ رٕافمٓب يغ طجٛؼٛخ 

 ٔفهسفخ َظبو انزحكٛى فٗ يُبصػبد انؼمٕد اإلداسٚخ

 رمسٛى:

حةػػػهـ مػػع طبه ػػػل و لسػػػفل  ظػػػيـ اق ػػاف لبهػػػيف مػػػدس قوا ػػأ طػػػسؽ الط ػػػف  ػػ  حةػػػـ الق
القحةػػػهـ  ػػػ  م يلعػػػيت ال رػػػود اكداساػػػل هف  وءػػػح بصػػػ ل مػػػف اكاجػػػيل والقفصػػػاا طبه ػػػل 
و لسػػػفل  ظػػػيـ القحةػػػهـ  ػػػ  قلػػػؾ الم يلعػػػيت ثػػػـ اقبػػػع رلػػػؾ قرسػػػهـ طػػػسؽ الط ػػػف  ػػػ  حةػػػـ 
القحةهـ ومدس قوا رتي مع طبه ل و لسفل هرا ال ظيـ. اامس الرس هرقءػي م ػي والحيلػل هػره 

  قرسػػهـ هػػرا المبحػػث إلػػ  مطلبػػاف  ق ػػيوؿ  ػػ  هولتمػػي طبه ػػل و لسػػفل  ظػػيـ القحةػػهـ  ػػ  إلػػ
م يلعػػػيت ال رػػػود اكداساػػػل و ػػػ  ثي اتمػػػي مػػػدس قوا ػػػأ طػػػسؽ الط ػػػف  ػػػ  حةػػػـ القحةػػػهـ مػػػع 

                                                 
(36)  C.A. Paris 4 Jan, 1960, Rev, arb 1966, P. 122, C.A. Paris 21 Mars, 

1964, dalloz, 1964, P. 602. 
(37)  Cass. Com4 Janvier 1979, 1er arret, Rev, arb 1979, P.478. 
(38)  Foussard "D", l'arbitrage en Droit administratife Op. Cit 43 Apostolos. Op. 

Cit, P. 286, A. Si ali. 
 . 384د/ سجب   الساد هحمد: المسجع السيبأ،   -
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 طبه ل و لسفل  ظيـ القحةهـ.
 انًطهت األٔل

 طجٛؼخ ٔفهسفخ َظبو انزحكٛى فٗ يُبصػبد انؼمٕد اإلداسٚخ

قحةهـ عل  دعيوـ هسيسهل قظتػس بوءػوح طبه ػل و لسػفل  ظػيـ القحةػهـ اسقيل  ظيـ ال
 التيصل والق  قماله عف حاسه مف ال ظـ، والق  همةف إجميلتي    ال ري  القيلهل:

: هف الفلسفل الق  هرـو علاتي  ظيـ القحةهـ ققمثا    اقجػيه إداسة طس ػي ال ػلاع الحػسة أ :او
با تمػػي عػػف طساػػأ القحةػػهـ ب اػػداز عػػف قءػػيل الدولػػل  إلػػ  االقفػػيؽ علػػ  إ تػػيل ال ػػلاع المثػػيس

السسػػمي، سػػوال هيػػيف هػػرا االقفػػيؽ صػػسطيز هـ مصػػيسطل مػػع إقػػساس المصػػسع لتػػرا االقفػػيؽ، الػػرس 
 .(39)اب   عل  رلؾ ااسيا هف هةوف اقفيؽ القحةهـ محوس ال القل باف طس ي ال لاع

القػ  هدت إلػ  قبلػوس م ػيلـ  : هف قلؾ الفلسفل الق  هرـو علاتي  ظػيـ القحةػهـ هػيي  ي او
هرا ال ظيـ وج لت لا طبه ل تيصل، قمثلت قلؾ الطبه ل  همي اقسـ با مف مماػلات قحػدو 
بػػػرطساؼ ال ػػػلاع إلػػػ  ولػػػوج طسارػػػل دوف طسارػػػل قءػػػيل الدولػػػل السسػػػمي الػػػرس اقسػػػـ بػػػيلبطل 
الصػػداد  ػػ  الفصػػا  ػػ  ال ػػلاع ومػػي ه قساػػا مػػف عال هػػل قػػسدس إلػػ  إ صػػيل سػػسال الم ػػيمالت 
الريومل باف طس ي ال لاع، بيكءي ل إل  التصومل الق  ق يؿ مف  قلػؾ ال القػل بػاف طس ػي 

. (40)ال ػػػلاع،  يلودهػػػل هػػػي القػػػ  قحػػػهط ب ظػػػيـ القحةػػػهـ ةرسػػػلوب مقطػػػوس لفػػػ  الم يلعػػػيت
اامػػس الػػرس اقسقػػب علػػ  رلػػؾ ااسػػيا: هف مجػػسد اقفػػيؽ طس ػػي ال ػػلاع علػػ  ولػػوج طساػػأ 

هف ه ػػد رلػػؾ إ صػػيحيز مػػف جي ػػب التصػػـو عػػف سحبػػقتـ  ػػ   القحةػػهـ ك تػػيل ال ػػلاع با تمػػي
حيؿ هرا ال لاع ب اداز عف طساأ قءيل الدولل السسمي.  ترا مي قـ إجيلة الط ف علػ  حةػـ 
سادقتـ،  ءػالز  القحةهـ ه  ي عسءا عل  هرا الرءيل وهو مي اق ي   مع اقفيؽ التصـو وا 

 .(41)س لف  الم يلعيتهف مف صرف رلؾ إحجيـ التصـو    هرا ااسلوب المقطو 
: هف اقفػيؽ التصػـو علػ  ولػوج طساػأ القحةػهـ اتػدؼ إلػ  قحراػأ عدالػل سػسا ل ي لي او

عف طساأ هرا ال ظيـ الم ظوس،  ترا مي قػـ إجػيلة الط ػف علػ  حةػـ القحةػهـ همػيـ الرءػيل 
                                                 

 .287داس ال تءل ال س،هل،   السقيبل عل  هعميؿ المحةمل، د/    وس صحيقا: (39)
 طيؽ السقيبل الرءيوهل عل  القحةهـ    الم يلعيت اكداسال رات الطبه هػل  د/ ص بيف هحمد سمءيف: (40)

 .147،  2009داس ال تءل ال س،هل،  ال ردهل،
 .148د/ ص بيف هحمد سمءيف: المسجع السيبأ،   (41)
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 تف ال دالل ه ي قيوف للرءيل السسمي ولػها للقحةػهـ. ورلػؾ إرا مػي قػسست محةمػل الط ػف 
 .(42)حةـ القحةهـ اف حةـ محةمل الط ف ه ي هحا محا حةـ القحةهـق داا 

: هف طبه ػػل و لسػػفل  ظػػيـ القحةػػهـ القػػ  هرػػـو علاتػػي ال اقفػػأ مػػع إجػػيلة المصػػسع رابعثث او
للط ف    حةـ القحةهـ بطسؽ الط ف الق  هط ػف بتػي علػ  هحةػيـ الرءػيل اف مػف صػرف 

قػب علػ  رلػؾ هف هةػوف م ػا القحةػهـ رلؾ إطيلل همس القريءػي ولػها قرصػاسه، ممػي قػد اقس 
مسحلل عف مساحا القريءي المءي ل مف المصسع بطساأ حاس مبيصػس ومػي رلػؾ إال ءػهيع 
للوقػػت وال فرػػػيت و ػػػ  هػػػره الحػػػػيلل هةػػػوف المصػػػسع قػػػد قسػػػبب  ػػػ  إ ػػػساغ  ظػػػيـ القحةػػػهـ مػػػف 

 .(43)مءمو ا و لسفقا الق  هرـو علاتي
لرػوؿ بر ػا لػف هةػوف مفاػداز  ػ  صػيل اكسػساع وهرا مي حدا بجي ب مػف الفرػا الفس سػ  إلػ  ا

 ػػ  مسحلػػل القحةػػهـ إرا ةي ػػت مسحلػػل مػػي ب ػػد القحةػػهـ سػػوؼ قطػػوؿ بسػػبب قفرػػد طػػسؽ الط ػػف 
 .(44)عل  الحةـ الصيدس عف هاول القحةهـ هو عدـ قوا رتي مع  ظيـ القحةهـ  فسا

لحػػيؿ وب ػػد هػػرا ال ػػس  المػػوجل لطبه ػػل و لسػػفل  ظػػيـ القحةػػهـ التيصػػل اجػػدس ب ػػي وا
هرا اال قريؿ لقرسػهـ مػدس  قوا ػأ طػسؽ الط ػف  ػ  حةػـ القحةػهـ مػع طبه ػل و لسػفل  ظػيـ 

 القحةهـ وتيصل    م يلعيت ال رود اكداسال وهرا هو موءوع المطلب الثي ي.
 انًطهت انثبَٙ

 يذٖ رٕافك طشق انطؼٍ فٗ حكى انزحكٛى يغ طجٛؼخ ٔفهسفخ 

 خَظبو انزحكٛى فٗ يُبصػبد انؼمٕد اإلداسٚ

هسػػلف ي بهػػيف طبه ػػل و لسػػفل  ظػػيـ القحةػػهـ القػػ  اسقيػػل علاتػػي و،ػػدو تي ال قػػواـ ل ظػػيـ 
القحةهـ ة ظيـ تي  ومسػقرا لػا طبه قػا التيصػل القػ  قماػله عػف حاػسه مػف الػ ظـ.  مػف 
الم لػػـو هف طػػسؽ الط ػػف  ػػ  ااحةػػيـ قق ػػوع إلػػ  طػػسؽ ط ػػف عيدهػػل، وطػػسؽ ط ػػف حاػػس 

                                                 
 .289د/    وس صحيقا: المسجع السيبأ،   (42)
 .222يبأ،  د/ عاد   الرصي : المسجع الس (43)

(44)  Perrot: Les voies de recours, Op. Cit. P. 269. 
- Lou ssouran "Y": Les voies de recours dand le decert du 14 Mai 1995 

relatifá l'arbitrage rev. arb. 1980. P. 672. 
 .289، داس ال تءل،  السقيبل عل  هعميؿ المحةملهصيس إلها د/    وس صحيقا:  -
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  س  ليالهمي عبس ال ري  القيلهل:عيدهل اامس الرس اق اف علا ي الق
 أٔال : طشق انطؼٍ انؼبدٚخ: 

هوءح ي هف طسؽ الط ف ال يدهل    حةـ القحةهـ ققمثػا  ػ  االسػقو يؼ  رػط ةطساػأ ط ػف 
عػػيد  وحاػػد ب ػػدمي اقجتػػت م ظػـػ الػػ ظـ الري و هػػػل إلػػ  إلغػػيل الم يسءػػل  ػػ  ااحةػػيـ الرءػػػيوهل 

الػرس هرػـو علػ   لسػفل وطبه ػل تيصػل ققمثػا  ػ  بصفل عيمل، وعدـ قصوسهي    مجيؿ القحةهـ 
مصػػػدسه هال وهػػػو االقفػػػيؽ بػػػاف التصػػػـو علػػػ  إ تػػػيل ال ػػػلاع المثػػػيس باػػػ تـ اامػػػس الػػػرس ال همةػػػف 
احػػػػدهـ االدعػػػػيل ب ػػػػدـ علمػػػػا برهػػػػيـ تصػػػػومل القحةػػػػهـ هػػػػرا بصػػػػفل تيصػػػػل. ومػػػػف الم لػػػػـو هف 

ة علػػ  سػػباا الحصػػس، االسػػقو يؼ ةطساػػأ ط ػػف عػػيد   ػػ  ااحةػػيـ ال اب ػػ  علػػ  هسػػبيب محػػدد
بػػا هف مجػػسد تسػػيسة التصػـػ لػػدعواه قمة ػػا مػػف اللجػػول إلػػ  االسػػقو يؼ ا  سػػبب ةػػيف. اامػػس 
الػػػرس اقسقػػػب علهػػػا بػػػرف الط ػػػف بيالسػػػقو يؼ ال اق يسػػػب مػػػع طبه ػػػل و لسػػػفل  ظػػػيـ القحةػػػهـ القػػػ  
اسقيػػػػل علاتػػػػي والقػػػػ  قتػػػػدؼ  ػػػػ  المرػػػػيـ ااوؿ إلػػػػ  الحصػػػػوؿ علػػػػ  عدالػػػػل سػػػػسا ل، ممػػػػي حػػػػدا 

سا يت القحةهـ الحداثل إل  مسياسة هرا االقجػيه وا عػالف عػداوتي لتػرا الطساػأ مػف طػسؽ الط ػف بقص
   مجيؿ القحةػهـ، ومػف با تػي الطػيبع القصػسا ي المصػس ، الػرس حظػس الط ػف بيالسػقو يؼ علػ  

مسا  ػػيت مالحػػيةر وهيػػد علهػػا بمرقءػػ   51حةػـػ القحةػػهـ صػػساحل  ػػ  قػػي وف المسا  ػػيت الحػػيلي رـ
و.(45)94لس ل  27مف قي وف القحةهـ الحيلي سقـ  52/1الميدة 

وبػػػيلسحـ مػػػف وءػػػوح عػػػدـ ق يسػػػب الط ػػػف بيالسػػػقو يؼ مػػػع طبه ػػػل و لسػػػفل القحةػػػهـ القػػػ  
إال هف ه ػيؾ تال ػيز  ػ  الفرػا، حاػػث رهػب  فػس قلاػا إلػ  هف سػسعل القريءػػي  –سػبأ إهءػيحتي

و يؼ  ػػ  حةػـػ القحةػػهـ ال قيػػوف بػػر  حػػيؿ علػػ  حسػػيب ال دالػػل.  ءػػالز عػػف هف اسػػقب يد االسػػق
قػػد اقسقػػب علهػػا قحصػػاف هػػرا الحةػـػ علػػ  الػػسحـ مػػف احقمػػيؿ تطػػره  ػػ  قطباػػأ الرػػي وف الػػرس 
اج ا مف مجسد قطباػأ الرػي وف الموءػوعي مجػسد القػلاـ  ظػس ، وا قتػ  إلػ  إجػيلة االسػقو يؼ 
ةطساػػأ مػػف طػػسؽ الط ػػف  ػػ  حةػـػ القحةػػهـ مسقصػػتداز  ػػ  قرااػػد سههػػا هػػرا إلػػ  موقػػم ب ػػ  

ظمػل الري و هػػل القػػ  هجػػيلت االسػػقو يؼ ةيلرػػي وف الفس سػي. باػػد هف الجي ػػب الغيلػػب مػػف الفرػػا اا 
موقفػػػيز مغػػػياساز للػػػسه  السػػػيبأ، حاػػػث اقب ػػػ  موقػػػم المصػػػسع المصػػػس  بحظػػػس  -وبحػػػأ –اقتػػػر

                                                 
، سسيلل دةقوساه، ةلهل الحروؽ، جيم ػل عػاف صػما، والهل الرءيل عل  القحةهـ د/ علي سيلـ إبساههـ: (45)

1997. 
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و:(46)االسقو يؼ    مجيؿ القحةهـ مسق داز    رلؾ إل  جملل مبسسات ةيلقيلي
الصساحل للتصـو القػ  قالقػت علػ  إ تػيل ال ػلاع با تمػي  هف االسقو يؼ اتيلم اكسادة -1

عػػف طساػػأ القحةػػهـ ب اػػداز عػػف قءػػيل الدولػػل السسػػمي ومػػي اقسػػـ بػػا مػػف عال هػػل قػػسدس 
إل  إ صيل سسال الم يمالت الريومل باف طس ي ال لاع؛  ءالز عف التصومل الق  ق ػيؿ 

عػف هػرا ااسػلوب  مف قلؾ ال القػل بػاف طس ػي ال ػلاع ممػي اػسد  إلػ  إحجػيـ التصػـو
 الم ظوس لف  الم يلعيت.

هف إجيلة الط ف بيالسقو يؼ عل  حةـ القحةهـ اسد  إلػ  عػلوؼ طس ػي ال ػلاع بصػرف  -2
 ال رد اكداس  إل  اكحجيـ عف ولوج هرا الطساأ ك تيل ال لاع المثيس با تمي.

بيب محػػدودة مػػف الم لػػـو هف االسػػقو يؼ ال هفقػػس  عابػػيز  ػػ  الحةػػـ وال هسػػق د إلػػ  هسػػ -3
مف قبا المصسع عل  سباا الحصس، با هف مف اتسس الدعوس لا الحأ  ػ  اسػقو يؼ 
الحةػػـ الصػػيدس  اتػػي حقػػ  ولػػو لػػـ هسػػق د إلػػ  هسػػبيب قي و هػػل صػػحهحل اف مصػػلحقا 
ه ي إثيسة ال ربيت ووءع ال ساقاا    ق فار الحةـ الصيدس ءده و   رلػؾ إطيلػل امػد 

 القريءي.
الط ػػف علػػ  حةػػـ القحةػػهـ همػػيـ الرءػػيل،  ػػتف ال دالػػل ه ػػي قيػػوف هف مػػف صػػرف إجػػيلة  -4

للرءػػػيل السسػػػمي ولػػػها القحةهمػػػي ورلػػػؾ إرا مػػػي قػػػسست محةمػػػل الط ػػػف ق ػػػداا حةػػػـ 
 .(47)القحةهـ اف حةـ محةمل الط ف هحا محا حةـ القحةهـ

وبيل سػػبل لل ظػػيـ الفس سػػي الػػرس اسقصػػتد بػػا الػػسه  الم ػػيه  لحظػػس االسػػقو يؼ  ػػ  حةػـػ  -5
 ةمػي سها ػي هف هػرا ال ظػيـ همػ ح للتصػـو إمةي هػل الق ػيلؿ عػف هػرا الطساػأ، سػوال ، حةهـالق

قبػػػا ال ػػػلاع هو ب ػػػده،  ءػػػالز عػػػف هف اللجػػػول لطساػػػأ االسػػػقو يؼ  ػػػ  حةػػـػ القحةػػػهـ ءػػػواا 
                                                 

، د/ علػي 43،  1988مبط ػل داس الم ػيسؼ،  القحةهـ االتقهػيس  واكجبػيس ،د/ هحمد هبو الو ي: ر (46)
 هحمػػػد عبػػػد ، د/  289،  2000، داس ال تءػػػل ال س،هػػػل، رالط ػػػف  ػػػ  هحةػػػيـ القحةػػػهـر بسةػػػيت:
 دساسػل مريس ػػل، –حػدود السقيبػػل الرءػيوهل علػ  القحةػػهـ الػداتلي  ػػ  م يلعػيت ال رػود اكداساػػل ال  ػهـ:

، 2007طب ػػػػل  حةػػػػـ القحةػػػػهـ، ، د/ عاػػػػد   الرصػػػػي :249،  2002داس ال تءػػػػل ال س،هػػػػل، 
ع ، د/ سجػػػػب   السػػػػاد: المسجػػػػ556، د/ ولاػػػػد   عبػػػػيا: المسجػػػػع السػػػػيبأ،  225، 224 

 .388، 387السيبأ،  
(47)  De Boisseson "M", ledroit Francais Op Cit. P. 359.  
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للغيهػػل علػػ  الػػسحـ مػػف ةثػػسة الرءػػيهي القحةهمهػػل  ػػ  قلػػؾ البلػػد. بيكءػػي ل إلػػ  هف المصػػسوع 
قحةػػهـ  ػػ  قػػي وف اكجػػسالات المد هػػل الفس سػػي الجداػػد ج ػػا الريعػػدة المرػػدـ لق ػػداا  ظػػيـ ال

ال يمػػػل هػػػي عػػػدـ جػػػوال اسػػػقو يؼ حةػػـػ القحةػػػهـ مػػػي لػػـػ اقفػػػأ الطس ػػػيف علػػػ  حاػػػس رلػػػؾ 
.  ءػالز عػف هف مجلػا الدولػل الفس سػ   ػ  قرساػسه ل ػيـ (48)( مف مصسوع الرػي وف 1477)ـ

جػػػسالات المد هػػػل  ػػػ  حةػػـػ ،  ػػػيدس بءػػػسوسة قطباػػػأ ااحةػػػيـ ال يمػػػل  ػػػ  قػػػي وف اك1993
القحةػػػهـ  ػػػ  المػػػواد اكداساػػػل. وههمتػػػي السػػػميح للتصػػـػ بتمةي هػػػل الق ػػػيلؿ عػػػف االسػػػقو يؼ، 

( 1484وق ظػػهـ دعػػوس بطػػالف هػػرا الحةػـػ علػػ  حػػساس الػػدعوس الػػواسدة  ػػ   فػػا المػػيدة )
وهػػرا مػػي هدسةػػا مصػػسوع القحةػػهـ اكداسس الم ػػسو  ااف علػػ  السػػيحل الري و هػػل الفس سػػهل، 

اث هوصت مجموعل ال ما المةلفل بوءػع هػرا المصػسوع واقفرػوا بيالجمػيع علػ  ءػسوسة ح
 .(49)اسقب يد طساأ االسقو يؼ    حةـ القحةهـ الصيدس    ال رد اكداسس 

هف الػػػدوس الػػػرس ال بػػػا االسػػػقو يؼ  ػػػ  م يلعػػػيت ال رػػػود اكداساػػػل ابػػػدو ءػػػوهالز وهمثػػػا  -6
ة عيمػل  ػ  الرػي وف اكداس  هةػسا مبػده مةي ل مقواء ل، إر لها ه ػيؾ مبػده هو قيعػد

القريءػػي علػػ  دسجقػػاف وه طهػػا ع يهػػل تيصػػل  ءػػالز عػػف هف القريءػػي علػػ  دسجقػػاف 
لا قهمػل قصػسا هل ولػها دسػقوسال. وبيلقػيلي اجػول للمصػسع ال ػيد  اسػقب يد الط ػف  ػ  
ب   الم يلعيت واالققػساب لػب   ااصػةيؿ مػف الرءػيل التػي  بسػلطل الفصػا  ػ  

ةمحةمػل هوؿ دسجػل وعػدـ ق لػأ رلػؾ اامػس بيل ظػيـ ال ػيـ ليو ػا ه قبػس هحػد  ال لاع ه 
الءمي يت المرػسسة اطساؼ التصومل والق  اجول الق يلؿ ع تي بموجب اقفيؽ صػساح 

 .(50)هصدس ع تـ
 ثبَٛب : طشق انطؼٍ غٛش انؼبدٚخ:

س هوءح ي هف طسؽ الط ف حاس ال يدهل    ااحةيـ هي ال ر  والقمػيا إعػيدة ال ظػ
                                                 

 .389د/ سجب   الساد: المسجع السيبأ،   (48)
(49)  Arbitrage. Op. Cit., P. 143, Rapport 13 Mars 2007. 

- Labetoulle "D": l'arbitrage, Op. Cit., P. 143, Repport 13 Mars 2007. 
- www.justice.gouv.fr. P.16. 

 .389هصيس إلها د/ سجب   الساد: المسجع السيبأ،   -
 .390د/ سجب   الساد: المسجع السيبأ،   (50)
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وط ف التػيسج عف التصومل،  تػا ققوا ػأ هػره الطػسؽ مػع طبه ػل و لسػفل القحةػهـت وهػرا 
مي  جاب علها مف تالؿ قراهـ قلؾ الطػسؽ لبهػيف مػدس قوا رتػي مػع طبه ػل و لسػفل القحةػهـ 

 ورلؾ عل  القفصاا القيلي:
 انطؼٍ ثبنُمط: -1

محػػييـ الدولػػل  ه ػػسؼ الط ػػف بػػيل ر  بر ػػا ط ػػف  ػػ  ااحةػػيـ ال تيوهػػل الصػػيدسة عػػف
بسػبب متيلفقتػػي للرػػي وف. حاػث ا حصػػس دوس محةمػػل الػػ ر   ػ  قوحاػػد المبػػيدل الري و هػػل 
الق  قطبرتي المحييـ عل  اتقالؼ ه واعتي لقوحاد قطباأ هو قفساس ال   الرػي و ي الواحػد 
حقػػ  ال قػػرهب المحػػييـ  ػػ  قطبهرػػا وقفسػػاسه وقروالػػا مػػراهب صػػق  قطبهرػػيز لمبػػده المسػػيواة 

الرػػػي وف. وحاػػػث هف هاوػػػل القحةػػػهـ ال ق ػػػد محةمػػػل مػػػف محػػػييـ الدولػػػل هو دسجػػػل مػػػف همػػػيـ 
دسجػيت القريءػػي اامػػس الػػرس اقسقػػب علػػ  رلػؾ، هف الط ػػف بػػيل ر  اق ػػيس  مػػع طبه ػػل 

و:(51)و لسفل القحةهـ الق  اسقيل علاتي وههل رلؾ
ا هو قفسػاسه هف هاول القحةهـ ال قطبأ قي و يز واحػداز هحػس  المصػسع علػ  قوحاػد قطبهرػ -ه

ةمي هو الحيؿ بيل سبل للري وف الداتلي، با قطبأ هاول القحةهـ قواعػد وقػوا اف مقبيا ػل 
 والق  قتقلم مف اقفيؽ آلتس ومف قحةهـ آلتس.

هف الط ػػف بػػيل ر  ال همةػػف هف اوجػػا مبيصػػسة إلػػ  حةػػـ القحةػػهـ بيعقبػػيسه لػػها حةمػػيز  –ب
  تيوهيز صيدساز عف محييـ الدولل.

بػػػيل ر  اق ػػػيس  مػػػع طبه ػػػل و لسػػػفل القحةػػػهـ وهفسحػػػا مػػػف ةػػػا قهمػػػل لػػػا  هف الط ػػػف -جػ
وههمتي سسعل الحصوؿ عل  عدالل سسا ل واج ا القحةهـ اػسوؿ  ػ  ال تيهػل إلػ  رات 
 -مسػػيس القريءػػي همػػيـ المحػػييـ بمػػي هحملػػا هػػرا الطساػػأ مػػف مسػػيول رهاوػػل القحةػػهـ

ولمػي ةػيف الوءػع والحيلػل  ر ر  مي الجدوس إرف مف اللجول إل  القحةهـت  -اسقو يؼ
هػره،  هةػػوف المصػػسع المصػس  والمرػػيسف قػػد هحسػػف صػ  يز بيسػػقب يدهـ الط ػػف بػػيل ر  
 ػػػ  حةػػػـ القحةػػػهـ. باػػػد ه ػػػا، إرا ةػػػيف الط ػػػف بػػػيل ر  ال اجػػػول مبيصػػػسة بصػػػرف حةػػػـ 

                                                 
ولاػػد عبػػيا: المسجػػع ، د/ 37مسجػػع سػػيبأ،   طػػسؽ الط ػػف  ػػ  حةػػـ القحةػػهـ، د/ علػػي بسةػػيت: (51)

  .514السيبأ،  
 .227د/ هحمد الساد صيو : المسجع السيبأ،  
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القحةهـ، إال ه ا اجول الط ف بيل ر  بطساأ حاس مبيصػس  ػ  هػرا الحةػـ عػف طساػأ 
  يؼ الصيدس    دعوس بطالف حةـ القحةهـ.الط ف    حةـ االسقو

 :انطؼٍ ثبنزًبط إػبدح انُظش -2

ه ػػػسؼ الط ػػػف بيلقمػػػيا إعػػػيدة ال ظػػػس بر ػػػا طساػػػأ ط ػػػف حاػػػس عػػػيدس  ػػػ  ااحةػػػيـ 
ال تيوهػػل اس ػػع إلػػ  رات المحةمػػل القػػ  هصػػدست الحةػػـ واتػػدؼ إلػػ  م يلجػػل مػػي اػػسد  ػػ  

قػػػد هدس إلػػػ  القػػػرثاس  ػػػ  قػػػساس الحةػػػـ مػػػف تطػػػر  ػػػ  قرػػػداس الوقػػػيوع، إرا ةػػػيف هػػػرا التطػػػر 
الريءػػي بحاػػث مػػي ةػػيف لهصػػدس علػػ  ال حػػو الػػرس صػػدس بػػا لػػو لػػـ هرػػع  ػػ  هػػرا التطػػر. 
و ظساز اف المصسع المصسس قػد هلغػ  الط ػف بيلقمػيا إعػيدة ال ظػس  ػ  حةػـ القحةػهـ و رػيز 

ـ القػ  حصػ ت حةػـ القحةػهـ 1994لسػ ل  27مف قي وف القحةهـ سقػـ  52/1ل   الميدة 
طسؽ الط ف الم صو  علاتي  ػ  قػي وف المسا  ػيت.  رػد حػدث تػالؼ  ػ  الفرػا  مف ةا

و.(52)مي باف م يس  ومساد لترا المسلؾ
رهػػب  ساػػأ مػػف الفرػػا إلػػ  هف المصػػسع المصػػس   ػػ  اسػػقب يده الط ػػف بيلقمػػيا إعػػيدة 
ال ظػػس  ػػ  حةػػـ القحةػػهـ قػػد جي بػػا الصػػواب، إر هف هػػرا الطساػػأ مػػف طػػسؽ الط ػػف حاػػس 

ا ءػمي ل متمػل ءػد ةػا حةػـ هصػدس ب ػيل علػ  حػش هو قلواػس وقػت صػدوس ال يدهل همث
الحةـ، هو ب ػيل علػ  صػتيدة صػيهد قءػي ب ػد صػدوسه بر تػي مػلوسة هو حاسهػي  ػ  ااسػبيب 

مػػػف قػػػي وف المسا  ػػػيت الحػػػيلي. وال صػػػؾ هف قحصػػػاف  241الم صػػػو  علاتػػػي  ػػػ  المػػػيدة 
صػػسا هيز واءػػحيز اػػسد  إلػػ  حةػػـ القحةػػهـ سحػػـ مػػي هصػػوبا مػػف قلواػػس هو حػػش ه ػػد  رصػػيز ق

إهػػػداس اليثاػػػس مػػػف المبػػػيدل الري و هػػػل وه ػػػي همةػػػف الرػػػوؿ بيلف ػػػا هف ع صػػػس السػػػسعل الػػػرس 
ابقغها المصسع هةوف عل  حسيب ال دالل. إال هف هػرا الػسه  ا رسػـ حػوؿ الحػا الػرس اجػب 

                                                 
هحمػػػػػد: المسجػػػػػع السػػػػػيبأ،  ، د/ سجػػػػػب   السػػػػػاد579د/ ولاػػػػػد   عبػػػػػيا: المسجػػػػػع السػػػػػيبأ،   (52)

ال تءػل ال س،هػل، ر، طب ػل داس الوسػهط  ػ  قػي وف الرءػيل المػد ي"د/  قحػي والػي:  .393، 392 
الطب ػل ااولػ ، م صػرة  رقػي وف القحةػهـ  ػ  ال ظساػل والقطباػأر،  قحي والي: ، د/1081،  1993

الط ػػػػف بػػػػيلبطالف علػػػػ  هحةػػػػيـ  د/ حفهظػػػػل حػػػػداد: ،542،  2007ؼ بيالسػػػػة دسال، يس داس الم ػػػػ
 مسػيوا  ػ  القحةػهـ، ، د/ سءي الساد عبد المجاد:233،   1997داس الفةس الجيم ي،  القحةهـر،

 .4067داس ال تءل ال س،هل، بدوف س ل  صس،  
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اقبيعا إلال موقم المصػسع هػرا  ػرهب جي ػب إلػ  الم ػيداة بءػسوسة إءػي ل هسػبيب القمػيا 
إعػػيدة ال ظػػس إلػػ  حػػيالت دعػػػوس الػػبطالف، بحاػػث همةػػف الط ػػػف بتػػره الػػدعوس  ػػ  حةػػػـ 
القحةػػػهـ إرا قػػػوا ست إحػػػدس حػػػػيالت القمػػػيا إعػػػيدة ال ظػػػس علػػػػ  حػػػساس مػػػي قػػػسسه المصػػػػسع 

. با مػي رهػب الجي ػب ااتػس مػف هػرا (53)/ب مسا  ػيت186اليواقي بمرقء   ػ  المػيدة 
قمػػيا إعػػيدة ال ظػػس ةطساػػأ مسػػقرا للط ػػف  ػػ  الػػسه  إلػػ  الم ػػيداة بءػػسوسة إقػػساس طساػػأ ال

مػف قػي وف القحةػهـ بمػي هسػمح للط ػف  52حةـ القحةهـ بقدتا المصسع لق داا    المػيدة 
بتػرا الطساػػأ. مػػع مساعػية عػػدـ ااتػػر بةػػا حػيالت القمػػيا إعػػيدة ال ظػس الػػواسدة  ػػ  المػػيدة 

لل إثبػيت ثبػت مسا  يت وقصسه عل  حيلل صدوس حةـ القحةهـ ب يل عل  حش هو هد 241
قلواسهػػػي لمػػػػف ه قبػػػػس الحةػػػػـ الصػػػػيدس  ػػػػ  الػػػػدعوس حجػػػػل علهػػػػا ولػػػػـ هةػػػػف قػػػػد هدتػػػػا  ػػػػ  
التصػػومل، وقحداػػد االتقصػػي  ب ظػػس اكلقمػػيا بتعػػيدة ال ظػػس لتاوػػل القحةػػهـ إرا ةي ػػت 
ميلالػػػػت م  رػػػػدة، وللمحةمػػػػل المتقصػػػػل هصػػػػالز ب ظػػػػس ال ػػػػلاع إرا لػػػػـ قيػػػػف هاوػػػػل القحةػػػػهـ 

وبحػػأ إلػػ  قرااػػد موقػػم المصػػسع المصػػس   –آتػػس مػػف الفرػػا . با مػػي رهػػب  ساػػأ(54)م  رػػدة
   اسقب يده الط ف بيلقميا إعيدة ال ظس    حةـ القحةهـ، اسػق يداز إلػ  ه ػا اق ػاف قفسػاس 
ااسػػبيب القػػ  قرػػـو علاتػػي دعػػوس بطػػالف حةػػـ القحةػػهـ بيعقبيسهػػي السػػباا الوحاػػد لمساج ػػل 

هسػبيب هػرا الػبطالف علػ  ءػول هسػبيب  حةـ القحةػهـ قفسػاساز واسػ يز. ةمػي ال اجػول قفسػاس
طسؽ الط ف    ااحةيـ وقهيستي علاتي، هو قتصهصتي وقراػدهي بغاػس  ػ ،  تػي هسػبيب 

. حاػػث همةػػف ادتػػيؿ الحيلػػل (55)جيم ػػل همةػػف هف ققسػػع لمػػي قصػػوس الفرػػا إ تػػي ال ققسػػع لػػا
الق  قب   علػ  حػش هو قلواػس هو ظتػوس وسقػل حيسػمل ةػيف هحقجلهػي التصػـ قحػت الب ػد 

مف قػي وف القحةػهـ والقػ  ققػهح س ػع دعػوس الػبطالف إرا  53ج مف الفرسة ااول  مف الميدة 

                                                 
قػػػوساه، ةلهػػػل الحرػػػوؽ، جيم ػػػل عػػػاف ، سسػػػيلل دةروالهػػػل الرءػػػيل علػػػ  القحةػػػهـر د/ علػػػي سػػػيلـ إبػػػساههـ: (53)

آثػػػػيس حةػػػػـ القحةػػػػهـ  ػػػػ  الرػػػػي وف  ، د/ ةمػػػػيؿ عبػػػػد الحماػػػػد عبػػػػد الػػػػسحهـ:352،  1997صػػػػما، 
 .476،  2000سسيلل دةقوساه، ةلهل الحروؽ، جيم ل عاف صما،  الوء ي والفرا اكسالمي،

 السػػاد هحمػػد: ، د/ سجػػب  41المسجػػع السػػيبأ،    الط ػػف  ػػ  هحةػػيـ القحةػػهـ، د/ علػػي بسةػػيت: (54)
 .147، د/ ص بيف هحمد سمءيف: المسجع السيبأ،  397المسجع السيبأ،  

 .226،  224د/ هحمد الساد صيو : المسجع السيبأ،   (55)
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وهػ  الحيلػل القػ   –ق رس عل  هحد طس   القحةهـ قردهـ د يعا إال سػبب تػيسج عػف إسادقػا
 اود الفرا الم يس  القجيه المصسع بيسقب يد الط ف بيلقميا إعيدة ال ظس م يلجقتي.

بطػػالف حةػػـ القحةػػهـ بطسارػػل ءػػم هل،  ءػػالز عػػف رلػػؾ  ت ػػا  يلمصػػسع ءػػم تي حػػيالت 
همةػػػف للتصػػػـ صػػػيحب المصػػػلحل إعػػػالف سوػػػها المحةمػػػل المتقصػػػل بتصػػػداس همػػػس الق فاػػػر 
بيالمق ػػيع عػػف اصػػداسه لمتيلفػػل الحةػػـ للمبػػيدل ااسيسػػهل القػػ  هرػػـو علاتػػي القريءػػ  والقػػ  

علػ  حػش هو وسقػل مػلوسة هو دلاػا قق لأ بيل ظيـ ال يـ والمقمثلل    عدـ جوال هبق يل الحةػـ 
 1994لسػػ ل  27ب مػػف قػػي وف القحةػػهـ سقػػـ  58/2حابػػا التصػػـ عمػػداز و رػػيز لػػ   المػػيدة 

والقػػ  قػػ   علػػ  ه ػػا ... رال اجػػول اامػػس بق فاػػػر حةػػـ القحةػػهـ و رػػيز لتػػرا الرػػي وف إال ب ػػػد 
 ل س،هلر.ه ا ال اقءمف مي اتيلم ال ظيـ ال يـ    جمتوسال مصس ا -... ب -القحراأ ه

 ػػػػيلمسجع ااسيسػػػػ  ه ػػػػي مػػػػي قػػػـػ االقفػػػػيؽ علهػػػػا وقءػػػػما ا ال رػػػػد اكداسس سػػػػوال مػػػػي ق لػػػػأ 
بيالقفػػػيؽ وق فاػػػر ال رػػػد وجمهػػػع الب ػػػود ااتػػػسس القػػػ  قءػػػم تي المق يقػػػد  ءػػػالز عػػػف هف الجتػػػل 
اكداساػػػل هةػػػوف قحػػػت  ظسهػػػي ع ػػػد االقفػػػيؽ علػػػ  الق يقػػػد مػػػع المق يقػػػد م تػػػي برهيمػػػا بيسػػػقهفيل 

قطلبتػي للق يقػد، وقيػوف مسػوولل وققحمػا مغبػل إهميلتػي حػيؿ قسػيهلتي مػع المق يقػد  الصسو  الق 
حيؿ عدـ قوا س الصسو  الق  قطلبقتي  ها، هءم إل  رلػؾ ه ػا ع ػد االقفػيؽ علػ  بػدل جلسػيت 
القحةهـ، ق رػد جلسػل ا ققيحهػل هرػـو ةػا مػف طس ػ  االقفػيؽ علػ  القحةػهـ بيكقفػيؽ علػ  مػي اػقـ 

حةػػهـ مػػف  رػػي  مثػػيس تػػالؼ ققمثػػا هسيسػػيز لل ػػلاع المثػػيس با تمػػيف بم  ػػ  عسءػػا علػػ  هاوػػل الق
 هف ةالز مف طس   القحةهـ عل  علـ بمي قءم ا ال رد اكداسس المبـس با تمي.

اامػػػس الػػػرس اقسقػػػب علهػػػا هف المصػػػسع اقسػػػيقيز مػػػع طبه ػػػل القحةػػػهـ و ظػػػيـ آلهػػػل حسػػػـ 
لهػػػل وحصػػػسهي  ػػػ  دعػػػوس م يلعيقػػػا قػػػد سسػػػـ سػػػباا إصػػػالح تطػػػر مػػػي هصػػػدس عػػػف هػػػره اآل

الػػبطالف ب ػػيل علػػ  هسػػبيب حػػددهي،  ت ػػا ا بغػػ  عػػدـ مريس ػػل هػػره الوسػػالل بسػػبا إصػػالح 
التطػػر  ػػػ  ال ظػػيـ الرءػػػيو ، التقال ػػػا عػػف  ظػػػيـ القحةػػػهـ مػػف حاػػػث إداسة الحةػػػـ، ودوس 

 اكداسة والري وف الرس عل  هسيسا قصدس ااحةيـ، والتدؼ مف سبا اكصالح.
ؽ الط ػػف  ػػ  حةػػـ القحةػػهـ  ػػ  طساػػأ واحػػد هػػو س ػػع دعػػوس إف المصػػسع اتقػػلؿ طػػس 

بطػالف حةػـ القحةػهـ قوصػػالز ل ػدـ إطيلػل همػػد ال ػلاع، حاػث هف مػػدة الط ػف بيلقمػيا إعػػيدة 
ال ظػػس قبػػده مػػف قػػيسا  علػػـ الملػػقما بػػيلغش هو القلواػػس وهػػرا همػػس ال اػػسد  إلػػ  اسػػقرساس 
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ـ حػيؿ حػدوث حػش هو قلواػس مػف الحروؽ والمسايل الري و هل. با ه ػا همةػف لطس ػي القحةػه
هحػػػد طس هػػػا قبػػػا اآلتػػػس وهف اسجػػػع علهػػػا بػػػدعوس المسػػػوولهل حػػػيؿ قػػػوا س صػػػسوطتي مساػػػدة 
بيلمسػػق دات الدالػػل علػػ  رلػػؾ هو اقتػػير اكجػػسالات ال ريبهػػل قبػػا مػػف اسقيػػب القلواػػس وعلهػػا 

ا بػػيقي اكجػػسالات. وهػػرا الػػسه  اػػسد  إلػػ  اسػػقرساس الحرػػوؽ والمسايػػل الري و هػػل هف هسػػقيم
اامس الرس  سس م ا هف المصسع المصس  قد هحسف ص  يز بيسقب يده طساأ القمػيا إعػيدة 

مػػف قػػي وف القحةػػهـ  52/1ال ظػػس ةطساػػأ للط ػػف  ػػ  حةػػـ القحةػػهـ بمرقءػػ   ػػ  المػػيدة 
 .1994لس ل  27سقـ 
 ػٍ انخصٕيخ:  اػزشاض انخبسج -3

ه سؼ ط ف التيسج عف التصومل بر ا طساأ ط ػف حاػس عػيد  همةػف ليػا صػت  
لػػػـ هةػػػف طس ػػػيز هو ممػػػثالز  ػػػ  التصػػػومل الط ػػػف  ػػػ  الحةػػػـ الصػػػيدس  اتػػػي إرا سػػػبب لػػػا 

. إف المصسع المصػس  تال ػيز للمصػسع الفس سػي لػـ اجػل الط ػف  ػ  حةػـ القحةػهـ (56)ءسساز 
مػف  52/1   قي وف المسا  يت بمرقء   ػ  المػيدة بر  طساأ مف طسؽ الط ف الواسدة 

. الػػػرس اػػػسس (57)قػػػي وف القحةػػػهـ، اامػػػس الػػػرس لػػػـ الػػػأ قبػػػوالز لػػػدس  فػػػس مػػػف الفرػػػا الحػػػداث
ءػػػسوسة هف اقػػػدتا المصػػػسع المصػػػس  بػػػيل   علػػػ  إمةي هػػػل الط ػػػف  ػػػ  هحةػػػيـ القحةػػػهـ 

قءػع الغاػس بطساأ اعقسا  التػيسج عػف التصػومل رلػؾ لمواجتػل رالحػيالت ال ملهػل القػ  
را المصلحل باف صري السح ،  ال هو طسؼ هملػؾ مػي همليػا ااطػساؼ مػف حػأ الحءػوس 
وهدال هوجا د يعا، وال هو هج بػي مػف الغاػس، الػراف ال قمقػد إلػاتـ آثػيس حةػـ القحةػهـر. إال 

و:(58)ه  ي  رهب مع جي ب مف الفرا إل  هف هرا السه  محا  ظسف اسق يداز لآلق 
اقفيؽ القحةهـ هرقصس هثسه علػ  هطسا ػا  رػط،  ػال ق صػسؼ هػره اآلثػيس مف الم لـو هف  )ه(

                                                 
(56)  Vincent "J" et Guinchard, Op. Cit, P. 889.  

 .641، مسجع سيبأ،  بطالف حةـ القحةهـد/ تيلد هحمد حسف:  (57)
 .576ا: المسجع السيبأ،  د/ ولاد   عبي (58)

 .391د/ سجب   الساد هحمد: المسجع السيبأ،   
 Cass. Cham. Com. 23 Janvier 2007. Rev. Arb. 2007. P. 135. 

 (5، هيمش )391مصيس إلها    سسيلل د/ سجب   الساد: المسجع السيبأ،   
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إل  الغاس.  ءػالز عػف هف حجهػل حةػـ القحةػهـ هػي حجهػل  سػبهل قيصػسة علػ  هطسا ػا 
 رػػط. و ػػ  هػػرا الرػػوؿ ءػػميف لحميهػػل الغاػػس مػػف هءػػساس القحةػػهـ. وهػػرا مػػي قءػػت بػػا 

اقمقػػػػع بحجهػػػػل اامػػػػس محةمػػػػل الػػػػ ر  الفس سػػػػهل برولتػػػػي: رإرا ةػػػػيف حةػػػػـ القحةػػػػهـ ال 
 المرءي إال بيل سبل لل لاع الرس  صا  ها،  ت ا ال همةف االحقجيج با عل  الغاسر.

هف الريعدة المرسسة    الصسا ل ال يمػل ل جػسالات  ػ  الرػي وف الوءػ ي الفس سػي ه ػا  )ب(
هصقس   ػهمف هط ػف  ػ  الحةػـ هف هةػوف طس ػيز  ػ  التصػومل القػ  صػدس  اتػي الحةػـ 

مسا  ػػػػيت. همػػػي مػػػف لػػػػـ هةػػػف طس ػػػيز  ػػػػ   211 ػػػف  هػػػا و رػػػػيز لػػػ   المػػػيدة المػػػساد الط
التصػومل  ػال هربػا م ػا الط ػف  ػ  الحةػػـ الصػيدس  اتػي، وا  مػي علهػا هف ا ةػس حجهػػل 

 الحةـ ال  هحقج با علها بدعوس عدـ االعقداد بحةـ القحةهـ.
جػيلة الط ػػف هف طبه ػل و لسػفل القحةػهـ ال ققطلػب ق ػوع طػسؽ الط ػف  ػ  هحةيمػا،  ت  )جػ(

 ػػ  حةػػـ القحةػػهـ بػػيلطسؽ راقتػػي المرػػسسة  ػػ  هحةػػيـ الرءػػيل قفػػسغ القحةػػهـ مػػف حياقػػا 
ومءػمو ا،  ءػالز عػف هف السػميح للغاػس بػيلط ف  ػ  حةػـ القحةػهـ سػه ود بيلتصػػـو 
إلػػػ  طبرػػػيت المحػػػييـ المتقلفػػػل وهػػػرا مػػػي اق ػػػيس  مػػػع إسادة ااطػػػساؼ  ػػػ  اسػػػقب يد 

 س اقفروا عل  إ تيوا عف طساأ القحةهـ.الرءيل السسمي مف  ظس ال لاع الر
إعػػػالف اامػػػس بيلق فاػػػر ملاػػػا بيلصػػػػهغل ، هف مػػػف مرػػػدميت ق فاػػػر ااحةػػػيـ بصػػػفل عيمػػػل )د(

الق فارهل، وهف هرا اامس ال هصدس إال عل  هطسا ا  رػط الػراف مثلػوا  ػ  التصػومل دوف 
ـ همثػػا  ػػ  الغاػػس الػػرس لػػـ همثػػا  ػػ  التصػػومل.  ةاػػم اػػقـ الق فاػػر قبػػا الغاػػس الػػرس لػػ

التصوملت  يلفس  ه ي هسػقحاا قي و ػيز قحررػا السػقحيلل صػدوس همػس بيلق فاػر ءػد حاػس 
هطػػساؼ التصػػومل، اامػػس الػػر  اوءػػح بجػػالل صػػحل مػػي رهػػب إلهػػا المصػػسع المصػػس  

 .  مف اسقب يده اعقسا  التيسج عف التصومل ةطساأ ط ف    حةـ القحةهـ
 انخبرًخ

عيز هيمػػيز وحاوهػػيز مػػف هجػػا لاػػيدة  يعلهػػل  ظػػيـ ق يول ػػي  ػػ  هػػرا البحػػث الميثػػا موءػػو 
القحةػػػهـ  ػػػ  مجػػػيؿ م يلعػػػيت ال رػػػود اكداساػػػل هال وهػػػو طػػػسؽ الط ػػػف  ػػػ  حةػػػـ القحةػػػهـ 
الصػػػيدس  ػػػ  قلػػػؾ الم يلعػػػيت ومػػػدس قوا رػػػا مػػػع طبه ػػػل و لسػػػفل  ظػػػيـ القحةػػػهـ وسها ػػػي هف 

دس عػػػف المصػػػسع الفس سػػػ  هءػػػع حةػػػـ القحةػػػهـ الػػػداتل   ػػػ  مسقبػػػل مصػػػيبتل للحةػػػـ الصػػػي
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الرءػػيل السسػػم ، حاػػث هجػػػيل الط ػػف علهػػا بػػب   الطػػػسؽ ال يدهػػل ةيالسػػقو يؼ وب ػػػ  
الطػػسؽ حاػػس ال يدهػػل ةيلقمػػيا إعػػيدة ال ظػػس وط ػػف التػػيسج عػػف التصػػومل. علػػ  تػػالؼ 
المصػػسع المصػػسس الػػرس لػػـ هحاػػل الط ػػف علػػ  حةػػـ القحةػػهـ سػػوال ةػػيف قحةػػهـ داتلػػ  هو 

ؾ طساػأ دعػوس الػبطالف حػيؿ قػوا س صػسوطتي دول  هو اج ب  إال عف طساأ الط ػف بسػلو 
وحيالقتي المحػددة علػ  سػباا الحصػس ال المثػيؿ ورال ػيه بقراػهـ موقػم المصػسعاف المصػسس 

 .  والفس س  ومدس قوا را مع طبه ل و لسفل  ظيـ القحةهـ
 انُزبئح

 أٔال : ثبنُسجخ نُظبو انزحكٛى فٗ يدًهّ:

 ظػيـ قػي و   تػي : ه تػد  هػا هطػساؼ ال رػد هف القحةهـ    م يلعيت ال رود اكداسال  (1)
اكداسس إل  اتقهيس محةماف لهفصلوا  ها دوف المحةمػل المتقصػل بػا بمرقءػ  اقفػيؽ 
مةقػػػوب بغهػػػل قسػػػوهل الم يلعػػػيت المثػػػيسة سػػػوال ةػػػيف صػػػسطيز هـ مصػػػيسطل مػػػع القػػػلامتـ 

 بيلحةـ الصيدس عف هاول القحةهـ.
ساز بتجيلقا للجػول إلػ  القحةػهـ  ػ  م يلعػيت هف المصسع المصسس قد قب   اقجيهيز مقحس  (2)

ال رػػود اكداساػػل ةي ػػل، سػػوال ةي ػػت مبسمػػل  ػػ  الػػداتا هو  ػػ  التػػيسج بءػػوابط وحػػدود 
م ا ل ققمثا    موا رل الولاس المتق  هو مف اقول  اتقصيصا بيل سػبل لفصػتي  

الػرس االعقبيسال ال يمل مع عدـ إجيلة القفوه   ػ  رلػؾ علػ  تػالؼ  ظاػسه الفس سػ  
قب   اقجيه مقصدد قبا هره المسرلل، حاث هف المبده السيود     س سػي هػو حظػس لجػول 
ااصػػتي  الم  وهػػل ال يمػػل للقحةػػهـ لحسػػـ م يلعيقتػػي اكداساػػل وم تػػي ال رػػود اكداساػػل 
ورلؾ مع وجود االسقث يلات الق  هقسهي المصسع عل  هرا المبػده وهػو مػي طبرػا مجلػا 

دؼ الحفيب عل  اتقصيصا. باد هف الرءيل ال ػيدس الفس سػ  الدولل الفس س  بصدة بت
واالقفيقهيت الدولهل الق  ا ءمت إلاتي  س سػي قػد هسػتمي  ػ  القتفاػم مػف مبػده الحظػس 
المفػسو  علػػ  االصػػتي   ػػ  المجػػيؿ الػػدول ؛  ءػػالز عػػف هف هػػرا المبػػده  ػػ  سػػبالا 

داسس المطػػسوح ااف لال حػػداس حػػيؿ إقػػساس المصػػسع الفس سػػ  لمصػػسوع قػػي وف القحةػػهـ اك
علػػػ  السػػػيحل الري و هػػػل الساسػػػتل بغهػػػل إ سػػػيح مجػػػيؿ القحةػػػهـ همػػػيـ ةي ػػػل ااصػػػتي  
الم  وهل ال يمل و   جمهع الم يلعيت الق  قثيس عف عالقيقتي الق يقدهل عدا م يلعػيت 

 عرود إاجيس التدميت.
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 ثبَٛب : ثبنُسجخ نحكى انزحكٛى:

لطبه ػل الرءػيوهل، ه ػد عمػالز مػف هعمػيؿ قءػيل هف حةـ القحةهـ اقمقػع  ػوس صػدوسه بي (1)
الم يلعػػػػيت،  وظهفػػػػل المحةػػػػـ حسػػػػـ ال ػػػػلاع المطػػػػسوح هميمػػػػا ب ػػػػد  حػػػػ  االدعػػػػيلات 
المردمػػل إلهػػا مػػف التصػػـو وهػػرا هػػو عصػػب الوظهفػػل الرءػػيوهل  ءػػالز عػػف ه ػػا هحػػول 

 قوة اامس المرء .
مرػػسسة بصػػرف ااحةػػيـ هف حةػػـ القحةػػهـ ال اجػػول الط ػػف علهػػا بطػػسؽ الط ػػف ال يدهػػل ال (2)

الرءػػيوهل و رػػيز للرػػي وف المصػػسس.  يلمصػػسع المصػػسس قػػرثس بيلرػػي وف ال مػػورج  للقحةػػهـ 
القجػػيسس الػػدول  الػػرس حصػػف حةػػـ القحةػػهـ ءػػد طػػسؽ الط ػػف ال يدهػػل وحاػػس ال يدهػػل، 
لرا  ت ا لـ اجل الط ف عل  حةػـ القحةػهـ سػوس بسػلوؾ طساػأ دعػوس الػبطالف، حػيؿ 

 قتي المحددة عل  سباا الحصس.قوا س صسوطتي وحيال
هف ق فار حةـ القحةهـ سءيوهيز مف صر ا هف هحي ظ علػ  سػسال الم يلعػيت والم ػيمالت  (3)

وال القيت الودهل باف ااطساؼ واسقمساس الق يمالت التيصل با تـ  ءالز عػف إمةي هػل 
 اسقتداـ الحةـ ةرسيا للقفيو  مف هجا القوصا لقسوهل ودهل ك تيل ال لاع.

ه ػػا اق ػػاف العقبػػيس حةػػـ القحةػػهـ سػػ داز ق فاػػرهيز هف ققػػوا س  هػػا مرومػػيت تيصػػل،  اجػػب  (4)
هف هةػػوف حةمػػػيز بػػػتللاـ حػػػيول لرػػوة اامػػػس المرءػػػ  وهف هصػػػدس همػػساز بق فاػػػره، وهػػػو مػػػي 

 ه سؼ بيلس د الق فارس المسةب.
لرءػيوهل ه ا اجب كصػداس همػس بق فاػر حةػـ القحةػهـ هف اػقـ إاداعػا قلػـ ةقػيب الجتػل ا (5)

المتقصػػل، ثػػـ اقبػػع رلػػؾ قرػػدهـ المةلػػم بيكاػػداع طلػػب للحصػػوؿ علػػ  اامػػس بق فاػػره 
للريءػػ  المتػػق  بتصػػداسه مس ػػأ بػػا هصػػا الحةػػـ هو صػػوسة م ػػا وصػػوسة مػػف اقفػػيؽ 
القحةهـ وقسجمل مصدؽ علاتي مف جتل م قمدة إل  اللغل ال س،هل لحةـ القحةهـ مػي لػـ 

 ؿ عل  إاداع الحةـ.هةف صيدساز بتي وصوسة المحءس الدا
باد ه ا اجػب قرػدهـ الطلػب ب ػد ا قتػيل مه ػيد الط ػف بػيلبطالف وهػو قسػ وف اومػيز 
 ػػ  الرػػي وف المصػػسس، علػػ  تػػالؼ ال ظػػيـ الفس سػػ  الػػرس اسقػػب علػػ  مجػػسد الط ػػف 

 بيلبطالف وقم الق فار مي لـ هةف مصموالز بيل فير الم جا.
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د لقصػػما السقيبػل علػػ  الصػسعهل وعػػدـ هف سػلطل الريءػ  المتػػق  بتصػداس اامػػس قمقػ (6)
متيلفػػل الحةػػـ لل ظػػيـ ال ػػيـ وعػػدـ ا  ػػداـ الحةػػـ،  ءػػالز عػػف س ػػ  اامػػس إرا قػػوا ست 
حيلػػل مػػف حػػيالت الط ػػف بػػيلبطالف وعػػدـ إعػػالف الحةػػـ إعال ػػيز صػػحهحيز للصػػيدس ءػػد 
را ةػػػيف الحةػػػـ دولهػػػيز هو هج بهػػػيز  اجػػػب  ءػػػالز عػػػف قلػػػؾ الصػػػسو  هف  حةػػػـ القحةػػػهـ، وا 

 يد مف صس  الم يملل بيلمثا، وعدـ اتقصي  المحييـ المصسال ب ظس ال لاع.اقر
هف اامس بق فار حةـ القحةػهـ اجػب هف هصػدس ةقيبػل بيلصػةا الم قػيد احةػيـ المحػييـ  (7)

  ءالز عف قسبابا واجب اكسساع    إصداسه.
ة الق فارهػػل هف إصػػداس همػػس ق فاػػر حةػػـ القحةػػهـ مػػف صػػر ا هف اػػلود حةػػـ القحةػػهـ بػػيلرو  (8)

دوف إءػي ل هس قػػوة إللامهػل، بػػا قسػبغ علهػػا  رػط قػػوة السػ د الق فاػػرس وبيلقػيل  إمةي هػػل 
 مميسسل متقلم طسؽ الق فار بمرقءيه.

ه ػػػا اجػػػول الط ػػػف علػػػ  اامػػػس الصػػػيدس بق فاػػػر هو س ػػػ  حةػػػـ القحةػػػهـ بػػػيلقظلـ م ػػػا  (9)
ةمػػل القػػ  اقب تػػي تػػالؿ عصػػسة ههػػيـ مػػف قيساتػػا إعػػالف اامػػس ولػػها صػػدوسه همػػيـ المح

 الريء  مصدس الرساس والق  هةوف مف سلطقتي قرااد قساس الريء  هو إلغيوا.
 انزٕصٛبد

 ػػسس مػػف الءػػسوسس  ػػ  تقػػيـ هػػر البحػػث القوجػػا بقوصػػهيت هيمػػل   ػػ  مسػػرلل ق فاػػر 
 هحةيـ القحةهـ.

 
 أٔال : رٕصٛبد انًششع انًصشٖ:

يالت الط ػف بػيلبطالف علػ  مف تالؿ هرا البحث سها ي ه ا البد مف ءسوسة قحداد حػ
حةـ القحةهـ الصيدس    قلؾ الم يلعػيت بصػوسة هوسػع ورلػؾ بتءػي ل حػيالت هتػسس إلاتػي 
 ءالز عػف ق ظػهـ قلػؾ الػدعوس وقسقاػب هثػس واقػم للط ػف علػ  حةػـ القحةػهـ الصػيدس  ػ  
قلؾ الم يلعػيت وقحداػد مػدة هس، ػل هصػتس مػف قػيسا  إعػالف الحةػـ للط ػف بػيلبطالف و ظػس 

س والفصا  اتػي ههءػيز قحداػد حػيالت الم يلعػيت الوققهػل والموءػوعهل القػ  همةػف هف الدعو 
را عل هرا ااققساح وح ف عف قحوالا إل  واقع  ت  ػي  رقػسح  ق قس  ق فار  حةـ القحةهـ. وا 

 عل  المصسع المصسس الق دهالت اآلقهل:
 ( ثبنُسجخ نذػٕٖ ثطالٌ حكى انزحكٛى:1)
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ورلػػػؾ  1994لسػػػ ل  27ي وف القحةػػػهـ المصػػػسس سقػػػـ مػػػف قػػػ 53ق ػػػداا  ػػػ  المػػػيدة  -ه
بتءػػػي ل هسػػػبيب هتػػػسس للط ػػػف  ػػػ  حةػػػـ القحةػػػهـ بػػػيلبطالف ههمتػػػي متيلفقػػػا احةػػػيـ 
الرػػي وف الموءػػوع  هو التطػػر  ػػ  قطبهرػػا وقفسػػاسه،  ءػػالز عػػف متيلفػػل حةػػـ القحةػػهـ 
اس حةـ قءيو   تػيو  هو حةػـ قحةػهـ  تػيو  آتػس صػدس بػاف التصػـو ه فسػتـ  ػ  

 موءوع ال لاع.رات 
صػداس الحةػـ  هػا  -ب ق ظهـ المه يد الرس ا بغ  الط ف بيلبطالف تاللا، و ظس الدعوس وا 

اج لا ميول وعصػساف اومػيز مػف قػيسا  إعػالف الحةػـ للصػيدس ءػده علػ  هف هحػدد مػدة 
ثالثػػاف اومػػيز للط ػػف وبػػيق  المػػدة ل ظػػس الط ػػف والفصػػا  هػػا. قهيسػػيز علػػ  المسػػلؾ  ػػ  

 يبهل والدعيوس المسق جلل.الم يلعيت اال قت
حاث هف متمل المحةمػل القػ  ق ظػس دعػوس الػبطالف محصػوسة  ػ  الحػيالت المحػددة 
علػػػ  سػػػباا الحصػػػس، وهف المحةمػػػل مللمػػػل بقوا ػػػأ هسػػػبيب الط ػػػف بػػػيلبطالف علػػػ  قلػػػؾ 
الحػػيالت  رػػط، وبيلقػػيل   ػػتف متمقتػػي لهسػػت بيلصػػ بل هو المسػػقحاا قحرهرتػػي إرا قػـػ ق ظػػهـ 

 س دعوس بطالف حةـ القحةهـ والحةـ  اتي تالؿ ااجا المرقسح.مه يد س ع و ظ
قرساػػس هثػػس واقػػم للط ػػف بػػيلبطالف علػػ  حةػػـ القحةػػهـ، إر إف المصػػيعا القػػ  ق قػػس   -جػ

ق فاػػر حةػػـ القحةػػهـ قػػرق  مػػف عػػدـ قسقاػػب هػػرا ااثػػس، الػػرس اػػدتل ي  ػػ  مصػػييا الق فاػػر 
طس ػ  التصػومل القحةهمهػل ال ةس  حيؿ الرءيل ببطالف حةـ القحةهـ، ممػي هصػاب 

برصػػػد ااءػػػساس،  ءػػػالز عػػػف عػػػدـ االسػػػقرساس،  ءػػػالز عػػػف الرءػػػيل علػػػ  الم يلعػػػيت 
الوققهػػػل هو الموءػػػوعهل القػػػ  قق لػػػأ بصػػػيف حػػػيالت بطػػػالف حةػػػـ القحةػػػهـ و ػػػ  رلػػػؾ 

 .  اسقرساس للم يمالت
 لبئًخ انًشاخغ

 أٔال : انًشاخغ انؼشثٛخ:
 أ( انًؤنفبد انؼبيخ:

 .1963المسا  يت المد هل والقجيسال، مطب ل داس الم يسؼ،   ي:د/ هحمد هبو الو  -1
هصػػػػوؿ الرءػػػػيل المػػػػد  ،  ظساػػػػل الط ػػػػف  ػػػػ  ااحةػػػػيـ  د/ حسػػػػف صػػػػالح اللباػػػػدس: -2

 الرءيوهل، اليقيب الثي  ، بدوف س ل  صس هو  يصس.



 بحوث القانونية(                             هجلة علوية هحكوة الوجلة القانونية )هجلة هتخصصة في الذراسات وال
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

36 

موسػوعل الرءػيل اكداسس، الجػلل الثيلػث، ال رػود اكداساػػل  د/ تمػها السػاد إسػميعاا: -3
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لل رػػود اكداساػػل، الطب ػػل التيمسػػل، داس الفةػػس ااسػػا ال يمػػل  د/ سػػلهميف الطحػػيوس: -6
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   .1970مريس ا. داس الفةس ال س،ي س ا 
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 طػػػػيؽ السقيبػػػػل الرءػػػػيوهل علػػػػ  القحةػػػػهـ  ػػػػ  الم يلعػػػػيت  د/ صػػػػ بيف هحمػػػػد سمءػػػػيف: -2

 .2008ل س،هل، االداسال رات الطبه ل الق يقدهل، داس ال تءل ا
طسؽ الط ف    احةيـ مجلا الدولل بحث ةلهػل الحرػوؽ  د/ مصطف  هبو لاد  تم : -3

 .  1956 -1955جيم ل عاف صما 
وه ظمػػل القحةػػهـ  1994لسػػ ل  27القحةػػهـ طبرػػيز للرػػي وف سقػػـ  د/ هحمػػد السػػاد صػػيوس: -4

 .2002الدولهل بدوف  يصس، 
 .1997يـ القحةهـ، داس الفةس الجيم  ، الط ف بيلبطالف عل  هحة د/ حفهظل حداد: -5
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 .2004، 2003والمريسفر، داس ال تءل ال س،هل، 
قي وف القحةهـ    ال ظسال والقطباأ، الطب ل ااولػ ، م صػرة الم ػيسؼ  د/  قح  وال : -9

   .2007بيكسة دسال، 
 .1981ـ اليقب، الط ف    ااحةيـ اكداسال، عيل د/   هبو سها: -10
حػػػػدود السقيبػػػػل الرءػػػػيوهل علػػػػ  القحةػػػػهـ الػػػػداتل   ػػػػ   د/   هحمػػػػد عبػػػػد المػػػػ  ـ: -11

 .2002م يلعيت ال رود االداسال، دساسل مريس ل، داس ال تءل ال س،هل، 
القحةػػهـ  ػػ  المػػواد المد هػػل والقجيساػػل، الطب ػػل الثي هػػل، داس  د/  باػػا إسػػميعاا عمػػس: -12

 .2005الجيم ل الجدادة، 
 خـ( انشسبئم انؼهًٛخ:

ربطػػالف حةػػـ القحةػػهـر، سسػػيلل دةقػػوساه، ةلهػػل الحرػػوؽ، جيم ػػل : د/ تيلػػد هحمػػد حسػػف -1
 .2006عاف صما، 

حػػدود السقيبػػل الرءػػيوهل علػػ  القحةػػهـ  ػػ  م يلعػػيت ال رػػود  د/ سجػب   السػػاد هحمػػد: -2
 .2010 ، اكداسال، دساسل مريس ل، سسيلل دةقوساه، ةلهل الحروؽ، جيم ل هساو 

ءػػػػوابط وآثػػػػيس السقيبػػػػل علػػػػ  دسػػػػقوسال الرػػػػوا اف، دساسػػػػل  د/ صػػػػ بيف هحمػػػػد سمءػػػػيف: -3
 .2000مريس ل، سسيلل دةقوساه، ةلهل الحروؽ، جيم ل هساو ، 

روالهػػل الرءػػيل علػػ  القحةػػهـر، سسػػيلل دةقػػوساه، ةلهػػل الحرػػوؽ،  د/ علػػ  سػػيلـ إبػػساههـ: -4
 .1997جيم ل عاف صما، 

رالقحةػػهـ  ػػ  الم يلعػػيت اكداساػػل رات الطبه ػػل الق يقدهػػل دساسػػل  ا:د/ ولاػػد   عبػػي -5
مريس ل    مصس و س سي ودوؿ مجلػا الق ػيوف لػدوؿ التلػاج ال س،ػ ر، سسػيلل دةقػوساه، 

 .2010ةلهل الحروؽ، جيم ل عاف صما، 
 د( انذٔسٚبد:

 المجلل الري و هل االققصيدهل. -1
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