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 باسم صاحب الجاللة الممك حمد بن عيسى آل خميفة
 ممك مممكة البحرين
 المحكمة الدستورية

 
 ، ىػٖٛٗٔ ربيع اآلخر ٕٚ، الموافؽ  ـٕٚٔٓيناير ٕ٘األربعاء بالجمسة العمنية المنعقدة يـو 

 برئاسة معالي الشيخ خميفة بف راشد بف عبداهلل آؿ خميفة رئيس المحكمة .
 

وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشيداني نائب رئيس المحكمة ، ونوفؿ بف 
مبارؾ الكعبي ، بف عبدالسالـ غرباؿ ، وعمي عبداهلل الدويشاف ، وسعيد حسف الحايكي ، وعيسى 

 . أعضاء المحكمةوالدكتورة منى جاسـ الكواري ، 
 

 وبحضور السيد / محمد إبراىيـ الجابر ، أميف السر .
 

 أصدرت الحكم اآلتي :
 ( قضائية .ٗٔ( لسنة )ٕٙٔٓ/ٔفي الدعوى المقيَّدة بجدوؿ المحكمة الدستورية برقـ )د/

 

 المقامة من :
 .شركة إمكو ذ.ـ.ـ 

  نزار عقيؿ رئيس .المحامي  ياوكيم
 

 ضد :
 . لصاحبيا خميؿ إبراىيـ شاىيف، مؤسسة حوار الفنية -ٔ

 . وحميد عمي المال، المحامياف عمي أحمد العريبي  مياوكي
 . صاحب السمو الممكي األمير رئيس مجمس الوزراء ) بصفتو (-ٕ

  . يمثمو جياز قضايا الدولة
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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 : اإلجراءات
 

صحيفة الدعوى الماثمة األمانة  ةالمدعي تأودع،  ـٕٙٔٓمف شير مارس  بتاريخ العاشر
 (ٙ)الممحقة بالمرسـو بقانوف رقـ  (ٖٙدستورية المادة ) بعدـ الحكـ طالبة،  العامة لممحكمة الدستورية

التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج  زػػػػاـ مركػػػبالموافقة عمى نظ،  ـٕٓٓٓلسنة 
لزاـ المُ العربية   . عمييما الرسـو والمصاريؼ ومقابؿ أتعاب المحاماة ىدع، وا 

 

، بعدـ قبوؿ الدعوى  اأصميً  : فييا الحكـ مذكرة طمبـ ممثؿ جياز قضايا الدولة وقدَّ 
 . برفضيا ااحتياطيً و 
 

 لنعداـبعدـ قبوؿ الدعوى :  فييا الحكـ ، أوًل  تبمذكرة طم األولىعمييا  ىدعمت المُ وقدَّ 
 . برفضياًيا : وثان. شرط المصمحة 

 

صحيفة بما جاء  تْ رددو  عمييما ىدعالمُ  تيالمدعية مذكرة بالرد عمى ما جاء بمذكرَ  تموقدَّ 
 . دعواىا

 

فييا  الحكـوقررت المحكمة إصدار ،  الجمساترت الدعوى عمى النحو المبيف بمحاضر ظِ ونُ 
 . بجمسة اليـو
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
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لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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، ىي التي  عمى الدعوى ىيمنةنو مف المقرر في قضاء ىذه المحكمة بما ليا مف إوحيث 
استظيار  ، وبعد ضوء طمبات رافعيا ، وذلؾ عمى تعطييا وصفيا الحؽ وتكييفيا القانوني الصحيح

ف طمبت في ختاـ صحيفة  بمبانييا التقيدّ دوف مف ،  ومرامييابعادىا أحقيقة  ، ولما كانت المدعية وا 
لسنة  (ٙ)بالمرسـو بقانوف رقـ  ة( الممحقٖٙالدعوى الدستورية الحكـ بعدـ دستورية نص المادة )

، أنيا  عميو فييا، وفي بياف النص المطعوف  ر صحيفة الدعوىد، إل أنيا أوردت في صـ ٕٓٓٓ
المنشورة ، ـ ٜٜٜٔأكتوبر  ٘الُمعدلة في  ( مف لئحة إجراءات مركز التحكيـٖٙتعني نص المادة )

طمباتيا في  حقيقةكوف ىي ومف ثـ ت ، ـٕٕٔٓ/ٛ/ٙٔ( بتاريخ ٖ٘ٙٓبالجريدة الرسمية العدد )
 . الدعوى الماثمة

 

ف قواعد التحكيـ أماـ مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف الواردة في نظاـ إوحيث 
، ـٖٜٜٔف المجمس األعمى لمجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية في ديسمبر عالمركز الصادر بقرار 

التي تمت المصادقة عمييا وعمى تعديالتيا مف قبؿ لجنة التعاوف التجاري بمجمس  وولئحة إجراءات
ف كانت مستم التعاوف تعمو التشريع  مرتبةىذه الدوؿ إل أنيا ليست في  ة مف معاىدة دولية بيفد، وا 
وافقة الم توف اعتماد دوؿ مجمس التعاوف لمنظاـ والالئحة أعقبإ، إذ بذلؾ عف الرقابة الدستورية  وتنأى

صداره بمقتضى المرسـو بقانوف رقـ  بعد تصديؽ أمير دولة ،  ـٕٓٓٓلسنة  (ٙ)عمى ىذا النظاـ وا 
زمة ممفي مممكة البحريف لو قوتو ال انافذً  اأصبح تشريعً  . وبذلؾ البحريف ونشره في الجريدة الرسمية

التي تتولىا المحكمة ة القضائية عمى دستورية التشريعات ػػػ. وخضوعو لمرقاب المقررة لمقوانيف
 .  الدستورية

 

المعاىدات الدولية بعد استيفاء اإلجراءات الدستورية وقد جرى قضاء ىذه المحكمة عمى أف 
 .  ( مف الدستورٖٚ)وفًقا لممادة  يؽ عمييا ونشرىا تكوف ليا قوة القانوفالمتطمبة إلبراميا والتصدّ 
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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ـ ػػػة إجراءات التحكيػػ، ولئح يار ػػـ التجػػػز التحكيػػػلمركة ػػة القانونيػػالطبيع فػػػو عػػػنإث ػػوحي
، الذي صدر بالموافقة  نو عمى ىدى مف نصوص نظاـ المركزإف - اسابؽ اإلشارة إلييال -أمامو 

واد اإلصدار أف ػػػف مػػػػادة األولى مػػػػت المػػػػػوتضمن،  ـٕٓٓٓلسنة  (ٙ)ـ ػػػػػوف رقػػػـو بقانػػػػعميو المرس
ة ػػػو الرابعػػػػة في دورتػػػػاألعمى لمجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربيف المجمس عرار ػػػدر بقػػىذا النظاـ ص

ف النظاـ ذاتو عمى ػػػ( مٔت المادة )ػػػا نصػكم،  ـٖٜٜٔديسمبر  ٕٕاض في ػػػدة في الريػػػرة المنعقػػػعش
التجاري  التحكيـ مركز ) ىالخميج العربية يسمالتعاوف لدوؿ بدوؿ مجمس  تحكيـ مركز ينشأ )) : أنو

بذاتو ويتمتع بالشخصية المعنوية  اقائمً اًل ويكوف مستق،  (لدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية 
 . (( المستقمة

 

بالموافقة  صدرت جميع دوؿ مجمس التعاوف الخميجي الست األدوات التشريعية الوطنيةأوقد 
 .إلجراءاتيا الدستورية  ابقً عمى نظاـ المركز طِ 

 

قميمية إمنظمة دولية  فو بيف مما تقدـ أف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاتي ونإ وحيث
 .  متخصصة حكومية

 

لمدستور  اناط بيا وفقً مف اختصاص يُ  تتنصؿومف المقرر أف المحكمة الدستورية ل يجوز أف 
،  مييا عف وليتيا، وذلؾ أف تخّ  في اختصاص ليس ليا – وبنفس القدر –، ول أف تخوض  والقانوف

الفصؿ ل تترخص في أ،  لذلؾ االناحية الدستورية ، وعمييا تبعً مف  لتخوميا ممتنعافأو مجاوزتيا 
بؿ يكوف تصدييا ليا  تسقطياعنيا أو  ييال تنحّ ،  فيما يدخؿ في اختصاصيا مف المسائؿ الدستورية

 . نزاع الموضوعي وفي حدود الوقائع التي يقـو عمييابقدر اتصاليا بال الزمً 
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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لئحة إجراءات مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس  فإفعمى ما تقدـ ،  بالبناءنو إوحيث 
اوف التجاري ػػػة التعػػػؿ لجنػػػػف قبػػػا مػػػػعمييا ، والمصادؽ عميي المطعوف دوؿ الخميج العربيةػػػلاوف ػػػػالتع
بالجريدة الرسمية  ة، والمنشور ـ ٜٜٜٔأكتوبر  ٘بتاريخ  –مف وزراء التجارة ليذه الدوؿ مة والمشكّ  –

( مف نظاـ ىذا المركز والموافؽ ٕٛلممادة ) اتنفيذً  ،ـ ٕٕٔٓأغسطس  ٙٔبتاريخ  (ٖ٘ٙٓ)العدد 
القضائية التي  لمرقابةخضع تتعد لئحة مما ،  ـٕٓٓٓلسنة  (ٙ)المرسـو بقانوف رقـ  بمقتضىعميو 

 . بنظرىا، ومف ثـ تختص تمارسيا المحكمة الدستورية 
 

( مف المادة ٔلفقرة )إلى اقضايا الدولة بعدـ قبوؿ الدعوى بالنسبة از جي عف دفعنو إوحيث 
،  القانوف ومف لئحة إجراءات التحكيـ لتصاليا بالمحكمة الدستورية بغير الطريؽ الذي رسم (ٖٙ)

قضاء ىذه المحكمة أف نطاؽ الدعوى  نو مف المقرر وعمى ما جرى بوإذ . إ غير سديد فإنو دفعٌ 
ثار أماـ محكمة الموضوع في حدود تصريحيا بنطاؽ الدفع بعدـ الدستورية المُ  يتحددالدستورية 

الواردة في صحيفة  طمباتيـىذا الدفع وفي إطار  جديةتقدير  عيف بإقامة دعواىـ الدستورية بعدلممد
ت ػػػػدمد قّ ػػػػأنو ولئف كانت المدعية قوى الموضوعية ػػػف أوراؽ الدعػػػت مػػػػاف الثابػػػػولما ك . عوىالد

ى ػػػػا إلػػػػفي ختامي تػػػػانتي،  ـٕٙٔٓ/ٕ/ٗٔة الستئناؼ العميا المدنية بجمسة ػػػػاـ محكمػػػرة أمػػػػػمذك
فقرة  (ٖٙ)في المادة  الدستوريةبعدـ جراءات الطعف إؼ الدعوى لتمكينيا مف اتخاذ ػػػػـ بوقػػػب الحكػػػػطم
لسنة  (ٙ)ـ ػػػرقوف ػػػبقان ـوػػػػرسػػػملم اػػػػا وفقً ػػػػػؽ عمييػػػػػفز المواػػػػركػػػلمراءات اػػػػ( الواردة في لئحة إجٕ)

( ٖٙادة )بعدـ دستورية الم دفعتة ػػالمدعي فأالف إل ػػػالت البطػػػف حػػػحد مػػػوالمتعمؽ بال،  ـٕٓٓٓ
 . ـ ٕٙٔٓمف عاـ  ٕ/٘ٔ، ٕ/ٗٔ جمستيفي 

 

،  رت محكمة الموضوع جديتيالممدعية والتي قدّ  الختاميةىذه ىي الطمبات ف إوحيث 
بالفقرة  وعماًل  ومف ثـ،  عية بإقامة الطعف بعدـ دستوريتيالممد، ـ ٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔت بجمسة حر صو 

، فإف الطعف في الدعوى الدستورية الماثمة يشمؿ  ةػػػػمف قانوف المحكمة الدستوري (ٛٔ)( مف المادة )ج
 :نصيا واآلتي  ( بكاممياٖٙنص المادة )
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 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
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 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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وتكػوف لػو قػوة النفػاذ فػي  ،ا ونيائًيػ اليػذه اإلجػراءات ممزًمػ افقً و يكوف الحكـ الصادر مف الييئة  -ٔ ))
 . القضائية المختصة الجيةالدوؿ األعضاء في مجمس التعاوف بعد األمر بتنفيذه مف قبؿ 

 

مػا لػـ يتقػدـ أحػد الخصػـو بطمػب  المحكمػيفعمى الجية القضائية المختصة األمر بتنفيػذ حكػـ  -ٕ
  :ا حصرً لمحالت التالية  افقً إلبطاؿ الحكـ وِ 

 

تجػػاوز ب سػػقطتفػػاؽ باطػػؿ أو اتفػػاؽ لمتحكػػيـ أو بنػاء عمػػى اإذا كػاف قػػد صػػدر دوف وجػػود  -أ
 . دود التفاؽححكـ عف مالميعاد أو إذا خرج ال

 

لمقػػػانوف أو صػػػدر مػػػف بعضػػػيـ دوف أف  ابًقػػػالحكػػػـ مػػػف محكمػػػيف لػػػـ يعينػػػوا طِ  إذا صػػػدر -ب
حػدد فيػو تحكػيـ لػـ يُ تفػاؽ اعمػى  أو صػدر بنػاءً  اآلخريف غيبةيكونوا مأذونيف بالحكـ في 

 . موضوع النزاع أو صدر مف شخص ليست لو أىمية التفاؽ عمى التحكيـ
 

الجية القضائية المختصة التحقؽ مف عمى حدوث أي مما ذكر في الفقرتيف أعاله فإف  دوعن
 . (( كـ بعدـ تنفيذ حكـ المحكميفصحة طمب اإلبطاؿ والحُ 

 

 لنتفاء، بعدـ قبوؿ الدعوى  والمدعى عمييا األولى ف دفع جياز قضايا الدولةع ونإوحيث 
 تووالقضاء بعدـ دستوري ، ةمطاعنلف بقاء النص الطعيف يحقؽ مصمحة إبمقولة  ةمصمحة الطاعن

القضائية بإخضاع أحكاـ التحكيـ الصادرة  ةر الضمانذلؾ أف ىذا النص قد وفّ  ، دارىاىيؤدي إلى إ
ة ػػػالقضائي ةلمجي جازأاري لدوؿ مجمس التعاوف لرقابة القضاء بأف ػػػػـ التجػػػػػز التحكيػػػػػف مركع

التحقؽ مف صحة طمب اإلبطاؿ والحكـ بعدـ تنفيذ حكـ  - باألمر بتنفيذ أحكامو -ة ػػػالمختص
. كما أف القضاء في شأف دستورية النص الطعيف  عمى نفسيا ذلؾ فوتتقد  ةالمحكميف ، وأف الطاعن

 . ضوعو في دعوى الم ةمبات الطاعنأثر عمى ط يلف يكوف بذ
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية
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المراكز  تمايز في وجود ولةمقأقامت دعواىا ب ةأف الطاعن عمييا األولى ىدعالمُ  قررتكما 
( مف قانوف المرافعات المدنية ٖٕٗونص المادة ) عمييا( المطعوف ٖٙبيف ما قررتو المادة )القانونية 
قد زاؿ منذ بدء العمؿ بالقانوف  -عمى خالؼ الواقع  - ، وأف ىذا التمايز عمى فرض وجوده والتجارية

صدار إلمف قانوف ا ةنص في المادة الثامن والذيبإصدار قانوف التحكيـ ،  ـٕ٘ٔٓلسنة  (ٜ) رقـ
 اجديدً  ا( مف ىذا القانوف تنظيمً ٖٗ، وتضمنت المادة ) الباب السابع الخاص بالتحكيـ لغاءإعمى 

 . ( المطعوف عميياٖٙمع ما قررتو المادة ) يتفؽلمطعف بالبطالف عمى أحكاـ التحكيـ 
 

شرط المصمحة في الدعوى  مناطذه المحكمة قد استقر عمى أف ػػػاء ىػػإف قضث ػػوحي
أف يكوف ثمة ارتباط بيف المصمحة في الدعوى الموضوعية  - لقبولياوىو شرط لـز  - الدستورية

، وذلؾ بأف يكوف الفصؿ  وبيف المصمحة في الدعوى الدستورية التي أثير فييا الدفع بعدـ الدستورية
الطمبات المرتبطة بيا والمطروحة عمى محكمة  لمفصؿ فيفي المسألة الدستورية مسألة أولية 

بعد الفصؿ في الدعوى  طاعف القانوني في النزاع الموضوعيمركز ال يتغير، بحيث  الموضوع
: أف  ، أوليما ف كانا منفصميفا  ، و  ، ول يتـ ذلؾ إل باجتماع شرطيف ما كاف عميو قبمياالدستورية ع

عف  ومنفصاًل ،  تطبيؽ النص عميو ةػػبالمدعي نتيجؽ ػػػػلح اومباشرً  اواقعيً  ايقـو الدليؿ عمى أف ضررً 
 لنصإلى اوسببو  همصدر  في ا: أف يكوف ىذا الضرر عائدً  . وثانييما و لمدستورػػمخالفترد ػػػمج

 . منتحاًل أو  امتوىمً  ا، وليس ضررً  الطعيف
 

أقامت دعواىا الموضوعية أماـ محكمة أوؿ درجة بطمب الحكـ ببطالف  قد ولما كانت المدعية
مف مركز التحكيـ التجاري ،  ـٖٕٔٓلسنة  (ٗٚ)حكـ التحكيـ الصادر في الدعوى التحكيمية رقـ 

ادة ػػػػص المػػػمفاد نأف عمى  اتأسيسً  ، ة برفض الدعوىػػػالمحكم تمؾ تػػػػوقض ، اوفػػػػػس التعػػػػلدوؿ مجم
لذلؾ  افقً حكـ ىيئة التحكيـ الذي يصدر وِ ع حظر الطعف عمى شرّ مأف ال -عمييا  المطعوف -( ٖٙ)

 ةالحظر إقامة دعوى مبتدأ ، ويشمؿ قضائية أخرى جيةاإلجرائية أماـ أي  توعمى لئح وبناءً النظاـ 
بقتو محكمة الذي ط النحوالنص المطعوف عميو عمى ىذا ومف ثـ يكوف  ، لحكـبطمب بطالف ا
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، ىو حرمانيا مف الطعف عمى حكـ التحكيـ بالبطالف و بالمدعية  امحققً  الحؽ ضررً أالموضوع قد 
يا الدستورية لتأثير الحكـ الصادر في في الدعوى ةالشخصية المباشرة متوافر المصمحة وبالتالي فإف 

يتوقؼ عمى ىذا الحكـ قبوؿ تمؾ الدعوى إذ ، عمى المركز القانوني لممدعية في دعواىا الموضوعية 
بوصفو يمثؿ مف  سقاطوإوتستيدؼ المدعية مف عدـ دستورية النص المطعوف عميو  قبولياأو عدـ 

القضائية التي ترد بيا عف  الترضيةيا ، كي تتحقؽ ل يحوؿ دوف نظر دعواىا اوجية نظرىا عائقً 
 قانونيةآلثار  وحقيا وترتيب مف جراء إعماؿ ذلؾ النص في ىادتيدفعمية  امضارً الحقوؽ التي تدعييا 

 . بالنسبة إلييا
 

لغا،  ـٕ٘ٔٓلسنة  (ٜ) ول يناؿ مما تقدـ صدور القانوف رقـ نص المادة  ؤهبشأف التحكيـ وا 
 ، فضاًل  الدعوى الماثمةلمطعف في  ف ىذا النص ليس محاًل إ، إذ  ( مف قانوف المرافعات المدنيةٖٕٗ)

دوف  ل يحوؿ، الحكـ بعدـ دستورية قاعدة بعينيا قد جرى عمى أف  المحكمة ىذه عف أف قضاء
عمى ذلؾ آثار  تْ وترتبعميو خالؿ فترة انعقادىا  بقتطُ الطعف عمييا بعدـ الدستورية مف قبؿ مف 

تتـ مف  يع التائقدة القانونية ىو سريانيا عمى الو ألف األصؿ في تطبيؽ القاع ، بمواجيتو قانونية
المصمحة الشخصية  اءنتفلومف ثـ يكوف الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى ، ائيا لغإ، وحتى  تاريخ العمؿ بيا

 . الرفضب اعمى غير أساس حريً  ةلممدعي
 

جرى عمى أف نطاؽ الدعوى الدستورية يتحدد بنطاؽ الدفع  ىذه المحكمة قد قضاء إف وحيث
ستورية تصريحيا لممدعيف بإقامة دعواىـ الد حدودثار أماـ محكمة الموضوع وفي بعدـ الدستورية المُ 

ولـ يتضمنيا الدفع  -المدعي مف تطبيقيا عميو  أضيرالنصوص التي  افإف ىذا النطاؽ يشمؿ أيضً 
، وكاف ضميا إليو  ارً متعذِ كمما كاف فصميا عف النصوص التي اشتمؿ عمييا الدفع  - بعدـ الدستورية

دعواه الدستورية ، وأف المصمحة ىي التي تحدد في الوقت ذاتو التي توخاىا المدعي بلألغراض  كافاًل 
أو  بصحتياطاعف التي يؤثر الحكـ فييا ملغير ال يمتدفال ،  اتساعً او  اضيقً ،  وحدودىانطاؽ الدعوى 

 . ببطالنيا في النزاع الموضوعي
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التي تباشرىا المحكمة الدستورية في شأف دستورية النصوص  ف الرقابة القضائيةإوحيث 
 آؿبتتيا كمما نصوؿ التي أأل، ل تحوؿ بينيا وبيف رد ىذه النصوص إلى ا القانونية المطعوف عمييا

فوؽ   امحمقً إبطاليا إلى زواؿ ، وكاف ذلؾ مؤداه أف الفصؿ في المسائؿ الدستورية ل يجوز أف يكوف 
يا قإلى أعما اذً بأصوليا وفروعيا نافِ  احيطً ، بؿ مُ  بيا أو جزئياتيانفي بعض جوا احصرً ، من سوارىاأ

ونطاؽ  ،موضوع الخصومة الدستورية  -وبالنظر إلييا في مجموعيا  - ضوئياعمى  اومحددً 
 . يافيالمصمحة 

 

مف ( ٗٔة )لحكـ الماد اد صدر تنفيذً وكاف النص المطعوف فيو قوحيث إنو متى كاف ذلؾ 
تحوؿ موافقة الطرفيف عمى عرض النزاع عمى ىيئة التحكيـ  )):  عمى أنونظاـ مركز التحكيـ التجاري 

بع وكذلؾ قضاء ىذه الييئة باختصاصيا بنظر النزاع دوف عرض ىذا النزاع أو أي إجراء اتُ بالمركز 
، كما تحوؿ دوف الطعف في الحكـ التحكيمي أو  عند نظره أماـ أية جية قضائية أخرى في أية دولة

والمادة  . (( ت عند نظره أماـ أية جية قضائية أخرى في أية دولةػػػػراءات التي اقتضػػػجإلفي أي مف ا
 امً مزِ ليذه اإلجراءات مُ  افقً حكـ الصادر مف ىيئة التحكيـ وِ يكوف ال )):  عمى أنو( التي تنص ٘ٔ)

، وتكوف لو قوة النفاذ في الدوؿ األطراؼ بعد األمر بتنفيذه مف قبؿ الجية القضائية ا نيائيً لمطرفيف و 
 . (( المختصة

 

مف  (ٔ)فقرة  (ٕ)كما يرتبط النص المطعوف عميو في ىذه الدعوى بالنص الوارد بالمادة 
فؽ أحكاـ ىذه عمى التحكيـ وِ التفاؽ  )): يأتي لئحة إجراءات التحكيـ أماـ المركز ونصيا كما 

ة جية أخرى أو الطعف لدييا بحكـ ىيئ ةز يحوؿ دوف عرض النزاع أماـ أيػػػاـ المركػػػػالالئحة أم
  . ((  التحكيـ
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ف ع ينعزؿشار إلييا فال في حكمو بالنصوص المُ  امرتبطً  ولذلؾ يكوف النص المطعوف عميو
الدعوى الدستورية  قصر، ول يجوز بالتالي  أنبتتويا باعتبارىا األصوؿ التي تاألحكاـ التي تضمن

بالضرورة عمى أصؿ القاعدة التي تفرع  مشتماًل  نطاقياالماثمة عمى النص المطعوف عميو بؿ يكوف 
 ثـ ، ومف جية قضائية لطعف عمى الحكـ التحكيمي أماـ أيمقتضاىا عدـ جواز او عنيا ىذا النص 

مف نظاـ مركز التحكيـ التجاري وكذلؾ نص  (٘ٔ)و (ٗٔ)المادتيف  الدعوى الماثمة يشمؿطاؽ فإف نِ 
 .و إجراءات التحكيـ أمام( مف لئحة ٖٙوالمادة ) (ٔ)فقرة  (ٕ)المادتيف 

 

،  وجييفو مخالفتو لمدستور مف ػػػػوف عميػػػػص المطعػػػػى النػػعم عىػػػتنة ػػػػدعيف المُ إث ػػػػوحي
في  يةسمطة تقدير ع يممؾ الُمشرّ  ف الحقوؽ التيإذ إ،  مف الدستور (ٖٔ): مخالفتو لممادة  األوؿالوجو 
أف نص :  لمنعي والوجو الثاني.  التدخؿ مباشرة لتنظيميا بالموائحل يجوز لمسمطة التنفيذية ،  تنظيميا
و( مف الدستور المتعمقة بحؽ التقاضي إذ يحوؿ /ٕٓخالؼ نص المادة )ي( المطعوف عميو ٖٙالمادة )

بيف  ًزايخمؽ تمي، وي عف عمييا في حكـ ىيئة التحكيـدوف عرض النزاع أماـ أي جية أخرى أو الط
ليس لو ما يبرره ، وأف عدـ جواز وغيرىـ مف المحتكميف اآلخريف  ، األطراؼ في التحكيـ أماـ المركز

، ىو مصادرة لمحؽ في  يوعم المطعوفلمنص  افقً ، وِ  ببطالف حكـ التحكيـ ةمبتدأإقامة دعوى 
 . كما أنو ل يجوز وضع أي قيد عمى حؽ التقاضي بالحد مف حالت بطالف حكـ التحكيـ ،التقاضي

 

 يعتبرطعوف عمييا ألوضاعيا الشكمية مالنصوص ال استيفاءنو لما كاف مف المقرر أف إوحيث 
 . الموضوعية عيوبياعمى الخوض في  بالضرورة اقً سابِ  اأمرً 

 

ختص في الفقرة )ب( مف المادة اىذه المحكمة قد جرى عمى أف الدستور قد  قضاءف إوحيث 
 التنفيذيةؿ السمطة تباشرىا إل بنفسيا ولـ يخوّ  فال،  إقرار القوانيف ة( منو السمطة التشريعية بميمٕٖ)

، ذلؾ أف ا صرً التي بينتيا النصوص ح ةالحدود الضيقمباشرة شيء مف الوظيفة التشريعية إل في 
نما طة التنفيذية ل تتولى التشريعصؿ أف السماأل  ، عماؿ القوانيفعمى إ ايقـو اختصاصيا أساسً  ، وا 
لتعاوف السمطات وتساندىا الذي نصت  اف ىذا األصؿ وتحقيقً م استثناء، غير أنو  حكاـ تنفيذىاوا  
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بأعماؿ مف الدستور ، فقد عيد الدستور إلييا في حالت محددة  (ٕٖ)عميو الفقرة )أ( مف المادة 
المادة  فنصت،  ، مف ذلؾ إصدار الموائح الالزمة لتنفيذ القوانيف تدخؿ في نطاؽ األعماؿ التشريعية

القوانيف  يضع الممؾ بمراسيـ الموائح الالزمة لتنفيذ )):  مف الدستور المعدؿ عمى أفالفقرة )أ( ( ٜٖ)
أداة أدنى  ، ويجوز أف يعيف القانوف عفاء مف تنفيذىاإليا أو  أو تعطياًل  فييا بما ل يتضمف تعدياًل 

 . (( مف المرسـو إلصدار الموائح الالزمة لتنفيذه
 

 افقً ، وِ  ( عف كفالة حؽ التقاضيٕٓف الدستور قد أفصح بنص الفقرة )و( مف المادة )إوحيث 
المواثيؽ واإلعالنات الدولية مف كفالة ىذا الحؽ بذلؾ ما قررتو  ادً ردِ أصيؿ مُ  لمقانوف كمبدأ دستوري

ذ، ورد العدواف عمييا ا ية الحقوؽ التي يتمتع بيا قانونً لكؿ فرد باعتباره الوسيمة التي تكفؿ حما  وا 
 الترضيةإلى  القانوف لحماية ىذا الحؽ وصوًل  يقيمو كانت القواعد اإلجرائية ىي السياج الذي

تنظـ ىذه القواعد بقانوف  ، وجب عمى السمطة التشريعية أف القضائية التي يسعى إلييا مف يطمبيا
الالئحة التنفيذية  أما، شار إلييا المُ ؿ عدّ ( مف الدستور المُ ٕٓلحكـ الفقرة )و( مف المادة ) عماًل إ

ليا أو إعفاء  ا أو تعطياًل فيي ىذه القواعد بما ل يتضمف تعدياًل  أجممتوفدورىا يقتصر عمى تفصيؿ ما 
 . مف تنفيذىا

 

التحكيـ أماـ المركز إجراءات مؤداه مخالفة لئحة والذي مطعف ل الوجو األوؿنو عف إوحيث 
( مف نظاـ ٕٛلممادة ) اذلؾ أف ىذه الالئحة صدرت تنفيذً ،  غير سديد و( مف الدستور فإنٖٔلممادة )

 (ٙ)ادر بالموافقة عميو المرسـو بقانوف رقـ ػػوالصاوف ػػػس التعػػػدوؿ مجمػػػاري لػػػـ التجػػػز التحكيػػمرك
في  جماًل إقد فصمت ما ورد  –التحكيـ ( مف لئحة إجراءات ٖٙكذلؾ فإف المادة )،  ـٕٓٓٓلسنة 

 . ( مف ىذا النظاـ٘ٔ( و)ٗٔالمادتيف )
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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جراءات التحكيـ التفاقي المحكمة قرر في قضاء ىذهكما أنو مف المُ  ، يجوز أف  أف قواعد وا 
صدر فال يتعيف أف تَ ،  لمدستور ا، ول يعد ذلؾ مخالفً  عف السمطة التنفيذية تنظميا لئحة تصدر

 . بقانوف مف السمطة التشريعية
 

رادتيـ ومحض إتجو إليو أطراؼ النزاع بمؿء ت –المشار إليو  –ولما كاف مركز التحكيـ 
( ٕٛحددتيا المادة ) التي ةمامو يصح أف تصدر بالئحة عف الجيف إجراءات التحكيـ أإ، ف اختيارىـ

وىي لجنة التعاوف التجاري بمجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية  –شار إلييا المُ  –مف نظاـ المركز 
 . مة مف وزراء التجارة لتمؾ الدوؿشكَّ والمُ 

 

،  حكـ التحكيـ ببطالف ةقامة دعوى مبتدأإمطعف بأف عدـ جواز ل الوجو الثانيعف  ونإوحيث 
حصر حالت البطالف ف أكما  لمنص المطعوف عميو مؤداه مصادرة الحؽ في التقاضي افقً وِ 

إلى التحكيـ وبيف غيرىـ  ؤوفييدر مبدأ المساواة بيف مف يمجبحؽ التقاضي و  والتضييؽ منيا يخؿّ 
 : عديدٍة  مف وجوهٍ  ، مردود أماـ القضاء العادي عند عرض منازعاتيـ فإف ىذا النعي

 

أف تعامؿ فئات المواطنيف عمى ما بينيا مف  يالمساواة أماـ القانوف ل يعنف مبدأ إ:  أوليا
باألصؿ في  اأخذً  -، وكاف المتحاكموف  فإذا كاف ذلؾ ، تمايز في المراكز القانونية معاممة متكافئة

اعتماد نظاـ خاص لفض ما بينيـ مف إلى  ومحض اختيارىـ يتجيوف بمؿء إرادتيـ -التحكيـ 
ىـ القانوني يضحى ، فإف مركز  لتفاقيـ لشروط تكوف محاًل  افقً ، ووِ  نزاعات خارج دائرة المحاكـ

، وخارج دائرة  لمقواعد العامة ابقً ـ طِ ػػػض منازعاتيػػػػـ لفػػػإلى المحاك وفؤ عمف يمج افً بالتالي مختمِ 
 . التحكيـ

 

، فإف المماثمة في المعاممة بيف  ظؿ وجود ىذا الختالؼ في المراكز القانونية يوف
اللتزاـ بيا في حد ذاتو  شكؿ عدـ، ول يُ  ، وغيرىـ مف المتقاضيف ل تعد ضرورة لزمة المتحاكميف

 .  بمبدأ المساواة أماـ القانوف إخالًل 
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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، ول  لمضرورة العممية امنافيً  اجامدً  امبدأ تمقينيً  ، ليس دأ المساواة أماـ القانوفػػػػبأف مب:  ياثاني
ف مف بينيا ما يستند إلى أسس إ؛ إذ  يقـو عمى معارضة جميع صور التمييز بيف المواطنيف

؛ بما مؤداه أف  ( مف الدستورٛٔ( و)ٗ، ول ينطوي بالتالي عمى مخالفة لنص المادتيف ) موضوعية
 اكؿ تنظيـ تشريعي ل يعتبر مقصودً ، ذلؾ أف ا يكوف تحكميً و بموجبيا ىو ما ػػى عنالتمييز المني

وتعكس مشروعية ىذه األغراض .  ليا امبيً ، بؿ لتحقيؽ أغراض بعينيا يعتبر ىذا التنظيـ مُ  لذاتو
تي يقـو عمييا ىذا مف القواعد القانونية ال اع لبموغيا متخذً شرّ التي يسعى المُ  لممصمحة العامة اإطارً 

 . إلييا التنظيـ سبياًل 
 

، فإف التنظيـ التشريعي لحؽ التقاضي  بأنو وعمى ما جرى عميو قضاء ىذه المحكمة:  ياثالث
ريـ ل يتقيد بأشكاؿ جامدة ل يأوكمما كاف ل يناقض وجود ىذا الحؽ أو يخؿ بمحتواه يفترض فيو أف 

،  ع فيما بينياشرّ غاير المُ ، بؿ يجوز أف يُ  صورة صماء ل تبديؿ فييا يع عنيا لتفرغ قوالبيا فشرّ المُ 
تضييا األوضاع التي يباشر الحؽ عماًل قوأف يقدر لكؿ حاؿ ما يناسبيا عمى ضوء مفاىيـ متطورة ت

،  بيا عف أىدافيا انحرافً ا،  ، ل يطمؽ الحقوؽ محمو مف عقالياا ، ليظؿ ىذا التنظيـ مرنً  ي نطاقياف
، حتى تظؿ الحماية القضائية ا بيف ىذيف األمريف قوامً اتيا بؿ لمتطمب امجافيً  اول يعتبر كذلؾ تفريطً 

غاير في تنظيمو لحؽ ع أف يُ شرّ ، فإنو يجوز لممُ  لذلؾ ا. وتبعً  لمحقوؽ في صورتيا األكثر اعتداًل 
ما لِ  افقً ، وِ  صنوؼ بعينيا مف المنازعاتإلى مف تنظيمات بالنسبة  اما يراه مناسبً  ي، وتبن التقاضي

ع شرّ ، طالما التـز المُ  دوف أف يكوف في ذلؾ إخالؿ بمبدأ المساواة أماـ القانوف مف،  تتطمبو طبيعتيا
 .  بالضوابط الدستورية لمباشرة الحؽ في التقاضي
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
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النعي بأف النص المطعوف عميو خالؼ ما سار عميو قانوف المرافعات المدنية عف  ونإوحيث 
لتضييؽ منيا ل يعدو أف لحالت البطالف وا( منو )الممغية( مف حصر ٖٕٗوالتجارية في المادة )

، ول يصمح في ذاتو أف يكوف  بمخالفة النص التشريعي المطعوف عميو لنص تشريعي آخر ايكوف نعيً 
، ىو باتفاقو أو  تورية النص التشريعي أو عدـ دستوري، ذلؾ أف مناط تقرير دستو ا دستوريً  اعيبً 

 . الدستورية صونيا وحمايتيامخالفتو ألحكاـ الدستور المنوط بالمحكمة 
 

محؿ نطاؽ الدعوى الماثمة  ةف النصوص الطعينأ ،ف جميع ما تقدـ ػػػؿ مػػػف الحاصحيػػػث إو 
مما ، أو أي نص آخر فيو مف الدستور  (ٖٔ)و /و(ٕٓ، ) (ٛٔ، ) (ٗ) المواد مف الـ تخالؼ أيً 

 . يتعيف معو رفض الدعوى
 
 

 : فمهذه األسباب

لزام المدعية بالمصروفات  . حكمت المحكمة برفض الدعوى وا 
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 : المحكمة
 

 . بعد الطالع عمى األوراؽ والمداولة

 تتمخص في أف – عمى ما يبيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –ف الوقائع إحيث 
الكبرى المحكمة  أماـ (ٕٗٔٓ/ٕ٘٘٘ٔ)أقامت الدعوى رقـ  الدعوى الدستورية كانت قدفي المدعية 

 (ٖٕٔٓ/ٗٚ)الحكـ التحكيمي رقـ إبطاؿ ب الحكـ طالبةاألولى عمييا  ىدعالمدنية السادسة ضد المُ 
 . لدوؿ الخميج العربيةف مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف عالصادر 

 

لزاـقضت المحكمة برفض الدعوى ،  ـٕ٘ٔٓ/ٜ/ٜٕوبجمسة  مقابؿ و المدعية المصروفات  وا 
 . أتعاب المحاماة

 

 (ٕ٘ٔٓ/ٖٓٔٛ)طعنت عميو بالستئناؼ رقـ  ، مف المدعية ىذا القضاء قبوًل  وحيث لـ يمؽَ 
سالؼ  حكـ التحكيميالببطالف  ا، طالبة الحكـ مجددً  أماـ محكمة الستئناؼ العميا المدنية الرابعة

جراءات المركز إلئحة  مف (ٖٙ)بعدـ دستورية المادة المدعية  دفعتالستئناؼ ولدى نظر  . البياف
 .ـ ٕٓٓٓلسنة (  ٙ)لمرسـو بقانوف ا بموجبالموافؽ عمييا 

 

لممدعية  التصريح الرابعةقررت محكمة الستئناؼ العميا المدنية ،  ـٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔوبجمسة 
 ، الفصؿ في الطعف بعدـ الدستوريةلحيف  ، الفصؿ في الستئناؼ وأرجأت،  برفع الدعوى الدستورية

 . فأقامت المدعية دعواىا الماثمة
 

  



العدد: 3300 - الخميس 9  فبراير 2017

12

 

 رئيس المحكمة  نائب الرئيس  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة
             
 

 استدراك
 

حكررررماال حك رررر اما،ا9102لب امرررر اا9بترررر  م اا(9933)نشرررر الررررةاالر مررررلعاال  رررر م اال ررررللا
لرةاالرلىورا  رما،ااهرر0391 بمر ااخرر اا92ال والر اام9102من م اا92الل تو م االص ل ابت  م ا

لرررةاال ررر  اا(20)و لالرررةاالة ررر عاالف نمررر الرررةاالصرررةح ا  رررما،ا(ا ضررر  م ا03(ال رررن ا)0/9102)ل/
نا ضرر هاهررلماال حك رر ا ررلاررر راىمررعاأناالحكررماب ررلمال ررتو م ا  ىررلعاأال برر  عااختمرر ا)ا   اال  شر ا

(اوالصررحمهاهرروا)اأنا ضرر هاهررلماال حك رر ا ررلاررر راىمررعاأنا ل رر ها  ىررلعاامحررو.ا    اب منهرر ،اا
ا ا(ا   ىممهارال.الت عانة له اا  نا ب تلوناال  ناىممه اب لماالل تو م اا،ااامحو.اب منه 

 


