جامعةةةةةةةة

ةةةةةةةة  -غةةةةةةةة

عماد لدر سات لعليا و لبحث لعلمي
كليةةةةةةةةةةةةةةة حلقةةةةةةةةةةةةةةة
ب نةةامم ماجريةةلق لقةةان

ةةا

"املركز انقانىني نهمحكم"
(در س حتليلي مقارن )

"" The legal status of the arbitrator
)( A Comparative Analytical Study

إعداد

ياسني علي حرين لنجار
إشراف الدكتور

محدي حمم د بارود

قدمت ىذه الرسالة استكماالن لمتطمبات درجة الماجستير بكمية الحقكؽ –قسـ القانكف الخاص،
في جامعة األزىر بغزة -فمسطيف.

3102ـ

(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُىا حَكَمًا مِهْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِهْ
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُىَفِّكِ اللَّهُ بَيْنَهُمَاۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِريًا)
سىرة النساء أيت ( )23

أ

اإلهداء
إىل نىر عيين والدتي العشيشة الغاليت...
إىل صاحب الفضل علي بعد اهلل والدي العشيش الغايل...
إىل رفيقت دربي وشزيكت حياتي سوجيت...
إىل قزة عيين ابنيت احلبيبت...
إىل إخىتي وأخىاتي األعشاء
إىل األصدقاء والشمالء األحباء

اهدي اليهم هذا البحث املتىاضع بكل معاني احلب والتقديز واإلخالص
سائال ًاملىىل عش وجل أن يتقبل منا إنّه السميع العليم.

الباحث

ب

شكر وتقدير
ً
كفيض عطاياه ،كما غمرني بو مػف فل وػؿ كتكفيػؽ ،ك
أحمده سبحانو عمى جزيؿ نعمو،
إني
ي

مػػا منحنػػي مػػف مػ و
ػبر كم ػػابرة ،إلػػى أف كفقنػػي إلتمػ ًػاـ ىػػذا الجيػػد المتكال ػ  .أسػػتؿ ا أف يينت ػ ى بػػو
كيككف عكنان لي عمى طاعتو.

كانطبلقػان مػػف حػػديث الممػػط ى مػػمى ا عميػػو كسػػمـ" ال يشكككر ام ككن لككم يشكككر ال ك س"
فػػيني أجػػد ل ازمػان عمػ دي أف أتقػػدـ باليػػكر كالتقػػدير ألسػػتاذم كميػرفي الػػدكتكر /ح ككدي ح ككود د ك رود؛

لمو بقبكؿ اإليراؼ عمى ىذه الرسالة ،كعمى ما بذلو مف و
لت ً
جيد كما أسداه لػي مػف نم وػو كتكجيػو،
رسو بعينو التي ال تناـ.
أستؿ ا سبحانو كتعالى أف يسدد عمى طريؽ الحؽ خطاه ،كأف ى
يح ى
كما كيطيب لي أف أتقدـ باليكر الجزيؿ لعلكم لجنة المناقية كالحكـ الدكتكر/سالـ
الدحدكح ،كالدكتكر/عدناف الحافي .أست يؿ ا

عنا بعمميما
سبحانو كتعالى أف يبارؾ فييما كأف ين ى

كلي ذلؾ كالقادر عميو.
كيجعميما ذخ انر لئلسبلـ كالمسمميف إنو ي

ج

ال ركز الق و ي لم حكم

مخص
تناكلنا في ىذا البحث مكلكع المركز القانكني لممحكـ ،كقد قمنا بتقسيمو إلى فمميف
كبينا فيو المقمكد
تناكلنا في ال مؿ األكؿ :ماىية المحكـ كاليركط المتطمبة فيو ككي ية اختيارهٌ ،
بالمحكـ كما يتمايز عما ييابيو كما يميزه عف غيره ،كعرفنا المحكـ لغةن كامطبلحان كقانكنان
بناء
كقلاء ،كخممنا إلى تعريؼ المحكـ بتنو ىك" اليخص الطبيعي الذم يتكلى ميمة التحكيـ ،ن
ن
عمى ات اؽ األطراؼ أك بنص القانكف كي مؿ في النزاع و
بحكـ ممزـ " ،كتناكلنا أيلان مكلكع طبيعة
أف ال قو قد اختمؼ حكؿ تحديد طبيعة ميمة المحكـ كرجحنا في النياية
المحكـ كميمتو ،ككجدنا ٌ
الطبيعة القلائية لميمة المحكـ ،باإللافة إلى بياف اليركط الكاجب تكافرىا في المحكـ ككي ية
اختياره ،سكاء أكانت يركط قانكنية أـ يركط ات اقية .كتناكلنا في ال مؿ ال اني سمطات المحكـ
بسمطات إجر و
و
ائية ،كأخرل تتعمؽ بالطمبات الكقتية
كحقكقو ك التزاماتو ،كرأينا أف المحكـ يتمت
كالمستعجمة ،كباإللافة إلى سمطتو في أدلة اإل بات المعركلة عميو ،ـ عرلنا إلى التزامات
المحكـ القانكنية كاالت اقية أ ناء مراحؿ التحكيـ ،كأخي انر تناكلنا الحقكؽ التي يتمت بيا المحكـ كىي
الحقكؽ المالية ،كالحقكؽ القانكنية ،كالحقكؽ األدبية.
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Abstract
The Legal status of The arbitrator
The researcher addresses in this the legal status of arbitrator. He divides his
thesis into two chapter. In the first chapter, he discusses the nature and
essence of arbitrator, his characters and how he is chosen, and also clarifies
what is meant by arbitrator, what sets him apart from others similar and
different. Besides, the researcher goes further to define arbitrator lexically
and terminologically, legally and judicially, as he defines the arbitrator the"
one who takeovers the arbitration, either based on the agreement of parties,
or according to the law, and arbitrate in the dispute by a binding." The
researcher also discusses the nature of arbitrators task where he has found
that the jurisprudence is argued about identifying the nature and essence of
arbitrator, but the researcher eventually weighs the judicial nature of
arbitrators task, moreover he determines the conditions to be met in
arbitrator either legal or agreement ones, and how he is chosen.
In the second chapter, the researcher addresses the powers, rights and
obligations of arbitrator. Though ,arbitrator enjoys procedural powers, and
others related to temporary and urgent, requests, as well as his discretion
about the prosecution evidence before him. After all he goes deep to
browse in detailed the arbitrator legal and agreement obligations during
arbitration stages. Finally, he addresses financial, legal and moral rights of
arbitrator.

ه

تقديم
أوالً :وضوع الدحث و شكمته:
يككف األمؿ في ال مؿ في أم نزاع مف مبلحية قلاء الدكلة ،كلكف كم تطكر الحياة
كمقتليات التجارة الدكلية ،كالنزاعات ذات الطاب الدكلي ،كعدد مف النزاعات التي تحتاج إلى
فمؿ سري فييا ،أخذ التحكيـ يمعب دك انر بار انز في مجاؿ التجارة الدكلية ،لما يتمت بو مف مزايا
عديدة منيا سرعة ال مؿ في النزاع كالمحافظة عمى السرية كاستمرار العبلقة بيف أطراؼ النزاع كما
يتمت بو المحكـ مف ك و
اءة كخبرة ،كبقدر ك اءة المحكـ تككف سبلمة التحكيـ فيك الذم يقكد عممية
التحكيـ.
كيعد التحكيـ نظامان قانكنيان قديمان حدي ان حيث نيت في المجتمعات القديمة ،ك جاء التحكيـ
في اليريعة اإلسبلمية؛ ل ض المنازعات ككسيمة لتسكية المنازعات ،كيعد التحكيـ نظامان قانكنيان
أقرت أغمب التيريعات الحدي ة نظاـ التحكيـ ككسيمة لتسكية المنازعات التي تنيت بيف
حدي ان حيث ٌ
األطراؼ بخمكص عبلقاتيـ ،كذلؾ بيمكانية المجكء إلى محكـ يرتلكنو ،أك مف خبلؿ مؤسسات
التحكيـ الدكلية نتيجة تطكر التجارة الدكلية كازدىارىا ،أك إلى محكـ ي رض عمييـ في التحكيـ
اإلجبارم لم مؿ في النزاع عمى و
نحك يحقؽ السرعة كاألماف كالعدالة ،كمف ىذه التيريعات قانكف
التحكيـ ال مسطيني ،كقانكف التحكيـ األردني ،حيث نظما التحكيـ في قانكف خاص في حيف نجد أف
بعض القكانيف تدرج التحكيـ في قانكف المرافعات.
إف المحكر األساسي في التحكيـ ىك المحكـ ،لما يتمت بو مف قدرة كك اءة كخبرة ،كيتـ
المجكء إليو مف قبؿ األطراؼ بمقدار الك اءة التي يتمت بيا كالتي تمعب دك انر في سبلمة اإلجراءات
كمحة الحكـ المادر في الخمكمة كبقدر ىذه الك اءة تككف محة العممية التحكيمية ،كيقترب
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المحكـ مف القالي إلى و
حد كبير ،حيث تتيابو السمطة التي يتمت بو المحكـ م سمطة القالي
غير أف ىذا التيابو ال يمؿ إلى مرحمة التما ؿ حيث نجد أف القالي يستمد سمطتو مف القانكف
مبايرةن ،كأف ممدر سمطة المحكـ ينب مف اإلرادة الميتركة لؤلطراؼ المحتكميف التي يعتد بيا
القانكف كيحمييا ،كقد يككف ممدرىا القانكف في بعض األحياف ،كما كأف ميمتو ت رض عميو
بعض السمطات.
فالتحكيـ عدالةه راقيةه يمجت إليو المحتكميف؛ لمحمكؿ عمى العدالة في مناخ متميز يتكفر فيو
الك ير مف الجكانب اإليجابية ،التي تساىـ في ك و
ير مف األحياف مف تخ يؼ العبء عف القلاء
العادم ،كيمكف كمؼ نظاـ التحكيـ بتنو عدالة مف نكوع خاص ،ك حتى تتحقؽ ىذه العدالة يمجت
األطراؼ إلى اختيار المحكـ عمى أساس الخبرة كالك اءة ،لذا نجد أف المحكـ يتيابو م كبلن مف
الخبير ،كالمكفؽ ،كالكسيط ،كالممالو كذلؾ في الدكر الذم يقكـ بو كبلن منيـ ،كىك حؿ النزاع،
كيتطمب في المحكـ ،مجمكعة مف اليركط التي يجب تكافرىا ،منيا :القانكنية ،االت اقية كتحديد
كي ية اختيار المحكـ كيتخذ المحكـ مركز قانكني خاص ي رض عميو بعض الحقكؽ كالكاجبات التي
تحدد كفقان لمقانكف الذم تخل لو إجراءات التحكيـ.
كنظ انر لممكانة التي يتمت بيا المحكـ في ظؿ نظاـ التحكيـ ،كالدكر الذم يقكـ بو المحكـ،
كم تزايد أىمية التحكيـ في العمر الحالي ،كقمكر التيريعات في معالجة بعض الجكانب
الخامة لممحكـ ،آ رت أف يككف عنكاف بح ي "المركز القانكني لممحكـ" كبياف تنظيـ ىذا المركز
القانكني في القانكف ال مسطيني كالقانكف األردني ،كميما يكف مف أمر فيف طبيعة ميمة المحكـ
احتدـ فيو جدالن فقييان؛ كذلؾ لسببيف أكليما ،يتعمؽ بطبيعة نظاـ التحكيـ ،كاآلخر :يتعمؽ بيخص
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المحكـ ن سو كطبيعة ميمتو كالتي تكتسب البعد القلائي ،كالتي قد تمطدـ بالطبيعة االت اقية
لنظاـ التحكيـ.
ث ي ً :التس ؤالت:
كي ير مكلكع المركز القانكني لممحكـ العديد مف التساؤالت ،لعؿ مف أىميا طبيعة ميمة
المحكـ كمف ىك المحكـ؟ كطبيعة مركزه القانكني؟ ،كما ىي اليركط الكاجب تكافره فيو؟ كىؿ ىي
و
كيخص قائـ بعمؿ قانكني ،دكف أف يككف مف رجاؿ
يركط قانكنية أـ ات اقية؟ كما ىي سمطاتو
السمطة العامة؟ كما القيكد التي ترد عمى سمطة المحكـ ،كما ىي االلتزامات التي تق عمى عاتؽ
المحكـ؟ ما الذم يميز المحكـ عف غيره ممف يتيابيكف معو السيما القلاة ؟ ىؿ ىناؾ مسؤكلية
اقترفو ألخطاء؟ كما مدل سمطة المحكـ في تعديؿ التزامات
تق عمى عاتؽ المحكـ في حالة ا
األطراؼ ؟ كيؼ يتـ اختيار المحكـ ؟
سنحاكؿ مف خبلؿ ىذه الدراسة أف نجيب عف ىذه التساؤالت لبياف المركز القانكني لممحكـ
مف جمي جكانبو.
ث لث ً :أه ية الدحث:
تظير أىمية مكلكع المركز القانكني لممحكـ مف الناحية العممية باعتباره مف أىـ
و
بيكؿ عاـ ،كما أف المحكـ أىـ عنمر في عممية التحكيـ ،األمر الذم
مكلكعات التحكيـ
يستدعي بياف ما المقمكد بالمحكـ ،كطبيعة مركزه ،كمدل ما يتمت بو مف سمطات نتيجة لمجدؿ
ال قيي القائـ حكؿ ىذا المكلكع ،م بياف القمكر في التنظيـ التيريعي ،مما يتطمب التعمؽ في
و
كمحاكلة لمكقكؼ عمى البعد الحقيقي لمكانة المحكـ كمركزه القانكني ،كبياف مكروة
ىذا المكلكع
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متكاممة لممحكـ مف حيث اليركط الكاجب تكافرىا فيو ،ككي ية اختياره مف قبؿ األطراؼ كالقلاء،
كتحديد التزاماتو ككاجباتو .
رادع ً:

ه ج الدحث:
نعتمد في ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي المقارف ،القائـ عمى تحميؿ النمكص القانكنية

ذات العبلقة في كؿ مف قانكف التحكيـ ال مسطيني رقـ  3لسنة  ،2000كقانكف التحكيـ األردني رقـ
 31لسنة  ،2001ككذلؾ أراء ال قو القانكني كاألحكاـ القلائية ذات الممة بمكلكع ىذه الدراسة.
خ س ً :خطة الدحث:
في لكء ما تقدـ تـ تقسيـ الدراسة إلى فمميف عمى النحك اآلتي:
الفصل األول :ماىية عمؿ المحكـ كاليركط المتطمب فيو ككي ية اختياره.
الفصل الث ي :مبلحيات المحكـ كالتزاماتو كحقكقو.
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الفصل األول
هية ع ل ال حكم والشروط ال تطمدة فيه وكيفية اختي ره
ت هيد وتقسيم:
يتكلى المحكـ ميمتو المككمة إليو ب ض النزاع بيف طرفيو ،كذلؾ بيمدار حكـ في مكلكع
ىذا النزاع ،يككف ليذا الحكـ القكة التن يذية بعد إتباع اإلجراءات التي نص عمييا القانكف في ىذا
الخمكص ،غير أف ىذا الحكـ المادر عف المحكـ ال يككف كالحكـ المادر عف القالي ،فالحكـ
القلائي يختمؼ عف حكـ التحكيـ؛ نظ انر الختبلؼ المحكـ عف القالي في العديد مف األمكر ،فيف
كاف كبلن منيما ييترؾ في إمدار الحكـ ال امؿ في مكلكع النزاع كيتقاربا في بعض المسائؿ ،إال
و
اختبلؼ كبيرة بيف المحكـ كالقالي ،خامةن م اختبلؼ ال قو في تحديد طبيعة
أف ىناؾ أكجو
ٌ
عمؿ المحكـ.
كذلؾ فيف المحكـ أيلان يختمؼ عف غيره مف األيخاص الذيف يتكلكف ميمة فض الخبلؼ
بيف المتنازعيف ،خامةن فيما يتعمؽ بالمممو أك الكسيط أك المكفؽ الذم يتكلى ميمة حؿ الخبلفات
بيف األطراؼ دكف أف يككف ما يمدر عنو حكمان كالحكـ المادر عف المحكـ ،ككذلؾ الحاؿ
و
مستلة فنية تتعمؽ بما يق عميو النزاع،
بالنسبة إلى الخبير الذم يتـ المجكء إليو؛ إلبداء الرأم في
دكف أف يككف ما يمدر عنو مف رأم بيتنيا ممزمان لؤلطراؼ المتنازعة ،كنتيجةن لعمؿ المحكـ كما
و
أحكاـ ممزمة لمخمكـ اختمؼ ال قو في تحديد طبيعة عممو ،ىؿ ىك عمؿ قلائي
يمدر عنو مف
أك ات اقي أك عمؿ مختمط أك مستقؿ؟
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كما كأف مف يتمدل لمتحكيـ كال مؿ في النزاع بيف الخمكـ البد كأف تتكافر فيو مف
اليركط التي تؤىمو ألداء ميمتو ،السيما كأف عمؿ المحكـ يتعمؽ بو ممير أمكاؿ المتنازعيف
كحقكقيـ ،فبل بد كأف يككف مؤىبلن ألداء ىذه الميمة كفقان لميركط التي حددىا القانكف؛ لتكلي ميمة
التحكيـ أك التي ات ؽ عمييا األطراؼ ،كسنبيف ذلؾ في بلث مباحث نتناكؿ في المبحث األكؿ:
المقمكد بالمحكـ كما يميزه عف ما ييابيو ،كنتناكؿ في المبحث ال اني :طبيعة ميمة المحكـ،
كنتناكؿ في المبحث ال الث :اليركط الكاجب تكافرىا في المحكـ ككي ية اختياره ،كذلؾ عمى النحك
اآلتي:

ال دحث األول
ال قصود د ل حكم و ي يزه عن

يش دهه

ت هيد وتقسيم:
المحكـ ىك اليخص الذم يتكلى ميمة التحكيـ في فض النزاع القائـ بيف المحتكميف،
األمر الذم يجب معو بدايةن أف نبيف المقمكد بالمحكـ في المغة ،ـ أف نبيف المقمكد بو في
االمطبلح ،كما كأف بعض الميرعيف قد حددكا المقمكد بالمحكـ كالبعض اآلخر ترؾ األمر في
ذلؾ لم قو كالقلاء ،كقد اختم ت التعري ات التي تحدد المقمكد بالمحكـ ،لذا سنبينيا لنخمص
بتعريؼ يحدد المقمكد بالمحكـ؛ حتى نستطي أف نميز بذلؾ بينو كبيف غيره ممف يتكلى ميمة
ال مؿ في النزاع بيف الخمكـ ،سكاء أكاف في ذلؾ القالي ،أـ المكفؽ أـ الكسيط أـ الخبير،
كنبيف ذلؾ في مطمبيف ،نتناكؿ في المطمب األكؿ المقمكد بالمحكـ ،كنتناكؿ في المطمب ال اني،
تمييز المحكـ عف غيره ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
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ال طمب األول
ال قصود د ل حكم
ت هيد وتقسيم:
يجب بدايةن لتحديد المقمكد بالمحكـ أف نبيف تعريؼ المحكـ في المغة كاالمطبلح ،ككذلؾ
في القانكف كالقلاء ،كذلؾ في فرعيف نتناكؿ في ال رع األكؿ :تعريؼ المحكـ لغة كامطبلحان،
كقلاء ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
كنتناكؿ في ال رع ال اني :تعريؼ المحكـ قانكنان
ن
الفرع األول
تعريف ال حكم لغ ًة واصطالح ً
أوالً :تعريف ال حكم لغ ًة:
المحكـ لغة :بتيديد الكاؼ م ال تو ىك مف ي كض إليو الحكـ( ،)1كقد جكز بعليـ فتو
كافو ككسرىا ،كمن بعليـ فتو كافو ،كيككف معناه بالكسر "المحكـ "الذم جرب األمكر ،كبال تو
"المحكـ" الذم جرب الحكادث(.)2
الح ىك يـ ال امؿ " :كتحكـ "في األمر حكـ فيو ،كل برأم ن سو مف
كقيؿ المحكـ بال تو ى
غير أف يبرز كجيا لمحكـ كتمرؼ كفؽ مييئتو" ،كحكـ" "حكمو" أم كالٌه كجعمو حكمان(.)3

) )1جميؿ الديف محمد بف عبد ا ابف منظكر :لساف العرب ،الجزء ال امف ،دار مادر _بيركت ،1982 ،ص 40
))2
))3

الرازم  :مختار المحاح ،دكف طبعة تحقيؽ  :محمكد خاطر ،مكتبة البياف _ بيركت1415 ،ق1995 ،ـ ،ص 62
المحيط معجـ المغة العربية ،الطبعة ال انية ،دكف دار النير ،أديب المجمي كآخركف ،باب "ح".
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ث ي ً :تعريف ال حكم اصطالح ً:
يعرؼ البعض المحكـ ب ٌتنو "قالي بكؿ معنى الكممة كيخل حتمان لكؿ ما ينص عميو
ٌ
القانكف مف مبادئ كقكاعد ،فالمحكـ كالقالي يباير ميمتو بحر و
ية تامة كلحكمو خمائص
األحكاـ"(.)1
كما كيعرؼ البعض المحكـ بتنو "ىك اليخص الذم ينيط بو المتخامماف ميمة فمؿ ن از وع
قائـ أك محتمؿ الكقكع بينيما ،أك مف تعينو المحكمة استنادان إلرادة المحتكميف ً
لذات الميمة بحدكد
مبلحياتو المنمكص عمييا في قانكف التحكيـ كيتمت بالم ات الكاجبة قانكنان (.)2
يعيف
بينما يعرؼ البعض اآلخر المحكـ بتنو "اليخص الطبيعي الذم يختاره األطراؼ أك ٌ
و
بناء عمى السمطات المخكلة
مف قبؿ الغير في حاالت معينة؛ لي مؿ في الخمكمة المسندة إليو ن
و
لو ،كفقا لؤلمكؿ القانكنية و
و
كممزـ لمجانبيف"(.)3
حاسـ
بحكـ
كالمبلحظ عمى ىذه التعري ات أنيا جاءت غير كافية في تحديد المقمكد بالمحكـ،
فالتعريؼ األكؿ أعطى المحكـ كمؼ القالي م أف ىناؾ فارؽ بينيما؛ ألف المحكـ قالي مف
نكع خاص كأيعطي حكمو خمائص األحكاـ القلائية رغـ أف الحكـ القلائي

يختمؼ في

الخمائص عف حكـ التحكيـ ،حيث أف حاالت بطبلف حكـ التحكيـ تختمؼ عف حاالت بطبلف
حكـ القلاء ،كتن يذ حكـ التحكيـ يختمؼ في طريقة تن يذه عف تن يذ حكـ القلاء ،كما كلـ يكلو
ممدر سمطات المحكـ في ال مؿ بالنزاع.
()1

ميار إليو لدل :ىدل عبد الرحمف :دكر المحكـ في خمكمة التحكيـ كحدكد سمطاتو ،دكف طباعة ،دار النيلة العربية،1997 ،

فقرة ،18ص.26

()2

ميند المانكرم :دكر المحكـ في خمكمة التحكيـ الدكلي الخاص ،دراسة مقارنة ألحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي في غالبية التيريعات

العربية كاألجنبية كاالت اقات كالمراكز الدكلية ،دكف طبعة ،دار ال قافة لمنير كالتكزي  ،2005 ،ص.57

()3

عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ طبقا لقانكف التحكيـ ال مسطيني رقـ  3لسنة  2000دراسة مقارنو ،رسالة دكتكراه ،مقدمة لمعيد

البحكث كالدراسات العربية  ،2008ص.16
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أما التعريؼ ال اني فقد جاء خاليان مف بياف أف المحكـ عندما ي مؿ في النزاع ،البد كأف
ي مؿ بو بقرار حاسـ ممزـ لمجانبيف ،كىذا ىك "جكىر عمؿ المحكـ" ،باإللافة إلى أف التعريؼ
األخير قد جاء عامان في تحديد الغير الذم يمكف أف يعيف المحكـ.
الفرع الث ي
تعريف ال حكم ق و ً وقض ًء
أوالً :تعريف ال حكم ق و ً:
قاـ الميرع ال مسطيني بمكجب قانكف التحكيـ رقـ  3لسنو  2000بتحديد المقمكد بالمحكـ،
حيث نمت المادة األكلى منو عمى أف "المحكـ  :ىك اليخص الطبيعي الذم يتكلى ميمة
التحكيـ".
يتبيف مف ىذا النص أف المحكـ ىك يخص طبيعي كليس حكمي – اعتبارم ،-كيبلحظ
عمى ىذا التعريؼ أنو لـ يحدد ممدر سمطات المحكـ ،كال مف يقكـ بتعيينو كال أف ما يمدر عنو
قرار ممزـ لمطرفيف.
م ذلؾ فيف الميرع ال مسطيني لـ يمب في تعريؼ المحكـ ككاف مف األجدر عميو أف
يترؾ ميمة التعريؼ لم قو كالقلاء.
كىذا ما ذىب إليو الميرع األردني في قانكف التحكيـ رقـ 3لسنو  2001حيث لـ يعرؼ
المحكـ بمكروة مبايرة ،كانما ٌعرؼ ىيئة التحكيـ ( ،)1حيث نمت ال قرة (أ) مف المادة ال انية عمى
أنو" -:ىيئة التحكيـ  :الييئة الميكمة مف محكـ كاحد أك أك ر؛ لم مؿ في النزاع المحاؿ إلى
التحكيـ كفقان ليذا القانكف" .
()1

عيسى الطراكنة  :دكر المحكـ في خمكمة التحكيـ ،رسالة ماجستير ،نكقيت بجامعة اليرؽ األكسط ،2001 ،ص .19
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الميرع ال مسطيني قد عرؼ المحكـ باليخص الطبيعي ،بينما عرؼ الميرع
كبذلؾ يككف
ٌ
األردني ىيئة التحكيـ سكاء أكانت ميكمة مف محكـ أك أك ر لم مؿ في النزاع.
ث ي ً  :تعريف ال حكم قض ًء:
عرفت محكمة استئناؼ القاىرة في حكميا المادر بجمسة  2003/1/26المحكـ بتنو ىك-:
"اليخص الطبيعي الذم يتـ اختياره كفقان إلرادة األطراؼ أك حكـ القانكف ،كييارؾ في نظر منازعة
و
بمكت معدكد في المداكلة كالتكقي عمى الحكـ الذم يمدره بيذه الم ة "(.)1
التحكيـ ،كالحكـ فييا
ككذلؾ عرفت محكمة النقض الممرية في حكميا المادر  2003/5/11المحكـ بتنو "ىك
اليخص الذم يعيد إليو بمقتلي االت اؽ عمى التحكيـ أك في ات اؽ مستقؿ ب ض النزاع بيف
طرفيف أك أك ر ،كيككف لو نظرة النزاع كااليتراؾ في المداكلة بمكت معدكد ،كفي إمدار الحكـ
كالتكقي عميو "(.)2
كيبلحظ عمى التعري يف السابقيف لممحكـ بتنيما ايتمبل عمى ما يجب أف يتلمنو الحكـ مف
تكقي المحكـ بعد االيتراؾ في المداكلة؛ إلمدار حكمو كفي ىذا تزايد كاست الة ال لزكـ ليا في
تعريؼ المحكـ .
بناء عمى ات اؽ
لذا يمكف تعريؼ المحكـ بتنو ىك "اليخص الطبيعي الذم يتكلى التحكيـ ن
األطراؼ ،أك بنص القانكف أك بحكـ القلاء كي مؿ في النزاع و
بحكـ ممزـ".

))1
()2

ميار إليو لدل  :كرـ النجار ؛المركز القانكني لممحكـ ،الطبعة األكلى ،دار ال كر الجامعي ،2010 ،ص.24
ميار إليو لدل :عدناف الحافي  :مرج سابؽ ،ص ،15ىامش (.)2
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كىذا التعريؼ حدد أف المحكـ ىك اليخص الطبيعي ،كالذم يستمد سمطاتو في التحكيـ مف
ات اؽ األطراؼ أك مف القانكف في حاالت معينة سنبينيا في حينو ،كأف ميمتو تنحمر في ال مؿ
في نزاع التحكيـ و
بحكـ و
ممزـ ألطراؼ التحكيـ.

ال طمب الث ي
ت ييز ال حكم عن غيره
ت هيد وتقسيم:
إف ميمة ال مؿ في النزاع القائـ بيف طرفيف ال تنحمر فقط في المحكـ ،فيك ليس الكحيد
الذم يعيد إليو فض النزاع ،كانما التحكيـ ىك طريؽ است نائي في فض المنازعات ،كاألمؿ أف
النزع بيف الخمكـ ،كم ذلؾ فيف المحكـ تتيابو ميمتو
القلاء العادم ىك المختص بال مؿ في ا
م ميمة القالي في عدة جكانب كتختمؼ في جك و
انب أخرل ،كذلؾ فيف في سبيؿ فض النزاع بيف
الخمكـ قد يككف ىناؾ كؿ مف الككيؿ ،كالكسيط ،كالمكفؽ ،كالخبير ،كالذم قد تتيابو أعماليـ أك
و
حاالت عديدة ،كسنبيف ذلؾ
بعض م اتيـ م أعماؿ كم ات المحكـ ،إال أنيـ يختم كف عنو في
في فرعيف نتناكؿ في ال رع األكؿ :تمييز المحكـ عف القالي ،كنتناكؿ في ال رع ال اني :تمييز
المحكـ عف الككيؿ كالكسيط كالمكفؽ كالخبير ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
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الفرع األول
ت ييز ال حكم عن الق ضي
و
حاالت معينة يككف التعييف
يعد اختيار المحكـ متركؾ في األمؿ إلرادة الخمكـ ،كفي
مف قبؿ المحكمة؛ لم مؿ في النزاع كفقان ألحكاـ القانكف( ،)1غير أف أعلاء الييئة القلائية –
قلاء الدكلة – الذيف يمارسكف عمميـ عمى منمة الحكـ؛ لمنظر في الخمكمات المعركلة عمييـ
قد تطمب القانكف فييـ يركط كاجراءات في تعييف القالي ،كنظـ حقكقو ككاجباتو ،ككفر لو
اللمانات الكافية كما يقيو مف ن سو كمف أم مؤ رات خارجية عميو(.)2
لذلؾ فيناؾ أكجو اختبلؼ ك أكجو يبو بيف القالي كالمحكـ بم تيما ي مبلف في النزاع
كسنبيف ذلؾ عمى النحك اآلتي:
أوالً :أوجه االختالف دين ال حكم والق ضي:
يختمؼ المحكـ عف القالي مف ً
عدة أكجو ،نبينيا تباعان عمى النحك اآلتي:
 -1ن حيث األهمية:
نمت المادة التاسعة مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:يجب أف يككف المحكـ
أىبلن لمتمرفات القانكنية ،كمتمتعان بحقكقو المدنية ،كغير محككـ عميو في جناية أك جنحة مخمة
باليرؼ ،أك بسبب يير إفبلسو ما لـ يرد إليو اعتباره".

()1

محسف ي يؽ  :التحكيـ التجارم الدكلي ،دراسة في قانكف التجارة الدكلية ،دكف طبعة ،دار النيلة العربية ،دكف سنة نير ،فقرة ،155

ص.228

()2

ممط ي عياد  :الكسيط في يرح قانكف أمكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  2لسنة  ،2001الكتاب األكؿ في التنظيـ القلائي،

الطبعة األكلى دكف دار نير ،2003 ،فقرة  ،39ص .90
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يتلو مف ىذا النص أف اختيار المحكـ ال يككف بمكروة مطمقة لؤلطراؼ ،كانما كل
القانكف القيكد الك يمة الختيار المحكـ .
كبالتالي يجب أف يتمت المحكـ بتىميتو المدنية كىي مبلحيتو؛ الكتساب الحقكؽ كالتحمؿ
بااللتزامات ،كأف تككف ىذه األىمية كاممة فبل يجكز لمقامر أك مف لحؽ بو عارض مف عكارض
األىمية أف يمارس أك يستمر في ممارسة عممية التحكيـ ،باإللافة إلى أنو ال يجكز لممحجكر عميو
عتو أك س وو أك غ و
جنكف أك و
و
مة أف يككف محكمان؛ ألنيـ أمبلن محركميف مف التمرؼ في
بسبب
و
بجناية أك جنحو مخمة باليرؼ ،ككذلؾ الحاؿ فيمف يير إفبلسو
أمكاليـ ،ككذلؾ المحككـ عميو
ألنو ال يممؾ التمرؼ في حقكقو(.)1
بينما تختمؼ اليركط التي نص عمييا القانكف في كي ية تعييف القالي( ،)2كعميو يجب أف
يككف القالي فمسطيني أم كطني؛ ليغؿ منمب القلاء ،كألف سمطة القلاء تمس بسيادة الدكلة
كأف يتمت باألىمية الكاممة فمذلؾ ال ييغؿ منمب القلاء كؿ مف المغير ،كالمجنكف ،كالمعتكه،
ككذلؾ الحاؿ م مف تجاكز سف السبعيف ،كىك سف التقاعد لمقالي ،كأف يككف كذلؾ حامبلن عمى
إجازة الحقكؽ أك اليريعة كالقانكف مف جامعة معترؼ بيا؛ حتى يككف قاد انر عمى فيـ نمكص
القانكف كالعمؿ بو ،باإللافة إلى ذلؾ أال يككف قد يحكـ عميو مف محكمة أك مجمس تتديب لعمؿ
مخؿ باليرؼ ،حتى كلك رد إليو اعتباره أك قد يممو ع ك عاـ ،كأف يككف القالي حسف السمعة

))1
()2

إبراىيـ الجغبير  :بطبلف حكـ المحكـ ،الطبعة األكلي ،دار ال قافة لمنير كالتكزي  ،عماف ،2009 ،ص  ،24كما بعدىا
نمت المادة 16مف فانكف السمطة القلائية ال مسطيني رقـ ( )1لسنة  ،2002عمى أنو" -:-:ييترط فيمف يكلي القلاء  -1أف يككف

متمتعان بالجنسية ال مسطينية (كامؿ األىمية) -2.أف يككف حامبل عمى إجازة الحقكؽ أك إجازة اليريعة كالقانكف مف إحدل الجامعات
المعترؼ بيا -3.أال يككف قد حكـ عميو مف محكمة أك مجمس تتديب لعمؿ مخؿ باليرؼ كلك كاف قد رد إليو اعتباره أك يممو ع ك عاـ".
 -4أف يككف محمكد السيرة كحسف السمعة كالئقان طيبػان ليغؿ الكظي ة -5 .كاف ينيي علكيتو عند تعيينو بتم حزب أك تنظيـ سياسي.
 -6أف يتقف المغة العربية".
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كالسيرة ،كيجب عميو أيلان أف ينيي انتمائو الحزبي فكر تعيينو قاليان ،باإللافة إلى إتقانو لمغة
العربية؛ ألنيا لغة المحاكـ ال مسطينية(.)1
-2

ن حيث حرية الع ل:
و
نياط تجارم أك كظي ة أك عمؿ ال يت ؽ م استقبلؿ القلاء
يمتن عمى القالي القياـ بتم

و
كقاض ،ككذلؾ االيتغاؿ بالسياسة أك إبداء أم رأم سياسي ( ،) 2غير أف ميمة المحكـ
كرامتو
و
ميمة مؤقتة ،قد ال تكفر لو ممدر رزؽ ابت ،كعمى ىذا األساس فينو يجكز
كقالي خاص تعتبر
لممحكـ أف يمارس عمبلن أخر بجانب عممو كمحكـ ،كال يؤ ر عميو في ذلؾ أف عممو في مجاؿ
التجارة أك غيرىا طالما كاف العمؿ ميركعان ،كيمارسو لمف الحدكد المسمكح بيا قانكنان(.)3
 -3أداء الي ين الق و ية:
يجب عمى القالي قبؿ القياـ بمبايرتو لمعمؿ كذلؾ بعد تعيينو في المرة األكلى أداء اليميف
القانكنية ،كذلؾ بالميغة الكاردة في نص المادة ( )21مف قانكف السمطة القلائية كالتي نمت
عمى اآلتي " :أقسـ با العظيـ أف أحكـ بيف الناس بالعدؿ كأف أحترـ الدستكر كالقانكف  ،" ...كيتـ
أداء اليميف مف رئيس المحكمة العميا أماـ رئيس الدكلة ،بينما يتـ أداء اليميف مف باقي القلاء أماـ
مجمس القلاء األعمى( ،)4كلـ تيترط تيريعات التحكيـ محؿ الدراسة عمى المحكـ أداء اليميف قبؿ
ممارسة عممو كمحكـ.

))1
()2
()3
()4

ممط ى عياد  :مرج سابؽ ،فقرة  ،44ص  95كما بعدىا.
فتحي كالي  :الكسيط في قانكف القلاء المدني ،دكف طبعة ،مركز جامعة القاىرة لمطباعة كالنير ،1998 ،فقرة  ،99ص.167
عدناف الحافي  :مرج سابؽ ، ،ص .30
ممط ي عياد  :مرج سابؽ ،فقرة  ،44ص.99
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 -4قدول ال حكم ل ه ته كت دة دعكس الق ضي:
ييترط القانكف لقبكؿ المحكـ لميمتو أف ي بت ىذا القبكؿ بالكتابة أك بتكقيعو عمى ات اؽ التحكيـ
يمرح عند قبكلو لميمة التحكيـ عف أم
الذم تـ تكقيعو مف قبؿ األطراؼ المتنازعة ،كما كيجب أف ٌ
ظركؼ مف يتنيا إ ارة اليككؾ حكؿ حياديتو كاستقبللو كمحكـ(.)1
بينما القالي الذم ييغؿ منمب في السمطة القلائية يتـ تعينو مف قبؿ الدكلة كبالتالي يمتزـ
بتداء ميمة القلاء كباستقبلؿ تاـ (.)2
ث ي ً :أوجه التش ده دين ال حكم والق ضي:
يتيابو المحكـ م القالي مف عدة كجكه ،نبينيا تباعان عمى النحك اآلتي:
 -1الدفوع ال تعمقة د ختص ص ال حكم:
قلاء كتحكيمان ،إذ أف كبلن مف
أمبو مبدأ االختماص باالختماص مف المبادئ المستقرة
ن
المحكـ كالقالي يختماف بال مؿ في الدفكع الم ارة مف الخمكـ فيما يتعمؽ باختماميما ،كما
و
مستلة الزمة لم مؿ في النزاع المنظكر أماميما ،بما في ذلؾ الخبلؼ
يختماف بال مؿ في أم
عمى محة ات اؽ التحكيـ ( ،)3كىذا ما نمت عميو المادة  16مف قانكف التحكيـ ال مسطيني(،)4
ككذلؾ نص ال قرة األكلى مف المادة  21مف قانكف التحكيـ األردني(.)5
))1

نمت ال قرة األكلى مف المادة  12مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:ي بت قبكؿ المحكـ لميمتو كتابة أك بتكقيعو عمى ات اؽ

التحكيـ كيجب أف ي مو عند قبكؿ ميمة التحكيـ عف أية ظركؼ مف يتنيا إ ارة يككؾ حكؿ استقبلليتو كحياديتو كيقابميا نص ال قرة ج
مف قانكف التحكيـ األردني كالتي نمت عمى أنو" -:يككف قبكؿ المحكـ القياـ بميمتو كتابة أك يجب أف ي مو عند قبكلو عف أم ظركؼ
مف يتنيا إ ارة يككؾ حكؿ حياديتو كاستقبللو".

))2
()3
()4

عبد العزيز بديكم  :قكاعد المرافعات في القلاء كاإلسبلـ ،دكف طبعة ،دار ال كر العربي ،دكف سنو نير ،ص .14
عدناف الحافي :مرج سابؽ ،ص .18
نمت عمى "تختص ىيئة التحكيـ بال مؿ في األمكر اآلتية  -1:المسائؿ المتعمقة باالختماص  -2 .المسائؿ المتعمقة بات اؽ التحكيـ

 -3.الطمبات المتعمقة برد ىيئة التحكيـ أك احد أعلائيا  -4 .الدفكع المتعمقة بالتحكيـ المعركض عمييا ".

( )5نمت عمى " -1ت مؿ ىيئة التحكيـ في الدفكع المتعمقة بعدـ اختماميا ،بما في ذلؾ الدفكع المبنية عمى عدـ كجكد ات اؽ تحكيـ أك
انقلائو أك بطبلنو أك عدـ يمكلو لمكلكع النزاع".
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كبالتالي فيف ال مؿ في مستلة اختماص المحكـ بالدف بعدـ اختمامو ىك مف مميـ عممو
كمحكـ  .ككذلؾ الحاؿ فيما يتعمؽ باختماص القالي بال مؿ في النزاع ،عندما ينكر أحد الخمكـ
سمطة أك كالية المحكمة بنظر النزاع(.)1
 -2راع ة ال د دئ األس سية لمتق ضي:
بد لو مف مراعاة لمانات
عندما يمارس المحكـ عممو في ال مؿ بالنزاع المعركض عميو ،ال ٌ
التقالي ،م ؿ احتراـ حؽ الدفاع خامة ما يتعمؽ منو بمراعاة قكاعد إجراءات التحكيـ ،ككذلؾ
المساكاة بيف الخمكـ ،بحيث ال يمنو أحد الخمكـ ميزة عف اآلخر ،باإللافة إلى عدـ قياـ المحكـ
بينابة غيره في التحكيـ (.)2
 -3االلتزام دسرية ال داوالت:
فالمداكلة ىي المياكرة في ما يتعمؽ بمنطكؽ الحكـ كأسبابو ،بعد انتياء المرافعات كقبؿ النطؽ
بالحكـ ،كتككف المداكلة سرية( ،)3ككذلؾ الحاؿ في المداكلة قبؿ إمدار قرار التحكيـ ،كعميو يتكجب
عمى القالي كالمحكـ عدـ إفياء سرية المداكلة كاال كاف معرلان كبلن منيما لممساءلة(.)4
 -4ت تع الحكم الص در ن ال حكم والق ضي دحجية األ ر ال قضي ده:
نمت المادة  52مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو "-:تجكز أحكاـ المحكميف المادرة طبقان
ليذا القانكف حجية األمر المقلي بو ،كتككف كاجبة الن اذ بمراعاة األحكاـ المنمكص عميو فييا".

))1
))2
))3
))4

ممط ى عياد  :مرج سابؽ ،فقرة  ،352ص487
محسف ي يؽ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،167كما بعدىا ،ص  ،244كما بعدىا
احمد أبك الكفا  :المرافعات المدنية كالتجارية ،دكف طبعة ،المعارؼ ،1990 ،فقرة  ،538ص 742
كرـ النجار  :مرج سابؽ ،ص29
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كبالتالي ال يجكز إ ارة النزاع في التحكيـ مرة أخرل لذات السبب ،كالمكلكع ،كاألطراؼ ،كعميو
فيتيابو حكـ المحكـ كالحكـ القلائي مف حيث اآل ار التي يرتبيا كؿ منيما ،كمنيا حجية األمر
المقلي بو كالقكة التن يذية لمحكـ(.)1
أما بالنسبة لقانكف التحكيـ ال مسطيني فيف التحكيـ ين ذ كاألحكاـ القلائية بعد تمديقو مف
المحكمة المختمة( ،)2كىذا ما نمت عميو المادة  47مف قانكف التحكيـ ال مسطيني ،حيث نمت
عمى أنو " -:يككف لقرار التحكيـ بعد تمديقو مف المحكمة المختمة القكة كالم عكؿ لق اررات
المحاكـ ،كيتـ تن يذه بالمكرة التي ين ذ فييا أم و
و
مادر عف محكمة ،كفقان لؤلمكؿ
حكـ أك قروار
المرعية ".
 -5جواز الت حي لم حكم والق ضي:
يجكز لمقالي إذا استيعر بالحرج مف نظر الدعكل ألم سبب كاف أف يتنحى عف نظر الدعكل
المعركلة أمامو( ،)3كجكاز تنحي المحكـ عف النظر في منازعة التحكيـ مترككة لمتقدير المحكـ(.)4
الفرع الث ي
ت ييز ال حكم عن الوكيل والوسيط وال وفق والخدير
يتميز عمؿ المحكـ عف عمؿ و
كؿ مف :الككيؿ الذم يعمؿ باسـ المككؿ كلحسابو ،كعف
الكسيط الذم يتكسط لعرض اقتراحات لحؿ النزاع بيف الخمكـ ،كعف المكفؽ الذم يقترح حمكالن
و
مستلة فنية ،كقد يككف رأيو
تكفيقية دكف أف يككف ممزمان لؤلطراؼ ،كعف الخبير الذم يبدم رأيو في

) )1عيسى الطراكنة  :مرج سابؽ ،ص.23
))2

عدناف الحافي  :مرج سابؽ ،ص.25

))4

كرـ النجار  :مرج سابؽ ،ص .30

) )3احمد أبك الكفا  :مرج سابؽ ،فقرة  ،67ص.65
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غير ممزـ لمخمكـ أك المحكـ ،في أف المحكـ يستقؿ عف األطراؼ كال يعمؿ لحساب أحدىـ،
باإللافة إلى أف ق ارره ممزـ ليـ ،كىذا ما سنبينو تباعان عمى النحك اآلتي:
أوالً :ال حكم والوكيل:
قمنا أف المحكـ ىك اليخص الطبيعي الذم يتكلى عممية التحكيـ سكاء أكاف ذلؾ بات اؽ
األطراؼ أك بنص القانكف كي مؿ في النزاع بحكـ ممزـ لطرفي التحكيـ.
أما الككيؿ يستمد سمطاتو مف الككالة ،كالككالة كما عرفتيا المادة  797مف القانكف المدني
ال مسطيني بتنيا" -:عقد يمتزـ بمقتلاه الككيؿ بتف يقكـ بعمؿ قانكني لحساب المككؿ".
كيختمؼ الككيؿ عف المحكـ في أف الككيؿ يككف عممو منمبان عمى عمؿ قانكني ،كيككف
و
كقاعدة
ىذا العمؿ باسـ كلحساب المككؿ ،كيعتبر عقدا رلائيان كما أنو عقد غير ممزـ ،حيث يجكز
عامة عزؿ الككيؿ في أم كقت ( ،)1كما كتنمرؼ آ ار النيابة ىنا إلى اليخص األميؿ ال إلى
يخص الككيؿ الذم حؿ محؿ المككؿ في إبراـ التمرؼ(  ،)2بينما يتسـ عمؿ المحكـ بال مؿ في
النزاع المعركض عميو بحكـ ممزـ ،كيستمد سمطتو في العمؿ مف إرادة الطرفيف ،أك مف حكـ
القانكف(.)3
كيستقؿ المحكـ في عممو بعد قبكؿ ميمتو استقبلالن عف إرادة األطراؼ ،كيمارس عممو
و
بحيادية كاممة؛ ألنو ال يداف عف طرفي التحكيـ حتى لك كاف ىك مف اختاره ،كال يممؾ أحد
األطراؼ بم رده حؽ عزؿ المحكـ حتى كلك كاف ىك مف اختاره أيلان (.)4

()1

و
لميركوع القانكف المدني ال مسطيني ،ديكاف ال تكل كالتيري  ،2003ص .844
المذكرات اإليلاحية

()3

محسف ي يؽ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،9ص.14

()2

أنكر سمطاف  :ممادر االلتزاـ في القانكف المدني األردني ،الطبعة األكلى ،منيكرات الجامعة األردنية  ،1987فقرة  ،22ص .22

)) 4عدناف الحافي :مرج سابؽ ،ص.46
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كيتيابو كبلن مف الككيؿ كالمحكـ في أف الككيؿ يعبر عف إرادة المككؿ في حدكد الككالة،
فيذا جاكز حدكد ىذه الككالة فبل ينتج العمؿ الذم قاـ بو أ ره بالنسبة لؤلميؿ ( ،)1ككذلؾ الحاؿ في
ً
بحدكد النزاع ،ف مؿ في أمر لـ يطمب
عمؿ المحكـ ،فيذا تجاكز المحكـ حدكد السمطة الممنكحة لو
منو ال مؿ فيو كاف قرار معيبان كاجب البطبلف(.)2
ث ي ً :ال حكم والوسيط:
يعمؿ الكسيط عمى حمر الخبلؼ بيف األطراؼ ،كيقكـ باالتماؿ بينيـ سكاء مجتمعيف
كانكا أـ من رديف؛ بغية تقريب كجية نظر كؿ طرؼ لآلخر ،حيث يمتقكا كيت قكا عمى حؿ كسط
بينيـ يرلييـ(.)3
كيتيابو عمؿ المحكـ م عمؿ الكسيط في أف كؿ منيما يعمؿ عمى إنياء النزاع بيف
األطراؼ ،كأف المسائؿ ن سيا التي يتكالىا المحكـ ىي ذاتيا التي يتكالىا المممو ،كىي المسائؿ
()4

التي تقبؿ الكساطة كالممو.

كم ذلؾ يختمؼ دكر المحكـ عف دكر الكسيط في أمكر جكىرية ،منيا :أف المحكـ يمدر
حكمان ممزمان في النزاع دكف أف يتكسط بيف الخمكـ بالتنازؿ عف جزوء مف ادعائو ،باإللافة إلى أنو
يجكز الطعف في حكـ المحكـ بالبطبلف ،كىذا ما ال يجكز فعمو في عمؿ الكسيط(.)5

()1

عبد الرزاؽ السنيكرم :الكجيز في يرح القانكف المدني الجديد ،المجمد األكؿ ،بكجو عاـ ممادر االلتزاـ ،الطبعة ال ال ة ،منيكرات

الحمبي الحقكقية ،بيركت ،1998 ،فقرة  ،88ص.210

( )2محسف ي يؽ :مرج سابؽ ،فقرة  ،119ص .145
()3
()4
))5

كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص.38
عيسى الطراكنة :مرج سابؽ ،ص.32
كرـ النجار :مرج سابؽ ص.38
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ث لث ً :ال حكم وال وفق:
يعد التكفيؽ أسمكبان مف أساليب تسكية المنازعات بيف الخمكـ ،كيحاكؿ المكفؽ تقريب
كجيات النظر بيف أطراؼ النزاع؛ لمكمكؿ إلى و
حؿ يم و
رض يقبمو كبلىما ،كال يمتزـ المكفؽ في سبيؿ
أداء ميمتو بقكاعد إجرائية أك مكلكعية في تحقيؽ ميمتو م المحكـ في اليدؼ ،كىك حؿ النزاع،
باإللافة إلى أف المسائؿ التي يتكالىا المكفؽ ىي المسائؿ ن سيا التي يتكالىا المحكـ كىي المسائؿ
() 1
أف المكفؽ ال يمدر ق اررات ،كانما يقٌدـ مقترحات غالبان ما تتلمف
التي تقبؿ الممو  ،غير ٌ

بناء عمى ما
تنازالت مف األطراؼ ،قد يقبمكىا أك يرفلكىا في حيف أف المحكـ ميمتو حسـ النزاع ن
أدلة كمستندات ،كيمدر ق ارر و
يقدـ لو مف و
ات كأحكاـ ممزمة لؤلطراؼ سكاء قبمكىا أك لـ يقبمكىا( .)2
رادع ً :ال حكم والخدير:
عرفت المادة األكلى مف قانكف التحكيـ ال مسطيني الخبير بتنو" -:ىك يخص مؤىؿ في
مجاؿ معيف ،يمكف االستعانة بو لتحديد مسائؿ فنية تتعمؽ بمجاؿ عممو ،يمعب عمى غيره القياـ
عيب يمحؽ بالقانكف األردني مف
بيا" ،كلـ يعرؼ قانكف التحكيـ األردني الخبير .لذلؾ نرل أنو ال
ى
عدـ تعري و لمخبير.
و
مستلة
أف ميمة الخبير تقتمر عمى إبداء الرأم في
كيختمؼ المحكـ عف الخبير في ٌ
معينة ،دكف أف يككف رأيو ممزمان لمخمكـ أك حتى لييئة التحكيـ ،فيك ال ي مؿ في النزاع كانما
يعيف عمى استجبلء جانب غامض مف النزاع ،بينما المحكـ ي مؿ في النزاع و
بحكـ ممزـ(.)3

))1
))2
))3

ميند المانكرم  :مرج سابؽ ص61
عدناف الحافي مرج سابؽ ،ص 55كما بعدىا
محسف ي يؽ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،10ص 14
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قدـ لو مف األطراؼ ك ائ و
ؽ كمستندات ،كما يقدمو
كما كأف المحكـ يمدر حكمو كفقان لما يي ٌ
أيلان مف مرافعات ،أما الخبير فيك يعتمد عمى معمكماتو كخبراتو اليخمية فلبلن عمى ما يقدمو لو
األطراؼ مف معمكمات ،فالخبير بالتالي يمكنو إبداء رأيو دكف الرجكع لؤلطراؼ ،كىك ماال يتسنى
لممحكـ الذم يتحتـ عميو تخكيؿ األطراؼ إمكانية تقديـ مستنداتيـ كحؽ كؿ طرؼ في االطبلع عمى
ما يقدمو الطرؼ اآلخر(.)1

))1

لزىر بف سعد ،ككرـ النجار :التحكيـ التجارم الدكلي ،دراسة مقارنة بيف قانكف التحكيـ الممرم رقـ  27لسنة  1994كقانكف

اإلجراءات المدنية الجزائرم رقـ  9لسنة  ،2008الطبعة األكلى ،دار ال كر الجامعي  ،2010ص 40كما بعدىا.
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ال دحث الث ي
طديعة ه ة ال حكم
ت هيد وتقسيم:
يعد العمؿ األساسي لممحكـ ال مؿ في النزاع المعركض عميو بقروار ممزـ ،ىذا العمؿ
اختمؼ ال قو في تحديد طبيعتو ،فمف ال قياء مف قاؿ أنو عم هؿ ات اقي مستندان في ذلؾ إلى ممدر
أسس طبيعة عمؿ المحكـ بتنو عمؿ قلائي مستندان
سمطة المحكـ كىك ات اؽ التحكيـ ،كمنيـ مف ٌ
في ذلؾ إلى سمطتو في إمدار حكـ ممزـ لمخمكـ ،فيما حاكؿ البعض التكفيؽ بيف الرأييف ،كقاؿ
بتف عمؿ المحكـ ىك عمؿ مختمط يبدأ بات اؽ كينتيي بقلاء ،كلـ يرؽ األمر لمبعض اآلخر ،كالذم
ذىب لتكييؼ طبيعة عمؿ المحكـ عمى أنو عمؿ ذم طاب و مستقؿ ،األمر الذم يكجب عمينا أف
نتناكؿ ىذا المبحث مف خبلؿ تقسيمو إلى أرب مطالب ،نتناكؿ في المطمب األكؿ :الطبيعة
التعاقدية لميمة المحكـ ،كنتناكؿ في المطمب ال اني :الطبيعة القلائية لميمة المحكـ ،كنتناكؿ في
المطمب ال الث الطبيعة المختمطة لميمة المحكـ ،كنتناكؿ في المطمب الراب  ،الطبيعة المستقمة لميمة
المحكـ ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

ال طمب األول
الطديعة التع قدية ل ه ة ال حكم
ت هيد وتقسيم:
نبيف في ىذا المطمب ملمكف ىذه النظرية ،كاألساس الذم استندت إليو في تتييد ملمكنيا،
كما تعرلت لو مف انتقادات كذلؾ في بلث فركع ،نتناكؿ في ال رع األكؿ :ملمكف النظرية،
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كنتناكؿ في ال رع ال اني :أساس النظرية ،كنتناكؿ في ال رع ال الث نقد النظرية ،كذلؾ عمى النحك
اآلتي:
الفرع األول
ض ون ال ظرية
و
طبيعة تعاقدية؛ ألف مف المت ؽ عميو أف االت اؽ
يرل أمحاب ىذا االتجاه أف التحكيـ ذك
عمى التحكيـ ىك عقد يتـ بات اؽ الطرفيف ،كيعتبر مظير لسمطاف إرادة الخمكـ ،كأف ات اؽ التحكيـ
يسيطر عمى كافة جكانب ىذا النظاـ ،كباإللافة إلى أنو ال يمكف فمؿ حكـ المحكميف عف ات اؽ
التحكيـ ألنيما يعتبراف معان كحدة كاحدة ( ،)1كما كأف ات اؽ التحكيـ يعد عقدان مف العقكد يتنو في
ذلؾ يتف سائر العقكد ،كالتي تنظميا النظرية العامة لمعقكد سكاء ما تعمؽ منيا بيبرامو أك تحديد
الجزء المترتب عمى تخم يا ،باإللافة إلى ذلؾ فينو يخل إلى ما يرد
أركانو كيركط محتو ،ك ا
و
و
خامة في النمكص المنظمة لمتحكيـ كقكاعد االت اؽ عميو(.)2
أحكاـ
بيتنو مف
كلعؿ أكؿ األحكاـ التي كاجيت ىذه المستلة ىك حكـ مدر عاـ  1812مف محكمة النقض
ال رنسية ،التي أيدت بمكجبو المحكمة الم ة التعاقدية لمتحكيـ برمتو ،منذ إبراـ ك يقة التحكيـ إلى
مدكر القرار ،كقد استقرت المحكمة عمى ىذا النحك إلى و
كقت طكيؿ ( ،) 3كيبرر أمحاب ىذا
االتجاه الطبيعة التعاقدية لميمة المحكـ إلى الطاب اإلاردم لمجكء لمتحكيـ ،كيركف أف التحكيـ
طالما يقكـ عمى أساس اإلرادة الحرة لؤلطراؼ فتككف لو الطبيعة التعاقدية ،كأف األطراؼ باالت اؽ
عمى التحكيـ يتخمكف عف بعض اللمانات القانكنية كاإلجرائية ،التي يحققيا النظاـ القلائي ،كما
()1

دركيش الكحيدم :التحكيـ في التيري ال مسطيني كالعبلقات الدكلية ،دكف طبعة ،دكف دار نير ،1998 ،ص36

( )2محمكد التحيكم  :التحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية كجكازه في منازعات العقكد اإلدارية ،دكف طبعة ،دار الجامعة الجديد لمنير،
 ،1999ص 25

()3

محسف ي يؽ  :مرج سابؽ ،فقرة  13مكرر ،ص  18كما بعدىا
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كأف التحكيـ ال يككف لو كجكد بدكف الجكىر التعاقدم( ،)1حتى كاف كاف تعييف المحكـ في بعض
األحكاؿ يتـ عف طريؽ القلاء؛ ألف القلاء في ىذه الحالة يحؿ محؿ إرادة األطراؼ في تعييف
المحكـ(.)2
الفرع الث ي
أس س ال ظرية
كيستند أنمار ىذا االتجاه إلى الحجج اآلتية في تتييد كجية نظرىـ( ،)3نجمميا عمى النحك
اآلتي:
 -1يختمؼ ىدؼ التحكيـ عف ىدؼ القلاء ،حيث يحقؽ األكؿ مممحةن خامةن بينما يحقؽ اآلخر
مممحة عامة.
إف ممدر سمطة المحكـ ىك ات اؽ التحكيـ ،بينما ممدر سمطة القالي ىك السمطة العامة
ٌ -2
في الدكلة.
 -3يجكز ألطراؼ التحكيـ تحديد اإلجراءات كتقييد سمطة المحكـ ،بينما ال يجكز ذلؾ في نظاـ
قلاء الدكلة.
 -4أف المحكـ ال ينتمي إلى السمطة القلائية في الدكلة ،فيك ال يباير ميمتو إال بعد قبكليا كقد
يككف أجنبيان ،في حيف أف كظي ة القلاء عامة مقمكرة عمى الكطنييف.
الجزءات عمى الخمكـ أك الييكد
ا
 -5ي تقر المحكـ إلى سمطة األمر التي يممكيا القلاء ،كتكقي
أك إلزاـ الغير بيب ارز المستندات التي تحت يده.
()1
()2

ميار إليو لدل :ىدم عبد الرحمف  :مرج سابؽ ،فقرة  ،22ص 29كما بعدىا
أسامو أبك القمماف  :مدل استقبلؿ يرط التحكيـ عف العقد األممي ،رسالة ماجستير ،نكقيت عاـ  2010بجامعة األزىر بغزة،

ص126

) )3

راج بالت ميؿ  :دركيش الكحيدم  :مرج سابؽ ،ص37
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كقد نمت محكمة التمييز األردنية بجمسة  2010/10/6بتف "التحكيـ عبارة عف عقد بمقتلاه
يت ؽ يخص أك أك ر عمى إحالة النزاع الذم نيت أك قد ينيت بينيما في تن يذ العقد عمى محكميف
لم مؿ فيو بدالن مف االلتجاء إلى القلاء ،فيذا كجد م ؿ ىذا اليرط التزـ فيو الطرفاف كليس ليما
أف يطرحا عمى المحكمة نزاعان ات ؽ في العقد ،عمى أف يككف إحالة الخبلفات الناتجة عف االت اقية
إلى التحكيـ "(.)1
 -6إف حكـ المحكميف ال يمكف تن يذه إال بعد مدكر و
أمر مف المحكمة المختمة في الدكلة،
بالتمديؽ عميو بخبلؼ حكـ القلاء العادم .
 -7إف حكـ المحكميف ال يجكز الطعف فيو بكافة طرؽ الطعف القلائية ،كالمعارلة كالنقض
كالتماس إعادة النظر(.)2
الفرع الث لث
قد ال ظرية
انتقد جانب مف ال قو ىذه النظرية خامةن فيما يتعمؽ بتركيزىا عمى الجانب اإلاردم في
خمكمة التحكيـ؛ كذلؾ ألف اإلرادة ال تممؾ في ذاتيا بناء مرح نظاـ التحكيـ كتعجز عف تبرير
الحكـ المادر بالحجية ،فلبلن عف إمكانية استئنافو في بعض األنظمة القانكنية ،باإللافة إلى
االختبلؼ في تكييؼ العبلقة العقدية بيف الخمكـ كالمحكـ ( ،)3حيث تـ تكييؼ ىذه العبلقة عمى
أنيا ككالة ،بمعنى أف المحكـ ككيؿ عف الخمميف أك عف أحدىما(.)4

))1

ميار إليو لدل  :عيسى الطراكنة ،مرج سابؽ ،ص .49

))2

محسف ي يؽ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،215ص.303

))4

كرـ النجار  :مرج سابؽ ،ص .47

) )3ىدل عبد الرحمف  :مرج سابؽ ،فقرة  ،23ص.31
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كاستندكا في ذلؾ إلى تيابو المركز القانكني لممحكـ كالككيؿ ،فكبلىما يؤدم عمبلن قانكنيان
ذك طاب و ذىني ،كما أف ىناؾ اعتبا انر يخميان متمي انز يتجسد في و
كؿ مف المحكـ كالككيؿ ،فالمحكـ
ككيؿ عف األطراؼ ،باإللافة إلى أف المحكـ بعد قبكلو لميمة التحكيـ يمدر حكمو باسـ
المحتكميف كلحسابيـ ،كأنو ال يستطي أف يتنحى قبؿ إتماـ ميمتو كاال التزـ بالتعكيض(.)1
كقد تعرض ىذا التكييؼ لمنقد ،ألف ىذا التكييؼ ينطبؽ عمى المحامي إال أنو ال ينطبؽ
عمى المحكـ ألنو ليس ككيبلن عف الخمكـ ،فالككالة تقكـ عمى التزاـ الككيؿ بعمؿ قانكني لحساب
مككمو كالخلكع لتعميماتو كأكامره ،كتقكـ بينيما عبلقة تبعية فعمية ال يتمت الككيؿ فييا بتم
استقبلؿ كال يممؾ أك ر مما يممكو األميؿ ،في حيف أف المحكـ رغـ أنو يتمقى أتعابان مف األطراؼ
إال أنو ال يم ميـ(.)2
كنتيجةن ليذا النقد فقد ذىب أمحاب النظرية التعاقدية لتكييؼ طبيعة ميمة المحكـ
التعاقدية عمى أساس أنيا إجارة عمؿ ،أك عمى أنو عقد مقاكلة ،حيث يقترب ىذا العقد مف ميمة
(.)3

المحكـ

كقد تعرض ىذا التكييؼ أيلان لمنقد ،حيث يختمؼ عقد التحكيـ عف عقد العمؿ؛ ألف
و
بمبلحيات ليست مستمدة مف ات اؽ التحكيـ كانما مف قانكف التحكيـ ،باإللافة إلى
المحكـ يتمت
أف عمؿ المحكـ ىك عمؿ ذىني( ،)4في حيف أف أطراؼ عقد العمؿ كىما ماحب العمؿ كالعامؿ
يخلعاف لقانكف العمؿ كقد يككف عمؿ العامؿ عمبلن ذىنيان أك عمبلن ماديان( ،)5كذلؾ فيف المحكـ
))1
))2
()3
()4
))5

عدناف الحافي  :مرج سابؽ ،ص  63كما بعدىا
ىدل عبد الرحمف  :مرج سابؽ ،فقرة  ،23ص 31
كرـ النجار  :مرج سابؽ ،ص 47
عدناف الحافي  :مرج سابؽ ،ص68
ممط ى عياد  :الكجيز في يرح عبلقات العمؿ ال ردية ،عمى لكء قانكف العمؿ رقـ  16لسنة  ،1964الطبعة األكلى ،دكف دار

نير ،1997 ،ص  77كما بعدىا
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يتمت باستقبلؿ في مكاجية الخمكـ أ ناء سير عممية التحكيـ كىذا االستقبلؿ ال يتعارض كخلكع
المحكـ الت اؽ التحكيـ أك ألحكاـ قانكف التحكيـ( ،)1في حيف أف العامؿ يربطو بماحب العمؿ
عبلقةي تبعية يخل بمكجبيا لمراقبة كايراؼ ماحب العمؿ ،كيخل لتعميماتو كأكامره أ ناء العمؿ،
باإللافة إلى الخلكع لمجزاءات التتديبية إذا خالؼ تعميمات العمؿ( ،)2كما كيختمؼ عقد التحكيـ
عف المقاكلة في محؿ العمؿ ،حيث أف محؿ عقد التحكيـ عمبلن ذىنيان بينما عقد المقاكلة ىك القياـ
و
بتعماؿ مادية(.)3
اء ىذه االنتقادات ذىب البعض إلى تكييؼ العقد الذم يربط المحكـ بتطراؼ النزاع بتنو
كاز ى
و
طبيعة خامة؛ نظ انر
عقد غير مسمى؛ لعدـ تنظيمو في إطار أحكاـ القانكف المدني ،كأنو عقد ذك
النطكاء عبلقة المحكـ باألطراؼ عمى مبلمو مف كافة العقكد السابقة إال أنيا ال تتطابؽ م أم
منيا ،فعقد التحكيـ عقد ذك طبيعة خامة(.)4
كلـ يسمـ ىذا التكييؼ مف النقد ،كذلؾ ألف فكرة "العقكد الغير مسماة" ما ىي إال كسيمة
لميرب مف تكييؼ أم عقد يمعب تكيي و( ،)5كما كأف العقكد غير المسماة ىي تمؾ العقكد التي لـ
يقـ الميرع ببياف أحكاـ خامة بيا؛ نظ انر لندرة تداكليا( ،)6لذلؾ فيف ىذا التكييؼ يمطدـ بقانكف
التحكيـ الذم أقره الميرع لينظـ الخمكمة التحكيمية(.)7

()1

ىدل عبد الرحمف  :مرج سابؽ ،فقرة  ،23ص32

))2

ممط ى عياد  :يرح عبلقات العمؿ ،مرج سابؽ ،ص81

))4

راج ت ميؿ ذلؾ :كرـ النجار  :مرج سابؽ ،ص48

) )3ميار إليو لدل :ىدل عبد الرحمف  :مرج سابؽ ،فقرة  ،23ص32
))5

عدناف الحافي  :مرج سابؽ ،ص70

) )6عباس المراؼ  :يرح عقد البي في القانكف المدني الككيتي ،دراسة مقارنة ،الطبعة األكلى ،دار البحكث العممية ،الككيت ،1975 ،فقرة
فقرة  ،21ص33

))7

عدناف الحافي  :مرج سابؽ ،ص70
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ال طمب الث ي
الطديعة القض ئية ل ه ة ال حكم
ت هيد وتقسيم:
نبيف في ىذا المطمب ملمكف النظرية القلائية ،كاألساس الذم استندت إليو في تتييد
ملمكنيا ،كما تعرلت لو مف انتقادات كذلؾ في بلث فركع ،نتناكؿ في ال رع األكؿ :ملمكف
النظرية ،كنتناكؿ في ال رع ال اني :أساس النظرية ،كنتناكؿ في ال رع ال الث :نقد النظرية ،كذلؾ
عمى النحك اآلتي:
الفرع األول
ض ون ال ظرية
لـ ينكر أمحاب النظرية القلائية أف أساس المجكء إلى التحكيـ كأساس ميمة المحكـ ىك
نتاج الت اؽ األطراؼ عميو ،كبالتالي يبدأ و
بعقد مف عقكد القانكف الخاص( ،)1كلكنيـ يركف أف خطت
النظرية التعاقدية أساسو اعتبار إقامة العدؿ احتكا انر لمدكلة ،بينما األفراد مف حقيـ اختيار القالي
الذم ي مؿ بينيـ ،حيث كاف التحكيـ ىك اليكؿ البدائي إلقامة العدؿ في العمكر السابقة عمى
ظيكر الدكلة كتنظيـ السمطة القلائية فييا ،كال فرؽ بيف اختيار الخمكـ لمقالي الذم ي مؿ
بينيـ ،كبيف اتجاه إرادتيـ إلى عرض النزاع عمى قلاء الدكلة ،فجكىر النظاميف ىك "فض النزاع"،
كىك ما ال يتغير باختبلؼ الجية التي ت مؿ فيو(.)2

))1
))2

عدناف الحافي  :مرج سابؽ ،ص71
ناريماف عبد القادر  :ات اؽ التحكيـ كفقا لقانكف التحكيـ في إعداد المدنية كالتجارية ،رقـ  27لسنة  ،1994الطبعة األكلى ،دار النيلة

العربية ،1996 ،ص .53
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كيرل أمحاب ىذه النظرية إلى أنو يجب التنبيو إلى أف تحديد طبيعة نظاـ مف النظـ يجب
أف يعتمد عمى معايير مكلكعية ،تتعمؽ بتمؿ كظي تو كليس عمى معايير علكية أك يكمية تتعمؽ
بيخص مف يؤدم ىذه الكظي ة ،أك بما ىك عارض في أدائيا ،أم يؤدم ميمة محددة ،كعميو فيذا
كاف التحكيـ يقكـ بالكظي ة ذاتيا التي تقكـ بيا قلاء الدكلة ،كىي حسـ النزاع كتحقيؽ العدالة بيف
المتنازعيف فتنو يكتسب باللركرة الطبيعة القلائية كيككف المحكـ كالقالي في محاكـ الدكلة مف
حيث كظي تو(.)1
كمف دـ فنظر النزاع أماـ المحكـ يمر بذات اإلجراءات التي يمر بيا أماـ القالي ،كينتيي
اء ما يتعمؽ بالطعف فيو ،أك فيما يتعمؽ بقابميتو لمتن يذ ،كعمى معيد
بحكـ مما ؿ لحكـ القالي سك ى
اعد إجرائية ،تككف كاحدة في
سير عممية التحكيـ فالمبلحظ أف التحكيـ كالقلاء يسيراف في ظؿ قك ى
جكىرىا -كاف اختم ت أحيانان في ممادرىا ،-فيناؾ قكاعد تقديـ االدعاء كاعبلف الخمكـ كبدء
االدعاء كميركعيتو كفحص األدلة ،كاحتراـ لمانات
الخمكمة ككق يا كانقطاعيا كفحص أسس ٌ
التقالي كالمساكاة بيف الخمكـ ،كحماية حقكؽ الدفاع ،كاحتراـ مبدأ المكاجية ( ،)2كيترتب عمى
الطبيعة القلائية لمتحكيـ مراقبة الدكلة أيلان بقكاعد القانكف سبلمة إجراءات التحكيـ كسبلمة الحكـ
المادر في خمكمة التحكيـ ،كتسمو بالطعف فيو أماـ القلاء ،باإللافة إلى تنظيـ القكاعد
كاإلجراءات البلزمة لتن يذ حكـ التحكيـ(.)3

))1
))2
()3

كفاء حسني  :مسئكلية المحكـ ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتكراه نكقيت بجامعة عيف يمس ،ص .26
لزىر بف سعيد ككرـ النجار  :مرج سابؽ ،ص .20
محمكد بريرم  :التحكيـ التجارم الدكلي ،الطبعة ال انية ،دار النيلة العربية  ،2007فقرة  ،3ص.7
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الفرع الث ي
أس س ال ظرية
استند أمحاب ىذه النظرية في تبرير ملمكف نظريتيـ إلى مجمكعة أمكر نبينيا عمى
النحك اآلتي:
 -1أنو يحؽ لؤلفراد أف يمجئكا عف طريؽ االت اؽ فيما بينيـ الختيار محكـ؛ لي مؿ النزاع
القائـ بينيـ ،كأف عمؿ المحكـ كالتحكيـ كاف الطريؽ السائد إلقامة العدؿ بيف األفراد قبؿ
قياـ الدكلة لتنظيـ السمطة القلائية باليكؿ المعركؼ اآلف ،كأف إنكار الطبيعة القلائية
لمتحكيـ ىك في الكاق إنكار لجكىره الحقيقي(.)1
 -2بما أف الدكلة تحت ظ بسمطة إقامة العدؿ بيف الناس ،فبل يمن الدكلة مف ت كيض ىذه
السمطة إلى المحكـ الذم يختاره الطرفيف المتنازعيف ،كات اؽ األطراؼ عمى التحكيـ يككف
بم ابة و
يرط لقياـ ىذا الت كيض ،كبالتالي ال ييـ الدكلة في إقامة العدؿ بيف الناس الكسيمة
اء أكانت عف طري ً
ؽ القلاء أـ عف طريؽ التحكيـ(.)2
التي تحقؽ بيا ىذه العدالة سك ى
 -3في ات اؽ التحكيـ يحؿ قلاء التحكيـ محؿ قلاء الدكلة في حماية الحقكؽ ،فيك ات اؽ ـ
إجراء ـ حكـ ينيي الخمكمة كما ىك اليتف في قلاء الدكلة ،كأف األيخاص عندما
يت قكف عمى التحكيـ ال يتنازلكف عف الدعكل ،كانما يتنازلكف عف المجكء لمقلاء العادم
لمالو قلاء التحكيـ الذم تعترؼ بو الدكلة ،كتمتزـ المحاكـ التي يرف إلييا نزاع يكجد
بيتنو ات اؽ تحكيـ بعدـ قبكؿ الدعكل(.)3

()1
))2

دركيش الكحيدم  :مرج سابؽ ،ص39
نبيؿ عمر  :التحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية الكطنية كالدكلية ،الطبعة ال انية ،دار الجامعة الجديدة ،2005 ،فقرة  ،27ص 39

) )3عدناف الحافي  :مرج سابؽ ،ص 72
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 -4إف عمؿ المحكـ ال يعتبر يكبلن مف أيكاؿ ممارسة الدكلة لمعدالة ،فعممو قلائي ،كحكمو
قلائي كال يؤ ر في ذلؾ ات اؽ التحكيـ ،إذ يجب الت رقة بيف الممدر كالكظي ة فات اؽ
التحكيـ ىك ممدر كظي ة المحكـ ،كلكف المحكـ يقكـ بكظي ة القالي ن سيا التي تعينو
الدكلة ألجميا(.)1
 -5إف أحكاـ المحكميف تتيابو م أحكاـ القلاء مف حيث اليكؿ كالمكلكع ،كترتب
أحكاميـ ن س اآل ار القانكنية التي ترتبيا األحكاـ القلائية ،فمف حيث اليكؿ فتنيا تمدر
عف المحكميف بمكروة كالحة كم ممة كمسببة كمؤرخة كمكقعان عمييا ،كمف حيث
المكلكع ،فينيا تمدر عف المحكـ متلمنة يرحان كت سي انر باالستناد إلى قكاعد القانكف
كمبادئ العدالة ،فاممة في كؿ النزاع الذم كق بيف األطراؼ(. )2
 -6كذلؾ إذا نظرنا إلى التحكيـ ك و
نظاـ و
ممزـ لمخمكـ فيككف أيلان قلاء ممزـ ليـ ،فمتى ات ؽ
األطراؼ عمى التحكيـ ،فبل يجكز ليـ التممص منو ،كيحؿ ىذا القلاء محؿ قلاء الدكلة
اإلجبارم ،كتككف ميمة المحكـ في أداء ميمتو القانكنية كيككف عممو عمؿ قلائي لتكفر
مقكمات العمؿ القلائي في عممو(.)3
كقد قلت محكمة استئناؼ باريس في حكميا المادر في سنة  1901باعتبار التحكيـ
قلاء ،كقد استندت في ذلؾ إلى نص المادة  1023مف قانكف المرافعات ال رنسي الذم يجيز
استئناؼ ق اررات التحكيـ ،كأف االستئناؼ يرد عمى األحكاـ ،كبالتالي فيف ما يمدر عف المحكـ
و
طبيعة قلائية(.)4
ىك حكـ كالحكـ القلائي كبالتالي يككف عممو ذك

))1
))2
))3
))4

كرـ النجار  :مرج سابؽ ،ص .53
دركيش الكحيدم  :مرج سابؽ ،ص.41
لزىر بف سعد ككرـ النجار ،مرج سابؽ ،ص.21
محسف ي يؽ  :مرج سابؽ ،فقرة  13مكررا ،ص .19
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الفرع الث لث
قد ال ظرية
تعرلت نظرية الطبيعة القلائية لميمة المحكـ لمنقد مف جانب العديد مف ال قياء ،فيرل
البعض أنو نتيجة لبلختبلفات القائمة بيف المحكـ كالقالي ،فبل يجكز لممحكـ اكتساب مركز
و
حمانة كدك واـ كاستقرار ،فالتحكيـ يتميز بتنو
القالي ،فالمحكـ ال يستند إلى ما يدعـ القالي مف
أداة خمكمية لم مؿ في النزاع ،تتيكؿ في كؿ حالة عمى حدا حسب المقتليات الخامة
لمنزاع ،أما القلاء فيك طريؽ عاـ لحماية الحقكؽ كالمراكز القانكنية تحكمو قكاعد عامة مجردة
و
قلية تعرض عمى القلاء(.)1
مكلكعة سم ان ألم
بينما يليؼ البعض بتف اإلجراءات المتبعة أماـ المحكـ ليست إجراءات قلائية بالمعنى
الحقيقي لمعبارة؛ ألف اإلجراءات حتى تعتبر قلائية يجب أف تتمؿ بخمكمة قائمة أماـ محكمة
تتب جية قلائية ،كما كأف المحكـ ال يعتبر قاليان ألنو ليس لو كالية القلاء كال يقكـ بكظي ة
بالغرمة عمى مف يخؿ
ا
عامة ،فبالتالي ال يتمت بالسمطات المخكلة لمقالي ،كال يممؾ الحكـ
بالجمسات مف الخمكـ كالمحاميف ،كما كأف المحكـ قد يككف جاىبلن بالقانكف كقد يككف أجنبيان(.)2
كيرل البعض اآلخر أنو إذا اعتبرنا حكـ المحكميف عمبلن قلائيان فيف ىذا العمؿ ال تنطبؽ
عميو جمي قكاعد األحكاـ القلائية المادرة مف قلاء الدكلة ،كبالتالي فيذا كاف حكـ المحكميف

()1

كرـ النجار  :مرج سابؽ ،ص54

) )2أحمد أبك الكفا  :بحث بعنكاف :عقد التحكيـ كاجراءاتو ،منيكر بمجمة الحقكؽ – جامعة اإلسكندرية ،السنة الخامسة ،العدد األكؿ،
 ،1971فقرة  ،86ص  216كما بعدىا
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حكمان فيك ليس كغيره مف األحكاـ؛ كذلؾ ألنو ال يمكف عزلو عف االت اؽ عمى التحكيـ الذم كاف
سببان لو أم ممدره(.)1
كرغـ النقد المكجو إلى نظرية الطبيعة القلائية لميمة المحكـ إال أف ىذا النقد ال يقمد بو
إال انتقاص التداكؿ الخاطئ لميمة المحكـ في بعض الحاالت ،كانكار لمممارسات كاألساليب غير
السميمة المتبعة مف قبؿ بعض المحكميف ،باإللافة إلى كجكد بعض التجاكزات في ممارسة
التحكيـ ذاتو ،كذلؾ كمو ال يعني إنكار الطبيعة القلائية لمتحكيـ كاال إذا أنكرنا ىذه الطبيعة فمعناه
إنكا انر لكجكد التحكيـ ذاتو ،لكف م ذلؾ يكجد حدكد بيف التحكيـ كالقلاء أف األكؿ ات اقي المنيت
()2

بخبلؼ القلاء ،باإللافة إلى افتقار المحكـ سمطة األمر التي يممكيا القلاء

.

كيذىب البعض إلى أف المحكـ ال يتقيد دائمان بالقانكف كما ىك الحاؿ في التحكيـ بالممو،
كأ ف كظي ة المحكـ ىي كظي ة اجتماعية كاقتمادية سميمة بحتة ،كىي حؿ النزاع بالقانكف أك بغير
القانكف عمى و
نحك يلمف استقرار العبلقات بيف أطراؼ النزاع في المستقبؿ ،فالتحكيـ ال بد فيو مف
اع بيف األطراؼ فبل تحكيـ بدكف نزاع ،أما كظي ة القالي فيي كظي ة قانكنية بحتة تتم ؿ
كجكد نز و
في حماية الحقكؽ كالمراكز القانكنية ،كعف أ ر حكمو عمى مستقبؿ النزاع في حالة كجكده،
ً
إمدار الحكـ الذم ال يتطمب كجكد نزاع بيف الطرفيف ،كلكف يك ي
فالقالي يتقيد بالقانكف في
كجكد مممحة ،فالقالي رجؿ قانكف يمتزـ دائمان بتطبيؽ القانكف ،بينما المحكـ مف الممكف أال يككف
رجؿ قانكف في األمؿ كقد ال يككف مؤىبلن ،كقد ال يككف رجبلن ،فيمكف أف يككف المحكـ امرأة (.)3

))1

فتحي كالي  :قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ ،الطبعة األكلى ،منيتة المعارؼ – باإلسكندرية ،2006 ،فقرة  ،21ص54

))3

كفاء حسني :مرج سابؽ ،ص  31كما بعدىا.

) )2ىدل عبد الرحمف  :مرج سابؽ ،فقرة  ،30ص 45
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ال طمب الث لث
الطديعة ال ختمطة ل ه ة ال حكم
ت هيد وتقسيم:
نبيف في ىذا المطمب ملمكف نظرية الطبيعة المختمطة لعمؿ المحكـ ،كاألساس الذم
استندت إليو في تتييد ملمكنيا ،كما تعرلت لو مف انتقادات كذلؾ في بلث فركع ،نتناكؿ في
ال رع األكؿ :ملمكف النظرية ،كنتناكؿ في ال رع ال اني :أساس النظرية ،كنتناكؿ في ال رع ال الث
نقد النظرية ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
الفرع األول
ض ون ال ظرية
نتيجة الخبلؼ ال قيي المحتدـ بيف أنمار النظرية العقدية كالنظرية القلائية لطبيعة عمؿ
المحكـ ،كمعكبة االقتمار عمى تكييؼ قانكني كاحد لميمة المحكـ في جمي مراحميا ظيرت،
نظرية كسطية تل ي عمى عمؿ المحكـ طبيعة ات اقية كطبيعة قلائية في كقت كاحد .
أف التحكيـ لو طبيعة
كيرل أنمار ىذه النظرية – النظرية المختمطة لميمة المحكـ ،كىي ٌ
مزدكجة أم مختمطة ،حيث يتعاقب عميو طابعيف خبلؿ جمي مراحمو فيبدأ بات اؽ التحكيـ مما
يل ي عميو الطاب االت اقي ـ يتحكؿ إلى قلاء بمدكر الحكـ في النزاع ،مما يكسبو الطاب
القلائي(.)1

))1

أسامة المميجي :ىيئة التحكيـ االختيارم ،دراسة تحميمية مقارنة لطبيعتيا القانكنية كطبيعة العمؿ الذم تقكـ بو ،دكف طبعة ،دار النيلة

العربية ،2004 ،فقرة  ،56ص.60
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كيليؼ أنمار ىذه النظرية أف العيب الميترؾ بيف النظرية االت اقية كالنظرية القلائية
ىك أف كبلن منيما أرادت أف تل ي عمى التحكيـ في مجمكعة كم ان كاحدان ،بينما ىك في الحقيقة
اء ـ ينتيي بقلاء ،كىذا التكييؼ يبرره مممحة التجارة
نظامان مختمطان يبدأ بات اؽ ـ يمير إجر ن
الدكلية التي تتطمب إطبلؽ حرية االت اؽ عمى التحكيـ في بدايتو ،ـ يتحكؿ في مرحمتو األخيرة إلى
قلاء؛ ليكتسب القرار الذم يمدر فيو حجية بذاتو(.)1
فالتحكيـ كفقان ليذه النظرية ىك" ،عقد بالنظر إلى الكجكه التي تيتؽ مف أمؿ التحكيـ"،
كىك "العمؿ اإلرادم" لؤلطراؼ المتم ؿ في ات اؽ التحكيـ ،كىك "قلائي" أيلان بالنظر إلى ككف
الحكـ الذم ينتيي إليو المحكـ يمزـ األطراؼ بقكة تختمؼ عف مجرد القكة الممزمة لمعقد ،كبالتالي
فت رؽ ىذه النظرية بيف العبلقة التعاقدية البحتة ،كبيف العبلقة القلائية البحتة كتعمؿ عمى التكفيؽ
بيف النظرية العقدية كالنظرية القلائية؛ لتبلفي االنتقاد المكجو إلى كمييما(.)2
كالطبيعة المختمطة لعمؿ المحكـ ىي التي ت سر األحكاـ التي تبدك متعارلة في داخؿ
نظاـ التحكيـ ،م ؿ ذلؾ احتراـ مبدأ المكاجية بيف الخمكـ ،كااللتزاـ بتسبيب حكـ التحكيـ ك
إمكانية رد المحكـ كسمطة المحكمة في إدارة القلية كالبحث عف أدلة اإل بات ،كذلؾ ال ي سره إال
الطبيعة القلائية لنظاـ التحكيـ ،أما جكاز الطعف في حكـ المحكـ بدعكل بطبلف أممية كقدرة
الخمكـ عمى تحديد إجراءات التحكيـ ،كاختيار القانكف الذم يحكـ المكلكع ،كجكاز التنازؿ عف
االستئناؼ فبل ي سره إال التت ير التعاقدم عمى طبيعة ىذا النظاـ(.)3

))1
()2
()3

محسف ي يؽ  :مرج سابؽ ،فقرة  3مكرر ،ص .20
كفاء حسني :مرج سابؽ ،ص .35
نبيؿ عمر :مرج سابؽ ،فقرة  ،28ص.40
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قلاء محلان ،كانما ىك نظاـ يمر بمراحؿ
كبالتالي فالتحكيـ ليس ات اقان محلان ،كليس
ن
متعددة يمبس في كؿ منيا لباسان خامان كيتخذ طابعان مختم ان(.)1
كقد أيدت محكمة النقض ال رنسية ىذه النظرية في حكميا المادر لسنو  ،1937كالذم
و
طبيعة مختمطة(.)2
كديؼ نظاـ التحكيـ بتنو نظاـ ذك
فيذه النظرية تجعؿ المحكـ يحتؿ مكقعان كسطان بيف الطبيعة التعاقدية ،كالطبيعة القلائية
مما ي ير التساؤؿ حكؿ تحديد المحظة التي يتحكؿ فييا التحكيـ مف الطبيعة االت اقية إلى الطبيعة
القلائية.
كقد اختمؼ ال قياء في ذلؾ ،فمنيـ مف يرل أف ىذيف الطابعيف معان يعتبراف قائماف منذ
االت اؽ عمى التحكيـ كحتى انتيائو ،كيرل البعض اآلخر أنو مف العبث البحث في الحد ال امؿ
بيف تحكؿ العمؿ العقدم إلى عمؿ قلائي ،كيرل البعض أف ات اؽ التحكـ في الكاق يحتكم عمى
عمميتيف ال اعؿ فييما مختمؼ ،العممية األكلى ىي ات اؽ التحكيـ كي عمو المحتكماف ،كال انية ىي
أف ات اؽ التحكيـ يختمؼ في مكلكعو كىك "تعييف
قلاء التحكيـ كي عمو المحكـ ،باإللافة إلى ٌ
ىيئو التحكيـ" ،كىدفو كىك تسكية النزاع ،كعميو فات اؽ التحكيـ كقلاء التحكيـ ىما عنمراف
متبلزماف ال ي ترقاف في كؿ مراحؿ التحكيـ(.)3
كما كأف التحكيـ يبدك كتنو نكعه مف الحمكؿ التي تقيـ التكازف بيف متناقليف ،ىما احتراـ
سمطاف اإلرادة ،كالخلكع ألحكاـ القانكف ،ككفقان لمنظرية المختمطة لعمؿ المحكـ تتجسد فكرة ات اؽ
التحكيـ في مبدأ سمطاف اإلرادة ،كتتم ؿ أيلان فكرة القلاء كذلؾ باقتلاء الحؽ عف طريؽ حكـ
()1
()2
))3

أسامة أبك القمماف :مرج سابؽ ،ص .127
محسف ي يؽ :مرج سابؽ ،فقرة  23مكرر ب ،ص.21
راج ت ميؿ ذلؾ :نبيؿ عمر :مرج سابؽ فقرة  ،28ص.41
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القانكف عمى عممية التحكيـ بطبيعتو المختمطة ،التي ىي عبارة عف نكع مف أنكاع القلاء الخاص
ذم أساس ات اؽ ،كتتناكب عمى طبيعة التحكيـ التت يرات المختم ة ل كرة االت اؽ كالقلاء معان(.)1
الفرع الث ي
أس س ال ظرية
يستند أنمار ىذه النظرية في تحديد طبيعة عمؿ المحكـ إلى عدة حجج نكردىا عمى النحك
اآلتي:
 -1أف دكر اإلرادة كحده ال يك ي لتسيير عممية التحكيـ ،فيجب مراعاة القانكف الذم يحكـ
سبلمة عممية التحكيـ ،باإللافة إلى أنو مف المعكبة إسباغ الطاب القلائي عمى عمؿ
المحكـ؛ ألف األطراؼ ىـ الذم يختاركنو ،كيدفعكف أتعابو ،مما يؤكد عمى الطاب المختمط
لنظاـ التحكيـ ،كبالتالي فيف طبيعة عمؿ المحكـ ىي "طبيعة مختمطة"(.)2
 -2إف ات اؽ التحكيـ كقلاء التحكيـ ماحباف ال ي ترقاف في كؿ مراحؿ التحكيـ مف أكليا
حتى آخرىا ،فات اؽ التحكيـ ين ذ عف طريؽ تعييف المحكـ؛ ليتكلى ال مؿ في النزاع ،فيقكـ
بتطبيؽ يركط عقد التحكيـ ،يتنو في ذلؾ يتف القلاء العادم عندما يطبؽ يركط عقد
متعمؽ بالنزاع المعركض عميو؛ كذلؾ تن يذان لكظي تو القلائية(.)3
قلاء محلان؛ ألنو يمر بمراحؿ تكتسي فيو
 -3إف التحكيـ ليس ات اقان محلان كما أنو ليس
ن
و
بكساء خاص ،يتخذ طبيعة مختم ة فتكلو ات اؽ كأكسطو إجراء كآخره قلاء،
كؿ مرحمة

()1
))2
()3

ىدل عبد الرحمف  :مرج سابؽ فقرة  ،25ص.36
كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص. 56
كفاء حسني :مرج سابؽ ،ص . 36
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نظاـ خاص يقؼ عند منتمؼ الطريؽ بيف النظاـ العاـ لمتمرفات
كبالتالي فيف التحكيـ ه
القانكنية كنظاـ العمؿ القلائي(.)1
 -4إف ات اؽ التحكيـ يجعؿ لؤلطراؼ حرية اختيار إجراءات التحكيـ ،كلكف ىذا ال يعني عدـ
احتراـ المحكـ للمانات التقالي العادية األساسية ،م ؿ تمكيف الخمكـ مف إبداء كجية
نظرىـ ،كابداء دفاعيـ كدفكعيـ فلبلن عف مراعاة القكاعد األخرل الخامة بالتحكيـ(.)2
 -5إف قرار التحكيـ كاف اعتبر عقدان كفقان لمنظرية التعاقدية ،إال أنو بمدكر األمر بتن يذه
يعتبر بم ابة الحكـ القلائي ،كمف ٌـ يخل عند تن يذه لقكاعد تن يذ األحكاـ القلائية(.)3
الفرع الث لث
قد ال ظرية
و
اتجاىات نجمميا عمى النحك اآلتي:
تعرلت ىذه النظرية لمنقد مف عدة
 -1إف األخذ ب كرة النظرية المختمطة يعني تجريد حكـ المحكميف الذم ال يمدر األمر
بتن يذه مف كؿ و
قيمة قانكنية ،كبذلؾ يمبو نظاـ التحكيـ في مجممو لغكان ،كىذا ما
يتنافى م إرادة الميرع الذم ال يسمو بعرض النزاع المعركض عمى التحكيـ أماـ
القلاء ،ف كرة التحكيـ تقكـ أمبلن عمى التن يذ االختيارم لحكـ المحكميف ،الذم
يكتسب الحجية فكر مدكره دكف أف يتراخى إلى حيف مدكر األمر بتن يذه(.)4
 -2أف األمؿ المزدكج لسمطات المحكـ المتم ؿ في نص القانكف ـ إرادة األطراؼ،
يل ي عمى ميمة المحكـ بعض الخمكمية التي تنعكس عمى ممارستو لميمتو ،إال
()1

كفاء حسني :مرج سابؽ ،ص .36

()2

محمكد التحيكم :مرج سابؽ ،ص .3

))4

عدناف الحافي :مرج سابؽ ،ص .83

) )3أسامة المميجي :مرج سابؽ ،فقرة  ،56ص .61
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أنيا ال تن ي الطبيعة القلائية ليا ،باإللافة إلى أنو إذا كاف التحكيـ حقيقتو ذك
قلاء إراديان أك عمبلن قلائيان يستمد أساسو مف إرادة األطراؼ
"طبيعة مركبة" بكم و
ن
فيف التحميؿ القانكني يجب أال يقؼ عند القكؿ بتنو ذك "طبيعة مختمطة" ،فالمظاىر
المستمدة مف أممو كىي إرادة األطراؼ ترجو طابعو التعاقدم ،بينما ىك قلائي مف
حيث أنو يمزـ األطراؼ بقكة تختمؼ عف قكة العقد ،كأف العنمر اإلرادم قد ىأ ًف ىؿ تدريجيان
تاركان الغمبة لمعمؿ القلائي(.)1
 -3أنو يجب الت رقة بيف الممدر كالكظي ة ،فات اؽ التحكيـ ىك ممدر كظي ة المحكـ،
كلكف المحكـ يقكـ بن س كظي ة القالي؛ لذلؾ ال يجكز لنا القكؿ بتف التحكيـ ليس
ات اؽ كليس قلاء ،كانما ىك ات اؽ مختمط؛ ألنو يبدأ بات اؽ ـ يمير إجراء ـ ينتيي
أف ىذا التحميؿ محيو ،لكنو ال ين ي الم ة القلائية
بقلاء كىك قرار التحكيـ ،كم ٌ
لعمؿ المحكـ ،باإللافة إلى أف الكاق أف حكـ المحكمة ن سو يمكف أف يبدأ بات اؽ
الخمكـ عمى اختيار المحكمة التي ت مؿ في النزاع ،كىك دائمان يمر بمرحمة
اإلجراءات ـ ينتيي بقلاء(.)2
 -4يتسـ التحميؿ المختمط لعمؿ المحكـ "بلعؼ التتميؿ القانكني" ،فيك لـ يخرج عف
نطاؽ المحاكلة لكمؼ عممية التحكيـ في مراحميا المختم ة ،دكف تقديمو في إطار
قانكني ي سر سمطة المحكـ القلائية ،بالرغـ مف أف ىذا االتجاه لـ ينكر ممارسة
المحكـ ليذه السمطة مستقبلن عف األطراؼ(.)3

))1
))2
))3

ىدل عبد الرحمف :مرج سابؽ ،فقرة  ،26ص .37
فتحي كالي :قانكف التحكيـ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،21ص .55
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 -5أف مجرد التيابو بيف التحكيـ كبيف ات اؽ التحكيـ كالقلاء ،ال يعد كافيان لكم و بتنو
ات اؽ كقلاء طالما كانت لو م ات تميزه عنو ،فالعقد ليس ىك جكىر التحكيـ؛ ألف
ىناؾ تحكيـ إجبارم ،كما أف التحكيـ ليس بقلاء باعتبار أف القلاء ىك إحدل
سمطات الدكلة التي تبايرىا عف طريؽ القالي الذم يم ؿ الدكلة عند إمداره
لمحكـ(.)1
 -6إف ات اؽ التحكيـ عندما يكمؼ بتنو عقد ترتب عميو نتائج جكىرية كخطيرة تتجاكز
في أىميتيا خطكرة أم عقد آخر ،فمك أنو تيابو م العقد في أمكر ،إال أنو يختمؼ عف
باقي العقكد في و
أمكر ك يرة ،ـ بعد ذلؾ يترتب عمى القكؿ بتف ىذا العقد يؤدم إلى
القلاء عف طريؽ حكـ التحكيـ – كىك الطبيعة المختمطة لعمؿ المحكـ  -مف يتنو
أف يعتبر ىركبان مف مكاجية ميكمة تكييؼ طبيعة عمؿ المحكـ(.)2

ال طمب الرادع
الطديعة ال ستقمة ل ه ة ال حكم
ت هيد وتقسيم:
نبيف في ىذا المطمب ملمكف النظرية المستقمة لطبيعة عمؿ المحكـ ،كاألساس الذم
استندت إليو في تتييد ملمكنيا ،كما تعرلت لو مف انتقادات كذلؾ في بلث فركع ،نتناكؿ في
ال رع األكؿ :ملمكف النظرية ،كنتناكؿ في ال رع ال اني :أساس النظرية ،كنتناكؿ في ال رع ال الث
نقد النظرية ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

))1
))2

أسامة المميجي :مرج سابؽ ،فقرة  ،58ص .63
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الفرع األول
ض ون ال ظرية
يرل أنمار ىذه النظرية بتف ات اؽ التحكيـ يؤكد مدل استقبلؿ التحكيـ عف عدالة الدكلة،
فبل تختمط بيا ،فيي مكرة أخرل مف العدالة ،كيعتبر حكـ التحكيـ عمبلن قلائيان ،فيرادة األطراؼ
و
أعماؿ تتم ؿ في حسـ ما
الحرة في اختيار كسيمة التحكيـ تكيؼ عف أف ما يقكـ بو المحكـ مف
يطرحو عمييا األطراؼ مف مسائؿ متنازع عمييا ىي في الحقيقة بمقتلي السمطة القلائية ،التي
يمنحيا ليا ات اؽ التحكيـ؛ ليدخؿ بذلؾ أيلان في كظي ة الدكلة األساسية كىي قلاء الدكلة ،كبعباروة
أخرل فيف المحكـ ال يدخؿ لمف التنظيـ القلائي لمدكلة ،كانما تعمؿ بجانب قلاء الدكلة بحدكد
ما منحو إياىا األطراؼ(.)1
فالتحكيـ ظاىرةه تمقائية أك ذاتية ،كمف الطبيعي أ ٌف ميمة المحكـ ،كالطبيعة القانكنية
لمتحكيـ ال يمكف أف تككنا بمعزؿ عف ىدؼ التحكيـ كمن عتو الكاقعية ،أم تمؾ اللمانات التي
بمكجبيا ال يتجو األطراؼ إلى المحكمة القلائية عكلان عف المجكء إلى التحكيـ(.)2
و
و
كمتميز عف
نا
كذاتية مستقمة تجعمو مختم ان عف العقكد،
بطبيعة خامة
كعميو فالتحكيـ يتمت
األحكاـ القلائية ،فالعقد ليس أساس التحكيـ كما ىك الحاؿ في التحكيـ اإلجبارم ،باإللافة إلى
أف الطبيعة التعاقدية الت اؽ التحكيـ ال يمكف أف تمتد إلى حكـ التحكيـ ،كما كأف المحكـ ال ينتمي
إلى السمطة القلائية ،كال يتمت بالحمانة التي يتمت بيا قالي الدكلة ككذلؾ سمطة األمر ،كما
كال يمتزـ بتطبيؽ أحكاـ القانكف في جمي األحكاؿ ،كبالتالي فيف طبيعة عمؿ المحكـ ىي "طبيعة

))1
))2

ناريماف عبد القادر  :مرج سابؽ ،ص 54
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متميزة" لحؿ المنازعات ،فييا ات اؽ كفييا قلاء ،كفييا ما يميزىا عنيما كيحت ظ ليا بطبيعة
مستقمة(.)1
الفرع الث ي
أس س ال ظرية
كيستند أنمار النظرية المستقمة لعمؿ المحكـ إلى عدد مف الحجج كىي - :
ً
سمطات الدكلة ،يمارسيا القالي بحكـ كظي تو القلائية؛
 -1إف القلاء سمطةه عامة مف
و
اجتماعية كىي تحقيؽ
بقمد تحقيؽ سيادة القانكف ،أما التحكيـ فالقمد منو تحقيؽ ميمة
العبلقات السميمة بيف األطراؼ ،كتحقيؽ العدؿ بينيـ ،فاألمر الذم ييدؼ إليو القانكف ىك
إنزاؿ حكـ القانكف عمى النزاع دكف النظر إلى العبلقة المستقبمية بيف األطراؼ ،كذلؾ
عكس ما يرمي إليو التحكيـ فالمحكـ يعمؿ عمى الكمكؿ إلى الحؿ األك ر تكفيقان بيف
أطراؼ النزاع ،كبالتالي ال تقتمر ميمتو عمى تطبيؽ نمكص قانكنية جامدة(.)2
 -2إف عقد التحكيـ ىك عقد مف نكوع خاص ،لو طبيعتو الخامة ،كلو ذاتيتو المستقمة عف
غيره مف العقكد ،كال يخل لمقكاعد العامة المقررة بالنسبة إلى سائر العقكد ،كانما ىك
يخل لمقكاعد العامة الخامة المقررة التي تتناسب كطبيعة التحكيـ كطبيعة عمؿ المحكـ،
فالتحكيـ يختمؼ عف الككالة كالممو كالخبرة ،كقد أقر الميرع التحكيـ احترامان إلرادة
الخمكـ ،لكف كفقان لميكؿ الذم أقره القانكف سكاء بالنسبة إلى الخمكمة أك اإلجراءات أك
الحكـ(.)3

))1
))2
))3

ميار إليو لدل :أسامة المميجي  :مرج سابؽ ،فقرة  ،5ص 64
دركيش الكحيدم :مرج سابؽ ،ص .44
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 -3يختمؼ التحكيـ عف القلاء في بنائو الداخمي( ،)1فالتحكيـ ليس نكعان مف أنكاع القلاء،
كانما ىك نظاـ مختمؼ في الكظي ة كالطبيعة كالممدر ،ككذلؾ في الغاية التي يعمؿ عمى
()2
اعد
تحقيقيا ،كانما ىك مكازيان لمقلاء  ،بينما تنظـ قكاعد أمكؿ المحاكمات عف طريؽ قك ى

و
عامة كمجردة تحدد أنكاع المحاكـ كدرجاتيا كاختماميا(.)3
 -4التحكيـ لو مميزات خامة بو ،م ؿ عدـ كطنية التحكيـ ،كسمطاف اإلرادة لؤلطراؼ غير
المقيدة في اختيار القكاعد المكلكعية كاإلجرائية ،تمؾ الذاتية الخامة تكسب التحكيـ
طابعان يعمك باللركرة فكؽ النظاـ القلائي لمدكؿ ،كالتي عند فمميا في النزاع تطبؽ
است ناء القانكف التجارم الدكلي ،فالتحكيـ ليس كالقلاء كىك طريؽ است نائي يخل لنظاـ
قانكني خاص بو(.)4
 -5ال يتمت حكـ المحكميف بقكوة تن و
يذية كحكـ القالي المادر عف محكمة مختمة ،كانما
يستكجب لتن يذه مدكر أمر بذلؾ مف السمطة القلائية في الدكلة ،كذلؾ بعد إتباع
إجراءات قانكنية اكتسب مف خبلليا حكـ المحكميف القكة التن يذية لؤلحكاـ القلائية(.)5
 -6ال يمكف ربط التحكيـ بالعقد أك بالقلاء ،كانما يجب حمر العنامر ذات الطاب اإلرادم
التعاقدم كتمييزىا عف تمؾ العنامر ذات الطاب القلائي ،بحيث يمكف في النياية تحديد
تداخؿ العنامر التعاقدية القلائية في تككيف نظاـ التحكيـ كاعطائو طبيعتو الذاتية
المستقمة(.)6

))1
))2
))3
))4
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إسماعيؿ عمر :مرج سابؽ ،فقرة  ،29ص .42
كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص .58
دركيش الكحيدم :مرج سابؽ كص.44
كفاء حسني :مرج سابؽ ص.43
دركيش الكحيدم :مرج سابؽ ،ص .44
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 -7إف اعتراؼ القانكف بنظاـ التحكيـ ال يعني إل اء الطبيعة القلائية عميو بمكرة آلية،
كانما يظؿ ات اؽ التحكيـ لو دكر كبير في ىذا المكلكع ،كما كأف المحكـ يخل لقكاعد
مغايرة عف تمؾ التي تحكـ دكر القالي ،باإللافة إلى أف أساس حجية حكـ المحكـ
يختمؼ عف أساس حجية الحكـ القلائي ،ككذلؾ أيلان تختمؼ القكة التن يذية لكبلىما
كيركط أعماليا(.)1
الفرع الث لث
قد ال ظرية
تعرلت ىذه النظرية لمنقد مف عدة كجكه نبينيا عمى النحك اآلتي:
قلاء إراديان أك
 -1لـ ينكر أنمار ىذه النظرية الطبيعة المختمطة لنظاـ التحكيـ بكم و
ن
عمبلن قلائيان يستمد أساسو مف إرادة األطراؼ ،كمف ـ يجم بيف الطاب اإلرادم كالطاب
القلائي بيف جنباتو ،غير أنيـ يركف أف النظرية العقدية تعجز عف ت سير تطكر التحكيـ
كانطكائيا تحت لكاء القلاء ،كفي الكقت ذاتو ال تؤدم ىذه التطكرات إلى فقداف التحكيـ
لذاتيتو المستقمة كاندماجو في القلاء؛ كذلؾ الختبلؼ التحكيـ عف القلاء في البناء ،كما
لـ تتتي ىذه النظرية بجديد ،كلـ تتلمف تتميبلن قانكنيان أك ت سي انر لمسمطات الكاسعة التي
يتمت بيا المحكـ(.)2

))1
))2

إسماعيؿ عمر :مرج سابؽ ،فقرة  ،29ص.43
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 -2ال يمكف التسميـ بتف نظاـ التحكيـ يرمي إلى تحقيؽ كظي ة اجتماعية اقتمادية؛ ألف
المحكـ يسمؾ مسمؾ القالي في ال مؿ بالنزاع المعركض عميو ،بتطبيؽ قكاعد القانكف
الكلعي (.)1
 -3ال يمكف التسميـ كبيكؿ كامؿ بتف القلاء يطبؽ القانكف ،بينما يسعى التحكيـ إلى تطبيؽ
ممدر مف ممادر التيري ،
العدالة كاألعراؼ في حكـ النزاع؛ ألف نمكص القانكف تعتبر
ان
كيستطي القالي أيلان في حالة عدـ كجكد نص قانكني االستناد إلى العرؼ أك قكاعد
العدالة ،كىذا ن س الدكر الذم يمارسو المحكـ(.)2
 -4كما كأف الرأم القائؿ بعدـ جكاز إعماؿ القكاعد العامة لمقلاء في خمكمة التحكيـ ،قد
استند إلى كجكد فراغ تيريعي بيف منو ال قو كالقلاء باالسترياد بقكاعد المرافعات أما بعد
مدكر قكانيف التحكيـ في التيريعات الحدي ة كالتي نظمت إجراءات مخاممة التحكيـ فبل
مجاؿ لذلؾ (.)3
 -5ال يك ي القكؿ بتف طبيعة عمؿ المحكـ ىي طبيعة مستقمة خامة متميزة عف الطبيعة
التعاقدية كعف الطبيعة القلائية ،ألف األمر إلى ىنا يعتبر كقكفان في منتمؼ الطريؽ بعد
أف استبعدنا ال كرة التعاقدية ككذلؾ القلائية(.)4
تقدير لم ظري ت:
جاءت فكرة النظريات السابقة حكؿ تحديد طبيعة ميمة أك عمؿ المحكـ متطكرة بتطكر نظاـ
التحكيـ.

))1

كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص .60
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عدناف الحافي :مرج سابؽ ،ص.89
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أسامة المميجي :مرج سابؽ ،فقرة  63ص.68
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حيث أف الحقيقة التي ال خبلؼ عمييا ىي أف التحكيـ أسبؽ في نيتتو مف القلاء( ،)1فظيرت
أكالن النظرية التعاقدية في تحديد طبيعة عمؿ المحكـ ،كاستمرت كقتان مف الزماف إلى أف جاء القلاء
ال رنسي كقلى بعدـ محة النظرية التعاقدية؛ نتيجة االنتقادات التي تعرلت ليا ىذه النظرية،
كأيد ما جاء في النظرية ال انية كىي النظرية القلائية مستندان في ذلؾ إلى أف الحكـ ىك الذم
يستتنؼ أما العقد – ات اؽ التحكيـ – فبل يجكز استئنافو كسرعاف ما تـ نقد النظرية القلائية،
كظيرت عمى أنقاض ىذا النقد نظرية جديدة ،كىي النظرية ال ال ة" :النظرية المختمطة" كالتي
جمعت في ناياىا بيف النظرية التعاقدية كالنظرية القلائية في تحديد طبيعة ميمة عمؿ المحكـ،
فجعمت ميمة المحكـ ميمة مركبة ،كلـ تحدد األساس القانكني الذم تستند إلييا في ىذا التحديد
كنتيجةن ليذا النقد ظيرت النظرية الرابعة كىي "النظرية المستقمة" في تحديد ميمة عمؿ المحكـ ،إال
أف ىذه النظرية قد كق ت في منتمؼ الطريؽ فيي ال ات اؽ كال قلاء في طبيعة عمؿ المحكـ،
فيذف ما ىك االستقبلؿ في طبيعة عمؿ المحكـ ؟ ىذا ما لـ تحدده ىذه النظرية؛ األمر الذم جعؿ
سياـ النقد تلربيا.
لكؿ ذلؾ فيننا نميؿ بالتتييد إلى ما ذىب إليو مف رجو الطبيعة القلائية لميمة المحكـ،
حيث أف المحكـ يمارس كظي ة القلاء ،حتى كاف اختمؼ م القالي في بعض المزايا كالسمطات
كاف اختمؼ أيلان معو في ممدر سمطتو كىك ات اؽ التحكيـ ،لكف نتيجة العمؿ الذم يقكـ بو
اء أكاف ىذا
المحكـ ىي ن س نتيجة العمؿ الذم يقكـ بو القالي كىك "إمدار حكـ في النزاع" ،سك ى
الحكـ عمى مقتلى أحكاـ القانكف أـ عمى غير مقتلى أحكاـ القانكف ،ألنو في األخير فمؿ
النزاع ،كلكف القلاء الكطني يكمؿ حكـ قلاء التحكيـ في عممية تن يذ حكـ التحكيـ ،فالقلاء
يكمؿ التحكيـ كالتحكيـ يساند القلاء في العمؿ عمى فمؿ النزاع .
()1

أسامة المميجي  :مرج سابؽ ،فقرة  ،62ص .67
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ال دحث الث لث
الشروط الواجب توافره في ال حكم وكيفية اختي ره
ت هيد وتقسيم:
إف مف يعيد إليو ميمة التحكيـ البد كأف تتكافر فيو اليركط القانكنية التي نص عمييا
الميرع ،حرمان منو عمى عدـ ترؾ حقكؽ الخمكـ لمف ال يمكنيا كيحافظ عمييا ،لذا فقد حدد
القانكف ىذه اليركط ،كرتب عمى مخال تيا جزاء البطبلف لحكـ التحكيـ المادر ممف ىك ليس أىبلن
لمتحكيـ طبقان لمقانكف محؿ الدراسة ،كذلؾ الحاؿ فقد ترؾ القانكف لمخمكـ ،باإللافة إلى اليركط
القانكنية أف يقكمكا باختيار محكميف كفقان لحريتيـ ،فقد ييترط الخمكـ أف يككف المحكـ رجبلن ،كقد
يت قكا أف يككف امرأة ،كقد ييترطكا أف يككف المحكـ مف جنسية دكلة معينة ،أك أف يككف خبي انر أك
ذك ك و
اءة معينة في التحكيـ ،باإللافة إلى ذلؾ فقد يت ؽ الخمكـ عمى أف يككف التحكيـ مؤسسيان،
كاألمؿ أف يتـ اختيار المحكـ في كؿ الحاالت بالرلا ،إال أنو إذا لـ يت ؽ الخمكـ أك أحدىـ
و
بناء عمى طمب أحد الخمكـ؛ ليقكـ
عمى كي ية تعييف المحكـ ،فحينئذ البد مف تدخؿ القلاء ن
بالتعييف طبقان لمقانكف ،كنبيف ذلؾ في مطمبيف نتناكؿ في المطمب األكؿ :اليركط الكاجب تكافرىا
في المحكـ ،كنتناكؿ في المطمب ال اني :كي ية اختيار المحكـ ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
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ال طمب األول
الشروط الواجب توافره في ال حكم
ت هيد وتقسيم:
و
و
قانكنية نص عمييا قانكف التحكيـ،
يركط
تنقسـ اليركط الكاجب تكافرىا في المحكـ إلى
كأخرل ات اقية يت ؽ عمييا األطراؼ عند اختيارىـ لممحكـ ،كسنبيف ذلؾ في فرعيف ،نتناكؿ في ال رع
األكؿ اليركط القانكنية ،كنتناكؿ في ال رع ال اني :اليركط االت اقية ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
الفرع األول
الشروط الق و ية
نمت المادة  9مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:يجب أف يككف المحكـ أىبلن
و
و
و
مخمة باليرؼ
جناية أك جنحة
محككـ عميو في
لمتمرفات القانكنية ،كمتمتعان بحقكقو المدنية غير
أك األمانة ،أك م مسان ما لـ يرد إليو اعتباره".
كنمت ال قرة أ مف المادة  15مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو" -:ال يجكز أف يككف
المحكـ قام انر أك محجك انر عميو أك محركمان مف حقكقو المدنية بسبب الحكـ عميو بجناية أك جنحة
مخمة باليرؼ أك بسبب يير إفبلسو كلك رد إليو اعتباره".
يتبيف مف النميف السابقيف أف الميرع ايترط فيمف يتكلى ميمة التحكيـ عدة يركط يجب
مراعاتيا ،كنبيف ىذه اليركط عمى النحك اآلتي -:
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أوالً :األهمية ال د ية:
كيقمد باألىمية :ىي مبلحية اليخص ألف يكتسب الحقكؽ ،كأف يتحمؿ االلتزامات كأف يباير
بن سو األعماؿ القانكنية التي تكسبو حقان أك تحممو التزامان( ،)1يتلو مف ىذا التعريؼ أف األىمية
نكعاف؛ كىما:
أهمية الوجوب  :كىي مبلحية اليخص ألف ت بت لو حقكقو كتقرر عميو التزامات(.)2
أهمية األداء :كىي مبلحية اليخص لمدكر العمؿ القانكني منو عمى و
عتد بو يرعان ،أم أنيا
كجو يي ٌ
مبلحية اليخص؛ لمبايرة التمرفات القانكنية(.)3
كما يعنينا ىنا ىك أىمية األداء التي يجب أف تتكافر في المحكـ.
كيطمؽ عمى يرط األىمية المدنية " يرط ال قة القانكنية " فالقانكف يل

قتو في إدراؾ كتمييز

اليخص القائـ بالعمؿ(.)4
كتيترط معظـ القكانيف مراحةن كجكب كماؿ أىمية المحكـ كمنيا التيري ال مسطيني ،كبم يكـ
المخال ة في بعض القكانيف كقانكف التحكيـ األردني كالذم نص عمى أنو -:ال يجكز أف يككف
المحكـ قام انر ،أم أنو يجب أف يككف المحكـ كامؿ األىمية ،كاليدؼ مف ىذا اليرط ىك أف عممية
التحكيـ ميمةه قلائية مف نكًع خاص تمتاز بالمعكبة ،كمما اليؾ فيو أف كامؿ األىمية أقدر مف
ناقميا عمى رؤية األمكر كالكمكؿ إلى النتيجة كىى الحكـ(.)5

()1

فتحي عبد ا  :يرح النظرية العامة لبللتزاـ ،الكتاب األكؿ ممادر االلتزاـ ،دكف طبعة ،منيتة المعارؼ باإلسكندرية  ،2001فقرة ،76

ص .100

( )2عبد الكدكد يحيى  :المكجز في النظرية العامة لبللتزامات ،ممادر أحكاـ االلتزاـ ،دكف طبعة ،دكف دار نير ،فقرة  ،46ص .62
()3
()4
()5

عبد المنعـ المدة :أمكؿ القانكف ،دكف طبعة ،دار النيلة العربية  ،1979فقرة  303ص .442
أبك العبل النمر :المركز القانكني لممحكـ في خمكمة التحكيـ ،الطبعة األكلى ،دار النيلة العربية ،2006 ،ص .25
عمى البياتي :التحكيـ التجارم البحرم ،دراسة قانكنية مقارنة ،الطبعة األكلى ،دار ال قافة لمنير كالتكزي كعماف 2005 ،ص.115
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كبالتالي يجب أف يككف المحكـ كامؿ األىمية كفقان لقانكنو اليخمي ،حيث أف األىمية تخل
لقانكف جنسية اليخص ( ،) 1كيدخؿ في اختماص ىذا القانكف تحديد نكع األىمية حسب السف
كمعرفة ما إذا كاف اليخص ممي انز أـ بالغان رييدان ،ككذلؾ تحديد حكـ التمرفات التي يبرميا مف
لحؽ بو عارض مف عكارض األىمية كالجنكف ،أك العتو كالغ مة كالس و؛ كذلؾ ألف كماؿ األىمية
يختمؼ مف قانكف كطني إلى قانكف كطني آخر(.)2
كبالتالي يجب أف يككف المحكـ يخمان طبيعيان ،كال يجكز أف يككف قام انر ككذلؾ ال يجكز
أف يككف يخمان معنكيان ،كمركز أك غرفة أك نقابة(.)3
ث ي ً :أن ال يكون ال حكم حجو ارً عميه:
يجب أف يككف المحكـ كامؿ األىمية ،كبالتالي ال يجكز أف يككف المحكـ محجك انر عميو ،سكاء
أكاف محجك انر عميو لذاتو أك بقرار مف المحكمة ،كالمجنكف كالمعتكه كالس يو كذك الغ مة ( ،)4كىذا
اليرط بدييي ،ألف مف انتابو عارض مف عكارض األىمية ال يستطي أف يدير أمكره ،فكيؼ يدير
و
بميمة خطيروة كالتحكيـ كفمؿ النزاع بيف المتنازعيف()5؟! ،كذلؾ ألف القامر
أمر غيره كيعيد إليو
القامر أيلان ال يممؾ أف يتعاقد بن سو أك يتمرؼ في ممكو ،كبالتالي ال يمكف أف يسمو لو بتف

()1

نمت المادة  15مف القانكف المدني ال مسطيني عمى أنو" :يسرم قانكف الدكلة التي ينتمي إلييا األيخاص بجنسيتيـ عمى حالتيـ

المدنية كأىميتيـ" ،كيقابميا نص المادة  12مف القانكف المدني األردني رقـ  143لسنة .1976

()2

سالـ الدحدكح :الكجيز في القانكف الدكلي الخاص ،الجزء ال اني ،في تنازع القكانيف كتنازع االختماص القلائي الدكلي كتن يذ األحكاـ

األجنبية ،الطبعة الخامسة ،دكف دار نير ،2012-2011 ،ص  ،179كما بعدىا .محمد زعرب :القانكف كاجب التطبيؽ عمى يكؿ العقد
الدكلي كتطبيقو عمى عقد الزكاج المختمط رسالة ماجستير ،نكقيت بجامعة األزىر  2013ص.80

()3
()4
()5

إبراىيـ الجغبير :مرج سابؽ ،ص.204
حمزة حداد :التحكيـ في القكانيف العربية ،الجزء األكؿ ،الطبعة األكلى ،دار ال قافة لمنير كالتكزي  ،2010فقرة  247ص212
أحمد أبك الكفا  :عقد التحكيـ مرج سابؽ ،فقرة ،66ص 168
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يتكلى التحكيـ كتككف لمطمؽ إرادتو التمرؼ في حقكؽ الغير ،كبالتالي ال يجكز لممجنكف كالمعتكه
كالس يو كذك الغ مة أف يككف أيان منيـ محكمان متى تـ التكقي الحجر عميو(.)1
ار بالحجر عميو قبؿ إمدار
كيرل البعض أنو إذا تكلى يخمان ما ميمة التحكيـ ،ـ مدر قر ان
حكـ التحكيـ يتكجب تنحيو ،أك رده مف قبؿ األطراؼ ،فيذا أمدر حكـ التحكيـ كاف باطبلن ،أما إذا
مدر حكـ التحكيـ كبعد ذلؾ مدر قرار بالحجر عمى المحكـ ،فيف حكـ التحكيـ محيو ال يمحقو
البطبلف إال إذا أميب المحكـ بالعتو أك الجنكف بعد ق ؿ باب المرافعة ،كلـ يعمـ األطراؼ بذلؾ أك
إذا أميب المحكـ بالغ مة أك الس و ككاف أحد األطراؼ يعمـ بذلؾ دكف أف تعمـ األطراؼ األخرل
بذلؾ لمدكر حكـ التحكيـ لمالحو فيعد ىذا الحكـ باطبلن (.)2
كنرل أنو ال يجكز لمقامر المتذكف في التمرؼ بتمكالو أف يككف محكما؛ كذلؾ ألف اإلذف
القلائي الممنكح لو عادةن ما يحدد لو قيمة الماؿ الذم يجكز أف يتمرؼ فيو ،كنكع التمرفات التي
يجرييا ،كبالتالي ال يككف لو الحؽ في تكلي ميمة التحكيـ.

()1
()2

كفاء حسنى  :مرج سابؽ ،ص.78
لزىر بف سعيد ككرـ النجار  :مرج سابؽ ،ص  130كما بعدىا .
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ث لث ً :أال يكون ال حكم حرو ً ن حقوقه ال د ية:
ال يجكز تعييف المحكـ لم مؿ في النزاع إذا كاف المحكـ محركمان مف حقكقو المدنية ،كبالتالي
ال يجكز لمف حرـ مف مبايرة ىذه الحقكؽ القياـ بميمة التحكيـ(.)1
كيرل البعض أف ىذا الحظر ىك فيما يتعمؽ بالحقكؽ المدنية ،أما مف كاف محركمان مف مبايرة
حقكقو السياسية لدكاف سياسية فتنيا ال تنقص مف إدراكو ،كال تناؿ مف كماؿ أىميتو ،لذا يجكز
تعييف مف كاف محركمان مف مبايرة حقكقو السياسية ليتكلى ميمة التحكيـ في قانكف التحكيـ
ال مسطيني كاألردني(.)2
رادع ً  :أال يكون حكو عمى ال حكم دجري ة خمة د لشرف أو األ ة:
ً
و
و
باليرؼ أك األمانة أف يباير ميمة
جنحة مخمة
جناية أك
ال يجكز لمف حكـ عميو باإلدانة في
التحكيـ ( ،)3كمف ـ فيف الحكـ بالبراءة ال يحكؿ دكف اختياره أك تعينو محكمان( ،)4ككذلؾ الحاؿ مف
يرد إليو اعتباره يجكز لو تكلي ميمة التحكيـ كذلؾ في قانكف التحكيـ ال مسطيني(.)5
أما في قانكف التحكيـ األردني فالنص مريو في عدـ تعييف المحكـ المحككـ عميو بجناية أك
جنحة مخمة باليرؼ أك األمانة حتى كلك رد إليو اعتباره.

))1

لزىر بف سعيد ككرـ النجار :مرج سابؽ ،ص .131

( )2عدناف الحافي :إجراءات التحكيـ في القانكف ال مسطيني دراسة تحميمية مقارنة م التحكيـ الممرم كاألردني رسالة ماجستير نكقيت
بمعيد البحكث كالدارسات العربية ،بممر سنة  ،2004ص .33

))3
()4
()5

أحمد أبك الكفا :عقد التحكيـ ،مرج سابؽ ،فقرة  ،66ص .169
إبراىيـ الجغبير :مرج سابؽ ،ص .205
عدناف الحافي إجراءات التحكيـ ،مرج سابؽ ،ص .33
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كيرل البعض أنو يجب حرماف مف حكـ عميو بعقكبة جناية أك جنحة مخمة باليرؼ أك األمانة
()1

مف مبايرة ميمة التحكيـ حتى كلك رد إليو اعتباره أسكة بالقلاء

كنقترح عمى الميرع األردني بالنص عمى عبارة "ما لـ يرد إليو اعتباره " في نص ال قرة األكلى
مف المادة  15مف قانكف التحكيـ أسكة بالميرع ال مسطيني في نص المادة التاسعة مف قانكف
التحكيـ ال مسطيني ،كذلؾ ككف رد االعتبار لو قيمتو كمف ـ أعماؿ ىذه القيمة تجاه مف رد إليو
اعتباره كحتي ال نحرـ مف رد إليو اعتباره مف مبايرة عممو كالح اظ عمى ممدر دخمو؛ لذا كاف مف
األجدر عمى الميرع األردني األخذ بعيف االعتبار بقيمة رد االعتبار.
خ س ً :عدم شهر إفالس ال حكم:
يحظر القانكف عمى مف أيير إفبلسو مف تكلي ميمة التحكيـ؛ ألنو أمبلن ال يممؾ التمرؼ
في حقكقو متى تـ يير إفبلسو ،كىذا يعني أنو ال يك ي أف يككف قد تكقؼ عف الدف فبل بد مف
حكـ قلائي بيير إفبلسو () 2؛ كذلؾ حرمان مف الميرع عمى أف ال يككف المحكـ الذم يير
إفبلسو عرلةن إلى لمريكة مف أحد الخمكـ ،كبالتالي التت ير عمى ق ارره بال مؿ في النزاع( ،)3إال
إذا رد إليو اعتباره فيجكز حينيا أف يككف محكمان( ،)4كىذا كفقان ألحكاـ قانكف التحكيـ ال مسطيني.
بينما في قانكف التحكيـ األردني فبل يجكز أف يباير الم مس ميمة التحكيـ حتى كلك رد إليو
اعتباره .

( )1فتحي كالي :قانكف التحكيـ ،مرج سابؽ ،فقرة  ،114ص .232
))2
))3

إبراىيـ الجغبير :مرج سابؽ ،ص .205
كفاء حسني :مرج سابؽ ،ص .78

) )4حمزة حداد :مرج سابؽ ،فقرة  ،274ص .212
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كيرل البعض أنو ال يجكز أف يتكلى مف أيير إفبلسو ميمة التحكيـ حتى كلك رد إليو اعتباره،
ألف رد االعتبار ال ين ي بكت االتياـ المكجو إليو ،كفي ىذا األمر إخبلؿ بال قة الكاجبة فيو(.)1
الفرع الث ي
الشروط االتف قية
يجكز لؤلطراؼ في التحكيـ أف ييترطكا في المحكـ بعض اليركط التي قد تت ؽ كطبيعة
النزاع القائـ بينيـ؛ كذلؾ حرمان منيـ عمى سرعة ال مؿ في الخمكمة مف قبؿ المحكـ الذم تتكفر
فيو ىذه اليركط ،كنبيف ذلؾ تباعان عمى النحك اآلتي:
أوالً :ج س ال حكم:
نمت ال قرة ال انية مف المادة  15مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو" -:ال ييترط في
و
جنس محدد ،إال إذا ات ؽ طرفا التحكيـ أك نص القانكف عمى غير ذلؾ" ،كال
المحكـ أف يككف مف
مقابؿ ليذا النص في قانكف التحكيـ ال مسطيني.
و
جنس
كيتلو مف النص السابؽ بتف الميرع األردني لـ ييترط في المحكـ أف يككف مف
محدد ،كبالتالي يجكز في قانكف التحكيـ أف يككف المحكـ رجبلن أك ام أرة ،إال إذا ات ؽ األطراؼ
مراحةن عمى عدـ اختيار الم أرة كمحكـ أك نص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ(.)2
كيرل البعض بتف الميرع ال مسطيني في قانكف التحكيـ كاف لـ ينص مراحةن عمى تكلي
المرأة ميمة التحكيـ ،إال أنو ي يـ لمنان أف الميرع بعدـ النص عمى ذلؾ أنو ترؾ مستلة تحديد
و
بيكؿ كامؿ لؤلطراؼ( ،)3كنؤيد ىذا الرأم كنستند في ذلؾ إلى نص ال قرة
جنس المحكـ كجنسيتو
))1

ميند المانكرم  :مرج سابؽ ،ص 67

))3

عدناف الحافي  :إجراءات التحكيـ ،مرج سابؽ ،ص .42

) )2عيسي الطراكنة  :مرج سابؽ ،ص .42
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األكلى مف المادة  8مف قانكف التحكيـ ال مسطيني كالتي نمت عمى أنو" -:تيكؿ ىيئة التحكيـ
بات اؽ األطراؼ".
كيجم ال قو الممرم عمى جكاز تحكيـ المرأة؛ ألنيا أمبحت في النظـ الحدي ة تتمت
بالحقكؽ المدنية كالسياسة م ؿ الرجؿ تمامان ،باإللافة إلى أف فمس ة التحكيـ ذاتيا تقكـ عمى قة
الخمكـ في يخمية المحكـ؛ لذا ال يكجد ما يمن قانكنان المرأة مف التحكيـ متى حازت قة
الخمكـ(.)1
ث ي ً :ج سية ال حكم:
نمت ال قرة ال انية مف المادة  15مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو" -:ال ييترط أف
يككف المحكـ  ،......مف جنسية معينة إال إذا ات ؽ طرفا التحكيـ ،أك نص القانكف عمى غير ذلؾ"،
كال يكجد نص مقابؿ ليذه النص في قانكف التحكيـ ال مسطيني.
و
جنسية معينة ،كما لـ
كبالتالي ال ييترط قانكف التحكيـ األردني أف يككف المحكـ مف
ييترط أف يككف المحكـ كطنيان ،كانما ترؾ ىذه المستلة لمحض إرادة األطراؼ أك نص القانكف(.)2
و
جنسية أخرل ،كقد يككف
فقد يككف المحكـ مف جنسية الطرؼ الذم اختاره ،كقد يككف مف
مف جنسية الدكلة التي يجرم فييا التحكيـ ،كقد يككف مف جنسية دكلة أخرل غير التي يجرم فييا
معيار حاسمان في اختيار المحكـ ،غير أف حرية األطراؼ ليست مطمقة
التحكيـ ،فالجنسية ليست
ان
في ىذا اليتف خامةن في التحكيـ المؤسسي حيث تكجد لكائو كقكائـ تحمؿ اسـ محكميف معينيف

) )1أبك العبل النمر ،مرج سابؽ ،ص .44
))2

عيسى الطراكنة  :مرج سابؽ ،ص .43
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داخؿ ىذه المؤسسة التحكيمية ،كتككف حرية األطراؼ في االختيار مقيدة لمف أسماء المحكميف
مف لمف ىذه القكائـ(.)1
كنرل أف اختبلؼ جنسية المحكـ عف جنسية األطراؼ ،يعمؿ عمى طمتنة الخمكـ عمى
حياد المحكـ كنزاىتو كاستقبللو ،خامة كأنو أجنبي عنيـ ،كال مممحة لو في النزاع القائـ بينيـ.
ث لث ً :خدرة ال حكم:
رغـ أىمية عنمر الخبرة في اليخص القائـ بميمة التحكيـ ،إال أنيا ال تعد يرطان
الختياره ،إال بيرادة الخمكـ؛ ألف الخبرة ىي مبعث ال قة في المحكـ كحكـ التحكيـ ،كلذلؾ يمكف أف
يككف المحكـ جاىبلن بالقانكف أك بالقراءة أك الكتابة ،بيرط أف ال يككف كحده في ىيئة التحكيـ ،بؿ
يجكز تعييف محكـ من ردان جاىبلن بالقراءة كالكتابة بيرط أف يعيف كاتب يساعده في الكتابة(.)2
إال أف أغمب منازعات التحكيـ خامةن عمى معيد التجارة الدكلية ال بد فييا مف االستعانة
بخبير مف قبؿ ىيئة التحكيـ؛ لذلؾ يرل البعض أنو إذا كاف ال بد مف االستعانة بخبير في مجاؿ
التحكيـ فاألفلؿ أف يعيف الخبير محكـ بدالن مف االستعانة بو مف قبؿ ىيئة التحكيـ؛ كذلؾ لسرعة
اإلجراءات كقمة الن قات كىذه مف أىـ مميزات التحكيـ التجارم الدكلي(.)3
رادع ً :كف ءة ال حكم:
رغـ أف تيريعات التحكيـ محؿ الدراسة أعطت أطراؼ التحكيـ الحرية في اختيار المحكـ
و
عامة تتعمؽ بلماف مبلحية المحكـ ألداء ميمة ال مؿ في
إلرادة األطراؼ ،إال أف ىناؾ لكابطى
النزاع المطركح عميو؛ لذلؾ يكجد عمى عاتؽ األطراؼ المحتكمة مسؤكلية اختيار المحكـ الكؼء
()1
()2
()3

عدناف الحافي  :إجراءات التحكيـ ،مرج سابؽ ،ص .42
كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص  89كما بعدىا.
محسف ي يؽ :مرج سابؽ ،فقرة  ،22ص 30.
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القادر عمى تحقيؽ العدالة ،بعيدان عف الممالو اليخمية ( ،) 1كبالتالي يجب عمى الخمكـ أف
يختاركا محكمان ذك ك اءة مكلكعية ،كمتخمص عالمان بقكاعد كأمكؿ ميمة التحكيـ في النزاع
بناء عمى اعتبار يخمي بيـ(،)2
المعركض عميو خامةن كأف الخمكـ عادةن ما يختاركف المحكـ ن
و
و
تمرس
كتكافر الك اءة في المحكـ تعمؿ عمى التكمؿ لحؿ عاجؿ في حسـ النزاع ،خامةن مف محكـ ٌ
في مينة التحكيـ كاحاطتو باألعراؼ كالتقاليد التي تحكميا باإللافة إلى لماف سير إجراءات
بيكؿ سميـ كمكالن إلى و
و
حكـ محيو(.)3
التحكيـ

ال طمب الث ي
كيفية اختي ر ال حكم
ت هيد وتقسيم:
إف الختيار المحكـ أىمية بالغة في مجاؿ التحكيـ ،حيث إف كؿ خمـ يرغب في تعييف
المحكـ المناسب لو كالذم يرل فيو أنو ىك األقدر عمى ال مؿ في النزاع ،كما أنو في بعض
حاالت التحكيـ يككف الختيار المحكـ طاب يخمي ،كعبلقتو بالخمكـ أك معرفتو بطبيعة النزاع
تدخؿ مف أحد ،كأف يختار و
و
كؿ
القائـ بينيـ ،كاألمؿ أف يتـ تعييف المحكـ بات اؽ الخمكـ ،دكف
منيـ المحكـ الخاص بو إذا كانت ىيئة التحكيـ تتككف مف أك ر مف محكـ ،كيتـ كذلؾ اختيارىـ
لممحكـ ال الث أك المرجو ،إال أنو ىناؾ حاالت يمتن فييا الخمكـ أك أحدىـ عف اختيار محكمو
أك اختيار المحكـ ال الث ،األمر الذم يجعؿ مف تدخؿ القلاء في ىذه الحالة أم انر البد منو، ،
حرمان عمى عدـ عرقمة البدء بيجراءات التحكيـ ،كيككف ذلؾ بتقديـ طمب مف أحد الخمكـ لد
الخمـ الممتن عف تعييف محكـ أك االيتراؾ في تعييف المحكـ ال الث ،كنبيف ذلؾ في فرعيف
))1
))2
))3

ميند المانكرم :مرج سابؽ ،ص .64
أبك العبل النمر :مرج سابؽ ،ص .40
كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص  ،92كما بعدىا.
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نتناكؿ في ال رع األكؿ :التعييف االت اقي لممحكـ ،كنتناكؿ في ال رع ال اني :التعييف القلائي
لممحكـ ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
الفرع األول
التعيين االتف قي لم حكم
أوالً :حرية األطراف في تعيين هيئة التحكيم:
نمت ال قرة األكلى مف المادة  8مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:تيكؿ ىيئة
و
محكـ أك أك ر  ،"......كنمت المادة  14مف قانكف التحكيـ األردني
التحكيـ بات اؽ األطراؼ مف
و
محكـ كاحد أك أك ر ،فيذا لـ يت قا عمى عدد
عمى أنو" -:أ -تيكؿ ىيئة التحكيـ بات اؽ الطرفيف مف
المحكميف كاف العدد بلث .ب -إذا تعدد المحكمكف كجب أف يككف عددىـ كت انر كاال كاف التحكيـ
باطبلن ".
يتبيف مف ىذيف النمييف أف الميرع ال مسطيني ترؾ تيكيؿ ىيئة التحكيـ إلرادة األطراؼ
مف محكـ أك أك ر ككذلؾ فعؿ الميرع األردني ،إال أنو ألاؼ بتنو إذا لـ يت ؽ األطراؼ عمى عدد
كتر
المحكمكف كاف عددىـ بلث ،أما إذا كاف عدد المحكميف أك ر مف ذلؾ فيجب أف يككف العدد ان
كاال كاف التحكيـ باطبلن.
كاألمؿ في التحكيـ أف األطراؼ ىـ مف يعينكا المحكـ؛ كذلؾ ألف مبعث االت اؽ عمى
التحكيـ جاء مف ال قة في حسف تقدير المحكـ كفي حسف عدالتو ،كيتـ ىذا التعييف إما بتعييف
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اع بينيـ سيتـ التحكيـ فيو
يخص المحكـ أكم تو ،كذلؾ بتف يت ؽ األطراؼ بتنو في حالة كقكع نز و
محاـ أك تاجر ،أك بتعييف و
بكاسطة و
جية معينة تتكلى التحكيـ في ىذا النزاع(.)1
كعمى ذلؾ فيف جكىر التحكيـ اإلرادة ،كال يتمكر أف ي رض عمى األطراؼ محكميف رغمان
عنيـ ،كاال ال ي ترؽ التحكيـ عف قلاء الدكلة ،كاذا كاف مف حؽ األطراؼ تنظيـ إجراءات التحكيـ
فمف باب أكلى ليـ الحؽ في تيكيؿ ىيئة التحكيـ ،كاال لما فكركا أمبلن في المجكء إلى التحكيـ(.)2
ث ي ً :عدد أعض ء هيئة التحكيم:
و
محكـ أك أك ر ،كفقان لنص
إف عدد أعلاء ىيئة التحكيـ في قانكف التحكيـ ال مسطيني ىك
ال قرة األكلى مف المادة ال امنة ،كنمت ال قرة ال انية مف ىذه المادة عمى أنو" -:إذا لـ يت ؽ عمى
تيكيؿ ىيئة التحكيـ يختار كؿ طرؼ محكمان ،كيختار المحكمكف مرجحان ،إال إذا ات ؽ األطراؼ
عمى خبلؼ ذلؾ".
كىذا يعني أف عدد المحكميف في قانكف التحكيـ ال مسطيني يمكف أف يككف كتريان ،كذلؾ في
حالة ككف المحكـ فردان ،أك اختار كؿ طرؼ محكـ كاختار المحكميف مرجو ،إال إذا ات ؽ األطراؼ
عمى أف ال يككف ىناؾ مرجو فيككف عدد ىيئة التحكيـ زكجيان.
الميرع قد ترؾ لسمطاف اإلرادة عدـ التقيد بقاعدة الكترية ،فيذا اختار
كبالتالي يككف
ٌ
األطراؼ محكماف يككف ليما تعييف المرجو إذا رغبا في ذلؾ ،كلف يقكما بتعييف المرجو إال إذا
ظير خبلؼ بينيما ،أما إذا ات قا عمى تعييف المرجو فيككف لؤلخير سمطة إمدار القرار ،بمعنى أف

()1
()2

عمي البياني :مرج سابؽ ،ص .121
أحمد سبلمة :التحكيـ في المعامبلت المالية الداخمية كالدكلية كالمدنية كالتجارية كاإلرادية كالجمركية كاللريبية ،دراسة مقارنة ،الطبعة

األكلى ،دار النيلة العربية ،2006 ،فقرة  ،128ص .351
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الميرع جعؿ مف المرجو في ىيئة التحكيـ التي تمدر القرار إذا كاف رأيو مخال ا لرأم
المحكميف(.)1
بينما ايترط الميرع األردني أنو يجب في حالة تعدد المحكميف أف يككف عددىـ كت انر؛
كذلؾ لغايات الترجيو عند االختبلؼ في الرأم؛ كذلؾ ألف قاعدة الكترية في تيكيؿ ىيئة التحكيـ
اء أكاف التيكيؿ بيرادة األطراؼ
ىك األك ر تماييان م ركح التحكيـ كال مس ة التي يقكـ عمييا ،سك ى
أكمف قبؿ المحكمة ،كاال كاف حكـ التحكيـ باطبلن ( .)2كاذا كاف ىذا الحكـ قد مدر مف ىيئة تحكيـ
زكجية التيكيؿ فيف القالي يجب عميو عند تقديـ طمب لتن يذه أف يتمسؾ مف تمقاء ن سو كيقلي
ببطبلنو ،حتى كلك لـ يطعف في حكـ التحكيـ ليذا السبب ،كذلؾ لمخال ة الحكـ المادر عف ىيئة
التحكيـ زكجية التيكيؿ لنص آمر في قانكف التحكيـ(.)3
كيتـ ت ليؿ المحكـ ال رد ألنو أقؿ ن قة ،كأقدر عمى ال مؿ في النزاع بالسرعة المنيكدة،
بينما نظاـ تعدد المحكميف في لؿ عف المحكـ ال رد في أنو يحقؽ لمانةن أكبر؛ لمعناية ب حص
النزاع كالدقة في القرار الذم يمدر فيو ،ككمما كاف النزاع معقدان تطمب التعدد ،أما إذا كاف غير
معقد فبل يحتاج إال إلى محكـ فرد(.)4
ث لث ً :تشكيل هيئة التحكيم ال ؤسسي:
نمت المادة 10مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:بما ال يتعارض م أحكاـ ىذا
القانكف إذا عيف ات اؽ التحكيـ مؤسسة تحكيـ فينو يتـ في إطار قكاعدىا تنظيـ إجراءات التحكيـ بما

))1

ناظـ عكيلة :يرح قانكف التحكيـ ،دكف طباعة ،دكف دار نير 2001 ،ص ،36كما بعدىا.

))2

إبراىيـ الجغبير :مرج سابؽ ،ص ،189كما بعدىا.

))4

محسف ي يؽ :مرج سابؽ ،فقرة  ،149ص  ،219كما بعدىا.

) )3عامر الباطنية :مرج سابؽ ص.189
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في ذلؾ مبلحية تعييف ىيئة التحكيـ كاإليراؼ عمييا ،كتحديد الن قات البلزمة ،ككي ية تكزيعيا
عمى األطراؼ ،كالبت في طمب رد ىيئة التحكيـ أك أحد أعلائيا".
كال يكجد نص مقابؿ ليذا النص في قانكف التحكيـ األردني ،كلكف ي يـ ما جاء في ىذا
النص مف خبلؿ نص المادة  24مف قانكف التحكيـ األردني ،كالتي تتعمؽ بيجراءات التحكيـ كالتي
نمت عمى أنو" -:لطرفي التحكيـ االت اؽ عمى اإلجراءات التي تتبعيا ىيئة التحكيـ ،بما في ذلؾ
حقيا في إخلاع ىذه اإلجراءات لمقكاعد المتبعة في أم مؤسسة ،أك مركز تحكيـ في المممكة أك
خارجيا ."....
كاف كنا نكمي الميرع األردني بيلافة نمان يتعمؽ بتيكيؿ ىيئة التحكيـ في نظاـ التحكيـ
المؤسسي كما فعؿ الميرع ال مسطيني بنص المادة 10مف قانكف التحكيـ.
كيتـ المجكء لمتحكيـ المؤسسي بيرادة األطراؼ ،حيث ي لمكف أحيانان مراكز أك مؤسسات
و
مكانة كخبروة كقبكؿ في مجاؿ التحكيـ ،كما تيتمؿ
دائمة لمتحكيـ في النزاع؛ كذلؾ لما تحظى بو مف
عميو لكائحيا مف قكاعد معمكمة يسيؿ الرجكع إلييا للبط عممية التحكيـ ،باإللافة إلى أنيا تعد
قكائـ بتسماء المحكميف مف أمحاب الخبرات المتنكعة المييكد ليـ بالك اءة ،فلبلن عف أف الحكـ
الذم سيمدر عف ىيئة التحكيـ سيحظى بتقدير أدبي لدل القالي عند إمدار األمر بتن يذه(.)1
فيذا ات ؽ األطراؼ عمى أف يحكـ النزاع فيما بينيـ مؤسسة تحكيـ ،فيذا يعني أنيـ فكلكا
ىذه المؤسسة في اختيار المحكميف بدالن عنيـ()2؛ كذلؾ عمى اعتبار أف االت اؽ عمى مؤسسة معينة
تـ اختيار المحكـ مف قبؿ المؤسسة كرفض مبايرة
يعني ت كيليا في تعييف المحكـ ،فيذا ما ٌ

()1
()2

إبراىيـ الجغبير  :مرج سابؽ ،ص 197
محمكد بريرم  :مرج سابؽ ،فقرة  ،41ص 74
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ميمتو ،أك قاـ مان تعذر عميو القياـ بميمتو فينو يككف مف الكاجب أيلان تطبيؽ قكاعد ىذه الييئة
فيما يتعمؽ بمف يحؿ محؿ المحكـ األممي (.)1
الفرع الث ي
التعيين القض ئي لهيئة التحكيم
أوالً :ح الت تدخل ال حك ة في تعيين هيئة التحكيم:
بناء عمى طمب أحد
نمت المادة  11مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو -1" -:-:ن
األطراؼ أك ىيئة التحكيـ تعيف المحكمة المختمة محكمان أك مرجحان مف لمف قائمة المحكميف
المعتمديف مف ك ازرة العدؿ ،كذلؾ في الحاالت اآلتية :أ -إذا كاف ات اؽ التحكيـ يقلي بيحالة
النزاع إلى محكـ كاحد ،كلـ يت ؽ األطراؼ عمى تسمية ذلؾ المحكـ  .ب -إذا كاف لكؿ طرؼ الحؽ
في تعييف محكـ مف قبمو كلـ يقـ بذلؾ .ج -إذا لـ يقبؿ المحكـ ميمتو كتابة خبلؿ خمسة عير
يكمان مف تاريخ عممو باختياره محكـ .د -إذا اعتذر المحكـ أك محكـ أحد األطراؼ في التحكيـ
المتعدد عف القياـ بالتحكيـ ،أك أمبو غير أىؿ لذلؾ ،أك غير قادر عميو كلـ يعيف األطراؼ أك
ذلؾ الطرؼ خم ان لو .ق -إذا كاف عمى المحكميف تعييف مرجحان كلـ يت قكا .ك -إذا رفض أك اعتذر
المرجو عف القياـ بالتحكيـ ،كلـ يتلمف ات اؽ التحكيـ كي ية تعييف خم ان لو كلـ يت ؽ األطراؼ عمى
تعييف ذلؾ الخمؼ" ،كنمت المادة  16مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو" - :أ -لطرفي التحكيـ
االت اؽ عمى اختيار المحكميف كعمى كي ية اختيارىـ كتاريخو فيذا لـ يت قا عمى غير ذلؾ تتب
اإلجراءات التالية  -1 :إذا كانت ىيئة التحكيـ تتككف مف محكـ كاحد تتكلي المحكمة المختمة
بناء عمى طمب أحد الطرفيف -2.كاذا كانت ىيئة التحكيـ ميكمة مف بل ة محكميف يعيف
تعيينو ن
كؿ طرؼ محكمان ،كيت ؽ المحكماف المعيناف عمى تعييف المحكـ ال الث ،فيذا لـ يعيف أحد الطرفيف
) )1محمد التحيكم  :مرج سابؽ ،ص  164كما بعدىا
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محكمو خبلؿ الخمسة عير يكمان التالية لتسممو طمبان بذلؾ مف الطرؼ اآلخر ،أك إذا لـ يت ؽ
المحكماف المعيناف عمى اختيار المحكـ ال الث خبلؿ الخمسة عير يكمان التالية لتعييف محكـ آخر
بناء عمى طمب أم مف الطرفيف ،كتككف رئاسة ىيئة التحكيـ
تتكلى المحكمة المختمة تعيينو ن
لممحكـ الذم اختاره المحكماف المعيناف ،أك الذم عينتو المحكمة".
يتبيف مف النميف السابقيف أف ىناؾ عدة حاالت تتدخؿ فييا المحكمة ،لتعييف ىيئة
التحكيـ نذكرىا عمى النحك اآلتي :
 -1عدم االتف ق عمى تعيين ال حكم الفرد:
إذا كانت ىيئة التحكيـ ميكمة مف محكـ كاحد كلـ يت ؽ األطراؼ عمى تسميتو أك تعينيو،
بناء عمى طمب أحد األطراؼ (.)1
تكلت المحكمة المختمة أمبلن ب مؿ النزاع تعينو ،كذلؾ ن
 -2عدم قي م أحد األطراف دتعيين حك ه:
إذا كانت ىيئة التحكيـ ميكمة مف محكميف في قانكف التحكيـ ال مسطيني أك بل ة محكميف
في قانكف التحكيـ األردني ،كلـ يقـ أم طرؼ بتعييف المحكـ الخاص بو.
ف ي ىذه الحالة تتكلى المحكمة المختمة تعييف المحكـ بدالن عف الطرؼ الذم لـ يقـ
بتعييف محكمو( ،)2كيككف ذلؾ خبلؿ خمسة عير يكمان مف اليكـ التالي لتسممو طمب التعييف مف
الطرؼ اآلخر كذلؾ ،كفقان لنص ال قرة ال انية مف قانكف التحكيـ األردني.

))1

أ يرؼ الرفاعي :النظاـ العاـ كالقانكف الكاجب التطبيؽ عمى اإلجراءات التحكيـ كفي العبلقات ذات العنمر األجنبي ،دراسة فقيية

قلائية مقارنة ،دكف طبعة ،دار ال كر الجامعي ،اإلسكندرية  ،2003ص .33

()2

عبد الحميد اليكاربي :التحكيـ كالتمالو في لكء ال قو كالقلاء ،الطبعة ال انية ،نيتت المعارؼ باإلسكندرية ،2000 ،ص .59
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 -3إذا لم يقدل ال حكم ه ته:
إذا تـ اختيار المحكـ مف قبؿ األطراؼ ،كقاـ ىذا المحكـ بعدـ قبكؿ ميمتو خبلؿ خمسة
بناء عمى طمب احد
عير يكما مف تاريخ عممو باختياره محكمان ،تتكلى المحكمة تعييف المحكـ ن
الطرفيف ،ما لـ ينص االت اؽ عمى كي ية اختيار محكـ بدالن مف المحكـ الذم لـ يقبؿ ميمتو(.)1
 -4إذا اعتذر ال حكم أو فقد أهميته أو أص ده ع رض:
فيذا اعتذر المحكـ ال رد ،أك محكـ أحد األطراؼ في حالة كاف لكؿ طرؼ اختيار محكـ
عف القياـ بميمة التحكيـ ،أك فقد أىميتو أك ظير سبب يمنعو مف ممارسة عممية التحكيـ ،كأمبو
غير مالو لممارسة التحكيـ ،كيمابتو بمرض يمنعو مف العمؿ ( .)2كلـ يعيف األطراؼ خم ان لو أك
لـ يعيف الطرؼ الذم اعتذر محكمو أك فقد أىميتو أك أمابو عارض يككف لممحكمة أف تعيف خم ان
ليذا المحكـ .
 -5إذا لم يتفق ال حك ن عمى تعيين رجح:
فيذا لـ يت ؽ المحكماف المعيناف عمى اختيار المحكـ المرجو تكلت المحكمة المختمة
بناء عمى طمب أحد الخمكـ ،كيككف لممحكـ الذم عينتو المحكمة في ىذه
بتعييف ىذا المحكـ ،ن
الحالة رئاسة ىيئة التحكيـ( ،)3كيككف ذلؾ خبلؿ خمسة عير يكمان مف اليكـ التالي لتعييف آخر
المحكميف ،كذلؾ كفقان لنص ال قرة ال انية مف المادة  16مف قانكف التحكيـ األردني.

()1
()2
))3

عدناف الحافي :مرج سابؽ ،ص .245
أحمد أبك الكفا :عقد التحكيـ ،مرج سابؽ ،فقرة  ،74ص .184
لزىر بف سعيد ككرـ النجار :مرج سابؽ ،ص .111

64

 -6إذا رفض أو اعتذر ال رجح عن التحكيم:
إذا رفض أك اعتذر المرجو عف القياـ بميمة التحكيـ كلـ يت ؽ األطراؼ عمى كي ية تعييف
بناء عمى طمب أحد الخمكـ(.)1
مرجحان خم ان لو ،يككف لممحكمة أف تعيف مرجحان خم ان لو ن
كتجدر اإليارة إلى أف المادة  11مف قانكف التحكيـ ال مسطيني ألزمت األطراؼ في حالة
عدـ قياميـ باالت اؽ عمى تعييف ىيئة التحكيـ أف يقكمكا بتيكيؿ ىيئة التحكيـ مف لمف قائمة
المحكميف المعتمديف مف ك ازرة العدؿ ( ،)2كقد خمى قانكف التحكيـ األردني مف ذلؾ؛ لذلؾ نرل أف
الميرع األردني كاف مكفقان أك ر مف الميرع ال مسطيني في ذلؾ؛ حيث أنو يجب ترؾ حرية اختيار
بناء عمى ال قة التي يكلييا األطراؼ ليـ دكف إجبار أك فرض محكـ عمييـ ال
األطراؼ لممحكميف ن
اء أك عقكبة عمى عدـ ات اؽ عمى تيكيؿ ىيئة التحكيـ لذلؾ
يكلكف ال قة فيو ،كحتى ال يعد ذلؾ جز ن
نكمي الميرع ال مسطيني بلركرة حذؼ عبارة "مف لمف قائمة المحكميف المعتمديف مف كزارة
العدؿ "مف نص المادة  11مف قانكف التحكيـ ال مسطيني.
يقدـ مف خبلليا طمب التعييف
يعيف المدة التي ٌ
كيبلحظ أف قانكف التحكيـ ال مسطيني لـ ٌ
اء في حالة تعييف المحكـ ال رد أك المحكمكف أك المرجو كذلؾ خبلفان لقانكف التحكيـ
لممحكمةػ سك ى
األردني الذم جعؿ ىذه المدة بخمسة عير يكمان التالية مف تاريخ تسميـ الطرؼ ،الذم لـ يعيف
محكمو طمب التعييف مف الطرؼ الذم عيف محكمو ،ككذلؾ المرجو كنكمي الميرع ال مسطيني
بلركرة تحديد ىذه المدة بخمسة عير يكمان كما فعؿ الميرع األردني؛ كذلؾ حرمان عمى عدـ
عرقمة تيكيؿ ىيئة التحكيـ مف قبؿ األطراؼ كمف ـ عرقمة السرعة المنيكدة مف التحكيـ.

()1
()2

عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .249
عدناف الحافي  :المرج ن سو ،ص .250
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ث ي ً :قرار ال حك ة دتعيين هيئة التحكيم:
نمت ال قرة ال انية مف المادة  11مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:تمدر
المحكمة قرارىا بالتعييف خبلؿ خمسة عير يكمان مف تاريخ تبميغ الطرؼ اآلخر بنسخة الطمب،
كيككف القرار غير قابؿ لمطعف" ،كيقابميا نص ال قرة ج مف البند ال الث مف المادة  16مف قانكف
التحكيـ األردني كالتي نمت عمى أنو" -:تراعي المحكمة في المحكـ الذم تختاره اليركط التي
يتطمبيا ىذا القانكف كتمؾ التي ات ؽ عمييا الطرفاف ،كتمدر قرارىا باختيار المحكـ عمى كجو
السرعة ،كال يككف ىذا القرار قاببلن لمطعف فيو بتم مف طرؽ الطعف".
يقدـ طمب تعييف المحكـ إلى المحكمة المختمة أمبلن بنظر النزاع ،كتتكلى القياـ بتعييف
المحكـ البديؿ الذم رفض التحكيـ ،أك اعتذر أك ،حالت ظركفو دكف مبايرتو ميمة التحكيـ أك
االستمرار فييا(.)1
يجب عمى المحكمة أف تمدر قرارىا بالتعييف خبلؿ خمسة عير يكمان مف تاريخ تبميغ
الطرؼ الذم لـ يعيف محكمو أك ييترؾ في تعينيو بنسخة طمب التعييف؛ حتى يتمكف األخير مف
تقديـ دفاعو لممحكمة ،ألنو ال يجكز لممحكمة أف تعيف محكـ دكف االستماع إلى دفاع الطرفيف(.)2
كقد جاء في نص ال قرة ج مف المادة 16مف قانكف التحكيـ األردني أف تراعي المحكمة
عند تعينييا لممحكـ اليركط التي يتطمبيا القانكف ،أك ات اؽ الطرفيف في الحكـ ( ،)3كىذا ما لـ
يتطمبو قانكف التحكيـ ال مسطيني.

) )1عامر البطانية :مرج سابؽ ،فقرة  ،299ص .229
()2
()3

عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .253
حمزة حداد :مرج سابؽ ،فقرة  ،307ص .235
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كيرل البعض أف عدـ ايتراط ىذا اليرط في قانكف التحكيـ ال مسطيني ،يعني أف األمر
مترككان لسمطة القالي التقديرية ،كفقان لما يراه القالي مناسبان في خمكمة التحكيـ(.)1
كتتكيدان عمى حرص الميرع ال مسطيني في سير خمكمة التحكيـ فقد ألزـ المحكمة بال مؿ
في طمب تعييف المحكـ خبلؿ خمسة عير يكمان مف تاريخ تبميغ الطرؼ اآلخر بنسخة الطمب
كجعؿ أيلان قرار المحكمة بالتعييف غير قابؿ لمطعف بتم طر و
يقة مف طرؽ الطعف(.)2
ككذلؾ الحاؿ ال يجكز الطعف في قرار تعييف المحكـ مف قبؿ المحكمة في قانكف التحكيـ
األردني ،كم ذلؾ يمكف الطعف في قرار التحكيـ بطريقة غير مبايرة عف طريؽ الطعف في حكـ
التحكيـ ذاتو عمى أساس أف المحكـ لـ يكف تعيينو قانكنيان(.)3
كيبلحظ أف قانكف التحكيـ األردني لـ يحدد المدة التي عمى المحكمة أف تقكـ بتعييف
المحكـ خبلليا ،كاكت ى بترؾ المستلة لممحكمة عمى أف تعيف ىذا المحكـ بالسرعة المنيكدة.

()1عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .253
()2
()3

ناظـ عكيلة :مرج سابؽ ،ص .45
حمزة حداد :مرج سابؽ ،فقرة  ،305ص .234
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الفصل الث ي
صالحي ت ال حكم والت از ته وحقوقه
ت هيد وتقسيم:
حتى يتمكف المحكـ مف القدرة عمى ال مؿ في النزاع يجب أف يككف لو سمطات تخكلو
و
قاض خاص ،كال تككف لو السمطات المخكلة
السيطرة عمى عممية التحكيـ؛ كذلؾ ألف المحكـ
لمقالي في قلاء الدكلة؛ لذلؾ ك ؿ لو القانكف العديد مف اللمانات التي تمكنو مف القدرة عمى
لماف سير العممية التحكيمية ،السيما كأف التحكيـ نظاـ يمر بعد ًة مراحؿ ،تبدأ المرحمة األكلى
بات اؽ التحكيـ ،كالذم يككف لممحكـ سمطة قبكؿ أك رفض التحكيـ ،باإللافة لمتحقؽ مف محة ىذا
االت اؽ ،ـ بعد ذلؾ تتتي المرحمة ال انية كىي مرحمة إجراءات التحكيـ التي ىي عممية رئيسية في
التحكيـ ،يجب عمى المحكـ مف خبلليا القياـ ببعض اإلجراءات التي تلمف سيرىا طبقا لمقانكف أك
االت اؽ ،ـ تتتي أخي انر المرحمة ال ال ة :كىي مرحمة إمدار حكـ التحكيـ ،كما يككف لممحكـ مف
سمطات في إمدار ىذا القرار الذم ينيي خمكمة التحكيـ القائمة أمامو.
ً
كيككف عمى المحكـ التز ً
قانكنية تتعمؽ بنظاـ التحكيـ ،كالتي تتم ؿ في تحقيؽ
امات
لمانات التقالي لكبل الخمميف في جمي مراحؿ التحكيـ ،باإللافة إلى أنو يجب عمى المحكـ
احتراـ نطاؽ الخمكمة بيف الطرفيف ،كاجراءاتيا المت ؽ عمييا ،ككذلؾ تطبيؽ القانكف الذم ات ؽ
األطراؼ عمى تطبيقو.
كفي مقابؿ ذلؾ يككف لممحكـ حقكقا يتمت بيا لما يقكـ بو مف تكلي ميمة ال مؿ في
النزاع القائـ بيف المتنازعيف ،كتتم ؿ ىذه الحقكؽ في الحقكؽ المالية التي يتقالاىا المحكـ نظير
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فممو في النزاع ،أك ما ين قو مف ممار و
يؼ أ ناء نظر النزاع ،كما قد يطالب بو مف تعكيض جراء
اللرر الذم يمحقو مف أحد أطراؼ النزاع ،ككذلؾ الحقكؽ القانكنية كالتي تتعمؽ بقبكلو ميمة
التحكيـ أك رفليا ،أك حقو في التنحي عف نظر النزاع لسبب ما إذا استيعر بالحرج ،ككذلؾ حقو
رده إال لؤلسباب التي حددىا القانكف ،باإللافة إلى الحقكؽ األدبية التي
في أداء ميمتو كاممةن بعدـ ٌ
يجب أف تككف لممحكـ مف احتراـ الخمكـ لو بم تو قاليان خامان ،كاالمت اؿ ألكامره كعدـ اإلساءة
لو.
ىذا ما نبينو مف خبلؿ تقسيـ ىذا ال مؿ إلى بلث مباحث ،نتناكؿ في المبحث األكؿ:
سمطات المحكـ كمبلحياتو ،كنتناكؿ في المبحث ال اني :التزامات المحكـ ،كنتناكؿ في المبحث
ال الث :حقكؽ المحكـ ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

ال دحث األول
سمط ت ال حكم وصالحي ته
ت هيد وتقسيم:
و
و
كمبلحيات تمكنو مف حسف أداء عممية التحكيـ ،كسيرىا
بسمطات
يتمت المحكـ
عمى نحك ما يرغب الخمكـ مف تحقيقو مف التحكيـ ،كىك "سرعة ال مؿ في النزاع"؛ لذا يككف
لممحكـ سمطة تسيير عممية التحكيـ ،كالعمؿ عمى إدارتيا ،السيما ما يتعمؽ منيا بالجانب اإلجرائي،
باإللافة إلى ما يتعمؽ بسير إجراءات التحكيـ ،كذلؾ الحاؿ أ ناء نظر النزاع يككف لممحكـ سمطة
التحقؽ مف اختمامو بال مؿ في النزاع المعركض عميو ،كتحديد كقت بدء إجراءات التحكيـ،
كتقديـ المكائو مف قبؿ األطراؼ ،باإللافة إلى سمطة المحكـ في إدارة جمسات التحكيـ كلبطيا،
و
كما قد يط أر لممحكـ أ ناء نظر النزاع أف يطمب منو أحد الخمكـ اتخاذ إجر و
كقتية أك
اءات
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مستعجمة ،كأخي انر فيف المحكـ يككف لو سمطة ال مؿ في تقديـ أدلة اإل بات مف الخمكـ أ ناء
إجراءات التحكيـ ،كىذا ما سنبينو مف خبلؿ تقسيـ ىذا المبحث إلى بلث مطالب ،نتناكؿ في
المطمب األكؿ :سمطات المحكـ كمبلحياتو في التنظيـ اإلجرائي لمخمكمة ،كنتناكؿ في المطمب
ال اني :السمطات اإلجرائية لممحكـ أ ناء سير الخمكمة ،كنتناكؿ في المطمب ال الث :سمطات
المحكـ باتخاذ التدابير الكقتية كالتح ظية كأدلة اإل بات ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

ال طمب األول
سمط ت ال حكم وصالحي ته في سير الع مية التحكي ية
ت هيد وتقسيم:
كتتم ؿ ىذه السمطات في التحقؽ مف كجكد ات اؽ تحكيـ محيو مف الناحية القانكنية ،ككذلؾ
تحديد المكاف الذم ستنعقد فيو جمسات التحكيـ ،باإللافة إلى المغة التي يجب أف تستعمؿ في
التحكيـ ،كىذا ما سنبينو مف خبلؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى بلث فركع ،نتناكؿ في ال رع األكؿ:
التحقؽ مف كجكد ات اؽ التحكيـ كمحتو ،كنتناكؿ في ال رع ال اني :اختيار مكاف التحكيـ ،كنتناكؿ
في ال رع ال الث :لغة التحكيـ ،كنبيف ذلؾ عمى النحك اآلتي:
الفرع األول
التحقق ن وجود اتف ق التحكيم وصحته
المقدـ إليو مف أطراؼ نزاع التحكيـ باختياره؛ لي مؿ بينيـ عف
يقكـ المحكـ بت حص العرض ٌ
بناء
طريؽ التحكيـ ،فيقرر المحكـ كيحدد ما إذا كاف ىناؾ ات اؽ تحكيـ أـ ال ،فيك لف يختص إال ن
عمى كجكد ات اؽ تحكيـ محيو ( ،) 1كذلؾ بتكافر اليركط العامة لمحتو كىي الرلا كاألىمية

))1

كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص .162
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كالسبب كالمحؿ( ،)1باإللافة إلى لركرة تكافر يرط الكتابة في ات اؽ التحكيـ؛ ألنو ال ينعقد إال
بالكتابة ،فيذا لـ تكجد الكتابة فبل يجكز انعقاده كلك باإلقرار أك اليميف( ،)2فلبلن عف التحقؽ مف
لركرة كجكد أسماء الخمكـ في ات اؽ التحكيـ كمكلكع النزاع بمكروة مكجزوة كاالت اؽ عمى إحالتو
لمتحكيـ مف خبلؿ ىيئة التحكيـ ،تاريخ تحريره كمكانو كتكقي الخمكـ عميو( ،)3كذلؾ ال بد كأف
يتتكد المحكـ مف أىمية الخمكـ ،فيذا كجد أحد الخمكـ قام انر امتن عميو مبايرة إجراءات
التحكيـ ،دكف أف يحكـ ببطبلف التحكيـ(.)4
الفرع الث ي
اختي ر ك ن التحكيم
نمت المادة  21مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:إذا لـ يت ؽ أطراؼ التحكيـ عمى
مكاف إجراءه ،فينو يجرم في المكاف الذم تحدده ىيئة التحكيـ م مراعاة ظركؼ النزاع كمبلئمة
المكاف ألطرافو ،كيجكز لييئة التحكيـ عقد جمسة أك أك ر في أم مكاف تراه مناسبان " ،كيقابميا نص
المادة  27مف قانكف التحكيـ األردني(.)5
يتبيف مف ىذا النص أف األمؿ عمى ىيئة التحكيـ أف تجرم التحكيـ في المكاف الذم يت ؽ
عميو أطراؼ النزاع ،فيذا لـ يت ؽ األطراؼ عمى تحديده يجكز لييئة التحكيـ أف تعقد جمساتيا في
اء أكاف مكاف كاحد أك أك ر ،فيذا لـ يختار األطراؼ مكاف التحكيـ تكلت ىيئة
أم مكاف ،سك ى
()1

محسف ي يؽ :مرج سابؽ ،فقرة  ،112ص .174

))3

ناظـ عكيلة :مرج سابؽ ،ص .28

) )2أسامة أبك القمماف :مرج سابؽ ،ص .22
))4

احمد أبك الكفا :عقد التحكيـ ،مرج سابؽ ،فقرة  ،88ص .229

) )5نمت المادة  27مف قانكف التحكيـ األردني "لطرفي التحكيـ االت اؽ عمى مكاف التحكيـ في المممكة أك خارجيا ،فيذا لـ يكجد ات اؽ
عينت ىيئة التحكيـ مكاف التحكيـ م مراعاة ظركؼ الدعكل كمبلئمة المكاف ألطرافيا ،كال يحكؿ ذلؾ دكف أف تجتم ىيئة التحكيـ في أم
مكاف تراه مناسبان لمقياـ بتم إجراء مف إجراءات التحكي ـ كسماع أطراؼ النزاع أك الييكد أك الخبراء أك االطبلع عمى مستندات أك معاينة
بلاعة أك أمكاؿ أك إجراء مداكلة بيف أعلائيا أك غير ذلؾ" .
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التحكيـ تحديده ،عمى أف تيراعي عند ذلؾ التحديد ،مبلبسات مكلكع النزاع كمبلئمتو ألطراؼ
النزاع ،باإللافة إلى ذلؾ يحؽ لييئة التحكيـ إمكانية االجتماع في أم مكاف تراه مناسبا؛ لتنظيـ
عممية التياكر بيف أعلائيا أك لسماع الييكد كالخبراء ،أك األطراؼ ل حص البلائ أك غيرىا مف
األمكاؿ كالمستندات(.)1
ترعي ىيئة التحكيـ أيلان عند اختيارىا لمكاف التحكيـ أف يككف قريبان مف مركز األطراؼ؛
ا
لكي ال يكم يـ االنتقاؿ ن قات عالية كقريبة مف الييكد؛ لكي ال ي نييـ عف أداء الييادة؛ كأف يجرم
في مكاف كجكد البلاعة إذا تعمؽ النزاع ببلاعة ليسيؿ معاينتيا كفحميا ،كقد يحدث أال تعقد
ىيئة التحكيـ جمسات في مكاف معيف كتكت ي بالمراسمة عمى أف يككف رئيس الييئة ىك حمقة
االتماؿ بيف باألعلاء كالخمكـ(.)2
الفرع الث لث
لغة التحكيم
نمت المادة  22مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو -1" -:-:ييجرل التحكيـ بالمغة
العربية ما لـ يت ؽ األطراؼ عمى خبلؼ ذلؾ ،كلييئة التحكيـ في حالة تعدد لغات أطراؼ النزاع أف
تحدد المغة أك المغات التي تعتمدىا -2.لييئة التحكيـ أف تكمؼ أم طرؼ تقديـ الك ائؽ المكتكبة
مترجمة إلى المغة أك المغات المعتمدة أماميا" ،كيقابميا نص المادة  18مف قانكف التحكيـ
األردني(.)3

))1

محمكد بربرم :مرج سابؽ ،فقرة  ،61ص 103

) )2محسف ي يؽ :مرج سابؽ ،فقرة  ،164ص ،241كما بعدىا.

) )3نمت عمى أنو" -:أ-يجرم ا لتحكيـ بالمغة العربية ما لـ يت ؽ الطرفاف عمى غير ذلؾ أك تحدد ىيئة التحكيـ لغة أك لغات أخرل ،كيسرم
حكـ االت اؽ أك القرار عمى لغة البينات كالمذكرات المكتكبة كعمى المرافعات الي يية ككذلؾ عمى كؿ قرار تتخذه الييئة أك رسالة تكجييا أك
حكـ تمدره ما لـ ينص ات اؽ الطرفيف أك قرار ىيئة التحكيـ عمى غير ذلؾ .ب-كلييئة التحكيـ أف تقرر أف يرفؽ بكؿ أك بعض الك ائؽ
المكتكبة التي تقدـ في الدعكل م ترجمة إلى المغة أك المغات المستعممة في التحكيـ كفي حالة تعدد ىذه المغات يجكز قمر الترجمة عمى
بعليا".
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يتبيف مف النص السابؽ أف قانكف التحكيـ ال مسطيني ايترط أف تككف لغة التحكيـ ىي المغة
العربية ،بيرط أال يت ؽ أطراؼ النزاع عمى و
لغة أخرل غير العربية ،كفي حالة تعدد لغات أطراؼ
النزاع في التحكيـ ،فعمى ىيئة التحكيـ أف تحدد لغةن تعتمدىا بخمكص لغة التحكيـ ،كما كيحؽ ليا
أ ف تكمؼ أم مف أطراؼ التحكيـ بتقديـ الك ائؽ المكتكبة مترجمة إلى المغة أك المغات المعتمدة في
التحكيـ.
فاألمؿ أف يجرل التحكيـ بالمغة العربية ،فتقدـ الطمبات كالدفكع كالمذكرات كتحرر الرسائؿ
كاإلعبلنات ،كيتـ التراف ي كيان بيذه المغة ،كما كتحرر ق اررات التحكيـ ،كتدكف محالر الجمسات
بالمغة العربية ،إال أنو يجكز لمخمكـ االت اؽ عمى أنو :يجرم التحكيـ و
بمغة أخرل غير العربية،
فحينيا يككف ىذا االت اؽ ممزمان لمخمكـ كلييئة التحكيـ( ،)1كيجكز لييئة التحكيـ أف تحدد المغة أك
المغات التي سيجرم فييا التحكيـ ،رغـ أف األمؿ في المخاطبة ىك المغة العربية باعتبارىا المغة
الرسمية ،إال أف مجاؿ تطبيؽ ىذا النص ينسجـ كالتحكيـ الدكلي ،كلكف ذلؾ ال يحكؿ دكف أف
ينمرؼ تطبيقو أيلان عمى التحكيـ المحمي حيف يتكفر فيو العنمر األجنبي ككاف الييكد يجيمكف
المغة العربية م بلن (.)2
كاذا قدمت مستندات لييئة التحكيـ محررةن و
بمغة غير المغة المستعممة في التحكيـ ،فمييئة
التحكيـ أف تتمر بيرفاؽ ترجمة ليا بالمغة المستعممة في التحكيـ ،كاذا تعددت المغات فمييئة التحكيـ
قمر الترجمة عمى و
لغة كاحدة ( ،) 3عمى أف إسناد أمر تحديد المغة إلى ىيئة التحكيـ في حاؿ
تكمي يا بذلؾ ال يككف مطمقان بؿ مقيدان بكجكد ممة ما بيف المغة المختارة كبقية عنامر التحكيـ

( )1فتحي كالي :قانكف التحكيـ ،مرج سابؽ ،فقرة  ،165ص .315
))2

ناظـ عكيلة :مرج سابؽ ،ص . 87

) )3محمكد بربرم :مرج سابؽ ،فقرة  ،62ص .105
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األخرل كتف تتخذ ىيئة التحكيـ بعيف االعتبار معرفة األطراؼ المتعاقدة و
بمغة ميتركة ،كمعرفة ىيئة
التحكيـ تمؾ المغة أك المغة التي كتب بيا العقد ممدر النزاع(.)1
كقد نص قانكف التحكيـ ال مسطيني في نص ال قرة ال ال ة مف المادة  22عمى أنو" -:لييئة
التحكيـ االستعانة بمتر و
جـ مرخص عند تعدد لغات أطراؼ النزاع".
كبذلؾ يككف مف حؽ ىيئة التحكيـ أف تستعيف ب و
مترجـ مرخص في حالة تعدد لغات
األطراؼ ( ،)2كيرل البعض أف ذلؾ ال يمن الطرؼ الذم استدعى الياىد م بلن أف يحلر معو
مترجما مرخما ،كأف يتتي الطرؼ اآلخر بمتر و
جـ آخر لمت بت كالتحقؽ مف محة الترجمة(.)3
كلـ ينص قانكف التحكيـ األردني عمى أنو لييئة التحكيـ حؽ تعييف مترجـ مرخص لبلستعانة
بو في لغة التحكيـ في حالة اختبلؼ لغة أحد األطراؼ أك لغة المستندات؛ لذلؾ نكمي الميرع
األردني بلركرة النص عمى منو ىيئة التحكيـ ىذا الحؽ كما فعؿ الميرع ال مسطيني في قانكف
التحكيـ كذلؾ بيلافة النص اآلتي إلى نص المادة  28مف قانكف التحكيـ األردني "لييئة التحكيـ
االستعانة بمتر و
جـ مرخص عند تعدد لغات أطراؼ النزاع".

))1

عايكر مبركؾ  :النظاـ اإلجرائي لخمكمة التحكيـ ،دراسة تحميمية كفقان ألحدث التيريعات كالنظـ المعامرة ،الطبعة ال انية ،مكتبة

))2

عبد الحميد األحدب :مكسكعة التحكيـ – التحكيـ الدكلي ،الجزء ال اني ،دكف طبعة ،دار المعارؼ ،دكف سنة نير ،ص .211

الجبلء الجديدة ،1998 ،فقرة  ،96ص .196

))3

ناظـ عكيلة  :مرج سابؽ ،ص .87

74

ال طمب الث ي
السمط ت اإلجرائية لم حكم أث ء سير الخصو ة
ت هيد وتقسيم:
تتم ؿ ىذه السمطات في مقدرة المحكـ عمى ال مؿ في الدف المتعمؽ باختمامو في
ال مؿ في النزاع ،ككذلؾ تحديد كقت بدء إجراءات التحكيـ ،مكاعيد لكائو األطراؼ ككي ية تقديميا،
كما يككف لممحكـ مف إدارة الجمسات كحلكر الخمكـ ،كنبيف ذلؾ مف خبلؿ تقسيـ ىذا المطمب
إلى أرب فركع ،نتناكؿ في ال رع األكؿ :سمطة المحكـ في التحقؽ مف اختمامو ،كنتناكؿ في
ال رع ال اني :بدء إجراءات التحكيـ ،كنتناكؿ في ال رع ال الث :تحديد كقت تقديـ المكائو ،كنتناكؿ في
ال رع الراب  :إدارة الجمسات كحلكر الخمكـ ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
الفرع األول
سمطة ال حكم في التحقق ن اختص صه
نمت ال قرة األكلى مف المادة  16مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:-:تختص
ىيئة التحكيـ بال مؿ في األمكر اآلتية  -1 :المسائؿ المتعمقة باالختماص" ،كنمت ال قرة مف أ
مف المادة  21مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو" -:-:ت مؿ ىيئة التحكيـ في الدفكع المتعمقة
بعدـ اختماميا .......الخ".
يتبيف مف ىذيف النميف أف الميرع أعطى لييئة التحكيـ الحؽ في التمدم لما ي ار مف
األطراؼ مف دفكع تتعمؽ باختماص ىيئة التحكيـ بال مؿ في النزاع ،كىذا ما يعرؼ بمبدأ،
"االختماص باالختماص".
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كيقمد بمبدأ "االختماص باالختماص" ىك " :حؽ المحكـ أف يقكـ بالنظر في
بناء عمى ٌادعاء أحد الخمكـ حكؿ بطبلف العقد األممي ،أك
اختمامو سكاء أكاف ذلؾ بن سو أك ن
حكؿ ات اؽ التحكيـ كمدل التت ير المتبادؿ بينيما كذلؾ مف لحظة قبكؿ المحكـ لميمتو كحتى
إمداره حكـ التحكيـ م خلكع ذلؾ لرقابة القلاء"(.)1
اء كاف ذلؾ في التحكيـ الدكلي ،أـ التحكيـ المحمي كليذا المبدأ
كقد استقر ىذا المبدأ سك ى
جانبيف  :جانب إيجابي  :كىك أف تترؾ لممحكـ ميمة ال مؿ في اختمامو ،كجانب سمبي  :كىك
ابتداء كأف تعقب عمى
أنو ليس لممحكمة أف ت مؿ في ىذا االختماص ،كانما يجب أف تتركو
ن
انتياء إذا لـ يرتليو أحد األطراؼ(.)2
حكمو
ن
كلكف متى يجب إبداء ىذا الدف ؟.
لـ ينص قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى حؿ ليذه المستلة ،بينما نص الميرع األردني عمى
ذلؾ في نص ال قرة ب مف المادة  21مف قانكف التحكيـ كالتي نمت عمى أنو" -:يجب التمسؾ
بيذه الدفكع لمدة ال تتجاكز مكعد تقديـ البلئحة الجكابية كفقان ألحكاـ ال قرة (ب) مف المادة 29
مف ىذا القانكف كال يترتب عمى قياـ أحد طرفي التحكيـ بتعييف محكـ أك االيتراؾ في تعيينو سقكط
حقو في تقديـ أم مف ىذه الدفكع ،أما الدف بعدـ يمكؿ ات اؽ التحكيـ؛ لما ي يره الطرؼ اآلخر مف
مسائؿ أ ناء نظر النزاع فيجب التمسؾ بو فك انر كاال سقط الحؽ فيو ،كيجكز في جمي األحكاؿ أف
لعذر ميركع أك و
تقبؿ ىيئة التحكيـ الدف المتتخر إذا رأت أف التتخير كاف و
سبب مقبكؿ".

()1
()2

أسامة أبك القمماف :مرج سابؽ ،ص.116
محيي الديف عمـ الديف :منمة التحكيـ التجارم الدكلي ،الجزء ال الث دكف طبعة ،دكف سنة نير ،ص .4
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عيف المحكـ ،أك ايترؾ في تعيينو أف يدف
يتبيف مف ىذا النص أنو يحؽ لمطرؼ الذم ٌ
بعدـ اختماص ىذا المحكـ ،باإللافة إلى أنو حدد كقت التمسؾ بالدف بعدـ اختماص المحكـ
اء الدف بعدـ كجكد ات اؽ تحكيـ أك بطبلنو أك سقكطو ،أـ الدف بعدـ يمكلو لمكلكع النزاع.
سك ى
كحدد كقت التمسؾ بالدف بعدـ كجكد ات اؽ تحكيـ أك سقكطو أك بطبلنو ،كىك مكعد تقديـ
البلئحة الجكابية كىذا المكعد قد يت ؽ عميو الطرفيف أك قد تعينو ىيئة التحكيـ( ،)1فيذا كاف الدف
بعدـ االختماص يتعمؽ بمكلكع الئحة االدعاء فيككف كقت الدف

ىك كقت تقديـ البلئحة

و
بمستلة ال تدخؿ لمف اختماص ىيئة التحكيـ ،أم ال ييمميا
الجكابية ،أما إذا كاف الدف يتعمؽ
ات اؽ التحكيـ فيككف الدف بعدـ االختماص فكر إ ارتو كاال سقط الحؽ بيذا الدف ( ،)2كاذا لـ يقدـ
الدف خبلؿ الميعاد المعيف فبل يجكز بعد ذلؾ إبداؤه أ ناء إجراءات التحكيـ ،كم ذلؾ يجكز
لممحكـ قبكؿ الدف المتتخر إذا قدـ أف التتخير كاف لعذر مقبكؿ(.)3
كعمى ىيئة التحكيـ عند إ ارة أم دف مف ىذه الدفكع أف ت مؿ فييا قبؿ ال مؿ في
المكلكع ،أك تلميا إلى المكلكع لت مؿ فييما معان ،فيذا تـ رفض الدف  ،فبل يجكز التمسؾ إال
بطريؽ دعكل بطبلف الحكـ المنيي لمخمكمة عمييا( ،)4كذلؾ لغايات عممية كىي اختمار الكقت
كاإلجراءات ،كبالتالي الح اظ عمى استم اررية التحكيـ كحسف السير فيو باعتبار ذلؾ مف أىـ
المميزات األساسية التي تدف األطراؼ بالمجكء إلى التحكيـ(.)5

))1

نمت ال قرة ب مف المادة  26مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو" -:كيرسؿ المدعى عميو خبلؿ المكعد المت ؽ بيف الطرفيف أك الذم

تعينو ىيئة التحكيـ إلى المدعى  ...الخ.

))2
))3
))4
))5

حمزة حداد :مرج سابؽ ،فقرة  ،388ص  ،297كما بعدىا.
محسف ي يؽ :مرج سابؽ ،فقرة  ،195ص .283
كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص .170
حمزة حداد :مرج سابؽ ،فقرة  ،399ص .299
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كيبلحظ أف الميرع ال مسطيني في قانكف التحكيـ كعند النص عمى اختماص ىيئة التحكيـ
بال مؿ في المسائؿ المتعمقة باختمامو ،كذلؾ بنص المادة  16منو لـ يبيف الكقت الذم يجب
التمسؾ بو في ىذه الدفكع كاأل ر المترتب عمى عدـ التمسؾ بو ،ككذلؾ لـ يحدد ما عمى ىيئة
التحكيـ أف ت عمو إزاء التمدم ليذا الدف  ،ىؿ ت مؿ فيو استقبلالن أك تلمو لممكلكع ،كمدل
جكاز الطعف في قرار المحكـ في حالة قبكلو أك رفلو ليذه الدفكع كما فعؿ الميرع األردني في
قانكف التحكيـ لذلؾ نكمي الميرع ال مسطيني بلركرة إلافة فقرتيف إلافيتيف إلى المادة  16مف
قانكف التحكيـ األكلى ىي "نص ال قرة ب مف المادة  21مف قانكف التحكيـ األردني" ،كال انية ىي
"نص ال قرة ج مف المادة  21مف قانكف التحكيـ األردني".
الفرع الث ي
ددء إجراءات التحكيم
نمت المادة ( )20مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:تباير ىيئة التحكيـ عمميا
فكر إحالة الن ازع إلييا بعد قبكليا ميمة التحكيـ".
يتبيف مف ىذا النص أف قانكف التحكيـ ال مسطيني قد حدد مكعد مبايرة ىيئة التحكيـ لعمميا
بعد قبكليا لميمة التحكيـ ،كمف ـ فكر إحالة النزاع مف األطراؼ إلى ىيئة التحكيـ.
كيعتبر قبكؿ ىيئة التحكيـ لميمتيا بالتحكيـ أكؿ ارتباط ليا في خمكمة التحكيـ ،إذ بيذا
القبكؿ ينعقد العقد بيف طرفي ات اؽ التحكيـ مف جية ،كبيف ىيئة التحكيـ مف جية أخرل؛ كذلؾ ألف
و
قاض
قبكؿ ىيئة التحكيـ لميمتيا ىك أ ر لمبدأ أساسي يقكـ عميو نظاـ التحكيـ ،كىك أف المحكـ

78

خاص ميمتو عرلية كخامة بكؿ نزاع عمى ان راد ،كىذه الميمة تككف برلى األطراؼ
المحتكميف مف جية كرلى المحكـ مف جية أخرل(.)1
كيككف قبكؿ المحكـ لميمتو كتابةن أك بتكقيعو عمى ات اؽ التحكيـ ،كذلؾ كفقان لنص ال قرة
األكلى مف نص المادة  12مف قانكف التحكيـ ال مسطيني( ،)2بينما ي بت المحكـ قبكلو لميمتو في
قانكف التحكيـ األردني بمجرد كتابتو فقط عمى ات اؽ التحكيـ دكف حاجة لتكقيعو( ،)3كيككف بدء
اإلجراءات ىنا ىك العمؿ القانكني الذم يككف جزءان مف الخمكمة ،كتترتب عميو بم وة مبايروة آ ار
إجرائية( ،)4كبالتالي أكجب قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى ىيئة التحكيـ مبايرةن اإلجراءات فكر إحالة
النزاع إلييا ،كلـ يميميا حتى اليكـ التالي؛ حرمان منو عمى عدـ كجكد أدنى تباطؤ في سير عممية
التحكيـ منذ بدايتيا كحتى نيايتيا(.)5
بينما تبدأ اإلجراءات كفقا ألحكاـ قانكف التحكيـ األردني بات اؽ األطراؼ أك مف يكـ تيكيؿ
ىيئة التحكيـ كذلؾ طبقان لنص المادة  26كالتي نمت عمى أنو" -:تبدأ إجراءات التحكيـ مف اليكـ
الذم يكتمؿ فيو تيكيؿ ىيئة التحكيـ ،ما لـ يت ؽ الطرفاف عمى غير ذلؾ".
فاألمؿ في قانكف التحكيـ األردني أف أطراؼ التحكيـ ىـ الذيف يحددكف الكقت الذم تبدأ
فيو العممية التحكيمية ،فيذا لـ يت ؽ األطراؼ عمى ذلؾ فيف عمى ىيئة التحكيـ أف تباير إجراءات
التحكيـ فكر اكتماؿ تيكيميا(.)6

()1

أ حمد اليرايرم :بطبلف حكـ التحكيـ كمدل رقابة محكمة النقض ( التمييز ) عميو دراسة مقارنة ،الطبعة األكلى ،دار ال قافة لمنير

كالتكزي  ،2011ص .146

()2
()3
()4
()5
()6

كالتي نمت عمى أنو" -:ي بت قبكؿ المحكـ لميمتو كتابة أك بتكقيعو عمى ات اؽ التحكيـ  .....الخ".
نمت ال قرة ج مف المادة  15مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو" -:يككف قبكؿ المحكـ بميمتو كتابة  ......الخ".
ميند المانكرم :مرج سابؽ ،ص .95
ناظـ عكيلة :مرج سابؽ ،ص .82
ميند المانكرم :مرج سابؽ ،ص .97
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كتتم ؿ أىمية تحديد كقت بدء اإلجراءات في لركرة اتخاذ إجراء معيف أك إتمامو خبلؿ
سير خمكمة التحكيـ ،ك يبدأ حساب مدتو مف تاريخ بدء إجراءات التحكيـ كتسميـ المستندات أك
تبادؿ المذاكرات أك غمؽ باب المرافعة ،ككذلؾ يككف كقت اإلجراءات حاسمان في حساب المدة التي
يتعيف عمى ىيئة التحكيـ خبلليا إمدار حكـ التحكيـ أك األمر بينياء إجراءات التحكيـ(.)1
كيبلحظ االختبلؼ بيف قانكف التحكيـ ال مسطيني عف قانكف التحكيـ األردني في تحديد
كقت بدء إجراءات التحكيـ ،فجعؿ الميرع ال مسطيني كقت البدء فييا بمجرد قبكؿ ىيئة التحكيـ
لميمة التحكيـ ،بينما جعؿ الميرع األردني كقت بدءىا مرىكنان بات اؽ األطراؼ كارادتيـ أك مف كقت
اكتماؿ تيكيؿ ىيئة التحكيـ ،كلما كانت السرعة ىي اليدؼ الذم يسعى إليو المحتكمكف في ال مؿ
في النزاع ،األمر الذم نكمي معو الميرع األردني بلركرة تعديؿ نص المادة  26منو لتمبو
عمى النحك اآلتي" -:تباير ىيئة التحكيـ عمميا فكر إحالة النزاع إلييا بعد قبكليا ميمة التحكيـ
"كذلؾ كما فعؿ الميرع ال مسطيني في نص المادة  20مف قانكف التحكيـ.
الفرع الث لث
تحديد وقت تقديم الموائح
نمت المادة  23مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو -1" -:يجب عمى المدعي خبلؿ
المدعى عميو كىيئة التحكيـ بيانان خطيان يامبلن
المدة التي تحددىا ىيئة التحكيـ أف يرسؿ إلى ٌ
ادعائو ،كتحكيؿ المسائؿ محؿ النزاع كطمباتو مرفقا بو نسخان عف المستندات التي يستند إلييا -2 .
المدعى عميو خبلؿ بل يف يكمان مف تاريخ استبلمو بياف المدعي كميتمبلتو أف يتقدـ
أ -يجب عمى ٌ
بمذكرة جكابية كافية مرفقان معيا نسخان عف المستندات التي يستند إلييا ،كيرسؿ نسخان مف المذكرة
المدعي كىيئة التحكيـ  .ب -يجكز لييئة التحكيـ تمديد المدة المذككرة في ال قرة
كالمستندات إلى ٌ
()1

كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص .172
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(أ) أعبله كفقان لما تراه مناسبان -3.يحؽ لييئة التحكيـ في أم مرحمة أف تطمب مف األطراؼ تقديـ
أمكؿ المستندات المبرزة أماميا إال إذا ات ؽ أطراؼ التحكيـ عمى االكت اء بمكر عف تمؾ
المستندات".
المدعى
المدعي بتقديـ ٌادعائو ،ككقت إلزاـ ٌ
يتبيف مف ىذا النص أنو ايتمؿ عمى كقت إلزاـ ٌ
عميو بتقديـ دفاعو ،ككذلؾ حؽ ىيئة التحكيـ بيلزاـ األطراؼ بتقديـ أمؿ المستندات المبرزة أماميا
مف األطراؼ ،كنبيف ذلؾ عمى النحك اآلتي:
أوالً :وقت تقديم ال دعي الئحة دعواه:
المدعى عميو الئحة ادعائو خبلؿ المدة
المدعي أف يرسؿ إلى ىيئة التحكيـ ك ٌ
يجب عمى ٌ
التي تحددىا ىيئة التحكيـ باعتبارىا السمطة التي تممؾ تحديد المكاعيد البلزمة؛ إلتماـ سير عممية
المدعي أيلان أف يرفؽ م الئحة ٌادعائو المستندات التي يستند إلييا في مطالبو
التحكيـ ،كعمى ٌ
المدعى عميو كالى ىيئة التحكيـ(.)1
كيبمغيا إلى ٌ
المدعي في قانكف التحكيـ األردني الئحة ادعائو خبلؿ المكعد المت ؽ عميو بيف
بينما يرسؿ ٌ
الطرفيف ،أك خبلؿ المكعد الذم تحدده ىيئة التحكيـ إذا لـ يت ؽ األطراؼ عمى مكعد ( ،) 2كىذا
المدعي لدعكاه إلى
المكعد ىك المكعد الذم تنعقد فيو خمكمة التحكيـ ،أم مف لحظة إرساؿ ٌ
المدعى عميو(.)3

))1
))2

ناظـ عكيلة  :مرج سابؽ ،ص .91
نمت ال قرة (أ) مف المادة  29مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو " -:يرسؿ المدعي خبلؿ المكعد المت ؽ عميو بيف الطرفيف أك الذم

تعينو ىيئة التحكيـ إلى المدعى عميو كالى كؿ كاحد مف المحكميف الئحة مكتكبة بدعكاه تيتمؿ عمى اسمو كعنكانو كاسـ المدعى عميو
كعنكانو كيرح لكقائ الدعكل كتحديد لممسائؿ مكلكع النزاع كطمباتو ككؿ أمر آخر يكجب ات اؽ الطرفيف ذكره في ىذه البلئحة".
) )3نبيؿ عمر  :مرج سابؽ ،فقرة  ،131ص .160
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المدعي إلى المدعى عميو يخميان ،أك مف يم مو قانكنان حسب
كيكجو االدعاء مف ٌ
األمكؿ ،عمى أف يتلمف ىذا االدعاء ،اسـ الطالب كعنكانو كذكر مف يم مو قانكنان أماـ ىيئة
التحكيـ كعنكانو كمكجز لمكلكع النزاع كالعقد الميتمؿ عمى التحكيـ ،باإللافة إلى بياف محؿ
النزاع دكف تحديد حمرم لطمبات المدعي كالمستندات التي تؤيد محة ادعائو(.)1
ث ي ً :وقت تقديم دف ع ال دعى عميه و شت ال ته:
يجب عمى المدعى عميو أف يقدـ دفاعو في الئحتو الجكابية خبلؿ بل يف يكمان مف تاريخ
تبميغو الئحة ادعاء المدعي ،كقد حدد الميرع مدة بل يف يكمان في قانكف التحكيـ ال مسطيني؛ كذلؾ
حتى يككف ىناؾ تكازنان في االلتزامات الكاقعة عمى أطراؼ الخمكمة ( ،)2م جكاز تمديد ىذه المدة
مف قبؿ ىيئة التحكيـ إذا رأت مبر انر لذلؾ.
بينما األمؿ في قانكف التحكيـ األردني فيف كقت تقديـ دفاع المدعي عميو ىك الكقت
المت ؽ عميو بيف أطراؼ النزاع ،أك الكقت الذم تحدده ىيئة التحكيـ إذا لـ يكجد ات اؽ بيف األطراؼ
كيككف ذلؾ بيرسالو الئحة جكابية مكتكبة إلى المدعي ،كالى كؿ محكـ مف أعلاء ىيئة التحكيـ(.)3
كيجب أف تتلمف البلئحة الجكابية لممدعى عميو رده عمى طمبات الئحة دعكل المدعي
كعرض كافة أكجو دفاعو أك طمباتو ،العارلة المتعمقة بمكلكع النزاع م العمـ بسقكط حقو إذا
قدـ رده خاليان مف ذلؾ ،فمو إبداء ىذه الطمبات في و
كقت الحؽ ،إذا قررت ىيئة التحكيـ كجكد مبر انر
لذلؾ كلممدعى عميو أيلان التمسؾ بتم حؽ مت رع عف مكلكع النزاع كالدف بالمقامة (.)4

))1

فتحي كالي  :عقد التحكيـ ،مرج سابؽ ،فقرة  ،166ص .319

) )2ناظـ عكيلة  :مرج سابؽ ،ص .92

) )3نمت ال قرة ب مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو" -:يرسؿ المدعى عميو خبلؿ المكعد المت ؽ عميو .......الخ".
()4

محمكد بريرم  :مرج سابؽ ،فقرة  ،65ص .110
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ث لث ً :تقديم أصل ال ست دات ال رفقة د لموائح:
يحؽ لييئة التحكيـ كفقان لقانكف التحكيـ ال مسطيني أف تطمب مف أطراؼ خمكمة التحكيـ
اء الئحة المدعي أـ المدعى عميو ،بيرط أال يكجد
تقديـ أمؿ المستندات المرفقة بمكائحيـ ،سك ى
ات اؽ بيف األطراؼ عمى االكت اء بالمكر دكف األمؿ(.)1
لكف قانكف التحكيـ األردني أعطى الحؽ لييئة التحكيـ في أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل
أف تطمب مف الخمكـ أمكؿ المستندات أك الك ائؽ التي يستندكا إلييا ،كلـ ينص عمى حالة اكت اء
الخمكـ بالمكر كذلؾ كفقان لم قرة ج مف المادة  29مف قانكف التحكيـ( ،)2فيجكز لييئة التحكيـ
حتى كلك لـ يطمب أحد األطراؼ إلزاـ الطرؼ اآلخر بتقديـ أمؿ المستندات أك الك ائؽ المرفقة
بالمكائو(.)3
كنرل أف الميرع ال مسطيني كاف مكفقان أك ر مف الميرع األردني في إلزاـ الخمكـ بتقديـ
أمؿ المستندات المرفقة بمكائحيـ ،إال أننا يمكننا أف ن سر مكقؼ الميرع األردني بعدـ إلزاـ
الخمكـ بتقديـ أمؿ ىذه المستندات ،ىك عدـ اعتراض الخمـ اآلخر عمى مكر ىذه المستندات.

))1
))2

ناظـ عكيلة  :مرج سابؽ ،ص.92
نمت عمى أنو" -:ج يجكز لكؿ مف الطرفيف أف يرفؽ ببلئحة الدعكل أك بالبلئحة الجكابية ،حسب مقتلى الحاؿ ،مك انر عف الك ائؽ

التي يستند إلييا كاف ييير إلى كؿ أك بعض الك ائؽ كأ دلة اإل بات التي سيقدميا كال يحكؿ ذلؾ دكف حؽ ىيئة التحكيـ في أم مرحمة مف
مراحؿ الدعكل الطمب بتقديـ أمكؿ المستندات أك الك ائؽ التي يستند إلييا أم مف الطرفيف".

))3

كفاء حسني  :مرج سابؽ ص.160
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الفرع الرادع
إدارة الجمس ت وحضور الخصوم
نظ انر ألف القرار الذم يمدر عف ىيئة التحكيـ ىك عمؿ قلائي كين ذ كتن يذ األحكاـ
القلائية ،لذا فيف المحكـ أك رئيس ىيئة التحكيـ في حالة تعدد أعلائيا ىك الذم يتكلى لبط
الجمسة كادارتيا مف حيث تكجيو األسئمة إلى المحتكميف ،كسماع الييكد كاألمر باتخاذ إجراءات
ً
بناء عمى طمب األطراؼ كما يككف لو تعييف خبير أك
اء مف تمقاء ن سو ،أك ن
كقتية أك تح ظيو سك ى
أك ر لتقديـ تقرير بيتف مستلة معينة(.)1
كيجكز لييئة التحكيـ أف تنظر في النزاع مف غير عقد جمسة ،كبالتالي دكف حلكر أم
مف الخمكـ أك مم مييـ كدكف سماع ييكد اكت اء ،بتقديـ المذكرات كالك ائؽ المكتكبة ،كذلؾ ما لـ
يت ؽ الطرفاف عمى غير ذلؾ( ،)2فيذا لـ يت ؽ الطرفاف عمى عقد جمسة أك جمسات مرافعة سكاء في
ميارطو التحكيـ أكفي ات ا ً
ؽ الحؽ ،فيف ىيئة التحكيـ تمتزـ بعقدىا ،كعمييا أف تخطر طرفي
التحكيـ بميعاد الجمسة قبؿ انعقادىا بكقت يك ي لتمكيف األطراؼ مف االستعداد ليا كأف تحدد مكاف
انعقادىا(.)3

))1

عايكر مبركؾ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،108ص 208كما بعدىا.

) )2نص المادة  24مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:تحدد ىيئة التحكيـ مكعدان الحلكر األطراؼ كتبميغيـ بذلؾ قبؿ التاريخ
بكقت و
المحدد و
كاؼ ،كتستم لؤلطراؼ ،كيجكز ليا اال كت اء بتقديـ المذكرات كالك ائؽ إذا ات ؽ األطراؼ عمى ذلؾ "كيقابميا نص ال قرة (أ)
مف المادة  32مف قانكف التحكيـ األردني كالتي نمت عمى أنو" -:تعقد ىيئة التحكيـ جمسة مرافعة ليتمكف كؿ مف الطرفيف مف طرح
مكلكع الدعكل كعرض حججو كأدلتو كليا االكت اء بتقديـ المذكرات كالك ائؽ المكتكبة ما لـ يت ؽ الطرفاف عمى غير ذلؾ".

) )3فتحي كألى  :قانكف التحكيـ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،1775ص ،332كما بعدىا.
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ال طمب الث لث
سمط ت ال حكم د تخ ذ التدادير الوقتية والتحفظية وأدلة اإلثد ت
ت هيد وتقسيم:
و
نبيف في ىذا المطمب مدل سمطة المحكـ في اتخاذ إجر و
كقتية أك تح ظية فيما يتعمؽ
اءات
بمكلكع النزاع التحكيمي ،باإللافة إلى سمطتو فيما يتعمؽ بتدلة اإل بات التي يقدميا الخمكـ
أمامو ،مف خبلؿ تقسيمو إلى فرعيف نتناكؿ في ال رع األكؿ :سمطة المحكـ باتخاذ التدابير الكقتية
كالتح ظية ،كنتناكؿ في ال رع ال اني :سمطة المحكـ في ً
أدلة اإل بات ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
الفرع األول
سمطة ال حكم د تخ ذ التدادير الوقتية والتحفظية
نمت المادة  33مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو": -:يجكز لييئة التحكيـ أ ناء
اءات تح و
نظر النزاع أف تمدر أم انر باتخاذ أية إجر و
ظية أك مستعجمة تراىا مناسبة بحؽ أحد أطراؼ
التحكيـ ،إذا نص ات اؽ التحكيـ عمى ذلؾ ،كيككف ليذا األمر قكة األمر المادر عف المحكمة
المختمة ،كيجرم تن يذه بذات الطريؽ الذم تن ذ بو األحكاـ كالق اررات" ،كال يكجد مقابؿ ليذا النص
في قانكف التحكيـ األردني.
ار باتخاذ أم مف اإلجراءات
يتبيف مف النص السابؽ أنو يجكز لييئة التحكيـ أف تمدر قر ان
التح ظية أك المستعجمة أ ناء نظر نزاع التحكيـ ،كىذا ميركطه بات اؽ األطراؼ ،كيككف لقرار ىيئة
التحكيـ في ىذه المسائؿ قكة األمر المادر عف القالي ،كين ذ بذات الطريقة التي تن ذ بيا الق اررات
كاألحكاـ القلائية.
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كيرل البعض أف الميرع جعؿ مبلحية ىيئة التحكيـ بيمدار ق اررات كقتية كمستعجمة
مرىكنان بات اؽ األطراؼ في ات اؽ التحكيـ عمى إعطاء المحكـ ىذه المبلحية ،كىذا ات اؽ يتـ
التكقي عميو عند نيكء النزاع ،كطالما الخمكمة قائمة فمف يكافؽ الطرؼ اآلخر عمى إدراج ىذا
اليرط في ات اؽ التحكيـ ،مما تعجز معو ىيئة التحكيـ عف إمدار م ؿ ىذا القرار ،كبالتالي يمبو
النص عديـ ال ائدة مف الناحية العممية ،فكاف مف األجدر عمى الميرع ترؾ ىذه المستلة لطمب أحد
األطراؼ أك لمير ىيئة التحكيـ دكف ايتراط مكافقة األطراؼ ،كحينيا سيككف المكقؼ أك ر مبلئمةن
لؤلطراؼ(.)1
كيرل البعض اآلخر أف االت اؽ عمى التحكيـ ال يمن األطراؼ مف المجكء إلى قالي
األمكر المستعجمة التخاذ أم إجراء تح ظي أك كقتي طالما أف ىيئة التحكيـ لـ تيكؿ بعد ،فقبؿ
تيكيؿ ىيئة التحكيـ يختص القلاء المستعجؿ كحده بيذه اإلجراءات ،كذلؾ طبقان لمقكاعد العامة،
أما بعد تيكيؿ ىيئة التحكيـ ككاف ىناؾ ات اؽ عمى منو ىيئة التحكيـ م ؿ ىذه اإلجراءات فينو مف
الكاجب احتراـ ىذه االت اؽ كاعمالو ،كاذا تـ تقديـ ىذا الطمب حينيا إلى القلاء المستعجؿ فينو
يحؽ لمطرؼ اآلخر أف يدف بات اؽ التحكيـ(،)2
في حيف يرل البعض اآلخر أيلان أف المحكـ ليس لو سمطة األمر بالتن يذ كعميو فيف
اتخاذه لمق اررات الخامة باإلجراءات التح ظية ال يككف لو أ ر فعاؿ مف الناحية العممية؛ ألف سمطة
التن يذ منكطة بالسمطة العامة ،كيجب أف يمدر األمر بذلؾ مف قبؿ القالي ،كتعد ىذه الحالة مف

()1
()2

ناظـ عكيلة :مرج سابؽ ،ص  ،120كما بعدىا.
محمكد التحيكم :الكسيمة ال نية ألعماؿ األ ر السمبي لبلت اؽ عمى التحكيـ كنطاقو ،دكف طبعة ،منيتة المعارؼ باإلسكندرية،2002 ،

ص  386كما بعدىا.
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الحاالت التي يتدخؿ فييا القلاء أ ناء إجراءات التحكيـ في العممية التحكيمية؛ كذلؾ بقمد
التعاكف بيف قلاء الدكلة كىيئات التحكيـ(.)1
في حيف نجد أف الميرع األردني في قانكف التحكيـ أعطى األطراؼ الحؽ في منو المحكـ
و
سمطة اتخاذ إجر و
كقتية أك مستعجمة ،كفكض األمر بذلؾ لقالي األمكر المستعجمة
اءات كتدابير
اء قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ أك أ ناء سيرىا ،حيث نمت المادة  13مف قانكف التحكيـ
سك ى
األردني عمى أنو" -:ال يمن ات اؽ التحكيـ أم طرؼ مف الطمب مف قالي األمكر المستعجمة،
سكاء قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ أك أ ناء سيرىا ،مف اتخاذ أم إجراء كقتي أك تح ظي كفقا
لؤلحكاـ المنمكص عمييا في قانكف أمكؿ المحاكمات المدنية ،كيجكز الرجكع عف تمؾ اإلجراءات
بالطريقة ذاتيا".
الفرع الث ي
سمطة ال حكم في أدلة اإلثد ت
اء أكانت تمرفات
كالمقمكد بتدلة اإل بات ىك إقامة الدليؿ عمى الكاقعة القانكنية سك ى
و
تـ إقامة الدليؿ عمييا يترتب عمى ذلؾ
قانكنية أـ كقائ ى مادية ألنيا ىي ممدر الحؽ ،فيذا ٌ
االعتراؼ بالحؽ التي ىي ممدره ،كاإل بات محمو الكاقعة القانكنية كالغاية منو االعتراؼ بالحؽ
كيتحقؽ ذلؾ نتيجة إ بات ممدره كىي الكاقعة القانكنية(.)2

()1

فكزم سامي  :التحكيـ التجارم الدكلي ،دراسة مقارنة ألحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي ،الطبعة األكلى ،دار ال قافة لمنير كالتكزي ،

عماف ،1994 ،ص .282

()2

مكسى أبك ممكح :يرح قانكف البينات رقـ  4لسنة  ،2001الطبعة ال انية ،دكف دار نير ،2008 ،ص .3
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كتعتبر المستندات كالمذكرات مف أىـ عنامر اإل بات في منازعات التحكيـ؛ العتماد
و
أساسية عند ال مؿ في النزاع ،كعف طريقيا يستطي أف يعرؼ الخمـ ممير
المحكـ عمييا بم وة
الخمكمة التي ىك طرؼ فييا(.)1
كتدير ىيئة التحكيـ النزاع كفقاى لما تحدده إرادة الخمكـ ،فيذا تـ االت اؽ عمى إخلاع
و
لقانكف معيف فيما يتعمؽ بقكاعد اإل بات ،فيجب احتراـ إرادة الخمكـ كتطبيؽ أحكاـ ىذا
التحكيـ
القانكف ،كاذا ترؾ الخيار لييئة التحكيـ فميا أف تختار قانكنان معينان ،أك تل قكاعد يتـ االت اؽ
عمييا مف األطراؼ المحتكميف لتنظيـ كي ية اإل بات كما يقبؿ كما ال يقبؿ مف أدلة اإل بات ،كمف
أىـ سمطات المحكـ في مجاؿ اإل بات:
أوالً :االلتزام دتقديم ست د:
بناء عمى طمب أحد الخمكـ أف تتمر الخمـ اآلخر بتقديـ مستند تحت
يحؽ لييئة التحكيـ ن
يده إذا ما تكافرت دالئؿ عمى كجكده ،كعمى أىميتو في إ بات ما يدعيو الخمـ ،كلكف ال يجكز أف
يطمب الخمـ مف ىيئة التحكيـ أف تتمر الغير بتقديـ ما تحت يده مف مستندات ما لـ يكف ات اؽ
التحكيـ منتجان آل اره في مكاجيتو ،فيذا لـ يم ؿ ألمر ىيئة التحكيـ كاف ليا أف تعتمد أقكاؿ الطرؼ
الذم طمب تسميـ المستند في مدد كجكد المستند كمحتكياتو(.)2
ث ي ً :تحقيق الخطوط والتزوير:
إذا تعمؽ الدليؿ بمحررات قدميا أحد األطراؼ ،كقاـ خممو بالطعف فيو بالتزكير كاتخذت
بيتنو إجر و
اءات جنائية فيجب عمى ىيئة التحكيـ كقؼ إجراءات التحكيـ لحيف مدكر حكـ نيائي
في ىذا الخمكص(.)3

()1

معتز ع ي ي :نظاـ الطعف عمى حكـ التحكيـ ،د ارسة معمقة في لكء أراء ال قو كأحكاـ القلاء كتيريعات كلكائو ىيئات التحكيـ

المقارنة ،دكف طبعة ،دار الجامعة الجديدة  ،2012ص .634

()2
()3

كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص ،185كما بعدىا.
محمكد بريرم  :مرج سابؽ ،فقرة ،71ص.116
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كيجب عمى الذم طعف بالتزكير في المستند أف يباير بتقديـ اإلجراءات المتعمقة بالتزكير
أماـ الجيات المختمة خبلؿ أسبكع مف تاريخ تكمي و بذلؾ ،مف قبؿ ىيئة التحكيـ؛ حتى تتمكف
ىيئة التحكيـ مف كقؼ السير في القلية التحكيمية(.)1
ث لث ً :س ع الشهود:
جك و
لييئة التحكيـ سماع الييكد كمناقيتيـ في و
خاؿ مف اليكميات المتبعة أماـ المحاكـ،
()2
بناء
فالمحكـ أك الخمـ ىك الذم يكجو األسئمة لمييكد أك لمخمـ اآلخر كلو مناقيتيـ  ،كذلؾ ن

عمى رغبتيا أك طمب أحد األطراؼ(.)3
كيجب عمى الياىد أف يقكـ بتداء اليميف قبؿ اإلدالء بالييادة كذلؾ كفقان ألحكاـ قانكف التحكيـ
األردني ( ،) 4بينما ال يكجد ما يمزـ الياىد بتداء يميف قانكنية أماـ ىيئة التحكيـ في القانكف
ال مسطيني.
فيف تخمؼ الياىد عف الحلكر فمييئة التحكيـ أف تطمب مف المحكمة المختمة اتخاذ
اإلجراءات البلزمة لتتميف حلكره أماميا ،كذلؾ حتى يككف لعممية التحكيـ مبغة جدية كىذه مف
و
حاالت مساعدة لقلاء ىيئات التحكيـ(.)5

()1

نمت المادة  -2 2/32تكقؼ إجراءات التحكيـ لحيف ال مؿ في الطعف بالتزكير إذا أ بت الطاعف أنو تقدـ بادعائو إلى الجيات

المختمة خبلؿ أسبكع مف تاريخ تكمي و بذلؾ".

()2
()3

نبيؿ عمر  :مرج سابؽ فقرة  ،161ص.194
نمت ال قرة األكلى مف المادة  28مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" :يحؽ لييئة التحكيـ بناء عمى طمبيا أك طمب أم طرؼ مف

أطراؼ التحكيـ أف تدعك أم ياىد لمحلكر لمييادة ".

()4

حيث نمت المادة ال امنة مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو" -:ال يجكز ألم محكمة أف تتدخؿ في المسائؿ التي يحكميا ىذا القانكف

إال في األحكاؿ المبينة ف يو ،كذلؾ دكف إخبلؿ بحؽ ىيئة التحكيـ في الطمب مف المحكمة المختمة مساعدتيا عمى إجراءات التحكيـ كفؽ
ما تراه ىذه الييئة مناسبان لحسف سير التحكيـ م ؿ دعكة ياىد أك خبير أك األمر بيحلار مستند أك مكرة عنو أك االطبلع عميو أك غير

ذلؾ".

( )5ناظـ عكيلة  :مرج سابؽ ص 107نص ال قرة ال انية مف المادة  28مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو -" -:يحؽ لييئة التحكيـ
إذا رفض الياىد الم كؿ أماـ ىيئة التحكيـ أف تطمب مف المحكمة المختمة إمدار أمر بتتميف حلكره في التاريخ المحدد لمطمب".
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رادع ً :االستع ة د لخدراء:
بناء عمى
نمت المادة  30مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:يحؽ لييئة التحكيـ ن
و
مستلة تحددىا ،كعمى كؿ طرؼ
طمب أحد األطراؼ أك مف تمقاء ن سيا تعييف خبير أك أك ر بيتف
و
و
مستندات متعمقة بيذه المستلة".
معمكمات أك
أف يقدـ إلى الخبير كؿ ما لديو مف
بناء عمى طمب الخمكـ أف تستعيف
يتبيف مف ىذا النص ٌ
أف لييئة التحكيـ مف تمقاء ن سيا أك ن
بخبير أك أك ر بيتف مستلة معينة عرلت عمييا ،كتريد أف تتحقؽ منيا كألزمت ىيئة التحكيـ
األطراؼ بمساعدة الخبير في أداء ميمتو كذلؾ بتقديـ أم معمكمات كمستندات تساعد الخبير في
أداء ميمتو.
غير أف قانكف التحكيـ األردني أعطى السمطة في تعييف الخبير فقط لممحكـ حتى كلك لـ
يطمب منو األطراؼ ذلؾ ( ،) 1كيتـ االستعانة بالخبير؛ الستجبلء العنامر ال نية في النزاع التي
بناء عمى طمب
تجاكز خبرة المحكـ ،كلممحكـ بعد تقديـ تقرير الخبير أف يقرر مف تمقاء ن سو أك ن
أحد الخمكـ عقد جمسة لسماع أقكاؿ الخبير م إتاحة ال رمة لمطرفيف؛ لمناقية الخبير في
تقريره( ،)2كذلؾ بعد إرساؿ نسخة مف تقرير الخبير لكؿ طرؼ(.)3
و
طرؼ مف أطراؼ الخمكمة التحكيمية أف يعيف مف طرفو خبير أك أك ر؛
كما يجكز ألم
إلبداء الرأم في المسائؿ التي تناكليا تقرير الخبير الذم عينتو ىيئة التحكيـ(.)4

()1

نمت ال قرة (أ) مف المادة  34مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو" -:لييئة التحكيـ تعييف خبير أك أك ر لتقديـ تقرير مكتكب أك ي يي

ي بت في محلر الجمسة بيتف مسائؿ معينة تحددىا ،كتبمغ الييئة كؿ مف الطرفيف قرارىا بتحديد الميمة المسندة إلى الخبير".
()2ىدل عبد الرحمف  :مرج سابؽ فقرة  185كما بعدىا ،ص ،223كما بعدىا.

()3

نمت ال قرة األكلى مف المادة  31مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو -"" -:ترسؿ ىيئة التحكيـ نسخة مف تقرير الخبير إلى كؿ

طرؼ م إتاحة ال رمة لمناقية الخبير أماـ ىيئة التحكيـ في جمسة تحددىا ليذا الغرض "كيقابميا نص ال قرة د مف المادة  34مف قانكف
التحكيـ األردني.

( )4نمت ال قرة ال انية مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:يجكز لكؿ طرؼ أف يقدـ خبي انر مف طرفو إلبداء الرأم في المسائؿ التي
تناكليا تقرير الخبير الذم عينتو ىيئة التحكيـ كيقابميا نص ال قرة د مف المادة  34مف قانكف التحكيـ األردني.
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ال دحث الث ي
الت از ت ال حكم
ت هيد وتقسيم:
و
أحكاـ كلكابط
يجب عمى المحكـ كىك يمارس ميمتو أف يمتزـ بما نص عميو القانكف مف
تحافظ عمى سير عدالة خمكمة التحكيـ ،كتك ؿ لمخمكـ تحقيؽ أىدافيـ مف فض نزاعيـ عف
طريؽ التحكيـ ،كىذه االلتزامات تتزامف كجمي مراحؿ التحكيـ ،فيجب عمى المحكـ مراعاتيا أ ناء
إجراءات التحكيـ ،ككذلؾ في مرحمة إمدار الحكـ يجب أف يمتزـ المحكـ بلركرة إمدار الحكـ
في المكعد المحدد كما ييتمؿ عميو مف بيانات ،باإللافة إلى تسبيب حكمو ،كقبؿ ذلؾ يجب أف
يمتزـ المحكـ بالمداكلة قبؿ إمدار الحكـ ،كباإللافة إلى ذلؾ ،فينو يجب عمى المحكـ أف يمتزـ
بالقانكف كاجب التطبيؽ الذم عينو األطراؼ.
كما يجب عمى المحكـ أف يمتزـ أيلان بما ات ؽ عميو األطراؼ ،فيما يتعمؽ بتحديد نطاؽ
النزاع ،فبل يجكز لو أف ي مؿ فيما لـ يطمب منو ،أك أف يحكـ عمى يخص ليس بطرؼ في النزاع
المعركض عميو ،ككذلؾ الحاؿ فيما يتعمؽ بات اؽ األطراؼ عمى تحديد اإلجراءات التي يجب عميو
إتباعيا في سير عممية التحكيـ ،كىذا ما نبينو مف خبلؿ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ،نتناكؿ
في المطمب األكؿ :التزامات المحكـ القانكنية ،كنتناكؿ في المطمب ال اني :التزامات المحكـ
االت اقية ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
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ال طمب األول
الت از ت ال حكم الق و ية
ت هيد وتقسيم:
يجب عمى المحكـ طبقان لمقانكف أف يمتزـ أ ناء سير إجراءات التحكيـ باحتراـ المبادئ
األساسية المتعمقة بالعمؿ القلائي ،مف احتراـ حؽ الدفاع ،كتطبيؽ مبدأ المساكاة بيف الخمكـ،
كتحقيؽ مبدأ المكاجية بيف الخمكـ ،كعدـ جكاز حكـ المحكـ بعممو اليخمي ،كذلؾ يجب عمى
المحكـ ،أف يمتزـ عند إمدار حكـ التحكيـ أف يراعي مكعد إمداره ،كبيانات الحكـ التي يجب أف
و
كلمانة عمى محتو ،كذلؾ يجب عمى المحكـ االلتزاـ
ييتمؿ عمييا ،كتسبيب حكـ التحكيـ
بتطبيؽ القانكف الذم ات ؽ األطراؼ عمى تطبيقو فيما يتعمؽ بمكلكع النزاع ،كما كيجب عمى
المحكـ أف يقكـ بعمؿ المداكلة قبؿ إمدار حكمو ،كالعمؿ عمى الح اظ عمى سريتيا ،كىذا ما نبينو
مف خبلؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى أرب فركع ،نتناكؿ في ال رع األكؿ :التزامات المحكـ أ ناء سير
إجراءات التحكيـ ،كنتناكؿ في ال رع ال اني التزامات المحكـ في مرحمة إمدار الحكـ ،كنتناكؿ في
ال رع ال الث :التزاـ المحكـ بالقانكف كاجب التطبيؽ الذم عينو األطراؼ ،كنتناكؿ في ال رع الراب :
التزاـ المحكـ بالمداكلة ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
الفرع األول
الت از ت ال حكم أث ء سير إجراءات التحكيم
تتعمؽ ىذه االلتزامات بلمانات سير العدالة أ ناء ال مؿ في النزاع المعركض أماـ
المحكـ ،كالذم يتيو لمخمكـ الحؽ في تحقيؽ المبادئ األساسية في نظاـ التقالي ،كسنبيف ذلؾ
تباعان عمى النحك اآلتي:
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أوالً :ددأ ال س واة دين الخصوم:
يجب عمى المحكـ أف يساكم بيف الخمكـ م مو في ذلؾ م ؿ القالي .حيث يمتزـ القالي
بالمساكاة بيف الخمكـ في المعاممة عمى كجو العمكـ ،باإللافة إلى منحيـ فرمة متكافئة عمى
كجو الخمكـ(.)1
كنمت المادة  25مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو" -:يعامؿ طرفا التحكيـ عمى قدـ
المساكاة كتييء لكؿ منيما فرمة كاممة كمتكافئة لعرض دعكاه أك دفاعو " ،كال يكجد نص مقابؿ
ليذا النص في قانكف التحكيـ ال مسطيني ،كلكف ىذا ال يعني أف قانكف التحكيـ ال مسطيني لـ ي ار ًع
ىذا المبدأ في إجراءات التحكيـ حيث أف المكاد المتعمقة بتنظيـ إجراءات التحكيـ قد نمت لمنان
عمى ىذا المبدأ(.)2
لكننا م ذلؾ نكمي الميرع ال مسطيني بلركرة تعديؿ قانكف التحكيـ ال مسطيني كالافة
نص المادة  25مف قانكف التحكيـ األردني لمف قانكف التحكيـ ال مسطيني ،كذلؾ حتى يتبيف
مراحةن ىذا المبدأ في إجراءات التحكيـ.
كيعد ىذا المبدأ مف المبادئ األساسية في العممية التحكيمية ،كيقمد بو منو الخمكـ
فرمان متساكية إلبداء طمباتيـ كدفاعيـ ،كبالتالي ال يجكز لييئة التحكيـ أف تمنو أحد الطرفيف
ميعادان لتقديـ دفاعو ،كتمنو الطرؼ اآلخر ميعادا أطكؿ أك اقمر منو كال تمنو أحد حؽ المرافعة
الي كية ،كتمزـ اآلخر بتقديـ مرافعة مكتكبة أك أف تسمو ألحد األطراؼ باالطبلع عمى تقرير

()1
()2

أحمد أبك الكفا :المرافعات :مرج سابؽ ،فقرة  ،42ص .61
انظر :المكاد مف  34-20مف قانكف التحكيـ ال مسطيني.
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الخبير ،م بلن في غيبة الطرؼ اآلخر أك تسمو ألحد الطرفيف بتككيؿ محامي كال تسمو لمطرؼ
اآلخر بذلؾ(.)1
كبعباروة أخرل ال يجكز لييئة التحكيـ أف تمنو أحد الطرفيف حقان إال كتمنو لمطرؼ اآلخر
م مو ،كال تمن عف أحدىما ميزة إال كتمن عف غيره ،لكف ىذا ال يعني اإلخبلؿ بمبدأ المساكاة إذا
أعطت ىيئة التحكيـ حقان ألحد الخمكـ دكف اآلخر ،فم بلن إذا منحت ىيئة التحكيـ أحد األطراؼ
جز عف التعبير عف طمباتو ككاف اآلخر طميؽ المساف
تككيؿ محامي إذا كجدت أنو قيؿ المساف عا ان
قاد انر عمى تقديـ دفاعو(.)2
كذلؾ فيف مبدأ المساكاة ي رض عمى ىيئة التحكيـ معاممة األطراؼ بالم ؿ إال إذا كاف أحد
األطراؼ ينكم عرقمة إجراءات التحكيـ مف كراء مبدأ المعاممة بالم ؿ ،فم بلن ال يجكز لممحكـ أف
يبحث في أمر في حلكر طرؼ كغياب اآلخر ،فيذا كاف أحد األطراؼ لـ يحلر جمسات التحكيـ
بقمد عرقمة سير اإلجراءات ،أك بقمد اإللرار بالطرؼ اآلخر ،ف ي ىذه الحالة يجكز لممحكـ
االستمرار في إجراء الخمكمة كامدار الحكـ ،كال يككف في ىذه الحالة قد أخؿ بمبدأ المساكاة بيف
الخمكـ(.)3
لذلؾ يعتبر مبدأ المساكاة بيف الخمكـ مف االلتزامات الرئيسية التي يتكجب عمى المحكـ
احتراميا أ ناء سير الدعكل التحكيمية ،ألف ذلؾ يحقؽ قة األطراؼ في محكميـ كاالطمئناف إليو،
فيذا أخ ٌؿ المحكـ بيذا المبدأ فمف يستطي أف يتكمؿ إلى حكـ عادؿ(.)4

()1
()2
()3
))4

فتحي كالي :قانكف التحكيـ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،158ص .303
محسف ي يؽ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،169ص .248
كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص  230كما بعدىا.
إبراىيـ أبك يممخ :مرج سابؽ ،ص .103
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ث ي ً :احترام ددأ ال واجهة دين الخصوم:
يعتبر مبدأ المكاجية بيف الخمكـ مف أىـ مظاىر حقكؽ الدفاع ،كتطبيؽ المحكـ لو يدؿ
عمى إحساس قكم لديو بالعدالة ،كالتزامو بتحقيؽ المساكاة بيف الخمكـ ،كيدلؿ أيلان عمى مدل
نجاح أك إخ اؽ المحكـ في أداء ميمتو ،كبالتالي فمف خبللو يمكف رقابة مدل محة حكـ
التحكيـ ( ،) 1لذلؾ عمى المحكـ االلتزاـ بالسماح لؤلطراؼ بتقديـ ما لدييـ مف أدلة في مكاجية
بعليـ البعض أ ناء إجراءات التحكيـ(.)2
كيجب أف يتحقؽ مبدأ المكاجية منذ بداية إجراءات التحكيـ إلى نيايتيا ،فبل يجكز لممحكـ
االستماع إلى أحد األطراؼ دكف حلكر الطرؼ اآلخر(.)3
اجتماع أك جمسة تعقدىا ىيئة
كيقتلي مبدأ المكاجية ليس فقط دعكة األطراؼ لكؿ
و
التحكيـ ،كاتخاذ اإلجراءات في مكاجية الطرفيف أك في جمسة يدعياف إلييا ،كانما تخكيؿ كؿ طرؼ
حؽ االطبلع عمى كؿ ما يقدـ في القلية التحكيمية مف مذكر و
ات أك أكراؽ أك مستندات قدمت مف
الطرؼ اآلخر أك مف الخبير ،كاعطاء ال رمة لمخمـ لبلطبلع عمييا كمنحو فرمة الرد(.)4
كاليدؼ مف ىذا المبدأ ىك التزاـ المحكـ بالحد األدنى مف األمانة ،كمراعاة عدـ م اجتة
األطراؼ بالتمرفات كاألعماؿ التي تتـ في القلية التحكيمية ،فبل يجكز لممحكـ أف يباغت
الخمكـ بتكييؼ جديد لمكقائ كاال تعيف عميو فتو باب المرافعة ككل ىذا التكييؼ تحت نظر
الخمكـ(.)5

))1

السيد تماـ :مبدأ المكاجية كخمكمة التحكيـ ،دكف طبعة ،دار النيلة العربية  ،2000فقرة  ،15ص 24.

))3

إبراىيـ أبك يممخ :مرج سابؽ ،ص .103

) )2حميد الميبي :المحكـ في التحكيـ التجارم الدكلي ،الطبعة األكلى ،مركز المنار  ،2002 ،2001ص .59
))4
()5

فتحي كالي :قانكف التحكيـ ،مرج سابؽ ،فقرة  ،159ص .305
لزىر بف سعيد ككرـ النجار :مرج سابؽ ،ص .167
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كيرل البعض أف قلاء التحكيـ يميؿ إلى التيرب مف تطبيؽ مبدأ المكاجية ،مما اقتلى
تدخؿ القلاء لمتتكيد عمى لركرة احتراـ المحكميف لممبادئ الحاكمة لمخمكمة المدنية ،كأىميا
مبدأ المكاجية في جمي أنكاع التحكيـ ،كما كيترتب البطبلف كجزاء عمى عدـ احتراـ ىيئة التحكيـ؛
لتطبيؽ مبدأ المكاجية أ ناء خمكمة التحكيـ(.)1
ث لث ً :احترام الحق في الدف ع:
يجب عمى ىيئة التحكيـ تنظيـ المرافعات في سير الخمكمة التحكيمية ،كذلؾ بتييئة
ال رمة أماـ كؿ طرؼ أك ككيمو ليقدـ كؿ ما يتعمؽ بطمباتو ،كأف تترؾ لكؿ طرؼ حؽ تقدير أكجو
دفاعو ،م مراعاة أف يككف المدعي أكؿ مف يتراف  ،كيككف المدعي عميو ىك التالي لو في
المرافعة(.)2
كسكاء أكاف التحكيـ تحكيمان ح انر أـ تحكيمان مؤسسيان ،فينو يجب عمى المحكـ أف يك ؿ
لؤلطراؼ كافة حقكقيـ المتعمقة بلمانات الدفاع ،كالتي تتم ؿ في حؽ الدفاع كحؽ اإل بات كحؽ
المرافعة ،باإللافة إلى حؽ كؿ طرؼ بالعمـ بيجراءات الخمكمة ،كحقو في طمب ميمة لمرد عمى
ما يقدمو خممو ،كذلؾ حقو في الحلكر في كافة الجمسات أك مف ينكب عنو كحقو في الدفاع
عف ن سو بن سو أك بتككيؿ محاـ( ،)3إال إذا كاف اليدؼ مف غياب أحد أطراؼ التحكيـ ىك تعطيؿ
اإلجراءات في خمكمة التحكيـ ،فبل جناح عمى المحكـ إف أمدر ق ارره في غيبتو أك دكف
حلكره(.)4

()1
()2
()3
()4

السيد تماـ :مرج سابؽ ،ص .27
أحمد سبلمة :مرج سابؽ ،فقرة  ،190ص  ،507كما بعدىا.
كفاء حسني :مرج سابؽ ،ص .202
محسف ي يؽ :مرج سابؽ ،فقرة  ،167ص .244
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ككجكب احتراـ حؽ الدفاع ال يحكؿ دكف تنظيـ الييئة الستعمالو ،فممييئة تحديد مكاعيد
قدـ مستند أك مذكرة بعد الميعاد فمييئة التحكيـ عدـ
لؤلطراؼ؛ لتقديـ مذكراتيـ كمستنداتيـ ،كاذا ٌ
قبكليا ،كاعتبار الدفاع الكارد بيا غير مطركح عمييا( ،)1دكف أف يعد ذلؾ إخبلالن بالحؽ في الدفاع،
كيككف لييئة التحكيـ ىذه السمطة حتى كلك حددت تاريخ إيداع المذكرات بيف الطرفيف ،دكف مراعاة
االت اؽ بينيما في ىذا المدد طالما منو كؿ منيما ميمةن معقكلة(.)2
كعميو ال يجكز لييئة التحكيـ اتخاذ قرار بمن عقد جمسات التحكيـ كاالكت اء بالمستندات
كالمذكرات المكتكبة؛ إال إذا ات ؽ األطراؼ عمى ذلؾ ،فيذا طمب أحدىما عقد جمسة لمتراف  ،فيتعيف
عمييا إجابة طمبو كاال اعتبر ذلؾ إخبلال بحؽ الدفاع كىك ما قد يعرض الحكـ لمبطبلف(.)3
رادع ً :عدم جواز قض ء ال حكم دعم ه الشخصي:
طبقان لمبدأ حياد المحكـ ،فينو ال يجكز لو أف يبني حكمو عمى معمكماتو اليخمية بؿ
يجب عميو أف يستند في حكمو عمى البيانات المقدمة أمامو مف الخمكـ كبالتالي ال يجكز لو أف
يحكـ بعممو اليخمي(.)4
كيرل البعض أف ىذه القاعدة ال ينبغي أف يككف ليا أىمية كتىميتيا في القلاء العادم
ألف المحكـ ليس قاليان محترفان ،كانما ىك في الغالب خامةن في التحكيـ التجارم الدكلي مف
التجار الذيف يختمطكف بحكـ عمميـ بمختمؼ األكساط التجارية كيعممكف الك ير مف أسباب النزاع
لعؿ عمميـ ىذا ىك الذم دف األطراؼ إلى اختيار المحكـ ،فبل غرابة في ذلؾ أف استند في تبرير

()1

فتحي كالي :مرج سابؽ ،فقرة  ،160ص .307

()2

كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص .234

()4

عايكر مبركؾ :مرج سابؽ ،فقرة  ،180ص .300

( )3محمكد بريرم :التحكيـ ،مرج سابؽ ،فقرة  ،67ص .111
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حكمو إلى الحقائؽ التي تكيؼ عنيا خبرتو اليخمية م

مراعاة عدـ قيامو بالبحث عف

و
بتساليب ال يعمميا الخمكـ(.)1
المعمكمات
كيرل البعض اآلخر أف لممحكـ أف يستخدـ خبرتو كعممو عند تقديره لكقائ القلية ،كليس
لو بحاؿ مف األحكاؿ أف يقلي بعممو اليخمي ،فيف فعؿ ذلؾ يككف حكمو غير مستندان إلى
مناقية الخمكـ كدفاعيـ ،كاف كاف لممحكـ معمكمات خامة استمدىا مف معامرتو لمنزاع أك
خبرتو ال نية فيف عميو أف يكاجو الخمكـ بيا قبؿ بناء حكمو ،فيف لـ ي عؿ ذلؾ كاف حكمو معرلان
لمبطبلف كذلؾ الستناده في الحكـ إلى عممو اليخمي(.)2
كيرل البعض أف المحكـ إذا قاـ بتمكيف الخمكـ مف االطبلع عمى معمكماتو اليخمية أيان
كاف ممدرىا ،كأتاح أماميـ ال رمة لمرد عمييا فيككف قد أعمؿ مبدأ المكاجية بيف الخمكـ،
كبالتالي ال حرج عمى المحكـ في استخداـ معمكماتو اليخمية ،طالما قاـ بيعماؿ مبدأ المكاجية في
ىذه المعمكمات التي بنى عمييا حكمو(.)3
خ س ً :عدم ال ي دة في التحكيم:
يجب عمى المحكـ أف يتكلى ميمة التحكيـ بن سو ،كال يجكز لو أف ينيب غيره في
و
ليخص آخر في إمدار القرار أك أف يسمو لغيره بالمداكلة معو قبؿ إمدار
مبايرتيا ،أك أف يعيد
حكـ التحكيـ كلك كاف خبي ار في الدعكل( ،)4كال يجكز لييئة التحكيـ إذا كانت ميكمة مف أك ر مف
محكـ أف تنعقد دكف أف ييترؾ جمي األطراؼ في حلكر الجمسات ،كاال كاف حكميا باطبلن إذا

()1

محسف ي يؽ :مرج سابؽ ،فقرة  ،168ص .248

))3

عايكر مبركؾ :مرج سابؽ ،فقرة  ،180ص .301

) )2فتحي كالي :قانكف التحكيـ ،مرج سابؽ ،فقرة  ،161ص .308
))4

محسف ي يؽ :مرج سابؽ ،فقرة  ،170ص .249
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و
جمسة مف جمسات التحكيـ( ،)1لكف ال
تبيف أف أحد أعلاء ىيئة التحكيـ قد تغيب عف حلكر أم
يجكز لييئة التحكيـ أف تنتدب علكا منيا التخاذ إجراء مف اإلجراءات إال إذا كاف القانكف يجيز
ليا ذلؾ أك بات اؽ األطراؼ ،فيذا لـ يكجد نص أك ات اؽ بذلؾ فميس لييئة التحكيـ أف تمنو ن سيا
ىذه السمطة كاال كاف اإلجراء باطبلن (.)2
كيرل البعض أنو يجب أف ييترؾ جمي أعلاء ىيئة التحكيـ في مبايرة اإلجراءات إال إذا
انتدبكا أحدىـ بالقياـ بيجر و
اء معيف كسماع ياىد أك معاينة بلاعة أك مناقية خبير ،أما القرار
فيجب أف يككف مرة مداكلة بيف المحكميف جميعان فبل ين رد بعليـ بيمداره ،بؿ يجب أف ييترؾ
جمي المحكميف في المداكلة ،لتتاح لكؿ منيـ فرمة إبداء الرأم كامدار القرار(.)3
الفرع الث ي
الت از ت ال حكم في رحمة إصدار الحكم
تتم ؿ ىذه االلتزامات في إمدار المحكـ ق ارره خبلؿ المكعد المت ؽ عميو بيف األطراؼ ،أك
المكعد المحدد قانكنان في حالة عدـ االت اؽ عمى تحديد المدة ،ككذلؾ يمتزـ المحكـ بتسبيب حكمو،
كاببلغ األطراؼ بيذا الحكـ ،كنبيف ،ذلؾ تباعان عمى النحك اآلتي:
أوالً :إلزام ال حكم دإصدار الحكم في ال وعد ال حدد:
نميز ىنا بيف حالتيف ،الحالة األكلى :ات اؽ األطراؼ عمى مكعد محدد يمدر خبللو
الحكـ ،كالحالة ال انية :عدـ كجكد االت اؽ عمى مكعد محدد ،كنبيف ذلؾ تباعان عمى النحك اآلتي:

)( 1
))2
()3

فتحي كالي :قانكف التحكيـ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،162ص .309
فتحي كالي :قانكف التحكيـ ،مرج سابؽ ،فقرة  ،162ص .309
محسف ي يؽ :مرج سابؽ ،فقرة  ،170ص .249
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 -1في ح لة اتف ق األطراف:
نص البند األكؿ مف ال قرة األكلى مف المادة  38مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو-:
" -1أ -عمى ىيئة التحكيـ إمدار القرار المنيي لمخمكمة خبلؿ الميعاد الذم ات ؽ عميو
الطرفاف" ،كيقابميا نص ال قرة أ مف المادة  37مف قانكف التحكيـ األردني كالتي نمت عمى أنو" -:
عمى ىيئة التحكيـ إمدار الحكـ المنيي لمخمكمة كميا خبلؿ المكعد الذم ات ؽ عميو الطرفاف
 .....الخ".
يتبيف مف النميف السابقيف أف ميعاد إمدار حكـ التحكيـ مف قبؿ ىيئة التحكيـ مرىكف
بيرادة الطرفيف ،كعمى ىيئة التحكيـ أف تمدر حكميا خبلؿ ىذا المكعد ،فاألمؿ إذان ىك ترؾ
تحديد مدة إمدار حكـ التحكيـ لؤلطراؼ.
كيككف ذلؾ إما مبايرة حسب ما يرتلكف ،كاما بطريؽ غير مبايرة بالنص في ات اؽ
التحكيـ أك بات ا و
ؽ الحؽ ،كال غرابة في ذلؾ فقد يت ؽ الخمكـ عمى مدة طكيمة ،لكف الخمكـ في
الغالب يحددكف ىذه المدة طبقان لرغبتيـ في تحقيؽ السرعة في اإلجراءات؛ بقمد كمكؿ الحؽ إلى
و
و
ماحبو بتسرع و
كافية؛ لتمحيص طمباتيـ كدفاعيـ كامدار
فرمة
كقت م إعطاء ىيئة التحكيـ
حكميا(.)1
فيذا انقلى ىذا األجؿ دكف أف يمدر الحكـ الحاسـ في مكلكع النزاع فيف التحكيـ
ينقلي كيعتبر كتف لـ يكف كيككف لمخمكـ ،بالتالي طرح النزاع مف جديد أماـ القلاء ما لـ يت قكا
مف جديد عمى ال مؿ فيو مف خبلؿ التحكيـ؛

))1
))2

() 2

عيد القماص :مرج سابؽ ،فقرة  ،45ص .141
أبك العبل النمر :مرج سابؽ ،ص.109
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كذلؾ ألف ميعاد التحكيـ مف المسائؿ اليكمية

اإلجرائية الجكىرية في العممية التحكيمية باعتباره القيد الزمني لقياـ المحكـ بال مؿ في خمكمة
التحكيـ خبللو ،كاال كاف المحكـ مسئكالن بالتعكيض عف جراء عدـ إمدار الحكـ خبلؿ ىذا
الميعاد(.)1
 -2في ح لة عدم اتف ق األطراف:
نص البند األكؿ مف ال قرة األكلى مف المادة  38مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو-:
"ما لـ يت ؽ الطرفاف عمى خبلؼ ذلؾ يجب أف يمدر القرار خبلؿ ا ني عير يي انر مف تاريخ بدء
إجراءات التحكيـ ،كفي جمي األحكاؿ يجكز أف تقرر ىيئة التحكيـ مد الميعاد لمدة ال تزيد عمى
ستة أيير" ،كيقابميا نص ال قرة أ مف المادة  37مف قانكف التحكيـ األردني التي نمت عمى أنو-:
" .....فيف لـ يكجد ات اؽ كجب أف يمدر الحكـ خبلؿ ا ني عير يي انر مف تاريخ بدء إجراءات
التحكيـ ،كفي جمي األحكاؿ يجكز أف تقرر ىيئة التحكيـ تمديد ىذه المدة عمى أال تزيد عف ستة
أيير ،ما لـ يت ؽ الطرفاف عمى مدة تزيد عف ذلؾ".
يتبيف مف ىذيف النميف أنو إذا لـ يكجد ات اؽ بيف طرفي التحكيـ عمى و
مدة معينة يجب أف
يمدر خبلليا حكـ التحكيـ فيف ىيئة التحكيـ ممزمة بيمدار حكميا في و
مدة ال تتجاكز ا نى عير
يي انر مف تاريخ بدء إجراءات التحكيـ ،كليا إذا اقتلى األمر أف تمدد ىذه المدة لستة أيير ،إال
إذا أعطى األطراؼ الحؽ لييئة التحكيـ في تمديد ىذه المدة.
كم ذلؾ إذا لـ يت ؽ الخمكـ عمى تحديد مدة إمدار الحكـ التحكيمي ،فيف القانكف قد
حدد ىذه المدة ،كقد يت ؽ األطراؼ فيما بعد عمى تحديد مدة التحكيـ كتمديدىا إف ياءكا بات اؽ
مريو أك لمني أك ت كيض ىيئة التحكيـ في ذلؾ ،إال أنو يجب أف يراعى أنو في حالة عدـ ات اؽ
()1

كفاء حسني :مرج سابؽ ،ص.211
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األطراؼ عمى مد الميعاد ل تروة أخرل فيف ىيئة التحكيـ في ىذه الحالة ال تستطي أف تمدد ىذا
الميعاد إال لمدة ستة أيير تالية لمدة اإل نى عير يي انر مف بدء اإلجراءات(.)1
فيف فات الميعاد المحدد إلمدار حكـ التحكيـ كالمحدد بنص القانكف ،فينو يحؽ ألم مف
طرفي التحكيـ المجكء لممحكمة المختمة ( ،) 2أك لرئيس المحكمة المختمة في قانكف التحكيـ
األردني( ،)3طالبان إنياء اإلجراءات أك تحديد كقت إلافي يمدر فيو حكـ التحكيـ ،فيذا مدر قرار
بناء عمى طمب أحد األطراؼ ،فينو ي تو باب القلاء لم مؿ في النزاع
بينياء إجراءات التحكيـ ن
الذم كاف معركلان عمى التحكيـ(.)4
ث ي ً :االلتزام دتسديب حكم التحكيم:
يقمد بالتسبيب "بياف الحجج كاألدلة القانكنية الكاقعية التي استند إلييا الحكـ"( ،)5ككجكب
بياف األسباب التي استند إلييا الحكـ مف القكاعد اإل باتات في اإل بات المختم ة؛ ألنيا تدف القلاء
إلى التركم قبؿ إمدار الحكـ ،كما كتقدـ برىانان عمى عدالتو مما يؤدم إلى احتراـ الخمكـ ليذا
الحكـ كاقتناعيـ بو(.)6
كقد نمت ال قرة األكلى مف المادة  39مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو -" -:يجب
أف ييتمؿ قرار التحكيـ عمى ممخص الت اؽ التحكيـ كأطرافو كمكلكعو ،كالبينات المستمعة
()1
()2

ميند المانكرم :مرج سابؽ ،ص.168
نمت ال قرة ال انية مف المادة  38مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:إذا لـ يمدر قرار التحكيـ خبلؿ الميعاد الميار إليو في

ال قرة ( )1أعبله جاز ألم مف طرفي التحكيـ أف يطمب مف المحكمة المختمة أف تمدر أم انر لتحديد ميعاد إلافي أك إلنياء
إجراءات التحكيـ".

()3

نمت ال قرة ب مف المادة  38مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو" -:كاذا لـ يمدر حكـ التحكيـ خبلؿ الميعاد الميار إليو في ال قرة

(أ) مف ىذه المادة جاز ألم مف طرفي التحكيـ أف يطمب مف رئيس المحكمة أف بمدر أم انر لتحديد مكعد إلافي أك أك ر أك إنياء
إجراءات التحكيـ".

()4
()5
()6

محمكد التحيكم :التحكيـ ،مرج سابؽ ،ص.190
لزىر بف سعيد ككرـ النجار :مرج سابؽ ص.171
فتحي كالي :القلاء المدني :مرج سابؽ ،فقرة  ،339ص.637
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كالمبرزة ،كالطمبات كأسباب القرار ،كمنطكقة كتاريخ كمكاف مدكره ،كتكقي ىيئة التحكيـ" ،كنمت
ال قرة ب مف المادة  41مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو" -:يجب أف يككف حكـ التحكيـ مسببان
إال إذا ات ؽ طرفا التحكيـ عمى خبلؼ ذلؾ أك كاف القانكف كاجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ ال
ييترط ذكر أسباب الحكـ".
يتبيف مف ذلؾ أف الميرع ال مسطيني ايترط ذكر أسباب التحكيـ في حكـ المحكميف ،بينما
الميرع األردني أعطى الخيار لؤلطراؼ في االت اؽ عمى ذكر أسباب التحكيـ أك عدـ ذكرىا،
باإللافة إلى أنو أجاز أف يككف حكـ التحكيـ غير مسبب طبقان لمقانكف كاجب التطبيؽ عمى
إجراءات التحكيـ.
كبالتالي فيف المحكـ ال يمكنو الكمكؿ إلى الحكـ إال بعد استعرالو كدراسة النزاع بكؿ
عنامره المعركلة عميو مف كقائ كأسانيد كأدلة؛ لكي يتسنى لو التكمؿ إلى األسباب التي تؤدم
إلى الحكـ ال امؿ في النزاع(.)1
كيجب أف تككف األسباب التي استند إلييا الحكـ ميتممةن عمى مجمكعة مف الم ات أك
اليركط التي تلمف أف يككف الحكـ محققان لمعدالة ،لذلؾ يجب أف تككف ىذه األسباب كافية لتتييد
الحكـ في جمي جكانبو كأجزائو ،خالية مف التناقض م بعليا البعض؛ حتى ال ييدـ بعليا
بعلا ،باإللافة إلى ذلؾ يجب أف تتسـ ىذه األسباب بالمنطقية( ،)2كذلؾ ألف المحكـ يمتزـ مف

))1

حساـ الديف الدف :حجية أحكاـ التحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية كتن يذىا كفقان لقانكف التحكيـ ال مسطيني ،رسالة ماجستير نكقيت

))2

عيد القماص :مرج سابؽ فقرة  ،34ص ،115كما بعدىا.

بمعيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة  ،2004ص.70
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خبلؿ التسبيب أف يكلو محة استخبلمو لمكقائ كمحة تكيي يا ،كترتيب اآل ار القانكنية
عمييا(.)1
كنبلحظ أف الميرع ال مسطيني يعتبر مف الميرعيف الذيف رتبكا عمى عدـ ذكر أسباب
بطبلف الحكـ؛ ألف الميرع عندما يستمزـ ذكر األسباب فيك ييدؼ إلى االلتزاـ بلمانات التقالي
كمف ـ النظاـ العاـ ،بخبلؼ بعض التيريعات التي أع ت المحكـ مف ذكر األسباب بات اؽ
الخمكـ ،كبالتالي ال يترتب عمى عدـ ذكرىا بطبلف الحكـ

()2

كما فعؿ الميرع األردني.

كيعتبر الميرع األردني قد أجاز عدـ التسبيب في حالتيف؛ كىما:
الحالة األكلى :ات اؽ األطراؼ مراحةن عمى عدـ ذكر أسباب الحكـ ،كالحالة ال انية :إذا
كاف القانكف كاجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ ال ييترط ذكر أسباب الحكـ(.)3
كتككف الحالة ال انية :في التحكيـ الدكلي كما لك استند المحكـ إلى قانكف أجنبي في
إجراءات التحكيـ ،أك كانت ىذه اإلجراءات مستمدة مف نمكص ات اقية دكلية(.)4
كيخل المحكـ في ذكر أسباب حكمو أك عدـ ذكرىا لرقابة القلاء إذا طعف أحد
األطراؼ ببطبلف الحكـ؛ ألف عدـ التسبيب م لزكمو قانكنان أك ات اقان يترتب عمى مخال تو بطبلف
حكـ التحكيـ(.)5

))1
))2

ىدل عبد الرحمف :مرج سابؽ ،فقرة  ،139ص.179
محسف ي يؽ :مرج سابؽ فقرة  ،178ص.258

) )3فتحي كالي :قانكف التحكيـ ،مرج سابؽ فقرة  ،255ص.444

) )4أسامة الحكارم :القكاعد القانكنية التي يطبقيا المحكـ عمى مكلكعات المنازعات الدكلية الخامة ،الطبعة األكلى دار ال قافة لمنير
كالتكزي  ،2008 ،ص.44

) )5سيؼ الديف بمعاكم :رقابة القلاء الكطني عمى عمؿ المحكـ دراسة في قانكف التحكيـ ال مسطيني م المقارنة منيكر عمى مكق
اإللكتركني.www.dft.gov.ps ،
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ث لث ً :التزام هيئة التحكيم دتدميغ الحكم:
نمت المادة  40مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:تمدر ىيئة التحكيـ قرارىا
بحلكر األطراؼ ،فيذا تغيب أحدىـ أك أك ر عف حلكر جمسة النطؽ بالقرار عمى الرغـ مف
تبميغو بذلؾ ،تمدر الييئة قرارىا في تمؾ الجمسة ،كتقكـ بتبميغو لمطرؼ الغائب كيعتبر القرار بم ابة
الحلكر في مكاجيتو ،ما لـ يت ؽ األطراؼ عمى خبلؼ ذلؾ" ،كنمت ال قرة (أ) مف المادة  42مف
قانكف التحكيـ األردني عمى أنو" -:تسمـ ىيئة التحكيـ إلى كؿ مف الطرفيف مكرة عف حكـ التحكيـ
خبلؿ بل يف يكما مف تاريخ مدكره".
يتبيف مف ذلؾ أف عمى ىيئة التحكيـ االلتزاـ بتبميغ حكـ التحكيـ إلى األطراؼ الذيف لـ
يحلركا جمسة النطؽ بالحكـ ،كلـ يحدد الميرع ال مسطيني المدة التي يتكجب عمى ىيئة التحكيـ
تبميغ الحكـ لؤلطراؼ ،إال أف الميرع األردني قد ألزـ ىيئة التحكيـ بتبميغ حكميا لؤلطراؼ خبلؿ
بل يف يكما مف تاريخ مدكره.
كبالتالي ايتراط الميرع ال مسطيني حلكر األطراؼ جمسة النطؽ بالحكـ ،كاعتبار القرار
المادر بم ابة الحلكر في حؽ مف تخمؼ عف الحلكر رغـ تبميغو حسب القانكف بمكعد جمسة
النطؽ بالحكـ ،إال إذا ات ؽ األطراؼ عمى غير ذلؾ سكاء كاف االت اؽ بحلكر جمسة الحكـ أك
بغير حلكرىـ(.)1

))1

عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .164
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كبذلؾ يقمد الميرع مف كراء إمدار الحكـ حتى في غياب الطرؼ المبمغ حسب القانكف
إلى سرعة ال مؿ في إجراءات التحكيـ ،التي تتطمب عدـ تتجيؿ النطؽ بالقرار بمجرد غياب
األطراؼ(.)1
كيرل البعض أف الميرع ال مسطيني لـ يحدد مدة معينة تقكـ خبلليا ىيئة التحكيـ بتسميـ
مكرة الحكـ لؤلطراؼ؛ ألنو أكجب حلكرىما ،كبذلؾ يتـ تسميـ مكرة الحكـ لمطرفيف في جمسة
النطؽ بو ،أك في مكعد يت ؽ عميو األطراؼ م ىيئة التحكيـ؛ قامدان مف ذلؾ السرعة المطمكبة
لتن يذ الحكـ(.)2
الفرع الث لث
التزام ال حكم د ل داولة
كيقمد بالمداكلة ىي ت كير القالي ال رد أك تبادؿ الرأم فيما بيف القلاة إذا تعددكا(.)3
كنمت ال قرة الرابعة مف المادة  38مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:يمدر قرار
التحكيـ باإلجماع ،أك بتك رية اآلراء بعد المداكلة إذا كانت ىيئة التحكيـ ميكمة مف أك ر مف محكـ
كاحد ،أك بقرار مف المرجو عند تعذر الحمكؿ عمى األك رية".
يتبيف مف ىذا النص أف الميرع ال مسطيني ألزـ ىيئة التحكيـ عند إمدارىا لقرارىا أف تمتزـ
بالمداكلة فيما بينيا إذا كانت ميكمة مف أك ر مف محكـ.

))1

ناظـ عكيلة :مرج سابؽ ،ص .140

) )2عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .164

) )3فتحي كالي :القلاء المدني ،مرج سابؽ ،فقرة  ،334ص .619
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كال يكجد نص مقابؿ ليذا النص في قانكف التحكيـ األردني؛ لذلؾ نكمي الميرع األردني
بلركرة النص عمى إجراء المداكلة فيما بيف أعلاء ىيئة التحكيـ قبؿ إمدار قرار أك حكـ
التحكيـ ،كذلؾ حرمان عمى مدكر حكمان محيحان بعد الركية كالمياكرة كتبادؿ الرأم بخمكمو.
ية و
كيجب أف تككف المداكلة في سر و
تامة؛ حرمان عمى عدـ إفياء ما يدكر خبلليا مف
مناقيات كمحاد ات كجداؿ في الرأم بيف أعلاء ىيئة التحكيـ قبؿ إمدار حكـ التحكيـ( ،)1سكاء
أكانت ىيئة التحكيـ تتبادؿ المناقية ي كية ،أك بطريؽ تبادؿ الرسائؿ خامة في التحكيـ التجارم
الدكلي؛ ألف إفياء السرية يرتب المسؤكلية عمى المحكـ الذم قاـ بيفياء أسرار المداكلة ،م أنيا ال
تؤ ر عمى محة الحكـ التحكيمي كال تعرلو لئلبطاؿ( ،)2كالتزاـ المحكـ باحتراـ السرية التي ىي
مبدأ مف مبادئ التحكيـ ،يقلي عمى المحكـ عدـ إفياء أسرار التحكيـ كميا سكاء في مرحمة
تحقيؽ الدعكل أك المرافعات ،أـ في مرحمة إمدار الحكـ (.)3
كقد ترؾ الميرع لييئة التحكيـ تحديد كي ية إجراء المداكلة ،فقد يتـ ذلؾ باجتماع يحلره
الجمي أك عف طريؽ المراسمة أك االتماؿ بتم كسيمة مف كسائؿ االتماؿ المكتكبة كذلؾ ما لـ
يت ؽ األطراؼ عمى ايتراط يكؿ معيف تتـ بو المداكلة ،كفي كؿ األحكاؿ يجب أف تككف المداكلة
سرية كاال ترتب البطبلف إذا كانت المداكلة قد تمت بطريقة عمنية(.)4

))1
))2
))3

دركيش الكحيدم :قكاعد إعداد المحكـ ،ما يجب أف يككف عميو المحكـ ،دكف طبعة ،دكف دار نير  ،2006ص .45
عبد الحميد األحدب :مرج سابؽ ،ص .312
م اىر حامد :بحث بعنكاف دكر المحكـ في التحكيـ التجارم الدكلي كمسؤكليتو القانكنية ،دراسة مقارنة منيكر في مجمة الجامعة

الخميجية ،البحريف ،العدد ال اني ،المجمد األكؿ ،قسـ القانكف  ،2009ص .142

))4

محمكد بريرم :التحكيـ ،مرج سابؽ ،فقرة  ،804ص .173
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ال طمب الث ي
الت از ت ال حكم االتف قية
ت هيد وتقسيم:
يعد التحكيـ طريقان خامان ل مؿ النزاع بيف الخمكـ ،كيتتي ممدره مف ات اقيـ عميو،
كإلرادة الخمكـ أيلان تحديد مكلكع النزاع الذم يرغبكف في ال مؿ فيو عف طريؽ التحكيـ،
و
لمستلة لـ يت ؽ الخمكـ عمى إحالتيا لمتحكيـ ،ككذلؾ ال يجكز
كبالتالي ال يجكز لممحكـ التعرض
أف يدخؿ طرفان ليس مف أطراؼ النزاع في مكلكع النزاع المعركض عميو ،كما كأف أطراؼ التحكيـ
ينيدكف السرعة لم مؿ في النزاع القائـ بينيـ عف طريؽ التحكيـ ،كلذلؾ عادة ما يلعكف
اإلجراءات التي يجب عمى المحكـ إتباعيا عند مبايرة إجراءات التحكيـ ،كعمى المحكـ االلتزاـ بما
ذىبت إليو ىذه اإلرادة ،باإللافة إلى ذلؾ فيف األطراؼ المتنازعة عادةن ما تنص في ات اؽ التحكيـ
عمى القانكف الذم يجب أف يطبؽ عمى مكلكع النزاع ،كالذم يركف فيو ما يحقؽ مممحتيـ ،كما
عمى المحكـ إال تطبيقو احترامان إلرادة الخمكـ ،كنبيف ذلؾ مف خبلؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى بلث
فركع ،نتناكؿ في ال رع األكؿ :احتراـ المحكـ نطاؽ الخمكمة ،كنتناكؿ في ال رع ال اني :التزاـ
المحكـ باإلجراءات التي حددىا الخمكـ ،كنتناكؿ في ال رع ال الث :التزاـ المحكـ بالقانكف كاجب
التطبيؽ الذم عينو األطراؼ ،كنبيف ذلؾ عمى النحك اآلتي:
الفرع األول
احترام ال حكم ط ق خصو ة التحكيم
يجب أف يتقيد المحكـ أ ناء نظر نزاع التحكيـ بمكلكع النزاع ،ككذلؾ بالنطاؽ اليخمي
لمخمكمة ،كىذا ما سنبينو تباعان عمى النحك اآلتي:
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أوالً :تقيد ال حكم د وضوع ال زاع:
نمت ال قرة الخامسة مف المادة  43مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:يجكز لكؿ
بناء عمى أحد األسباب
طرؼ مف أطراؼ التحكيـ الطعف في قرار التحكيـ لدل المحكمة المختمة ن
اآلتية :إساءة السمكؾ مف قبؿ ىيئة التحكيـ أك مخال تيا لما ات ؽ عميو األطراؼ  .....أك خركجيا
عف ات اؽ التحكيـ كمكلكعو ".
أف الميرع ال مسطيني قد جعؿ عدـ تقيد ىيئة التحكيـ بمكلكع النزاع
يتبيف مف ىذا النص ٌ
مف أحد األسباب التي تؤدم إلى إبطاؿ حكـ التحكيـ.
كعمى ذلؾ فيف ات اؽ التحكيـ عادةن ما يتلمف أسماء الخمكـ كمكلكع النزاع بينيـ،
باإللافة إلى جممة مف األمكر التي ارتلاىا األطراؼ ،كالتي يجب عمى ىيئة التحكيـ مراعاتيا
كتطبيقيا ،فيذا خرجت ىيئة التحكيـ عف ذلؾ كأمدرت حكميا بحؽ يخص ليس طرفان في النزاع
أك حكمت في مكلكع لـ يطرح عمى ىيئة التحكيـ فيف حكميا يككف معرلان لمبطبلف(.)1
مف المستقر أف تحديد اختماص ىيئة التحكيـ بالنسبة لمكلكع النزاع يخل كيتحدد كفقان
لما ات ؽ عميو األطراؼ ،كعمى ىيئة التحكيـ احتراـ إرادة األطراؼ باعتبار ذلؾ قيدان أساسيان
عمييا(.)2
كيجب عمى المحكـ االلتزاـ باالختماص المعيكد إليو مف األطراؼ بالمكلكع الذم
يعرض عميو ،كال يجكز لو أف يحكـ بما لـ يطمبو األطراؼ أك أف يحكـ بتك ر مما يطمبكنو؛ ألف
سمطتو في ذلؾ محددة بات اؽ التحكيـ(.)3

))1
))2
))3

دركيش الكحيدم :قانكف التحكيـ ،مرج سابؽ ،ص .157
عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .122
إبراىيـ أبك يممخ :مرج سابؽ ،ص .105
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لكف ىؿ لك فمؿ حكـ التحكيـ في مسائؿ غير المسائؿ المت ؽ عمييا فيؿ يبطؿ حكـ
التحكيـ بتكممو أـ يبطؿ الجزء الذم لـ يتـ االت اؽ عمى التحكيـ بيتنو؟
نمت ال قرة أ مف المادة  49مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو " -:إذا فمؿ حكـ
التحكيـ في مسائؿ ال ييمميا ات اؽ التحكيـ أك تجاكز حدكد ىذا االت اؽ ،كم ذلؾ أمكف فمؿ
أجزاء الحكـ الخامة بالمسائؿ الخالعة لمتحكيـ عف أجزائو غير الخالعة فبل يق البطبلف إال
عمى األجزاء األخيرة كحدىا".
يتبيف مف النص السابؽ بتف الميرع األردني قد قمر البطبلف عمى المسائؿ غير
الخالعة الت اؽ التحكيـ ،بيرط أف يككف الحكـ فييا يقبؿ التجزئة ،فيذا لـ يكف باإلمكاف فمؿ
المسائؿ المت ؽ عمييا عف المسائؿ غير المت ؽ عمييا فيبطؿ الحكـ بتكممو.
كذلؾ ألف حكـ التحكيـ يجب أف يتناكؿ المسائؿ التي يقمدىا األطراؼ ،كال يجكز أف
يتطرؽ الحكـ إلى مسائؿ خارجة عف نطاؽ قمد األطراؼ م إمكانية عدـ إبطاؿ الحكـ في
المسائؿ التي ات ؽ عمييا األطراؼ ،كابطاؿ ما سكاه إذا كانت ىذه المسائؿ تن مؿ عف الحكـ،
اء أكاف التحكيـ ح انر أـ مؤسسيان ،أما إذا كانت ىذه المسائؿ ال تن مؿ عف بعليا البعض
سك ى
كالتعكيض بالممو فيبطؿ الحكـ جميعو(.)1
كما كيعد ذلؾ ال مؿ في المسائؿ التي ال ييمميا ات اؽ التحكيـ مخال ة لمميمة التي عيد
بيا األطراؼ لممحكـ ،حتى كاف كاف ات اؽ التحكيـ عامان فيف عمى المحكـ االلتزاـ بما طمبو الخمكـ

))1

كفاء حسني :مرج سابؽ ،ص  ،304كما بعدىا.
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فقط كال يجكز لو التعرض لمسائؿ كطمبات لـ يعرليا الخمكـ؛ حتى يتجنب الحكـ مف الكقكع في
دائرة البطبلف(.)1
ناء عمى النطاؽ المكلكعي لمخمكـ
إال أف ىناؾ اتجاىان يرل أف المسائؿ األكلية تعد است ن
كمف ـ يجكز لممحكـ التمدم إلييا م إخطار األطراؼ بذلؾ لتقديـ دفاعيـ بيرط أف تككف ىذه
المسائؿ مف المسائؿ المرتبطة بالنزاع كالتي يجكز التحكيـ فييا(.)2
اء كاف ذلؾ مراحةن أك
كمف ىذه المسائؿ ات اؽ الخمكـ عمى تعديؿ مكلكع النزاع ،سك ى
و
بيكؿ ال يمكف تجاىمو م ؿ طمب دف ن قات
لمنان أك كاف الطمب العارض تابعان لمطمب األممي
نقؿ البلائ المباعة ،باإللافة إلى طمب المقامد القانكنية أك االت اقية(.)3
كيرل البعض أف لممحكـ سمطة تقديرية في قبكؿ تعديؿ نطاؽ الخمكمة ،تبعان لقدرتو عمى
ال مؿ في ىذه المسائؿ أك الطمبات كلماف أتعابو ،باإللافة إلى سرعة حسـ النزاع كالمرحمة التي
تمر بيا إجراءات التحكيـ(.)4
ث ي ً :التقيد د ل ط ق الشخصي لمخصو ة:
يمتزـ المحكـ بالتقيد بالنطاؽ اليخمي لخمكمة التحكيـ ،حيث أف التحكيـ طريؽ است نائي
لمتقالي يقكـ عمى رلاء األطراؼ التي تحدد نطاقو ،كبالتالي ال يمكف إلزاـ يخص بالتحكيـ رغمان
عف إرادتو ،فمتى تخم ت ىذه اإلرادة امتن كجكد االت اؽ عمى التحكيـ بالنسبة لو كعميو فبل يحتج بو
كال يرتب آ اره إال بالنسبة لؤليخاص الذيف اتجيت إرادتيـ إليو ،فات اؽ التحكيـ ال يمزـ الغير الذم

))1
))2
))3
))4

نبيؿ عمر :مرج سابؽ ،فقرة  ،335ص .404
ىدل عبد الرحمف :مرج سابؽ ،فقرة  ،192ص .240
عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .126
ىدل عبد الرحمف :مرج سابؽ ،فقرة  ،192ص .242
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لـ يكف طرفان فيو ،كما ال يخكلو أم حؽ يتنو في ذلؾ يتف أم ات اؽ()1؛ كذلؾ ألف ات اؽ التحكيـ
ال ينمرؼ أ ره إال عمى أطرافو ،كمف ـ ال يست يد مف التحكيـ إال أطرافو كال يلار بو إال
أطرافو( ،)2كىذا األ ر النسبي يعني أنو :ال يجكز تدخؿ الغير في إجراءات التحكيـ ،حيث ال تمتد
آ ار ات اؽ التحكيـ إلى أيخاص لـ يكقعكا عميو كىك ما يعرؼ "بال بات النسبي" ألطراؼ الخمكمة
في التحكيـ كالتي تتميز عف الخمكمة القلائية(.)3
كاذا أبرـ المديف المتلامف ات اؽ تحكيـ فبل يحتج عمى المديف المتلامف معو ،لكف يجكز
لؤلخير أف يتمسؾ بيذا االت اؽ إذا كاف في مممحتو ،طبقان لقاعدة أف التلامف ينمرؼ أ ره فيما
ين

ال فيما يلر(.)4
إال أف ات اؽ التحكيـ يسرم في مكاجية دائني الخمكـ ككر تيـ إذا كانكا جميعان كاممي

األىمية طبقا لقكاعد القانكف المدني في ىذا اليتف ،إال إذا قمد بالتحكيـ الغش كاإللرار بالدائنيف
فيجكز ليـ التمسؾ بعدـ ن اذه في مكاجيتيـ ،طبقان لقاعدة الغش يبطؿ سائر التمرفات(.)5
فيذا رغب يخص أف يتدخؿ تدخبلن ىجكميان؛ لممطالبة بحؽ ذاتي لن سو في خمكمة
التحكيـ ،فممخمكـ االعتراض ،عمى ذلؾ ،أما إذا كاف طمب التدخؿ انلماميان ألحد الخمكـ فيجكز
لمخمـ اآلخر االعتراض طبقان لمطاب االت اقي لمتحكيـ كنسبية آ اره ،كيجكز إدخاؿ يخص لـ يكف
ىكف
طرفان في ات اؽ التحكيـ في خمكمة التحكيـ بيرط إجماع األطراؼ عمى ذلؾ ،كذلؾ كمو مر ه

()1

فتحي كالي :قانكف التحكيـ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،76ص .161

))2

أحمد أبك الكفا :عقد التحكيـ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،545ص .146

))4

فتحي كالي :قانكف التحكيـ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،77ص .162

) )3عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ  :مرج سابؽ ،ص .129
))5

أحمد أبك الكفا :عقد التحكيـ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،55ص  ،146كما بعدىا.
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بمكافقة أك رفض المحكـ ليذا التدخؿ أك اإلدخاؿ ،ككفقان لتقديره طبقان لطبيعة ميمة المحكـ
القلائية(.)1
الفرع الث ي
التزام ال حكم د حترام اإلجراءات التي حدده الخصوم
نمت المادة  18مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:يجكز لؤلطراؼ االت اؽ عمى
القكاعد اإلجرائية الكاجب إتباعيا مف قبؿ ىيئة التحكيـ ،فيف لـ يت قكا كاف لييئة التحكيـ تطبيؽ
اإلجراءات المعمكؿ بيا في مكاف إجراء التحكيـ" ،كنمت المادة  24مف قانكف التحكيـ األردني
عمى أنو" -:لطرفي التحكيـ االت اؽ عمى اإلجراءات التي تتبعيا ىيئة التحكيـ ،بما في ذلؾ حقيما
في إخلاع ىذه اإلجراءات لمقكاعد المتبعة في أم مؤسسة أك مركز تحكيـ في المممكة أك خارجيا
فيذا لـ يكجد م ؿ ىذا االت اؽ كاف لييئة التحكيـ أف تختار إجراءات التحكيـ التي تراىا مناسبة
كذلؾ م مراعاة أحكاـ ىذا القانكف".
أف كبلن مف الميرع ال مسطيني كاألردني قد ايترطا التزاـ ىيئة
يتبيف مف النميف السابقيف ٌ
التحكيـ الت اؽ األطراؼ فيما يتعمؽ بيجراءات التحكيـ كتطبيقيا أ ناء مبايرتيا عممية التحكيـ ،فيذا
لـ يكجد ا ت اؽ بيف األطراؼ عمى ذلؾ يككف لييئة التحكيـ أف تطبؽ اإلجراءات المعمكؿ بيا في
مكاف إجراءات التحكيـ ،كذلؾ كفقان ألحكاـ القانكف ال مسطيني ،بينما أعطى القانكف األردني ىيئة
التحكيـ اختيار ىذه اإلجراءات كفقان لما تراه ىيئة التحكيـ.
كيقتلي عمى ىيئة التحكيـ إتباع القكاعد اإلجرائية التي كلعيا األطراؼ؛ كذلؾ ألف لجكء
األطراؼ إلى التحكيـ كاف بيدؼ االبتعاد عف القكاعد اإلجرائية في قانكف أمكؿ المحاكمات ،لكف

) )1عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .130
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م

عدـ اإلخبلؿ بالقكاعد اآلمرة المتعمقة بلمانات التقالي ،فيذا لـ يت ؽ األطراؼ عمى

اإلجراءات كاف لييئة التحكيـ تطبيؽ اإلجراءات المعمكؿ بيا في مكاف إجراء التحكيـ(.)1
كعمى ىيئة التحكيـ أف تمتزـ بما ات ؽ عميو األطراؼ فيما يتعمؽ بيجراءات التحكيـ ،كال
سمطة ليا في أف ت مؿ في النزاع بمكجب إجراءات لـ يت ؽ عمييا األطراؼ؛ ألف سمطتيا تكميمية
تككف في حالة عدـ ات اؽ األطراؼ عمى تحديد اإلجراءات الكاجب إتباعيا عند مبايرتيا
التحكيـ( ،)2كعادةن ما يككف االت اؽ عمى تحديد القانكف اإلجرائي الكاجب التطبيؽ عمى إجراءات
التحكيـ في الجمسة التمييدية التي تعقد بيف األطراؼ ،كىيئة التحكيـ إذا لـ يككنا قد ات قا عميو فيما
بينيما قبؿ ذلؾ (.)3
فيذا غاب االت اؽ بيف األطراؼ تككف ىيئة التحكيـ ممتزمة بتطبيؽ كافة اإلجراءات الكاردة
اء أكانت متعمقة بالنظاـ العاـ أـ ال؛ كذلؾ ألنيا نظمت خميمان مف أجؿ
في قانكف التحكيـ سك ى
خمكمية خمكمة التحكيـ مف جية ،كلمعالجة ما يغ ؿ عنو األطراؼ مف جية أخرل( ،)4كبالتالي
يككف عمى األطراؼ تحديد اإلجراءات الكاجب إتباعيا مف قبؿ ىيئة التحكيـ خامةن في إطار
اعد مركز أك ىيئة معينة؛ لمتطبيؽ عمى
التحكيـ المؤسسي ،حيث مف الممكف أف يختار األطراؼ قك ى
إجراءات التحكيـ الخامة بيـ(.)5
كيمتن عمى ىيئة التحكيـ تطبيؽ القكاعد اإلجرائية التي ات ؽ عمييا األطراؼ إذا تبيف ليا
أنيا متناقمة م القكاعد اآلمرة أك األسس الجكىرية التي يقكـ عمييا النظاـ القانكني اإلجرائي؛ ألنو

( )1ناظـ عكيلة :مرج سابؽ ،ص .69
()2
()3
()4
()5

كفاء حسني :مرج سابؽ ،ص .203
فتحي كالي :قانكف التحكيـ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،170ص 325.
عايكر مبركؾ :مرج سابؽ ،فقرة  ،48ص .139
عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .142
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ال يجكز لؤلطراؼ الخركج عف القكاعد اآلمرة في ىذا القانكف ،ككذلؾ المحكـ أما القكاعد المكممة
فيمزـ أيلان المحكـ بيا كالقكاعد اآلمرة ،أما األطراؼ فيجكز ليـ الخركج عمييا؛ ألنيا رخمة ليـ
كليست رخمة لممحكـ( ،)1كما كأف المحكـ ممزـ بالتقييد بقكاعد المرافعات ،كيجب عميو أيلا احتراـ
القكاعد كاإلجراءات الكاردة في قانكف التحكيـ باإللافة إلى احتراـ حقكؽ الدفاع كأسس المرافعات
فيذا كاف المحكـ غير مقيد بقكاعد المرافعات فيجب عميو احتراـ قكاعد القانكف(.)2
كغالبان ما يت ؽ األطراؼ عمى اختيار قكاعد إجرائية كلعية محددة سم ان ،كتطبؽ بم تيا
تمؾ دكف أف تنسجـ كات اؽ التحكيـ أك أم ات اؽ إجرائي أخر؛ كذلؾ بسبب كلكح ىذه القكاعد في
كجكدىا كمداىا ،باإللافة إلى االقتماد في اإلجراءات ،كحرمان عمى عدـ كل قكاعد إجر و
ائية قد
تكيؼ ظركؼ خمكمة التحكيـ عدـ مبلئمتيا لمتحكيـ(.)3
الفرع الث لث
التزام ال حكم د لق ون واجب التطديق عمى وضوع ال زاع
نمت ال قرة األكلى مف المادة  19مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:يجكز
لؤلطراؼ في التحكيـ الدكلي االت اؽ عمى القانكف كاجب التطبيؽ عمى مكلكع النزاع ،فيف لـ يت قكا
تطبؽ ىيئة التحكيـ القانكف ال مسطيني" ،كنمت المادة  36مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو-:
"أ -تطبؽ ىيئة التحكيـ عمى مكلكع النزاع القكاعد القانكنية التي يت ؽ عمييا الطرفاف "ب -إذا لـ
يت ؽ الطرفاف عمى القكاعد القانكنية كاجبة التطبيؽ عمى مكلكع النزاع طبقت ىيئة التحكيـ القكاعد
المكلكعية في القانكف الذم ترل أنو األك ر اتماال بالنزاع".

()1

ىدل عبد الرحمف :مرج سابؽ ،فقرة  ،171ص  ،217كما بعدىا.

()3

أحمد سبلمة :مرج سابؽ ،فقرة  ،114ص  ،326كما بعدىا.

( )2أحمد أبك الكفا :عقد التحكيـ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،107ص 265.
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يتبيف مف النميف السابقيف التزاـ ىيئة التحكيـ باحتراـ إرادة األطراؼ كتطبيؽ القانكف الذم
ات قا عميو فيما يتعمؽ بمكلكع النزاع ،أما إذا لـ يكف ىناؾ ات اؽ فتلزـ الميرع ال مسطيني ىيئة
التحكيـ بتطبيؽ أحكاـ القانكف ال مسطيني عمى مكلكع النزاع ،فيما أعطى الميرع األردني لييئة
التحكيـ حرية تطبيؽ القانكف األك ر ارتباطان بمكلكع النزاع.
كبالتالي يق االلتزاـ عمى عاتؽ المحكـ بلركرة مراعاة تطبيؽ القانكف المت ؽ عميو بيف
األطراؼ؛ ألف األكلكية ليذه اإلرادة( ،)1كذلؾ بغض النظر عف انتماء ىذا القانكف أك القكاعد لدكلة
و
تحكيـ أك قكاعد ،تحكـ مناز و
و
و
معينة أك قكاع ىد منتقاة مف قبؿ األطراؼ
عات
مؤسسة أك مركز
أك لجية
ال تجد ممدرىا في قانكف معيف()2؛ كذلؾ ألف األطراؼ ىـ الذيف يحددكف القانكف كاجب التطبيؽ
عمى مكلكع النزاع الذم سي مؿ فيو المحكـ( ،)3كال يجكز لممحكـ استبعاد ىذا القانكف بتم حاؿ
مف األحكاؿ؛ ألنو عميو االلتزاـ باحتراـ إرادة األطراؼ في اختيار القانكف كاجب التطبيؽ عمى
مكلكع النزاع(.)4
فيذا لـ يت ؽ األطراؼ عمى اختيار القانكف كاجب التطبيؽ عمى مكلكع النزاع ،قامت ىيئة
التحكيـ باختياره كفقان لما يقلي بو القانكف.
كقد ايترط قانكف التحكيـ ال مسطيني في ىذه الحالة بتف عمى المحكـ أف يطبؽ القانكف
ال مسطيني إذا كاف التحكيـ محميان ،أك القانكف المكلكعي الذم تريد إليو قكاعد تنازع القكانيف إذا
كاف التحكيـ دكليان ككاف يجرم في فمسطيف(.)5

()1

لزىر بف سعيد ككرـ النجار :مرج سابؽ ،ص .180

()3

إبراىيـ أبك يممخ :مرج سابؽ ،ص .105

( )2عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .145
()4

كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص .245

) )5ناظـ عكيلة :مرج سابؽ ،ص .73
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بينما أعطى قانكف التحكيـ األردني لييئة التحكيـ أف تطبؽ عمى مكلكع النزاع القانكف
األك ر ارتباطان بو ،كتراعي الييئة في ذلؾ يركط مكلكع النزاع كالعرؼ الجارم في نكع المعاممة
كالعادات المتبعة كما جرل عميو التعامؿ بيف الطرفيف في ىذا اليتف(.)1
كيع ى المحكـ الم كض بالممو مف االلتزاـ بتطبيؽ أم قكاعد مكلكعية عمى النزاع ،كلو
أف يحكـ كفقان لقكاعد العدالة كاإلنماؼ؛ كذلؾ ألف اختيار المحكـ الممالو يعني أنو يتمت ب و
قة
كبيروة مف الخمكـ(.)2
كيترتب البطبلف عمى حكـ التحكيـ الذم استبعد منو المحكـ تطبيؽ القانكف الذم ات ؽ عميو
خر ،أك فممت في النزاع
اء طبقت ىيئة التحكيـ قانكنان آ ان
األطراؼ فيما يتعمؽ بمكلكع النزاع ،سك ى
عمى مقتلى قكاعد العدالة كاإلنماؼ(.)3
كىذا ما نمت عميو ال قرة الخامسة مف المادة  43مف قانكف التحكيـ ال مسطيني( ،)4ككذلؾ
نص ال قرة أ مف المادة  49مف قانكف التحكيـ األردني(.)5
كيجكز لييئة التحكيـ إذا كجدت غيان أك تحايبلن نحك القانكف كاجب التطبيؽ عمى مكلكع
النزاع أف تعيف القانكف الذم تـ التحايؿ عميو؛ إلعماؿ ن كذه كسمطاتو كتطبيقو عمى مكلكع النزاع
حتى كلك كاف ىذا التحكيـ يجرل أماـ مؤسسة تحكيـ دكلية(.)6

))1

نبيؿ عمر :مرج سابؽ ،فقرة ،334ص.400

) )2عمى البياتي :مرج سابؽ ،ص .135

) )3عيد القماص :مرج سابؽ ،فقرة  ،87ص .267

))4
بناء عمى أحد األسباب
كالتي نمت عمى أنو" -:يجكز لكؿ طرؼ مف أطراؼ التحكيـ الطعف في قرار التحكيـ لدل المحكمة المختمة ن
اآلتية ........ -5 :أك مخال تيا لما ات ؽ عميو األطراؼ مف تطبيؽ قكاعد قانكنية عمى مكلكع النزاع ........الخ".
))5
()4

نمت عمى "ال تقبؿ دعكل بطبلف حكـ التحكيـ إال في أم مف الحاالت اآلتية :ات ؽ األطراؼ عمى تطبيقو عمى مكلكع النزاع".
أسامة الحكارم :مرج سابؽ ،ص .109
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كبالتالي يجكز لممحكـ مخال ة اختيار األطراؼ لمقانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكلكع
النزاع ،إذا كاف ىذا القانكف مخال ان لمنظاـ العاـ ،بؿ كيممؾ المحكـ التحرر مف سمطاف أم قانكف
كالحكـ بما يراه محققان لمعدالة إذا ات ؽ األطراؼ عمى تخكيمو ىذه السمطة(.)1

))1

محمكد بريرم  :التحكيـ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،109ص 182

118

ال دحث الث لث
حقوق ال حكم
ت هيد وتقسيم:
عندما يمارس المحكـ عممو كىك ال مؿ في النزاع المعركض عميو بقرار ممزـ لؤلطراؼ
المحتكميف ،فيك في الغالب ال يعمؿ ذلؾ مجانان كبدكف مقابؿ ،بؿ يجكز لو أف يتقالى أتعاب
نظير عممو ،كما كيمتزـ أطراؼ النزاع بدف التكاليؼ التي قاـ المحكـ بمرفيا أ ناء النزاع،
باإللافة إلى أف المحكـ إذا كق عميو لرر مف ٌجراء عممو مف قبؿ أحد الخمكـ أك كمييما،
فيجكز لو المطالبة بالتعكيض عف اللرر الذم لحؽ بو ،كىذه ما تسمى "بالحقكؽ المالية لممحكـ".
كيككف لممحكـ أيلان الحؽ في قبكؿ التحكيـ في النزاع أك رفلو ،حيث ال يجبر المحكـ
عمى التحكيـ ،كاذا قبؿ التحكيـ فبلبد لو مف أف يتنحى عنو ،إذا كجد سببان بعد قبكلو النزاع يستيعر
معو بالحرج في ال مؿ في النزاع ،أما إذا لـ يكجد ىذا السبب فبل يجكز ذلؾ بؿ يجب ترؾ المحكـ
في أداء ميمتو حتى نيايتيا ،كىذه ىي "الحقكؽ القانكنية لممحكـ".
و
كقاض خاص ي مؿ في النزاع القائـ بيف الخمكـ ،فبلبد
كباإللافة إلى ذلؾ فيف المحكـ
مف قياـ الخمكـ باحترامو كتن يذ أكامره كمعاممتو بما يميؽ بو ،كىذه ىي "الحقكؽ المعنكية لممحكـ"،
كنبيف ذلؾ مف خبلؿ تقسيـ ىذا المبحث إلى بلث مطالب ،نتناكؿ في المطمب األكؿ :الحقكؽ
المالية لممحكـ ،كنتناكؿ في المطمب ال اني :الحقكؽ القانكنية لممحكـ ،كنتناكؿ في المطمب ال الث:
الحقكؽ المعنكية لممحكـ ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
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ال طمب األول
الحقوق ال لية
ت هيد وتقسيم:
تتم ؿ ىذه الحقكؽ في حؽ المحكـ في تقالي أتعاب مقابؿ ما يقكـ بو مف عمؿ ،كىك
ال مؿ في النزاع ،كذلؾ فيف المحكـ قد يتكبد أ ناء قيامو بالتحكيـ بعض المماريؼ التي تتعمؽ
بمكلكع النزاع ،باإللافة إلى حقو في التعكيض عف ما يمحؽ بو مف لرر مف أطراؼ النزاع،
كىذا ما نبينو مف خبلؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى بلث فركع نتناكؿ في ال رع األكؿ :أتعاب المحكـ،
كنتناكؿ في ال رع ال اني ،مماريؼ المحكـ كن قاتو ،كنتناكؿ في ال رع ال الث ،الحؽ في التعكيض،
كذلؾ عمى النحك اآلتي:
الفرع األول
أتع ب ال حكم
نمت ال قرة ال انية مف المادة  39مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:تلمف ىيئة
التحكيـ قرارىا كؿ ما يتعمؽ ........كاألتعاب الناجمة عف التحكيـ ككي ية دفعيا" ،كنمت ال قرة ح
مف المادة  41مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو -:....." -:يتلمف الحكـ تحديد أتعاب
المحكميف ....ككي ية تكزيعيا بيف األطراؼ".
يتبيف مف النميف السابقيف أف ىيئة التحكيـ تتقالي أتعابان مف األطراؼ مقابؿ قياميا
بالتحكيـ بينيما ،كال مؿ في مكلكع النزاع المعركض عمييا ،كأف تقدير قيمة األتعاب منكطه بيرادة
الييئة التي تبيف قيمتيا ككي ية تكزيعيا أك دفعيا مف أطراؼ التحكيـ ،كيجب أف يتـ تقدير ىذه
األتعاب كتلمنييا م الحكـ المادر في مكلكع النزاع كالمنيي لو.
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كيرل البعض أف الميرع ال مسطيني قد أماب حينما تناكؿ مستلة األتعاب بالتنظيـ
القانكني ،كأدرجيا لمف ميتمبلت الحكـ التحكيمي ،كترؾ تحديد قيمتيا لييئة التحكيـ كالتي يجب
عمييا أف تحدد مبمغ األتعاب ،بيرط أف يككف التقدير كفقان لؤلسس المعقكلة التي تراىا مناسبة(.)1
كيرل البعض أف لممحكـ أتعاب يت ؽ عمييا م الخمـ الذم اختاره أك م الخمميف ،إذا
كاف محكمان ال ان أك محكمان م ردان ،أما إذا لـ يت ؽ المحكـ كالخمكـ عمى األتعاب فمو أتعاب
يستحقيا عف عممو ،كعميو المجكء لممحكمة لتقلي باستحقاقو أتعابو كتقدير قيمتيا(.)2
لكف قد يقبؿ المحكـ ميمتو كيبايرىا كيمدر حكمو فييا دكف حمكلو عمى أتعاب ،كذلؾ
في الحالة التي يقبؿ فييا القياـ بميمتو بدكف مقابؿ( ،)3كأتعاب المحكـ يمكف معرفتيا بسيكلو في
حالة إجراء التحكيـ عف طريؽ إحدل المؤسسات التحكيمية ،حيث يكجد في تمؾ المؤسسات قائمة
باألتعاب حسب جدكؿ معد مسبقان ،كتتم ؿ األتعاب بنسبة مئكية مف قيمة الدعكل مكلكع النزاع،
أما في حالة التحكيـ الخاص فاالت اؽ عمى األتعاب يتـ بيف المحكـ كاألطراؼ المحتكمة كمف
النادر أف ال يككف ىناؾ ات اؽ عمى تحديد أجر المحكـ( ،)4كبالتالي ال ت ير مستلة األتعاب في
التحكيـ المؤسسي أية خبلفات بيف األطراؼ كالمحكـ حكؿ األتعاب ككي ية تحديدىا كدفعيا ،أما في
خبلفات مستمرة حكؿ أتعاب المحكـ( ،)5كبالتالي فينو في التحكيـ المؤسسي
التحكيـ الخاص فت ار
ه
تنظـ قكاعد المؤسسات التحكيمية كذلؾ ما يتعمؽ بزيادة قيمة األتعاب مراعاةن لبعض الظركؼ ،كما
كتتلمف ىذه المؤسسات مبدأ أساسيان يتعمؽ باألتعاب كىك تحرير أم ات اؽ خاص عمى األتعاب
بيف المحكـ كالطرؼ الذم اختاره ،كما كأنو إذا كانت األتعاب مغالى فييا فبل يجكز لؤلطراؼ

) )1ناظـ عكيلة :مرج سابؽ ،ص  ،138كما بعدىا.
))2

محسف ي يؽ :مرج سابؽ ،فقرة  ،163ص .240

))4

فكزم سامي :مرج سابؽ ،ص .232

) )3عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .179
) )5محي الديف عمـ الديف :مرج سابؽ ،فقرة  ،90ص .232
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المجكء إلى القلاء لممطالبة بتخ يليا؛ كذلؾ ألنيـ إذا قبمكا التحكيـ بكاسطة مؤسسة تحكمية فيذا
يعني أنيـ قبمكا قيمة األتعاب التي يجب دفعيا(.)1
كفؽ
لذلؾ يرل البعض أف أتعاب المحكـ في مؤسسات التحكيـ ىي "عقكد إذعاف" تتـ ى
معدة مسبقان ،مف قبؿ المؤسسة كىذه اليركط غير قابمة لممناقية أك المعارلة مف
يركط كأحكاـ ٌ
قبؿ األطراؼ ( ،)2كتقالي األتعاب مف قبؿ المحكـ ال يؤ ر عمى حيدتو ،حيث أف مبدأ حيادية
المحكـ أمر مستقؿ عف األتعاب التي يتقالاىا مف الطرؼ الذم اختاره كسيدف لو أتعابو(.)3
كيرل البعض بتنو إذا لـ يكف التحكيـ تحكيمان مؤسسيان ،فتنو يحؽ لممحكـ تعميؽ قبكلو
لميمة التحكيـ حتى يتـ دف جزء مف األتعاب مقدمان عمى أف يستكفي الباقي بعد مدكر الحكـ
المنيي لمنزاع ،كىذا ما يجرل في الكاق العممي( ،)4كما كيرل البعض أنو قد يت ؽ المحكـ عمى دف
األتعاب كميا قبؿ البدء في مبايرة إجراءات التحكيـ ،كاذا كانت ىيئة التحكيـ متعددة يمكف أف تدف
األتعاب في حساب رئيس الييئة كيتكلى ىك تكزيعيا عمى أعلاء الييئة التحكيمية(.)5
كتقدر ىذه األتعاب عمى
كتككف أتعاب المحكـ مقابؿ العناء الذم بذلو عند نظر النزاعٌ ،
أساس مدة التحكيـ كالمعكبات التي كاجيت العممية التحكيمية ،كالعناء الذم بذلو المحكـ ،كقيمة
الدعكل التحكيمية كمركز المحكـ المالي كاالجتماعي ،م االعتداد بالعرؼ الجارم إذا كاف ىناؾ
و
بمستلة معينة مف المسائؿ المتنازع عمييا كيحكـ قيمة األتعاب فييا(.)6
عرؼ يتعمؽ

()1
()2
()3
()4
()5
))6

كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص .210
كفاء حسني :مرج سابؽ ،ص .233
محسف ي يؽ :مرج سابؽ ،مرج سابؽ ،فقرة  ،159ص .234
عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .180
فتحي كالي :قانكف التحكيـ ،مرج سابؽ ،فقرة  ،153ص .290
أحمد أبك الكفا :عقد التحكيـ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،90ص .232
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كيرل البعض أنو إذا ار خبلؼ حكؿ تقدير أتعاب المحكـ ككي ية دفعيا فينو يجكز لممحكـ
إتباع القكاعد القانكنية المقررة في الخمكمة القلائية ،كبالتالي يمتزـ الطرؼ الخاسر بدف ىذه
األتعاب حسب القكاعد القانكنية في الدعاكل القلائية(.)1
بينما يرل البعض اآلخر أف أتعاب المحكـ تخل الت اؽ المحكـ م األطراؼ أك الطرؼ
و
الذم اختاره كقد يتـ النص عمييا في ات اؽ التحكيـ ،أك ات ا و
مستقؿ يككف ىك المرج بيذا
ؽ
الخمكص ،كيعتبر في ىذه الحالة التزام نا عقديان ،لكف ىذا ال يعني عدـ خلكعو لمتعديؿ فيما بعد
اء كاف األطراؼ أـ مف المحكـ ،كما لك طمب األطراؼ مف المحكـ ال مؿ في مستلة لـ ييمميا
سك ى
النزاع أك تدخؿ أيخاص آخركف في النزاع ،كأف النزاع استن ذ جيدان غير متكق كقت تحديد
األتعاب أك أف المحكـ تنحى عف ال مؿ في يؽ مف النزاع(.)2
لذلؾ إذا لـ يكف ىناؾ ات اؽ م المحكـ عمى األتعاب فبل يجكز لممحكـ أف يمدر ق ار انر
يحدد أتعابو كن قاتو؛ ألنو يككف حينيا خممان كحكمان ،بؿ يجب عميو المجكء لمقلاء بطمب ىذا
التحديد كاإللزاـ بو ،كلك قاـ بتحديد أتعابو في حكـ التحكيـ فبل يمتزـ األطراؼ بيذا التحديد إال إذا
قبمكه ،فيذا لـ يقبمو أم طرؼ جاز لو المجكء لمقلاء بطمب عدـ االعتداد بيذا الحكـ؛ لمدكره ممف
ال كالية لو ،إذ ال يعتبر تحديد األتعاب جزنء مف خمكمة التحكيـ ،كال يعتبر الحكـ بيا جزء مف
حكـ التحكيـ(.)3
كقد نص الميرع األردني في ال قرة ج مف المادة  40مف قانكف التحكيـ عمى أنو" -:إذا لـ
يتـ االت اؽ بيف األطراؼ كالمحكميف عمى تحديد أتعاب المحكميف فيتـ تحديدىا بقرار مف ىيئة

()1

نبيؿ عمر :مرج سابؽ ،فقرة  ،270ص .314

()3

فتحي كالي  :قانكف التحكيـ ،مرج سابؽ ،فقرة  ،153ص  290كما بعدىا

( )2عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص  180كما بعدىا.
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التحكيـ ،كيككف قرارىا بيذا اليتف قاببلن لمطعف أماـ المحكمة المختمة ،كيككف قروار المحكمة في
ىذه الحالة نيائيان" ،كال مقابؿ ليذا النص في قانكف التحكيـ ال مسطيني.
يتبيف مف ىذا النص أف الميرع األردني جعؿ أتعاب المحكـ مرىكنةه بات اؽ بيف أطراؼ
النزاع كىيئة التحكيـ ،فيذا لـ يكجد م ؿ ىذا االت اؽ ،فيف تقدير أتعاب ىيئة التحكيـ يككف مف
اختماميا ،فيذا لـ يرؽ ىذا التحديد ألحدىما أك لكمييما فيجكز ليما الطعف في قرار التحديد أماـ
المحكمة المختمة كيككف قرار ىذه المحكمة نيائيان غير قابؿ لمطعف بتم طريؽ مف طرؽ الطعف.
كنكمي الميرع ال مسطيني بلركرة النص في قانكف التحكيـ عمى م ؿ ىذا النص؛ حرمان
عمى حقكؽ المحكميف في األتعاب نظير عمميـ في التحكيـ .
كاذا كاف ألطراؼ النزاع ت كيض المحكـ في تقدير أتعابو سكاء قبؿ بدء ميمتو أك بعد
إمدار الحكـ فييا ،فميـ أيلان ت كيلو في تحديد النميب الذم يتحممو كؿ طرؼ منيـ( ،)1كيرل
البعض أف تحديد مف يتحمؿ عبء ىذه األتعاب في حكـ التحكيـ يخل لمسمطة التقديرية لييئة
التحكيـ ،بحيث يككف ليا كحدىا أف تحكـ بتحمؿ الطرؼ الخاسر كحده ىذه األتعاب ،كقد تحكـ
بجعمو منام ة بيف الطرفيف إذا لـ يتـ تحديد كي ية تحمؿ أتعاب التحكيـ مسبقان في ات اؽ التحكيـ
كقبؿ مدكر الحكـ(.)2
كاذا غالى المحكـ في تحديد أتعابو ،فيرل البعض أنو يجكز لمخمكـ في ىذه الحالة أف
يطمبكا مف المحكمة تخ يض قيمة األتعاب( ،)3كما لممحكمة أيلان أف ال تخ لو ،كىذا كمو راج
لطبيعة المنازعة كقيمة النزاع كالجيد المبذكؿ فيو ،حيث يتخذ القالي بيذه العكامؿ عند النظر في
))1
))2
))3

عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .181
أبك العبل النمر :مرج سابؽ ،ص .122
محسف ي يؽ :مرج سابؽ ،فقرة  ،163ص .240
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طمب الخمكـ بتخ يض أتعاب المحكـ ،كلمقالي سمطة تقديرية في ذلؾ كفقان لما تـ عرلو
عميو(.)1
تـ إبطاؿ حكـ التحكيـ لسبب يرج إلى إىماؿ المحكـ أك خطئو فبل يحؽ لو
كلكف إذا ٌ
طمب األتعاب؛ ألنو يككف قد تسبب في لياع كقت الخمكـ كجيدىـ دكف جدكل كبالتالي ال
كقت أك و
اعتبار لما ألاعو ىك مف و
جيد في نظر النزاع( ،)2كيستحؽ المحكـ أتعابو كاممةن إذا حكـ
و
لسبب خاروج عف إرادتو ،أك كاف ال يعمـ ،أك أنو ليس مف كاجبو التحقؽ مف
ببطبلف حكـ التحكيـ
تكافر ىذا السبب(.)3
ككذلؾ الحاؿ إذا انتيت خمكمة التحكيـ و
بحكـ غير فامؿ في النزاع ،كما لك قلت ىيئة
التحكيـ بعدـ اختماميا أك انتيت إجراءات التحكيـ بقروار مف ىيئة التحكيـ ،أك و
بتمر مف المحكمة
يقلي بينياء إجراءات التحكيـ ،فيف المحكـ يستحؽ أتعابو ،كال يحؽ لؤلطراؼ مطالبتو برد ما تـ
دفعو إليو

()4

كاذا لـ يقـ األطراؼ بدف أتعاب المحكـ فيؿ يجكز لو حجز مستنداتيـ لحيف دف أتعاب؟.
اختمؼ ال قو في اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ.
فمف ال قياء مف يرل أنو ال يحؽ لممحكـ حجز مستندات الخمكـ أك أكراقيـ لديو حتى
يستكفى أتعابو(.)5

))1

عدناف الحافي :النظاـ القانكني المحكـ ،مرج سابؽ ،ص182

))3

كفاء حسني :مرج سابؽ ،ص .234

) )2كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص .211
))4
))5

فتحي كالي :قانكف التحكيـ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،153ص .291
عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .113
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كمنيـ مف يرل أنو يجكز لممحكـ االمتناع عف تسميـ نسخة مكقعة مف الحكـ إلى أم طرؼ
مف أطراؼ التحكيـ إذا لـ يقـ بدف ما عميو مف أتعاب مستحقة لممحكـ(.)1
كىذا الخبلؼ ناتج عف عدـ كجكد نص تيريعي ينظـ ىذه المستلة؛ لذلؾ نكمي الميرع
ال مسطيني ،كاألردني بكل نص في قانكف التحكيـ يكلو فييا قيمة أتعاب المحكـ ككي ية دفعيا
كالجزاء المترتب عمى عدـ دف أتعاب المحكـ.
الفرع الث ي
ص ريف ال حكم و فق ته
يتقالى المحكـ أتعابو مقابؿ ما يبذلو مف و
جيد كعناء في ال مؿ في الخمكمة التحكيمية.
كلو أيلان الحؽ في استرداد جمي الممركفات التي يتكبدىا في سبيؿ إنجازه لميمتو كالتي
تعد جزنء مف ن قات الخمكمة التحكيمية كىذا المبدأ ال نقاش فيو(.)2
كقد نمت ال قرة ال انية مف المادة  39مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:تلمف
ىيئة التحكيـ قرارىا كؿ ما يتعمؽ بالرسكـ كالمماريؼ  ....الناجمة عف التحكيـ ككي ية دفعيا".
كنمت ال قرة ج مف المادة  40مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو ......" -:يتلمف
الحكـ تحديد  ....كن قات التحكيـ ككي ية تكزيعيا بيف األطراؼ".
يتبيف مف ىذيف النميف أف الميرع أكجب عمى ىيئة التحكيـ أف تتلمف قرار أك حكـ
التحكيـ كؿ ما يتعمؽ بالمماريؼ التي نيتت عف التحكيـ ،كعمى كي ية تكزيعيا بيف أطراؼ النزاع.

))1
()2

محي الديف عمـ الديف :مرج سابؽ ،ص .186
عدناف الحافي  :النظاـ القانكني المحكـ ،مرج سابؽ ،ص 188
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كىذه المماريؼ ىي التي أن قيا المحكـ في سبيؿ قيامو بعممو ،م ؿ ن قات الس ر إلى
المكاف المحدد لم مؿ في النزاع أك س ره إلى مكاف أخر تتطمب عممية التحكيـ كال مؿ في النزاع
لركرة ذىابو إليو؛ لممعاينة كاالطبلع أك ألم و
سبب كاف ككذلؾ مماريؼ اإلقامة كاإلعاية(،)1
ككذلؾ ن قات الكاتب الذم عاكنو في كتابة محالر الجمسات ،كن قات االنتقاؿ إليداع األحكاـ بقمـ
الكتاب( ،)2باإللافة إلى الرسكـ كالمماريؼ اإلدارية التي تتكبدىا ىيئة التحكيـ أ ناء ال مؿ في
خمكمة التحكيـ( ،)3كمماريؼ الطباعة أك الترجمة كغير ذلؾ مف المماريؼ التي تقتلييا عممية
التحكيـ( ،)4ككذلؾ ن قات المساعديف لممحكـ في التحكيـ(.)5
كاألمؿ أف يككف ىناؾ ات اؽ بيف األطراؼ فيما يتعمؽ بعممية تكزي ن قات التحكيـ.
فيذا لـ يكجد ات اؽ بيف األطراؼ ،فيرل البعض أف لييئة التحكيـ أف تقرر تكزي مماريؼ
التحكيـ كفقان لمبدأ عاـ يقلي بتف المماريؼ يجب أف تتب نتيجة الحكـ التحكيمي ،حيث أف
الخاسر ممزـ بالمماريؼ إال إذا رأت ىيئة التحكيـ أف ىذه الطريقة غير مناسبة ،كيجب أف يككف
قرارىا فيما يتعمؽ بالمماريؼ معمبلن في الحكـ(.)6
كيليؼ البعض بتنو يجكز لييئة التحكيـ في كؿ خسارة مف الخمكـ لبعض طمباتيـ
تكزي الن قات بينيـ عمى الكجو الذم تراه الييئة مناسبا ،كما كليا أف تحمؿ المماريؼ ألحد

()1

إبراىيـ أبك يممخ :المركز القانكني لممحكـ في التحكيـ الدكلي الخاص ،رسالة ماجستير نكقيت بجامعة محمد األكؿ كمية العمكـ

القانكنية سنة  ،2008ص  ،115كما بعدىا.

) )2أحمد أبك الكفا :عقد التحكيـ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،90ص .232
))3
))4
))5
))6

فكزم سامي :مرج سابؽ ،ص .232
عبد الحميد األحدب :مرج سابؽ ،ص .241
كفاء حسني :مرج سابؽ ،ص .233
ناظـ عكيلة :مرج سابؽ ،ص .136
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الخمكـ دكف غيره ،كليا أيلان أف تحمؿ كبلن مف الخمميف كؿ أك بعض المماريؼ م بياف
أسباب ذلؾ(.)1
كفي الغالب فيف المحكـ ال يباير عممو إال إذا أكدع الخمكـ مبمغان معينان لتغطية
المماريؼ كيككف ذلؾ تحت الحساب ،كيككف ىذا المبمغ بالتساكم بيف المحتكميف غالبا ،كلممحكـ
استي اء بدؿ جمي المماريؼ التي أن قيا حتى كلك كاف قيامو بالتحكيـ بدكف أتعاب ،حيث ال تعتبر
مماريؼ التحكيـ مف لمف أتعاب التحكيـ(.)2
كفي حالة إذا ما ترؾ األطراؼ التحكيـ أك تـ تعميؽ العممية التحكيمية ،أك انتيت سكاء
و
كسيمة أخرل قبؿ مدكر الحكـ المنيي لمخمكمة ،كما لك تبيف لييئة التحكيـ أف
باالت اؽ أك بتم
اإلجراءات التحكيمية عديمة الجدكل ،كأف التحكيـ ال يجكز في المستلة المطركحة ،أك أف ات اؽ
التحكيـ كاف باطبلن ،أك تـ إنياء إجراءات التحكيـ عف طريؽ ىيئة التحكيـ( ،)3فيرل البعض أف
أطراؼ النزاع في الخمكمة التحكيمية يككنكا ممزميف بالتلامف فيما بينيـ بدف مماريؼ التحكيـ
كما حددتيا ىيئة التحكيـ(.)4
كتختمؼ قيمة مماريؼ دعكل التحكيـ حسب نكع النزاع المعركض عمى ىيئة التحكيـ،
فيذا كانت الييئة ميكمة مف محكـ كاحد فتككف في الغالب ن قاتيا كمماري يا أقؿ مف الييئة
الميكمة مف بلث محكميف أك أك ر(.)5

))1

نبيؿ عمر :مرج سابؽ ،فقرة  ،170ص .314

()3

أحمد سبلمة :مرج سابؽ ،فقرة  ،215ص .580

) )2عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .189
()4

ناظـ عكيلة :مرج سابؽ ،ص .139

( )5محيي الديف عمـ الديف :مرج سابؽ ،ص .69
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كيرل البعض أف المحكـ يتقالي أك يسترد ىذه المماريؼ طبقان لمقكاعد العامة ،فبل يجكز
دائف بيا ،كال يمو أف يمطن لن سو سندان تن يذيان ،كترف
أف يلمنيا في منطكؽ حكمو ،ألنو ه
دعكل المطالبة بالمماريؼ أماـ المحكمة المختمة طبقان لمقكاعد العامة في االختماص ،كيستؿ
الخمكـ عف الممركفات بالتساكم كاذا دفعيا أحد الخمكـ يجكز لو الرجكع عمى اآلخريف(.)1
كيبل حظ أف ىذا الرأم يستقيـ كالتيريعات التي لـ تل نمان قانكنيان يتعمؽ بتحديد
نما عمى المماريؼ
مماريؼ دعكل التحكيـ ،إال أف قانكف التحكيـ ال مسطيني ككذلؾ األردني قد ٌ
فتمبو كاجبة التلميف لمف الحكـ ،كيككف حؽ المحكـ في استي اء المماريؼ ممدره القانكف
كسنده في ذلؾ حكـ التحكيـ ،كين ذ بمكجب ىذا السند كيقتلي مماريؼ دعكل التحكيـ.
كيككف تحديد المماريؼ مف خبلؿ ىيئة التحكيـ التي تتكلى ال مؿ في النزاع ،كىذا في
"التحكيـ الحر" ،أما في "التحكيـ المؤسسي" فيف المؤسسات التحكيمية ىي التي تقدر قيمة
المماريؼ بناء عمى قيمة المكلكع محؿ النزاع ،إلافةن إلى اعتبار و
ات أخرل قد ترتئييا المؤسسة
فيما يتعمؽ بسير عممية التحكيـ برمتيا(.)2
الفرع الث لث
الحق في التعويض
لـ يرد في قانكف التحكيـ ال مسطيني كاألردني نص يتعمؽ بحؽ المحكـ في الحمكؿ عمى
تعكيض عف اإللرار التي تمحؽ بو أ ناء سير عممية التحكيـ.

()1

ميار إليو لدل :عدناف الحافي  :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .189

) )2عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص 191.
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كالمحكـ كالقالي في الكاق التحكيمي ،كاذا ترتب عمى مسمؾ أحد الخمكـ إمابة
و
بلرر كما لك طمب رده بدكف مبرر قانكني إنما لمجرد التييير بو ،ك بت أف ذلؾ كاف
المحكـ
بسكًء و
نية م بلن ،فيجكز لممحكـ كفقان لمقكاعد العامة مف رف دعكل المسؤكلية لد الطرؼ المخطئ
كمطالبتو بالتعكيض عف ما أمابو مف لرر أدبي أك مالي(.)1
كيستند ال قو في ذلؾ إلى أف رد المحكـ يؤ ر عمى المحكـ سمبا كعمى مركزه االجتماعي،
كأف القانكف لـ ً
يعط المحكـ حؽ الطعف في طمب الرد باالستئناؼ؛ ألنو ليس طرفا في خمكمة
التحكيـ ،كبذلؾ فبل يككف أمامو كفقان لمقكاعد العامة سكل المجكء إلى رف دعكل تعكيض عمى
طالب الرد إذا تكافرت يركط المسؤكلية بحقو(.)2
كيرل رأم أنو ال يكجد أيلان ما يمن المحكـ كفقان لمقكاعد العامة مف رف دعكل تعكيض
عمى أ حد المحتكميف أك كمييما عف أم فعؿ أك تمرؼ لار يق منيما قد يمحؽ بالمحكـ لر انر
ماديا أك معنكيا ،في حالة ما تلمنت عريلة دعكل بطبلف حكـ التحكيـ المادر مف المحكـ
عبارات مف يتنيا أف تميب المحكـ في يرفو أك تم ؿ قذفان لو أك قدحان فيو(.)3
بناء عمييا يستطي المحكـ أف يطالب الطرؼ الذم
كلـ يحدد ال قو نكع المسؤكلية التي ن
سبب لو لر انر بالتعكيض ،كاكت ى ال قو بالقكؿ كفقان ألحكاـ المسؤكلية المدنية ،كالمسؤكلية المدنية
نكعيف" :مسؤكلية عقدية"" ،كمسؤكلية تقميرية" ،فعمى أم أساس تقكـ مسؤكلية مف سبب لر انر
لممحكـ؟.

))1
))2
()3

كفاء حسني :مرج سابؽ ،ص .235
عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .201
عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .201
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يعد ات اؽ التحكيـ ىك أساس العبلقة ما بيف أطراؼ التحكيـ كالمحكـ ،كىك في ذلؾ يتنو
يتف سائر العقكد يخل لمنظرية العامة لمعقد ()1؛ لذلؾ نرل أف أساس رجكع المحكـ عمى الطرؼ
الذم أمابو باللرر يككف كفقان لقكاعد المسؤكلية العقدية ،كييترط لتكافر أك لقياـ المسؤكلية العقدية
تكافر خطت كحمكؿ لرر ،كأف يككف الخطت ىك الذم سبب اللرر(.)2
يعد المحكـ كالقالي في الكاق التحكيمي ،فيذا مدر مف أحد الخمكـ أك كمييما مسمؾ
ترتب عميو لرر لممحكـ ،كما لك طمب رده دكف مبرر قانكني ،كانما فقط لمتييير بو ك بت أف ذلؾ
كاف بسكًء ني وة لممحكـ أف يرف دعكل المسؤكلية المدنية بحؽ الطرؼ الذم أمابو باللرر نتيجة
فعمو ،كمطالبتو بالتعكيض عف اللرر المادم كاللرر األدبي الذم لحؽ بو(.)3
لذلؾ يرل البعض أنو طالما أف المحكـ مسئكالن كممزمان بالتعكيض عف اللرر الذم يميب
الغير ب عمو خبلؿ إجراءات التحكيـ سكاء كاف بسكء و
نية ،أـ إىماؿ ،أـ خطت منو ،فينو في المقابؿ
ى
يجب أف يتمت المحكـ بالحؽ في الحمكؿ عمى تعكيض في حالة إذا ما أمابو لرر مف مسمؾ
أحد الخمكـ بسكء نية(.)4
لذلؾ نكمي الميرع ال مسطيني كاألردني بيلافة نص يعالج مستلة تعكيض المحكـ في
قانكف التحكيـ في كمييما ،كذلؾ بالنص عمى حؽ المحكـ في الحمكؿ عمى التعكيض عف اللرر
اء
الذم يميبو مف فعؿ أك قكؿ أم طرؼ مف أطراؼ التحكيـ ،طبقان ألحكاـ المسئكلية المدنية ،سك ن
أكانت عقدية أـ تقميرية ،لذا نقترح النص اآلتي عمى كؿ مف الميرع ال مسطيني كاألردني" :يمتزـ
بالتعكيض كؿ مف يمدر عنو فعؿ أك قكؿ يميب المحكـ باللرر أ ناء سير الخمكمة التحكيمية
أك بسببيا".
()1
()2
()3
()4

محمكد التحيكم :التحكيـ ،مرج سابؽ ،ص .25
محمد ينب :دركس في نظرية االلتزاـ ،ممادر االلتزاـ ،دكف طبعة ،دكف دار نير ،1991-1991 ،فقرة  ،13ص .342
أبك العبل النمر :مرج سابؽ ،ص .123
كفاء حسني :مرج سابؽ ،ص .235
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ال طمب الث ي
الحقوق الق و ية لم حكم
ت هيد وتقسيم:
يعد عمؿ المحكـ عمبلن اختياريان ،فبل يجبر المحكـ عمى أداء ميمتو في حاؿ ات ؽ الخمكـ
عمى تسمية يخص المحكـ ،في ات اؽ التحكيـ ،فمو الحؽ أف يقبؿ أك يرفض التحكيـ ،في حاؿ
تبميغو بتعيينو محكمان مف قبؿ الخمكـ ،كما كأف المحكـ إذا قبؿ ميمتو ،فيجكز لو أف يتنحى عف
جد لو سبب يبرر ىذا التنحي ،أما إذا لـ يكجد م ؿ ىذا السبب فمف كاجبو أف يؤدم
أدائيا إذا ٌ
و
بيكؿ تاـ منيي لمنزاع ،كىذا ما نبينو مف خبلؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى بلث فركع ،نتناكؿ
ميمتو
في ال رع األكؿ :حؽ المحكـ في قبكؿ ميمتو أك رفليا ،كنتناكؿ في ال رع ال اني :حؽ المحكـ في
التنحي ،كنتناكؿ في ال رع ال الث :حؽ المحكـ في أداء ميمتو كاممة ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
الفرع األول
حق ال حكم في قدول ه ته أو رفضه
نمت المادة  12مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو -1" -:ي بت قبكؿ المحكـ لميمتو
كتابةن أك بتكقيعو عمى ات اؽ التحكيـ ،كيجب عميو أف ي مو عند قبكلو ميمة التحكيـ عف أية
ظركؼ مف يتنيا إ ارة يككؾ حكؿ استقبلليتو أك حيدتو -2 .ال يجكز لممحكـ بدكف عذر أف
يتخمى عف إجراء التحكيـ بعد قبكؿ ميمتو" ،كنمت ال قرة ج مف المادة  15مف قانكف التحكيـ
األردني عمى أنو" -:يككف قبكؿ المحكـ القياـ بميمتو كتابةن ،كيجب عميو أف ي مو عند قبكلو عف
أم ظركؼ مف يتنيا إ ارة يككؾ حكؿ حيدتو أك استقبللو".
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يتبيف مف النميف السابقيف بتف الميرع ال مسطيني كاألردني قد جعبل لممحكـ حرية
االختيار في قبكؿ ميمتو ،فيف رفليا فبل إجبار عميو ،كاف قبميا فعميو أف ي بت قبكؿ ميمتو كتابة
و
في كر و
مستقمة بتكقيعو ،أك عمى ات اؽ التحكيـ ،كعميو أف يبمغ الخمكـ بتية ظركؼ مف يتنيا أف
قة
ت ير اليككؾ حكؿ حيدتو كاستقبللو في مبايرة عممو.
كي يدؼ الميرع مف كراء ذلؾ إلزاـ المحكـ بعدـ التخمي عف أداء ميمتو كالسير في العممية
التحكيمية بعد إبداء مكافقتو بقبكليا ،كتتجمى أىمية مكافقة المحكـ في قبكؿ ميمتو ىك أف المحكـ
و
قاض خاص يستمد سمطاتو مف رلى األطراؼ بتعيينو ـ قبكلو ليذا التعييف(.)1
كيعد قبكؿ المحكـ لميمتو أكؿ ارتباط لو في خمكمة التحكيـ ،إذ بيذا القبكؿ ينعقد بيف
طرفي ات اؽ التحكيـ مف جية كبيف المحكـ مف و
جية أخرل ،كيؤسس البعض قبكؿ المحكـ لميمتو
كتابة كذلؾ إلعطائو فرمة لمتعرؼ عمى باقي أعلاء ىيئة التحكيـ إذا كانت ميكمة مف أك ر مف
محكـ ىذا مف جية كمف جية أخرل لكي يتتكد المحكـ مف مبلحيتو قبؿ قبكلو لميمتو التحكيـ
كذلؾ حتى ال يتعرض لمرد فيما بعد ذلؾ(.)2
كايتراط الكتابة في قبكؿ المحكـ لميمتو ىي يرط إل بات ىذا القبكؿ ،كليست ركنان مف
أركانو ،كمف الجائز باإللافة إلى بكتيا في ممب ات اؽ التحكيـ أف تتـ في مكرة خطاب يرسمو
المحكـ إلى الخمكـ في خمكمة التحكيـ ،كأف يككف معام انر لبلت اؽ عمى التحكيـ أك بعد قياـ
الخمكمة(.)3

()1
()2
()3

ناظـ عكيلة :مرج سابؽ ،ص 4.9
أحمد اليرايرم :مرج سابؽ ،ص 147.
محمكد التحيكم :التحكيـ ،مرج سابؽ ،ص  ،160كما بعدىا.
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كبالتالي فيف إعبلف قبكؿ المحكـ لمقياـ بميمتو ىك أكؿ االلتزامات القانكنية التي يجب عمى
المحكـ القياـ بيا ،كبدكنو ال يككف لو تكلي إدارة العممية التحكيمية أك السير في إجراءاتيا(.)1
كعمى المحكـ أ ناء قبكلو لميمة التحكيـ أف يتحقؽ مف تكافر السمطة التي تخكلو إمكانية
ال مؿ في النزاع المعركض عميو ،كمف تكافر اليركط المقررة لمحتيا كذلؾ بعدـ كجكد مممحة
لو في النزاع أك أنو ليس ممنكعان مف نظره بنص القانكف كذلؾ حرمان عدـ قياـ اليككؾ حكؿ
حياديتو كاستقبللو ،باإللافة إلى ت ادم السير في إجر و
اءات يككف مميرىا البطبلف فيما بعد(.)2
كذلؾ ألف حياد المحكـ كاستقبللو مف اليركط اللركرية التي يجب تكافرىا في المحكـ،
و
محكـ ألخر؛ لذلؾ ايترط الميرع يرط اإلفماح عند قبكؿ
كالحياد مستلةه يخميةه تختمؼ مف
و
يككؾ قد تطعف في حياديتو ،كذلؾ تكخيان لمحياد كعدـ انحيازه أيلان ألم مف أطراؼ
المحكـ ألم
و
مممحة لو في النزاع الذم قد يقبمو المحكـ()3؛ كذلؾ ألف المحكـ يجب
التحكيـ ،ككذلؾ عدـ كجكد
أف يككف خالي الذىف مف مكلكع النزاع كأف الطرؼ الذم اختاره فيما لك تبيف أنو سيخسر النزاع
قد يطمب رده استنادان لذلؾ ،كعميو يجب عمى المحكـ أف يعمف لؤلطراؼ بكلكح عف ىذه الظركؼ
عمؿ أك قر و
و
ابة م احدىما؛ ألف ذلؾ أدنى لمريبة ،كأطير لعممية
كغيرىا م ؿ ارتباطو بعبلقة
التحكيـ(.)4

()1

لزىر بف سعيد ككرـ النجار :مرج سابؽ ،ص  ،162كما بعدىا.

()3

عمى البياتي :مرج سابؽ ،ص  ،117كما بعدىا.

( )2عايكر مبركؾ :مرج سابؽ ،فقرة  ،127ص  ،237كما بعدىا.
))4

ناظـ عكيلة :مرج سابؽ ،ص .50
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الفرع الث ي
حق ال حكم في الت حي
نمت ال قرة ال انية مف المادة  12مف قانكف التحكيـ ال مسطيني عمى أنو" -:ال يجكز
لممحكـ بدكف و
عذر أف يتخمى عف إجراء التحكيـ بعد قبكؿ ميمتو" ،كال يكجد مقابؿ ليذا النص في
قانكف التحكيـ األردني.
كلكف لـ يغب ممطمو التنحي مف نمكص قانكف التحكيـ األردني ،فقد كرد في نص
المادة  19منو ،كالتي تتعمؽ بتعذر المحكـ القياـ بميمتو أك بكق يا أك انقطاعيا أك التتخير في
العممية التحكيمية( ،)1ككذلؾ كرد ىذا الممطمو في المادة  20منو أيلان كالتي تتعمؽ بانتياء ميمة
المحكـ(.)2
لذلؾ نكمي الميرع األردني أف يليؼ إلى قانكف التحكيـ نص ال قرة ال انية مف المادة
 12مف قانكف التحكيـ ال مسطيني ،كالتي تنص مراحةن عمى "حؽ المحكـ في التنحي" عف ميمة
التحكيـ.
يتبيف مف نص ال قرة ال انية مف المادة  12مف قانكف التحكيـ ال مسطيني ،أف الميرع أجاز
لممحكـ أف يتخمى كيتنحى عف القياـ بعممية التحكيـ ،لكف ذلؾ بيرط كىك كجكد العذر الذم يجعؿ
المحكـ يبرر تنحيو بعد قبكلو لميمة التحكيـ.
حؽ مك ك هؿ لممحكـ بنص القانكف فمو أف يعدؿ عف قبكلو ميمة التحكيـ قبؿ
فالتنحي إذان ه
البدء في إجراءات التحكيـ ،كما لو أف يتنحى بعد البدء في إجراءات التحكيـ أيلان ،طالما كاف
))1

نمت عمى أنو" -:إذا تعذر عمى المحكـ أداء ميمتو أك لـ يبايرىا أك انقط عند أدائيا بما يؤدم إلى تتخير غير مبرر في إجراءات

التحكيـ كلـ يتنحى .........الخ".

) )2نمت عمى أنو" : -:إذا انتيت ميمة المحكـ بيمداره حكـ ،أك عزلو أك تنحيو .......الخ".
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التنحي لو ما يبرره مف أسباب جدية ،كتككف كذلؾ إذا قامت ظركؼ أك عمـ المحكـ بظركؼ مف
يتنيا أف تجعمو يستيعر بالحرج في القياـ بميمتو أك حتى االستمرار فييا ،أك أف تؤدم إلى عدـ
استقبللو كحياديتو(.)1
كبما أف المحكـ ال يجبر عمى قبكؿ ميمتو ،فيذا قبميا فيترتب عميو أف يكمؿ ميمة التحكيـ،
كاال حكـ عميو بالتعكيض إذا نيت لرر نتيجة ىذا التنحي ألحد الخمكـ سكاء أكاف ىذا التنحي
قبؿ البدء في ميمة التحكيـ أـ بعد البدء فييا(.)2
و
لسبب جدم ،كتف يستيعر المحكـ بالحرج كىك يباير عميو
لذلؾ يجب أف يككف التنحي
و
لسبب جدم يمتزـ المحكـ بالتعكيض لمطرؼ الذم أمابو لرر مف
التحكيـ ،فيذا لـ يكف التنحي
جراء التنحي ،أما إذا كاف السبب جدم فبل حرج عمى المحكـ في التنحي كال يمزـ بالتعكيض عف
ذلؾ ()3؛ لذلؾ يتعيف عمى المحكـ اإلفماح عف كافة الكقائ التي قد ت ير يككؾ حكؿ حياديتو
كاستقبللو كذلؾ مف لحظة ترييحو كحتى إمدار حكـ التحكيـ ،كبالتالي يمتد ىذا االلتزاـ إلى أم
اقعة تستجد أ ناء سير العممية التحكيمية ،أك أم ك و
ك و
اقعة لـ يكف يعمميا عند ترييحو ،فيذا لـ ي مو
يتنو فيككف المحكـ قد أخؿ بالتزاـ اإلفماح مما يترتب عميو قياـ سببان لرده إذا
المحكـ عف ذلؾ كلـ ى
تكيؼ لمخمكـ أسباب ت ير اليككؾ حكؿ حياديتو كاستقبللو ،إذان ال معنى لبقاء المحكـ معتميان
منمة القلاء رغـ إخبللو بيذا االلتزاـ(.)4

))1
))2
))3
))4

عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ  :مرج سابؽ ،ص .196
أحمد أبك الكفا  :عقد التحكيـ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،74ص 184
محسف ي يؽ  :مرج سابؽ ،فقرة  ،156ص  230كما بعدىا
ىدل عبد الرحمف  :مرج سابؽ ،فقرة  124كما بعدىا ،ص  161كما بعدىا
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كيرل البعض أنو يجكز تنحي المحكـ مف تمقاء ن سو ألم سبب مف األسباب ،كذلؾ حسب
رغبتو ،كلكف ي ترض فيو عدـ إلحاؽ لرر باألطراؼ مف جراء التنحي ،كعمى األطراؼ إيجاد بديؿ
عنو ،ككما يجكز التنحي في التحكيـ االختيارم فينو يجكز أف يق في التحكيـ اإلجبارم(.)1
كيككف تنحي المحكـ اختياريان بتف يترؾ المحكـ منمة التحكيـ ،كذلؾ يككف في حالة تعذر
المحكـ عف القياـ بميمتو ،أك القياـ بمبايرة إجراءاتيا لظركؼ محية أك كاقعية كتف يككف لديو
أعماؿ تحكيـ أك أعماؿ قانكنية أخرل تحكؿ بينو كبيف أداء ميمتو في المكاعيد المحددة ككذلؾ في
حالة كجكد يكككان جدية حكؿ حياديتو كاستقبللو ،فمممحكـ في ىذه الحالة أف يتنحى عف أداء ميمتو
ح ظان كمكنان لكرامتو(.)2
فيذا لـ يقـ المحكـ بذلؾ فينو يتعرض لممسؤكلية كالتعكيض عف جزاء اإلخبلؿ بالقياـ
بكاجب التنحي.
كيستؿ المحكـ عف أعمالو مسؤكلية يخمية عمى اعتبار أف العبلقة بيف المحكـ كالخمكـ
عبلقة تعاقدية ،كيمتزـ بالتعكيض عف إخبللو بكاجباتو القانكنية كالعقدية إذا أخ ى عف الطرفيف
ممتو أك قرابتو بتحدىما ،كيككف لمخمكـ مف األطراؼ مطالبتو بالتعكيض عف ما أمابو مف
لرر(.)3

))1
))2
))3

عدناف الحافي  :مرج سابؽ ،ص 197
أحمد سبلمة :مرج سابؽ ،فقرة  ،157ص  ،432كما بعدىا.
محيي الديف عمـ الديف :مرج سابؽ ،ص  ،26كما بعدىا.
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الفرع الث لث
حق ال حكم في أداء ه ته ك مة
حؽ أك رخمةه لمخمكـ في اختيار قلاتيـ
مف المميزات التي يمتاز بيا نظاـ التحكيـ أنو ه
الذيف ي ممكف فيما ينيت بينيـ مف نزاعات ،بدالن مف أف ي مؿ بو قلاء الدكلة ( ،)1كما كعند
اختيار األطراؼ لممحكـ ،فتنيـ يختاركف يخمان محؿ قتيـ لي مؿ بينيـ في النزاع( ،)2كطالما
اختار األطراؼ المحكـ أك قامت بتعيينو المحكمة فينو يتعيف عميو مبايرةن ميمتو فك انر كدكف تتخير
أك تقاعس حتى نيايتيا ،فيذا ما قاـ المحكـ بذلؾ فبل يكجد ما يمنعو مف أداء ميمتو عمى و
كجو
حؽ ك مو لو القانكف كأحاطو باللمانات؛ خكفان مف تعسؼ طرفي النزاع أك أحدىما في
كامؿ ،كىذا ه
مكاجية المحكـ ،كما فعؿ عندما كفر في المقابؿ اللمانات البلزمة ألطراؼ التحكيـ خكفان مف
تعسؼ المحكـ أك عدـ استقبللو أك حياديتو(.)3
كبالتالي كبمجرد قبكؿ المحكـ لميمتو كقيامو ببدء إجراءات التحكيـ ،فيمتن عمى المحكـ
االنسحاب أك التخمي عف القياـ بعممية التحكيـ( ،)4األمر الذم يقتلي عمى األطراؼ كذلؾ عدـ
تعطيؿ عمؿ المحكـ كتزكيده بالمستندات البلزمة كالمعمكمات المطمكبة لمقياـ بعممو في ال مؿ
بالنزاع دكف تلميمو أك إخ اء أم مستندات أك معمكمات تتعمؽ بو ،فلبلن عف التزاميـ باالستجابة
ألكامره كااللتزاـ بالمكاعيد المحددة لم مؿ بالنزاع (.)5

()1

عيد القماص :حكـ التحكيـ – دراسة تحميمية في قانكف التحكيـ الممرم كالمقارف ،دكف طبعة ،دار النيلة العربية – القاىرة،

 ،2000فقرة  ،3ص .13

()2
()3
()4

فتحي كالي :قانكف التحكيـ ،مرج سابؽ ،فقرة  ،2ص .14
عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ ،مرج سابؽ ،ص .199
أحمد سبلمة :مرج سابؽ ،فقرة  ،143ص .399

( )5ىدل عبد الرحمف :مرج سابؽ ،فقرة  ،115ص .154
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كما كأف تمكيف المحكـ مف القياـ بميمتو كاممةن ،لو انعكاس مادم أك أدبي عمى المحكـ
فمف ناحية أدبية فيف رأس ماؿ المحكـ  -كالقالي – سمعتو كرميده الميني كمنعو مف أداء
ميمتو لسبب ال دخؿ لو فيو أك تعس ان يعني إساءة لو ،مما يؤ ر سمبان عمى رميده كسمعتو المينية
أما مف الناحية المادية فعدـ تمكيف المحكـ مف أداء ميمتو يعني فقده لؤلتعاب أك المكافتة التي كاف
سيحمؿ عمييا فيما لك قاـ بتداء ميمتو عمى و
نحك كامؿ(.)1

ال طمب الث لث
الحق األددي لم حكم
كىذا الحؽ ال يغمب عميو الطاب المالي ،م ؿ حقو في التنحي بيرادتو عف أداء ميمة
التحكيـ إذا استيعر بالحرج في أدائيا لسبب مف األسباب ،كحقو في أداء ميمتو حتى نيايتيا كفقان
لممجرل العادم لؤلمكر(.)2
و
و
عادؿ كممزـ ،كىك عندما
بحكـ
فالمحكـ يقكـ مقاـ قالي الدكلة في ال مؿ في النزاع
يتكلى التحكيـ ال يتكاله بم تو اليخمية ،كانما بم تو المينية ككنو قاليان خامان ،كبذلؾ تككف
م تو محؿ اعتبار ،باإللافة إلى أف الخمكـ ىـ مف يختاركف المحكـ كيرتلكف حكمو؛ لذلؾ
فيك ينتظر منيـ التقدير كاالحتراـ كااللتزاـ بتعميماتو كالتعاكف معو(.)3
كعميو فيف مف حؽ المحكـ احتراـ األطراؼ لو كلمينتو ،بمعنى كأف االعتراؼ لو باستقبللو
كقدرتو عمى قيادة ميمة التحكيـ كعدـ اإلساءة ليخمو أك اتيامو بما يمس عدالتو كنزاىتو ،ألنو
عندما يعتمي منمة التحكيـ لي مؿ بيف المتنازعيف فينما يمارس يكبلن مف أيكاؿ العدالة م مو في

()1
()2
()3

عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ  :مرج سابؽ ،ص .199
أبك العبل النمر :مرج سابؽ ،ص .119
عدناف الحافي :النظاـ القانكني لممحكـ  :مرج سابؽ ،ص .202

139

ذلؾ م ؿ القالي؛ لذلؾ يجب أف يعامؿ المحكـ باحتراـ كتقدير ( ،) 1خامةن كأف المحكـ عندما
يباير إجراءات التحكيـ في الجمسات ،فينو ال يممؾ سمطات القالي في إدارة الجمسات ،فيك ال
يستطي أف يعاقب مف يخؿ بنظاـ الجمسة سكاء بالحبس أك الغرامة إذا لـ يم ؿ ألكامره كما ال
يستطي أف يحاكـ مف يرتكب جريمة أ ناء الجمسات التحكيمية إذا كق اعتداء عمى ىيئة التحكيـ؛
كذلؾ الفتقاره السمطة الجنائية(.)2
كذلؾ فيف مف حؽ المحكـ عمى األطراؼ احتراميـ لحكمو كتن يذه مبايرة طالما مدر
بناء عمى أدلة الطرفيف ،خامةن كىـ مف قامكا باختياره ليككف قاليان
محيحان يكبلن كفي المكلكع ن
خامان ليـ

() 3

كلما كانت أحكاـ المحكميف تتلمف أفكا انر المعة تدؿ عمى مستكل رفي مف العمـ

كالمعرفة كتنير ىذه األحكاـ في المجبلت القانكنية؛ لذلؾ يرل البعض أف مف حؽ المحكـ أف يذكر
اسمو ليعرؼ مف ىك الذم كل ىذه الحمكؿ القانكنية ،باإللافة إلى أف لممحكـ حقكؽ ممكية أدبية
كفكرية ترتب لو تعكيلات عمى ما ينير مف أحكاـ تحكمية قد أمدرىا(.)4
لكف ككف أف المحكـ قاليان خامان فيف ىذا ال يمن مف نقده ،لكف في الحدكد التي تسمو
بيا المبادئ العامة(.)5

()1

إبراىيـ أبك يممخ :مرج سابؽ ،ص .115

()3

كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص .209

( )2أحمد سبلمة :مرج سابؽ ،فقرة  ،190ص .507
()4
()5

عبد الحميد األحدب :مرج سابؽ ،ص .241
كرـ النجار :مرج سابؽ ،ص .208
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الخ ت ة
و
كتكميات
نتائج
تبيف لنا مف خبلؿ تناكؿ مكلكع بح نا كىك المركز "القانكني لممحكـ" عدة
ن
نجمميا عمى النحك اآلتي:

أوالً :ال ت ئج:
تناكلنا في ىذا البحث مكلكع "المركز القانكني لممحكـ" ،كالذم يعد مف أىـ مكلكعات
التحكيـ ،كخممنا مف خبللو إلى النتائج اآلتية-:
 .1تباينت التعري ات التي تناكلت المحكـ في المغة كاالمطبلح ،ككذلؾ في القانكف كالقلاء،
كمف خبلؿ انتقادنا لبعض التعري ات التي حددت المقمكد بالمحكـ ،كالتي انتابيا بعض
القمكر في جكانب مختم ة ،قمنا بتعريؼ المحكـ بتنو ىك "اليخص الطبيعي الذم يتكلى
و
بحكـ
بناء عمى ات اؽ األطراؼ أك بنص القانكف ،أك بحكـ القلاء كي مؿ في النزاع
التحكيـ ن
ممزـ".
 .2إ ف المحكـ قد يتيابو أك يختمؼ م غيره ممف يعيد إلييـ ميمة ال مؿ في النزاع القائـ بيف
الخمكـ ،خامةن القالي ،كرأينا أف المحكـ كاف تيابو م القالي في بعض الجكانب إال أنو
يختمؼ عنو في ك ير مف الجكانب األخرل ،ككذلؾ الحاؿ م كؿ مف الككيؿ كالكسيط كالمكفؽ
كالخبير.
 .3اختمؼ ال قياء في تحديد طبيعة ميمة المحكـ ،فمنيـ مف يرل بتف ميمتو ذات "طبيعة
ات اقية" ،كمنيـ مف يرل بتنيا ذات "طبيعة قلائية" ،كمنيـ مف يرل بتنيا "ذات طبيعة مختمطة
بيف االت اؽ كالقلاء" ،كمنيـ مف يرل بتنيا "ذات طبيعة مستقمة" ،ككؿ رأم استند إلى عدة
حجج ،كقد قمنا بتتييد إلى ما ذىب إليو مف رجو الطبيعة القلائية لميمة المحكـ؛ كذلؾ ألف
141

المحكـ يمارس كظي ة القلاء كحتى كاف اختمؼ م القالي في بعض المزايا كالسمطات كاف
اختمؼ أيلان معو في ممدر سمطتو ،كىك ات اؽ التحكيـ لكف نتيجة العمؿ الذم يقكـ بو
المحكـ ىي ن س نتيجة العمؿ الذم يقكـ بو القالي كىك "إمدار حكـ في النزاع".
 .4كذلؾ فيف المحكـ البد كأف تتكافر فيو اليركط القانكنية التي نص عمييا الميرع كاألىمية،
كعدـ الحجر عميو ...الخ ،كما كأف الخمكـ قد ييترطكا فيو أف يككف المحكـ مف جنسية دكلة
معينة ،أك أف يككف خبي انر ،أك ذك ك اءة معينة في التحكيـ ،أك أف يككف امرأة ،كقد يت ؽ
الخمكـ عمى أف يككف التحكيـ مؤسسيان ،إال أنو إذا لـ يت ؽ الخمكـ أك أحدىـ عمى كي ية
و
تعييف المحكـ،
بناء عمى طمب أحد الخمكـ ليقكـ بالتعييف طبقان
فحينئذ ٌ
البد مف تدخؿ القلاء ن
لمقانكف.
و
و
كمبلحيات تمكنو مف حسف أداء عممية التحكيـ ،كسيرىا عمى نحك ما
بسمطات
 .5يتمت المحكـ
يرغب الخمكـ مف تحقيقو مف التحكيـ ،كىك سرعة ال مؿ في النزاع؛ لذا يككف لممحكـ سمطة
تسيير عممية التحكيـ ،كالعمؿ عمى إدارتيا ،السيما ما يتعمؽ منيا بالجانب اإلجرائي،
باإللافة إلى ما يتعمؽ بسير إجراءات التحكيـ ،كذلؾ الحاؿ أ ناء نظر النزاع يككف لممحكـ
سمطة التحقؽ مف اختمامو بال مؿ في النزاع المعركض عميو ،كتحديد كقت بدء إجراءات
التحكيـ ،كتقديـ المكائو مف قبؿ األطراؼ ،باإللافة إلى سمطة المحكـ في إدارة كلبط
جمسات التحكيـ.
ار باتخاذ أم مف اإلجراءات التح ظية أك المستعجمة أ ناء
 .6يجكز لييئة التحكيـ أف تمدر قر ان
نظر نزاع التحكيـ في قانكف التحكيـ ال مسطيني ،كىذا ميركط بات اؽ األطراؼ ،كيككف لقرار
ىيئة التحكيـ في ىذه المسائؿ قكة األمر المادر عف القالي ،كين ذ بذات الطريقة التي تن ذ
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بيا الق اررات كاألحكاـ القلائية ،بينما في قانكف التحكيـ األردني أعطى األطراؼ الحؽ في
منو المحكـ سمطة اتخاذ إجراءات كتدابير كقتية أك مستعجمة ،كفكض األمر بذلؾ لقالي
األمكر المستعجمة سكاىء قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ أك أ ناء سيرىا.
 .7يمتزـ المحكـ بالعديد مف االلتزامات أ ناء قيامة بميمتو ،منيا أف يمتزـ بما نص عميو القانكف
مف أحكاـ كلكابط تحافظ عمى سير عدالة خمكمة التحكيـ ،كتك ؿ لمخمكـ تحقيؽ أىدافيـ
مف فض نزاعيـ عف طريؽ التحكيـ ،كىذه االلتزامات تتزامف م جمي مراحؿ التحكيـ ،كيجب
عمى المحكـ مراعاتيا أ ناء إجراءات التحكيـ ،ككذلؾ في مرحمة إمدار الحكـ يجب أف يمتزـ
المحكـ بلركرة إمدار الحكـ في المكعد المحدد كما ييتمؿ عميو مف بيانات ،باإللافة إلى
تسبيب حكمو ،كقبؿ ذلؾ يجب أف يمتزـ المحكـ بالمداكلة قبؿ إمدار الحكـ ،كباإللافة إلى
ذلؾ ،فينو يجب عمى المحكـ أف يمتزـ بالقانكف كاجب التطبيؽ الذم عينو األطراؼ.
 .8أف الميرع ال مسطيني ايترط ذكر أسباب التحكيـ في حكـ المحكميف ،بينما الميرع األردني
أعطى الخيار لؤلطراؼ في االت اؽ عمى ذكر أسباب التحكيـ ،أك عدـ ذكرىا ،باإللافة إلى
أنو أجاز أف يككف حكـ التحكيـ غير مسبب طبقان لمقانكف كاجب التطبيؽ عمى إجراءات
التحكيـ.
 .9أف قانكف التحكيـ ال مسطيني ألزـ ىيئة التحكيـ عند إمدارىا لقرارىا أف تمتزـ بالمداكلة فيما
بينيا إذا كانت ميكمةٌ مف أك ر مف محكـ ،بينما لـ ينص قانكف التحكيـ األردني عمى إجراء
المداكلة فيما بيف أعلاء ىيئة التحكيـ قبؿ إمدار قرار أك حكـ التحكيـ.
 .10يجب أف يتقيد المحكـ أ ناء نظر نزاع التحكيـ بمكلكع النزاع ،ككذلؾ بالنطاؽ اليخمي
لمخمكمة ،فيذا لـ يتقيد بذلؾ فقد يتعرض حكـ التحكيـ لمبطبلف بتكممو ،كيقتمر البطبلف
عمى المسائؿ غير الخالعة الت اؽ التحكيـ ،بيرط أف يككف الحكـ فييا يقبؿ التجزئة فيذا لـ
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يكف باإلمكاف فمؿ المسائؿ المت ؽ عمييا عف المسائؿ غير المت ؽ عمييا فيبطؿ الحكـ
بتكممو.
 .11تمتزـ ىيئة التحكيـ بما ات ؽ عميو األطراؼ فيما يتعمؽ بيجراءات التحكيـ ،فيذا غاب االت اؽ
بيف األطراؼ ،تككف ىيئة التحكيـ ممتزمة بتطبيؽ كافة اإلجراءات الكاردة في قانكف التحكيـ،
كذلؾ الحاؿ في القانكف كاجب التطبيؽ عمى مكلكع التحكيـ ،فيذا لـ يت ؽ األطراؼ عمى
اختيار القانكف كاجب التطبيؽ عمى مكلكع النزاع قامت ىيئة التحكيـ باختياره.
 .12عندما يمارس المحكـ عممو كىك ال مؿ في النزاع المعركض عميو بقرار ممزـ لؤلطراؼ
المحتكميف ،فيك في الغالب ال يعمؿ ذلؾ مجانان بؿ مقابؿ و
أجر يت ؽ عميو م مف قاـ بتعيينو،
أك بطمب يقدمو إلى المحكمة إذا تـ النزاع حكلو ،كلـ ينص كؿ مف قانكف التحكيـ ال مسطيني
كاألردني عمى كي ية دف األجر أك نسبتو ،كلو أيلان الحؽ في استرداد جمي الممركفات التي
و
بلرر فمو
يتكبدىا في سبيؿ إنجازه ميمتو ،كاذا ترتب عمى مسمؾ أحد الخمكـ إمابة المحكـ
أف يطالب بالتعكيض ،رغـ أنو لـ يرد في قانكف التحكيـ ال مسطيني كاألردني نص يتعمؽ بحؽ
المحكـ في الحمكؿ عمى تعكيض عف اإللرار التي تمحؽ بو أ ناء سير عممية التحكيـ.
 .13أعطى كبلن مف الميرع ال مسطيني كاألردني لممحكـ حرية االختيار في قبكؿ ميمتو ،فيف
رفليا فبل إجبار عميو ،كاف قبميا فعميو أف ي بت قبكؿ ميمتو كتابةن ،كما كعميو أف يبمغ
الخمكـ بتية ظركؼ مف يتنيا أف ت ير اليككؾ حكؿ حيديتو كاستقبللو في مبايرة عممو،
كنص قانكف التحكيـ ال مسطيني مراحةن عمى حؽ المحكـ في التنحي ،بينما لـ ينص قانكف
التحكيـ األردني عمى ذلؾ مراحةن ،كاف كانت نمكمو منحت لو ىذا الحؽ في ملمكنيا،
كنكمي الميرع األردني ينص مراحةن عمى حؽ المحكـ في التنحي عف ميمة التحكيـ.
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 .14يقكـ المحكـ مقاـ قالي الدكلة في ال مؿ في النزاع و
و
عادؿ كممزـ ،كىك عندما يتكلى
بحكـ
التحكيـ ال يتكاله بم تو اليخمية ،كانما بم تو المينية ككنو قاليان خامان ،كبذلؾ تككف
م تو محؿ اعتبار ،باإللافة إلى أف الخمكـ ىـ مف يختاركف المحكـ كيرتلكف حكمو لذلؾ
فيك ينتظر منيـ التقدير كاالحتراـ كااللتزاـ بتعميماتو كالتعاكف معو.
 .15نقترح عمى الميرع األردني إلافة نمان يتعمؽ بتيكيؿ ىيئة التحكيـ في نظاـ التحكيـ
المؤسسي كما فعؿ الميرع ال مسطيني بنص المادة العايرة مف قانكف التحكيـ كالتي نمت
عمى أنو" -:بما ال يتعارض كأحكاـ ىذا القانكف إذا عيف ات اؽ التحكيـ مؤسسة تحكيـ ،فتنو
يتـ في إطار قكاعدىا تنظيـ إجراءات التحكيـ بما في ذلؾ مبلحية تعييف ىيئة التحكيـ،
كاإليراؼ عمييا ،كتحديد الن قات البلزمة ككي ية تكزيعيا عمى األطراؼ ،كالبت في طمب رد
ىيئة التحكيـ أك أحد أعلائيا".
 .16كنقترح عمى الميرع األردني بالنص عمى عبارة "ما لـ يرد إليو اعتباره " في نص ال قرة
األكلى مف المادة  15مف قانكف التحكيـ أسكة بالميرع ال مسطيني في نص المادة التاسعة مف
قانكف التحكيـ ال مسطيني ،كذلؾ ككف رد االعتبار لو قيمتو كمف ـ أعماؿ ىذه القيمة تجاه مف
رد إليو اعتباره كحتي ال نحرـ مف رد إليو اعتباره مف مبايرة عممو كالح اظ عمى ممدر دخمو؛
لذا كاف مف األجدر عمى الميرع األردني األخذ بعيف االعتبار بقيمة رد االعتبار.
 .17نقترح عمى الميرع األردني لركرة النص عمى منو ىيئة التحكيـ االستعانة بمترجـ
مرخص عند تعدد لغات أطراؼ التحكيـ ،كما فعؿ الميرع ال مسطيني في قانكف التحكيـ ،كذلؾ
بيلافة النص اآلتي إلى نص المادة  28مف قانكف التحكيـ األردني "لييئة التحكيـ االستعانة
بمتر و
جـ مرخص عند تعدد لغات أطراؼ النزاع".
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 .18نقترح عمى الميرع األردني بلركرة تعديؿ نص المادة 26منو لتمبو عمى النحك اآلتي
"تباير ىيئة التحكيـ عمميا فكر إحالة النزاع إلييا بعد قبكليا ميمة التحكيـ "كذلؾ كما فعؿ
الميرع ال مسطيني في نص المادة  20مف قانكف التحكيـ.
 .19نقترح عمى الميرع األردني النص في قانكف التحكيـ عمى منو األطراؼ حؽ االت اؽ عمى
منو ىيئة التحكيـ سمطة إمدار إجراءات كقتية كمستعجمة ،كذلؾ بالنص اآلتي "يجكز لييئة
التحكيـ أ ناء نظر النزاع أف تمدر أم انر باتخاذ إجراءات تح ظية أك مستعجمة تراىا مناسبة
بحؽ احد أطراؼ التحكيـ ،إذا نص ات اؽ التحكيـ عمى ذلؾ ،كيككف ليذا األمر قكة األمر
المادر عف المحكمة المختمة كيجرم تن يذه بذات الطريقة التي تن ذ بيا األحكاـ كالق اررات".
الميرع األردني أف يليؼ إلى قانكف التحكيـ نص ال قرة ال انية مف المادة 12
 .20نقترح عمى
ٌ
مف قانكف التحكيـ ال مسطيني ،كالتي تنص مراحةن عمى حؽ المحكـ في التنحي عف ميمة
التحكيـ.

ث ي ً :التوصي ت:
 -1نكمي الميرع ال مسطيني بلركرة حذؼ عبارة "مف لمف قائمة المحكميف المعتمديف مف
كزارة العدؿ "مف نص المادة  11مف قانكف التحكيـ ال مسطيني ،حيث أنو يجب ترؾ حرية
و
و
فرض
إجبار أك
بناء عمى ال قة التي يكلييا األطراؼ ليـ دكف
اختيار األطراؼ لممحكميف ،ن
اء أك عقكبة عمى عدـ ات اؽ عمى
محكـ عمييـ ال يكلكف ال قة فيو ،كحتى ال يعد ذلؾ جز ن
تيكيؿ ىيئة التحكيـ.
يقدـ مف خبلليا طمب التعييف
 -2يبلحظ أف قانكف التحكيـ ال مسطيني لـ يعيف المدة التي ٌ
اء في حالة تعييف المحكـ ال رد ،أك المحكمكف أك المرجو كذلؾ خبلفان لقانكف
لممحكمة سك ى
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التحكيـ األردني الذم جعؿ ىذه المدة بخمسة عير يكمان التالية مف تاريخ تسميـ الطرؼ
الذم لـ يعييف محكمو طمب التعييف مف الطرؼ الذم عيف محكمو ككذلؾ المرجو كنكمي
الميرع ال مسطيني بلركرة تحديد ىذه المدة بخمسة عير يكمان كما فعؿ الميرع األردني؛
كذلؾ حرمان عمى عدـ عرقمة تيكيؿ ىيئة التحكيـ مف قبؿ األطراؼ كمف ـ عرقمة السرعة
المنيكدة مف التحكيـ.
الميرع ال مسطيني في قانكف التحكيـ كعند النص عمى اختماص ىيئة التحكيـ
 -3يبلحظ أف
ٌ
بال مؿ في المسائؿ المتعمقة باختمامو ،كذلؾ بنص المادة  16منو لـ يبيف الكقت الذم
يجب التمسؾ بو في ىذه الدفكع كاأل ر المترتب عمى عدـ التمسؾ بو ،ككذلؾ لـ يحدد ما
عمى ىيئة التحكيـ أف ت عمو إزاء التمدم ليذا الدف ىؿ ت مؿ فيو استقبلؿ أك تلمو
لممكلكع ،كمدل جكاز الطعف في قرار المحكـ في حالة قبكلو أك رفلو ليذه الدفكع كما
فعؿ الميرع األردني في قانكف التحكيـ ،لذلؾ نكمي الميرع ال مسطيني بلركرة إلافة
فقرتيف إلافيتيف إلى المادة  16مف قانكف التحكيـ األكلى ىي "نص ال قرة ب مف المادة
 21مف قانكف التحكيـ األردني كالتي نمت عمى أنو  " -:يجب التمسؾ بيذه الدفكع لمدة
ال تتجاكز مكعد تقديـ البلئحة الجكابية " ،كال انية "نص ال قرة ج مف ن س المادة كالتي
نمت عمى أنو  " -:لييئة التحكيـ أف ت مؿ في الدفكع الميار إلييا في ال قرة ( أ ) مف
ىذه المادة قبؿ ال مؿ في المكلكع أك أف يتـ لميا إلى المكلكع لت مؿ فييما معان ".
 -4نكمي الميرع ال مسطيني بلركرة تعديؿ قانكف التحكيـ ال مسطيني كالافة نص المادة
 25مف قانكف التحكيـ األردني لمف قانكف التحكيـ ال مسطيني كالتي نمت عمى أنو-:
"يعامؿ طرؼ التحكيـ عمى قدـ المساكاة ،كتييت لكؿ منيما فرمةن كاممةن كمتكافئة لعرض
دعكاه أك دفاعو"؛ كذلؾ حتى يتبيف مراحةن ىذا المبدأ في إجراءات التحكيـ.
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 -5كنكمي الميرع ال مسطيني بلركرة النص في قانكف التحكيـ عمى ما نص عميو الميرع
األردني في ال قرة ج مف المادة  40مف قانكف التحكيـ فيما يتعمؽ بتتعاب المحكـ؛ حرمان
عمى حقكؽ المحكميف في األتعاب نظير عمميـ في التحكيـ ،لتككف أتعاب المحكـ مرىكنة
بات اؽ بيف أطراؼ النزاع كىيئة التحكيـ ،فيذا لـ يكجد م ؿ ىذا االت اؽ فيف تقدير أتعاب
ىيئة التحكيـ يككف مف اختماميا ،فيذا لـ يرؽ ىذا التحديد ألحد األطراؼ أك كمييما
فيجكز ليما الطعف في قرار التحديد أماـ المحكمة المختمة ،كيككف قرار ىذه المحكمة
نيائيان غير قابؿ لمطعف بتية طريؽ مف طرؽ الطعف.
 -6نكمي الميرع ال مسطيني بكل نص في قانكف التحكيـ يكلو فييا قيمة أتعاب المحكـ
ككي ية دفعيا ،كجزاء عدـ دف أتعاب المحكـ.
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أوالً :كتب المغة:
-1
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-3
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ث ي ً :الكتب الق و ية:
 -1إدراهيم الجغدير :بطبلف حكـ المحكـ ،الطبعة األكلى ،دار ال قافة لمنير كالتكزي  ،عماف،
.2009
 -2أدو العال ال ر :المركز القانكني لممحكـ في خمكمة التحكيـ ،الطبعة األكلى ،دار
النيلة العربية.2006 ،
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 -4أح د الش اريري :بطبلف حكـ التحكيـ كمدل رقابة محكمة النقض ( التمييز ) عميو دراسة
مقارنة ،الطبعة األكلى ،دار ال قافة لمنير كالتكزي .2011 ،
 -5أح د سال ة :التحكيـ في المعامبلت المالية الداخمية كالدكلية كالمدنية كالتجارية كاإلرادية
كالجمركية كاللريبية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األكلى ،دار النيلة العربية.2006 ،
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 -6أس ة الحواري :القكاعد القانكنية التي يطبقيا المحكـ عمى مكلكعات المنازعات الدكلية
الخامة ،الطبعة األكلى دار ال قافة لمنير كالتكزي . 2008 ،
 -7أس ه ال ميجي :ىيئة التحكيـ االختيارم ،دراسة تحميمية مقارنة لطبيعتيا القانكنية كطبيعة
العمؿ الذم تقكـ بو ،دكف طبعة ،دار النيلة العربية.2004 ،
 -8أشرف الرف عي :النظاـ العاـ كالقانكف الكاجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ كفي
العبلقات ذات العنمر األجنبي ،دراسة فقيية قلائية مقارنة ،دكف طبعة ،دار ال كر
الجامعي ،اإلسكندرية.2003 ،
 -9أ ور سمط ن :ممادر االلتزاـ في القانكف المدني األردني ،الطبعة األكلى ،منيكرات
الجامعة األردنية.1987 ،
 -11ح زة حداد :التحكيـ في القكانيف العربية ،الجزء األكؿ ،الطبعة األكلى ،دار ال قافة لمنير
كالتكزي .2010 ،
 -11ح يد المهدي :المحكـ في التحكيـ التجارم الدكلي ،الطبعة األكلى ،مركز المنار-2001 ،
.2002
 -12درويش الوحيدي :التحكيـ في التيري ال مسطيني كالعبلقات الدكلية ،دكف طبعة ،دكف دار
نير.1998 ،
 -13درويش الوحيدي :قكاعد إعداد المحكـ ،ما يجب أف يككف عميو المحكـ ،دكف طبعة ،دكف
دار نير.2006 ،
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 -14س لم الدحدوح :الكجيز في القانكف الدكلي الخاص ،الجزء ال اني ،في تنازع القكانيف كتنازع
االختماص القلائي الدكلي كتن يذ األحكاـ األجنبية ،الطبعة الخامسة ،دكف دار نير،
.2012-2011
 -15السيد ت م :مبدأ المكاجية كخمكمة التحكيـ ،دكف طبعة ،دار النيلة العربية.2000 ،
 -16ع شور دروك :النظاـ اإلجرائي لخمكمة التحكيـ ،دراسة تحميمية كفقان ألحدث التيريعات
كالنظـ المعامرة ،الطبعة ال انية ،مكتبة الجبلء الجديدة باإلسكندرية.1998 ،
 -17عد س الصراف :يرح عقد البي في القانكف المدني الككيتي ،دراسة مقارنة ،الطبعة األكلى،
دار البحكث العممية ،الككيت.1975 ،
 -18عدد الح يد األحدب :مكسكعة التحكيـ – التحكيـ الدكلي ،الجزء ال اني ،دكف طبعة ،دار
المعارؼ ،دكف سنة نير.
 -19عدد الح يد الشواردي :التحكيـ كالتمالو في لكء ال قو كالقلاء ،الطبعة ال انية ،منيتة
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الرزق الس هوري :الكجيز في يرح القانكف المدني الجديد ،المجمد األكؿ ،نظرية
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 -21عدد
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دكف سنة نير.
 -22عدد ال عم الصدة :أمكؿ القانكف ،دكف طبعة ،دار النيلة العربية.1979 ،
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 -23عدد الودود يحيي :المكجز في النظرية العامة لبللتزامات ،ممادر أحكاـ االلتزاـ ،دكف
طبعة ،دكف دار نير.
 -24عمى الدي تي :التحكيـ التجارم البحرم ،دراسة قانكنية مقارنة ،الطبعة األكلى ،دار ال قافة
لمنير كالتكزي  ،عماف.2005 ،
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ث لث ً :الرس ئل العم ية:
رس ئل الدكتوراه:
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 -2وف ء حس ي :مسئكلية المحكـ ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتكراه نكقيت بجامعة عيف يمس.
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رس ئل ال جستير:
 -1إدراهيم أدو ش مخ :المركز القانكني لممحكـ في التحكيـ الدكلي الخاص ،رسالة ماجستير
نكقيت بجامعة محمد األكؿ كمية العمكـ القانكنية ،سنة .2008
 -2أس ه أدو الق ص ن :مدل استقبلؿ يرط التحكيـ عف العقد األممي ،رسالة ماجستير،
نكقيت عاـ  2010بجامعة األزىر بغزة .
 -3حس م الدين الدن :حجية أحكاـ التحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية كتن يذىا كفقان لقانكف
التحكيـ ال مسطيني ،رسالة ماجستير نكقيت بمعيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة
.2004
 -4عد ن الح في :إجراءات التحكيـ في القانكف ال مسطيني ،دراسة تحميمية مقارنة م التحكيـ
الممرم كاألردني ،رسالة ماجستير ،نكقيت بمعيد البحكث كالدارسات العربية ،بممر
سنة .2004
 -5عيسى الطراو ة :دكر المحكـ في خمكمة التحكيـ ،رسالة ماجستير ،نكقيت بجامعة
اليرؽ األكسط .2001
 -6ح د زعرب :القانكف كاجب التطبيؽ عمى يكؿ العقد الدكلي كتطبيقو عمى عقد الزكاج
المختمط رسالة ماجستير ،نكقيت بجامعة األزىر.2013 ،

رادع ً :األدح ث وال شورات:
 -1أح د أدو الوف  :عقد التحكيـ كاجراءاتو ،منيكر بمجمة الحقكؽ – جامعة اإلسكندرية ،السنة
الخامسة ،العدد األكؿ.1971 ،
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 -2سيف الدين دمع وي :رقابة القلاء الكطني عمى عمؿ المحكـ دراسة في قانكف التحكيـ
ال مسطيني م المقارنة منيكر عمى مكق االلكتركني.www.dft.gov.ps ،
 -3هر ح د :بحث بعنكاف دكر المحكـ في التحكيـ التجارم الدكلي كمسؤكليتو القانكنية،
دراسة مقارنة منيكر في مجمة الجامعة الخميجية ،البحريف ،العدد ال اني ،المجمد األكؿ ،كمية
القانكف.2009 ،

خ س ً :ال ذكرات اإليض حية:
ال ذكرات اإليض حية لميركع القانكف المدني ال مسطيني ،ديكاف ال تكل كالتيري .2003 ،

156

فهرس ال وضوع ت
الصفحة

ال وضوع
آية قرآنية

أ

اإلىداء

ب

يكر كتقدير

ج

ممخص بالمغة العربية

د

ممخص بالمغة اإلنجميزية Abstract

ق

تقديـ

1
انفصم األول
ماهية عمم احملكم وانشروط املتطهبة فيه وكيفية اختياره

ال دحث األول ال قصود د ل حكم و ي يزه عن

يش دهه

5
6

المطمب األكؿ المقمكد بالمحكـ

7

ال رع األكؿ تعريؼ المحكـ لغةن كامطبلحان

7

أكالن :تعريؼ المحكـ لغةن

7

انيان :تعريؼ المحكـ امطبلحان

8

كقلاء
ال رع ال اني تعريؼ المحكـ قانكنان
ن

9

أكالن :تعريؼ المحكـ قانكنان

9

قلاء
انيان  :تعريؼ المحكـ
ن

10

المطمب ال اني تمييز المحكـ عف غيره

11
157

ال وضوع

الصفحة

ال رع األكؿ تمييز المحكـ عف القالي

12

أكالن :أكجو االختبلؼ بيف المحكـ كالقالي

12

انيان :أكجو التيابو بيف المحكـ كالقالي

15

ال دحث الث ي طديعة ه ة ال حكم

22

المطمب األكؿ الطبيعة التعاقدية لميمة المحكـ

22

ال رع األكؿ ملمكف النظرية

23

ال رع ال اني أساس النظرية

24

ال رع ال الث نقد النظرية

25

المطمب ال اني الطبيعة القلائية لميمة المحكـ

28

ال رع األكؿ ملمكف النظرية

28

ال رع ال اني أساس النظرية

30

ال رع ال الث نقد النظرية

32

المطمب ال الث الطبيعة المختمطة لميمة المحكـ

34

ال رعي األكؿ ملمكف النظرية

34

ال رع ال اني أساس النظرية

37

ال رع ال الث نقد النظرية

38

المطمب الراب الطبيعة المستقمة لميمة المحكـ

40

ال رع األكؿ ملمكف النظرية

41

158

ال وضوع

الصفحة

ال رع ال اني أساس النظرية

42

ال رع ال الث نقد النظرية

44

تقديرنا لمنظريات

45

ال دحث الث لث الشروط الواجب توافره في ال حكم وكيفية اختي ره

47

المطمب األكؿ اليركط الكاجب تكافرىا في المحكـ

48

ال رع األكؿ اليركط القانكنية

48

أكالن :األىمية المدنية

49

انيان :أف ال يككف المحكـ محجك انر عميو

50

ال ان :أال يككف المحكـ محركمان مف حقكقو المدنية

52

ً
و
باليرؼ أك األمانة
مخمة
رابعان  :أال يككف محككما عمى المحكـ بجريمة

52

خامسان :عدـ يير إفبلس المحكـ

53

ال رع ال اني اليركط االت اقية

54

أكالن :جنس المحكـ

54

انيان :جنسية المحكـ

55

ال ان :خبرة المحكـ

56

رابعان :ك اءة المحكـ

56

المطمب ال اني كي ية اختيار المحكـ

57

ال رع األكؿ التعييف االت اقي لممحكـ

58

159

ال وضوع

الصفحة

أكالن :حرية األطراؼ في تعييف ىيئة التحكيـ

58

انيان :عدد أعلاء ىيئة التحكيـ

59

ال ان :تيكيؿ ىيئة التحكيـ المؤسسي

60

ال رع ال اني التعييف القلائي لييئة التحكيـ

62

أكالن :حاالت تدخؿ المحكمة في تعييف ىيئة التحكيـ

62

انيان :قرار المحكمة بتعييف ىيئة التحكيـ

66

انفصم انثاني

68

صالحيات احملكم وانتزاماته وحقىقه
ال دحث األول سمط ت ال حكم وصالحي ته

69

المطمب األكؿ سمطات المحكـ كمبلحياتو في سير العممية التحكيمية

70

ال رع األكؿ التحقؽ مف كجكد ات اؽ التحكيـ كمحتو

70

ال رع ال اني اختيار مكاف التحكيـ

71

ال رع ال الث لغة التحكيـ

72

المطمب ال اني السمطات اإلجرائية لممحكـ أ ناء سير الخمكمة

75

ال رع األكؿ سمطة المحكـ في التحقؽ مف اختمامو

75

ال رع ال اني بدء إجراءات التحكيـ

78

ال رع ال الث تحديد كقت تقديـ المكائو

80

المدعي الئحة دعكاه
أكالن :كقت تقديـ ٌ

81

161

ال وضوع

الصفحة

انيان :كقت تقديـ دفاع المدعى عميو كميتمبل تو

82

ال ان :تقديـ أمؿ المستندات المرفقة بالمكائو

83

ال رع الراب إدارة الجمسات كحلكر الخمكـ

84

المطمب ال الث سمطات المحكـ باتخاذ التدابير الكقتية كالتح ظية كأدلة اإل بات

85

ال رع األكؿ سمطة المحكـ باتخاذ التدابير الكقتية كالتح ظية

85

ال رع ال اني سمطة المحكـ في أدلة اإل بات

87

أكالن :االلتزاـ بتقديـ مستند

88

انيان :تحقيؽ الخطكط كالتزكير

88

ال ان :سماع الييكد

89

رابعان :االستعانة بالخبراء

90

ال دحث الث ي الت از ت ال حكم

91

المطمب األكؿ التزامات المحكـ القانكنية

92

ال رع األكؿ التزامات المحكـ أ ناء سير إجراءات التحكيـ

92

أكالن :مبدأ المساكاة بيف الخمكـ

93

انيان :احتراـ مبدأ المكاجية بيف الخمكـ

95

ال ان :احتراـ الحؽ في الدفاع

96

رابعان :عدـ جكاز قلاء المحكـ بعممو اليخمي

97

خامسان :عدـ النيابة في التحكيـ

98

161

ال وضوع

الصفحة

ال رع ال اني التزامات المحكـ في مرحمة إمدار الحكـ

99

أكالن :إلزاـ المحكـ بيمدار الحكـ في المكعد المحدد

99

انيان :االلتزاـ بتسبيب حكـ التحكيـ

102

ال ان :التزاـ ىيئة التحكيـ بتبميغ الحكـ

105

ال رع ال الث التزاـ المحكـ بالمداكلة

106

المطمب ال اني التزامات المحكـ االت اقية

108

ال رع األكؿ احتراـ المحكـ نطاؽ خمكمة التحكيـ

108

أكالن :تقيد المحكـ بمكلكع النزاع:

109

انيان :التقيد بالنطاؽ اليخمي لمخمكمة

111

ال رع ال اني التزاـ المحكـ باحتراـ اإلجراءات التي حددىا الخمكـ

113

ال رع ال الث التزاـ المحكـ بالقانكف كاجب التطبيؽ عمى مكلكع النزاع

115

ال دحث الث لث حقوق ال حكم

119

المطمب األكؿ الحقكؽ المالية

120

ال رع األكؿ أتعاب المحكـ

120

ال رع ال اني مماريؼ المحكـ كن قاتو

126

ال رع ال الث الحؽ في التعكيض

129

المطمب ال اني الحقكؽ القانكنية لممحكـ

132

ال رع األكؿ حؽ المحكـ في قبكؿ ميمتو أك رفليا

132

162

ال وضوع

الصفحة

ال رع ال اني حؽ المحكـ في التنحي

135

ال رع ال الث حؽ المحكـ في أداء ميمتو كاممة

138

المطمب ال الث الحؽ األدبي لممحكـ

139
اخلامتة

141

أكالن :النتائج

141

انيان :التكميات

146
املراجع

149

أكالن :كتب المغة

149

انيان :الكتب القانكنية

149

ال ان :الرسائؿ العممية

154

رابعان :األبحاث كالمنيكرات

155

خامسان :المذكرات اإليلاحية

156
فهرس املىضىعات

163

157

