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املقدمة
تستأذن المجلة أساتذتنا الكرام أصحاب األبحاث الفقهية التي يضمها هذا العدد
وأن نبدأ بتقديم تقرير داخلي عن جهد طال انتظاره عن طلبات رد وعزل المحكمين
بصدد القضايا المعروضة على المركز .ويعلم القراء أن هيئة التحكيم كانت تنظر
طلبات ردها ثم قضى بعدم دستورية هذا النص وعدل القانون بناء عليه .ولكننا هنا
بصدد صورة أخرى هي أن يكون المركز هو سلطة التعيين المتفق عليها ابتداء،
فإذا حدثت شكوى من محكم وطلب رده أو عزله فإن هذه الصورة ال تدخل في
اختصاص القضاء العادي بل تدخل في اختصاص المركز باعتباره سلطة التعيين
ابتداء وانتهاء ،ونظرا لحساسية هذا الموضوع والتزاما من المركز بالحيدة التامة
فقد رؤى إضافة مواد إلى قواعد المركز تتضمن إسناد هذه الطلبات إلى لجنة
استشارية ثالثية من كبار المتخصصين أعضاء اللجنة اإلستشارية ولدفع الحرج
عنها فهي تمارس عملها في سرية تامة .وقد آن األوان للكشف عن نتائج عمل اللجنة
االستشارية التي تعتبر قراراتها في هذه الخصوصية قرارات ملزمة ونهائية.
ثم نقدم بحثا عن الفرانشيز بين القضاء والتحكيم وهو موضوع دولي تتناوله
المجلة ألول مرة.
والبحث التالي عن إجراءات التحكيم والتدخل فيها وهو موضوع يتناول تفاصيل
وحلول هامة.
وفي بحث تال تعليق على بعض أحكام محكمة النقض بصدد تعلق الفوائد أو
العائد بالنظام العام في مصر.
وبصدد تعيين المحكم بدعوى مبتدأه أم بأمر على عريضة نقدم مناقشة حول
حسم االختيار بين نظامين يتنازعان القضاء المصري.
ومن قضاء المحكمة العليا بالسودان للحد من دعاوى البطالن مقال يعرض
لتطور المحكمة العليا بالسودان الشقيق ويبرز المرونة القضائية في مجال التحكيم.
ومن تقارير المركز الهامة مؤتمر عن مضى عشرين سنة على قانون التحكيم
المصري قد لخص التقرير اآلراء والمناقشات التي دارت في المؤتمر.
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ويقدم المركز أيضا ً بحثا عن الشروط التحكيمية المعيبة وذلك من واقع ما
يعرض علي المركز من قضايا علي أمل تجنب عيوب صياغة اتفاق التحكيم وما
تسببه من مشكالت في الواقع العملي.
بعد ذلك تأتى األبواب الثابتة:
-

الدوريات المتخصصة

 المستحدث من أحكام القضاء المصري في مسائل التحكيم (أحكام النقضواالستئناف)
-

أحكام المركز وما بها من أحدث المبادئ القانونية

 وفى نهاية العدد يأتي القسم اإلنجليزي وبه بحث عن أدبيات صياغة اآلراءالمخالفة والمستقلة في قضايا التحكيم.
 وثمة حكم حديث جدا من محكمة النقض علق عليه باللغة اإلنجليزية بصددموافقة الوزير المختص على التحكيم في العقود اإلدارية.
 وختام العدد  24هو تلخيص باللغة االنجليزية ألهم المبادئ المستخلصة منأحكام المركز.
				

وباهلل التوفيق.
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