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 التي يمكن ان تطرح من الناحية العملية في قضايا التحكيم بعض االشكاالت
 

 فادي الياسلقاضي ا
 سنستعرض مسألتين تواجهان التحكيم  مع ما تطرح كل منهما من مشاكل تستوجب حالً لها:

 

 عن المحكم العطائه الصيغة التنفيذيةتدخل القضاء بعد صدور القرار  المسألة األولى: -

 :مقدمة

ن مبدئياً من قبل الفرقاء، ليس قاضياً رسمياً بل هو قاٍض خاص يعي   المحكممن المعلوم ان 

طريقه الى التنفيذ  وال يمكن ان يكون قابالً للتنفيذ اال   الصادر عنه لذلك ال يأخذ القرار التحكيمي

بعد إعطائه الصيغة التنفيذية التي تعطى له من قبل قاضي الدولة وفق األصول المحددة قانونا. 

قرار التحكيمي، بوصفه صادراً عن فرد أو أفراد مكلفين فقط من الطرفين المتعاقدين ذلك ان ال

للحكم الصادر عن قاٍض متمتع بالسلطة العامة، بل  هي الصداره، ال تكون له بذاته قوة التنفيذ كما

 ان له قوة ملزمة للخصوم فيه طبقاً الرادتهم المتجلية في اتفاق التحكيم والتي تحتاج لكي ترقى

الى درجة االرغام على التنفيذ ـ أي التنفيذ الجبري ـ الى أمر صادر عن قاضي الدولة بهذا 

الخصوص والذي يكسب القرار التحكيمي الذي  له الطابع القضائي القوة التنفيذية جاعالً منه 

التي  قراراً معادالً للحكم القضائي. على ان تنفيذ هذا القرار يخضع بعد ذلك الى القواعد والشروط

 يخضع لها الحكم القضائي بحد ذاته.

 

هنا يطرح السؤال حول القرارت الصادرة عن المحكم التي يمكن اعطاؤها الصيغة 

 التنفيذية.

بمعنى أوضح هل يمكن اعطاء الصيغة التنفيذية لكافة القرارات الصادرة عن المحكم ام انها 

لتدابير االحتياطية التي يتخذها المحكم تعطى فقط للقرارت النهائية دون القرارات التمهيدية وا

 في معرض تسييره االجراءات التحكيمية.
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عة: قد تصدر عن المحكم، قبل القرار النهائي الذي يفصل في أصل النزاع، قرارات  متنو

لذي يفصل في كالقرار التمهيدي الذي يتناول أحد تدابير التحقيق او االثبات، والقرار المختلط ا

ار الوقتي الذي لنزاع ويأمر في الوقت عينه بأحد تدابير التحقيق او االثبات، والقرنقطة من نقاط ا

نظر فيها. يتناول تدابير وقتية او اجراءات احتياطية او عاجلة تستدعيها ظروف القضية خالل ال

ود ما ان جميع هذه القرارات ال يؤدي صدورها عن المحكم الى رفع يده عن القضية اال في حد

تحكيم ال بصورة نهائية من نقاط او مسائل منازع فيها أمامه، وبشرط ان تكون مهلة الفصل فيه 

 تزال قائمة. 

تقتضي االشارة الى ان القرارات التي تخضع للصيغة التنفيذية، هي القرارات التحكيمية 

مبلغ من نة يطلب تنفيذها من المحكوم عليه: كااللزام باداء النهائية المشتملة على الزامات معي  

القرارات التحكيمية النهائية وبالتالي فان  .المال، او بالقيام بعمل معين او باالمتناع عن عمل معين

التي تستلزم الصيغة التنفيذية هي القرارات التي ينتهي بها النزاع أمام المحكم بصورة كلية او 

ى المحكم وقضى بإجراء جزئية. وعلى ذلك اذا فصل القرار التحكيمي بأحد الطلبات المعروضة عل

تحقيق بالنسبة الى الطلبات األخرى، وكان ما فصل فيه قابالً للتنفيذ، فتعطى الصيغة التنفيذية لهذا 

 بينما. بصورة نهائية بحيث تكون قد ارتفعت يد المحكم عنه الجزء المفصول به من الطلبات

المحكمين من مجال إعطاء الصيغة تستبعد تبعاً لذلك القرارات التمهيدية واالعدادية الصادرة عن 

. فيما يرى البعض عكس ذلك ويعتبر ان كافة (1)التنفيذية وكذلك التدابير المؤقتة واالحتياطية

 .(2)قرارات المحكمين بحاجة الى اكسائها الصيغة التنفيذية كي تصبح نافذة

                                                           
، وقد 41ـ40، ص48عدد، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، 8/1/2009، تاريخ 1/52قرار رئيس الغرفة االبتدائية األولى في بيروت، رقم  - 1

أ.م.م التي تنص في فقرتها  789... وحيث ان الجهة المستدعية تدلي بأن القرار المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية قد اتخذ باالستناد الى المادة جاء فيه:"
 أصول مدنية. 589ضيها طبيعة النزاع وفق المادة الثانية على انه للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، ان يأمر باتخاذ تدابير مؤقتة او حفظية تقت

ت معينة يطلب وحيث انه تقتضي االشارة الى ان القرارات التحكيمية التي يجب ان تقترن بالصيغة التنفيذية هي القرارات النهائية المشتملة على إلزاما   
 تنفيذها من المحكوم عليه.

أ.م.م أو الذي يفصل في جهة من جهاته  365.م هو الذي يفصل في أصل النزاع كما هو محدد في المادة أ.م 553وحيث ان الحكم النهائي وفقاً للمادة    
 او في دفع او دفاع متعلق به ويكون نهائياً بالنسبة لما فصل فيه، بحيث انه يخرج القضية من يد المحكمة.

وب اعطاؤه الصيغة التنفيذية، انما هو من التدابير المؤقتة والحفظية، وبالتالي وحيث ان قرار رئيس الهيئة التحكيمية موضوع االستدعاء الحاضر، المطل   
 ال ينطبق عليه مفهوم الحكم النهائي وفقاً اما صار بيانه آنفاً، وال حاجة تبعاً لذلك العطائه الصيغة التنفيذية".

 
ة للعقار موضوع النزاع، فهناك من يعتبر انه يجب اعطاء هذا القرار مثالً قرار صادر عن المحكم بوضع اشارة دعوى التحكيم على الصحيفة العيني - 2

 الصيغة التنفيذية كي يرغم أمين السجل العقاري على تنفيذه ووضع االشارة.
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ل في النزاع بصورة فالمعيار اذاً العطاء الصيغة التنفيذية هو ان يكون القرار التحكيمي قد فص

ً بحجية القضية  نهائية، بحيث تكون قد ارتفعت يد المحكم واضحى القرار الصادر عنه متمتعا

 المحكوم بها بالنسبة للمسألة التي فصل فيها.

اما إذا اردنا اعتماد الرأي الثاني الذي يقول بإعطاء الصيغة التنفيذية لكافة القرارات الصادرة 

امام صعوبة في تحديد ما هي القرارات التي يجب على القاضي إعطاؤها  عن المحكم، فإننا نكون

الصيغة التنفيذية وتلك التي يمكنه االمتناع عن اعطائها اياها، كي ال نقع في االستنسابية من قبل 

 القاضي في إعطائه الصيغة التنفيذية.

بوضعه اشارة  المسألة التي طرحت مشكلة كبرى هي بالنسبة للتدبير الذي يتخذه المحكم

 .على الصحيفة العينية للعقار موضوع النزاع المعروض امامه

ال شك بأن التدبير الذي يتخذه المحكم في هذا المجال هو من التدابير المؤقتة واالحتياطية وفقاً 

القرارات أ.م.م. الذي من شأنه حفظ الحقوق ومنع الضرر، وبالتالي فهو ليس من  589للمادة 

 .ي القرارات التي ينتهي بها النزاع أمام المحكماالتحكيمية النهائية التي تستلزم الصيغة التنفيذية 

وفقاً لهذا التوصيف، يكون من غير الممكن اعطاء الصيغة التنفذية للقرار الصادر عن المحكم 

 والقاضي بوضع اشارة الدعوى على الصحيفية العينية للعقار موضوع النزاع.

ً لهذه االشكاليات القانونية، عمد رئيس الغرفة االبتدائية في بيروت الى احالة القرار  وتفاديا

الصادر عن المحكم والقاضي بوضع االشارة الى أمين السجل العقاري المختص تبعاً لمكان وجود 

االجراء العقار وذلك الجراء المقتضى القانوني لناحية وضع االشارة. وقد كان باعتقادنا ان هذا 

ً مقبوالً لتفعيل قرار وضع االشارة  المتخذ من قبل المحكم. اال ان ما حصل في  يشكل حالً عمليا

احدى القضايا ان فصل المحكم في النزاع بصورة نهائية ولم يتطرق الى مسألة رفع االشارة، مما 

وان المحكم قد طرح مشكلة قانونية جديدة حول الجهة الواجب مراجعتها لرفع هذه االشارة سيما 

ارتفعت يده وانقضت مهلة التحكيم بحيث لم يعد بإمكانه اتخاذ اي قرار في تلك القضية. وبالمقابل ان 

قاضي المساندة )رئيس الغرفة االبتدائية( ال يمكنه ان يقضي برفع هذه االشارة لعدم وجود نص 

 قانوني يخوله ذلك.
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، نستعرض في هذا السياق القانون رقم  ةوفي معرض التفتيش عن حلول ممكنة لهذه االشكالي

لمعرفة ما اذا كان بإمكان رئيس الغرفة االبتدائية الناظرة في  3/4/1999الصادر في  76/99

ضع االشارة على وقرار الصادر عن المحكم والقاضي بالقضايا التحكيم االستناد اليه لتفعيل 

 .الصحيفة العينية للعقار

القيود  عديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشاراتإلغاء وت" 76/99القانون رقم 

 3بند  -1المادة االحتياطية وإشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري". فقد نصت 

ن أي قيد احتياطي بحق عيني عقاري على عقار مسجل في السجل العقاري إال على انه ال يدو  

عن رئيس المحكمة االبتدائية المدنية التابع لها محل وجود باالستناد الى قرار قضائي صادر 

ً  ان العقار. على بانقضاء مهلة شهرين اذا لم تقدم الدعوى وتسجل  يبطل مفعول القيد ويرقن حكما

 اشارتها على صحيفة العقار العينية خالل هذه المهلة.

او طلب طارئ يتناول من هذا القانون على انه ال تسجل اشارة أي دعوى  3فيما نصت المادة 

 حقا عينيا عقاريا إال بقرار من رئيس المحكمة المدنية المختصة. 

اآللية التي يجب اتباعها ليصار من خاللها الى وضع االشارة، فيما هذه المادة ومن ثم حددت 

وذلك عن طريق  حددت طريق طعن بقرار رئيس الغرفة االبتدائية الذي يرفض وضع االشارة

 . استئنافه

ال يمكن اعتمادها بشأن قرار   76/99في القانون رقم  ان أصول الطعن والمهل المحددة له اال

ن ذلك ا في معرض بته بطلب وضع االشارة، رئيس الغرفة االبتدائية الناظرة في قضايا التحكيم

ً لألحكام  ضالقرار الصادر عن هذا األخير يقبل االعترا ً امام الغرفة التي يرأسها وفقا مبدئيا

ن القرار المعترض عليه هو من فئة القرارات الرجائية الصادرة عن رئيس المحكمة، ال ،العامة

انه يجوز من حيث المبدأ للغير المتضرر من هكذا قرار ان يطعن فيه بطريق االعتراض عليه ف

 603أ.م.م. وللمستدعي الذي رفض طلبه عمالً بالمادة  1/ 601أمام هذه الغرفة عمالً بالمادة 

ً م.م. وذلك خالل المهلة المحددة في المادتين المذكورتين، أ. مع مراعاة القواعد الخاصة  طبعا
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وما يليها، والتي يصدر باالستناد اليها القرار  762بقضايا التحكيم المنصوص عنها في المادة 

 المعترض عليه.

 طرق الطعن ابلقرار:عىل كيفية تقدمي طلب وضع الاشارة وعىل  3نصت املادة 

جابة هذا الطلب أ و برفضه. -  تقدم ادلعوى أ و الطلب الطارئ بوضع الاشارة اىل رئيس احملمكة املدنية اخملتصة اذلي يتخذ قرارا ابإ

 يف حال رفض الطلب يقرر رئيس احملمكة املدنية وضع اشارة قيد احتياطي مبوضوعه ملدة شهر ويرقن هذا القيد حكام بعد انقضاء هذه املدة. -

جابة أ و رفض طلب وضع الاشارة من الفرقاء يف ادلعوى.يبلغ قرا -  ر رئيس احملمكة املدنية اخملتصة القايض ابإ

 للك مترضر من هذا القرار ان يس تأ نفه خالل همةل مثانية أ ايم من اترخي تبلغه. -

 ال توقف همةل الاس تئناف وال تقدمي الاس تئناف تنفيذ القرار. -

جدية اس باب الاس تئناف ان تقرر اما شطب اشارة ادلعوى أ و تدويهنا بدون كفاةل أ و بكفاةل نقدية او مرصفية حتدد مقدارها حملمكة الاس تئناف اذا تبني لها  -

 وهمةل لتقدميها حتت طائةل شطب الاشارة يف حال عدم تقدميها خالل املهةل احملددة.

 العادية. ال يقبل قرار حممكة الاس تئناف أ ية طريقة من طرق الطعن العادية أ و غري -

 ينفذ قرار حممكة الاس تئناف بوضع الاشارة أ و بشطهبا عىل أ صهل دون حاجة لتبليغه. -

ال حيول شطب الاشارة دون متابعة النظر ابدلعوى ويبقى للمدعي عند الاقتضاء  15/3/1926الصادر بتارخي  /188من القرار / /47خالفا لنص املادة / -

 حق املطالبة ابلتعويض البديل.

 
لتايل  يف ضوء عدم وجود نص واضح جييز لرئيس الغرفة االبتدائية التدخل بشأن وضع االشارة، يف معرض واب

مؤازرته التحكيم، فربأينا ان احلل هو يف ادخال تعديل على الباب االول من الكتاب الثاين من قانون أصول 
البتدائية الناظرة يف قضااي التحكيم بصفته احملاكمات املدنية املتعلق ابلتحكيم من خالل االجازة لرئيس الغرفة ا

ان يراقب القرار الصادر عن احملكم القاضي بوضع اشارة الدعوى   Le juge d’appuiقاضي املساندة 
، حىت اذا وجده واقعًا يف حمله القانوين يؤكد عليه 67/99وذلك ابالستناد اىل األسس اليت وضعها القانون رقم 

عطاء من خالل ايعازه اىل امني السجل العقاري املختص لوضع االشارة واال يقضي برده، وابملقابل يصار اىل ا
املتضرر من هذا القرار جماالً للطعن فيه أمام الغرفة ذاهتا او عن طريق االستئناف وفقاً للطريقة اليت حيددها التعديل 
املقرتح، كما يعطى رئيس الغرفة االبتدائية حق النظر يف كافة املشاكل املتعلقة بوضع االشارة والناشئة عنها كإعطائه 

 فل احملكم ذلك وارتفعت يده عن القضية.مثاًل امكانية شطبها يف حال أغ
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 المسألة الثانية التي تطرح بعض االشكاليات والنتائج غير المرتقبة: -

 الجهة القضائية المختصة بتعيين المحكم وما يترتب على ذلك من نتائج 

أواله اياها  فهي صالحية نوعية ملزمة، حصرية واستثنائية بالنسبة لصالحية رئيس الغرفة االبتدائية

يمكن بالتالي  قانون أصول المحاكمات المدنية لمعالجة الصعوبات التي تنشأ لدى تشكيل الهيئة التحكيمية، فال

رجع هو االتفاق على مخالفتها وإيالء االختصاص في تعيين المحكم الى مرجع قضائي آخر وان كان هذا الم

 االبتدائية بذاتها. الغرفة 

تعيين المحكم  اذ قد يعمد البعض الى ادراج عبارة في البند التحكيمي مفادها انه في حال عدم االتفاق على

 باغلبيته  اجتهاد قضاء العجلةاتجه من قبل الطرفين يكون االختصاص عائداً لقاضي األمور المستعجلة، وقد 

ذلك قاضي العجلة اختصاص النظر في طلب تعيين المحكم، وعلى اعتبار ان هذا البند ال يمكن ان يولي 

فة االبتدائية أ.م أنها أولت حصرًا رئيس الغر 764حيث يتبين من نص المادة باالستناد الى التعليل التالي:" 

 أمر تعيين المحكم اذا حصل بعد نشوء النزاع عقبة حالت دون تعيينه بفعل الخصوم.

لبند التحكيمي المنصوص عنه في العقد إليالء االختصاص لهذه وحيث ان تذرع المدعية بمضمون ا

 . (3) المحكمة للنظر في أمر تعيين المحكم انما يبقى مستوجباً الرد"

ختصاصاً نوعياً اان الحل الذي اعطاه قاضي األمور المستعجلة يستند الى النصوص العامة التي توليه 

 . ص عنه في القانوناالتفاق على ايالئه اختصاصاً غير منصومحدداً يتعلق بالنظام، بحيث ال يمكن للفرقاء 

في معرض  25/5/2008، غرفتها الثالثة، بتاريخ هنا نشير الى قرار صادر عن محكمة استئناف بيروت

اً الى استئناف قرار صادر عن قاضي األمور المستعجلة في بيروت والذي كان قد قضى بتعيين محكم استناد

 اختصاص تعيينه، وقد جاء في حيثيات قرار االستئناف ما يلي:بند تحكيمي أواله 

 حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء البحث في مدى قابلية القرار المطعون فيه لالستئناف."

بموجب  وحيث ان االختصاص النوعي لقاضي األمور المستعجلة الصدار القرارات القضائية ال يتحدد اال

ة التي منحه مكن لهذا األخير ان يصدر القرارات اال ضمن الوالية القضائيالقوانين المرعية االجراء، وال ي

 اياها قانون أصول المحاكمات المدنية وبعض القوانين المتفرقة.

وحيث ان البند التحكيمي الوارد في اتفاقية "تمثيل وبرمجة االفالم السينمائية" الموقعة بين الطرفين، نص 

على تعييين حكم ثالث، يتم تعيينه من قبل قاضي األمور المستعجلة، بمعنى  على انه في حال االختالف بينهما
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ان ارادة الفريقين في العقد التحكيمي أولت قاضي األمور المستعجلة مهمة تعيين محكم ثالث في حال حصول 

 خالف حول تعيينه.

تعيين محكم ب 19/6/2007وحيث ان القرار الصادر عن قاضي األمور المستعجلة في بيروت بتاريخ 

ال قرارًا قضائياً ثالث باالستناد الى البند الرابع عشر من االتفاقية المذكورة ، ال يعتبر في أي حال من األحو

ائي مستمداً مستمداً من النصوص القانونية التي تحدد صالحية قاضي األمور المستعجلة، انما قراراً  غير قض

ر، يتخذه بصفته قاضي األمور المستعجلة عندما يتخذ مثل هذا القرامن ارادة الفريقين في العقد التحكيمي، ألن 

اً قضائياً داخاًل شخصاً ثالثاً حظي على ثقة المتعاقدين وليس بصفته قاضياً، فال يكون القرار بتعيين ثالث قرار

 ضمن اطار عمله القضائي.

ة القضائية يجعله غير وحيث ان عدم اتصاف قرار قاضي األمور المستعجلة بتعيين محكم ثالث بالصف

قابل للطعن بحسب األصول واالجراءات المتبعة للطعن بقرارات قاضي العجلة، ويجعله غير قابل للتنفيذ وفقاً 

  (.4)لألصول المتبعة في تنفيذ األحكام والقرارات القضائية، مما يستتبع حكماً رد االستئناف الراهن شكاًل"

محكم  صادر عن رئيس الغرفة االبتدائية في معرض طلب تعيين كما تقتضي االشارة بالمقابل الى قرار

ير هذا العقد حيث ورد البند التحكيمي على الشكل التالي:"تحل كافة النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ او تفس

."، وقد بواسطة التحكيم، ويكون من حق اي من الفريقين التقدم من قاضي العجلة بطلب تعيين محكم وحيد..

عيين وحيث ولئن كان البند التحكيمي قد نص على وجوب التقدم بطلب تالقرار المذكور ما يلي:" جاء في

ت وعقود فإن موجبا 366المحكم من قبل اي من الفريقين أمام قاضي األمور المستعجلة، اال انه وفقاً للمادة 

 على القاضي ان يقف على قصد المتعاقدين ال ان يقف عند معنى النص الحرفي.

ع حول يث ان الطرفين قصدا االشارة الى المرجع المختص قانوناً لتعيين المحكم في حال نشوء نزاوح

 تفسير او تطبيق هذا العقد.

أ.م.م تتضمن قاعدة آمرة، من خالل تحديدها المرجع القضائي المختص بتعيين  764وحيث ان المادة 

 .(5) المحكم وحصره برئيس الغرفة االبتدائية دون سواه..."

 

 

                                                           
، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي 20/5/2008، تاريخ 758/2008استئناف بيروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم محكمة  - 4

 .16رقم  47، ص45والدولي، عدد
، 13، رقم 44، مجلة التحكيم العربي والدولي، عدد4/11/2004قرار رئيس الغرفة االبتدائية األولى في بيروت، تاريخ  - 5
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 ما هي النتيجة المترتبة على تعيين المحكم من قبل اي من هذين المرجعين -

 لتخفيف من أسباب البطالن:ا-في حال جرى التعيين من قبل رئيس الغرفة االبتدائية  -

 

تحصين قرارات المحكمة االبتدائية )أو رئيسها بحسب ما تنص عليه القوانين المختصة  -

بهذا الصدد(. ان رئيس الغرفة االبتدائية يتولى وظيفة تقوم على مساعدة أطراف التحكيم ومؤازرة 

مؤسسة التحكيم ومساعدتها على االنتظام والقيام بتحقيق مهامها اذ هو يزيل العقبات التي تحول 

ون تعيين المحكم وتكوين الهيئة التحكيمية، وقد أقر االجتهاد مبدأً هاماً هو ان القرارات الصادرة د

عن رئيس الغرفة االبتدائية والتي ال تقبل الطعن أصالً، اال اذا تجاوز حدود سلطته، هذه القرارات 

تتعلق بتشكيل  تكون لها حجية الشيء المحكوم به تجاه قضاء البطالن فال يمكن استعادة أسباب

هيئة التحكيم او انصرام مدته، وهذا ما يؤدي الى تحصين المرحلة األولية من التحكيم بشكل نهائي 

 .Ad Hocفي حالة التحكيم الحر

اذاً في حال صدر قرار عن رئيس الغرفة االبتدائية بتعيين محكم فهو ال يقبل من طرق الطعن 

السلطة، اي اذا قام بتعيين محكم دون ان يستند سوى االستئناف عن طريق االبطال لتجاوز حد 

الى بند تحكيمي صحيح وموجود فعالً نظراً لكونه يستمد اختصاصه في التعيين من البند التحكيمي، 

او اذا كان لدى احد الفرقاء مالحظات على شخص المحكم، فإذا لم يطعن بقرار تعيينه بهذه 

د الطعن فإن القرار الصادر عن رئيس الغرفة والذي الطريقة ضمن المهلة القانونية، اوانه جرى ر

قضى بتعيين محكم يضحى مبرماً ومتمتعاً بقوة القضية المحكمة وغير قابل ألي طعن، وبالمقابل 

فان قبول الطعن من شأنه ان يوفر مصاريف ونفقات على المتقاضين واقتصاداً في الوقت بالنظر 

ما يشكل تحصيناً للتحكيم ومنعاً من االطالة في اجراءت  للسرعة  التي يفترضها التحكيم، وهذا كله

تعيين المحكم وازالة العراقيل التي قد تفتعل من قبل احد الفرقاء لعرقلة إجراءات التحكيم، او 

 أ.م.م.(. 800/2للطعن في القرار التحكيمي بشأن تعيين المحكمين)المادة 

ً اما في حال تعيين المحكم من قبل قاضي العجلة بصفت فإن القرار التحكيمي  ه شخصاً ثالثا

الذي سيصدر عن الهيئة التحكيمية يبقى معرضاً لإلبطال في حال لم يكن التعيين صحيحاً ومستنداً 

الى بند تحكيمي واضح او في حال كان التعيين مشوباً باي عيب، اذ يمكن الطعن عندها بطريق 

من قانون اصول  2فقرة  800لمادة االبطال بعد صدور القرار التحكيمي باالستناد الى ا

ض الفرقاء الى مصاريف اضافية واضاعة في الوقت  المحاكمات المدنية. وهذا من شأنه ان يعر 

دون مبرر، بينما هذا الطعن يكون غير جائز في حال جرى التعيين من قبل رئيس الغرفة 

 االبتدائية.

 القاضي فادي الياس

 بيروت الناظرة في قضايا التحكيم رئيس الغرفة الرابعة لمحكمة استئناف
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