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 Abstract: 

Arbitration is not a heresy of the judiciary, rather it is the origin of 

the judiciary, which grew up and wore its long robe, and achieved 
its purpose, before there was the judiciary organized by the ruling 

authority in its diversity and development throughout the distant 
history of human justice. This did not prevent arbitration from 

remaining also as another reference for settling disputes, but 
without formal procedures maintained by the judicial courts, at 

the lowest cost and in the least time than it takes to review the 
courts. 

Arbitration takes away the jurisdiction of the courts, and it is “a 

system that aims to find a solution to an issue related to the 
relations between two or more parties - that is, the arbitrator or 

arbitrators - and they derive their authority from a special 
contract on which they rule and decide on the basis of which the 

state has no involvement in discharging this function.”. 
Key words: Arbitration Clause, Judicial Immunity, Executive 

Immunity, Petroleum, Natural Gas. 
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 "امتناع الدولة عن الدفع حبصانتها القضائية والتنفيذية "أمام القضاء األجنىب

 () كأثر لشرط التحكيم ىف املنازعات الناشئة عن عقود الغاز والبرتول
 

 2محد موسى الدايب  أ
 

 :امللخص
القضاء من  بدعًا  ليس  القضاء  ،التحكيم  أصل  هو  قبل أن   ،وحقق مراده  ،نشأ وارتدى ثوبه القشيب  ،بل 

البشرية  العدالة  اتريخ  عرب  وتطورها  تنوعها  اختالف  على  احلاكمة  السلطة  قبل  من  املنظم  القضاء  يوجد 
فإن ذلك مل مينع من بقاء   ،ا مرجعًا حلسم اخلالفاتوحني عمدت الدول إىل تنظيم احملاكم وجعلته  ،البعيد

القضائية  عليها احملاكم  حتافظ  إجراءات شكلية  ولكن بدون  اخلالفات  حلسم  آخر  مرجعًا  أيًضا  التحكيم 
مراجعة احملاكم   . وأبقل كلفة وأبقل وقت من الذى تستغرقه 

إىل إجياد حل مل ينزع اختصاص احملاكم وهو " نظام يهدف  وضوع يتعلق ابلعالقات بني طرفني فالتحكيم 
عقد خاص حيكمون ويبتون على أساسه  من  ـ  و يستمدون سلطتهم  أو احملكمني  أى احملكم  ـ  أكثر  أو 

 .دون أن يكون للدولة دخل ىف إبالئهم هذه الوظيفة   
الغاز الطبيعى .  الكلمات املفتاحية: البرتول،   .شرط التحكيم، احلصانة القضائية، احلصانة التنفيذية، 
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   :املقدمة
رئيسيان أثران  عليه  التحكيم يرتتب  اتفاق  إحدامها إجياىب  ويتمثل ىف منح احملكمني االختصاص ابلفصل ىف النزاع أو   :إن 

التحكيم اتفاق  حمل  اخت  ،املنازعات  سلب  ىف  ويتمثل  سلىب  اآلخر  تلك واألثر  أو  النزاع  هذا  نظر  من  القضائية  احملاكم  صاص 
بل هناك حاالت عديدة قد تدخل فيها احملاكم القضائية سواء   ،وأن هذا األثر ليس له طابع عام وشامل  ،املنازعات والفصل فيها

حتفظية  أو اختاذ إجراءات معينة ملساعدة احمل إجراءات  أو اختاذ  تعيني احملكمني  أجل املسامهة ىف  كم ىف مهمته أو الفصل ىف من 
 طلب رد احملكمني وعزهلم أو الفصل ىف دعوى األمر بتنفيذ حكم التحكيم . 

أطرافه مواجهة  قانونية ىف  من آاثر  التحكيم  اتفاق  يرتبه  ما  أطرافه هم   ،ومع  البرتولية  العقود  التحكيم ىف  اتفاق  أن  وحيث 
من سيا هلا  املتعاقدة مبا  الدولة  و  القضاء األجنىبالشركة األجنبية  أمام  تنفيذية وقضائية  إذا كان   ،دة وحصانة  عما  التساؤل  فيثور 

وتنفيذية من حصانة قضائية  الدولة  به  تتمتع  ما  مع  يتعارض  التحكيم  أو   ،اتفاق  أمام احملكمني  التمسك هبما  هلا  جيوز  وابلتاىل 
القضائية األجنبية ة القضائية والتنفيذية للدولة، وابلتاىل ال جيوز هلا أن تتمسك أم أن هذا االتفاق ال يتعارض مع احلصان  ،احملاكم 

 هبما .
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 :أمهية موضوع البحث
ملوضوع   اختيارى  جاء  للقد  القضاء األجنىب " كأثر  أمام   " والتنفيذية  القضائية  حبصانتها  الدفع  عن  الدولة  شرط امتناع 

الغاز والبرتول بصفة خاصة مرتبطًا بعدة عوامل من أمهها   :التحكيم ىف املنازعات الناشئة عن عقود 
عنها ـ  1 نتج  والىت  التجارية  والعالقات  املصاحل  تشابك  إىل  أدى  البرتولية  االستثماراث  جمال  ىف  التجارية  العمليات  كثرة 

ملا يتسم به من مميزات جعلته األكثر رواًجا ىف حل املنازعات التجارية  ن  ،حدوث نزاعات فتحت اجملال لتطبيق نظام التحكيم  ظرًا 
ـ على الرغم من أن موضوع التحكيم قد حظى ابهتمام كبري من الفقه الغرىب، بيد أنه مل حيظ بنفس القدر من االهتمام 2

العرىب إال منذ وقت قريب، وابلتحديد بعد أن صدرت قوانني مستقلة تنظم الفقه  التحكيم وتعدد األنشطة الىت من املمكن أن   ىف 
 تكون حماًل للتحكيم .

بعقود البرتول والغازـ  3 املتعلقة  القضااي  صدور العديد من أحكام التحكيم و   ،وظهور نظرايت قانونية جديدة بشأهنا  ،كثرة 
والغاز املربمة بينهم والىت مل حتظ ابلقدر الكاىف ىف املنازعات الىت نشأت بني الدول املنتجة والشركات األجنبية مبناسبة عقود البرتول  

قانونية على قدر كبري من األمهية مسائل  أاثرت  قد  أهنا  من  الرغم  على  العرىب  الفقه  من جانب  منها مسألة امتناع   ،من االهتمام 
أمام القضاء األجنىب كأثر لشرط التحكيم .   الدولة عن الدفع حبصانتها القضائية والتنفيذية 

 
 :البحث  فداأه 

تتمحور حول اإلجابة على   البحث  هذا  أهداف  التساؤل عما إذا كان اتفاق التحكيم يتعارض مع ما تتمتع به الدولة إن 
وتنفيذية القضائية األجنبية  ،من حصانة قضائية  أو احملاكم  أمام احملكمني  التمسك هبما  هلا  جيوز  أن هذا االتفاق ال   ،وابلتاىل  أم 

للدولة، وابلتاىل ال جيوز هلا أن تتمسك هبما .  يتعارض مع احلصانة  القضائية والتنفيذية 
 

 :إشكالية البحث
شرط التحكيم ىف املنازعات ل  امتناع الدولة عن حصانتها القضائية والتنفيذية كأثر  ملا كان موضوع هذه الدراسة منصبًا على

والبرتول الغاز  عقود  عن  والقانونية  ،الناشئة  لقيمته االقتصادية  نظرًا  إشكاليات  عدة  هذا املوضوع يطرح  نقوم   ،فإن  جيعلنا  ما  وهو 
على التساؤالت اآلتية    :مبعاجلة أهم حماورها من خالل اإلجابة 

من  هل الدولة  به  تتمتع  ما  مع  يتعارض  التحكيم  وتنفيذية  اتفاق  أمام   ،حصانة قضائية  التمسك هبما  هلا  جيوز  وابلتاىل 
أو احملاكم القضائية األجنبية  أم أن هذا االتفاق ال يتعارض مع احلصانة القضائية والتنفيذية للدولة، وابلتاىل ال جيوز هلا  ،احملكمني 

التحكيم يعد تنازاًل عن حصانتها التنفيذية ؟و هل قبول الدولة التنازل عن التمسك حبصانتها القضائية أ ؟تمسك هبما ال  مام هيئة 
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 :خطة البحث
ـ لإلجابة على التساؤل املطروح  ـ دراسة املوضوعات اآلتية  :ومن مث فإننا نتناول ىف هذا البحث 

 أثر شرط التحكيم على حصانة الدولة القضائية .   :املطلب األول
 أثر شرط التحكيم على حصانة الدولة التنفيذية .  :املطلب الثاىن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  

 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 4
 

378 

 
 أثر شرط التحكيم على حصانة الدولة القضائية  :املطلب األول
 لللدو الوطىناء ـالقض ةـمواجه ىف ضائيةالق  باحلصانة  تتمتع  الدولة  أن  العام  الدوىل  القانون  ىف  املستقرة  املبادئ  من  أصبح

 ،والقضاء  الفقه  تبناها  قد  و  عشر  التاسع  القرن  ىف  تقريبا  العالم  بالد  معظم  ىف  القضائية  احلصانة  نظرية  سادت  قد  و  ،األخرى
 لقضاء  تخضع  ال  األفراد  مع  منازعاتها  نفإ  بالتاىل  و  الدوىل  للقانون  إال  تخضع  ال  الدولة  فان  املطلقة  احلصانة  لنظرية  اوطبقً 
 لالدو  حلصانات  األوربية  االتفاقية   ىـإل  نجلتراإ  انضمام  لقب  ما  إىل  النظرية  بهذه  ليعم  نجليزىاإل  القضاء  لظ  و  ،أخرى  دولة

 والىت  األجنبية  لالدو  حلصانة  األوروبية  االتفاقية  عدتو،  1952  سنة  حىت  األمريكى  القضاء  كذلك  و  ،1972  لسنة  األجنبية
   (88، صفحة  1996)إبراهيم ، .  احلصانة ملبدأ  دوىل تقنين لأو  1979  نةـس  ذـالتنفي  زـحي تـدخل

 باحلصانة الدفع وازـج دمـبع  1972  سنة  األجنبية  القضائية  احلصانات  بشان  األوروبية  االتفاقية  من  السابعة  املادة  نصتو
 األشخاص  كباقى  ةـمالي  أو  صناعية  أو  تجارية  أنشطة  القاضى  دولة  إقليم  على  تمارس  عندما  األجنبية  لالدو  من  القضائية
 القضائية  احلصانة  مبدأ  طبقذى  ـال  1976   سنة  الصادر  األمريكى  القانون  ىف  املبدأ  ذلك  على  النص  تم  كما  ،العادية  اخلاصة
 قانون  صدر  بريطانيا  ىفو  ،للدولة  املطلقة  احلصانة  نطاق  من  األجنبية  لدوـال  تمارسها  التى  التجارية  األنشطة  استبعد  و  املقيدة

 نطاق نـم األجنبية لالدو  تمارسها  التى  التجارية  األنشطة  نجليزىاإل  املقنن  استبعد  حيث  1978  سنة  للدولة  القضائية  احلصانة
  .  للدولة املستقرة املطلقة  احلصانة

 ىف  دولة  لك  بها  تتمتع  التى  واملساواة  لتقالـاالس  و  يادةـالس  فكرة  على  القضائية  باحلصانة  الدفع  تأسيس  انتقد  لكن
 الغالب  االتجاه  يخالف  وهذا  ،اإلطالق  بصفة  للحصانة  رافـاالعت  يقتضى  األساس  هذا  لمث  أن  بحجة  األخرى  الدولة  مواجهة

 السليم األساس أن رىـي نـم اكـهن و ،(389صفحة ،  1992)راشد و رايض،     احلصانة  تقييد  إىل  يسعى  الذى  و  قضاءً   و  افقهً 
 من هناك و ،املختلفة القانونية  النظم  بين  التناسق  تحقيق  و  لالدو  بين  املشترك  التعايش  فكرة  ىف  يكمن  القضائية  باحلصانة  للدفع
 هى و واقعية عملية مبررات إىل اًـ أيض يستند احلصانة منح  فان  ،القانونية  األنظمة  بين  املشترك  التعايش  فكرة  جانب  إىل  نهأ  يرى

 ذات األخرى األسس بعض إىل اللجوء مـت  فانه  التقليدية  األسس  هذه  جانب  إىل  و  ،وظيفته  أداء  من  باحلصانة  يتمتع  من  تمكين
 قاضيه  إىل  اللجوء  عن  األخيرة  مع  اخلاص  املتعاقد  لازـتن  راضـوافت  القضائية  باحلصانة  الدفع  لتبرير  التكميلية  أو  الثانوية  الصفة

   .  معها  املتعاقدة  الدولة  لقضاء  وخضوعه  الطبيعى
 هذا  انتقد  لكن  ،أجنبية  دولة  ضد  استعماهلا  مقبواًل   وليس  ،اجلبرية  القوة  إىل  االلتجاء  األحكام  تنفيذ  يستلزم  ما  كثيرا  و

 كما تنفيذية إجراءات يتضمن ال الدوىل القضاء أحكام فمعظم ،فاعليته و احلق  نشأة  بين  اخلطً   يتضمن   هـان  أساس  على  التبرير
 تثمارـاالس  دور  يظهر  و  ،الدوىل  القانون  قواعد  مثاله  و  لاألحوا  لك  ىف  القانونية  القاعدة  ىف  ضرورايً   اعنصرً   يعتبر  ال  اجلزاء  أن

 نـع   دافعـي  نـم  اءـالقض  أو  الفقه  من  هناك  يعد  لم  حيث  النسبية  إىل  اإلطالق  من  للدولة  القضائية  احلصانة  لتحو  ىف  األجنىب
 الدولة   أن  ثـحي  ،املعدلة  أو  املقيدة  أو  النسبية  باحلصانة  األخذ  هو  احاليً   السائد  أصبح  لب  ،اخلصوص  هذا  ىف  املطلقة  احلصانة

 استقطاب  لاوـتح  التى  النامية  لالدو  السيما  أجانب  مستثمرين  مع  االقتصادية  التنمية  عقودكطرف ىف    كثيًرا  لتدخ  أصبحت
  .  الطبيعية  ثرواتها  مصادر  تنمية  لجأ  من  األجنىب  لاملا  رأس
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 يسند  و  للطرفين  الوطنية  احملاكم  اختصاص  إطار  من  كلية  العقد   رجـيخ  قد  تحكيم  شرط  هناك  يكون  الغالب  يف  و
 القضائية احلصانة من احلد من البد  كان  لذلك  ،اختيارهم  من  خاص  قضاء  ىـإل  عنه  تنشا  التى  املنازعات  ىف  لبالفص  االختصاص

 دقة  أكثر  الفرنسى  القضاء  كان  لذلك  و  ،احلاىل  الوقت  ىف  السائدة  هى  أصبحت  التى  دةـاملقي  ائيةـالقض  باحلصانة  األخذ  و  املطلقة
 اطـلنش  ممارستها  بشان  عليها  ترفع  التى  للدعاوى  بالنسبة  القضائية  باحلصانة  األجنبية   ةـالدول  تمتع  عدم  على  استقر  عندما

 للدولة العامة باملصلحة ملساسها  انظرً   العام  الطابع  عليها  يغلب  مختلطة  طبيعة  ذات  االستثمارية  روابطـال  أن  رـيعتب  و  ،ارىـتج
 لاستغال  و  التصنيع  و  االجتماعية  و  االقتصادية  التنمية  لمسائ  لحو  الروابط  هذه  تدور  حيث  ،العقود  نـم  اـغيره   من  أكثر

 القانون  أو  العام  القانون  أدوات  من  ليس  التحكيم  أن  إذ  بالتشريع  مرتبطة  التعاقدية  الدولة  حرية  و  ،للبالد   ةـالطبيعي  الثروات
 استئناف محكمة  رفضت    Sapphire int.peteroleum ltd.V.national Iranian oil    فىف قضية  ،اصـاخل
 بوصفها  التعويض  لمقاب  امللكية  نزع  كسلطة  العام  القانون  امتيازات  من  اإليرانية  الشركة  بهتتمتع    اـم  ىـعل  ادـاالعتم"  الهاى"

 تطوير  إىل  باإلضافة  الطبيعى  الغاز  ومصادر  لالبترو  لاستغال  و  اكتشاف  هو  هدفها  أن  و  ،إلشرافها   عـتخض  و  للدولة  ملك
 يتعين  الشركة  هذه  تصرفات  أن  إىل  احملكمة  انتهت  ثم  من  و  ،(375، صفحة  1999)عبداحلفيظ ،      إيران  يف  لالبترو  صناعة
 .   القضائية  باحلصانة  التمسك  اإليرانية  الشركة فيه  تستطيع  ال لمجا  وهو  ةـالعادي  التجارية  لاألعما  من  باعتبارها إليها النظر

 العالقة ذهـه   نـع   الناشئة  املنازعات  لحو  اآلراء  من  العديد  البترولية  االستثمار  بعقود  املدرج  التحكيم  اتفاق  أثار  وقد
 لخال   نـم  ذلك  و  ،األجنبية  القضائية  احملاكم  و  التحكيم  هيئات  أمام  القضائية  لالدو  حصانة  مشكلة  ظهرت  و  ،التعاقدية
 على  التحكيم  اتفاق  بأثر  يتعلق  فيما  الفقه  و  القضاء  موقف  و  التحكيم  هيئات  أحكام  و  الدولية  االتفاقيات  موقف  عرض

 .   لللدو  القضائية  احلصانة
  :القضائية لالدو  حصانة من الدولية التفاقيات موقف  :أوًل 

 اتفاق  نأ"    :على  1965  سنة  واشنطن  االستثمارية  املنازعات  لتسوية  الدوىل  البنك  اتفاقية  من  25/1  املادة  نصت
 املادة  نصت  كما  ،"  الطرفين  من  املنفردة  باإلرادة  عنه  لالعدو  يمكن  ال  اتفاقا  املركز  لدى  التحكيم  إىل  اللجوء  على  األطراف

 اوفقً   العالقة  هذه  عن  الناشئة  املنازعات  لحل  كوسيلة  للتحكيم  املتعاقدة  األطراف  لقبو  و  رضا  أن"    :على  االتفاقيةمن    26
 لالدو  كافة  أن  ذلك  على  ويترتب  ،"  التحكيم  خالف  أخر  طريق  ألى  اللجوء  عن  لتناز  بمثابةيعد    لالتفاقية  العام  ارـلإلط

 .    تثماريةـاالس  ةـالعقدي العالقة  عن  الناشئة املنازعات ىف املركز  أمام  القضائية  بحصانتها الدفع هلا يجوز ال  االتفاقية ىـعل  املوقعة
 أن  لو"    :انه  على  1972  سنة  األجنبية  لدوـال  اناتـحلص  األوروبية  االتفاقية  من  12  املادة  من  األوىل  الفقرة  ونصت  

ا  للتحكيم  تخضع  أن  كتابة  قبلت  متعاقدة  دولة  و  املدنية  لاملسائ  ىف  تنشأ  أن  يمكن  التى  أو  لقب  من  نشأت  التى  لمنازعاتىف 
 وفقا  التحكيم  إقليمها  على  يجرى  متعاقدة  رىـأخ  دولة  ةـمحكم  أمام  القضائية  بحصانتها  تتمسك  أن  هلا  يجوز  فال  التجارية
 .  لقانونها

  :القضائية  لالدو حصانة من  التحكيم  أحكام موقف  :اثانيً 
النزاع ىف  الطرف  الدولة  قبل  من  القضائية  ابحلصانة  الدفع  يرفضون  احملكمني  نذكر    ،إن  أن   Liamco  تحكيموميكن 

 ,Judgment of 18 June 1986 Rev.Arb)  م1977 إبريل  12  بتاريخ  الليبية  احلكومة  ضد  الصادر
 الدولة  أن  على  أكد  و  الدفع  رفض  احملكم  أن  إال  ،سيادتها  مع  لتعارضه  التحكيم  لقبو  الليبية  احلكومة  رفضت  حيث(1986
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 عند  لالبترو  لعقود  املبرمة  الدولة  أن  يعين  ما  هو  و  ،التحكيم  على  االتفاق  لخال  من  السيادية   اـحقوقه  عن  لالتناز  يمكنها
  .  النزاع  نشوء  عند  التحكيم  شرط  من  لالتنص هلا يمكن  ال  يمـالتحك اقـالتف قبوهلا

الصادر بتاريخ   3879  رقم  الدعوى  بشان  بباريس  الدولية  التجارة  ةـغرف  نـم  الصادر  التمهيدى  التحكيم  حكم  كذلكو
 احلكومات  قامت  حيث  ،  (Judgment of 18 June 1986 Rev.Arb, 1986, p. 105)  1984مارس    25
 نيعـللتص العربية اهليئة إنشاء بهدف اتفاقية  بإبرام  1975إبريل    19   بتاريخ  قطر  و  املتحدة  العربية  اإلمارات  ،السعودية  ،ريةـاملص

 شركة  اءـإلنش  ةـالبريطاني"   دـالن  ويست"  شركة  مع  عقد  إبرام  تم  و  ،فيها  األعضاء  األربعة  لالدو  ىف  السالح  صناعة  لتطوير
 1979مايو    14وبتاريخ    1978فرباير    27  من  الفترة  يف    Lynx  نوع  من  اهليلكوبتر  الطائرات  بيع  و  لتصنيع  مختلطة

 و  1979  يونيو  1  ىـإل  ةـاالتفاقي  إنهاء  الثالث  لالدو  قررت  و  العراقية  بغداد  مدينة  يف  املنعقدة  العربية  القمة  قرارات  رتصد
 الشركة  فلجأت  ل،إسرائي  دولة  مع  السالم  اتفاقية  مصر  توقيع  نتيجة  املبرمة  العقود  كافة  وإلغاء  الشركة  لأعما  تصفية

 الدفع  وتم  التحكيم  إجراءات  ىف  املشاركة  عن  الثالث  لالدو  امتنعت  و  بباريس  الدولية  التجارة  غرفة  لدى  للتحكيم  البريطانية
 و  ،للتحكيم  مقرا  سويسرا"  فـجيني"  يمـالتحك  ةـهيئ  واختارت  ،ملصر  القضائية  للحصانة  استنادا  التحكيم  هيئة  اختصاص  بعدم

 حصانتها  عن  الدولة  من  تنازاًل   يعد  التحكيم  اتفاق  أن  على  أكدت  و  النزاع  لتسوية  باختصاصها  التمهيدى  حكمها  أصدرت
  .   القضائية

الدوىل لتسوية  احلكم الصادر  وكذلك   املركز   ،1992مايو    20بتاريخ  هضبة األهرام    بشأن قضية  ستثمارمنازعات االمن 
ألن  ،وفيه ذهبت هيئة التحكيم إىل أن " متسك احلكومة املصرية ابحلصانة القضائية أمام املركز بعد قبول شرط التحكيم ال قيمة له

 ,Rev.Arb, 1993)  قبول الدولة هلذا الشرط يعىن التنازل عن احلصانة القضائية أمام هيئة التحكيم الىت قبلت اخلضوع هلا "
p. 93)   . 

بباريس   الدولية  التجارة  غرفة  من  بشأن النزاع الذى   1995لسنة    8035ىف القضية رقم    ICCوكذلك احلكم الصادر 
قضائية للدولة قضت هيئة التحكيم أبن الدفع ابحلصانة ال  ،بني دولة وشخص أجنىب بصدد عقد امتياز استغالل حقل برتولنشب  

 ،من خالل اتفاق مسبق بني األطراف ابخلضوع إليهرضائى  على تسوية النزاع بشكل  يقوم أساًساال يتفق مع نظام التحكيم الذى  
القان أطراف  أحد  مع  النظام  هلذا  الدولة  قبول  فإن  تنازاًل وابلتاىل  ذاته  حد  ىف  يشكل  اخلاص   L'affaire) عن حصانتها  ون 

N.8o35 en 1995 Clunet 1997, 1995, p. 1040)  . 
   :القضائية لالدو  حصانة من  القضاء موقف :اثلثًا

 يجوز  ال إذ  ،ةـالتجاري  عالقاتها  ىف  للدولة  املقيدة  القضائية  احلصانة  مبدأ  إقرار  على  األوروبية  القضائية  اهليئات  حرصت
 . املطلقة  القضائية بحصانتها  التمسك للدولة

 :القضاء الفرنسىـ 1
 النقض  محكمة  رفضت  فقد  ،العامة  السلطة  لاـأعم  ىـعلوقصرها    ،املقيدة  القضائية  احلصانةمببدأ    الفرنسى  القضاء  أخذ

اهليئة    املطلقة  القضائية  باحلصانة  وفيتىـالس  ادـلالتح  التجارى  لاملمث  تمتع هذه  أن تصرفات  حبجة  ليست سوى تصرفات وذلك 
أجنبيا ً  الدولة  سيادة  مبدأ  يعد  والىت  . كماابلنسبجتارية  هلا  النقض    ة  حمكمة  ىف ألغت  الصادر  ابريس  استئناف  حمكمة  حكم 

تركيا    1957يناير  29 لدولة  القضائية  أخذ ابحلصانة  القضية الىت اثرت بني وزير املالية الرتكى  والذى   Bauer etوشركة   ىف 
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Marchal     مدينة عليه  تعاقدت  لقرض  الدولة الرتكية بصفتها ضامنة  أعمال لتنفيذ     Constantionopleحيث وقعت 
النقض  عامة .   " :قضت فيه أبنا  حكمً   1965فرباير    10ىت أصدرت ىف  وال    Rouenإىل حمكمة استئناف  وأحالت حمكمة 

يعد   تكون قد أجنزت عماًل    Constantionopleات التعاقدية املربمة بواسطة مدينة  الدولة الرتكية وقد ضمنت تنفيذ االلتزام
املدىنبطبيعته   القانون  أعمال  اب  ،من  تصرفت  أهنا  عادايً كما  فرًدا  بعيدةعتبارها  العامة  السلطة  فكرة  تكون  وابلتاىل  "عن  ،   ها 

(Leboulanger, 1985, p. 275)    . 
 :ولندىالقضاء اهلـ 2

اهل  كما القضاء  املقيدة  ولندىأخذ  القضائية  احلصانة  اإليرانية    Cabolent قضية    ففى  ،مببدأ  الوطنية  الشركة  ضد 
ىف وقائعها  تتلخص  والىت  سافري    للبرتول  الكندية  الشركة  صدر ىف    Sapphirأن  حتكيم  حكم  على  حصلت  مارس   15قد 

اإليرانية مبالغ مالية متنوعة على أثر النزاع الناشئ مبناسبة عقد امتياز قضى أبن تدفع الشركة      Cavinبواسطة القاضى    1963
وملا كانت الشركة الفرع )سافري( قد تنازلت عن حقوقها إىل الشركة األم الطرفني .  أبرم بني  قد  أقامت هذه األخرية و   ،برتول كان 

بصحة احلجوز التحفظية الىت مت توقيعها على األموال اململوكة للشركة اإليرانية لدى الغري فيها    دعوى أمام القضاء اهلولندى تطالب
ا مً املسلم به عمو . متسكت الشركة اإليرانية أمام قضاء أول درجة حبصانتها القضائية . وبعد أن أكدت احملكمة على مبدأ احلصانة 

جتاه السائد ىف بعض الدول والذى يقصر هذا املبدأ على أعمال السلطة العامة . وبعد وبعد أن أشارت إىل اال  ،ن الدوىلىف القانو 
للشركة اإليرانية القانوىن  النظام  عقد امتيا  ،أن فحصت  إبرامها  عند  أن الشركة اإليرانية  إىل  ز البرتول حمل النزاع قد تصرفت انتهت 

الدولة اإليرانيةاب أجهزة  أحد  وابلتاىل فإن األمر يتعلق بعمل من أعمال السلطة العامة الذى يفلت بطبيعته من اختصاص   ،عتبارها 
   قضاء دولة هولندا .

الهاى   أن حمكمة استئناف  هذا احلكم وطبقت نظرية احلصانة املقيدة . فقد قررت هذه احملكمة أن العقدغري  ألغت   قد 
ا يتضمن شروطً املربم بني  القانون اخلاصا  لطرفني  أنه قد أبرم بني طرفني يتمتعان بنظام قانوىن متساٍو على الرغم   ،من شروط  كما 

 .   (Leboulanger, 1985, p. 295) بل كشخص خاص  ،سيادةن  هلذا العقد مل تتصرف مبا هلا ممن أن الشركة اإليرانية  
 :القضاء املصرىـ 3

مببد  كما املصرى  القضاء  املقيدةأخذ  القضائية  احلصانة  أنه  حيث  ،أ  على  النقض  حمكمة  القضائية   :أكدت  " احلصانة 
للدولة ال ختضعها لوالية القضاء ىف دولة أخرى مقتضاها امتناع القضاء ىف حقها أو حق ممثليها وممثلى سلطاهتا العامة من حماكم 

م أبن تقضى من تلقاء نفسها بعدم لتزام احملاكعادية وأعمال التجارة . وأثره ـ اة ألعمال السيادة دون التصرفات الدولة أخرى ابلنسب
املتعلقة أبعمال السيادة ما مل تتنازل الدولة عن تلك احلصانة فتقبل والية قضاء دولة أخرى "ا املنازعات  بنظر  )حكم   .ختصاصها 

واألربعون ـ رقم حم     (354، صفحة  1993، اجلزء الثالث ، 44كمة النقض املصرية ، السنة الرابعة 
  :القضائية  لالدو حصانة من الفقه موقف  :رابعًا

فما هو أثر شرط التحكيم الوارد ىف العقد املربم بينها وبني الطرف   ،تتمتع الدولة بصفتها صاحبة سيادة ابحلصانة القضائية
 األجنىب على حصانتها القضائية ىف حالة متسكها هبا أمام هيئة التحكيم . 

التحكيم شرط  إدراج  من  الرغم  على  القضائية  حبصانتها  الدولة  متسكت  التحكيم  ،إذا  هيئة  جانبًا    ،أمام  الفقهفإن   من 
(Fouchard, 1965, p. 91)     رط إذ أن قبول الدولة لش  ،أن التمسك هبذه احلصانة أمام حمكمة التحكيم ال قيمة له  ىير
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ختيارى لقضائه . وألن القول أمام احملكم الذى قبلت اخلضوع االمن قبل الدولة عن التمسك حبصانتها  مبثابة تنازاًل    التحكيم يعد
حسن النية املتطلب بصدد تنفيذ أى إبمكانية متسك الدولة حبصانتها القضائية ىف مواجهة احملكم يتعارض مع مبدأ    ،بعكس ذلك

  لتزامات التعاقدية . اال
فكرة احلصانة القضائية ذاهتا ال حمل للتمسك هبا إىل القول أبن    (170، صفحة  1993)احلداد،    وقد ذهب جانب آخر

التحكيم قضاء  عل  ،أمام  ا  ىوذلك  التحكيم  أساس  فكرة  بني  التوافق  انعدام  ويرجع  القضائية،  احلصانة  إىل وفكرة  التوافق  نعدام 
إليه   تستند  الذى  ذاته ىف آٍن واحداألساس  التحكيم  نظام  طبيعة  وإىل  القضائية  القضائ  ،احلصانة  مبادئفاحلصانة  على  تقوم   ية 

واالاال حمل ستقالل  ال  القضائية  ابحلصانة  الدفع  أساس  تعد  والىت  املبادئ  وهذه   . الدول  بني  واملساواة  للسيادة  املتبادل  حرتام 
املسلم ب من  فإذا كان  احملكمني .  أمام  بيد  إلعماهلا  يزاولون وظيفة قضائية حقيقية  أن احملكمني  يعد قضاءً ه  التحكيم   أن قضاء 

ممثاًل خاصً  يعتد  ال  فاحملكم  موظفيها  ا .  من  يعترب  بعينها وال  فإن احملكم    ،لدولة  بل   ،ال يستمد سلطة القضاء من الدولةولذلك 
األطراف اتفاق  من  أما  ،يستمدها  ابحلضور  متتثل  الدولة  فإن  بسيادهتا وابلتاىل  مساس  أى  من  ختشى  ال  التحكيم  حمكمة  م 

منهما  التحكيم تستبعد كل  القضائية وفكرة  القول أبن فكرة احلصانة  إىل  الفقه  من  هذا اجلانب  انتهى  ذلك  وعلى   . واستقالهلا 
 األخرى . 

األمر خبضوعها لقضاء  تعلقىف حالة وله كما ذهب جانب اثلث إىل القول أبنه إذا كان املساس بسيادة الدولة ال ميكن قب
ضاء الصادر إذا تعلق األمر خبضوع الدولة للقـ  من ابب أوىل  بسيادة الدولة ال ميكن قبوله ـ  فإن املساس    ،وطىن اتبع لدولة أخرى

   .(Mezghani, 1985, p. 569) من شخص عادى هو احملكم
أن   الكامل  التناقض  طياهتا  بني  حتمل  الىت  األمور  من  تعد  التمسك ابحلصانة ىف حالة االكذلك  إىل يؤدى  عرتاف هبا 

أن هذا احملكم قد استمد كل سلطان له من إرادة األطراف الىت قامت ىف حني    ،حرمان احملكم من الفصل ىف املنازعة املعروضة عليه
الناشئة للفصل ىف املنازعة   بينهما .   بتعيينه 

ستفادة من بينها وبني طرف خاص ال ميكنها االأن الدولة الىت وافقت على إدراج شرط التحكيم ىف العقد املربم    ونرى حنن
إما   التحكيم  حمكمة  أمام  القضائية  أصاًل   احلقلعدم  احلصانة  ضمنً   ،هلا  لتنازهلا  ـ  وإما  التحكيم  ا  لشرط  التمسك بقبوهلا  عن  ـ 

 .   حبصانتها
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 املطلب الثاىن 

التنفيذية    أثر شرط التحكيم على حصانة الدولة 
أحد أشخاصها املعنوية العامة من خالل أو  الدولة  إجراء تسعى  عن  عبارة  التنفيذ  حبصانتها ضد  الدولة  ه إىل عرقلة متسك 

يريد أو  اختذها  الىت  التنفيذ  حتكيمى  إجراءات  ملن ىف يده حكم  يتخذها  أن متنع   صادر ضدها    أو قضائى  أن  وتستطيع بذلك 
 السلطة القضائية من اختاذ أية إجراءات ضدها . 

الو  الصلة  من  الرغم  والتنفوعلى  القضائية  احلصانة  بني  التنفي  ،يذيةثيقة  احلصانة  تعدفإن  ال  للحصانة ا  أثرً   ذية  نتيجة  وال 
أمام   الدولة  مثول  دون  احليلولة  إىل  هتدف  القضائية  فاحلصانة   . انتهاك القضائية  من  ذلك  ىف  ملا  أخرى  لدولة  الوطىن  القضاء 

وسيادهتا الدولة  ينطوى   ،الستقالل  ملا  الدولة  التنفيذ اجلربى ضد  إجراءات  إىل احليلولة دون اختاذ  هتدف  التنفيذية  احلصانة  بينما 
 .   (443، صفحة  2010)أبوزيد،  ة  عليه من هتديد الستقرار احلياة الدولي

أن حصانة الدولة ضد التنفيذ تعد حصانة مطلقة تستطيع       (Lenuzza, 1998, p. 137)  من الفقه  ويرى جانب
التمسك هبا بصرف السبب كان من طبيعة جتارية خالصة. وقد أرجع الفقه  حىت لو    أى  ،أبرمته  النظر عن نوع العقد الذى  الدولة 

ا ويشكل انتهاكً   ،العالقات الدولية  إىل إحداث خلل جسيم ىف  إىل أن التنفيذ اجلربى لألحكام الصادرة ضد الدولة يؤدىذلك    ىف
 .(Cosnard, 1996, p. 61)  ا لسيادهتاشديدً 

هذا االجتاه إىل األحكام الصادرة ع و  رئيس احملكمة اإلبتدائية بباريس ىف   ففى األمر الصادر من  ،الفرنسىاء  ن القضاستند 
القاضى  ،1970يوليو    8 أكد  أن  الدولة   بعد  أن  عن على  تنازلت  قد  بذلك  تكون  التحكيم  شرط  على  بتوقيعها  األجنبية 

القضائية أيضً   ،حصانتها  احلصا  اأكد  عن  التنازل   " أن  مطلًقاعلى  عليه  يرتتب  ال  القضائية  عنا  نة  التنفيذية  لتنازل   "  احلصانة 
(Tribunal de granda instance de Paris, 1970, p. 243). 

ا حمكمة  احلل  هبذا  أخذت  ابريسكما  الصادر ىف  ،ستئناف  حكمها  أن "   1982إبريل  21ففى  على  أكدت احملكمة 
عن حصانت الدولة اإليرانية  مطلقً ها  تنازل  عليه  ال يرتتب  عن ا  القضائية  إيران  تنازل  فإن  مث  التنفيذية . ومن  عن حصانتها  التنازل 

املتنازع فيه " .   احلصانة القضائية ال أثر له على صحة احلجز التحفظى 
طوي لفرتة  مطلقة  التنفيذ  إجراءات  الدولة ضد  تتمتع هبا  الىت  التنفيذية  احلصانة  ظلت  التمسوقد  يتم  ك هبا لة حيث كان 

أى  ا  دائمً  تنفيذ  هذه احلملنع  أن  بيد  الدولة .  إبدانة  نتيجة االحكم يصدر  املطلقة بدأت هتتز  الىت تعرضتصانة  هلا ىف   نتقادات 
الدول . ألنه من غري املقبول أن تبقى األحكام األجنبية عدمية القيمة جملرد   يتعارض مع حسن   أهنا صادرة ضد الدولة كماخمتلف 

يواجه   أن  أن يتخطى احلصانة القضائيةالنية  فبعد  تلو األخرى  العقبة  الدولة  مع  وحيصل على حكم يواجه بعقبة جديدة   ،املتعامل 
التنفيذي هى  .  (445، صفحة  2010)أبوزيد،  ة  احلصانة 

التمسك بتلك احلصانة  كانت ال متلك  تنازل عن حصانتها القضائية، أومتلك ال  هذا الفقه إىل أن الدولة إذا كانت  وينتهى
حيث  ،ابلنسبة حلصانتها ضد التنفيذفإن األمر على خالف ذلك    اخلاصة .  اعندما تكون الدعوى املوجهة ضدها تتعلق بنشاطاهت

  .  ا اإلدارية واخلاصةكافة أعماهل  الدولة أن تتمسك هبا ىف متلك
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ويلة أتخذ ابحلصانة املطلقة ولذا أصدرت بعض الدول تشريعات تقيد من احلصانة التنفيذية للدولة بعد أن ظلت سنوات ط
مببدأ احلصانة التنفيذية املقيدة .   1976أخذ قانون الوالايت املتحدة األمريكية الصادر بشأن حصانة الدولة األجنبية عام    . حيث

فرق التحفظية    وقد  اإلجراءات  بني  القانون  التنفيذيةهذا  مل   ،واإلجراءات  ما  الدولة وفروعها  حتفظى ضد  إجراء  أى  اختاذ  وحظر 
ة وفروعها إذا كانت هذه األموال خمصصة للنشاط التجارى الذى بينما أجاز التنفيذ على أموال الدول  ،يوجد تنازل صريح من قبلها

القضائية املطالبة  عليه  مها  ،قامت  شرطني  توافر  التنفيذية  احلصانة  الستبعاد  يشرتط  األمريكى  القانون  أن  هذا  أن يكون   :ويعىن 
نشاطًا النزاع  حمل  املراد    ،جتارايً   النشاط  األموال  بني  وثيقة  صلة  توجد  أن  املطالبة والثاىن  حمل  التجارى  والنشاط  عليها  التنفيذ 

 .  (Leboulanger, 1985, p. 312)ة  القضائي
عام   الصادر  اإلجنليزى  التشريع  أخذ  املقيدة  1978كما  التنفيذية  احلصانة  األموال   ،بشأن  على  التنفيذ  أجاز  حيث 

إذا كانت هذه األموا للدولة  وبعبارة أخرى فإن هذا القانون استبعد من نطاق احلصانة   ل مستخدمة ىف األغراض التجارية،اململوكة 
أو الىت تكون خمصصة لالستخدام ىف أنشطة جتاري  .  (Leboulanger, 1985, p. 315)ة التنفيذية األموال املستخدمة 

القان هذا  أن  إليه  جتدر اإلشارة  الستبعاد احلصانة التنفيذية أن توجد صلة ما بني النشاط التجارى حمل ومما  يتطلب  مل  ون 
عليها التنفيذ  املراد  واألموال  مستخدمة  ،النزاع  هذه األموال  فقط أبن تكون  عليها  ،بل يكتفى  التنفيذ  جتارية .    ،حلظة  أغراض  ىف 

مل يسمح هذا القانون ابختاذ   ،ىف املقابل  ،اململوكة ضد فروع الدولة  كما أجاز هذا القانون اختاذ اإلجراءات التحفظية على األموال
   حىت وإن كانت األموال اململوكة هلا مستخدمة ىف أنشطة جتارية .    ،هذه اإلجراءات ضد الدولة ذاهتا

الذى املطلق  املفهوم  التنفيذ    وإذا كان  حصانة  به  النحو  ـ  تتمتع  هذا  ألحكام على  اجلربى  التنفيذ  أمام  عقبة  يشكل  ـ 
الدوىل يقودان إىل طرح الت  ،التحكيم ىف اجملال  هذا  وهل   ،إذا كانت أحكامه ال حترتم  ساؤل عن جدوى قضاء التحكيم الدوىلفإن 

 ن كل دعاوى التحكيم املوجهة ضد اإلدارة غري جمدية ؟أب  جيب ىف هذه احلالة االعتداد
ابلقضولعل ذل ما حدا  إىل حماولة التلطيف من حدة املفهوم املطلق حلصانة الدولة ضد التنفيذ وتكييفها مبا   اء الفرنسىك 

وتل العامة  للمنفعة  التفرقة بني األموال املخصصة  طريق  عن  وذلك  الدولية،  التجارة  احتياجات  مع  ألغراض يتالءم  ك املخصصة 
عليها   ،جتارية أو خاصة  .  دون األوىل حبيث أجاز احلجز 

هذا االجتاه ىفو  إرهاصات  بتاريخ    قد ظهرت  الفرنسية الصادر  النقض  فرباير عام    11حكم حمكمة  ، إذ إهنا 1969من 
رفضه من  الغري  ابلرغم  لدى  للمدين  ما  حجز  أتييد  التشيكوسلو ا  البنوك  إحدى  أموال  على  أوراب املوقع  مشال  بنك  لدى  فاكية 

حمكمة النقض  إال أن هذا احلكم يستنتج منه أن ،هذا النزاع  ال العامة واخلاصة ىفقة بني األمو التفر   التجارى ألهنا وجدت صعوبة ىف
عاًما مبدأً  قد بدأت ىف وضع  أو املراد   الفرنسية  عليها،  إذا كانت األموال احملجوز  التنفيذ  الدفع ابحلصانة ضد  عدم جواز  مفاده 

عليها أتخذ شكل األموال اخلاصة.    إجراء احلجز 
هذا الشأن، معلنة أن حصانة الدولة   أحكامها الصادرة ىف  تكريس مبدأها السابق ىف  فرنسية ىفنقض المث بدأت حمكمة ال

مطلق   طابع  ذات  ليست  التنفيذ  الىت.  ضد  أحكامها  أوضح  امل  ولعل  الدولة  أموال  على  احلجز  صراحة  فيها  خصصة أعلنت 
ىف الصادر  تلك  خاصة،  عام    14بتاريخ    Eurodifقضية    ألغراض  مارس  أقامته   1984  من  الذى  الطعن    شركىتىف 

Eurodif  et  Sofidif    اس حمكمة  حكم  ابريس ىف  ضد  أن "   ،1982إبريل    21تئناف  على  النقض  أكدت حمكمة 
ما ستثناء وذلك عندومع ذلك ميكن استبعاد هذه احلصانة على سبيل اال  ،جنبية تعد مبدأاحلصانة التنفيذية الىت تتمتع هبا الدولة األ
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خمصصً يكون   عليه  احملجوز  ا  ااملال  القانلنشاط  أنشطة  من  جتارى  أو  حماًل قتصادى  أن يكون  ميكن  الذى  اخلاص  للمطالبة ون   
 Fouchard, Traité de)ى.يحت الفرصة حملكمة النقض للتأكيد على نفس املبدأ ىف عدة قضااي أخر . ولقد أتالقضائية "

l'arbitrage commercial international, 1996, p. 180)  .  
والىت نتج عنها فسخ االتفاقات   ـ1979ى ىف دولة إيران عام  على النظام السياس  طرأت  إذ إنه على أثر حركة التغيري الىت 

إجراءات  قامت الشركتان املذكوراتن ابلبدء ىف أن جمال الطاقة النووية ـ  ىف  Eurodif et Sofidif   الىت كانت مربمة مع شركىت
وفقاً  العقود املربمة بينهما، مث أعقب ذلك قيام هااتن الشركتان   التفاق التحكيم املنصوص عليه ىف  التحكيم ضد احلكومة اإليرانية 

رئيس حمكمة ابريس االبتدائية لتوقيع حجز حتفظي   إىل  طلب  موال املوجودة على األ  Une saisie conservatoireبتقدمي 
الذرية   الطاقة  إدارة  يد  الفرنسية    (.C.E.A)حتت  مقرتضة وحتت يد احلكومة  بصفتها ضامنة   ـعلى سبيل االحتياط  ـ  بصفتها 

هااتن الشركتا(Leboulanger, 1985, p. 534)  للقرض بتوقيع احلجز  . وابلفعل حتصلت  على األمر   وفاءً   التحفظىن 
 للمبالغ املستحقة هلما.

ا  طعن ىف  وملا أمام حمكمة  هذه احملكمة ىف  ،ابريس  فستئناهذا احلكم  ن ابريل عام م  21حكمها الصادر بتاريخ    قررت 
الىت  1982 األموال  الفرنس  أن  والدولة  الذرية  الطاقة  إدارة  اإليرانية  احلكومة  هبا  فهىتدين  مث  عامة، ومن  تتعلق أبموال  تتمتع   ية 

 ابحلصانة ضد التنفيذ.
اف أن يطلبوا من ( من الئحة حتكيم الغرفة والىت جتيز لألطر 8/5كما رأت احملكمة أنه من غري املناسب التمسك ابملادة )

مع اتفاق التحكيم . إذ أن هذا النص غرضه ا  حفظية دون أن يعترب ذلك متعارضً جراءات الوقتية أو التختاذ اإلأى سلطة قضائية ا
تفادى هو  ا  الوحيد  عقبة ىف  التحكيم  اتفاق  الىت ينص عليها القانونأن يشكل  التحفظية  وليس الغرض منه   ،ستخدام اإلجراءات 

على احلصانة التنفيذية الىت ميكن أن يتمسك هبا  أحد األطراف .  اخلروج 
مبوجب  والىت تنص على أن يتعهد األطراف ـ( من الئحة حتكيم الغرفة  24التمسك ابملادة )ا  ستبعدت احملكمة أيضً كما ا

الذى يصدر ويتنازلوا عن كل طرق الطعن الىت جيوز هلم بتنفيذ حكم التحكيم   تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ـإخضاعهم النزاع لل
بيد أنه ال يتضمن   ،مقدرة أن هذا النص يعد مبثابة تعهد ابخلضوع االختيارى حلكم التحكيم واالعرتاف بقوته امللزمة  ،التنازل عنها

ينظر إليه على  أى إشارة إىل احلصانة التنفيذية الىت من احملتمل أن يتمسك هبا أحد األطراف . ومن مث فإن هذا النص ال جيب أن
  خل ضمن مضمونه . ال يدعن حق    أنه يتضمن تنازاًل 

إىل ا الفرنسية استهلت قضائها ابإلشارة  النقض  على حمكمة  عرض األمر  السائدة ىفوملا  واملنظمة   ملبادئ  الدوىل  القانون 
تتمتع هبا الدول األجنبية مؤكدة على أن حصانة الدولة األجنبية ضد إجراءات التنفيذ مقررة كمبدأ عام. مث   ملوضوع احلصاانت الىت

صر  خمصصة أعلنت  احملجوزة  األموال  إذا كانت  االستثناء  سبيل  على  استبعادها  ميكن  بل  مطلقة  ليست  احلصانة  هذه  أن  احة 
 لنشاطات اقتصادية أو جتارية، وانتهت إىل أن األموال احملجوز عليها خمصصة ألغراض اقتصادية وجتارية، ومن مث جيوز احلجز عليها

(Judgment of 18 June 1986 Rev.Arb, 1986) .     
مل فإن مفهوم حصانة الدولة ضد التنفيذ قد حتول من اونتيجة  تقدم  وهذا ما أكد عليه   ،ملفهوم املطلق إىل املفهوم النسىبا 

أحكامه الصادرة ىف من  العديد  الفرنسى ىف  الشأن  القضاء  ومن مث ميكن ملن صدر   ،(Rev.Arb, 1993, p. 117)  هذا 
ينفذه جربً ل أن  التحكيم  الدولة املخصصة لنا  صاحله حكم  أموال  على  بتوقيع حجز  القضاء  من  أمر  طريق استصدار  شاطات عن 
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ف تتوافر  ال  األموال  هذه  مادامت  جتارية  أو  العامة. وابلتاىلاقتصادية  األموال  صفة  هذ  يها  العام ال يصطدم  النظام  مع  ا اإلجراء 
 .(Flécheux, 1985, p. 675 ) الدوىل

من  أجل التخفيف من حدة متسك الدولة حبصانتها ضد   –واجلدير اإلشارة إليه إنه إذا كان القضاء الفرنسى قد اعتمد  
بني  –التنفيذ   ما  تفرقة  إجراء  واألموال اخلاصة  على  العامة  أن   ،(Crawford, 1985, pp. 689-702 )  األموال  إال 
حكمها  ذهبت حمكمة االستئناف املختلطة ىفبل كان اسبق منه ىف هذا الشأن. إذ   ،املصرى مل يكن مبعزل عن هذا االجتاهالقضاء  

بتاريخ   ختضع للقانون اخلاص، فإنه   ارس فيها الدولة األجنبية أعمااًل مت  أنه منذ اللحظة الىتإىل    1930من يناير عام    22الصادر 
تنفيذ األ من  مينع  ما  يوجد  والىتحكال  الىت متتلكها  على األشياء  أن   ام الصادرة ضدها  تتمتع بذات صفة تلك األعمال. كما 

التجارية(   بتاريخ    قد قررت ىفحمكمة اإلسكندرية )الدائرة  لة األجنبية أن أموال الدو   1943من مارس عام    29حكمها الصادر 
على األراضى عليهااملصرية واملخصصة ألغراض جتارية جيوز احل  املوجودة    . (Lenuzza I. , 1998, p. 153 ) جز 

الفقه املصرىونتيج من  لذلك، ذهب جانب  القول    ة   ية اليت كانت تعرتض احملكوم له ىف" العقبة الرئيسية واجلوهر :نإبإىل 
يقوم بتوقيع هذا احلجز، أبال يكون   عندما  مراعاته  أمامه سوى  يبقى  زالت، وال  قد  الدولة تكون  أموال  على   املال خمصًصااحلجز 

 .  (322، صفحة  2001)خملوف ،   " للمنفعة العامة ..
الواقع التسليم    ،ىف  ما اقتصرت جوا  لرأىابميكن  إذا  أما إذا تعدت   ،نب تلك املشكلة على شقها القانوىنالسابق، وذلك 

النطاق تعقدً   ،هذا  أكثر  تتنامى وتصبح  قد  جوانبها  تعد ذات   ،افإن  مل  التنفيذ  أن احلصانة ضد  من الصحيح  إذا كان  أنه  ذلك 
 كما يشري بعض الفقهاء وحبق ـ حصانة الدولة ضد التنفيذ    ومرجع ذلك أن  ،عند هذا احلد  وم مطلق، إال أن املسألة لن تنتهىمفه

( Bourel, 1978, pp. 534-538) وهو جمال  ،جمال حساس للغاية وتدخل ىف  ،تعترب مسألة سياسية أكثر منها قانونية  ـ
الدولية أ  ،العالقات  التنفيذ اجلربىإذ  ينتج عنه من إمكانية قيام احملكوم له ابستصدار أمر من قضاء الدولة   ن  وما  التحكيم  حلكم 

أن يفسر من جانب هذه الدولة   الدولة األجنبية ميكن  أموال  على   ،صادر ضدها  يشكل عمل عدواىن  على أنه  ـاألخرية  ـ  ابحلجز 
إجراءات مماثلة وت تقوم ابختاذ  مت توقيع احلجز فيها، مما قد يؤثر على العالقات الدبلوماسية   الىتقوم ابحلجز على أموال الدولة  وقد 

 القائمة بينهما.
 Ipitrade   (Procureur de la République c / S.A. Ipitradeقضية  وهذا ما حدث ابلفعل يف  

International, 1979, p. 857)،    وقضيةLiamco  ( Procureur de la République et autre c/ 
sté LIAMCO et autre, 1979, p. 857)  واليت تدخلت فيهما النيابة العامة على وجه السرعة بناء على أمر صادر

يبيا على أثر حدوث أزمة سياسية كبرية كادت ودولة ل  هلا من احلكومة الفرنسية من أجل رفع احلجز املوقع على أموال دولة نيجرياي
هلذه  ونتيجة  قبلهما.  من  مماثلة  إجراءات  اختاذ  من  واخلوف  الدولتني،  وهاتني  فرنسا  بني  الدبلوماسية  ابلعالقات  تعصف  أن 

التمييز بني التنفيذ دون  ضد  الدولة  حصانة  على  املطلق  الطابع  إضفاء  إىل  االبتدائية  ابريس  حمكمة  اجتهت   األموال األحداث، 
 .ةاملخصصة لنشاطات عامة وتلك املخصصة ألغراض جتارية أو اقتصادي

الدب العالقات  مسألة  عائًقاوإذا كانت  يشكل  قد  الدول  بني  الت  لوماسية  اجلربىأمام  ضد   نفيذ  الصادر  التحكيم  حلكم 
ينبغىاألشخا أنه  إال  العامة،  املعنوية  والتزاماهتا    ص  تعهداهتا  حترتم  أن  الدولة  التحكيم الصادر   ،التعاقديةعلى  تنفيذ حكم  وتقبل 
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 ،التعامل معها ىفحىت تكفل الثقة  ،اخلضوع لقضاء التحكيم وما يصدر عنه من أحكام  ا طاملا ارتضت سلًفاضدها طواعية واختيارً 
 . ستقرار الالزم القتصادها الداخلى  مما حيقق اال ،عالقات تعاقدية معها حجام الشركات الكربى عن الدخول ىفوجينبها إ

جيوز واإلجابة أنه  ؟ تنفيذ حكم التحكيم ىف كال وقىتز تقدمي إشاجو ويثار التساؤل عند تنفيذ حكم التحكيم بشأن مدى  
وقىت إشكال  اآلت  ىف  تقدمي  لألسباب  التحكيم  حكم   : بياهنا  ىتنفيذ 

ومن مث ليس هناك جمال  ،ىلقوة التنفيذية للحكم كسند تنفيذإمنا يتعلق ابو   ،احلكم  ا للطعن ىفاإلشكال ليس طريقً   :السبب األول
الوقىتج  مللقول بعد دعوى   سوى  طريقأبى    التحكيمحكام  أ  اس أنه ال جيوز الطعن ىفأس  ىحكم احملكمني عل  ىف  واز اإلشكال 

الثاىن . بطالنال بعد احلكم  أن اإلشكال ىف  :السبب  يواجه ظروف استجدت  الطعن الىتومن    ،التنفيذ  يتعلق أبوجه  ال  فهو   مث 
 .   حكم احملكمني من خالل دعوى البطالن إىلميكن توجيهها  

للقواعد العامة س ؟ و اإلشكال املعكو   -التنفيذ    رار ىفز رفع إشكال ابالستماجو كما يثار تساؤل آخر بشأن مدى   طبقاً 
املرافعات    ىف جي  ،ىاملصر قانون  مؤقت  فإنه  إشكال  تقدمي  له  للمحكوم  طالبً   ىضقا  إىلوز   حلكم ابالستمرار ىفالتنفيذ  ا  التنفيذ 

عالن احلكم لورثة احملكوم ضده عدم إصيغة التنفيذية أو سبيل املثال بعدم وضوح ال  ى عللتنفيذ متعلاًل لكما إذا رفض احملضر    ،التنفيذ
 . جيوز أن ميتنع فيها احملضر عن التنفيذ غري ذلك من احلاالت الىت ىلإ

حنن اللجوء إىل التحكيم ال يعد ىف حد ذاته مبثابة تنازل منها عن التمسك   ونرى  على  أجهزهتا  أحد  أو  الدولة  اتفاق  أن 
لتحكيم . فهذا االتفاق يعرب عن خضوع فاتفاق التحكيم موضوعه الوحيد هو إسناد تسوية النزاع إىل حمكمة احبصانتها التنفيذية .  

التحكيم عند هذا احلد  ،األطراف حملكمة  نة القضائية من فكرتى احلصا  والقول بغري ذلك يتعارض مع استقالل كلٍ   ،ويتوقف دوره 
. التنفيذية  ابتف  واحلصانة  ما جاء  على  تتوقف  التنفيذية  القضائية واحلصانة  على احلصانة  التحكيم  شرط  أثر  التحكيم ومسألة  اق 

 .وقانون مكان التحكيم  
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 :اخلامتة
هذه ابالدراسة    تناولت  املرتبطة  من املوضوعات  والتنفيذية  العديد  القضائية  حبصانتها  الدفع  عن  الدولة  القضاء متناع  أمام 

والبرتوللأثر  كاألجنىب   الغاز  عقود  عن  الناشئة  املنازعات  التحكيم ىف  قدر    ،شرط  ـ  من وقد حاولت  أعرض بشئ  أن  ـ  املستطاع 
 موضوع الدراسة . قانونية الىت يثريها  التفصيل لكل مسألة من املسائل ال

مطلبني  الدراسة  وقد قسمت تناولت ىف    إىل  ىف و   ،القضائيةالدولة    على حصانة  أثر شرط التحكيماألول ملسألة    طلبامل. 
الثاىن   التحكيمملسألة  املطلب  التعاقديةف  ،التنفيذيةالدولة    على حصانة  أثر شرط  والتزاماهتا  تعهداهتا  حترتم  أن  الدولة  وتقبل   ،على 

طاملا ارتضت سلًفاتنفيذ حكم التحكيم الصادر ضدها طواعية واختيارً   .    اخلضوع لقضاء التحكيم وما يصدر عنه من أحكام  ا 
 :التاىلالتوصيات نعرضها على النحو  بعض النتائج و   وقد أسفرت هذه الدراسة عن

 -:النتائج الىت مت التوصل إليها :أوالً 
حماكم وطنية 1 أمام  املثول  من  هروب الشركات األجنبية  أساسه  التحكيم كان  لشرط  والبرتول  الغاز  عقود  تضمني  إن  ـ 

الدولة    :وذلك بينها وبني  يثور  قد  نزاع  أى  الفصل ىف  حمايدة ىف  لن تكون  هذه احملاكم  للغاز لقناعة تلك الشركات أبن  املنتجة 
الثالث العامل  دول  إىل  تنتمى  الدولة  هذه  أن  اعتبار  على  السلطة   ،والبرتول  عن  هذه احملاكم  ىف استقاللية  الشركات  تشك  كما 

 وكذلك طول اإلجراءات ىف مثل هذه احملاكم .    ،التنفيذية
الدولة  ـ  2 من قضاء  ينزع االختصاص  ال  التحكيم  على  ومينعه   ،وإمنا حيجبه عن نظر النزاع  ،رتولاملنتجة للغاز والباالتفاق 

عملية  عارض يعوق سري  طرأ  إليه كلما  اللجوء  من الضرورى  فإنه  مث  ومن   . قائًما  االتفاق  ذلك  بقى  طاملا  الدعوى  مساع  من 
فعالية احلكم الصادر من  حيد  أو  الوطنية  كما    ،التحكيم  اصات ىف ببعض االختصـ    قبل صدور حكم التحكيم  ـ و حتتفظ احملاكم 

التحكيم  ،أحوال متنوعة  .  سواء عند بدء اخلصومة أو أثناء إجراءات 
من 3 االستفادة  ميكنها  ال  خاص  طرف  وبني  بينها  املربم  العقد  ىف  التحكيم  شرط  إدراج  على  وافقت  الىت  الدولة  إن  ـ 

أصاًل  هلا  احلق  لعدم  إما  التحكيم  حمكمة  أمام  القضائية  التمسك وإما    ،احلصانة  عن  ـ  التحكيم  لشرط  بقبوهلا  ـ  ضمنًا  لتنازهلا 
 حبصانتها .
مبثابة تنازل منها عن التمسك حبصانتها 4 ذاته  ال يعد ىف حد  التحكيم  إىل  اللجوء  على  أجهزهتا  أحد  أو  الدولة  اتفاق  ـ 

التحكيم . فهذا االتفاق يعرب عن خضوع األطراف التنفيذية . فاتفاق التحكيم موضوعه الوحيد هو إسناد تسوية النزاع إىل حمكمة  
التحكيم عند هذا احلد  ،حملكمة  والقول بغري ذلك يتعارض مع استقالل كٍل من فكرتى احلصانة القضائية واحلصانة   ،ويتوقف دوره 

فاق التحكيم وقانون مكان التنفيذية . ومسألة أثر شرط التحكيم على احلصانة القضائية واحلصانة التنفيذية تتوقف على ما جاء ابت
 التحكيم .
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 :التوصيات :اثنياً 
عند ـ  1 اتباعها  الداخلى  القانون  واألشكال الىت يوجب  اإلجراءات  مراعاة  والبرتول  الغاز  عقود  إببرام  املعنيني  على  جيب 

والكفاءة  ،إبرامها من اخلربة  قدر كبري  على  املفاوضني  فريق  يكون  عند   وأن يستعينوا ابخلرباء  ،وأن  املتخصصني  القانون  رجال  و 
 صياغة مواد العقد بشكل عام وشرط التحكيم بوجه خاص .

التعاقدية2 والتزاماهتا  تعهداهتا  حترتم  أن  هلا  التابعة  املتعاقدة واألجهزة  الدولة  على  فيما يتعلق بشرط التحكيم  ،ـ   ،خصوًصا 
 ،ق التحكيم استناًدا إىل عدم أهليتها ىف االتفاق على اللجوء إليهوأال تتبع أساليب التسويف واملماطلة أبن تدعى عدم صحة اتفا

أو أن تدفع ابحلصانة القضائية أمام احملكمني أو القضاء الوطىن أثناء نظره لبعض املسائل املتصلة ابلتحكيم . إذ يبدو لنا أن هذه 
تفقد الدولة مصداقيتها ىف تعاملها مع الشركات األجنبية املستثمر  ة وما ينجم عنه من فقد استثمارات وتكبل تعويضات األساليب 

. 
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