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Abstract:- 

Dissolution of the foreign 

arbitration decision is to cancel 

this decision by the court, who 

considers the dissolution request 

if it Finds a reason among 

reasons set forth in article 13 of 

the Jordanian Arbitration law 

No. 31of 2001, and here it could 

be argued that the Jordanian 

Legislator was not successful in 

the use of the term " termination 

" because it could lead to mixing 

with the intended meaning in the 

Laws or due Process in Civil 

law in the sense that what the 

meaning is, therefore entirely 

uniformed, and it was better to 

use the cancel of the decision 

arbitration instead of annulment 

of the award. 

The Jordanian Arbitration law 

has identified in its article 14 the 

Specialized Court Specific and 

quality in considering the 

request annulment as the court 

competence is already 

considered the dispute referred 

to arbitration in the absence of 

an arbitration agreement. Then 

the standard in fixing the 

Specialized Court Specific and 

quality is the difference referred 

to arbitration. If within the 

Jurisdiction of the Magisterial 

Court, then it’s the Magisterial 

Court who specialized in the 

request annulment, and if within 

Jurisdiction of the Count of First 

Instance it’s the Court of First 

Instance is specialized in the 

request for annulment. 

The arbitration decision, does 

not mean to allow the court to 

adjudicate the dispute, since its 

role is only to dissolute the  

arbitration decision or reject it, 

and the court got hand's off over 

the dispute and its role is over, 

and therefore it does not stay in 
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front of within the two 

dissolution parties and no longer 

possible  to appeal against the 

decision annulment. They can 

follow the following solutions: 

First, the new arbitration 

agreement Second, the use of the 

Judiciary to settle their dispute 
ماٌلكصم

صلخمضرارماظؿقكوؿمػقمإظغاءمػذاماظقرارم

عـمضؾؾماحملكمة ماظةتمظن ةرمرلةفماظإلةخمإذامممممم

م13وجدمدؾؾفمعـمبنيماألدؾابماظقاردةميفماٌادةم

ظلةةن مم31عةةـمضةةاغقتماظؿقكةةوؿماألردغةةلمرضةةؿممم

ـماظقةق مبة تماٌعةر مممم،موعـمػنامصإغفمميكةم2001

األردغةةلميمؼكةةـمعقصقةةاميفمادةةؿكدا"مع ةة ل م م

اظإلخم مألغفمضدمؼؤديمإديماخؿالطماٌق ةقدمعنةفممم

عةةعمعانةةاقميفمضةةقاغنيمأاةةق ماحملاطمةةاتمأوميفمم

اظقاغقتماٌدغلمعـمحوثمإتمعامض دمعنفمشريمذظؽم

متاعا،موطاتمعـماألصضؾمادؿكدا"م مإظغةاءمضةرارممم

مارماظؿقكوؿ .اظؿقكوؿم مبدالمعـم مصلخمضر

وضدمحةددمضةاغقتماظؿقكةوؿماألردغةلميفممممم

عنفماحملكم ماٌكؿ ة مغقسوةًاموضوموةًاممممم14اٌادةم

بن رمرلفماظإلخمب غهاماحملكم ماظتمؼكقتمعـم

اخؿ ااةةهامأاةةالماظن ةةرميفمعقالةةق ماًةةال ممم

احملا مإديماظؿقكوؿمسلكمصرضمسد"موجقدماظإاقم

هكةةةوؿ.موسلوةةةفمصوكةةةقتماٌاوةةةارميفمهدؼةةةدمم

ٌكؿ ة مغقسوةًاموضوموةًامػةقماًةال مممممماحملكم ما

احملةةا مسلةةكماظؿقكةةوؿ،مصةةإذامطةةاتمؼةةدخؾميفمممم

اخؿ اصمحمكم ماظ ل مصؿكقتمحمكمة ماظ ةل ممم

ػلماٌكؿ  مب لفماظإلةخ،موإذامطةاتمؼةدخؾميفمممم

اخؿ ةةاصمحمكمةة ماظؾداؼةة مصؿكةةقتمحمكمةة ممممم

ماظؾداؼ مػلماٌكؿ  مب لفماظإلخ.

والمؼاينمصلخمضةرارماظؿقكةوؿماظلةماحمممم

ؾميفمعقالق ماظنزا ،مألتمدورػةاممظلمقكم مباظإ 

ؼقؿ رمسلكمصلخماظقرارمأومرصضمصلكف،موبهذام

ظرظإعمؼدػامسـماظنزا موؼنؿهلمدورػا،موباظؿاظلم

صإغفمالمؼؾقكمأعا"ماحملؿكمنيماظلذؼـمصلةخمضةرارممم

هكومهمامإذميمؼاةدمبامعكةاتماظ اةـميفمضةرارممممم

اظإلةةخمإالمأحةةدمحلةةنيم:مأوبمةةا،مإبةةرا"ماظإةةاقم

وهمةةا:ماظلفةةقءمإديماظقضةةاءمهكةةوؿمجدؼةةد.مو اغ

مظإضمخالصهما.

مم-اٌقدع م:

ظؿقديماظدوظ مايدؼـ معهمة ماظإ ةؾميفممم

اٌنازسةةةاتماظةةةتمظـريػةةةاماظاالضةةةاتمداخةةةؾممم

جمؿماها،موذظةؽمعةـمخةال ماظلةل  ماظقضةا و مممممم

ممـل مباحملاطؿم،موحق مػذاماٌانكمغ تماٌادةم

(معةةةـماظددةةةؿقرماألردغةةةلمسلةةةكمأتم:م مم102)

اعوة ميفماٌملكة ماألردغوة مممممتارسماحملةاطؿماظن م

ابامشو محؼماظقضاءمسلكمذيوةعماألذةكاصميفممم
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ذيوعماٌقادماٌدغو مواىزا و ممبامصوهاماظدساوىم

اظتمظقومهامايكقع مأومظقةا"مسلوهةامبادةؿـناءمممم

اٌقادماظتمضدمؼإقضمصوهامحؼماظقضاءمإديمحماطؿم

دؼنوةة مأومحمةةاطؿمخااةة ممبقجةةفمأحكةةا"مػةةذام

مخرمغاصذماٌإاق م .اظددؿقرمأومأيمظعرؼعمأ

وباظؿاظلمصإتماظلماحمظألررا ماٌؿنازس م

بادؿؾاادماظقضاءمطفه مظإضمغزاساظهؿمباظلفقءم

إديماظؿقكوؿمعامػقمإالمادةؿـناءمعةـمػةذاماألاةؾممممم

اظاا"موػقمادؿـناءمجا زمعـموجه مغ ةرماٌعةر مممم

بدظوؾمأغفموالعمظعةرؼاامعلةؿقالمظةفمػةقمضةاغقتمممممم

ماظؿقكوؿمم.

مظؿنةةاز مسةةـموعةةعمذظةةؽمصةةإتماظدوظةة مي

طاعؾمدةل ؿهاماظقضةا و ميفمحاظة ماالظإةاقمسلةكمممممم

اظؿقكوؿمبؾماحؿإ تمظنإلهامبةايؼميفماظرضابة ممم

سلكمإجراءاتماظؿقكوؿموذظؽمعراساةممالسؿؾاراتم

عؿاددةمطمامدةنرىميفماٌ لةفماظؿةاظلم،م وةثممممم

متةةارسمػةةذقماظرضابةة مباةةدماغؿهةةاءمإجةةراءاتممم

م مااؾميفماظنزااظؿقكوؿمأيمبادمادورمايكؿماظإ

وبهذامؼؿؿمإجيادمغق معـماٌقازغة مبةنيممم

احةةما"ماظدوظةة مٌؾةةدأمدةةل اتمامرادةموحرؼةة مممم

اٌؿنازسنيميفماخؿوارمضاالةوهؿمباوةدًامسةـمضضةاءممممم

اظدوظةةة موحقهةةةاماظرادةةةخميفمدةةةل  ماظإ ةةةؾميفم

اٌنازساتموػذقمحكم مباظغة ماألػموة مهققهةامممم

ممارد ماظقضاءمظلةل  ماظرضابة مسلةكمإجةراءاتممممم

ماظؿقكوؿم.

اغقتماظؿقكةةوؿماةةقرمرضابةة مموحةةددمضةةم

اظقضةةاءمسلةةكمإجةةراءاتماظؿقكةةوؿموح ةةرػاميفممم

 ةةالثمػةةلم:مصلةةخمضةةرارماظؿقكةةوؿم،موإسةةادةمممم

اظقضو مظلؿقكوؿم،موظ دؼؼمضرارماظؿقكوؿم.مأعةامم

اظرضاب مسـمررؼؼماظإلخمصؿكق ماحملكم مإظغةاءمم

ضةةرارماظؿقكةةوؿميفمحةةاالتمحمةةددةمسلةةكمدةةؾوؾم

اي ةةرمظعةةكؾمعةةـموجهةة مغ ةةرماٌعةةر مسوقبةةام

ريةميفمضرارماظؿقكةوؿمأومإجراءاظةفمالمميكةـممممخ 

مبقجقدػامامبقاءمسلكماظقرارماظ ادرمصوهام.

وظعكؾماظرضاب مب رؼؼمامسةادةمودةول ممم

متكـماحملكمة معةـمإسةادةماظقضةو مإديماحملكةؿمممممم

ماةةالحمباةةضماالخةةؿالالتمأوماظاوةةقبماظةةتممم

ذابتمضرارماظؿقكوؿمأومإجراءاظفم.موأخريامصةإتمم

ؼؼممتكةـماحملكمة معةـمممماظرضاب مسـمررؼؼماظؿ د

ظةؾنيمبةامممماذارصضماالسما مبقرارمماظؿقكوؿمم

اغفمؼؿضمـمسوقبامأومإخؿالالتممتناهامعـمذظةؽمم

وطةةذامايةةا مإذامعةةامذةةابتمػةةذقماظاوةةقبمأوممممم

االخؿالالتمدا رمإجراءاتماظؿقكوؿمممامحيةق مم

مدوتمظنإوذماظقرارمظنإوذامجربؼام.
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ودةة ضق"مبدرادةة محاظةة م مصلةةخمضةةرارممم

دماةقرماظرضابة ماظقضةا و مسلةكممممماظؿقكوؿم مط حةم

محكؿماظؿقكوؿماألجنيبم.موسلكماظنققماظؿاظل:

اٌؾقثماظؿمهوديم:معاػو مصلةخمضرارماظؿقةكوؿم

موحكمؿفم.

اٌؾقةةةةثماألو مم:مأدةؾةةةةابمصلةةةةخمضةةةةةرارمممم

مكةوؿم.اظؿق

اٌؾقةةثماظـاغةةةلم:ممصلةةخمضةةرارماظؿقكةةوؿمأعةةا"مم

ماظقضاءماظقرينم.

ماٌؾقثماظؿمهودي

مظؿقةكوؿموحةكمؿفعاػو مصلةخمضرارما

مدوقلؿمػذاماٌؾقثمسلكماظنققماألظلم:

معاػو مصلخمضرارماظؿقكوؿم-اٌ لفماألو م:

ظةةرظؾطمطلمةة مصلةةخميفماظن ةةا"ماظقةةاغقغلم

األردغلمبإحدىمعل ظؿنيم:مصلخماظاقدم،موصلةخمم

ايكؿ.مأعامصلخماظاقدمصهقمررؼق ممغهاءماظاقةدمم

اظ ةةقو مغهاؼةة معؾؿلةةرةموؼةةؿؿمإؼقاسةةفمباظإةةاقم

ؼـمأومبلفقءمأحدػمامظلقضةاءموادؿ ةدارممماٌؿااضد

حكؿمبإلخماظاقدمبامرادةماٌنإردةمألحةدػمامإذامم

غصماظقاغقتمسلكمذظؽمأومأجازقماظاقدمغإلفم.مإذم

(معةـماظقةاغقتماٌةدغلمسلةكمعةامممممم241ظنصماٌادةم)

ؼللم:م)مإذامطاتماظاقدماقوقامالزعامصةالمجيةقزممم

ألحةةدماظااضةةدؼـماظرجةةق مصوةةفموالمظادؼلةةفموالممم

مباظمااللمأوماظؿقااللمأوممبقؿضكمغصمصلكفمإال

ميفماظقاغقتم(.م

وأعةةامصلةةخمايكةةؿمصهةةقماظقةةرارماظةةذيمم

ظ درقمحمكم ماالدؿؽنا مإذاموالتمإديمغؿوف م

ختاظػمعامواةلتمإظوةفمحمكمة ماظدرجة ماألوديممممم

اٌ اقتميفمحكمهام وثمحيمةؾمماظإلةخمعانةكمممم

إظغةةاءمػةةذامايكةةؿموباظؿةةاظلمإس ةةاءمحمكمةة ممممم

دارمحكةؿمعنةاضضمظةفمأومممماالدؿؽنا معربرامماةم

إسادةماظقضو مإديمحمكم ماظدرج ماألوديمماةدارمم

محكؿمخياظػمحكمهاماٌإلقخمم.

عةةـمضةةاغقتممم13وظةةقمرجانةةامإديماٌةةادةمم

اظؿقكوؿماٌن مة مظإلةخمضةرارماظؿقكةوؿمنةدػامممممم

ظنصمسلكمعامؼلل:)مجيةقزمظلمقكمة مأتمظإلةخمممم

...(.مماالظوةةة حكةةةؿماحملكمةةةنيميفماألحةةةقا مم

غقتماظؿقكةوؿماألخةرىممموبادؿاراضمغ ةقصمضةامم

صإغنامندمأتمأؼامعنهاميمظاطماحملكم ماظنةازرةمم

ظ لفماظإلخمايةؼميفمإاةدارمضةرارمحيةؾمحمةؾمممممم

ضةةرارماظؿقكةةوؿم،موػةةذامؼاةةينمأتماحملكمةة مالمم

متلؽمعـؾمػذامايؼمصوقؿ رمدورػامباظؿاظلمسلكم

جمةةردمصلةةخمضةةرارماظؿقكةةوؿمأيمإظغةةاءماظقجةةقدم

م.(1)اظقاغقغلمظفم

اظؿقكةوؿميمؼق ةدممممطمامؼؿض مأتمضةاغقتم

عـمادةؿكداعفمع ة ل م)ماظإلةخم(مصلةخماظإةاقمممممم
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اظؿقكوؿمباسؿؾارقمسقدامأيمباٌانكماظةذيموردميفمم

اظقاغقتماٌدغلم.موبناءمسلكمعامدةؾؼمصإغةفمميكةـمممم

هدؼدممعامض ةدقماٌعةر ماألردغةلمبإلةخمضةرارمممممم

اظؿقكوؿمب غفمإظغاءمػذاماظقرارمعـمضؾؾماحملكم م

دؾؾفم.معـمػنةاممماظتمظن رمرلفماظإلخمإذاموجد

صإغفمميكـماظقةق مبة تماٌعةر ماألردغةلميمؼكةـمممممم

عقصقاميفممادؿكدا"مع ة ل م ماظإلةخم مألغةفمضةدممممم

إديماخةةؿالطماٌق ةةقدمم–ظلقػلةة ماألوديمم–ؼةةؤديم

عنفمععمعاناقميفمضقاغنيمأاق ماحملاطمةاتمأوميفمم

طمةاممم–اظقاغقتماٌدغلمعـمحوثمإتمعامض ةدمعنةفممم

اتمعةـماألصضةؾمممشريمذظؽممتاعاموطةمم–ظؾنيمأسالقم

ادؿكدا"ماا الحم مإظغاءمضرارماظؿقكةوؿم مبةدالممم

م.(2)عـم مصلخمضرارماظؿقكوؿم 

اٌ لفماظـاغلم:حكم ماظنصمسلكمصلخمضرارم

ماظؿقكوؿ

غ ؿماٌعر ماألردغلمدسةقىمصلةخمضةرارمممم

اظؿقكوؿميكم مميكةـمادةؿنؿاجهامعةـمحةاالتممممم

م13اظإلخماظتمغصمسلوهامواظتموردتميفماٌادةم

مؿقكوؿمحوثمظنصمسلكمعامؼللم:عـمضاغقتماظ

جيقزمظلمقكم مأتمظإلخمحكؿماحملكمنيم

مم-يفماألحقا ماآلظو م:

إذامطاتمضدمادرمبناءمسلكماظإاقمهكوؿم -1

بارؾمأوموةاوزماٌواةادماٌقةررمظ ةدورممممم

ضرارماحملكمنيمصوفمأومإذامطاتماحملكؿم

مضدمخرجمسـمحدودماالظإاقم.

إذامطاتمأحدمصرؼقلماظؿقكوؿمأوماظإو ؾم -2

دماحملكمةةةنيمصاضةةةداماألػلوةةة ممأومأحةةة

اظقاغقغو مط تمؼكقتمضاارًامأومحمفقرًام

 سلوفم.
إذامادرمحكؿمعةـمحمكمةنيميمؼاونةقامممم -3

رؾقامظلقاغقتمأومادرمعةـمباضةهؿمدوتممم

أتمؼكقغةةقامعةة ذوغنيمبةةايكؿميفمشوؾةة م

 اآلخرؼـم.
وباظؿماـميفمػذقماياالتمنةدماغةفميفممم

مظلؽماياالتماٌن قصمسلوهاميفماظإقةرظنيماألوديم

واظـاظـ مالمؼؿمؿةعماحملكةؿمبة يماةإ مظلؾةتميفمممممم

اظنزا ماظؿقكوملم،موأغفميفمحاظة مصقةداتمأػلوة مممم

احملكؿمصإغفمؼكقتمشريماةا مظلؾةتميفماظنةزا ،مممم

وأغفميفمحاظ مصقداتمأػلو مأحدماحملؿكمنيمصإغةفمم

المميكةةـماالرمؽنةةاتمإديمإرادظةةفميفماظلفةةقءمإديمممم

م.م(3)اظؿقكوؿمأوماخؿوارماحملكؿ

أتماظنصمسلكمصلخماظقرارموعـمػنامندم

اظ ادرميفمعا ؿمػذقمايةاالتماعؿةدادمالحةما"مممم

إرادةمرريفماظنزا مورشؾؿهماميفمصضمغزاسهمامسـم

ررؼؼماظؿقكوؿم،مألتمادورمايكؿمعـمذكصمالم

ؼؿمؿعمب يماإ مظلؾتميفماظنةزا مؼعةكؾمخروجةامممم
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سلةكمإرادةماظ ةةرصنيماٌؿنةازسنيموألتماةةدورقميفممم

أػلوؿفمؼاينمأغفمالممحاظ مصقداتمأحدماحملؿكمني

ميكـماظقق مب تمػةذاماحملةؿكؿمضةدماخؿةارمصاةالمممممم

اظلفقءمسلكماظؿقكوؿمأوماغفماخؿةارماحملكةؿمألتممم

إرادظفمعاوؾ م.مأعامإذاماةدرماظقةرارمعةـمحمكةؿممممم

صاضدماألػلو مص تمػةذامؼاةينماغةفمضةدماةدرمعةـممممممم

ذةةكصمشةةريمضةةادرمسلةةكمصةةضماظنةةزا مصوكةةقتممم

تمعةـمماحؿما ماً ة ميفمضةرارقمطةؾريًامجةدًامصكةاممممم

اظضروريماظنصمسلكمصلخماظقرارميفمػذقماياظة مم

حؿكمغضمـماق مأحكا"ماحملكمنيموسد"مالةوا مم

م(.4ايقققم)

ماٌؾقثماألو 

مأدؾابمصلخمضرارماظؿقكوؿ

مم ماٌادة مغ ت ماظؿقكوؿمم13ظقد مضاغقت عـ

مسلكمعامؼللم:م2001ظلن مم31األردغلمرضؿم

جيةةةقزمظلمقكمةةة مأتمظإلةةةخمحكةةةؿمممم

مم-:مظو االاحملكمنيميفماألحقا م

إذامطاتمضدمادرمبناءمسلكماظإاقمهكوؿم -1

بارؾمأوموةاوزماٌواةادماٌقةررمظ ةدورممممم

ضرارماحملكمنيمصوفمأومإذامطاتماحملكؿم

مضدمخرجمسـمحدودماالظإاقم.

إذامطاتمأحدمصرؼقلماظؿقكوؿمأوماظإو ؾم -2

أومأحةةةدماحملكمةةةنيمصاضةةةداماألػلوةةة مم

اظقاغقغو مطاتمؼكقتمضاارامأومحمفقرام

 سلوفم.
حكؿمعةـمحمكمةنيميمؼاونةقاممممإذامادرم -3

رؾقامظلقاغقتمأومادرمعةـمباضةهؿمدوتممم

أتمؼكقغةةقامعةة ذوغنيمبةةايكؿميفمشوؾةة م

 اآلخرؼـم.
واٌالحةةظمأتماٌعةةر مادةةؿكد"مطلمةة م ممم

جيقزم مممامؼقحلمأتمظلمقكم مدل  مظقدؼرؼة مم

مهققتيفمايكؿمبإلخماظقرارمأومسد"مصلكفمإذام

إحةةدىمايةةاالتماٌةةذطقرةميفماظةةنصم.موؼقةةق مممم

ؾاضمأتمإرادةماٌعةر ميمظؿفةفمإديمعـةؾمػةذاممممماظ

اظؿإلريمألتماظقق مبفمؼةؤديمسلةكمإصةرالماظةنصممممم

عةةـمعانةةاقموعضةةمقغفم،موذظةةؽمباةةد"مهقوةةؼمممم

ايكمةة معةةـموراءمماظةةنصمسلةةكمحةةاالتماظإلةةخم

واظتمهد تمسنهامدابقام.موإمنةامض ةدماٌعةر مممم

عـمادؿكدا"مطلم م مجيقزم مأتمؼرب ةفممبؾةدأم ممم

 وثمحي رمسلكماحملكمة ممماٌ اظؾ ماظقضا و م 

أتمهكؿمباظإلخمادؿنادًامإديمدؾفمعـماألدةؾابمم

(معاميمؼكـمأحدماً ق"م13اظتمسددظهاماٌادةم)

ضدمرلفمصلكفموأتمؼكقتمضةدمأدةسمرلؾةفمسلةكممممم

م.(5)ذاتماظلؾفمخالصامٌامذػفمإظوفماظؾاضم
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 منةةدمأغهةةامم13وبةةاظرجق مإديماٌةةادةم م

ديم ةالثممضلمتمبإقراظهاماظـالثمأدؾابماظإلخمإ

مصؽاتم:

وػةةلمأدةةؾابمظؿالةةؼمممم-اظإؽةة ماألوديم:

مباظإاقماظؿقكوؿم.

وػمةامدةؾؾاتمؼؿالقةاتممممم-اظإؽ ماظـاغوة م:م

مب ػلو مأذكاصماظؿقكوؿم.

وػمةامدةؾؾاتمؼؿالقةاتممممم-اظإؽة ماظـاظـة م:مم

مبؿعكوؾمػوؽ ماظؿقكوؿم.

ود ظناو مػذقماظإؽاتماظـالثمباظؾقثميفم

سلةكممموذظةؽماسؿمةاداممموطمامؼة ظلماٌ اظفماظـال  م

م-ػذاماظؿ نوػم:

مبؾ التم ماًاا  ماظإلخ مأدؾاب م: ماألو  اٌ لف

م-اظإاقماظؿقكوؿم:

أوالم:مب التماظإةاقماظؿقكةوؿم:ماظإةاقماظؿقكةوؿممممم

م–ػقمسن ةرمأدادةلمالمؼقةق"ماظؿقكةوؿمبدوغةفمممممم

وأتمػةذاماالظإةاقمعةامػةقمإالمسقةدممممممم–ط اؾمسةا"مم

ؼلريمسلوفمعةامؼلةريمسلةكمدةا رماظاقةقدمعةـممممممم

يفماظقةةاغقتماٌةةدغلمعةةعمضقاسةةدممعن ةةقصمسلوهةةام

عراساةمأيمأحكا"مظنصمسلوهاماظقةقاغنيماًااة ممم

،موعةةـمبةةنيماألحكةةا"ماظةةتمظلةةريمسلةةكماظإةةاقم

اظؿقكوؿمأغةفمإذامطةاتمبةارالمصإغةفمالمؼكةقتمظةفممممممم

وجقدمعـماظناحو ماظقاغقغو موإتمطاتمظةفموجةقدممم

واضال،مإالمأتماظقاغقتمالمؼام مبهةذاماظقجةقدممم

ظردمسلوفمامجةازةمممموباظؿاظلمصالمؼنؿجمأيما رموال

صوكقتمضرارماظؿقكةوؿماٌلةؿندمسلةكمػكةذامسقةدمممممم

م.(6)واجفماظإلخم

وظ ؾوقاتمب التماظإةاقماظؿقكةوؿمطةـريةمممم

مم-اذطرمعنهامسلكمدؾوؾماٌـا معامؼللم:

أتمؼكقتماالظإةاقمشةريمعكؿةقبم،مصقةدممممم -1

اسؿربمضاغقتماظؿقكوؿماألردغلماظكؿابة مم

م.(7)رطناميفماظإاقماظؿقكوؿم

اقماًال ماٌرادمإحاظؿفمأالمحيددماالظإ -2

إديماظؿقكةةوؿمهدؼةةدامغاصوةةامظلفهاظةة مم

(معةـمم161اظإاحع موذظؽمدندامظلمادةم)

اظقاغقغلماٌدغلم،مطةاتمؼؿإةؼمذك ةاتمممم

سلكمإحاظ ماًالصةاتماظقا مة مبونهمةامممم

سلةةكماظؿقكةةوؿمدوتمبوةةاتمعاػوةة مػةةذقم

اًالصةةاتمأومدوتمامذةةارةمإديماظاقةةدممم

قماظذيم ارتممبنادؾ مظإلريقمأومظنإوذ

(8). 
أتمؼردماظإاقماظؿقكةوؿمسلةكمخةال مالمممم -3

جيقزمإحاظؿفمظلؿقكةوؿمظاةد"مضابلوؿةفمممم

ظلقةةؾمسةةـمررؼةةؼماظؿقكةةوؿم،معـةةؾمأتم

ؼكةةقتمعؿالقةةامباظن ةةا"ماظاةةا"م،مأومأتممم
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ظكقتمامحاظ مظلؿقكوؿمخماظإ مظقاسةدةمم

 ممم.(9)آعرةم
أتمؼكقتمأحدمرريفماالظإاقماغريامشةريمم -4

مموزمأومجمنقغامجنقغامع ؾقاموػةقمعةاممم

 .(10)ملمبةمم سدؼؿماألػلو  مؼل
أتمؼؿؿمإبرا"ماالظإةاقمعةـمضؾةؾمذةكصممممم -5

ظوسمظفماإ ميفمإبراعفم،مألغةفميفمػةذقممم

اياظ مؼؿكلػمرطـماظماالل،مويفمػذام

ظقةةق محمكمةة ماظؿمووةةزمب غةةف:م مإذاممم

طاغتماظعرط معنإلك مبؿةارؼخمظقضوةعممم

اظإاضوةة ماظؿقكةةوؿمصةةالمؼكةةقتمعقضةةعمممم

االظإاضوةة مسةةـماظعةةرط مميـلةةهاموضةةتمم

وةةةعماالظإاضوةةة مالمظاؿةةةربمإجةةةازةمممظقض

اظؿقكوؿمعـمضؾؾماظعةرطاءمباةدماةدورمممم

ايكؿماالدؿؽنايفموباةدمظقةدؼؿمال قة مممم

اظؿمووةةزمألتماظؿقكةةوؿمبارةةؾمابؿةةداءمممم

ظ دورقمممـمالمميلكفمبلؾفماغفموضةعمم

 .(11)ؿارؼخميمظكـمصوفماظعرط مضا م  ب
 اغوام:مادورماظقةرارمباةدمصةقاتماٌةدةم.ؼةؿانيمممممم

رمضرارقمخال ماٌةدةماٌاونة مممسلكماحملكؿمأتمؼ د

ماةةدارقموإالمطةةاتماظقةةرارمسرالةة مظلإلةةخمدةةندام

(معـمضاغقتماظؿقكوؿ،م13ظلإقرةماألوديمعـماٌادةم)

إذمأتماظإاقماظؿقكوؿمؼنقضلمباغقضةاءمػةذقماٌةدةمممم

صالمؼاقؾمأتمؼؾقكمضا ماموعنؿفامأل ارقمإديمعةامالمم

غهاؼ موخباا مإذامعامظقاسسماحملكؿمسـمأدا ةفمم

إذامظةة خرمطةةـرياميفمإاةةدارماظقةةرارم،ممٌهمؿةةفمأو

وسلكماظرشؿمعةـمأتمظقرؼةرمػةذامايكةؿمؼؿضةمـمممممممم

رياؼ مٌوزةماظلرس ماظتمؼؿقخاػاماألررا معةـمم

اظلفقءمظلؿقكةوؿم،مإالمأتمػةذقمايماؼة مظولةتممممم

ابةةةد ماظر ولةةةلماظةةةذيمأرادقماٌعةةةر م،مألتم

ابد ماظر وسمعـمذظؽمػةقمدةابقامعةـمرياؼة ممممم

ؿكمنيممبنعماحملكؿمعةـممعؾدأمدل اتمإرادةماحمل

إادارمضرارميمظادمظفماإ ميفمإاةدارقم،مبلةؾفمممم

م.(12)اغقضاءماظإاقماظؿقكوؿم

واألاؾمأغفمإذامطاتماظنزا معاروالامسلكم

احملكةةؿمألو معةةرةمأتمؼؿضةةمـماظإةةاقماظؿقكةةوؿمم

هدؼدمعدةممادارماظقرارمخالبةاموؼكةقتمػةذامممم

اظؿقدؼةدمعلزعةامظلمقكةؿمألغةةفمجةزءمعةـماظإةةاقمممممم

إذاميمؼؿضةمـماالظإةاقمهدؼةدامظلمةدةممممماظؿقكوؿمص

مصوؿؿمهدؼدػاموصقامٌامؼللم:

إذامطةةاتماظنةةزا معاروالةةامسلةةكمممم-أوالم:

حمكؿم مالمصو ؾم مصإتماٌدةمظكقتم ال ة ماذةهرممم

عـمضاغقتماظؿقكوؿمواظتمظنصمم5/3دندًامظلمادةم

سلكمأتم:م مؼاؿربماظإاقماظؿقكوؿمذاعالمظألحكا"م

ضةرارػؿمخ وةامممؼ درماحملكمةقتممم-3اظؿاظو م..م

خال م ال  ماذهرمعـمظارؼخماظةرو ميفماظؿقكةوؿممم
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أومباةةدماتمؼعةةارػؿمطؿابةة مأيمصرؼةةؼممبؾاذةةرةمم

ماظؿقكوؿم م.

إذامطةةاتماظنةةزا معاروالةةامسلةةكمم- اغوةةام:

صو ؾم مالمحمكؿم صوةؿانيمسلوةفمإاةدارمضةرارقممممم

عـمضاغقتماظؿقكةوؿممم5/5خال مذهرمدندًامظلمادةم

ظإو ةؾمم،مواظتمظنصمسلكمأغفم:م مجيفمسلةكمام

أتمؼ درمضرارقمخةال مذةهرمواحةدمباةدمعةرورمممممم

اظقضتماٌانيميفماألاؾممادارماظقةرارمأوماظقضةتممم

اظذيمحددقماحملكمةاتمظةذظؽم.. ،ممأعةامإذامطةاتممممم

اظنزا معاروالامسلكمحمكؿمأومصو ؾمبادمامسادةم

صؿكةةقتماٌةةدةم ال ةة ماذةةهرمعةةاميمؼؿضةةمـمضةةرارم

م.(13)امسادةمخال مذظؽمم

ؿمسـمحدودماظإةاقمماحملكمخروجم- اظـام:

(معةةـمضةةاغقتمم13/1اظؿقكةةوؿم:مظةةنصماٌةةادةم)مم

اظؿقكوؿمسلكماغف:م مجيقزمظلمقكمة مأتمظإلةخممم

إذامم-1م-حكؿماحملكمنيميفماألحةقا ماظؿاظوة م:مم

طاتمضدمادرمبنةاءمسلةكماظإةاقمهكةوؿمبارةؾمأومممممم

واوزماٌواةادماٌقةررمظ ةدورمضةرارمماحملكمةنيممممممم

صوةةفمأومإذامطةةاتماحملكةةؿمضةةدمخةةرجمسةةـمحةةدودمم

مالظإاقم .ا

وبةةذظؽمصإغةةفمؼةةؿانيمسلةةكماحملكةةؿمأتمم

ؼلؿز"ميفمضرارقم دودماظإاقماظؿقكوؿمدةقاءمعةـممم

حوثمامجراءاتمأوماٌقالق ،مصقدمحيددماالظإاقم

إجراءاتموأاقالمعاون موؼقجةفمسلةكماحملكةؿمممم

اظؿقودمبهام،وضدمؼاإوةفمعةـمأخةرىموعةـمجهة مممممم

اٌقالق مجيفمسلكماحملكؿمأتمؼإ ةؾميفماٌلةا ؾممم

حملؿكماتماظإ ؾمصوهاموالمجيقزمظفماظتمصقالفما

اظإ ؾميفمعلا ؾميمؼؿضمنهاماالظإاقمأومأتمؼإ ؾم

يفمعةةامظضةةمنفماالظإةةاقمعةةـمعلةةا ؾمعؿفةةاوزاممممم

(م.وعةةـماألعـلةة م14اظ ةةالحواتماٌمنقحةة مظةةفم)

سلكمخروجمسـمحدودماالظإاقمأغفمإذامطةاتماظإةاقممم

اظؿقكوؿمعن ؾامسلكمهدؼةدمغ اضةفمباٌنازسةاتمممم

 ةقصماظاقةدماٌةرب"مبةنيممممماظناذؽ مسةـمظإلةريمغمم

اٌهنةةةدسموربماظامةةةؾمصةةةإتماٌنازسةةة مبعةةة تمم

ادؿققاقماٌهندسمظؾاضلمأظاةابمعلة ظ مالمذة تمممم

بامبؿإلريماظاقدموظكقتمعةـماخؿ ةاصماظقضةاءمممم

م(.م15)

وؼنؾغلماظؿنؾوفمسلةكمأتمهدؼةدماظإةاقمممم

اظؿقكةةوؿمظ ةةالحواتماحملكةةؿمجيةةفمأتمؼإلةةرمم

ظإلريامالةوقام،مالتماظؿقكةوؿمررؼةؼمادةؿـنا لممممم

إضماٌنازساتمواظقاسدةمأتماالدؿـناءممالمجيةقزممظ

اظؿقدةةعمصوةةفموالماظقوةةاسمسلوةةفم.موباظؿةةاظلمصةةالم

جيقزمظلمقكؿممأتمؼإ ؾمميفمأيمعلة ظ ميمؼةنصممم

سلوهاماظإاقماظؿقكوؿموأتمطاغتمعرظؾ  ممبلة ظ مم

أخرىمظقعمالمـماالحواظفم،مإالمإذامطاتماظإ ةؾمم

ميفمػذقماٌل ظ معإهقعامالمنامعـماالظإاقم.وختضع
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يفمػذقماٌل ظ مظل الحو ماظؿقدؼرؼ مظلمقكؿمطمةامم

متةةارسماحملكمةة مأؼضةةاماةةالحو مظقدؼرؼةة ميفمم

م.(16)رضابؿهامسلكماحملكؿمعـمػذقماظناحو م

وظكـمعاذامظقمطاتمضرارماظؿقكوؿمخارجام

سـمحدودماالظإةاقميفمجةزءمعنةفموعؿإقةامعاةفميفمممممم

اىزءماآلخرم.مػؾمظإلخماحملكم ماظقرارمبرعؿفم

زءماٌكاظػمصقطم؟.مؼةؤديمظإلةريممم؟مأ"مظإلخماى

(معـمضةاغقتماظؿقكةوؿممم13اظإقرةماألوديمعـماٌادةم)

ظإلريامحرصوامإديماظقةق مبقجةقبمصلةخماظقةرارممممم

ب طملفم،مإالمأتماظإقفماظاربلمضدمادةؿقرمسلةكمأتممم

احملكم مظإلخماىزءماًارجمسـمحدودماالظإاقم

وظؾقلمسلكماىزءماآلخرمإالمإذامطاتماظقرارمشةريمم

م.(17)ز  ممضابؾمظلؿف

يمؼنصمادورمضرارماظؿقكوؿمذإقؼام:مم-راباام:

ضاغقتماظؿقكوؿمسلةكمػةذاماظلةؾفمظةدىمظاةدادقمممممم

(معنف،ممإالماغفمميكـم13أدؾابماظإلخميفماٌادةم)

 .مم5/3،م13/1ادؿنؿاجمػذاماظلؾفمعـماٌادظنيم 

صإتماحملكؿمؼكقتمعلؿزعامم5/3صادؿنادًامإديماٌادةم

ربمػةذاماالظؿةزا"مممبإادارمضرارقمخ وام وثمؼاؿ

غاذؽامسةـماالظإةاقموطة تماالظإةاقمؼلةز"ماحملكةؿممممممم

بإادارمضرارقمخ وام،مصوكقتميفمإاةدارماحملكةؿممم

ضرارقمذإقؼامخروجمسـمحدودماالظإاقمممامؼعكؾم

وسلوةفمظاؿةربمممم13/1دؾؾامظإلةكفموصقةامظلمةادةمممم

ػذقماياظ مظ ؾوقامعـمظ ؾوقاتمخروجماحملكةؿمم

م.(18)سـمحدودماظإاقماظؿقكوؿم

سد"موجقدماظإاقمهكةوؿم:ميمؼةنصمممم-:مخاعلا

(م13ضاغقتماظؿقكوؿمسلكمػةذاماظلةؾفميفماٌةادةم)ممم

عنفم،مإالمأتمػذامالمؼاينمسد"مإعكاغوة ماسؿؾةارقممم

دؾؾامظلإلةخم.مصمةادا"مضةاغقتماظؿقكةوؿميفماٌةادةمممممم

ضدمأسؿربمب التماظإةاقماظؿقكةوؿمووةاوزممممم13/1

احملكؿميدودماالظإاقمدؾؾنيمظلإلةخم،موعةادا"ممم

ؽمػقمسةد"ماظلةماحمظلمقكةؿمباظإ ةؾميفمممممعربرمذظ

اظنزا مدوتموجقدمدندمعـماظإاقماٌؿنازسنيمصإغةفمم

عـمبابمأوديمأتمؼكقتمسد"موجةقدماظإةاقمابؿةداءمممم

دؾؾامظلإلخم،موؼؿإؼمػذاماظرأيمعةعمروحماظةنصممم

موإتميمؼؿإؼمععمحرصوؿفم.مم

اٌ لفماظـاغلم:مأدؾابماظإلةخمماٌؿالقة مممم

 ب ػلو مأذكاصماظؿقكوؿ

قداتمأػلو مأحدماحملؿكمنيم:مؼالحظمصم-أوالم:

(مضدمادؿكد"م13/2أتماٌعر مماألردغلميفماٌادةم)

مسلكم مظلدالظ  م  ماظقاغقغو  ماألػلو  مصاضدا م  سؾارة

اخؿال ماألػلو م.مصماماظذيمض دقماٌعر معـمػذقم

اظاؾارةم؟مػؾمػقمصقداتماألػلو ممبانكماغاداعهام

مػذام مؼؿققؼ محؿك مؼكإل مغق ها مجمرد مات مأ" ؟

مؾفمعـمأدؾابماظإلخم؟.اظل
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إتمامجاب مسـمػةذقماظؿلةاؤالتمظكمةـمممم

يفماٌـاظنيماظقاردؼـميفمسفزماظإقةرةماظـاغوة معةـمممم

(محوةةثموردتمسؾةةارةم مطةة تمؼكةةقتمم13اٌةةادةم)

ضااةةرامأومحمفةةقرامسلوةةفم مصاظقااةةرمضةةدمؼكةةقتم

سةةدؼؿماألػلوةة مأومغاض ةةهاموطةةذاماحملفةةقرم.مممم

غو م موباظؿاظلمؼكقتمعإهق"م مصاضدماألػلو ماظقاغق

يفمػةةذاماظةةنصمذةةاعالمبةةاظنيمايةةاظؿنيم،مممةةامم

ؼاينمأتمػذامماظنصمؼعةمطماتمؼكةقتماحملةؿكؿمممم

طاعؾماألػلوة مأيمباظغةامدةـماظرذةدم،معةعمسةد"ممممممم

م.م(19)هقؼمسارضمعـمسقارضماألػلو 

أتمعةامذطرظةفميفممم اغوام:مصقداتمأػلوة ماحملكةؿم:مم

اظلؾفماظلابؼمحق مظإلريمعةامض ةدقماٌعةر ميفمممم

عـمضاغقتماظؿقكوؿمباؾارةم مصاضةدممم(13/2اٌادةم)

األػلو ماظقاغقغو م مؼن ؾؼمسلكماحملكؿموباظؿاظلم

ؼعمطماتمؼكقتماحملكؿمطاعؾماألػلو مأيمباظغةامم

دـماظرذدموشةريمع ةابمباةارضمعةـمسةقارضمممممم

ماألػلو موإالمطاتمضرارقمسرال مظلإلخم.

وسـماظقضتماظذيمجيةفماتمظؿةقصرمصوةفمممم

مضةةاغقتمػةةذقماألػلوةة م،مويفمالةةقءمسةةد"مبواغةةفميف

اظؿقكوؿم،مصاظرأيماتماألػلو مجيفماتمظؿقصرميفم

احملكؿمأ ناءمعؾاذرةممإجراءاتمماظؿقكةوؿمبةدءاممم

عـمضؾقظةفمظلمهمة مودةريامبةإجراءاتماظؿقكةوؿمممممم

واغؿهةةاءمب ةةدورماظقةةرارموؼؤطةةدمػةةذاماظإهةةؿمعةةام

/بمعةـمضةاغقتماظؿقكةوؿمممم7/1غ تمسلوةفماٌةادةممم

مبققبام: مإذامرصضماحملكؿماظقوا"مبةاظؿقكوؿمأوم

طةةاتمشةةريمحةةا زماألػلوةة ماظقاغقغوةة مظةةذظؽم... م

حوثمربطمػذاماظنصمبنيمظقصرماألػلوة مواظقوةا"ممم

باظؿقكوؿ،موضدمظكررتمػذقماظإكةرةميفماٌةادظنيممم

م(معـماظقاغقتم.8/1/د(موم)7/1)

اٌ لفماظـاظثم:مأدؾابماظإلخماٌؿالق مبؿعكوؾم

مػوؽ ماظؿقكوؿم

م: مؼاونقامم-أوال مي محمكمني معـ ماظقرار ادور

مقامظلقاغقتم:ممرؾ

غ ؿمضاغقتماظؿقكوؿمظاونيماحملكمنيميفم

 معنةف،مممواٌالحةظممم8و7 م،مو م5/4،2،1اٌقادم 

اتمػذقماٌقادمظضمنتمضقاسدمعكمل موػةذامواالة ممم

عـماظ واش مماظلغقؼ مبا،موباظؿاظلمصةإتماٌاةق ممم

سلوفمابؿةداءميفمطوإوة ماظؿاةونيموإجراءاظةفمػةقمممممم

اظإاقماظؿقكوؿمأومأيماظإةاقمأخةرمبةنيماظ ةرصنيممممم

حقاموعكمةالمظةفمصةإذاميمؼؿإةؼماظ رصةاتممممممؼكقتمال

سلكمطوإو ماظؿاونيمأوميمؼكـمبامعكاتمظنإوذمعام

اظإؼمسلوفمصؿؿؾعمامجراءاتماظةتمغ ةتمسلوهةامممم

م(.20ػذقماٌقادم)

وإتمهقؼمػذاماظلؾفمالمؼكةقتمصقةطميفممم

حاظ مسد"مظاونيماحملكمنيموصقامبذقماظن ةقصمم

غقتماظقاغقغو ماخذمباؾارةم يمؼاونةقامرؾقةامظلقةاممم
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 ،مبؾماتمذظؽمؼعمؾمخماظإ ماظإةاقماحملةؿكمنيممم

بع تماظؿاونيم.وػةذامامأطدظةفمحمكمة ماظؿمووةزممممم

األردغو مبققبا:)مؼؾ ؾمضرارماظؿقكوؿماةدورقمم

سـمػوؽ ممهكوؿمععكل مخالصامالظإاقماظؿقكةوؿمم

م(.21(م)

 اغوا:ادورماظقرارمعـمباضماحملكمنيمدوتماتم

ماآلخرؼـ مشوؾ  ميف مبايكؿ مع ذوغني :ممؼكقغقا

مب غفم ماظإلخ مأدؾاب معـ ماظلؾف مػذا وؼؿموز

اظلؾفماظقحودماظذيمالمميكـمإ ارظفمإالمإذامطاتم

مؼؿ قرم مصال مػوؽ مهكوؿ، مسلك اًال محماال

مطاتماًال م مأو معنإردا مطاتماحملكؿ مإذا إ ارظف

م.(22)حماالمسلكمصو ؾم

م)ممممممم ماٌادة مغص محلؿ مصقد (مم12/1وباظؿاظل

مو م، ماظالزع  ماألشلؾو  مذظؽمعل ظ  معـ ادؿـنك

مؼقضلم ماظؿقكوؿ ماظإاق ميف مذرط مورود حاظ 

مب شل ممادارمباالطؿإاء ماحملكمني مآراء ؾو 

م.اظقرار

ماٌؾقثماظـاظثمممم

مصلخمضرارماظؿقكوؿمأعا"ماظقضاءماظقرين

ؼق ةةدمب لةةفمصلةةخمضةةرارماظؿقكةةوؿممممم

امجةةراءماظةةذيمؼةةؿؿمعةةـمخالظةةفمسةةرضمضةةرارمممم

اظؿقكوؿمسلكماحملكم ماٌكؿ  مبهةد مإاةدارممم

(م14فم.مإذمظنصماظإقرةماألوديمعةـماٌةادةم)ممبإلك

 مؼرصعمرلةفمم-عـمضاغقتماظؿقكوؿمسلكمعامؼللم:

صلةةخمايكةةؿمإديماحملكمةة ماظةةتمؼكةةقتمعةةـمممممم

ماخؿ ااهاماظن رميفمعقالق ماًال م .

وادؿنادامإديمػذقماٌادةمصقدمحددمضةاغقتمم

اظؿقكوؿماحملكم مماٌكؿ  مغقسواموضوموامبن ةرمم

ظةةتمؼكةةقتمعةةـمرلةةفماظإلةةخمب غهةةاماحملكمةة ما

اخؿ ااةةهامأاةةالماظن ةةرميفمعقالةةق مماًةةال مم

احملا مإديماظؿقكوؿمسلكمصرضمسد"موجقدماظإاقم

هكةةةوؿ.موسلوةةةفمصوكةةةقتماٌاوةةةارميفمهدؼةةةدمم

احملكم ماٌكؿ ة مغقسوةاموضوموةامػةقماًةال مممممم

احملةةا مسلةةكماظؿقكةةوؿممصةةإذامطةةاتمؼةةدخؾميفمممم

اخؿ اصمحمكم ماظ ل مصؿكقتمحمكمة ماظ ةل ممم

اظإلةخ،موإذامطةاتمؼةدخؾميفممممػلماٌكؿ  مب لفم

اخؿ ةةاصمحمكمةة ماظؾداؼةة مصؿكةةقتمحمكمةة ممممم

اظؾداؼ مػلماٌكؿ  مب لفماظإلةخمحاظة موحةدةمممم

عكاتمإضاع ماظإرضةاءمأومعكةاتمسملةهؿم،مألتمػةذاممممم

االظإاقمجا زمصقةطميفمحاظة ماالخةؿال ميفمعكةاتممممم

م.(23)امضاع مأوماظامؾم

وسلكمذظؽمدؿؿؿمدراد مػذاماٌؾقثمعـم

مخال م:

مو م:مذروطمرلفمصلخمضرارماظؿقكوؿممممماٌ لفماأل

دصعماظردةق"م:أخضةعمضةاغقتماظؿقكةوؿمرلةفممممممم-

م21اظإلخمظن ا"مردق"ماحملةاطؿ،مصن ةتماٌةادةمممم
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سلكمات:م مظلؿقيفمسـماالدؿدساءاتماظةتمظقةد"ممم

ظلمقكم ممبقؿضكمضاغقتماظؿقكوؿماظردةق"ماظةتممم

ظلؿقيفمعـمحنيمإديمآخرممبقؿضكمأغ مة مردةق"ممم

ماحملاطؿم .

نةةامإديمغ ةةا"مردةةق"ماحملةةاطؿمصةةإذامرجا

عنفمظنصمسلةكماغةفم:م المجيةقزمممم6صلنفدماٌادةم

ادؿاما مسرؼض مأومال ق مدسةقىمأومأيمعلةؿندممم

آخرمظابعممظلردؿمممبقؿضةكمػةذاماظن ةا"ميفمأؼة ممممم

دسقىمأومضضو مأومإجةراءاتمعةاميمؼكةـماظردةؿممممم

اٌاةةنيمضةةدمدصةةعممسنهمةةامعقةةدعاموعةةاميمظقؿنةةعممم

قةررمسةـمذظةؽمممماحملكم ماٌكؿ ة مبة تماظردةؿماٌممم

اٌلؿندمضدمدصعمأوماتماٌلؿندمضدمأسإلمعـمردةق"مم

/بمعةةـم7احملكمةة ماٌلةةؿقق م .موغ ةةتماٌةةادةم

اىدو ماٌلقؼمبن ا"ماظردق"مسلكمعقدارماظردةؿمم

اظقاجفمدصافمسندمضةدؼؿمرلةفماظإلةخم،محوةثممممممم

%معـمضومة ماٌؾلةغماٌةدسكمممم3ؼلؿقصكمرضؿمعقدارقم

دؼنارم،ممبفمسلكمأالمؼزؼدماظردؿمسـمأظػموعا ت

إالماتمراظفماظإلةخمؼاإةكمعةـماظردةق"مإذامطةاتمممممم

اظنزا مضدمأحوؾمإديماظؿقكوؿمبادمرصةعمدسةقىميفممم

م.(24)عقالقسفم

سد"ماظنزو مسـمرلفماظإلخم:ممؼعمطمظقؾةق ممم-

رلفماظإلخمأالمؼكقتمعقدع مضدمغز مسـمحقةفميفمم

ظقدميفمبادماةدورماظقةرارم،مأعةامإذاملماظنةزو ممممم

صالمؼاؿدمبفموؼاؿةربممسـمايؼمضؾؾمادورماظقرارم

ط تميمؼكـم،موػذامعامؼلؿإادمعـماظإقرةماظـاغوة مم

عـمضاغقتماظؿقكوؿم،واظتمغ ةتممم149عـماٌادةمم

سلكماغفم:مظكؾمعـماظإرؼقنيمايؼميفمرلفمصلةخمم

حكؿماحملكمنيمأوماظإو ؾموظقمطاتمراظفماظإلخم

ظناز مسـمػذاماظقرارمضؾؾمادورمايكؿم ،موضةدمم

م.(25)ػذاماظرأيمأذيعماظإقفماظاربلمسلكم

وضةةدمذطةةرتمسةةدةمظربؼةةراتمٌـةةؾمػةةذقم

اظؿإرض مبة تماٌةربرمػةقمرؾواة مأدةؾابماظإلةخممممممم

وخ ا  ةةهام،أومرياؼةة ماظ ةةر ماظضةةاوػميفممم

اظإاقماظؿقكوؿماظذيمضدمؼإرضمسلوفماظنزو مسةـمم

ايؼميفمرلفماظإلخمعـماظ ر ماآلخرماظقةقيم،مم

أومب غهةةامظ ؾوةةؼمظقاسةةدةمعلةةؿقرةمظقضةةلمباةةد"م

ـمايؼمضؾؾم ؾقظةفمبقجةفمضةارعممممضؾق ماظنزو مس

،وألتماظنزو مسـمرلفماظإلخمضؾؾمادورماظقرارم

صوفمعغؾ مضدمالمظكةقتميفمعقةدرةماةاحفمايةؼممممم

م.(26)صوفمهدؼدػام

زهةرتم ال ة مأراءمصقهوة مممماظ إ مواٌ لق م:م-

هددمٌـمؼاقدمايؼميفمظقدؼؿمرلةفمصلةخمضةرارمممم

اظؿقكوؿم؟.م:مأوبةامؼةذػفمإديمأغةفمحيةؼمظكةؾمممممم

لةةفمصلةةخمضةةرارماظؿقكةةوؿمراٌةةامممذةةكصماتمؼ 

ظةةةقاصرتمذةةةروطمظقةةةدؼؿماظ لةةةفماظعةةةكلو ممممم

واٌقالقسو موإتميمؼكـمررصاميفماظإةاقماظؿقكةوؿممم
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،مواظرأيماظـاغلمؼقؿ رمذظؽمسلكماحملؿكؿماظذيم

ؼؿالؼمبفمدؾفماظإلخمصةإذامطةاتماظلةؾفمؼؿالةؼممممم

بكةةالماحملةةؿكمنيمأومباظن ةةا"ماظاةةا"مصوقةةؼمأليم

ذاماظرأيمأغةفممعنهمامظقدؼؿماظ لفم،موؼإهؿمعـمػ

المحيؼمظلغريمظقدؼؿماظ لف،مأعاماظةرأيماألخةريممم

صوذػفمإديمحؼمطؾمعـماحملؿكمنيممبؿقدؼؿمرلفم

م.(27)اظإلخممب قرةمع لق معـمأيمضودم

وعقضػماٌعر ماألردغلمندقميفماظإقرةم

(معـمضاغقتماظؿقكةوؿماظةتممم14اظـاغو معـماٌادةم)

ظنصمسلكماغةف:م مظكةؾمعةـماظإةرؼقنيمايةؼميفمممممم

صلخمحكؿماحملكمنيمأوماظإو ةؾم م.موػةذامممرلفم

ؼاينمادؿؾاادماظرأيماألو مألتمػذاماظنصماضؿ رم

يفمعةةن مرلةةفماظإلةةخمسلةةكمصرؼقةةلماظؿقكةةوؿم ممم

احملؿكمنيم ،موػذامؼاينمادؿؾاادماظغري،ممطمام

اتمظإلريمػذاماظنصمؼلؿؾادماظرأيماظـاغلمألغةفمم

جةةاءمع لقةةاميفمعةةن مايةةؼميفماظإلةةخمأليمعةةـمممم

بطمذظؽمب ؾوا مدةؾفماظإلةخممماحملؿكمنيمدوتمر

اظذيمؼلؿندمإظوفماظ لف،موباظؿاظلمصإتممممماظرأيم

اظـاظثمػقماظذيمؼؿإؼمععمعقضػماٌعر ماألردغلم

م.

وادةةؿكماالمظؾوةةاتمإجةةراءاتمرلةةفمصلةةخم

ضةةرارماظؿقكةةوؿمأضةةق ماغةةفمباةةدمضوةةدماظ لةةفميفمم

اظلةةفؾماٌك ةةصمؼةةؿؿمظلةةلوؿمادةةؿدساءماظ لةةفم

اٌلةةؿدسلموعرصقاظةةفمإديماحملضةةرمظؿؾلوغهةةامإديم

الدقمحلفماألاق م،موػذامعامغ تمسلوفماٌةادةمم

(معـمضاغقتمأاةق ماحملاطمةاتماٌدغوة م.مممم58/2)

باةةدمذظةةؽمؼةةؿؿماظلةةريمبةةإجراءاتماظ لةةفمطةة يمم

دسقىمحققضو مدةقاءمعةـمحوةثمظقةدؼؿماظلةقا  مممممم

واٌذطراتمأوممسا مماظعهقدمأوممسةا معراصاةاتممم

اظ رصنيموأضقابمةامأومخةؿؿماحملاطمة موإاةدارممممم

م.(28)إديمأخرمذظؽمعـمإجراءاتماظؿقااللمماظقرارم

اٌ لفماظـاغلم:محدودمدل  ماظقااللميفمرلفم

مصلخمضرارماظؿقكوؿ

إذامأردغةةامعارصةة مايةةدماظإااةةؾمبةةنيممم

اٌلا ؾماظتمجيفمسلكماظقاالةلماتمؼإ ةؾمصوهةامممم

وظلؽماظتمالمجيقزمظفماظإ ؾمصوها،مصالمبةدمعةـممم

ربطمذظؽمباٌقالةق ماٌن ةقرمعةـمضؾةؾماظقاالةلم،مممممم

رلفمصلخمضرارماظؿقكوؿمصإذامأخةذغامباةنيممموػقم

االسؿؾارمأتمػةذاماظ لةفمالمؼلةؿفابمظةفمإالمإذاممممم

هقةةؼمدةةؾفمعةةـمأدةةؾابماظإلةةخماظةةتمحةةددػام

اٌعر مباتمعـماٌن قلماظقق مب تماظقااللمؼؿقوةدمم

ب تمؼؿققؼمعةـموجةقدمأومسةد"موجةقدمدةؾفمأومممممم

اطـرمعـمػذقماألدةؾابم.مويفمدةؾوؾماظقاةق مإديمممم

ايؼميفمرضاب مأيمأجراءمعةـممػذامابد مصإتمظفم

إجراءاتماظؿقكوؿ،موبنإسماظقضتمصةإتماظقاالةلممم

المميلةةؽماظ ةةالحو ميفمرضابةة مأيمأجةةراءمعةةـمممم
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إجراءاتماظؿقكةوؿمإذامطةاتمػةذامامجةراءمشةريمممممم

م(.29عؿالؼمبلفمعـمأدؾابماظإلخم)

وظ ؾوقامظذظؽمؼاؿربماظقاالةلمخةارجمسةـمممم

حدودماالحواظفمإذامظارضمظقرارماظؿقكةوؿمعةـممم

ٌقالةةق م،مطةة تمؼاؿةةربمظإلةةريماحملكةةؿمغاحوةة ما

ظلقةةاغقتممظإلةةريامشةةريماةةقو مأوماتمؼاؿةةربممممم

ظإلريقمظلؾوناتماٌقدع مإظوةفمظإلةريامخ ة م.مإذمممم

اتماظؿ طدمعـموجقدمأومسد"موجقدمأيمدةؾفمعةـممم

(مالمؼلةؿدسلمم13أدؾابماظإلخماظقاردةميفماٌادةم)

اظؾقثميفمعقالق ماظنزا مصفمواهةامظةدورمحةق مممم

المؼةةرظؾطماظؿققةةؼمعةةـمعلةةا ؾمضاغقغوةة م ؿةة م

وجقدػامممبقالق ماظنزا .موذظؽمبادؿـناءممدؾفم

واحةةدمػةةقمخةةروجماحملكةةؿمسةةـمحةةدودماظإةةاقممم

اظؿقكوؿم،محوثمؼلةؿدسلمظق ةلمػةذاماظلةؾفممممم

اظؾقةةثميفمعقالةةق ماظنةةزا ممٌارصةة معةةامإذامطةةاتمم

احملكؿمضدمخرجمسـمحدودماالظإاقمأ"مال،موظكةـمم

م.(30)يفمايدودماظالزع مظذظؽمودوتمواوزػام

وضضتمحمكم ماظؿمووزماألردغو مبة تمممم

:م اظةةدصعمبةة تماحملكمةةنيميمؼراسةةقاماظققاسةةدممم

اظقاغقغو ماظقاجؾ ماظؿ ؾوؼمسلكماظقضا عمواظةدصق مم

واظؾونةةاتمػةةقمدصةةعمعلةةؿقجفماظةةردمذظةةؽمألتممم

حمكم ماٌقالق مالممتلةؽمعناضعة مػةذقماٌلةا ؾممممم

طقغهةةامعةةـماخؿ ةةاصمػوؽةة ماظؿقكةةوؿماظةةتممممم

ضةامظولةتمعةـممممأادرتمضةرارماظؿقكةوؿموػةلمأؼممم

عةـمضةاغقتماظؿقكةوؿممممم13األدؾابماظقاردةمباٌادةم

واظةةتمسلةةكمأدادةةهامؼةةردمرلةةفمظ ةةدؼؼمحكةةؿمم

م.مم(31)احملكمنيمأومصلكفم 

اٌ لفماظـاظثم:اظقرارماظ ادرميفمرلفمصلخمضرارم

ماظؿقكوؿموأ رقمواظ اـمبف

سندعامظإرلماحملكم ماظتمظن ةرمرلةفممم

مةا،مماظإلخمعـممسا مبوناتماظ ةرصنيموعراصااظهم

ظالةةـمخؿةةا"ماحملاطمةة موظ ةةدرمضرارػةةا،مإعةةاممم

برصضماظ لفمإذامختلػمأحدمذةرورفماظعةكلو ممم

أوماٌقالةةقسو م،مأومبإلةةخمضةةرارماظؿقكةةوؿمإذامممم

ظةةقصرتمػةةذقماظعةةروطموؼعةةكؾماةةدورماظقةةرارممم

ماظنهاؼ ماظ ؾواو ممجراءاتمػذاماظ لفم.

واٌالحظمأتمػذاماظقرارمػقمضرارمضضةا لمم

كمإجةةراءاتمبةاٌانكماظإةينم،محوةثمظلةريمسلةممممم

إاةةدارقموامجةةراءاتماظلةةابق مواظالحقةة مبةةاممم

اظققاسدماظتمظلةريمسلةكماألحكةا"ماظقضةا و م،ممممم

واظةتمعةـمأبرزػةةاماظؿؾلوغةاتموعؾةدأماٌقاجهةة ممممم

وحضقرماً ةق"مواظن ةؼمبةفميفمجللة مسلنوة مممممم

وخضقسفمظ رقماظ اـم،مبامالاص مإديماغفمؼ درم

.موالمؼاةةينم(32)سةةـمحمكمةة مصااةةالميفمغةةزا مم

رارمبةرصضمصلةخمضةرارماظؿقكةوؿماغةفممممممادورماظق

ااةةؾ مجةةاػزامظلؿنإوةةذماىةةربيمبةةؾماغةةفمؼؾقةةكم
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خاالااممجراءاتماظؿ دؼؼم،مألتمػذامايكةؿمالمم

ميكـمظ ؾوقفمعاميمؼقجدمغصمؼقضلمبفم،موذظؽم

يفمزةةؾماظن ةةقصماظةةقاردةميفمضةةاغقتماظؿقكةةوؿمممم

م.(33)

والمؼاةةينمصلةةخمضةةرارماظؿقكةةوؿماظلةةماحمم

ا م،مألتمدورػامظلمقكم مباظإ ؾميفمعقالق ماظنز

ؼقؿ رمسلكمصلخماظقرارمأومرصضمصلكفم.موبهذام

ظرظإعمؼدػامسـماظنزا موؼنؿهلمدورػام،موؼؿإةؼمم

ػذاماٌقضػمععماألداسماظةذيمؼقةق"مسلوةفمعؾةدأممممم

االسةةما مبةةاظؿقكوؿماٌؿمـةةؾمبةةاحما"مإرادةمممم

اٌؿنازسني،مورشؾؿهؿميفمصةضمعنةازسؿهؿمخةارجمممم

ؼؾقةكمأعةا"ممم.موباظؿاظلم،مصإغفمالم(34)إرارماظقضاءم

احملؿكمنيماظلذؼـمصلةخمضةرارمهكومهمةامإذميمممم

ؼاةةدمبامعكةةاتماظ اةةـميفمضةةرارماظإلةةخمإالمأحةةدمم

حلةةنيم:مأوبمةةا،مإبةةرا"ماظإةةاقمهكةةوؿمجدؼةةد.م

و اغوهمةةا:ماظلفةةقءمإديماظقضةةاءمظإةةضمخالصهمةةام

م.(35)

أعامباظنلؾ ممعكاغو ماظ اةـميفماظقةرارمممم

اظ ةةادرميفمرلةةفماظإلةةخم،مصقةةدمغ ةةتماظإقةةرةممم

عـمضةاغقتماظؿقكةوؿمسلةكماتمممم18ظـ معـماٌادةماظـا

: مظكقتماألحكا"ماظ ادرةمعـمضؾؾمحماطؿماظ ل م

واظؾداؼ مواالدؿؽنا مبؿ دؼؼمأومصلةخمأومإسةادةممم

ضرارماحملكمنيمأوماظإو ؾمخاالةا مظالدةؿؽنا ممم

واظؿمووةةزمرؾقةةامظلققاسةةدماٌقةةررةمظالدةةؿؽنا ممممم

مومتووزماألحكا"مماألخرىم .

مرلةةفمصهةةؾمؼكةةقتماظقةةرارماظ ةةادرميفمم

اظإلخمخاالاامظالدؿؽنا مواظؿمووزمدةقاءمضضةكممم

بإجاب ماظ لةفمأومرصضةفمأ"ماتماظقةرارماًاالةعممممم

بةةذؼـماظ ةةرؼقنيمػةةقماٌؿضةةمـمصلةةخماظقةةرارمممممم

اظؿقكوملمدوتماآلخةر؟م.موظاةؾمامجابة موإعةا"ممممم

اراح ماظنصماٌةذطقرممأسةالقمواالةق مبإخضةا ممممم

ايكؿماظ ادرم مبإلخمضرارماحملكمنيم مظل اةـمم

اؾةةارةمالمظعةةمؾميفمعاناػةةامايكةةؿممم،موػةةذقماظ

اظ ادرم بةرصضمرلةفماظإلةخم .مممةامؼاةينماتمممممم

اٌعر مؼرؼدممإخضا مايكؿماظ ادرمبإجاب مرلفم

اظإلخمظرضاب محمكمتماالدؿؽنا مواظؿمووزموالم

ؼرؼدمإخضا مايكؿماظ ادرمبةرصضماظ لةفمٌـةؾمممم

م.(36)ػذقماظرضاب م

وضةةدمحكمةةتمحمكمةة ماظؿمووةةزمبةة تم: م

ردمرلفمظ دؼؼمضرارماحملكمنيمايكؿماظقااللمب

ػقميفماظقاضةعم كةؿمصلةخمػةذاماظقةرارموؼاؿةربممممممم

ضةةابالمظالدةةؿؽنا م،مطمةةاماتمايكةةؿماالدةةؿؽنايفم

.مأيماتماحملكمةة م(37)ؼكةةقتمضةةابالمظلؿمووةةزم م

سللتمإجازةمادؿؽنا مضرارمرصضمرلفماظؿ دؼؼم

باسؿؾارقمعـمضؾوؾمايكؿمبإلخمضرارماظؿقكةوؿم،مم

(ممووةزمم18/3)م"موظوسمسلكمأداسمماتماظةنصمم
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اظ اةةـمبةةف.مأيماتماحملكمةة مظإلةةرمسؾةةارةم ممممم

األحكا"ماظ ادرةمبؿ دؼؼمأومصلخمأومإسادةمضةرارمم

احملكمنيمم ،مب غهاماألحكا"ماظ ةادرةممبإجابة ممم

م.ممممممم(38)رلفماظؿ دؼؼمأوماظإلخمأومامسادة

إالماغفموعةـماىةدؼرمباظةذطرم،ماتمإ ةارةممممم

 مغ رامألغفمػذقماٌل ظ مغادرةمعـماظناحو ماظاملو

ؼةةؿؿميفماظاةةادةمظقةةدؼؿمرلةةؾنيمرلةةفمعةةـمضؾةةؾممممم

احملكةةق"مظةةفمظؿ ةةدؼؼماظقةةرارمورلةةفمعةةـمضؾةةؾمم

احملكق"مسلوةفمظإلةكفم.مصؿقةررماحملكمة مالةؿمممممم

اظالحؼمظللةابؼمواظلةريمبهمةامعاةا.مممةامؼاةينممممممم

أغهةةامإذامضضةةتمباظإلةةخمصإغهةةامظةةرصضمرلةةفمممم

اظؿ ةةدؼؼموإذامضضةةتمباظؿ ةةدؼؼمصإغهةةامظةةرصضمم

ؿنيمؼكةقتمايكةؿمضةابالممممرلفماظإلخ،مويفمايةاظم

ظالدةةؿؽنا مواظؿمووةةزمسلةةكمأدةةاسماغةةفمضضةةكممم

م.(39)باظإلخميفماألوديموباظؿ دؼؼميفماظـاغو م

م-اًامت م:م

ؼؿض مظناميفمغهاؼة مػةذاماظؾقةثم،أتمممممم

يمم2001ظلةن ممم31ضاغقتماظؿقكوؿماألردغلمرضةؿم

ؼق ةةدمعةةـمادةةؿكداعفمع ةة ل م اظإلةةخم مصلةةخم

اٌانكماظةذيمماظإاقماظؿقكوؿمباسؿؾارقمسقةدامأيمبةمم

وردميفماظقاغقتماٌدغلم.موبناءمسلكمعامدؾؼمصإغةفمم

ميكـمهدؼدمعةامض ةدقماٌعةر ماألردغةلمبإلةخمممممم

ضرارماظؿقكوؿمب غفمإظغةاءمػةذاماظقةرارمعةـمضؾةؾمممممم

م.مظتمظن رمرلفماظإلخمإذاموجدمدؾؾفاحملكم ما

وعـمػنامصإغفمميكـماظقةق مبة تماٌعةر مممم

ماألردغةةلميمؼكةةـمعقصقةةاميفمادةةؿكدا"مع ةة ل م 

إديمم–ظلقػلة ماألوديممم–اظإلخم مألغةفمضةدمؼةؤديمممم

اخؿالطماٌق قدمعنفمععمعانةاقميفمضةقاغنيمأاةق مممم

احملاطماتمأوميفماظقاغقتماٌدغلمعـمحوةثمإتمعةاممم

شةريمذظةؽمممم–طمةامظةؾنيميفماظؾقةثممممم–ض دمعنفم

متاعةةا،موطةةاتمعةةـماألصضةةؾمظلمعةةر مادةةؿكدا"ممم

اا الحم مإظغاءمضرارماظؿقكوؿم مبدالمعـم مصلةخمم

مظؿقكوؿ .ضرارما

وأتمسةةد"موجةةقدماظإةةاقمابؿةةداءمسلةةكممممم

اظؿقكوؿمؼاؿربمدؾؾامظلإلةخ.مإتميمؼةنصمسلوةفمممم

ضةةاغقتماظؿقكةةوؿماألردغةةلم،معةةادا"مأتمضةةاغقتممممم

ضةدمأسؿةربمب ةالتماظإةاقمممممم13/1اظؿقكوؿميفماٌادةم

اظؿقكوؿموواوزماحملكؿميدودماالظإاقمدةؾؾنيمم

ظلإلةةخم،موعةةادا"معةةربرمذظةةؽمػةةقمسةةد"ماظلةةماحم

ؾميفماظنةزا مدوتموجةقدمدةندمعةـمممممظلمقكؿمباظإ 

اظإاقماٌؿنازسنيم،مصإغفمعةـمبةابمأوديمأتمؼكةقتمممم

مسد"موجقدماظإاقمابؿداءمدؾؾامظلإلخ.

ووجةةدغامأغةةفمظةةقمطةةاتمضةةرارماظؿقكةةوؿمم

خارجامسـمحدودماالظإةاقميفمجةزءمعنةفموعؿإقةاممممم

عافميفماىةزءماآلخةرم.مصة تماظإقةفماظاربةلمضةدممممممم



 األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن مجلة جامعة
 

 

 «فسخ قرار التحكيم األجنبي كأحد أوجه الرقابة القضائية للقضاء الوطني»

822 

مادؿقرمسلكمأتماحملكمة مظإلةخماىةزءماًةارجمممم

سـمحدودماالظإاقموظؾقلمسلكماىزءماآلخةر،مإالمم

مإذامطاتماظقرارمشريمضابؾمظلؿفز  .

ووجةةدغامأتمإجهةةادمحمكمةة ماظؿمووةةزممم

األردغو مؼكرسمعؾدأمعؾةدامسةد"مجةقازمظاةرضممممم

اظقااللماظنازرمظ لةفماظإلةخمظلملةا ؾماظقاضاوة ممممم

واٌقالقسو موذظؽماظلاضامععماظق دماظةذيمظقخةاقممم

فماظإلةخموهدؼةدممماٌعر ماألردغلمعـمظن وؿمرل

مأدؾابفم.

والمؼاينمصلخمضةرارماظؿقكةوؿماظلةماحمممم

ظلمقكم مباظإ ؾميفمعقالق ماظنزا م،مألتمدورػام

ؼقؿ رمسلكمصلخماظقرارمأومرصضمصلكفم.موبهذام

ظرظإعمؼدػامسـماظنزا موؼنؿهلمدورػام،موؼؿإةؼمم

ػذاماٌقضػمععماألداسماظةذيمؼقةق"مسلوةفمعؾةدأممممم

"مإرادةماالسةةما مبةةاظؿقكوؿماٌؿمـةةؾمبةةاحماممم

اٌؿنازسني،مورشؾؿهؿميفمصةضمعنةازسؿهؿمخةارجمممم

مإرارماظقضاءم.

وخنلةةةصمإديم،مإغةةةفمالمؼؾقةةةكمأعةةةا"ممم

احملؿكمنيماظلذؼـمصلةخمضةرارمهكومهمةامإذميمممم

ؼادمبامعكاتماظ اةـميفمضةرارماظإلةخم،مإالمأحةدممممم

حلةةنيم:مأوبمةةا،مإبةةرا"ماظإةةاقمهكةةوؿمجدؼةةد.م

و اغوهما:ماظلفةقءمإديماظقضةاءمظإةضمخالصهمةا.مممم
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