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  عبد اهللا عيسى على الرمح  اســم الباحـث
حكم التحكيم وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية   عـنـوان البحث

دراسة فى القانون الكويتى : وقانون التحكيم القضائى
  والقانون المصرى مقارنا بالشريعة اإلسالمية

  اإلسكندرية  جـامـعــــة
  الحقوق  كـلـيـــــة

  قانون خاص  ــمقـســــ
  م٢٠٠٨الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
حظى حكم التحكيم فى الدراسات المتخصصة، ومن شراح القانون 
اإلجرائى وفقه القانون الخاص من شراح قانون المرافعات المدنية والتجارية 

بيعته بنصيب وافر، إذ تصدت تلك الداراسات لتحديد المقصود به، وبيان ط
القانونية، واإلجراءات الممهدة إلصداره، وتكوينه، وكيفية إصداره من هيئة 
التحكيم، واآلثار المترتبة على ذلك، ونظام الطعن عليه، والقواعد التى تحكم 

واالهتمام بأحكام التحكيم الداخلية دون الدولية، فإننا نعرض آلراء . تنفيذه
هات القضاء، مع تأصيل المشكالت الفقه من شراح قانون المرافعات، واتجا

القانونية والشرعية التى يثيرها حكم التحكيم فى الفقه اإلسالمى وفى القانون 
المصرى والكويتى، وردها إلى الحل الشرعى والقانونى مع اإلشارة كلما 
أمكن لبعض التشريعات المقارنة، حتى يتسنى لنا الوقوف على أوجه االتفاق 
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لتحكيم فى الفقه اإلسالمى والقانون المصرى الكويتى، أو التباين بين حكم ا
ومدى معالجة تلك األوجه بما يتفق والشريعة اإلسالمية بحسب أنها مصدرا 

  .رئيسيا للتشريع
  منهج الدراسة

  .اعتمد الباحث فى دراسته على المنهج الوصفى المقارن
  استنتاجات الدراسة

تضمن النهاية ضوابط ) المصرى والكويتى(وضع كال المشرعين  -
الطبيعية لخصومة التحكيم بصدور حكم المحكمين الذى يمثل العمل 
الختامى لتلك الخصومة، ليصل أطراف النزاع لهدفهم بخصوص 
المسائل التى تم طرحها على المحكمين، وحيازة الحكم لحجية األمر 

  .المقضى فور صدوره
  كحكم- إلى حد كبير–على الرغم من اعتبار حكم المحكمين  -

القاضى، إال أن األصل هو عدم تعيين القاضى محكما فى القانون 
إال فى الحالة التى يأذن فيها بذلك ) المصرى الكويتى(الوضعى 

 .المجلس األعلى للقضاء، أو يكون القضاء مفروضا على الخصوم

اتفق القانون المصرى مع القانون الكويتى فى تطلب شروط شكلية  -
 لصحة صدور حكم المحكمين، وأخرى موضوعية يجب توافرها

وهى شروط لم ينص عليها علماء المسلمين بدقة وإن كانوا تطلبوا 
 .وجود اتفاق التحكيم، واإلشهاد على حكم المحكم

يتمتع حكم المحكمين فى الفقه اإلسالمى، والقانون الوضعى  -
بخصائص الحكم القضائى، فإلى جانب تمتعه ) المصرى والكويتى(

م فيه، واستنفاد المحكم لواليته بصدور الحكم، بحجية الشئ المحكو
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بمجرد صدوره فى الفقه (كما يتمتع حكم المحكمة بقوة تنفيذية 
فى القانون (، طالما صدر أمر من القاضى بتنفيذه )اإلسالمى

 ).الوضعى المصرى والكويتى

رتب كال المشرعين المصرى والكويتى على أحكام المحكمين بمجرد  -
جانب االستنفاد، تحول دون رفع دعوى جديدة صدورها حصانة إلى 

بإجراءات مبتدأة بشأن ما فصل فيه من قبل وتلزم المحكمين اآلخرين 
باحترام مضمون الحكم السابق صدوره، وهذه الحصانة هى حجية 
الشئ المحكوم فيه، ومع ذلك فإن الحصانة التى يعرفها القانون 

 إليها الفقه اإلسالمى الوضعى وفقهاء القانون الخاص، كان قد سبقهم
  .بعدة قرون واضعا أساسها المتين، ومرسخا قواعدها

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


