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ممخص الرسالة
أدى التطور اليائل في معدالت التنمية اإلقتصادية وانتشار التجارة بيف الدوؿ إلى ظيور روافد
جديدة وأساليب حديثة في مجاؿ التجارة الدولية ،ومع تشعب العالقات التجارية واإلقتصادية واختالؼ
مصالحيا وأىدافيا ظيرت العديد مف المنازعات التي تحتاج إلى وسائل متعددة لتسويتيا مراعي ًة فييا
السرعة والمرونة والعدالة ،وازاء ىذا الفكر عف اتفاؽ التحكيـ ودوره في فض المنازعات  ،برزت أىمية
التصدي ليذا الموضوع لتوضيح ما استغمق مف مفاىيـ ،لذلؾ فقد حاولت مف خالؿ ىذا البحث ،أف
أضع لبنة متواضعة تسعى إلى االنضماـ إلى سواىا مف المحاوالت الجادة الرامية إلى خدمة الفكر
القانوني في جمع ما تفرؽ مف مشتمالت آثار اتفاؽ التحكيـ وقواعده اإلجرائية والموضوعية ،ودراستيا
مقارنة بالقوانيف والمعاىدات الدولية ذات الصمة في سبيل بمورة القواعد التي تخدـ آثار اتفاؽ التحكيـ
وتؤدي إلى زيادة فاعميتو عمى المستوييف الدولي والوطني وتساعد في قياـ قانوف التحكيـ بالدور المنوط
بو.
ولتحقيق ىذه األىداؼ فقد سمكت في ىذه الدراسة مسمكاً يتفق وتحقيق الغاية المرجوة فييا
فقسمتيا إلى فصميف ،حيث تناولت في الفصل األوؿ؛ اآلثار الموضوعية التفاؽ التحكيـ  ،مف حيث
تعريفة وبياف مزاياه وعيوبو وأنواعو ،وما يترتب عميو مف تقيد أطراؼ التحكيـ باالتفاؽ المبرـ بينيـ ثـ
انقطاع ميعاد التقادـ ،وأيضاً جواز التنازؿ عف اتفاؽ التحكيـ وكذلؾ ما يترتب عمى االستثناءات الواردة
عمى مبدأ نسبية آثار اتفاؽ التحكيـ ثـ عرضت في الفصل الثاني؛ اآلثار اإلجرائية التفاؽ التحكيـ ،وما
يترتب عمى ذلؾ مف األثر االيجابي ،واألثر السمبي التفاؽ التحكيـ ثـ أنييت بخاتمة ونتائج وتوصيات.
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Abstract

Resulted in tremendous development in the rates of economic development
and the spread of trade between the countries to the emergence of the
tributaries of a new and modern methods in the field of international trade,
and with the complexity of trade and economic relations and differing
interests and objectives appeared many disputes that need to be modern
.means to be settled taking into account the speed and flexibility and justice
Faced with this thought for the arbitration agreement and its role in the
resolution of disputes, emerged the importance of addressing this issue to
clarify what Astglq of concepts, so it has tried through this research, I put a
brick modest seek to join other serious attempts to serve legal thought in
collecting differentiate from inclusions raised the arbitration agreement and
the procedural and substantive rules, and studied compared to the national
laws and relevant international treaties in order to develop rules that serve
the effects of the arbitration agreement and lead to increased effectiveness
on the national and international levels and help in the establishment of the
.Arbitration Act a vital role

ذ

To achieve these goals has followed in this study, attitude is consistent and
achieve the desired end where Vksmtha into two chapters preceded by an
introductory chapter where I've had in the introductory chapter definition of
arbitration and statement has its advantages and disadvantages and types,
and then spoke in the first chapter the substantive effects of the arbitration
agreement and the consequent extent of restriction Parties to the arbitration
agreement concluded between them and then interruption appointment of
limitations and also passport waiver of the arbitration agreement, as well as
the consequences of the exceptions contained on the principle of relative
effects of the arbitration agreement and then offered in the second semester
effects of procedure for the arbitration agreement and the consequent
positive impact and the negative impact of the arbitration agreement and then
.terminated conclusion and the results and recommendations
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المقدمة
أوالً  :موضوع البحث:
كاف مف شأف زيادة معدؿ التجارة الدولية ونموىا ،تطور العالقات التجارية بيف الشرؽ والغرب؛
حيث أصبحت حقيقة ثابتة تخطت عبر الحدود ،وكاف مف شأنيا إفراز أنواع جديدة مف المعامالت
والعقود التي لـ يكف لمفكر القانوني سابق عيد بيا ،فيي معامالت وعقود طويمة األمد ،وقد ترتب عمى
ىذا التطور الكبير الذي ط أر عمى عالقات التجارة الدولية وما يرتبط بيا مف ظاىرة إنتقاؿ رؤوس
األمواؿ والبضائع عبر الحدود مف الظواىر المميزة لمعصر الحديث ،إتجاه جميع دوؿ العالـ إلى تنظيـ
االستثمار األجنبي ىذا التنظيـ ىو األىتماـ بتنظيـ قضاء خاص لمفصل في المنازعات التي قد تنشأ
عف مثل ىذه العالقات ،وىذا القضاء ىو قضاء التحكيـ.
إف القيود التي تفرضيا التشريعات الداخمية أدت إلى إعتبار التحكيـ األداة الفنية لحل المنازعات
الناشئة عف التجارة الدولية واإلستثمارات المالية وقد أثبت في الواقع العممي نجاحو في الفصل في مثل
ىذه المنازعات ،كما أف القضاء العادي في بعض األحياف غير قادر لتسوية المنازعات الناشئة عف
ىذه العقود المركبة والمعقدة والتي تحتاج إلى قانونييف وخبراء متخصصيف ومتمرسيف لمتمكف مف فيميا
وفيـ آلياتيا.
وعميو يمكف القوؿ أف التحكيـ يعيش حالياً أزىى عصور ازدىاره ،حيث أصبح يقف عمى قدـ
المساواة مع قضاء الدولة ،بل يمكف القوؿ أنو أصبح القضاء الطبيعي الذي يفضمو رجاؿ األعماؿ
والتجار عبر الحدود والمجوء إلية لحل المنازعات التي قد تنشأ عف عقود التجارة الدولية ،فقد تحوؿ مف
نظاـ منتقد لمنافستو لمعدالة التي يقدميا قضاء الدولة إلى نظاـ مكمل ليذه العدالة ،وذلؾ في الحاالت
التي تعجز فييا محاكـ الدوؿ عف تقديـ عدالة سريعة.
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ثانياً :مشكمو البحث:
يثير البحث عدة اشكاليات وتساؤالت لعل مف أىميا:
 -1في حالة اتفاؽ أطراؼ العقد األصمي عمى إنقضاء ىذا العقد بوفاة أحد طرفيو أو نص عمى
انقضائو بالوفاء أو كانت طبيعة العقد تقضي بذلؾ ،فيل يؤدي ذلؾ إلى انقضاء اتفاؽ التحكيـ بإنقضاء
العقد األصمي؟
 - 2مدى انتقاؿ آثار أتفاؽ التحكيـ الذي يبرمو السمف إلى الخمف العاـ؟
 -3مدى انتقاؿ أثار التحكيـ أو التمسؾ بيا مف قبل الغير؟
 -4ىل يمتد شرط التحكيـ إلى العقود الالحقة التي ال تتضمف ىذا الشرط وذلؾ باعتبارىا أحد العقود
المنتمية إلى سمسمة العقود السابقة ؟
 -5ىل يعد اتفاؽ التحكيـ مف قبيل األسباب التي تؤدي إلى قطع التقادـ ؟
 -6ىل تعد قاعدة األثر المانع التفاؽ التحكيـ قاعدة مطمقة وشاممة ؟
 -7ىل يترتب ىذا األثر بمجرد إبراـ اتفاؽ التحكيـ أـ يتعيف عمى األطراؼ التمسؾ بسبق االتفاؽ عمى
التحكيـ ؟
 -8بخصوص طبيعة الدفع بوجود اتفاؽ التحكيـ  ،ىل ىو دفع بعدـ االختصاص أـ دفع بعدـ القبوؿ
أـ دفع آخر إلى خالفيما لو طبيعة مستقمة ؟
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ثالثاً :أىمية البحث:
تكمف أىمية موضوع اآلثار المترتبة عمى اتفاؽ التحكيـ مف الناحية العممية يعتبر مف أىـ
ٍ
بشكل عاـ وأيضاً أىـ عنصر في عممية التحكيـ األمر الذي يستدعى بياف ما
موضوعات التحكيـ
المقصود بالتحكيـ ومزاياه وعيوبو وأنواعو ،كما أف التحكيـ يعالج قصور القوانيف الوطنية المراد تطبيقيا
عمى المنازعات الناشئة عف التجارة الدولية ،وينصرؼ ىذا التطبيق إلى قواعد التحكيـ بوصفيا أكثر
مالئمة واتساقاً مع عالقات التجارة الدولية بكل ما تستحدثو ىذه العالقات مف تطورات ،وأيضاً فإف
التحكيـ يعد في وقتنا الحاضر ضرورة ممحة كوسيمة لفض المنازعات بديالً نيائياً عف القضاء ،وما
يترتب المجوء إليو مف نتائج تتمثل في إجراءات التقاضي ،والبطء الشديد في فصل المنازعات.

رابعاً  :منياج البحث:
نعتمد في ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي المقارف بيف قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ  3لسنة
2000ـ ،وبالعديد مف القوانيف الدوؿ العربية والدولية ،وكذالؾ بعد مراكز واتفاقيات التحكيـ الدولية.

خامساً :خطة البحث:
في ضوء ما تقدـ تـ تقسيـ الدراسة إلى فصميف عمى النحو اآلتي-:
الفصل األوؿ :اآلثار الموضوعية التفاؽ التحكيـ.
الفصل الثاني :اآلثار اإلجرائية التفاؽ التحكيـ.
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الفصل األول
اآلثار الموضوعية التفاق التحكيم
تمييد وتقسيـ-:
إذا كاف التحكيـ يعرؼ بأنو "نظاـ قضائي خاص ،ينتقي فيو األطراؼ بإرادتيـ يختاروف
قضاتيـ ويخولونيـ بمقتضى اتفاؽ مكتوب ميمة الفصل في المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينيـ
بخصوص عالقاتيـ العقدية أو غير العقدية ،وفقاً لمبادئ وأحكاـ القانوف والعدالة بإصدار حكـ ممزـ
لألطراؼ يفصل في النزاع" ،حيث ذىبت بعض األحكاـ القضائية في تعريف التحكيـ؛ ومنيا ما ذىبت
إليو المحكمة اإلدارية العميا المصرية في أحكاميا إلى تعريف التحكيـ بأنو" :اتفاؽ عمى طرح النزاع
عمى شخص معيف أو أشخاص معنييف ،ليفصموا فيو دوف المحكمة المختصة ()1؛ وكذلؾ قضت
محكمة التمييز األردنية بأف ":التحكيـ بمعناه القانوني ىو احتكاـ الخصوـ إلى شخص أو أكثر لفصل
النزاع بينيـ()2؛ كما ذىبت محكمة استئناؼ الشارقة في "دولة اإلمارات العربية المتحدة " إلى تعريف
التحكيـ بأنو "اتفاؽ عمى طرح النزاع عمى أشخاص ليفصموا فيو دوف المحكمة المختصة بو ،وقد يكوف
االتفاؽ تبعاً لعقد معيف يذكر في صمبو ويسمى شرط التحكيـ وقد يكوف بمناسبة نزاع معيف قائـ بالفعل

( )1الطعف رقـ  886لسنة  1994جمسة  30المحكمة اإلدارية العميا.
( )2محكمة التمييز رقـ  37لسنة  – 1972محمو نقابة المحاميف األردنييف لسنة  – 1972العدد الثالث والرابع ص .38
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بيف الخصوـ()1؛ وذىبت محكمة النقض الفمسطينية المنعقدة في غزة إلى "أنو اتفاؽ التحكيـ ىو عقد
رضائي مطموب فيو توافر الرضا والمحل والسبب والتي ييدؼ لسمب اختصاص القضاء العادي"(.)2
ويمكف القوؿ بأف التعريف الذي ورد في القضاء المصري واألردني والشارقة والفمسطيني ،جاء نفس
المعني إال وأف تعريف محكمة إستئناؼ الشارقة جاء جامعاً ومانعاً لعناصر التحكيـ وذلؾ يكوف األجدر
بالتأييد.
فإف مف مزاياه أنو قد أصبح وسيم ًة شائع ًة لتسوية المنازعات ،ويرجع انتشار التحكيـ والتوسع
الكبير في العمل بو إلى ما يحممو مف مزايا أدت إلى تفضيمو عمى غيره مف النظـ ،ومف أىميا؛ سرعة
إجراءات التحكيـ( ،)3وسيولة إجراءاتو( ،)4ومرونتو( ،)5وسريتو( ،)6كذلؾ لو مف تخمص مف مشكمة تنازع
القوانيف( ،)7كما ويحافظ عمى عالقات الخصوـ(.)8

( )1محكمة استئناؼ الشارقة – القضية رقـ  14السنة 1948ـ .جمسة 1984/3/26ـ والحكـ منشور بالكامػل فػي المجمػة العربيػة لمفقػو والقضػاء.
عدد  ،3ابريل  ،1986ص  123وما بعدىا.
( )2محكمة النقض الفمسطينية المنعقد في غزة ،في الطعف المدني رقـ  117لسنة  2007جمسة .2008/12/22
( )3د  /أحمد أبوالوفا :عقد التحكيـ واجراءاتو ،طبعو داره المنشأة المعارؼ ،1974 ،ص.97
( )4د /إبراىيـ أحمد إبراىيـ :مجموعة أعماؿ الدورة العامة ألعداد المحكـ ،طبعو  ،2000ص.9
( )5د  /محمود مختار البربري :التحكيـ التجاري الدولي الطبعة الثانية دار النيضة العربية ،القاىرة ،1999 ،ص.9
( )6د  /محسػف شػفيق :التحكػيـ التجػاري الػدوؿ د ارسػة فػي قػانوف التجػارة الدوليػة دار النيضػة العربيػة ،القػاىرة  ،1997ص .29وكػذلؾ د/أحمػػد دمحم
حشيش :طبيعة الميمة التحكيمية ،دار النيضة العربية ،طبعة  ،2000ص.91
( )7د /محسف شفيق :مرجع سابق ،ص  .33ود /إبراىيـ أحمد إبراىيـ :التحكيـ الدولي الخاص ،الطبعة األولى ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
 ،1986ص

.13

( )8د /محمود مختار بربػري :مرجػع سػابق ص . 11وشػاكر إسػماعيل العبسػي :التحكػيـ التجػاري الػدولي فػي الفقػو اإلسػالمي والقػوانيف الوضػعية،
طبعة تجربيو لمميتميف ،دوف دار نشر ،2000 ،ص .138
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وعمى الرغـ مف ىذه المزايا فإنو ال يخفى بأف لمتحكيـ عيوباً مف أىميا؛ أنو أكثر كمفة مف
القضاء العادي( ،)1وعدـ الموضوعية والحيدة في بعض المحكميف( ،)2كما ومف أىـ عيوبو أنو ال يجوز
لمغير التدخل في خصومة التحكيـ( ،)3كما وأف التحكيـ ال يحقق السرعة في كل القضايا.
كذلؾ فإنو مف حيث أنواعو ينقسـ إلى تحكيـ اختياري واجباري( ،)4والى تحكيـ حر
ومؤسسي( ،)5والى تحكيـ قضاء وتحكيـ بالصمح( ،)6وأخي اًر إلى تحكيـ وطني والى تحكيـ دولي(.)7

( )1د /سيد أحمد محمود :عيوب التحكيـ وطرؽ عالجيا ،مجموعة أعماؿ الدورة المتعمقػة إلعػداد المحكػـ التػي ينظميػا مركػز تحكػيـ حقػوؽ عػيف
الشمس لعاـ  ،2007ص.154
( )2د /عمػػرو دمحم إب ػراىيـ خميفػػة :سػػمطة المحكػػـ فػػي اختيػػار القػػانوف واجػػب التطبيػػق عمػػى موضػػوع الن ػزاع ،رسػػالة دكتػػورا ،عػػيف شػػمس ،القػػاىرة،
ص.45
( )3د /دمحم نور شحاتة :مفيوـ الغير في التحكيـ ،دراسة تحميمية وتطبيقية مقارنة ،دار النيضة العربية ،طبعة  1996ص.7
( )4فتحػي والػػي :قػانوف التحكػػيـ بػيف النظػػري والتطبيػق ،الطبعػػة األولػى ،منشػػأة المعػارؼ باإلسػػكندرية ،2007 ،ص  .36وكػذلؾ د /محمػػود السػػيد
عمػػر التحيػػوى :أن ػواع التحكػػيـ وتمي ػزه عػػف الصػػمح والوكالػػة والخب ػرة ،دار المطبوعػػات الجامعػػة ،2002 ،ص .153د /أحمػػد دمحم شػػتا :شػػرح قػػانوف
التحكيـ المصري رقـ  27لسنة  1994وتعديالتو ،الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2004 ،ص.59
( )5د /عبػػد الحميػػد األحػػدب :التحكػػيـ أحكامػػو ومصػػادره ،الجػػزء األوؿ ،دار النيضػػة العربيػػة ،دوف سػػنو نشػػر ،ص .42وكػػذلؾ د /أحمػػد حسػػاف
الغنػػدور :التحكػػيـ فػػي العقػػود الدوليػػة الدوليػػة لممنش ػ ت ،دار النيضػػة العربيػػة ،القػػاىرة ،1998 ،ص .50وكػػذلؾ د /أحمػػد دمحم ش ػتا :مرجػػع سػػابق،
ص.56
( )6د /محمود دمحم ىاشـ :النظرية العامػة لمتحكػيـ فػي المػواد المدنيػة والتجاريػة ،الجػزء األوؿ ،اتفػاؽ التحكػيـ ،دار الفكػر العربػي ،1990 ،ص.39
ود /أحمد حساف غندور :مرجع سابق ،ص.44
( )7د /محمود سمير الشرقاوي :القانوف التجاري ،الجزء األوؿ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1994 ،ص.18
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اء كانت صورتو شرطاً أـ مشارطو آثار عدة أىميا آثار
ويترتب عمى اتفاؽ التحكيـ ،سو ً
موضوعية وىي ،مدى تقيد اطراؼ التحكيـ باالتفاؽ المبرـ بينيـ واالستثناءات الواردة عمى مبدأ نسبية
آثار التحكيـ؟ وأيضاً انقطاع ميعاد الحق الموضوعي وحق إقامة الدعوى وجواز التنازؿ عف أتفاؽ
التحكيـ ،وكذلؾ ىناؾ آثار إجرائية وتتمثل بأثر إيجابي وىو حق طرفيو في االلتجاء إلى التحكيـ ،وأثر
سمبي وىو التزاـ الطرفيف بعدـ االلتجاء إلى قضاء الدولة لنظر المنازعة محل التحكيـ(.)1
ويترتب عمى ىذا األثر أيضا ،أف اتفاؽ التحكيـ يعد مانعا قانونياً يحظر معو عمى محاكـ
الدولة نظر النزاع المتفق عمى التحكيـ في شأنو ،واذا رفعت دعوى مع وجود ىذا االتفاؽ ،فإنو يتعيف
عمى المحكمة الحكـ بعدـ قبوليا(.)2
وباعتبار أف اتفاؽ التحكيـ عقد ،فإنو كأي عقد ليس ألي مف أطرافو العدوؿ عنو إال بموافقة
باقي األطراؼ ،واذا حدثت قوة قاىره ،فميس مف شأنيا إىدار اتفاؽ التحكيـ ،فيبقي مرتباً آثاره ،وكل ما
يترتب عمى ىذه القوة القاىرة ىو وقف سرياف الميعاد المحدد لمتحكيـ ( ،)3وىذا ما نصت عميو المادة
السابعة مف قانوف التحكيـ الفمسطيني والتي نصت عمى أنو " إذا شرع أحد أطراؼ التحكيـ في اتخاذ
أي إجراء قانوني أماـ أية محكمة ضد الطرؼ اآلخر بشأف أمر تـ االتفاؽ عمى إحالتو إلى التحكيـ،
فيجوز لمطرؼ اآلخر قبل الدخوؿ في أساس الدعوى أف يطمب مف المحكمة وقف ذلؾ اإلجراء وعمى

()1
()2

د /فتحي والي :مرجع سابق ،ص .177

د /أحمد عبد الكريـ سالمة  :قانوف التحكيـ الدولي والداخمي :تنظير وتطبيق  ،دار النيضة العربية ،الطبعة االولى ،2004 ،ص ،439

وىذا ما اكدت عميو المادة ( )7مف قانوف التحكيـ الفمسطيني والتي نصت عمى أنو " -1إذا شرع أحد أطراؼ التحكيـ في اتخاذ أي إجراء قانوني
أماـ أية محكمة ضد الطرؼ اآلخر بشأف أمر تـ االتفاؽ عمى إحالتو إلى التحكيـ ،فيجوز لمطرؼ اآلخر قبل الدخوؿ في أساس الدعوى أف

يطمب مف المحكمة وقف ذلؾ اإلجراء وعمى المحكمة أف تصدر ق ار اًر بذلؾ إذا اقتنعت بصحة اتفاؽ التحكيـ -2 .ال يحوؿ رفع الدعوى المشار
إلييا في الفقرة السابقة دوف البدء في إجراءات التحكيـ واالستمرار فيو أواصدار قرار التحكيـ".

()3

د /ناريماف عبد القادر :اتفاؽ التحكيـ وفق ًا لقانوف التحكيـ في المواد المدنية والتجارية رقـ  27لسنة  ،1994الطبعة األولى ،دار النيضة

العربية ،القاىرة ،1996 ،ص . 281
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المحكمة أف تصدر ق ار اًر بذلؾ إذا اقتنعت بصحة اتفاؽ التحكيـ" لذلؾ سنقسـ ىذا الفصل إلى أربعة
مباحث وذلؾ عمى النحو اآلتي-:
المبحث األول :مدى تقيد أطراف التحكيم باالتفاق المبرم بينيم.
المبحث الثاني :االستثناءات الواردة عمى مبدأ نسبية آثار اتفاق التحكيم.
المبحث الثالث :انقطاع ميعاد تقادم الحق الموضوعي وحق إقامو الدعوى.
المبحث الرابع :مدى إمكانية التنازل عن اتفاق التحكيم.

المبحث األول
مدى تقيد أطراف التحكيم باالتفاق المبرم بينيم

تمييد وتقسيم-:
اتفاؽ التحكيـ ىو توافق إرادة االطراؼ عمى عرض منازعاتيـ عمى التحكيـ بدال مف عرضيا عمى
قضاء الدولة واعتبار ىذا االتفاؽ عقدا يجعل مف الالزـ إعماؿ مبدأ القوة الممزمة لمعقود وىذا المبدأ
الذي يجد أساسو في قاعدة العقد شريعة المتعاقديف أو قاعدة المتعاقد عبد لعقده ،مما يفيد بأف ىذا
المبدأ يمزـ أطراؼ االتفاؽ؛ لذا سوؼ نبيف مدى تقيد أطراؼ التحكيـ باالتفاؽ المبرـ بينيـ عمى ىيئو
التحكيـ لذا سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف عمى النحو اآلتي:
المطمب األول :تقيد أطراف التحكيم باالتفاق المبرم بينيم.
المطمب الثاني :مفيوم الطرف في اتفاق التحكيم ومدى امتداده لمخمف العام والخاص.
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المطمب األول
تقيد أطراف التحكيم باالتفاق المبرم بينيم
اتفاؽ التحكيـ كأي عقد آخر وليد إرادة أطرافو ،وعميو فإنو يحكمو ما يحكـ العقود جميعاً وال
سيما مبدأ القوة الممزمة لمعقود النابعة مف " العقد شريعة المتعاقديف لذلؾ فإف مقتضي القوة الممزمة
التفاؽ التحكيـ ىو التزاـ األطراؼ بضرورة قياـ كل منيـ بالمساىمة في اتخاذ إجراءات التحكيـ،
واالمتناع عف عرض نزاعو عمى قضاء الدولة؛ وأيضا فإنو ال يستطيع أحد طرفي التحكيـ التنصل مف
إجراءات التحكيـ بإرادتو المنفردة ،كما ال يجوز لو أف ينقضو أو يعدلو ،واف حاوؿ ذلؾ كاف في إمكانية
الطرؼ األخر إجباره عمى تنفيذ التزاماتو عيناً(.)1
فإذا رفض أحد األطراؼ أو امتنع عف المشاركة في التحكيـ أو في أي مرحمة مف مراحمو ،بعد أف أبرـ
اتفاؽ التحكيـ عمى نحو قانوني صحيح ،فإف التحكيـ يستمر في مواجيتو بالرغـ مف ىذا الرفض أو
اإلمتناع ( ،)2وذلؾ ألف الرفض أو اإلمتناع معناه اإلخالؿ بمبدأ حسف النية في تنفيذ االلتزامات
التعاقدية ،الذي يترتب عميو التنفيذ العيني ليذه االلتزامات(.)3
ويرى جانب مف الفقو أف اتفاؽ التحكيـ قد ال يترتب عمى مخالفتو سوى إمكانية فرض
التعويض عمى عاتق الطرؼ الذي أخل بمبدأ القوة الممزمة باتفاؽ التحكيـ ،وىذا التعويض يكوف بسبب
عدـ تمكف الطرؼ اآلخر مف عرض النزاع المتفق بشأنو عمى التحكيـ عمى ىيئة التحكيـ المختصة(.)4

()1

د /أحمد عبد الكريـ سالمة  :مرجع سابق ،ص .440

()3

د /سيد أحمد محمود  :مرجع سابق ،ص .109

()2

()4

د /أحمد السيد صاوي :أ اثر االحكاـ بالنسبة لمغير ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1979 ،ص .66
حفيظة السيد الحداد :االتفاؽ عمى التحكيـ في عقود الدولة ذات الطبيعة اإلدارية وأثرة عمى القانوف الواجب التطبيق ،دار المطبوعات

الجامعية ،اإلسكندرية ،2001 ،ص.348
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في حيف أف جانباً آخر مف الفقو ،يرى إنو في حالة امتناع أحد األطراؼ عف المجوء إلى التحكيـ بعد
االتفاؽ عميو ،فإنو يمكف التنفيذ العيني الجبري التفاؽ التحكيـ ،ومف ثـ عرض نزاعيـ عمى ىيئو
التحكيـ المكمفة بالفصل فيو ،وىوما يتماشى مع نية األطراؼ ورغباتيـ ،وفى الوقت نفسو يضمف التفاؽ
التحكيـ تحقيق فاعميتو( ،)1وقد بني عمى ذلؾ إمكانية قياـ الطرؼ الراغب في حل النزاع بطريق التحكيـ
جب اًر ،بتقديـ طمب إلى المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع إلتخاذ ما يمزـ مف إجراءات التحكيـ
والسير فيو ،فضالً عف إمكانية اتخاذ ىذه المحكمة جميع التدابير واإلجراءات الالزمة لوضع شرط
التحكيـ موضع التنفيذ()2وقد حرصت القوانيف الوطنية واالتفاقيات الدولية ولوائح مراكز التحكيـ الدولية
وىيئاتيا عمى النص عمى بعض اإلجراءات التي تدفع عمميو التحكيـ قدماً ،عمى نحو يمزـ الطرؼ
المتقاعس عف تنفيذ التزامو بالمجوء إلى التحكيـ جب اًر فمثال يتـ المجوء إلى القضاء التخاذ ما يمزـ مف
إجراءات لبدء إجراءات التحكيـ باختيار المحكـ أو المحكميف .وفيما يمي عرض لبعض منيا-:
أوال :القوانين الدولية المقارنة:
 -1نص ػت المػػادة ( )1/15مػػف قػػانوف التحكػػيـ الفمسػػطيني رقػػـ ( )3لسػػنة  2000عمػػى أنػػو "إذا انتيػػت
ميمة المحكـ بوفاتو أو بػرده أو تنحيػة أو ألي سػبب آخػر وجػب تعيػيف خمػف لػو بػذات الطريقػة التػي تػـ
فييا تعييف المحكـ األوؿ ،أو طبقاً لإلجراءات المنصوص عمييا في المادة ( )11والتي نصت عمػى أنػو
ػاء عمػػى طمػػب أحػػد األط ػراؼ أو ىيئػػة التحكػػيـ تعػػيف المحكمػػة المختصػػة محكم ػاً أو مرجح ػاً مػػف
" -1بنػ ً
ضمف قائمة المحكميف المعتمديف مف و ازرة العدؿ وذلؾ في الحاالت اآلتي ػػة:

()1
()2

د /باسمة لطفي دباس  :شروط اتفاؽ التحكيـ وأثاره ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2006 ،ص .348

د /حسني المصري :التحكيـ التجاري الدولي ،في ظل القانوف الكويتي والمقارف ،دار النيضة العربية ،1996 ،ص .146
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أ -إذا كػػاف اتفػػاؽ التحكػػيـ يقضػػي بإحالػػة النػزاع إلػػى محكػػـ واحػػد ولػػـ يتفػػق األطػراؼ عمػػى تسػػمية ذلػػؾ
المحكـ.
ب -إذا كاف لكل طرؼ الحق في تعييف محكـ مف قبمو ولـ يقـ بذلؾ.
ج -إذا لـ يقبل المحكـ ميمتو كتاب ًة خالؿ خمسة عشر يوماً مف تاريخ عممو باختياره محكماً.
د -إذا اعتػذر المحكػـ أو محكػـ أحػد األطػراؼ فػي التحكػيـ المتعػدد عػف القيػاـ بػالتحكيـ أو أصػبح غيػػر
ٍ
أىل لذلؾ أو غير ٍ
قادر عميو ولـ يعيف األطراؼ أو ذلؾ الطرؼ خمفاً لو.
ىػ -إذا كاف عمى المحكميف تعييف مرجح ولـ يتفقوا.
و -إذا رفػض أو اعتػذر المػرجح عػػف القيػاـ بػالتحكيـ ،ولػػـ يتضػمف اتفػاؽ التحكػيـ كيفيػػة تعيػيف خمفػاً لػػو
ولـ يتفق األطراؼ عمى تعييف ذلؾ الخمف.
ي -تصػػدر المحكمػػة قرارىػػا بػػالتعييف خػػالؿ خمسػػة عشػػر يومػاً مػػف تػػاريخ تبميػػخ الطػػرؼ اآلخػػر بنسػػخة
الطمب ،ويكوف القرار غير ٍ
قابل لمطعف".
-2في مصر عالج المشرع المصري جزاء اإلخالؿ بالقوة الممزمة التفاؽ التحكيـ بالمادة ( )17مف
قانوف التحكيـ المصري رقـ  27لسنو 1994ـ الذي جاء نصيا " لطرفي التحكيـ االتفاؽ عمى اختيار
المحكميف وعمي كيفية ووقت اختيارىـ فإذا لـ يتفقا اتبع ما يمي..الخ" ويالحظ مف النص السالف أف
المشرع المصري سد الطريق أماـ الطرؼ الذي يحاوؿ إىدار قيمو اتفاؽ التحكيـ ،بتنصمو مف بدء
اإلجراءات أو مساىمتو في تعييف ىيئة التحكيـ فإف القانوف جعل المحكمة المختصة أصالً بنظر
النزاع ،بالنسبة لمتحكيـ الوطني ،وكذلؾ الحاؿ إذا خالف أحد الطرفيف إجراءات اختيار المحكميف الالتي
اتفقا عمييا ،أو لـ يتفق المحكماف المعيناف عمى أمر مما يمزـ اتفاقيما عميو تتولي المحكمة القياـ
باإلجراءات أو العمل المطموب ولذلؾ ،نجد بأف المشرع المصري حرص أيضا عمى النص بالمادة
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( )13في الفقرة الثانية عمى أنو "ال يحوؿ رفع الدعوى المشار إلييا في الفقرة السابقة دوف البدء في
إجراءات التحكيـ أو االستمرار فييا أو إصدار حكـ تحكيـ ".وىذا يدؿ عمى أف المشرع المصري أغمق
الباب أماـ مف يحاوؿ عرقمو سير التحكيـ بعد االتفاؽ عميو برفع الدعوى أماـ المحكمة بشأف نزاع متفق
عمى التحكيـ بشأنو ،وذلؾ بجعل ىذه الدعوى ال تؤثر عمى االستمرار في التحكيـ والحكـ فيو.
وىذا السبب أيضا جعل المشػػرع المصري ينص بالمادة ( )3/19عمى أنو "ال يترتب عمى تقديـ طمب
الرد وقف إجراءات التحكيـ".
-3ونص المشرع الكويتي في المادة ( )175مف قانوف التحكيـ عمى أنو "إذا وقع النزاع ولـ يكف
الخصوـ قد اتفقوا عمى المحكميف أو امتنع واحد أو أكثر مف المحكميف المتفق عمييـ عف العمل أو
عزلو أو برده أو قاـ مانع مف مباشرتو لو ولـ يكف ىناؾ اتفاؽ في ىذا الشأف بيف الخصوـ عينت
المحكمة المختصة أصال بنظر النزاع مف يمزـ مف المحكميف ).بل إف المشرع الكويتي حصف القضاء
الصادر مف ىذه المحكمة بالنص عمى عدـ جواز الطعف في الحكـ الصادر بتعييف المحكـ بأي طريق
مف طرؽ الطعف(.)1
-4ونص المشرع البحريني بالمادة (/3/11ب) مف قانوف التحكيـ البحريني رقـ  9لسنو  " 1994ب-
إذا كاف التحكيـ بمحكـ فرد ولـ يستطع الطرفاف االتفاؽ عمى المحكـ وجب أف تقوـ بتعينو بناء عمى
طمب أحد الطرفيف المحكمة المسماة بالمادة (.)2()6

()1

نص المشرع اإلماراتي بالمادة  204مف قانوف اإلجراءات المدنية اإلماراتي الصادر عاـ  1992بالفقرة األولي عمي ذات النص السالف بشأف

اختصاص المحكمة في تعييف المحكـ في الحاالت السالفة ونص أيضاً بالفقرة الثانية عمي عدـ جواز الطعف في الحكـ الصادر بتعييف المحكـ
بأي طريق مف طرؽ الطعف.
()2

يوجد نص مماثل بالمادة  17مف قانوف التحكيـ العماني الصادر بالمرسوـ السمطاني رقـ  47لسنة  ،1997ونص مماثل بالمادة  458مكرر

مف قانوف اإلجراءات الجزائرية المعجل عاـ  1993وكذلؾ المادة  512مف قانوف أصوؿ المحاكمات السوري ،وكذلؾ المادة /5ب مف قانوف
التحكيـ األردني الصادر عاـ 1997
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-5ونص المشرع التونسي بالفصل ( )18مف قانوف التحكيـ التونسي رقـ  42لسنو  1993وىو بصدد
تنظيـ التحكيـ الداخمي عمى أنو "عند تعذر االتفاؽ بيف األطراؼ أو بيف المحكميف عمى تعييف المحكـ
فإف رئيس المحكمة االبتدائية التي يوجد بدائرتيا مقر التحكيـ يتولى بناء عمى طمب أحد األطراؼ
تعييف المحكـ بقرار استعجالي".
كما نص بالفصل( )56مف ذات القانوف وىو بصدد تنظيـ التحكيـ الدولي عمى أنو "إذا لـ يتفق
المحكماف عمى المحكـ الثالث خالؿ ثالثيف يوماً مف تعيينيما وجب أف يقوـ بتعيينو بناء عمى طمب
الطرؼ الرئيس األوؿ لمحكمو االستئناؼ بتونس بقرار استعجالي".
 -6ونص المشرع السويسري

()1

في المادة ( )487القانوف الفيدرالي السويسري عمى أنو "في حالة نشوء

خالؼ يتعمق بإجراءات الرد ولـ يتمكف األطراؼ مف تسويو الخالؼ فإنو يحاؿ إلى قاضي مكاف
التحكيـ المختص الذي يفصل نيائياً بيذا الموضوع"(.)2

()1

نصوص القانوف الفيدرالي السويسري منشور بالمغة العربية عمى موقع المجموعة الدولية لممحاماة واالستشارات القانونية

www.eastlaws.com.iglc

()2

نصت القوانيف األخرى عمي نصوص متشابية منيا المادة  1035مف قانوف اإلجراءات المدنية األلماني لعاـ  1997والمادة  15مف قانوف

التحكيـ السويدي لعاـ 1999
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ثانياً :المعاىدات الدولية:
تعددت المعاىدات الدولية التي نصت عمى اإلجراءات والقواعد التي تؤكد القوة الممزمة التفاؽ التحكيـ
ومف ىذه المعاىدات:
أ -اتفاقيو واشنطن لعام 5691م(-:.)1
الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عف االستثمارات بيف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخرى نصت بالمادة
( )38منيا عمى أنو "إذا لـ يتـ تكويف ىيئو التحكيـ – المحكمة خالؿ  90يوماً مف تاريخ اإلخطار
بتسجيل الدعوى ...يقوـ الرئيس "-رئيس المركز الدولي لتسويو المنازعات الناشئة عف االستثمار
بتعييف المحكـ أو المحكميف الذيف لـ يعينوا" وكذلؾ نصت عميو الفقرة الثانية مف المادة ( )45مف ذات
االتفاقية التي جاء نصيا " -2إذا لـ يحضر أحد الطرفيف أماـ المحكمة أو فشل في تقديـ دعواه خالؿ
أية مرحمة مف مراحل اإلجراءات فإف مف حق الطرؼ اآلخر أف يطمب مف المحكمة – ىيئة التحكيـ-
اتخاذ قرار بشأف النزاع".
ب -القانون النموذجي:
لمتحكيـ التجاري الدولي الذي أعدتو لجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدولي الصادر عاـ 1985ـ،
نص في العديد مف مواده عمى قواعد تؤكد القوة الممزمة التفاؽ التحكيـ وتمنع عرقمو السير في إجراءاتو
بما يكفل تحقيق اتفاؽ التحكيـ وأىدافو ومف ىذه المواد-:
 -1ما نصت عميو المادة " ( )13الفقرة  3عمى أنو "إذا لـ يستطع الطرفاف االتفاؽ عمى المحكـ وجب
أف تقوـ بتعيينو ،بناء عمى طمب أحد الطرفيف المحكمة أو السمطة المسماة في المادة (.")6

()1

دمحم لماـ صامد :أثر اتفاؽ التحكيـ ونطاقو الشخصي :رسالة ماجستير ،معيد البحوث والدراسات العربية ،قسـ البحوث والدراسات القانونية،

القاىرة ،نوقشت سنة  ،2008ص .110
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 -2ما نصت عميو المادة  13بشأف رد المحكميف بالفقرة " 3إذا لـ يقبل طمب الرد جاز لمطرؼ الذي
قدـ طمب الرد أف يطمب مف المحكمة أو السمطة المسماة بالمادة ( )6أف تثبت في طمب الرد وريثما يتـ
الفصل في ىذا الطمب يجوز لييئة التحكيـ ،بما في ذلؾ المحكـ المطموب رده أف تواصل إجراءات
التحكيـ واف تصدر قرار تحكي ٍـ".
ويتضح مف ىذا النص أف القانوف النموذجي قد فوت الفرصة عمى مف يحاوؿ اتخاذ إجراءات رد
المحكـ كسبب لتعطيل الفصل في التحكيـ ؛ فأجاز لو المجوء إلى المحكمة أو السمطة المختصة لمبت
في طمب الرد الذي قررت ىيئو التحكيـ عدـ قبولو ،ومع ذلؾ لـ يوقف إجراءات التحكيـ وأجاز لييئة
التحكيـ إصدار قرار التحكيـ(.)1
 -3ما نصت عميو المادة  16في الفقرة الثالثة بشأف اختصاص ىيئو التحكيـ بالبت في اختصاصيا
حيث قررت أنو "يجوز لييئة التحكيـ أف تفصل في أي دفع مف الدفوع المشار إلييا في الفقرة الثانية
مف ىذه المادة إذا قررت ىيئو التحكيـ مف قرار تمييدي أنيا مختصة ،فأي مف الطرفيف لو أف يطمب
مف المحكمة المحددة في المادة  6أف تفصل في األمر ،والى أف يبت في ىذا الطمب لييئة التحكيـ أف
تمضي في إجراءات التحكيـ وأف تصدر قرار تحكيـ".

ت -اتفاقية عمان العربية لمتحكيم التجاري 5691م :نصت المادة ( )18منيا عمى أنو "إذا لـ يعيف
المطموب التحكيـ ضده محكمو خالؿ  30يوماً المنصوص عمييا بالمادة السابقة تولي المكتب -مكتب
المركز العربي لمتحكيـ التجاري – تعيينو مف القائمة .يدعو رئيس المركز الطرفيف إلى االتفاؽ عمى
محكـ ثالث مف القائمة وفى حالو عدـ اتفاقيا يتولى المكتب تعييف المحكـ الثالث مف القائمة".
()1

دمحم لماـ صامد :مرجع سابق ،ص .111
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ثالثاً :لوائح مراكز التحكيم:
 -1أكدت الئحة تحكيـ غرفة التجارة الدولية بباريس النافذة مف أوؿ يناير 1998ـ بشكل صريح عمى
القوة الممزمة التفاؽ التحكيـ :حيث نصت الفقرة الثالثة مف المادة السادسة عمى أنو "إذا رفض أحد
األطراؼ أو امتنع عف المشاركة بالتحكيـ أو بأي مرحم ٍة مف مراحمو فإف التحكيـ يعقد بالرغـ مف ىذا
الرفض أو ىذا االمتناع".
 -2نصت قواعد تحكيـ مركز القاىرة اإلقميمي لمتحكيـ التجاري الدولي بالمادة ( )28منيا عمى أنو "-1
إذا تخمف المدعى عميو دوف عذر مقبوؿ عف تقديـ بياف دفاعو خالؿ المدة التي حددتيا ىيئة التحكيـ
وجب أف تصدر ىذه الييئة أم اًر باستمرار إجراءات التحكيـ واذا دعى أحد الطرفيف عمى وجو صحيح
وفقا ألحكاـ ىذا النظاـ إلى حضور إحدى جمسات المرافعات الػػشفوية عف الحضور دوف ٍ
عذر مقبوؿ،
جاز لييئة التحكيـ األمر باالستمرار في إجراءات التحكيـ(.)1

( )1أيضاً في ىذا الصدد المادة  12مف الئحة إجراءات التحكيـ أماـ مركز التحكيـ التجاري لدوؿ الخميج العربية لعاـ 1994ـ و المادة  12مف
الئحة إجراءات التوثيق والتحكيـ التجاري لدي مراكز أبوظبي لمتوثيق والتحكيـ التجاري لعاـ 1993ـ.
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المطمب الثاني
مفيوم الطرف في اتفاق التحكيم ومدى امتداده لمخمف العام والخاص
تبدو أىمية تحديد مفيوـ الطرؼ في اتفاؽ التحكيـ في أف إعماؿ مبدأ األثر النسبي التفاؽ
التحكيـ يتوقف عمى تحديد مف يعد طرفاً فيو ومف ال يعد كذلؾ ،فاتفاؽ التحكيـ ال يرتب آثاره في غير
مواجيو أطرافو ،الذيف تفاوضوا بشأنو ووقعوه  ،سواء بأنفسيـ أوعف طريق ممثمييـ  ،وىـ فقط الذيف
يكوف ليـ حق التمسؾ ب ثاره أو يمكف االحتجاج بو عمييـ(.)1
ويمكف تعريف طرؼ العقد بأنو "ىو مف يصدر عنو التعبير عف إرادة االلتزاـ بو فيساىـ في
تكوينو فال يكفي لذلؾ أف يرد ذكره فيو  ،أو أف يوقع عميو بصفو أخرى غير ىذه الصفة(.)2
وقد عبرت محكمة النقض المصرية عف ىذا المفيوـ حيث قضت بأف "العقد يصدؽ عمى كل اتفاؽ يراد
إحداث أثر قانوني بو ،واسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرؼ إلى مف يفصح عف إرادة متطابقة مع إرادة
أخرى عمى إنشاء التزاـ أو نقمو أو تعديمو أو زوالو في خصوص موضوع معيف يحدد بالعقد دوف أف
يعتبر بإطالؽ كل مف يرد ذكره بالعقد أنو أحد أط ارفو ،طالما لـ يكف لو صمو بشأف ترتيب األثر
القانوني الذي يدور حولو النزاع الناشئ بسبب العقد( .)3فمعيار "الطرؼ" إذف ىو أف تتجو إرادة
األطراؼ الذيف ساىموا في إبراـ اتفاؽ التحكيـ إلى االرتباط بو أي أف تكوف قد اتجيت إراداتيـ إلى
اختيار التحكيـ كوسيمة لفض منازعتيـ  ،ومف ثـ إقصاء قضاء الدولة عف نظر ىذه المنازعات(.)4

()1
()2

د /أحمد عبد الكريـ سالمو :مرجع سابق ،ص . 447
د  /مصطفي دمحم الجماؿ ود /عكاشو دمحم عبد العاؿ – التحكيـ في العالقات الخاصة الدولية والداخمية الجزء األوؿ ،الطبعة األولى ،دار

النيضة العربية ،1998 ،ص .449

()3

الطعف رقـ  669لسنة 1979ـ جمسة  – 30– 42الجزء األوؿ ص  786والطعف رقـ  152لسنة  1990جمسة  41 –57الجزء األوؿ –

والطعف رقـ  2161لسنة  1989جمسة  – 52مكتب فني  – 40الجزء األوؿ ص 157

()4

د /عمي سيد قاسـ :نسبيو اتفاؽ التحكيـ ،دراسة في أحكاـ القضاء وق اررات المحكميف " دار النيضة العربية " دوف سنة ،ص.9
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وترتيبا عمى ذلؾ فإف مجرد التوقيع عمى اتفاؽ التحكيـ ،ال يكفي العتبار شخص ما طرفاً في اتفاؽ
التحكيـ حيث قد يضع توقيعو عمى ىذا االتفاؽ بصفتو وكيالً أو شاىداً أو مترجماً أو كجية وصاية
تأذف ألحد األطراؼ بالتعاقد ومف ثـ فميس كل مف يرد ذكر أسمو في اتفاؽ التحكيـ يعد طرفا فيو ما
داـ أنو ليس لو صمة بموضوع العقد أو بإحداث األثر القانوني المترتب عميو

()1

وفي المقابل ،فإف

اتفاؽ التحكيـ يمتد إلى كل مف يعد طرفاً فيو حتى ولولـ يوقع عمى ىذا االتفاؽ بنفسو وانما بوساطة مف
يمثمو

()2

وترتيبا عمى ذلؾ إذا أبرـ الوكيل اتفاؽ تحكيـ ،فإف آثار ىذا االتفاؽ تنصرؼ إلى الموكل ،واذا

تـ التعاقد باسمو ولحسابو فالوكيل يعد مف الغير ،ومف ثـ فيو ال يمتزـ بيذا االتفاؽ ،وانما يمتزـ بو
الموكل حتى واف لـ يشارؾ شخصياً في إبراـ االتفاؽ( ،)3ولكف يشترط حتى تنصرؼ آثار اتفاؽ التحكيـ
إلى الموكل أف يبرـ اتفاؽ التحكيـ باسمو ولحسابو ،وأف تكوف ىناؾ وكالة صحيحة ،وأف يعمل الوكيل
في حدودىا وأف تكوف ىناؾ وكالو خاصة في حالة الوكالة باالتفاؽ(.)4
ويمكف يباف مدى إمتداد اتفاؽ الحكيـ إلى الخمف العاـ والخاص مف خالؿ الفرعيف اآلتييف:
الفرع األول :موقف الخمف العام من اتفاق لتحكيم.
الفرع الثاني :موقف الخمف الخاص من اتفاق التحكم.

()1

د  /عمي سيد قاسـ :مرجع سابق ،ص.9

()3

د /فوزي دمحم سامي :التحكيـ التجاري الدولي ،الجزء الخامس ،مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف ،1997 ،ص .228

()2

د /أحمد السيد صاوي :مرجع سابق ،ص . 51

()4

د /أحمد السيد صاوى :مرجع سابق ص .52
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الفرع األول
موقف الخمف العام من اتفاق التحكيم
الخمف العاـ :ىومف تؤوؿ إليو كل حقوؽ السمف والتزاماتو أو نسبو معينو باعتبارىا مجموعو قانونية
ومصدر الخالفة العامة يكوف بالميراث أو الوصية بجزء غير معيف مف التركة كمجموع قانوني كما أف
الخالفة العامة بالنسبة إلى األشخاص االعتبارية ترجع إلى االندماج  ،حيث تعد الشركة الدامجة خمفاً
عاماً لمشركة المندمجة(.)1
وقد ذىبت محكمة النقض المصرية في أحد أحكاميا إلى أنو " يترتب عمى انصراؼ أثر العقد إلى
الخمف العاـ أف يسرى في حقو ما يسرى في حق السمف بشأف ىذا العقد  ،فال يشترط إذف ثبوت تاريخ
العقد أو تسجيمو حتى يكوف التصرؼ حجو لمخمف أو عميو  ،ألنو يعد قائماً مقاـ المورث ويمتزـ بتنفيذ
ما التزـ بو مورثو ما داـ العقد قد نشأ صحيحاً وخمصت لو قوتو الممزمة"(.)2
لذلك فان التساؤل الذي يثار ىو مدى انتقال آثار اتفاق التحكيم الذي يبرمو السمف إلى الخمف
العام ؟
باعتبار أف اتفاؽ التحكيـ عقد ،فإف السمف يكوف طرفا في اتفاؽ التحكيـ بصدد نزاع متعمق بحق مف
الحقوؽ التي انتقمت منو إلى الخمف  ،واف آثار ىذا االتفاؽ تنتقل إلى الخمف العاـ

()3

وعندما يكوف

السمف شخصا طبيعيا يتعيف مراعاة مسألة األىمية عند انتقاؿ أثر اتفاؽ التحكيـ إلى الورثة .حيث

()1

د /دمحم كماؿ عبد العزيز :التقيف المدني في ضوء القضاء والفقو ،الجزء األوؿ في االلتزامات ،الطبعة الثانية ،نادي القضاء لسنة ،1980

ص .852

()2

الطعف رقـ  346لسنة  1972جمسة  36ؽ – مكتب فني  19الجزء األوؿ ص  254و أيض ًا الطعف رقـ  106لسنة  1968جمسة  33ؽ

()3

د /مصطفي دمحم الجماؿ والدكتور عكاشو دمحم عبد العاؿ  :مرجع سابق ص . 52

– مكتب فني  19الجزء األوؿ ص . 254
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يفترض أال يكوف الوارث قاص اًر أو فاقد األىمية الالزمة إلعماؿ اتفاؽ التحكيـ ومف ثـ فإف التحكيـ
ينقطع بالنسبة ليـ ،وفقاً لمقواعد المقررة في قانوف المرافعات بشأف االنقطاع(.)1
واذا كاف الخمف العاـ يعد كقاعدة عامة طرفا في العقود التي يبرميا سمفو ،إال أف ىذه القاعدة حينما
نصت عمى المادة ( )145مف القانوف المدني المصري والمادة ( )152مف القانوف المدني الفمسطيني
رقـ  4لسنة ،2012

()2

يرد عمييـ بعض االستثناءات التي ترجع إما إلى طبيعة التعامل أو إلي اتفاؽ

األطراؼ أو حكـ القانوف وفي مثل ىذه الحاالت يعد الخمف العاـ مف الغير ومف ثـ ال ينصرؼ إليو
أثر العقد ،كما ونصت المادة ( )6مف قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ ( )3لسنو 2000ـ عمى أنو " ال
ينتيي اتفاؽ التحكيـ بوفاة أحد أطرافو إال إذا تعمق النزاع بشخص المتوفى".
ويثار التساؤل في حالة اتفاق أطراف العقد األصمي عمى انقضاء ىذا العقد بوفاة أحد طرفيو أو
كانت طبيعة العقد تقضي بذلك ,فيل يؤدي ذلك إلي انقضاء اتفاق التحكيم بانقضاء العقد األصمي ؟
ومن ثم ال ينتقل إلي الخمف العام؟
ذىب جانب مف الفقو المصري( ،)3إلي أنو تطبيقا لمبدأ استقالؿ اتفاؽ التحكيـ المنصوص عميو
بالمادة 23مف قانوف التحكيـ المصري ،فإف انقضاء العقد األصمي بالوفاة – إما باتفاؽ األطراؼ أو
بحكـ القانوف أو طبيعة التعاقد التي تقتضي ذلؾ -ال أثر لو عمى شرط التحكيـ الذي يتضمنو ،فيبقي
ىذا الشرط قائماً ،ويصبح ممزماً لمخمف العاـ فيبقي النزاع حوؿ تحقق ىذا االنقضاء أو عدـ تحققو،
والنزاع حوؿ الحق الموضوعي عند عدـ إنقضائو بالوفاة خاضع التفاؽ التحكيـ في حدود المنازعات
()1

د /باسمة لطفي دباس :مرجع سابق ،ص .473

()2

نصت المادة ( )152مف القانوف المدني الفمسطيني المطبق في قطاع غزة عمى أنو "ينصرؼ أثر العقد إلى المتعاقديف والخمف العاـ دوف

()3

د /مصطفي دمحم الجماؿ و د /عكاشو دمحم العبد العاؿ ،مرجع سابق ،ص .470و د /فتحي والي :قانوف التحكيـ  ،مرجع سابق ،ص 144

إخالؿ بالقواعد المتعمقة بالميراث ما لـ يتبيف مف العقد أو مف طبيعة التعامل أومف نص القانوف أف ىذا األثر ال ينصرؼ إليو".

 .ود /باسمة لطفي دباس :مرجع سابق ،ص .476
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المتفق بشأنيا عمى التحكيـ أما إذا اتفق أطراؼ العقد األصمي عمى انقضاء شرط التحكيـ تبعاً
لالنقضاء العقد األصمي أو إذا أتفق أطراؼ العقد األصمي عمى انقضاء شرط التحكيـ بوفاة أحد
الطرفيف ،فإف أثر ىذا الشرط ينحصر في أطرافو وال ينتقل إلي الخمف العاـ ألي منيما ،ألنيما يعتبراف
مف الغير بالنسبة ليذا الشرط؛ أما بالنسبة لألشخاص االعتبارية؛ فإف ىذا الفرض يقوـ عندما يكوف
أحد أطراؼ اتفاؽ التحكيـ شركو ثـ تنقضي ىذه الشركة باالندماج مع شركة أخرى  ،فإف اتفاؽ التحكيـ
ينتقل بكل آثاره إلى الشركة الجديدة الدامجة باعتبارىا خمفا عاماً لمشركة المندمجة أو المنضمة وتحل
بقوة القانوف محل الشركة المندمجة مع حقوقيا والتزاماتيا ،ومف ثـ فيي ممتزمة بتنفيذ اتفاؽ التحكيـ
الذي أبرمتو الشركة المندمجة(.)1
وقد أكدت محكمو النقض المصرية ىذا المبدأ في أحكاميا  ،إذ قضت بأف "اندماج الشركة في أخرى،
مؤداه زواؿ شخصية الشركة المندمجة وخالفة الشركة الدامجة ليا خالفة عامة  ،فيما ليا مف حقوؽ
وما عمييا مف التزامات وتكوف الشركة الدامجة وحدىا ىي الجية التي تختصـ في خصوص ىذه
الحقوؽ وااللتزامات ألف الشركة المندمجة التي زالت شخصيتيا قد انقضت باالندماج"(.)2
وكذلؾ الحاؿ بالنسبة النقساـ الشركات ،حيث تعد الشركة المتولدة عف االنقساـ خمفاً عاماً لمشركة األـ
وتمتزـ باتفاؽ التحكيـ الذي أبرمتو قبل االنقساـ  ،ويستطيع الطرؼ اآلخر في ذلؾ االتفاؽ ،مطالبة
الشركة الوليدة بااللتزاـ باتفاؽ التحكيـ (.)3
ويمكن عرض بعض المالحظات عمى النحو اآلتي-:

()1
()2
()3

د /أحمد عبد الكريـ سالمة  :مرجع سابق ،ص  .448ود /حسني المصري مرجع سابق ،ص .330
الطعف رقـ  140لسنة  1972جمسة  36ؽ – – 23الجزء الثاني ص . 905
د /أحمد عبد الكريـ سالمة :مرجع سابق ،ص .448

- 21 -

أوالً :موقف الوسيط الذي يقتصر دوره عمى التفاوض من أثار التحكيم:
يثا ر التساؤؿ عف مدى التزاـ الوسيط الذي يقتصر دوره عمى إجراء عممية التفاوض عمى العقد دوف أف
يكوف لو سمطة إبرامو ،بشرط التحكيـ الوارد في ىذا العقد الذي جرى التفاوض فيو ويمكف اإلجابة عمى
ىذا التساؤؿ مف خالؿ األحكاـ التي قضت بيا ىيئة التحكيـ التابعة لغرفو التجارة الدولية بأف "مجرد
تدخل إحدى الشركات في المفاوضات السابقة عمى إبراـ العقد ال يجعل منيا طرفاً في ىذا العقد إذا
أبرمتو شركة أخرى ،تنتمي الى نفس مجموعة الشركات التي تنتمي إلييا الشركة األولى ،وال تمتزـ بشرط
التحكيـ الوارد في ىذا العقد"(.)1
ثانياً :موقف الكفيل من التحكيم المبرم بين المدين والدائن ؟
يثير موضوع الكفالة عدة تساؤالت عف موقف الكفيل ومدى إمكانية تمسكو أو التمسؾ ضده باتفاؽ
التحكيـ حيث يثار التساؤؿ األوؿ عف مدى إمكانية تمسؾ الدائف باتفاؽ التحكيـ المبرـ بينو وبيف
المديف في مواجية الكفيل  ،ويثار التساؤؿ الثاني عف مدى إمكانية تمسؾ الكفيل باتفاؽ التحكيـ المبرـ
بيف كل مف الدائف والمديف في مواجية الدائف  ،ويثار التساؤؿ الثالث عف مدى إمكانية تمسؾ الكفيل
بشرط التحكيـ في مواجية المديف ويمكف اإلجابة عمى ىذا التساؤالت مف خالؿ البنود اآلتية:
 -1مدى إمكانية تمسؾ الدائف باتفاؽ التحكيـ المبرـ بينو وبيف المديف في مواجية الكفيل ؟
طبقاً لمقواعد العامة في القانوف المدني المصري والفمسطيني فإف التزاـ الكفيل يختمف عف التزاـ المديف
األصمي مف حيث مصدره ومحمو  ،فالتزاـ الكفيل يجد مصدره في عقد الكفالة المبرـ بيف الكفيل
والدائف ،في حيف أف التزاـ المديف األصمي يجد مصدره في العقد األصمي المبرـ بيف المديف والدائف،
()1

حكـ التحكيـ رقـ  1434لسنة  – 1975مشار إليو بمؤلف د  /دمحم نور شحاتو – مفيوـ الغير في التحكيـ  :مرجع سابق ،ص .43
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كذلؾ فإف التزاـ الكفيل يختمف في محمو عف التزاـ المديف األصمي  ،ويتمثل في تنفيذ االلتزاـ األصمي
إذا لـ ينفذه المديف بنفسو(.)1
ولذلؾ فإف الكفيل يعد أجنبيا عف اتفاؽ التحكيـ ومف ثـ فإنو ال يمتد إليو أثر ىذا االتفاؽ وفقا لمقاعدة
وبناء عميو فإف الدائف ال يستطيع التمسؾ باتفاؽ التحكيـ المبرـ بينو وبيف المديف األصمي في
النسبية ،
ً
مواجية الكفيل( ،)2ويري جانب مف الفقو بأف التحكيـ الذي يجريو المكفوؿ ال ينفذ في مواجية الكفيل إال
إذا قبمو أو أجازه ،ويعد تدخل الكفيل لمدفاع عف المكفوؿ أماـ المحكـ في الخصومة بيف المكفوؿ والغير
رضاً منو بالتحكيـ(.)3
 -2مدى إمكانية تمسؾ الكفيل باتفاؽ التحكيـ المبرـ بيف كل مف الدائف والمديف في مواجية الدائف ؟
و يجوز لمكفيل وفقاً لمقواعد العامة الواردة في القانوف المدني المصري والفمسطيني بشأف الكفالة،
التمسؾ في مواجية الدائف بكافة الدفوع التي يكوف لممديف األصمي التمسؾ بيا في مواجية دائنة ما لـ
تكف متعمقة بشخصو ،فإف ىذه الدفوع تقتصر عمى الدفوع الموضوعية المرتبطة بالديف وتؤدي إلى
انقضائو أو انقاصو ومف ذلؾ " الوفاء ،والتجديد ،واإلبراء ،والمقاصة ،واتحاد الذمة ومف ثـ فإف ىذه
الدفوع ال تنطبق عمى الدفع باتفاؽ التحكيـ ،وذلؾ لكونو يتعمق بالحق في الدعوى وليس بالحق

()1

د /مصطفي دمحم الجماؿ ود /عكاشو دمحم عبد العاؿ  :مرجع سابق ،ص  .462وفتحي والي ،مرجع سابق ،ص  .172و د /باسمو لطفي

دباس  :مرجع سابق ،ص .469

()2

د /ناجي عبد المؤمف :مدى جواز االتفاؽ عمى التحكيـ بطريق اال حالة في القوانيف الوطنية وعالقات التجارة الدولية ،مقاؿ منشور في مجمة

العموـ القانونية واالقتصادية ،كمية الحقوؽ ،جامعة عيف شمش ،العدد األوؿ ،يناير لسنة  ،2000ص  92وما بعدىا

()3

د  /أحمد أبو الوفا :عقد التحكيـ واجراءاتو ،مرجع سابق ،ص .149
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الموضوعي( )1وعمى ذلؾ ال يستطيع الكفيل التمسؾ في مواجية الدائف باتفاؽ التحكيـ المبرـ بيف ىذا
الدائف والمديف استنادا لحقو في التمسؾ بالدفوع التي في مواجية الدائف(.)2
 -3مدى إمكانية تمسؾ الكفيل بشرط التحكيـ في مواجية المديف ؟
طبقا لنص المادة ( )779مف القانوف المدني المصري التي تنص عمى أنو " إذا وفى الكفيل بالديف
وكاف لو أف يحل محل الدائف في جميع ما لو مف حقوؽ قبل المديف ،وأيضاً نص المادة ( )924مف
القانوف المدني الفمسطيني رقـ ( )4لسنة  2012المطبق في قطاع غزة والتي نصت عمى أنو " إذا
وفى الكفيل بالديف وكاف لو أف يحل محل الدائف في جميع ما لو مف حقوؽ قبل المديف ،ولكف إذا لـ
يوؼ إال بعض الديف ،فال يرجع بما وفاه إال بعد أف يستوفي الدائف كل حقو مف المديف".
وعميو فإف الحموؿ يعد مف اآلليات التي يترتب عمييا انتقاؿ شرط التحكيـ  ،فإذا قاـ الكفيل بوفاء الديف
لمدائف فإنو يحل محمو في حقو وفى شرط التحكيـ في مواجية المديف( ،)3ذلؾ ألف الكفيل يرجع عمى
المديف بحق الدائف نفسو بما لو مف خصائص  ،وما يمحقو مف توابع  ،ومف توابعو ،الدعاوى التي
تحميو ،والحق في الدعوى ينتقل إلى الكفيل بالحالة التي كانت عمييا قبل الحموؿ ،وىذا الحق يتجسد
في شرط التحكيـ(.)4
فشرط التحكيـ الوارد في العقد المكفوؿ ممزـ لمكفيل  ،رغـ أنو لـ يوقع عميو  ،وذلؾ إذا بادر إلى رفع
دعوى الحموؿ عمى المديف  ،فإف كاف الديف ناشئاً عف عقد اتفق فيو عمى التحكيـ  ،أو عمى اختصاص

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

د /ناجي عبد المؤمف :مرجع سابق ،ص .105
د  /باسمو لطفي دباس :مرجع سابق ،ص .470
د /فتحي والي :اتفاؽ التحكيـ في النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص .172
د /ناجي عبد المؤمف :مرجع سابق ،ص .105
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ىيئة معينة تنظر ما ينشأ بينيـ مف منازعات  ،فيبقي ىذا الشرط قائماً  ،ويجب العمل بو عند رجوع
الكفيل(.)1

ثالثاً :موقف المتضامنين فيما بينيم من اتفاق التحكيم الذي يبرمو أحدىم:
يطرح التساؤؿ عف أثر اتفاؽ التحكيـ الذي يبرمو أحد المتضامنيف بالنسبة لمباقيف ؟
ىل يعدوف مف الغير بالنسبة التفاؽ التحكيـ أـ أنيـ يعدوف مف أطرافو؟
القاعدة في القانوف المدني المصري والفمسطيني تنص عمى أف المتضامف ،سواء في حالة تضامف
الدائنيف أو في حالة تضامف المدينيف  ،يعد ممثال لغيره مف المتضامنيف فيما ينفعيـ  ،وال يمثميـ فيما
يضرىـ أما بالنسبة لمتصرفات التي ال يتبيف منيا بوضوح مدى نفعيا أو ضررىا يكوف باقي المتضاميف
بالخيار بيف التمسؾ بيا واالعتراض عمييا فال تسري في مواجيتيـ(.)2
ومف ثـ فإذا أبرـ أحد المدينيف المتضامنيف مع الدائف اتفاؽ التحكيـ ،فإف ىذا االتفاؽ ال يمزـ
المتضامنيف اآلخريف وال يمنعيـ مف المجوء إلى قضاء الدولة ،وفى نفس الوقت يحق ليـ االنضماـ إلى
ىذا المديف أماـ المحكـ والتمسؾ بيذا االتفاؽ إذا قدروا أف ذلؾ في مصمحتيـ .وكذلؾ األمر بالنسبة
التفاؽ التحكيـ الذي يبرمو أحد الدائنيف المتضامنيف مع المديف ،فإنو ال يمزـ باقي الدائنيف المتضامنيف
وال يمنعيـ مف المجوء إلى القضاء .وليس لممديف أف يتمسؾ في مواجيتيـ باتفاؽ التحكيـ ولكف يجوز
ليؤالء الدائنيف التمسؾ باتفاؽ التحكيـ إذا قدروا أف ذلؾ في مصمحتيـ .فإذا صدر في الحكـ شق منو

()1
()2

د /ناجي عبد المؤمف :مرجع سابق ،ص .105
د /أحمد أبوالوفا :عقد التحكيـ واج ارءاتو – مرجع سابق – بند  57ص  .148و د /مصطفي دمحم الجماؿ ود  /عكاشو دمحم عبد العاؿ:

التحكيـ في العالقات الخاصة الدولية ،مرجع سابق ،ص  459و د /أحمد السيد صاوي :أثر األحكاـ بالنسبة لمغير ،الطبعة األولي ،دار
النيضة العربية ،لسنة  ،1979ص .61
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في مصمحتيـ ،وفي الشق األخر ضد مصمحتيـ ،كاف لباقي المتضامنيف الحق في التمسؾ بالحكـ
بإكمالو أو رفضو بإكمالو ،وال يجوز االحتجاج بالشق الصادر لمصمحتيـ فقط(.)1

()1

د /خالد أحمد حسف :بطالف حكـ التحكيـ ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،حقوؽ ،جامعة عيف شمس ،2006 ،ص .193
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الفرع الثاني
موقف الخمف الخاص من اتفاق التحكيم

الخمف الخاص :ىو مف يتمقى مف السمف حقاً معيناً بالذات إذا كاف قائماً في ذمو السمف ،ثـ انتقل
منيا إلى الخمف ويستوي أف يكوف ىذا الحق مف الحقوؽ العينية أو مف الحقوؽ الشخصية؛ فمف يبع
منزالً ممموكاً لو ينقل إلى المشتري حق الممكية الذي كاف لو ،فيعد المشتري خمفاً خاصاً لو( ،)1وأف
التساؤؿ الذي يثار ىو مدى انتقاؿ آثار اتفاؽ التحكيـ الذي يبرمو السمف إلى الخمف الخاص؟
حتى تنصرؼ آثار اتفاؽ التحكيـ إلى الخمف الخاص يجب أف يتوافر شرطاف وىما:
الشرط األول :يجب أف يكوف اتفاؽ التحكيـ مف مستمزمات العقد األصمي ،وىذا الشرط متحقق عمى
اعتبار أف اتفاؽ التحكيـ إنما ينصب عمى المنازعات الناشئة عف العقد األصمي وليس غيره(.)2
الشرط الثاني :يجب أف يكوف الخمف الخاص عمى عمـ باتفاؽ التحكيـ :وىنا نميز بيف حالتيف:
أ -أف يكوف اتفاؽ التحكيـ وارداً ضمف بنود العقد األصمي الذي انتقل إلى الخمف الخاص بمقتضي
قواعد الخالفة أو مشار إليو فيو ،وفي ىذه الحالة يكوف شرط العمـ متحققاً تبعاً لتحقق العمـ بالعقد
األصمي(.)3
ب -أف يكوف اتفاؽ التحكيـ منفصالً عف العقد األصمي وغير مشار إليو فيو(.)4

()1
()2

د /دمحم كماؿ عبد العزيز  :مرجع سابق ،ص  .416ود /موسي أبو مموح –أحكاـ التزاـ – طبعة ثالثة لسنة  – 2002ص 98
د /مصطفي دمحم الجماؿ ود /عكاشة دمحم عبد العاؿ  :مرجع سابق ،ص  475وما بعدىا د /باسمو لطفي دباس :مرجع سابق – ص .479

حساـ الديف فتحي ناصف :نقل اتفاؽ التحكيـ ،دراسة لقواعد التنازع والقواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عمى النقل االتفاقي لمتحكيـ ،دار
النيضة العربية – طبعة  – 2004ص  23وما بعدىا .

()3
()4

د  /باسمة لطفي الدباس :مرجع سابق ،ص.479
د /مصطفى دمحم الجماؿ :مرجع سابق ،ص.475
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وفي ىذه الحالة يكوف شرط العمـ غير متحقق ،ومف ثـ يكوف الخمف مف الغير ويكوف بمقدوره التمسؾ
بعدـ انتقاؿ اتفاؽ التحكيـ إليو رغـ انتقاؿ العقد األصمي.
ويمكف عرض بعض المالحظات وىي-:
أوالً :أثر حوالة الحق عمى اتفاؽ التحكيـ.
ثانياً :أثر حوالة الديف عمى اتفاؽ التحكيـ.
ثالثاً :أثر حوالة العقد عمى اتفاؽ التحكيـ.
رابعاً :اثر الحموؿ عمى اتفاؽ التحكيـ.

أوالً :أثر حوالة الحق عمى اتفاق التحكيم.
حوالة الحق :ىي عقد بمقتضاه ينقل الدائف المحيل ما لو مف حق قبل المديف إلى المحاؿ لو ليكوف
دائناً ليذا المديف بدالً منو .وىي قد تتـ بمعاوضة فتكوف الحوالة بيعاً ،وقد تكوف بغير عوض فتكوف
ىبة  ،وتخضع لمشروط الشكمية والموضوعية التي تخضع ليا اليبة ،وال يمزـ في الحوالة رضى المديف
وانما يكفي الوفاء بالديف(.)1
وىنا يثار التساؤل حول أثر حوالة الحق عمى اتفاق التحكيم المبرم بين الدائن المحيل والمدين عمى
حق المحال لو؟
إذا أحاؿ طرؼ في عقد يتضمف شرط تحكيـ حقو الناشئ عف ىذا العقد إلى الغير وكانت الحوالة
صحيحة  ،وتحقق شرط نفادىا في مواجية المديف بقبوؿ المديف الحوالة أو إعالنو بيا(.)2

()1
()2

د /دمحم كماؿ عبد العزيز :مرجع سابق ،ص  .992ود  /موسي أبو مموح :مرجع سابق ،ص .98
د  /باسمو لطفي دباس :مرجع سابق ،ص .470
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ولما كانت الحوالة تنقل الحق الثابت لمدائف المحيل في مواجية المديف إلى المحاؿ لو بكل صفاتو
وضماناتو وبما يرد عميو مف دفوع كانت قبل الحوالة ،فإف اتفاؽ التحكيـ  ،بوصفو مف مستمزمات الحق
الذي كاف ثابتا لمدائف ينصرؼ أثره إلى المحاؿ لو  ،ولكف يشترط مف أجل ذلؾ ثبوت عمـ المحاؿ لو
بوجود اتفاؽ التحكيـ( ،)1وال مشكمو إذا كاف شرط التحكيـ مدرجاً في العقد األصمي الذي أحيل الحق
الناشئ عنو إلى المحاؿ إليو ،إذ في ىذه الحالة ينتقل شرط التحكيـ إلى المحاؿ إليو ما لـ يتضمف
االتفاؽ عمى الحوالة ما يشير إلى غير ذلؾ  ،أما إذا كاف شرط التحكيـ يتضمنو محرر مستقل عف
العقد األصمي  ،ولـ يكف العقد األصمي مشي اًر إلى ىذا الشرط فإف شرط التحكيـ كقيد عمى الحق
المحاؿ  ،ال ينتقل إلى المحاؿ إليو ما لـ يكف قد أعمف إليو مع العقد األصمي أو كاف قد قبمو فإف لـ
يكف المحاؿ إليو قد قبل الحوالة أو أعمف بيا  ،فميس لممديف التمسؾ بشرط التحكيـ في مواجية المحاؿ
إليو واف كاف يمكف لممحاؿ إليو التمسؾ بيذا الشرط في مواجية المديف(.)2

ثانياً :أثر حوالة الدين عمى اتفاق التحكيم:
مف القواعد العامة في القانوف المدني المصري والفمسطيني إمكانية حوالة الديف باتفاؽ بيف المديف
وشخص آخر يتحمل عنو الديف ،ويتضح مف ذلؾ أف حوالة الديف تتخذ إحدى صورتيف.
الصورة األولى :اتفاؽ بيف المديف األصمي والمحاؿ عميو الذي يقبل أف يتحمل الديف بدالً منو  ،ويقر
الدائف ىذا االتفاؽ ليكوف نافذاً في حقو.

()1

د /فتحي والي – قانوف التحكيـ بيف النظرية والتطبيق – مرجع سابق – ص  – 166ود /سامية راشد :التحكيـ في العالقات الدولية الخاصة،

منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،1984 ،مرجع سابق ص  . 336د /خالد أحمد حسف  :مرجع سابق ،ص .190

()2

د /مصطفي دمحم الجماؿ ود /عكاشة دمحم عبد العاؿ :مرجع سابق 467 ،وما بعدىا
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الصورة الثانية :اتفاؽ بيف الدائف والمحاؿ عميو ،دوف تدخل المديف األصمي بل دوف حاجو إلى رضائو
إذا كاف الدائف فييا يتدخل مباشره إلبراـ الحوالة(.)1
وىنا يثار التساؤؿ عف أثر حوالة الديف عمى اتفاؽ التحكيـ المبرـ بيف الدائف والمديف األصمي في
مواجية المحاؿ عميو ؟
إذا تمت حوالة الديف باتفاؽ بيف الدائف والمحاؿ عميو الصورة (األولى) فإف شرط التحكيـ الوارد
في العقد األصمي ينتقل إلى المحاؿ عميو ،ما لـ يتضمف ،االتفاؽ عمى الحوالة ما يشير إلى غير ذلؾ
فإف لـ يكف الشرط وارداً في العقد األصمي أو مشا اًر إليو فال يكوف نافذاً في مواجية المحاؿ عميو إال إذا
وافق عميو

()2

إذ أف المحاؿ عميو يحل محل المديف األصمي ،ومف ثـ فيو يعد خمفاً لممديف األصمي

ينتقل إليو الديف المحاؿ بو بجميع صفاتو(.)3
وأما إذا تمت حوالة الديف باتفاؽ بيف المديف األصمي والمحاؿ عميو "الصورة الثانية" ،فإنو سواء
تضمنو العقد األصمي أو أشار إليو أو كاف في محرر مستقل ال ينتقل لمدائف  ،وال يكوف الدائف ممزماً
بالتحكيـ في مواجية المحاؿ عميو إال إذا وافق عميو

()4

حيث ال يجوز لممديف الجديد (المحاؿ عميو)

التمسؾ باتفاؽ التحكيـ المبرـ بيف المديف األوؿ والدائف ،وانما يجب عميو االتفاؽ مع الدائف عمى كيفيو
فض المنازعات بشأف الديف محل الحوالة فإذا ،وافق عمى التحكيـ كاف ممزماً بو(.)5

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

د /عبد الرزاؽ أحمد السنيوري :الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجزء الثالث ،المجمد األوؿ ،دار النيضة العربية ،1981 ،ص .46
د /فتحي والي :اتفاؽ التحكيـ بيف النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص .167
د/باسمو لطفي دباس :مرجع سابق ،ص .484
د/مصطفي دمحم الجماؿ ود/عكاشة دمحم عبد العاؿ  :مرجع سابق ،ص  477وما بعدىا.
د/أحمد عبد الكريـ سالمة  :مرجع سابق ،ص .452
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ثالثاً :أثر حوالة العقد عمى اتفاق التحكيم:
طبقا لمقواعد العامة فإنو يجوز ألحد أطراؼ العقود الممزمة لمجانبيف التي تولد بطبيعتيا في ذمو
كل مف طرفييا التزامات كما تولد لو حقوقاً .ويجوز أف يحيل كافو حقوقو والتزاماتو الناشئة عف العقد
إلى الغير ،وفى ىذه الحالة بتعييف اتباع القواعد التي تحكـ حوالة الحق بالنسبة إلى الحقوؽ المحالة،
ويتعيف اتباع القواعد التي تحكـ حوالة الديف بالنسبة إلى االلتزامات المحالة(.)1

وىنا يطرح التساؤل عن أثر حوالة العقد عمى اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين قبل اإلحالة ؟
إذا تمت حوالة العقد واتفق الطرفاف فيو أو في محرر مستقل عمى التحكيـ فإف المحاؿ إليو يمتزـ
بشروط التحكيـ الواردة في العقد المحاؿ  ،إذا تحقق بالنسبة لو شرط نفاذ حوالة الحق وحوالة الديف التي
يرتبيا العقد

(،)2

وذلؾ ألف االتفاؽ األصمي ينتقل بكل ما ينبثق عنو مف حقوؽ والتزامات مف المحيل

إلى المحاؿ إليو الذي يصبح طرفاً في العقد األصمي تنصرؼ إليو أثاره وفقاً لقاعدة نسبيو أثر
العقود(.)3

رابعا :أثر الحمول عمى اتفاق التحكيم:
وىنا يثور التساؤؿ عف أثر الحموؿ عمى اتفاؽ التحكيـ المبرـ بيف الدائف والمديف عمى حق الغير
الموفي عند رجوعو عمى المديف بما أوفاه؟

()1
()2
()3

د /فتحي والي :اتفاؽ التحكيـ بيف النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص.167
د /حساـ الديف فتحي ناصف :نقل اتفاؽ التحكيـ ،مرجع سابق ،ص .44
د /دمحم كماؿ عبد العزيز :مرجع سابق ،ص .595
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تتوقف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ عمى الدعوى التي يرجع بيا الغير الموفي عمى المديف بما أوفاه
عنو-:
أ-فإذا كاف الموفي قد رجع عميو بالدعوى الشخصية " دعوي الفضالة أو دعوي اإلثراء بال سبب"...
ٍ
عندئذ ال يكوف طرفاً في اتفاؽ التحكيـ وليس لو أف يستفيد منو ،ويكوف رجوعو عمى المديف
فإنو
بالدعوى أماـ المحاكـ  ،ألنو يرجع عمى المديف بحق شخصي وليس بحق لمدائف الذي أوفاه(.)1
ب -إذا رجع الموفي عمى المديف بدعوى الحموؿ  ،وفى ىذا الفرض يحل الغير الموفي محل الدائف
المستوفي في ذات الحق الذي أوفاه بما يتمتع بو مف خصائص وتوابع وتأمينات ودفوع  ،فإف الحموؿ
تتضمف حموالً في شرط التحكيـ  ،وليذا فإنو إذا قاـ شخص مف الغير بوفاء الديف  ،وحل محل الدائف
المستوفي حقو في دعواه ضد المديف  ،فإف ىذا الغير سواء كاف حمولو بنص القانوف أو باتفاؽ بينو
وبيف الدائف أو بينو وبيف المديف – يتقيد باتفاؽ التحكيـ المبرـ بيف الدائف والمديف  ،فيحل محل الدائف
في ىذا االتفاؽ عند رجوعو بالحق عمى المديف حاالً محل الدائف مف حقو (.)2

()1
()2

د/مصطفي دمحم الجماؿ ود /عكاشة دمحم عبد العاؿ :مرجع سابق ،ص .479
د /أحمد أبو الوفا :عقد التحكيـ واجراءاتو ،مرجع سابق :ص . 147ود /باسمو لطفي دباس :مرجع سابق ،ص .487
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المبحث الثاني
االستثناءات الواردة عمى مبدأ نسبية آثار اتفاق التحكيم
تمييد وتقسيم:
لما كانت القواعد العامة في القانوف المدني الفمسطيني والمصري تقضي بأف العقد ال يقيد غير
أطرافو  ،وال ينتج التز ٍ
امات أو حقوقاً إال في مواجيتيـ  ،دوف أف ينتقل إلى غيرىـ  ،فإف اتفاؽ التحكيـ
ال يخرج عف ذلؾ تطبيقاً لمبدأ نسبيو آثار اتفاؽ التحكيـ  ،فيو ال يرتب آثاره إال في مواجية أطرافو ،
وألنو طريق استثنائي لفض المنازعات يؤدي إلى حرماف أطرافو مف قاضييـ الطبيعي .إال أف لكل
قاعدة استثناء  ،حيث يمكف أف تمتد آثار اتفاؽ التحكيـ إلى الغير الذي لـ يكف طرفاً فيو  ،ويمكف
تحديد ىذه االستثناءات في ثالثة مطالب عمى النحو االتي.
المطمب األول :االشتراط لمصمحو الغير.
المطمب الثاني :امتداد آثار اتفاق التحكيم في العقود المرتبطة.
المطمب الثالث :امتداد آثار اتفاق التحكيم في مجموعة الشركات.
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المطمب األول
االشتراط لمصمحو الغير
أطرفو (المشترط) عمى الطرؼ اآلخر (المتعيد)
ا
االشتراط لمصمحو الغير ىو :عقد يشترط أحد
التزاما لصالح شخص ثالث (المنتفع أو المستفيد) وينشأ عف ىذا العقد حق مباشر لممنتفع قبل
المتعيد(.)1
ويترتب عمى االشتراط لمصمحو الغير أف المنتفع أو المستفيد وىو مف الغير يكتسب حقاً مباش اًر قبل
المتعيد ومصدره عقد االشتراط الذي لـ يكف طرفاً فيو ،وىوما يعد خروجاً عمى قاعدة نسبية أثر
العقود(.)2

ويشترط لتحقق االشتراط لمصمحة الغير توافر ثالثة شروط (.)3
 -1أف يتعاقد المشترط باسمو ال باسـ المنتفع  ،ودوف أف يدخل المنتفع طرفاً في العقد وىذا ىو الذي
يميز االشتراط لمصمحو الغير عف النيابة.
 -2يجب أف يشترط المشترط عمى المتعيد حقا مباش اًر لممنتفع  ،فإذا كاف الحق الذي اشترطو المشترط
إنما اشترطو لنفسو ،ولكف تعود منو فائدة عمى الغير  ،فال يكوف ىذا اشتراطاً لمصمحو الغير.
 -3يجب أف يكوف لممشترط مصمحة شخصيو مادية أو أدبية مف وراء عقد االشت ارط وىنا يثار تساؤؿ
وىو إذا كاف عقد االشتراط لمصمحو الغير يتضمف اتفاقاً عمى التحكيـ ،فيل تمتد آثار اتفاؽ التحكيـ

()1

د /عبد الودود يحي :الموجز في النظرية العامة لاللتزامات ،ص  .161ود /موسي أبومموح  :مرجع سابق ،ص 205

()3

د /عبد الرزاؽ أحمد السنيوري :مرجع سابق ،ص 773

()2

د  /عبد الرزاؽ أحمد السينوري :مرجع سابق ،ص .769
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إلى المنتفع الذي يعد مف الغير بالنسبة لمعقد أـ أف آثار ىذا االتفاؽ تقتصر عمى طرفي العقد وىي
المشترط والمتعيد ؟
إف آثار اتفاؽ التحكيـ تمزـ أط ارؼ عقد االشتراط وىما المشترط والمتعيد  ،استناداً إلى قاعدة
نسبيو أثر العقد .أما بالنسبة لمدى إمكانية امتداد آثار اتفاؽ التحكيـ الذي يتضمنو عقد االشتراط  ،فقد
ثار خالؼ بيف الفقياء في ىذا الشأف:
ذىب جانب مف الفقو إلى أف حق المنتفع ىو حق مباشر ينشأ عف عقد االشتراط ،فإنو عندما
يطالب بيذا الحق فإنو يستند في مطالبتو إلى العقد الذي أنشأه أي عقد االشتراط ،لذلؾ فإنو يتعيف عميو
االلتزاـ بما احتواه ىذا العقد مف شروط ومف بينيا شرط التحكيـ ما لـ يتفق عمى غير ذلؾ(.)1
ويؤيد ىذا االتجاه بعض الفقو إذ يقوؿ "يمكف لمغير المشترط لصالحة ،في اتفاؽ يتضمف
اشتراطا لمصمحة الغير أف يطمب أعمالو لصالحو ،فيطالب المتعيد بحقو بواسطة التحكيـ سواء بأف
يطمب بدئيا أو بأف يتدخل في خصومة التحكيـ التي بدأت مف أحد طرفي االتفاؽ ،ويمتزـ الغير بالمجوء
إلي التحكيـ وفق لشرط التحكيـ الوارد في العقد؛ فإذا لجأ إلى محكمة الدولة فإف لممتعيد أف يتمسؾ في
مواجيتو بشرط التحكيـ إعماال بالمادة ( )2/154مف القانوف المدني المصري التي تنص عمى أف
لممتعيد أف يتمسؾ قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عف العقد (.)2

()1
()2

د /فتحي والي :اتفاؽ التحكيـ بيف النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص .171
د /مصطفي دمحم الجماؿ و د  /عكاشة دمحم عبد العاؿ  :جع سابق – بند  333ص  486وما بعدىا
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في حيف أف جانباً آخر مف الفقو

()1

يري عمى عكس الرأي المتقدـ ،بأف شرط التحكيـ ال يحمل المنتفع

بالتزامات وانما يرتب لو حقوقاً فقط ،ومف ثـ ال يمتزـ المنتفع أو المستفيد بشرط التحكيـ الوارد في عقد
االشتراط ،ولكف ليس ىناؾ ما يمنع مف أف يتمسؾ المنتفع بشرط التحكيـ الذي أبرمو المشترط .وقد
أسس بعض الفقياء( ،)2تأييدىـ لمرأي المتقدـ عمى أف االشتراط لمصمحة الغير يعد استثناء مف مبدأ
نسبية أثر العقد  ،واالستثناء ال يقاس عميو وال يتوسع فيو ،وال ينبغي تفسير إرادة المشرع إلى غير ما
انصرفت إليو ألف المشرع إنما قصد مف االشتراط لمصمحة الغير االعتراؼ بإمكانية اكتساب حق مف
العقد ،دوف أف يترتب عميو أي التزاـ فإف المنطق القانوني لنظاـ االشتراط لمصمحة الغير يقتضي عدـ
التمسؾ في مواجية المنتفع بشرط التحكيـ الذي يتضمنو عقد االشتراط ،واف كاف التمسؾ بو باعتباره
حقاً لو ،وليس التزاما عميو(.)3
رأي الباحث:

يمكن التفرقة بين فرضين:
األوؿ :أف يكوف شرط التحكيـ وارداً في عقد االشتراط(.)4
في ىذه الحالة يمكف القوؿ بأف شرط التحكيـ ممزـ لممنتفع ،ويجوز لممتعيد التمسؾ بوجود
اتفاؽ التحكيـ في مواجيتو ،وذلؾ تأسيساً عمى أنو لما كانت القاعدة في االشتراط لمصمحة الغير فيمزـ
إعالف المنتفع برغبتو في االستفادة مف عقد االشتراط ،إذ ال يمكف أف يثبت لو حق ال يرضاه فيترتب

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

د /أحمد عبد الكريـ سالمة :مرجع سابق ،ص .450
د /دمحم نور شحاتو :مرجع سابق ،ص . 73
د /دمحم نور شحاتو :مرجع سابق ،ص .71

د /عبد الرزاؽ أحمد السينوري :مرجع سابق ،ص 794

- 36 -

عميو أف يمتزـ بما احتواه ىذا العقد مف شروط ومف بينيا شرط التحكيـ ،فضالً عف ذلؾ فإف قبوؿ
المنتفع لعقد االشتراط يمكف أف يعد قبوالً ضمنياً التفاؽ التحكيـ الذي تضمنو عقد االشتراط.

الثاني :أف يكوف اتفاؽ التحكيـ وارداً في اتفاؽ مستقل عف عقد االشتراط.
في ىذه الحالة ال يمكف القوؿ بعمـ المنتفع باتفاؽ التحكيـ المبرـ بينيما ،إذ أف إرادتو لـ
تنصرؼ صراحة أوضمناً إلى قبوؿ اتفاؽ التحكيـ ،واف كاف ذلؾ ال يمنع مف أف يتمسؾ المنتفع باتفاؽ
التحكيـ الذي أبرمو المشترط ،وعندئذ يصبح طرفاً مف اتفاؽ التحكيـ ويمتزـ بو(.)1

()1

د /عبد الرزاؽ السنيوري :مرجع سابق ،ص .450
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المطمب الثاني
امتداد آثار اتفاق التحكيم في العقود المرتبطة
سبق أف تكممنا أف اتفاؽ التحكيـ يتحدد نطاقو بالمنازعات الناشئة عف العقد المبرـ بشأنو
االتفاؽ ،وال يمتد إلى المنازعات الناشئة عف عقد آخر غير العقد األصمي ،بالرغـ مف ذلؾ فإف كثي اًر ما
ترتبط عدة عقود بعضيا البعض مف الناحية العممية إما بسبب موضوعيا أو بسبب األطراؼ التي
تبرميا.
وىنا يطرح التساؤؿ عف أثر اتفاؽ التحكيـ المدرج في العقد األصمي عمى العقود األخرى المرتبطة بو،
وىو ىل يمتد اتفاؽ التحكيـ إلى ىذه العقود بحيث يمجأ األطراؼ في شأنيا إلى التحكيـ دوف قضاء
الدولة عمى الرغـ مف عدـ وجود اتفاؽ تحكيـ مدرج في ىذه العقود ؟
ويمكف اإلجابة عمى ىذه التساؤالت فيما يمي:

أوالً :سمسمة العقود المبرمة بين نفس األطراف:
يكوف االرتباط في ىذه العقود شخصياً بيف أطرافيا ،حيث تبرـ بيف نفس األطراؼ سمسمة مف
العقود تتصل بالعالقات التعاقدية المعتادة بينيـ وتدور حوؿ نفس المسائل أو مسائل متشابية ،ومف
أمثمة ىذه العقود عقود التوريد وعقود التجييزات الصناعية( ،)5وقد يحدث أف ال يتضمف أحد ىذه العقود
شرط التحكيـ بينما تتضمف العقود السابقة عميو شرط التحكيـ  ،فمثالً في العالقات التعاقدية بيف المورد
وأحد عمالئو  ،فإذا كاف أحد ىذه الطمبات مف خالؿ الفاكس أو التمكس في كممات محدودة ،دوف

()1

د /أحمد عبد الكريـ سالمة :مرجع سابق ،ص  .455ود /أحمد مخموؼ :اتفاؽ التحكيـ كأسموب لتسويو منازعات عقود التجارة الدولية ،دار

النيضة العربية ،القاىرة ،2001 ،ص  . 250ود /حفيظة السيد الحداد  :مرجع سابق ،ص .171
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اإلشارة إلى شرط التحكيـ المعتاد إدراجو في الصفقات التي تتـ بيف المورد وىذا العميل ،فينا يثار
التساؤؿ ىل يمتد شرط التحكيـ إلى العقود الالحقة التي ال تتضمف ىذا الشرط وذلؾ باعتبارىا أحد
العقود المنتمية إلى سمسمة العقود السابقة ؟
اتجو القضاء إلى امتداد شرط التحكيـ الوارد في أحد عقود السمسمة العقدية إلى العقود الالحقة ،التي ال
تتضمف شرط التحكيـ ،بحيث يمكف فض منازعتيا بطريق التحكيـ دوف قضاء الدولة ،وذلؾ وفقاً لما
يقتضيو العرؼ وسوابق التعامل بيف األطراؼ ،فإذا تخمف ىذا العرؼ وتمؾ السوابق ،فال يسوغ مد اتفاؽ
التحكيـ إلى العقود الالحقة ( ،)1حيث أكدت محكمة استئناؼ باريس في حكميا الصادر في  25مارس
لسنة 1983ـ ىذا المعني في وقائع القضية المعروفة بػ " " Sorviaوتتمخص وقائعيا في أف شركة
" "Sorviaالفرنسية قد تعاقدت عمى شراء كميو مف المحوـ المجمدة مف الشركة األمريكية "
 " Weinsteinبموجب عقديف أبرـ األوؿ في 1979/7ـ والثاني في 1979/8ـ مف نفس العاـ ،
وعمى أثر استالـ الشحنة األولى  ،وظيور عدـ مطابقتيا بالمواصفات المتفق عمييا  ،أخطرت الشركة
الفرنسية الطرؼ األمريكي بتأجيل إرساؿ الشحنة الثانية لحيف فض الن ازع بخصوص الشحنة األولى ،
ولكف اإلخطار جاء متأخ اًر حيث كانت الشركة األمريكية قد أرسمت بالفعل تمؾ الشحنة فرفضت الشركة
المستوردة تسمميا مما اضطرت الشركة األمريكية المصدرة إلى بيعيا بثمف أقل  ،واتخاذىا إجراءات
التحكيـ ضد الشركة الفرنسية أماـ جمعية التحكيـ( ،)2حيث حصمت عمى حكـ لصالحيا بتعويض يمثل
الفارؽ بيف الثمف المتفق عميو مع المحكوـ ضدىا  ،والثمف الذي بيعت بو الشحنة بعد ذلؾ  ،باإلضافة
إلى الفوائد القانونية  ،فإذا صدر األمر بتنفيذ ذلؾ الحكـ  ،طعنت الشركة الفرنسية في أمر التنفيذ

()1
()2

مشا اًر لدى د /أحمد عبد الكريـ سالمة :مرجع سابق ،ص .456

تعتبر جمعية التحكيـ االمريكية مف أىـ الجمعيات الدولية في مجاؿ التحكيـ التجاري والمعروفة باسـ ( )A-A-Aومقرىا نيويورؾ.

- 39 -

استناداً إلى أف العقد السابق بخصوص الحكـ لـ يكف متضمناً شرط التحكيـ  ،فرفضت محكمة
استئناؼ باريس ذلؾ الطعف مقررًة أنو إذا كاف العقد محل النزاع ولـ يتضمف شرط التحكيـ ،فإف العقد
اآلخر المبرـ بيف نفس األطراؼ مف ذات طبيعة الصفقة قد احتوى عمى مثل ىذا الشرط  ،فضالً عف
وجود ثماف وعشريف معاممة سابقة بينيـ متفق فييا عمى استيراد وتصدير المحوـ المجمدة كانت تتضمف
شرط التحكيـ مماثل باالختصاص جمعية التحكيـ األمريكية(.)1
اتجو رأي مف الفقو؛ إلى تأييد ىذا االتجاه بمد اتفاؽ التحكيـ إلى العقود الالحقة مادامت المعامالت
السابقة كانت مف األىمية بمكاف ،بحيث يمكف أف نستخمص منيا القبوؿ الضمني لمتحكيـ ،بالنسبة ليذا
العقد األخير؛ ونجد أف اتفاؽ التحكيـ حتى يمتد إلى العقود الالحقة المبرمة بيف نفس األط ارؼ ،رغـ
عدـ وجود شرط التحكيـ في ذلؾ العقود ،فإنو يمزـ توافر شرطييف:
األوؿ :أف يكوف شرط التحكيـ مف الشروط التي اعتادت األطراؼ إدراجيا في العقود المبرمة بينيا،
ويمكف الوصوؿ لذلؾ مف خالؿ سوابق التعامل بيف األطراؼ والعرؼ السائد في ىذا الشأف ،فإذا تخمفت
السوابق والعرؼ فال يمكف القوؿ بأف اتفاؽ التحكيـ ينتمي إلى العقود الالحقة(.)2
الثاني :أف ال يكوف في العقد األخير المبرـ بيف األطراؼ والمراد مف اتفاؽ التحكيـ إليو – وما يشير
إلى استبعاد شرط التحكيـ السابق يعجل االختصاص لمقضاء الوطني في دولة معينة ،أو االتفاؽ عمى
وسيمة أخرى لفض المنازعات عند حدوثيا بما يمكف معو تفسير ىذا الشرط بأنو استبعاد ضمني لشرط
التحكيـ السابق(.)3

()1
()2
()3

حفيظة السيد حداد – االتجاىات المعاصرة بشاف اتفاؽ التحكيـ – مرجع سابق ،ص .172
د /دمحم نور شحاتو :مرجع سابق ،ص . 73
د /دمحم نور شحاتو :مرجع سابق ،ص .71
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ثانياً :مجموعة العقود المبرمة بسبب وحدة الموضوع:
قد يكوف االرتباط في العقود بسبب الطبيعة الواحدة لموضوع تمؾ العقود إذ أنيا قد تيدؼ إلى تحقيق
نفس العممية التجارية ( ،)1إذ أنو في العمميات الكبيرة المتصمة بالتجارة الدولية يقوـ األطراؼ بإبراـ عقد
أساسي تتحدد بموجبو الحقوؽ وااللتزامات األساسية لألطراؼ دوف الدخوؿ في تفصيالت فرعيو ،ثـ
يتبع ذلؾ العقد إبراـ العديد مف العقود التنفيذية الالزمة لتحقيق الجوانب المختمفة لمعممية وانجازىا (،)2
ومف أمثمو تمؾ العقود ،عقود اإلنشاءات الكبرى وعقود المقاولة األصمية والعقود مف الباطف ،وعقود
التوريد والتوزيع وغيرىا .وىنا يطرح التساؤؿ في حالة العقود المبرمة لتحقيق ذات العممية التجارية التي
ال تتضمف شرط التحكيـ فيل يمكف امتداد شرط التحكيـ إلي تمؾ العقود ؟
لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ يمكف التمييز في ىذا الشأف بيف ثالثة فروض:
 -5الفرض األول :عندما يكوف شرط التحكيـ وارداً في العقد األصمي دوف العقود التنفيذية األخرى..
ىذا الفرض ال يثير صعوبة ،حيث اتجو الفقو والقضاء إلى أف شرط التحكيـ الوارد في العقد األصمي
ينسحب عمى العقود التنفيذية ،عمالً بقاعدة أف الفرع يتبع األصل ،واستناداً إلى اإلرادة الضمنية
لألطراؼ ،ونجد أف مف اشترط أف ال يكوف العقد التبعي أو الالحق قد تضمف ما يشير إلى استبعاد
شرط التحكيـ الوارد في العقد األصمي ،كأف ينص عمى جعل االختصاص لمقضاء الوطني في دولة
معينة ،ففي ىذه الحالة ال يجوز مد اتفاؽ التحكيـ الوارد بالعقد األصمي إلى العقد التبعي أو التنفيذي

()3

قضية تتمخص وقائعيا في أف الشركة الفرنسية( (SOFREMINESتعاقدت مع الشركة العربية لممناجـ
عمى إعادة تشغيل منجـ الكبريت والنحاس في موريتانيا  ،في سبيل ذلؾ تـ إبراـ عقديف أساسييف :االوؿ
()1
()2
()3

د/أحمد مخموؼ :مرجع سابق ،ص .245
د /حفيظة السيد حداد :االتجاى ات المعاصرة بشأف اتفاؽ التحكيـ ،مرجع سابق ،ص .160

د /أحمد عبد الكريـ سالمة – قانوف التحكيـ التجاري الدولي والداخمي – مرجع سابق – ص 458
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في 1982/11/16ـ ييدؼ إلى دراسة المشروع  ،والثاني في 1983/12/21ـ لمبدء في تشغيل
المنجـ  ،واحتواء كالىما عمى شرط تحكيـ غرفة التجارة الدولية بباريس  ،ثـ أبرمت بعد ذلؾ عدة عقود
بيف الطرفيف لتنظيـ العائد المالي الستغالؿ المنجـ  ،وقد خمت تمؾ العقود مف أي شرط لمتحكيـ ،
وعندما حدث نزاع بيف الطرفيف خوؿ أحد ىذه العقود  ،قامت الشركة الفرنسية بإقامة دعواىا أماـ
القضاء الفرنسي استناداً عمى عدـ وجود اتفاؽ عمى التحكيـ إال أف المحكمة قررت الفصل في النزاع
وقضت بعدـ اختصاصيا استناداً إلى فكرة امتداد شرط التحكيـ الوارد في العقود األساسية إلى العقد
محل النزاع  ،وقررت في حيثيات حكميا ،أف ىذه العقود الالحقة كانت قد نشأت في اطار العالقات
التعاقدية المبرمة بيف األطراؼ لتنفيذ االتفاؽ المبرـ عنو العقداف األساسياف المؤرخاف في
1982/11/16ـ ،و1983/12/21ـ ،ونتيجة لذلؾ تخضع العقود التبعية لمقواعد التي قررتيا
االتفاقيات األساسية ومف ثـ فإنيا تخضع لذلؾ لشرط التحكيـ(.)1

 -2الفرض الثاني :أف تتضمف مختمف العقود شرط التحكيـ:
ىذا الفرض أيضاً ال يثير صعوبة ،فعندما يتضمف كل عقد مف العقود المبرمة بيف األطراؼ شرطاً
تحكيمياً مستقالً ،فيجب إعماؿ ىذه الشروط كل عمى حدى ،واف كاف يثار تساؤؿ ىو :ىل يتعيف ضـ
المنازعات المرتبطة الناشئة عف العقد األصمي أماـ ىيئو تحكيـ واحدة أـ يتعيف تشكيل ىيئات تحكيـ
بمقدار ما يوجد مف عقود ناشئة عنيا تمؾ المنازعات حتى واف كانت مرتبطة ؟

()1

د /أحمد عبد الكريـ سالمة – قانوف التحكيـ التجاري الدولي والداخمي – مرجع سابق – ص 458
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يمكف القوؿ – كقاعدة عامة  ،-في اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ بأف تكرار األطراؼ لذات الشرط
التحكمي في جميع العقود المبرمة بينيـ يعني انصراؼ إرادتيـ في إخضاع جميع المنازعات المتصمة
بيذه العالقات التعاقدية إلى ذات المحكمة التحكيمية( ،)1ومف ثـ يتـ تشكيل ىيئو تحكيـ واحدة تفصل
في كافة المنازعات الناشئة عف اإلطار التعاقدي.
-3الفرض الثالث :أف يرد شرط التحكيـ في أحد العقود التنفيذية دوف وروده في العقد األصمي
ثار الخالؼ في الفقو حوؿ مدى إمكانية امتداد اتفاؽ التحكيـ إلى العقد األصمي؛ فذىب جانب إلى
عدـ امتداد اتفاؽ التحكيـ إلى العقد األصمي.
ونحف نؤيد ما ذىب إليو جانب مف الفقو لمقوؿ " أف شرط التحكيـ الذي يرد في العقد التنفيذي أو
التبعي ،ال يمتد إلى العقد األصمي ،إال أف العكس يكوف صحيحاً (")2
بينما ذىب جانب آخر مف الفقو إلى أنو يشترط لمقوؿ بامتداد شرط التحكيـ ،يجب أف يكوف ىذا العقد
اردا في إطار تنفيذ ذات العممية التجارية ،وأيا كاف موقع العقد الذي انطمق منو ،فال محل
التنفيذي و ً
لمقوؿ بامتداد شرط التحكيـ إذا لـ يكف ىناؾ سبب قانوني وتجانس يبرر ذلؾ االمتداد(.)3
بينما ذىب جانب ثالث مف الفقو إلي القوؿ بأنو يتعيف تفسير إرادة األطراؼ في كل حالة عمى حدى
لموقوؼ عمى إرادتيـ الحقيقية مف اتفاؽ التحكيـ(.)4

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

د /حفيظة السيد الحداد – االتجاىات المعاصرة بشأف اتفاؽ التحكيـ ،مرجع سابق – ص 161
د /أحمد عبد الكريـ سالمة :مرجع سابق ،ص .457
د/مصطفى الجماؿ :مرجع سابق ،ص .475
د /أحمد مخموؼ :مرجع سابق ،ص  .247د /باسمو لطفي دباس :مرجع سابق ،ص 509

- 43 -

المطمب الثالث
امتداد آثار اتفاق التحكيم في مجموعة الشركات

مجموعة الشركات :ىي تمؾ المجموعة التي تضـ عدداً مف الشركات التي ترتبط فيما بينيا مف الناحية
اإلقتصادية وتبدو وكأنيا كياف اقتصادي واحد وتسعى إلي تحقيق غرض مشترؾ وتخضع الستراتيجية
اقتصادية واحدة ،إال أنيا مع ذلؾ تظل مستقم ًة مف الناحية القانونية ،إذ يبقي لكل شركة شخصيتيا
القانونية المستقمة (.)1
ومف أمثمتيا :مجموعة الشركات التي تيدؼ إلي تنفيذ مشاريع صناعية أو خدمية مثل المطارات
ومحطات الطاقة أو مترو األنفاؽ وأيضا شركات توزيع المنتجات والبضائع

()2

واألصل أال تمتزـ أيو

شركة مف الشركات المكونة لمجموعة الشركات باتفاؽ التحكيـ الوارد في العقد الذي أبرمتو إحدى ىذه
الشركات ،وىذا األصل يقتضيو أوالً :مبدأ نسبية آثار اتفاؽ التحكيـ باعتباره عقداً.
ثانياً :تمتع كل شركة مف الشركات المكونة لمجموعة الشركات بشخصية قانونية مستقمة فمف أبرـ
العقد ووقع عميو فيو وحده الممتزـ باتفاؽ التحكيـ الوارد بو(.)3
وعمى الرغـ مف القاعدة السابقة ،فإف الواقع العممي أثبت أنو في بعض األحياف تقوـ الشركة األـ أو
شركة أخرى مف شركات المجموعة ،التي لـ توقع عمى العقد بالمساىمة الفعالة في المفاوضات الخاصة
بشأف العقد محل المنازعة أو تكوف قد ساىمت بشكل رئيسي سواء في تنفيذه أو في فسخو(.)4
()1
()2
()3

د/أحمد عبد الكريـ سالمة :مرجع سابق ،ص .459
د /باسمو لطفي دباس :مرجع سابق ،ص .515
د /باسمو لطفي دباس :مرجع سابق ،ص .515

- 44 -

وىنا يطرح التساؤل :ىل يمتد اتفاق التحكيم إلى ىذه الشركة أو الشركات األخرى في المجموعة التي
لم توقع عمى العقد المدرج بو اتفاق التحكيم ؟
يمكف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ مف خالؿ اآلتي:

أوالً :مدى امتداد اتفاق التحكيم إلي الشركات األخرى في المجموعة:
ثار جدؿ فقيي وقضائي بشأف امتداد شرط التحكيـ الوارد في عقد أبرـ بيف شركة تنتمي إلى مجموعة
شركات وشخص مف الغير ،إلى باقي الشركات األعضاء في ىذه المجموعة أو بعض منيا حيث إنقسـ
الرأي إلي اتجاىيف:
-1االتجاه األوؿ :ىو رفض مد اتفاؽ التحكيـ إلى باقي شركات المجموعة ،حيث ذىب جانب مف
الفقو()1؛ إلي أف شرط التحكيـ الذي تبرمو إحدى الشركات ال يمزـ باقي شركات المجموعة ،وىذا االتجاه
قد أخذ بالتفسير الضيق التفاؽ التحكيـ ،مستنداً في ذلؾ إلى أف شركات المجموعة واف كاف يجمعيا
وحدة المصمحة االقتصادية ،إال أنيا مع ذلؾ تتمتع باستقالؿ قانوني ،حيث تتمتع كل منيا بشخصية
قانونية مستقمة ،وأيضاً فإف القوؿ بامتداد شرط التحكيـ يتعارض مع الطبيعة الرضائية واالتفاقية التفاؽ
التحكيـ كما أف إرادة األطراؼ في حل النزاع بالتحكيـ يجب أف تكوف صريحة ومؤكدة وواضحة(،)2
ويرى جانب مف الفقو أف العقد الذي تبرمو أي مف الشركتيف ال يسري في مواجية الطرؼ اآلخر حتى
ولو كاف يمس مصالح الشركة األخرى إذ يقوؿ "أما بالنسبة لمشركة األـ والشركة التابعة ليا ،فإف ٍ
لكل
مف الشركتيف شخصيتيا المعنوية المستقمة ،وليذا فإف اتفاؽ التحكيـ الذي تبرمو أي مف الشركتيف ال
()4
()1
()2

د /عبد الرزاؽ أحمد السينوري :مرجع سابق ،ص 794
د /إبراىيـ أحمد إبراىيـ :مرجع سابق ،ص .112
د /أحمد عبد الكريـ سالمة :مرجع سابق ،ص .462
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يسرى إال في مواجية الطرؼ الذي ىي فيو دوف الشركة األخرى  ،ىذا ولوكاف العقد المبرـ مف شركو
األـ المتضمف شرط التحكيـ يمس مصالح الشركة التابعة  ،أو كاف العقد المتضمف شرط التحكيـ الذي
أبرمتو الشركة التابعة أو كاف العقد المتضمف شرط التحكيـ الذي أبرمتو الشركة التابعة يؤثر في نشاط
الشركة األـ

()1

وقد صدرت عدة أحكاـ قضائية تؤيد ىذا االتجاه ،منيا ذلؾ الحكـ الذي قضي فيو بأف

" الشركة التي لـ توقع عمى العقد المبرـ بواسطة إحدى شركات المجموعة التي تنتمي إلييا والمتضمف
شرط التحكيـ ال تعد طرفاً في العقد وال تمتزـ بشرط التحكيـ الواردة بو واف تدخمت في المفاوضات
السابقة عمى إبراـ العقد(.)2

 -2االتجاه الثاني :امتداد شرط التحكيـ إلى مجموعة الشركات:
إذ يرى ىذا االتجاه وجوب التحرر مف التفسير التقميدي أو الضيق التفاؽ التحكيـ ،والسماح
التفاؽ التحكيـ ولو بشكل جزئي بأف يرتب آثاره أيضاً في مواجية الغير الذي لـ يكف موقعاً عمى ىذا
االتفاؽ ،أي لـ يكف طرفاً فيو إذا ثبت مف الظروؼ المحيطة بيذا العقد أف ىذا الغير ،بالنظر إلي
الظروؼ والروابط االقتصادية المتصمة بالغير وبالدور الذي ساىـ فيو في إبراـ العقد ،يتعيف االحتجاج
باتفاؽ التحكيـ في مواجيتو ،إذ يتعيف تغميب فكرة الوحدة االقتصادية التي توجد وراء فكرة مجموعة
الشركات عمى إعتبار التعدد القانوني لموحدات المكونة ليذه المجموعة وعميو فإف اتفاؽ التحكيـ الذي
تبرمو إحدى شركات المجموعة يمزـ الشركات األخرى الداخمة في ىذه المجموعات ،فاتصاؿ الشركات
الداخمة في المجموعة بالمعاممة التجارية الدولية يتـ عف إرادة ظاىرة لدييا في االلتزاـ بشرط التحكيـ

()1
()2

د /فتحي والي :قانوف التحكيـ بيف النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص .175
مشا اًر لدى د /أحمد عبد الكريـ سالمة :مرجع سابق :ص.459
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الذي أبرمتو إحدى شركات المجموعة( .)1وينكشف ىذا االتصاؿ بالمعاممة التجارية إما مف خالؿ
المشاركة في المفاوضات عمى العقد أو مف خالؿ المساىمة في تنفيذ العقد(.)2

()1
()2

د/حفيظة السيد حداد :االتجاىات المعاصرة بشأف اتفاؽ التحكيـ ،مرجع سابق ،ص.139
د/أحمد مخموؼ :مرجع سابق ،ص .235
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المبحث الثالث
انقطاع ميعاد تقادم الحق الموضوعي وحق إقامة الدعوى
تنص التشريعات الوطنية المقارنة عمي مواعيد لسقوط الحق الموضوعي بالتقادـ ،واألسباب التي تؤدي
إلي قطع ىذا التقادـ ،وليس مف بينيا اتفاؽ التحكيـ ..السؤاؿ الذي يطرح نفسو :ىل يعد اتفاؽ التحكيـ
مف قبيل األسباب التي تؤدي إلى قطع التقادـ ؟
لإلجابة عمي ىذا التساؤؿ ،نجد أف الفقو قد فرؽ بيف حالتيف:
األولى :حالة االتفاؽ عمى التحكيـ قبل رفع الدعوى.
الثانية :حالة االتفاؽ عمى التحكيـ بعد رفع الدعوى.

أوالً :إبرام اتفاق التحكيم قبل رفع الدعوى:
اختمف الفقو بشأف أثر إبراـ اتفاؽ التحكيـ في مثل ىذه الحالة إلى ثالثة آراء.
الرأي األوؿ :ذىب إلى أف االتفاؽ عمى التحكيـ في مثل ىذه الحالة مف شأنو قطع مدة التقادـ ،شأنو
في ذلؾ شأف التكميف بالحضور عمى إعتبار أف االتفاؽ عمى التحكيـ في ذاتو يعد مانعاً قانونياً يحوؿ
دوف المجوء إلى القضاء ،ويعد بمثابة مطالبة بالحق بالنسبة إلى الدائف ،وال تبدأ مدة جديدة لمتقادـ إال
بعد سقوط ذات المشارطة بالتقادـ أو بعد انقضاء الخصومة أماـ المحكـ بغير حكـ في موضوعيا أو
بعد إعالف الحكـ الصادر مف المحكـ(.)1

()1

د/أحمد أبو الوفا :عقد التحكيـ واجراءاتو ،مرجع سابق ،ص  .152ود /مصطفي الجماؿ ود/عكاشة :مرجع سابق ،ص . 155

ود/ناريماف عبد القادر :مرجع سابق ،ص .280
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الرأي الثاني :ذىب إلى أف اتفاؽ التحكيـ ليس مف شأنو قطع مدة التقادـ ،ألنيا ال تنقطع إال
باإلجراءات الواردة في القانوف المدني عمى سبيل الحصر والتحكيـ ليس مف بينيا (.)1
الرأي الثالث :فيرى أف مجرد تحرير مشارطو التحكيـ والتوقيع عمييا ال يقطع في ذاتو مده التقادـ،
باعتبار أف المشارطة ليست إال اتفاقاً عمى عرض نزاع معيف عمى محكميف والنزوؿ عمى حكميـ  ،وال
تتضمف مطالبة بالحق أو تكميفاً لمخصوـ بالحضور أماـ ىيئة التحكيـ  ،وانما يحصل االنقطاع نتيجة
لمطمبات التي يقدميا الدائف لممحكمة أثناء السير في التحكيـ إذا كانت تتضمف تمسكو بحقو  ،أو إذا
تضمنت إق ار اًر مف المديف بحق الدائف كما لو اعترؼ بوجود الديف وانحصر النزاع المعروض عمى
التحكيـ في مقدار ىذا الديف(.)2
رأي الباحث:
إننا نرى أف الرأي القائل بأف اتفاؽ التحكيـ ليس مف شأنو قطع التقادـ وأف التقادـ ينقطع باألسباب
الواردة حص اًر بالقانوف المدني ،فيذا محل نظر ،وذلؾ ألف القانوف المدني الفمسطيني رقـ ( )4لسنة
 2012المطبق في قطاع غزة ،بعد أف نص عمى األسباب التي بالتقادـ كالمطالبة القضائية والتنبيو
والحجز فقد جاء بنص وىو " وبالطمب الذي يتقدـ بو الدائف لمتمسؾ بحقو أثناء السير في إحدى
الدعاوي"()3؛ فيذا النص يمكف أف نستخمص منو أف المشرع الفمسطيني أراد أف يقطع التقادـ عندما
يظير الدائف أنو ما زاؿ متمسكاً بحقو ولـ يتنازؿ أو يتقاعس عف طمبو حتى يسقط بالتقادـ .لذا فإننا

()1

د /عبد اليادي عباس – التحكيـ الداخمي في القانوف السوري المقارف – مرجع سابق – ص 171

()2

د/أحمد السيد صاوي :التحكيـ طبقا لمقانوف  27لسنة  ،1994مرجع سابق – ص  . 56د /فتحي والي :قانوف التحكيـ في النظرية

()3

نصت المادة ( )421مف القانوف المدني الفمسطيني عمى أنو" ينقطع التقادـ بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة

والتطبيق ،مرجع سابق ،ص  . 186وعبد الرزاؽ السنيوري  :مرجع سابق ،ص .1303

وبالتنبيو وبالحجز ،وبالطمب الذي يتقدـ بو الدائف لمتمسؾ بحقو أثناء السير في إحدى الدعاوى".
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نرجح الرأي بأف مجرد تحرير مشارطو التحكيـ والتوقيع عمييا ال يقطع في ذاتو مده التقادـ ،باعتبار أف
المشارطة ليست إال اتفاقاً عمى عرض نزاع معيف عمى محكميف والنزوؿ عمى حكميـ.

ثانياً :إبرام اتفاق التحكيم بعد رفع الدعوى:
ال خالؼ في ىذه الحالة أف التقادـ عمى أصل الحق ينقطع بالمطالبة القضائية؛ فالتقادـ في مثل ىذه
الحالة ال ينقطع بإبراـ اتفاؽ التحكيـ  ،وانما برفع الدعوى أماـ القضاء ،ويظل ىذا األثر ما دامت
الخصومة قائمة  ،ويبقى أصل الحق في مأمف مف أي سقوط (.)1
واذا حدث انقطاع كأثر إلبراـ اتفاؽ التحكيـ فإف مدة سقوط جديدة لمحق تبدأ بعد االنقطاع الذي حدث
كأثر لممطالبة بالحق أماـ المحكـ  ،ويبدأ حساب مدة السقوط بعد انقضاء الخصومة أماـ المحكـ دوف
صدور حكـ في الموضوع سواء بإنتياء الميمة المحددة اتفاقاً أو قانوناً إلصدار حكـ التحكيـ

()2

واذا

حدد القانوف ميعاداً يتعيف رفع الدعوى خاللو واال انقضى الحق في إقامة الدعوى  ،فإف إبراـ اتفاؽ
التحكيـ -حوؿ الحق الذي ترفع الدعوى القتضائو – يقطع مدة التقادـ فال يسقط الحق في إقامة
الدعوى وتبدأ مدة سقوط جديدة لمخصومة(.)3
والجدير بالذكر أف قياـ القوه القاىرة ليس مف شأنو إىدار اتفاؽ التحكيـ وانما كل ما يترتب عميو ىو
وقف سرياف الميعاد المحدد لعرض النزاع عمى التحكيـ إف كاف لو ميعاد محدد ،وذلؾ ألف أثر القوة
القاىرة عمى المواعيد أصل مف أصوؿ التقاضي سواء تـ ذلؾ أماـ القاضي أو المحكـ(.)4

()1

د/أحمد أبو الوفا :عقد التحكيـ واجراءاتو ،مرجع سابق ،ص .150

()2

د/ناريماف عبد القادر :مرجع سابق ،ص .281

()4

د/أحمد السيد صاوي :قانوف التحكيـ رقـ  27لسنة  – 1994مرجع سابق ،ص  .56د /ناريماف عبد القادر :مرجع سابق ،ص .281

()3

د/فتحي والي :قانوف التحكيـ في النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص  186وما بعدىا.

- 51 -

المبحث الرابع
جواز التنازل عن اتفاق التحكيم
سبق إف ذكرنا أف القوة الممزمة التفاؽ التحكيـ تحوؿ دوف نقض االتفاؽ أو تعديمو أو التحمل
منو باإلرادة المنفردة ألحد الطرفيف ولما كانت اإلرادة المشتركة ألطراؼ التحكيـ ىي التي سمبت
االختصاص عف قضاء الدولة ومنحتو إلى ىيئة التحكيـ  ،فإنو يجوز ليما أيضا وباتفاقيما المشترؾ،
التنازؿ عف ىذا الطريق مف طرؽ الفصل في المنازعات.
فالتحكيـ شرع لمصمحة األطراؼ ،لذلؾ فإنو ال يتعمق بالنظاـ العاـ  ،ومف ثـ يجوز لألطراؼ التنازؿ
عنو والرجوع إلى قضاء الدولة ،والتنازؿ عف اتفاؽ التحكيـ قد يكوف صراح ًة أوضمناً ،كما أنو قد يكوف
قبل رفع الدعوى أماـ القضاء أو خالؿ نظر الدعوى أماـ القضاء كما إف التنازؿ قد يكوف أماـ المحكـ
وقبل الفصل في موضوع النزاع باالتفاؽ عمى إنياء اإلجراءات عمى النحو اآلتي:
التنازل الصريح :يكوف باتفاؽ الطرفيف صراحة عمى الرجوع إلى قضاء الدولة وىذا االتفاؽ قد تتـ
صورتو ،عقد أو في صورة إعالنات عمى يد محضر ،أو مجرد خطابات متبادلة يعمف فييا الطرفاف
رغبتيما في التنازؿ عف اتفاؽ التحكيـ ومف ثـ عرض النزاع عمى قضاء الدولة (.)1
التنازل الضمني :فيكوف بالسكوت عف الدفع بوجود اتفاؽ التحكيـ والسير في الدعوى دوف إثارة ذلؾ

()2

ٍ
وجود اتفاؽ عمى التحكيـ ،فيحضر
ويتحقق ذلؾ بأف يقوـ المدعي بإقامة دعواه أماـ قضاء الدولة رغـ

()1
()2

د/أحمد أبو الوفا :عقد التحكيـ واجراءاتو ،مرجع سابق ،ص .154
د/ناريماف عبد القادر :مرجع سابق ،ص .282
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المدعى عميو أماـ القضاء ،دوف إثارة الدفع بوجود اتفاؽ عمى التحكيـ ،فيستفاد مف مسمؾ الخصوـ
التنازؿ الضمني عف اتفاؽ التحكيـ(.)1
 التنازؿ قبل رفع الدعوى أماـ القضاء: يكوف باالتفاؽ بيف الطرفيف عمى عدـ سموؾ طريق التحكيـ والرجوع إلى قضاء الدعوى وىذا التنازؿقد يكوف صريحاً وقد يكوف ضمنيا.
وأما التنازؿ عف اتفاؽ التحكيـ خالؿ نظر الدعوى أماـ القضاء:
فقد يكوف صراحة بأف يقوـ المدعى عميو بالدفع بعدـ قبوؿ الدعوى لوجود اتفاؽ تحكيـ ثـ يتنازؿ عف
ىذا الدفع صراحة ويتكمـ في الموضوع  ،وقد يكوف التنازؿ ضمنياً ويستفاد مف ذلؾ مف مسمؾ الخصوـ
 ،كأف يقوـ المدعى بالمجوء إلى قضاء الدولة ويحضر المدعى عميو وال يثير الدفع الشكمي بوجود اتفاؽ
تحكيـ في موعده قبل التحدث في الموضوع (.)2
وأخي ار قد يكوف التنازؿ عف اتفاؽ التحكيـ أماـ المحكـ أو ىيئة التحكيـ قبل الفصل في موضوع النزاع
وذلؾ باالتفاؽ عمى إنياء إجراءات التحكيـ ومف ثـ يعود االختصاص بعرض النزاع إلى قضاء
الدولة(.)3
فم ػػثالً ن ػػص ق ػػانوف التحك ػػيـ المص ػػري رق ػػـ  27لس ػػنو  .1994ف ػػي الم ػػادة ( )1/48عم ػػى أن ػػو" :تنتي ػػي
إجراءات التحكيـ بصدور الحكـ المنيي لمخصومة كميػا أو بصػدور أمػر بإنيػاء إجػراءات التحكػيـ ..كمػا

()1

د /صفوت أحمد عبد الحفيظ :دور االستثمار األجنبي في تطور أحكاـ القانوف الدولي الخاص ،دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية،

 ،2005ص .346

( )2د/باسمو لطفي دباس :مرجع سابق ،ص.354
()3

د/أحمد أبو الوفا :عقد التحكيـ واجراءاتو ،مرجع سابق ،ص .155

- 52 -

تنتيػػي أيضػاً بصػػدور قػرار مػػف ىيئػػو التحكػػيـ بإنيػاء إجػراءات فػػي األحػواؿ اآلتيػػة :أ -إذا اتفػػق الطرفػػاف
عمى إنياء التحكيـ" .ويقابميا نص المادة ( )38مف قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ  3لسنو  2000والتي
نصت عمػى أنػو /1 ":أ -عمػى ىيئػة التحكػيـ إصػدار القػرار المنيػي لمخصػومة خػالؿ الموعػد الػذي اتفػق
عميو الطرفاف .ب -ما لـ يتفق الطرفاف عمى خالؼ ذلؾ يجب أف يصدر القرار خالؿ اثني عشر شي اًر
مػف تػػاريخ بػػدء إجػراءات التحكػػيـ ،وفػي جميػػع األحػواؿ يجػػوز أف تقػػرر ىيئػة التحكػػيـ مػػد الموعػػد لمػػدة ال
تزيػػد عمػػى سػػتة أشػػير -2 .إذا لػػـ يصػػدر قػرار التحكػػيـ خػػالؿ الموعػػد المشػػار إليػػو فػػي الفقػرة ( )1أعػػاله
جاز ألي مف طرفي التحكيـ أف يطمب مف المحكمة المختصػة أف تصػدر أمػ اًر لتحديػد ميعػاد إضػافي أو
إلنيػػاء إجػ ػراءات التحكػػيـ ،ويك ػػوف ألي مػػف الطػ ػرفيف عندئ ػ ٍػذ رفػػع دع ػػوى إلػػى المحكم ػػة المختص ػػة-3 .
تصػػدر ىيئػػة التحكػػيـ قرارىػػا الفاصػػل فػػي موضػػوع الن ػزاع خػػالؿ ثالثػػة أشػػير مػػف تػػاريخ حجػػز القضػػية
لمحكـ ،ويجوز لمييئة تمديد ىذه المدة إذا دعت الضرورة إلى ذلؾ -4.يصدر قرار التحكيـ باإلجماع أو
بأكثريػػة اآلراء بعػػد المداولػػة إذا كانػػت ىيئػػة التحكػػيـ مشػػكمة مػػف أكثػػر مػػف محكػػـ واحػػد ،أو بق ػرار مػػف
المرجح عند تعذر الحصوؿ عمى األكثرية.
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الفصل الثاني
اآلثار اإلجرائية
تقسيـ:
يترتب عمى اتفاؽ التحكيـ أثراف إجرائياف أحدىما :أثر إيجابي وىو ثبوت اختصاص قضاء التحكيـ،
والثاني :أثر سمبي :وىو االمتناع عف المجوء إلى قضاء الدولة  ،وسنخصص لكل منيما مبحثاً مستقالً.

المبحث األول
األثر اإليجابي التفاق التحكيم
ثبوت اختصاص قضاء التحكيـ ىو األثر األىـ التفاؽ التحكيـ مف الناحية اإلجرائية إذ أنو يجعل
()1

قضاء التحكيـ ىو صاحب الوالية في تسوية النزاع المبرـ بشأنو اتفاؽ التحكيـ

فيتعيف عمى األطراؼ

االلتزاـ بمضموف االتفاؽ المبرـ بينيـ وعرض النزاع عمى ىيئة التحكيـ المكمفة بالفصل فيو

()2

ومقتضى

ثبوت سمطة الفصل في النزاع لقضاء التحكيـ  ،وأف يبدأ األطراؼ المحتكموف في اتخاذ إجراءات
التحكيـ ،التي تبدأ مف اليوـ الذي يتسمـ فيو المدعي عميو إخطار أو طمب التحكيـ مف المدعي  ،ثـ
قياميـ بتشكيل ىيئة التحكيـ ،واالتفاؽ عمى اإلجراءات الالزمة لتيسير الميمة التحكيمية ،وانتيائو
بااللتزاـ بالتنفيذ االختياري لمحكـ الصادر في النزاع واالعتداد بو ،واعتباره كأنو قد صدر عف المحكمة
المختصة أصالً بنظر النزاع()3؛ وكما أف اتفاؽ التحكيـ يمزـ أطرافو  ،فإنو قد أثبت سمطة القضاء في
( )1د/أحمد عبد الكريـ سالمة :مرجع سابق ،ص.145

( )2د/محمود السيد عمر التحيوي :مرجع سابق ،ص.192
( )3د/أحمد أبو الوفا :عقد التحكيـ واجراءاتو ،مرجع سابق ،ص.143
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النزاع لممحكميف الذيف اختارىـ ،ويكوف المحكموف بذلؾ ،ىـ قضاة الخصوـ في ىذا النزاع  ،ويمزـ
المحكموف بالفصل في الميمة الموكمة إلييـ ،متى قبموا ذلؾ ،وفقاً لمقيود الواردة في اتفاؽ التحكيـ أو
التي يحددىا القانوف الموضوعي(.)1
ويترتب عمى األثر اإليجابي التفاؽ التحكيـ أف سمطة ىيئة التحكيـ تتحدد وتنحصر في إطار
المنازعات المتفق بشأنيا عمى التحكيـ دوف سواىا مف المنازعات التي قد تنشأ بيف األطراؼ وال يوجد
بشأنيا اتفاؽ عمى التحكيـ  ،بل تتحدد أيضاً بأطراؼ اتفاؽ التحكيـ  ،فال يمكف االحتجاج بو عمى مف
لـ يكف طرفاً وال يمكف لمغير أيضاً أف يتمسؾ بو في مواجية مف ىـ أطراؼ فيو  ،وىوما يطمق عميو
مبدأ نسبية آثار اتفاؽ التحكيـ مف حيث األطراؼ والموضوع(.)2

( )1د/محمود دمحم ىاشـ :مرجع سابق ،ص.206
( )2د/حفيظة السيد الحداد :االتجاىات المعاصرة بشاف اتفاؽ التحكيـ ،مرجع سابق ،ص.134
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المبحث الثاني
األثر السمبي التفاق التحكيم

يتمثل األثر السمبي التفاؽ التحكيـ في سمب االختصاص عف قضاء الدولة بالفصل في النزاع،
واسناد ميمة الفصل فيو إلى ىيئة التحكيـ التي يتـ اختيارىا بمعرفة األطراؼ.
ويتحقق ىذا األثر اإلجرائي أياً كانت الصورة التي أبرـ فييا اتفاؽ التحكيـ ،أي سواء كانت في صورة
شرط تحكيـ اتفق عميو في وقت سابق عمى نشوء النزاع  ،أـ في صورة مشارطة تحكيـ اتفق عمييا بعد
نشوء النزاع(.)1
ويترتب عمى األثر السمبي التفاؽ التحكيـ التزاماف ىما:
األوؿ :التزاـ سمبي ممقى عمى عاتق األطراؼ :باإلمتناع عف إقامة الدعوى أماـ القضاء بشأف النزاع
محل اتفاؽ التحكيـ(.)2
الثاني :التزاـ سمبي ممقى عمى عاتق قضاء الدولة :باإلمتناع عف نظر الدعوى التي يوجد بشأنيا اتفاؽ
التحكيـ  ،سواء كانت إجراءات التحكيـ قد بدأت قبل رفع النزاع إلى قضاء الدولة ،أـ لـ تبدأ بعد ،ما
داـ أحد األطراؼ تمسؾ بسبق وجود اتفاؽ التحكيـ(.)3

( )1د /أحمد أبو الوفا :عقد التحكيـ واجراءاتو ،مرجع سابق ،ص . 143وأحمد عبد الكريـ سالمة :مرجع سابق ،ص.495
2

( ) د /محسف شفيق :مرجع سابق ،ص .198ود /حفيظة السيد الحداد :االتجاىات المعاصرة بشاف اتفاؽ التحكيـ ،مرجع سابق ،ص.173

( )3د/أحمد أبو الوفا :عقد التحكيـ واجراءاتو ،مرجع سابق ،ص.143
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ويمكف القوؿ بأف االلتزاـ السمبي الثاني يأتي كنتيجة حتمية لاللتزاـ السمبي األوؿ .بمعنى أنو إذا لجأ
أحد أطراؼ التحكيـ إلى قضاء الدولة مخالفاً التزامو بعدـ المجوء إليو  ،وتمسؾ الطرؼ األخر بسبق
االتفاؽ عمى التحكيـ  ،تولد االلتزاـ السمبي الثاني متمثال في إمتناع قضاء الدولة عف نظر النزاع(.)1
ويمكف تقسيـ ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب عمى النحو األتي:
المطمب األول :موقف التشريعات والمعاىدات الدولية من قاعدة األثر المانع التفاق التحكيم.
المطمب الثاني :نطاق األثر المانع التفاق الوطنية.
المطمب الثالث :طبيعة الدفع بوجود اتفاق التحكيم ونطاق أعمالو.

( )1د /باسمة لطفى دباس :مرجع سابق ،ص.367
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المطمب األول
موقف التشريعات والمعاىدات الدولية من قاعدة األثر المانع

نصت معظـ التشريعات المقارنة والمعاىدات الدولية عمى األثر المانع التفاؽ التحكيـ:
ففي قانوف التحكـ الفمسطيني رقـ  3لسنة 2000ـ نصت المادة ( )1/7عمى أنو" إذا شرع أحد أطراؼ
التحكيـ في اتخاذ أي إجراء قانوني أماـ أية محكمة ضد الطرؼ اآلخر بشأف ٍ
أمر تـ االتفاؽ عمى
إحالتو ،فيجوز لمطرؼ اآلخر قبل الدخوؿ في أساس الدعوى أف يطمب مف المحكمة وقف ذلؾ اإلجراء
وعمى المحكمة أف تصدر ق ار اًر بذلؾ إذا اقتنعت بصحة اتفاؽ التحكيـ".
وفى قانوف التحكيـ المصري رقـ 27لسنة 1994ـ نصت المادة ( )1/13عمى أنو" يجب عمى المحكمة
التي يرفع إلييا نزاع يوجد بشأنو اتفاؽ تحكيـ أف تحكـ بعدـ قبوؿ الدعوى إذا دفع المدعى عميو بذلؾ
قبل إبدائو أي طمب أو دفاع في الدعوى" .وأكدت محكمة النقض المصرية ىذا المعنى في العديد مف
أحكاميا حيث قضت بأف "الدفع أماـ المحكمة في نزاع رفع إلييا بأنو يوجد بشأنو اتفاؽ عمى التحكيـ،
أثره ىو وجوب الحكـ بعدـ قبوؿ الدعوى ،وشرطو ىو أف يبدى ىذا الدفع قبل إبداء أي طمب أو دفاع
في الدعوى"(.)1
أما قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ ( )2لسنو  2001الفمسطيني فقد نص
بالمادة ( )1/91عمى أنو " :الدفع بعدـ االختصاص المحمي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى

( )1الطعف رقـ  110لسنة  2003جمسة  . 71و أيضاً الطعف رقـ  965لسنة  1985جمسة  – 50مكتب فني  – 36الجزء رقـ  1ص.253
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لقياـ ذات النزاع أماميا أو لالرتباط ،والدفع بالبطالف ،وسائر الدفوع المتعمقة باإلجراءات يجب إبداؤىا
معاً قبل إبداء أي طمب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدـ القبوؿ واال سقط الحق فيما لـ يبد منيا".
أما المشرع اليمني فقد نص بالمادة ( )19مف قانوف التحكيـ رقـ  22لسنة 1992ـ .عمى أنو "عمى
المحكمة التي ترفع أماميا دعوى متعمقة بخالؼ أو نزاع يوجد بشأنو اتفاؽ تحكيـ أف تحيل الخصوـ إلى
التحكيـ ما عدا الحاالت اآلتية:
الغ أو الً يشمل النزاع المطروح أماميا.
إذا تبيف لممحكمة أف اتفاؽ التحكيـ باطل أو ٍ
إذا تابع الطرفاف إجراءات التقاضي أماـ المحكمة فيعتبر اتفاؽ التحكيـ كأنو لـ يكف".
وكذلؾ المشرع التونسي – فقد عالج ىذا األثر المانع التفاؽ التحكيـ بنص الفصميف ( )52-19مف
قانوف التحكيـ التونسي رقـ 42لسنة 1993ـ حيث نص في الفصل ( )19وىو بصدد تنظيـ التحكيـ
الداخمي عمى أنو " :إذا رفع أماـ المحكمة نزاع منشور أماـ ىيئة تحكيـ بموجب اتفاقية تحكيـ فعمييا
التصريح بعدـ اختصاصيا بناء عمى طمب مف أحد األطراؼ ،واذا لـ يسبق لييئة التحكيـ أف تعيدت
بالنزاع فعمى المحكمة أيضا التصريح مف تمقاء نفسيا بعدـ االختصاص" .ثـ نص مرة أخرى عمى ذات
األثر بالفصل  52وىو بصدد تنظيـ التحكيـ الدولي حيث قرر "عمى المحكمة التي ترفع أماميا دعوى
في مسالة أبرمت بشأنيا اتفاقية تحكيـ أف تحيل األط ارؼ إلى التحكيـ إذا طمب منيا ذلؾ أحدىـ في
موعد أقصاه تاريخ تقديـ ممحوظاتو الكتابية في أصل النزاع ما لـ يتضح ليا أف االتفاقية باطمة أو
عديمة األثر أو ال يمكف تنفيذىا"(.)1

( )1مػػف القػوانيف األخػػرى التػػي نصػػت عمػػى ىػػذا األثػػر المػػانع  ،قػػانوف التحكػػيـ العمػػاني رقػـ  47لسػػنة1997ـ بالمػػادة  1/13منػػو ،وقػػانوف التحكػػيـ
األردني الصادر عاـ  1997بالمادة /3ب  ،وكذلؾ المادة ( )1/8مف قانوف التحكيـ البحريني رقـ  9لسنة 1994
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أما المشرع اليولندي فقد نص في المادة ( )1022مف قانوف المرافعات المدنية عمى أف ":المحكمة التي
ترفع أماميا دعوى في مسألة أبرـ بشأنيا اتفاؽ التحكيـ أف تعمق عدـ قبوليا إذا طمب منيا احد الطرفيف
قبل تقديـ دفاعو ما لـ يتضح أف العقد التحكيمي غير صحيح"(.)1
وكذلؾ المشرع السويسري ،قد نص بالمادة السابعة عمى أنو "إذا كاف األطراؼ قد وقعوا عقد تحكيـ
يشمل نزاعاً يمكف إحالتو إلى التحكيـ فعمى المحكمة السويسرية التي يطمب منيا النظر في ىذا النزاع
أف تقرر عدـ اختصاصيا إال في الحاالت اآلتية:
" أ -إذا تبيف لممحكمة أف العقد ألتحكيمي باطالً أو ال ٍغ أو عديـ األثر أو ال يمكف تنفيذه.
ب -إذا لـ يكف مف الممكف تشكيل ىيئة التحكيـ ألسباب تعود بصورة واضحة إلى المدعى عميو في
التحكيـ" (.)2
أما االتفاقيات الدولية التي نصت عمى ىذا األثر المانع التفاؽ التحكيـ .فمنيا ما نصت عميو اتفاقية
نيويورؾ بشأف االعتراؼ وتنفيذ أحكاـ المحكميف األجنبية التي نصت صراحة عمى ىذا المبدأ في الفقرة
الثالثة مف المادة الثانية منيا حيث جاء فييا ":عمى المحكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أماميا نزاع
بناء عمى
حوؿ موضوع كاف محل اتفاؽ مف األطراؼ بالمعنى الوارد بيذه المادة  ،أف تحيل الخصوـ ً
طمب أحدىـ إلى التحكيـ وذلؾ ما لـ يتبيف لممحكمة أف ىذا االتفاؽ باطل أو ال اثر لو أو غير قابل
لمتطبيق"(.)3

( )1نصوص – قانوف المرافقات اليولندية – منشور بالمغة لعربية ،مشا اًر لدى دمحم لماـ صامد :مرجع سابق ،ص .110
() 2نصوص القانوف الفيدرالي السويسري – منشور بالمغة العربية ،مشا اًر لدى دمحم لماـ صامد :مرجع سابق ،ص .110
( )3نصوص االتفاقية منشورة بالمغة العربية بالوقائع المصرية ،عدد 35ممحق.
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وكذلؾ اتفاقية عماف العربية لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ 1987ـ نصت المادة ( )27منيا عمى أف "
االتفاؽ عمى التحكيـ وفق أحكاـ ىذه االتفاقية يحوؿ دوف عرض النزاع أماـ جية قضائية أخرى أو
الطعف لدييا بقرار التحكيـ".
ومف لوائح مراكز التحكيـ :التي تعرضت ليذا األثر المانع ،المادة ( )1/2مف الئحة إجراءات التحكيـ
التجاري لدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية عاـ 1994ـ التي نصت عمى أف ":االتفاؽ عمى
التحكيـ وفق أحكاـ ىذه الالئحة أماـ المركز يحوؿ دوف عرض النزاع أماـ أية جية قضائية أخرى في
أية دولة".
ومف خالؿ ما سبق نخمص إلى أف ىذا األثر المانع التفاؽ التحكيـ ىو مبدأ مستقر عميو في
التشريعات المقارنة والمعاىدات الدولية ،ولوائح مراكز التحكيـ.
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المطمب الثاني
نطاق األثر المانع التفاق التحكيم

سبق أف تعرضنا لألثر المانع التفاؽ التحكيـ ،واستقرار ىذا المبدأ في التشريعات والمعاىدات
الدولية ،ولكف التساؤؿ الذي يطرح نفسو ىو :ىل تعد قاعدة األثر المانع التفاؽ التحكيـ قاعدة مطمقة
وشاممة؟ وبمعنى آخر ىل تعد ىذه القاعدة مف الشموؿ بما يمتنع معو عمى المحكمة المختصة بنظر
النزاع ،نظر جميع المسائل المتصمة بالنزاع المتفق بشأنو عمى التحكيـ ،أـ يظل ليذه المحكمة حتى مع
وجود اتفاؽ التحكيـ االختصاص بنظر بعض المسائل والفصل فيو ؟
يالحظ مف مطالعة التشريعات المقارنة ،والمعاىدات الدولية أنيا لـ تسمب القضاء الوطني حقو في
النظر لبعض المسائل المتصمة بالنزاع محل اتفاؽ التحكيـ ،وانما عمى العكس مف ذلؾ ،جعمت قضاء
الدولة يحتفظ ببعض االختصاصات حتى مع وجود اتفاؽ التحكيـ ،ونظمت العالقة بيف محاكـ الدولة
وىيئات التحكيـ مف جميع جوانبيا بما يجعل لمقضاء دو اًر ىاماً في تفعيل إجراءات التحكيـ وتنفيذ
أحكاميا ،ويقمل في ذات الوقت مف حدة األثر المانع التفاؽ التحكيـ(.)1
ويالحظ أف العالقة بيف محاكـ الدولة وىيئات التحكيـ؛ اتخذت عدة أشكاؿ في التشريعات والمعاىدات
الدولية ،فتارة يكوف لمحاكـ الدولة دور مساعد لييئات التحكيـ في تنظيـ عممية التحكيـ ،وتارة أخرى
يكوف لمحاكـ الدولة دور رقابي عمى إجراءات التحكيـ واألحكاـ الصادرة مف ىيئات التحكيـ ( .)2وذلؾ
عمى النحو اآلتي-:
( )1دمحم لماـ صامد :مرجع سابق ،ص .110
( )2د/دمحم أبو العينيف :دور القضاء التحكيمية ،مقاؿ منشور بمجمة التحكيـ العربي ،العدد الرابع ،لسنة ،2001ص 74وما بعدىا.
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 -1الدور المساعد لقضاء الدولة في عممية التحكيـ:
يعد الدور المساعد لمحاكـ الدولة في غاية األىمية بالنسبة لسير عممية التحكيـ ويتضح ىذا
الدور المساعد مف خالؿ العديد مف القواعد التي قررتيا التشريعات والمعاىدات الدولية.
فمف المستقر والمتعارؼ عميو في التشريعات المقارنة والمعاىدات الدولة أنيا جعمت لقضاء الدولة دو ًار
ىاماً في تعييف ىيئات التحكيـ ،فقد وجدت صعوبات أو مشاكل في تعينييا كما في حالة امتناع أحد
األطراؼ عف تعييف محكمة بعد االتفاؽ عمى التحكيـ ،أو في حالة عدـ اتفاؽ المحكميف عمى تعييف
المحكـ الثالث ،وقد سبق أف تعرضنا لموقف التشريعات والمعاىدات الدولية ولوائح مراكز التحكيـ مف
تقرير اختصاص القضاء بتعييف ىيئات التحكيـ في حالة وجود ما يمنع مف تشكيميا(.)1
وكذلؾ يظير ىذا الدور المساعد لقضاء الدولة مف خالؿ تقرير مبدأ تدخل قضاء الدولة في مجاؿ
جمع األدلة وتقديميا لييئات التحكيـ وحيث أنو لما كاف المحكـ تمتد سمطتو واختصاصو في اتفاؽ
التحكيـ ،فإنو ال يتمتع بسمطة األمر الذي يتمتع بيا القاضي ولذلؾ فإف التشريعات المقارنة.
والسيما الحديثة منيا ،جعمت لييئة التحكيـ الحق في طمب تدخل قضاء الدولة لمساعدتيا في الحصوؿ
عمى األدلة(.)2
أما المشرع المصري فقد نص في المادة ( )37مف قانوف التحكيـ رقـ  27لسنة 1994ـ عمى أف":
يختص رئيس المحكمة المشار إلييا في المادة ( )9مف ىذا القانوف بناء عمى طمب ىيئة التحكيـ بما
يأتي :أ-الحكـ عمى مف يتخمف مف الشيود ،أو يمتنع عف اإلجابة باإلجراءات المنصوص عمييا
بالمادتيف  80-78مف قانوف اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ".ويقابميا نص المادة ( )28مف قانوف
( )1د /باسمة لطفى دباس :مرجع سابق ،ص 381وما بعدىا.
( )2د /سراج حسيف دمحم أبوزيد :التحكيـ في عقود البتروؿ ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة عيف شمس ،1998 ،ص.398
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بناء عمى طمبيا أو طمب أي طرؼ مف أطراؼ
التحكيـ الفمسطيني عمى أنو " -1يحق لييئة التحكيـ ً
التحكيـ أف تدعو أي شاىد لمحضور لمشيادة أو إلبراز أي مستند -2 .يحق لييئة التحكيـ إذا رفض
الشاىد المثوؿ أماـ ىيئة التحكيـ أف يطمب مف المحكمة المختصة إصدار أمر بتأميف حضوره في
التاريخ المحدد لمطمب".
ويرى جانب مف الفقو أنو إذا كاف المشرع قد نص بيذه المادة عمى حالتيف فقط فإنو يمكف
لييئة التحكيـ فييا االستعانة بالقضاء ،إال أنو مع ذلؾ يمكف القياس عمييما وتمكيف ىيئة التحكيـ مف
االستعانة بالقضاء في كل ما يخرج عف اختصاصيا كالتكميف بتقديـ مستندات أو اإلجبار عمى اإلدالء
بالشيادة أو حمف اليميف(.)1
 -2الدور الرقابي لقضاء الدولة عمى العممية التحكيمية:
نصت جميع التشريعات والمعاىدات الدولية عمى قواعد تمكف محاكـ الدولة مف الرقابة عمى العممية
التحكيمية ،سواء أثناء إجراءات التحكيـ( ،)2كما في حاالت رد المحكميف أو بعد إصدار حكـ التحكيـ
كما في حالة االعتراؼ بالحكـ التحكيمي وتنفيذه أو عدـ االعتراؼ بو ،وأيضا في حالة إبطاؿ حكـ
التحكيـ ألسباب مختمفة أو رفض إبطاليا(.)3
ومف كل ما سبق نخمص إلى القوؿ أف األثر المانع التفاؽ التحكيـ لـ يسمب أو يقصي قضاء الدولة
كل دور في العممية التحكمية ،وانما أناط بيا دو اًر رقابياً ،وكذلؾ مساعداً إلجراءات الخصومة
التحكمية ،وطواؿ سيرىا في كافة المراحل حتى إصدار الحكـ المنيي لمخصومة التحكمية.
( )1د /أحمد السيد صاوى :التحكيـ طبقاً لمقانوف  27لسنة 1994ـ ،مرجع سابق ،ص .41د/باسمة لطفى دباس ،مرجع سابق ،ص.386
( )1د /سراج حسيف دمحم أبوزيد :مرجع سابق ،ص.398
( )2د /أحمد السيد صاوى :التحكيـ طبقاً لمقانوف  27لسنة 1994ـ ،مرجع سابق ،ص .41د/باسمة لطفى دباس ،مرجع سابق ،ص.386
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المطمب الثالث
طبيعة الدفع بوجود اتفاق تحكيم ونطاق إعمالو
أوالً :طبيعة الدفع بوجود اتفاق التحكيم:
بينا فيما سبق أف التفاؽ التحكيـ أث اًر مانعاً يؤدي إلى إقصاء قضاء الدولة عف نظر النزاع
المتفق بشأنو عمى التحكيـ ،إال أف السؤاؿ الذي يثار في ىذا الصدد ىو ،ىل يترتب ىذا األثر بمجرد
إبراـ اتفاؽ التحكيـ ،أـ يتعيف عمى األطراؼ التمسؾ بسبق االتفاؽ عمى التحكيـ؟
وىل يجوز لممحكمة أف تقضي مف تمقاء نفسيا بعدـ قبوؿ الدعوى لسبق االتفاؽ عمى التحكيـ؟
استقر الفقو والقضاء والتشريعات المقارنة عمى أنو يجب الدفع بوجود اتفاؽ تحكيـ بشأف النزاع المثار
أماـ القضاء حتى يمكف إعماؿ األثر المانع واقصاء قضاء الدولة عف نظر النزاع(.)1
وىنا يطرح التساؤؿ عف طبيعة الدفع بوجود اتفاؽ التحكيـ؟ وىل ىو دفع بعدـ االختصاص أـ دفع بعدـ
القبوؿ أـ دفع آخر خالفيا لو طبيعة مستقمة؟
وتتضح أىمية تحديد طبيعة الدفع بوجود اتفاؽ التحكيـ أف تصنيف الدفع باتفاؽ التحكيـ طبقاً ألحد
الدفوع السابقة يترتب عميو نتائج خاصة بشأف مدى تعمقو بالنظاـ العاـ وميعاد التمسؾ بو.
انقسـ الفقو والقضاء والتشريعات المقارنة إلى أربعة اتجاىات في شأف طبيعة الدفع بوجود اتفاؽ
التحكيـ ونعرض ليذه االتجاىات:

( )1دمحم لماـ صامد ،مرجع سابق ،ص.125
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االتجاه األول :الدفع بالتحكيم دفع بعدم االختصاص.
ذىب جانب مف الفقو إلى أف الدفع باتفاؽ التحكيـ ىو دفع بعدـ االختصاص ،ألف الغرض منو ىو
إخراج الدعوى مف والية المحكمة المختصة لكي تدخل في والية ىيئة التحكيـ(.)1
ويترتب عمى ذلؾ أف الدفع بالتحكيـ ىو دفع شكمي ،التي ال تتعمق بالنظاـ العاـ ،ومف ثـ يجب
إبداؤىا قبل التعرض لموضوع الدعوى واال سقط الحق فيو ،فإذا اقتنعت المحكمة بيذا الدفع تعيف عمييا
إحالة النزاع إلى ىيئة التحكيـ عمالً بقواعد القانوف اإلجرائي.
وقد أيد ىذا االتجاه جانب مف القضاء المقارف ،حيث ذىبت محكمة النقض المصرية في بعض
أحكاميا الصادرة قبل قانوف التحكيـ رقـ 27لسنة 1994ـ إلى أف" مفاد نص المادة ( )8/8مف قانوف
المرافعات تخوؿ المتعاقديف الحق في المجوء إلى التحكيـ لمنظر فيما قد ينشأ بينيـ مف نزاع كانت
تختص بو المحاكـ أصالً ،فاختصاص جية التحكيـ بنظر النزاع ،واف كاف يرتكف أساساً إلى حكـ
القانوف الذي أجاز استثناء سمب اختصاص جيات القضاء ،إال أنو ينبني مباشرة وفي كل حالة عمى
حدى عمى اتفاؽ الطرفيف ،وىذه الطبيعة االتفاقية التي يتسـ بيا شرط التحكيـ تتخذ قواماً لوجوده تجعمو
غير متعمق بالنظاـ العاـ ،فال يجوز لممحكمة أف تقضي بإعمالو مف تمقاء نفسيا ،وانما يتعيف التمسؾ
بو أماميا ،ويجوز النزوؿ عنو صراح ًة أوضمناً  ،ويسقط الحق فيو لو أثير متأخ اًر بعد الكالـ في
()2

الموضوع ،إذ يعد السكوت عف إبدائو قبل نظر الموضوع نزوالً ضمنياً عف التمسؾ بو

( )1د /رمزي سيف :قواعد تنفيذ األحكاـ ،والمحررات الموثقة ،دوف در نشر ،1968 ،ص .68ود /عبد المنعـ أحمد الشرقاوي :شرح المرافعات
المدنية والتجارية لسنة  ،1949ص .621ود /محسف شفيق :التحكيـ التجاري الدولي ،مرجع سابق ،ص.199
()2الطعػػف رقػػـ  192لسػػنة  1972جمسػػو  – 37مكتػػب فنػػي  ،23الجػػزء األوؿ .ص 168و أيض ػاً الطعػػف رقػػـ  714لسػػنة 1982ـ جمسػػو ،47
مكتب فني  33الجزء األوؿ ص.442
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وقد أخذت محكمة النقض اإليطالية بيذا االتجاه عندما قضت في بعض أحكاميا" :باعتبار الدفع
بالتحكيـ دفعاً ال يتعمق بالنظاـ العاـ شأنو شأف الدفع بعدـ االختصاص المحمى ،مما يوجب التمسؾ بو
()1

قبل الكالـ في الموضوع واال سقط الحق فيو

" .وقد أخذ بيذا االتجاه أيضاً جانب مف التشريعات

فمثالً :نص المشرع الكويتي :بالمادة (  )5/173مف قانوف المرافعات الكويتي عمى أنو "ال تختص
المحاكـ بنظر المنازعات التي اتفق عمى التحكيـ بشأنيا ويجوز النزوؿ عف الدفع بعدـ االختصاص
صراح ًة أوضمناً" .ويقابميا نص المادة ( )7مف قانوف التحكيـ الفمسطيني والتي نصت عمى أنو " -1إذا
شرع أحد أطراؼ التحكيـ في اتخاذ أي إجراء قانوني أماـ أية محكمة ضد الطرؼ اآلخر بشأف أمر تـ
االتفاؽ عمى إحالتو إلى التحكيـ ،فيجوز لمطرؼ اآلخر قبل الدخوؿ في أساس الدعوى أف يطمب مف
المحكمة وقف ذلؾ اإلجراء وعمى المحكمة أف تصدر ق ار اًر بذلؾ إذا اقتنعت بصحة اتفاؽ التحكيـ-2 .
ال يحوؿ رفع الدعوى المشار إلييا في الفقرة السابقة دوف البدء في إجراءات التحكيـ واالستمرار فيو أو
إصدار قرار التحكيـ".
وكذلؾ نص المشرع التونسي ،مف قانوف التحكيـ التونسي رقـ  42لسنة 1993ـ عمى أف "إذا
رفع أماـ المحكمة نزاع منشور أماـ ىيئة تحكيـ بموجب اتفاقية تحكيـ فعمييا التصريح بعدـ اختصاصيا
بطمب مف أحد األطراؼ ،واذا لـ يسبق لييئة التحكيـ أف تعيدت بالنزاع فعمى المحكمة أيضاً التصريح
بعدـ اختصاصيا مف تمقاء نفسيا بعدـ االختصاص "..وكذلؾ فإف المشرع السويسري ،قد نص بالمادة
( )7مف القانوف الدولي الخاص لعاـ 1987ـ عمى أنو" :إذا أبرـ األطراؼ اتفاؽ تحكيـ بشأف نزاع
يجوز فيو التحكيـ فيجب عمى المحكمة السويسرية التي يطمب منيا النظر في ىذا النزاع أف تعمف عدـ

( )1مشا اًر لدى :د/فتحي والى :قانوف التحكيـ في النظرية والتطبيق ،مرجع سابق – ص.181
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اختصاصيا " وجاءت المادة ( )2/186لتكمل ىذا النص بقوليا " يجب إبداء الدفع بعدـ االختصاص
قبل أي دفاع في الموضوع "(.)1

االنتقادات التي وجيت ليذا االتجاه-:
بالرغـ مف تعدد أنصار ىذا االتجاه في الفقو والقضاء والتشريعات المقارنة إال أنو قد وجيت
إليو االنتقادات( )2منيا:
-1إف االتفاؽ عمى التحكيـ ال يؤدي إلى إقصاء قضاء الدولة نيائيا عف نظر النزاع  ،بل يظل ليذا
القضاء اختصاص بنظر بعض المسائل المتصمة بالنزاع المتفق بشأنو عمى التحكيـ.
 -2أنو إذا قيل بأف الدفع باتفاؽ التحكيـ يعد دفعاً بعدـ االختصاص ،فمف الصعب تحديد نوع ىذا
االختصاص ،ألنو ليس متعمقاً باالختصاص الوالئي.
 -3الذي يقسـ االختصاص بيف القضاء العادي والقضاء اإلداري ،كما أنو ليس متعمقاً باالختصاص
النوعي ،وال باالختصاص المحمي ومف ثـ فإنو ال يدخل ضمف أنواع االختصاصات المعروفة في قانوف
أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية.

( )1أيض ػاً بيػػذا الصػػدد المػػادة  1022مػػف اإلج ػراءات المدنيػػة اليولنػػدي و أيض ػاً قػػانوف التحكػػيـ االسػػباني لعػػاـ 1988ـ والمػػادة  19مػػف قػػانوف
التحكيـ الموريتاني لعاـ.2000
( )2د/فتحي والي  :قانوف التحكيـ في النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص ،182باسمة لطفي دباس ،اتفاؽ التحكيـ وأثاره ،مرجع سابق ص
 431د /و د/أحمد أبو الوفاء ،عقد التحكيـ واجراءاتو ،مرجع سابق ص129
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-4إف االختصاص معناه توزيع الدعاوي بيف المحاكـ التابعة لجية قضائية واحدة ،والقوؿ بعدـ
اختصاص قضاء الدولة بنظر النزاع معناه أف المحكـ المختص ،والمحكـ ال يعد قضاء تابعاً إلحدى
المحاكـ القضائية حتى يمكف الحديث عف اختصاصو بالدعوى.

 -2االتجاه الثاني الدفع بالتحكيم ىو دفع بعدم القبول.
يرى جانب كبير مف الفقو المصري

()1

أف الدفع باتفاؽ التحكيـ ىو دفع بعدـ القبوؿ .ذلؾ ألف

اتفاؽ التحكيـ ييدؼ إلى إقصاء قضاء الدولة عف نظر النزاع  ،واسناد ميمة الفصل فيو إلى ىيئة
التحكيـ ،فإف ذلؾ يؤدي إلى تخمف شرط مف شروط قبوؿ الدعوى مما يمتنع معو عمى المحكمة
المختصة قبوليا.
فاتفاؽ التحكيـ ليس مف شأنو نزع االختصاص بنظر النزاع عف قضاء الدولة وانما منع ىذا
القضاء مؤقتاً مف سماع الدعوى ما داـ اتفاؽ التحكيـ موجوداً( ،)2فقد تكوف المحكمة مختصة بنظر
النزاع طبقاً لقواعد االختصاص ولكنيا ممنوعة مف نظره باتفاؽ التحكيـ( .)3إال أف ىذا الفقو قد اختمف
فيما بينو عما إذا كاف الدفع بالتحكيـ ىو دفع شكمي بعدـ القبوؿ أـ دفع موضوعي بعدـ القبوؿ؟
ويالحظ أف أىمية التفرقة بينيما ترجع إلى وقت التمسؾ بيذا الدفع حيث يري جانب مف الفقو بأف الدفع
بوجوب عرض النزاع عمى محكميف ال يختمف في طبيعتو عف الدفع بانتفاء الصفة أو الدفع بعدـ قبوؿ
( )1د/أحمػػد السػػيد صػػاوي :اتفػػاؽ التحكػػيـ طبقػػا لمقػػانوف  27لسػػنو  ،1994مرجػػع سػػابق ،ص  . 64ود /فتحػػي والػػى :اتفػػاؽ التحكػػيـ فػػي النظريػػة
والتطبيق ،مرجع سابق ،ص . 18ود /أحمد أبو الوفا ،عقد التحكيـ واجراءاتو ،مرجع سابق ،ص.134
( )2د /أحمد أبو الوفا :الدفع باالعتداء بشػرط التحكػيـ ىػل ىػو دفػع بعػدـ االختصػاص أـ دفػع بعػدـ القبػوؿ ،مقػاؿ منشػور بمجمػة المحامػاة – العػدد
الثالث ،لسنة 1990ـ ،ص.385
( )3د /أحمد السيد صاوي :مرجع سابق ،ص.64
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الدعوى لرفعيا قبل الميعاد المحدد لذلؾ  ،فال يعد التكمـ في الموضوع مف جانب الخصـ رضا بتولي
القاضي الفصل في الدعوى مما يشق منو النزوؿ عف شرط التحكيـ(.)1
كذلؾ فإف التشريعات المقارنة قد ذىبت إلى النص صراحة عمى أف الدفع بالتحكيـ دفع بعدـ
القبوؿ .ومف ذلؾ ما نص عميو المشرع الفمسطيني بالمادة ( )1/7مف قانوف التحكيـ رقـ  3لسنة
 2000التي جاء فييا ":إذا شرع أحد أطراؼ التحكيـ في اتخاذ أي إجراء قانوني أماـ أية محكمة ضد
الطرؼ اآلخر بشأف أمر تـ االتفاؽ عمى إحالتو إلى التحكيـ ،فيجوز لمطرؼ اآلخر قبل الدخوؿ في
أساس الدعوى بأف يطمب مف المحكمة وقف ذلؾ اإلجراء وعمى المحكمة أف تصدر ق ار اًر بذلؾ إذا
اقتنعت بصحة اتفاؽ التحكيـ" .وكذلؾ فإف المشرع المصري بالمادة ( )13مف قانوف التحكيـ رقـ 27
لسنة 1994ـ التي جاء ":يجب عمى المحكمة التي يرفع إلييا نزاع يوجد بشأنو اتفاؽ تحكيـ أف تحكـ
بعدـ قبوؿ الدعوى إذا دفع المدعى عميو بذلؾ قبل إبدائو أي طمب أو دعوى" .وكذلؾ فإف المشرع
األردني قد نص في المادة (/3ب) مف قانوف التحكيـ األردني الصادر عاـ 1997ـ عمى أنو " إذا شرع
أحد أطراؼ التحكيـ في رفع دعوى لدى محكمة ضد طرؼ آخر في أمر تـ االتفاؽ عمى إحالتو
لمتحكيـ ،جاز لمطرؼ اآلخر قبل الدخوؿ في أساس الدعوى أف يطمب مف المحكمة عدـ قبوؿ الدعوى
وعمى المحكمة إذا وجدت أف االدعاء بوجود االتفاؽ صحيح ،أف تقضي بعدـ قبوؿ الدعوى".
ونص المشرع العماني بالمادة ( )1/13مف قانوف التحكيـ العماني الصادر عاـ  1997عمى أنو "يجب
عمى المحكمة التي يرفع إلييا نزاع يوجد بشأنو اتفاؽ التحكيـ أف تحكـ بعدـ قبوؿ الدعوى إذا دفع
المدعى عميو بذلؾ قبل إبدائو أي ٍ
طمب أو دفاع في الدعوى".

( )1د /أحمد أبو الوفا :عقد التحكيـ واجراءاتو ،مرجع سابق ،ص.139
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االنتقادات التي وجيت إلى ىذا االتجاه:
تتمخص ىذه االنتقادات فيما يمي:
 -1إف ما ذىب إليو أنصاره إعتبار الدفع بالتحكيـ دفعاً بعدـ القبوؿ ،تأسيساً عمى أف االتفاؽ عمى
التحكيـ يعد نزوالً عف سمطة االلتجاء إلى القضاء ومف ثـ تكوف الدعوى فقدت شرطاً مف شروط قبوليا،
ىو قوؿ تنقصو الدقة ألنو يخمط بيف حق التقاضي ،بإعتباره حقاً مف الحقوؽ العامة المكفولة لمكافة ،وال
تقبل التقيد أو التنازؿ مف جانب األفراد وحق الدعوى الذي يعد حقا فردياً باعتبار أف الدعوى ىي وسيمة
لحماية الحق الموضوعي الذي تـ االعتداء عميو(.)1
وعميو فإف االتفاؽ عمى التحكيـ ال يعد تنازالً عف حق التقاضي أو المجوء إلى قضاء الدولة،
وانما يعد اتفاقيـ عمى اقتضاء حقيـ بوسيمة أخرى لحماية حقيـ الموضوعي(.)2
 -2كذلؾ مف شروط قبوؿ الدعوى أف يكوف لصاحبيا مصمحة قائمة يقرىا القانوف ،وأف يكوف صاحبيا
ٍ
صفة في موضوعيا ،وأال يكوف سبق الحكـ في موضوعيا أو تـ التصالح بخصوص موضوعيا.
ذا
وعميو فإف الدعوى التي يرفعيا المدعي أماـ القضاء بشأف النزاع محل التحكيـ ،يتوافر فييا تمؾ الشروط
مف الصفة والمصمحة وعدـ سبق الحكـ في موضوعيا ،فكيف يكوف لممدعى عميو أف يدفع ىذه الدعوى
بعدـ القبوؿ؟ وكيف تقضي المحكمة بعدـ قبوؿ الدعوى بالرغـ مف تحقق شروطيا؟(.)3

( )1د /محمود دمحم ىاشـ :مرجع سابق ،ص.258
( )2د  /محمود دمحم ىاشـ :مرجع سابق ،ص 259وما بعدىا
( )3د /محمود دمحم ىاشـ :مرجع سابق ،ص.260
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 -3إف القوؿ بأف الدفع بوجود اتفاؽ التحكيـ يعد دفعاً بعدـ القبوؿ يؤدي إلى نتائج ال تتفق مع طبيعة
ىذا الدفع()1منيا-:
أية ٍ
أ -إف الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى يجوز إبداؤه في ٍ
حالة كانت عمييا الدعوى ،أما الدفع بالتحكيـ فال بد
مف إبدائو قبل التكمـ في الموضوع واال سقط الحق فيو وىو بذلؾ يعامل معاممة الدفوع الشكمية.
ب -إف الحكـ الصادر مف المحكمة بعدـ قبوؿ الدعوى يحوز حجية األمر المقضي وال يستنفذ والية
محكمة أوؿ درجة ،ومف ثـ يتعيف عمى المحكمة االستئنافية عند إلغائيا الحكـ التصدي لمموضوع وىذا
ما يخالف الوضع بالنسبة لمدفع بالتحكيـ حيث أف الحكـ الصادر بقبوؿ الدفع بالتحكيـ ومف ثـ بعدـ
قبوؿ الدعوى ،ال يستنفذ والية محكمة أوؿ درجة ،حيث يتعيف عمى المحكمة االستئنافية عند إلغائيا
الحكـ ،إعادة القضية إلى محكمة أوؿ درجة مف أجل الفصل فييا(.)2
 -3االتجاه الثالث :الدفع بالتحكيـ ىو دفع إجرائي ببطالف المطالبة-:
()3

أماـ االنتقادات التي وجيت إلى االتجاىيف السابقيف حاوؿ جانب مف الفقو

إيجاد تأصيل لمدفع

بالتحكيـ يتفق مع خصوصية ىذا الدفع .حيث يفرؽ ىذا االتجاه بيف كل مف الدفع بعدـ القبوؿ والدفع
اإلجرائي ليتوصل مف خالؿ ذلؾ إلى أف ىناؾ صمة وثيقة بيف أسباب عدـ القبوؿ وموضوع الدعوى،
في حيف أف الدفع بالتحكيـ ال صمة لو بموضوع الدعوى  ،وانما يوجو إلى إجراءات الخصومة القضائية
فيو ينشئ التزاماً عمى عاتق األطراؼ بعدـ المجوء إلى القضاء ،فالدفع بالتحكيـ ىو الوسيمة التي

( )1د /مصطفي دمحم الجماؿ ود/عكاشة دمحم عبد العاؿ :مرجع سابق ،ص.521
( )2ىذا ما قررتو محكمة النقض المصرية في الطعف رقـ  9لسنة 1976ـ جمسة  42ؽ – 27،الجزء األوؿ ص.138
( )3د /وجدي راغب فيمي :نحو فكرة عامػة لمقضػاء الػوقتي فػي قػانوف المرافعػات ،مقػاؿ منشػور بمجمػة العمػوـ القانونيػة واالقتصػادية ،العػدد األوؿ،
 ،1973ص 115وما بعدىا.
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يستطيع الخصـ بموجبيا منع الطرؼ اآلخر مف استعماؿ حقو في المجوء إلى القضاء .ويترتب عمى
ىذه الصفة اإلجرائية لمدفع باتفاؽ التحكيـ :أ -أنو يجب إبداؤه قبل أي طمب أو دفع موضوعي واال
سقط الحق في إبدائو.
أ -أف المحكمة تفصل في الدفع بالتحكيـ استقالالً وقبل الفصل في الموضوع ،ما لـ تقرر ضمو إلى
الموضوع.
ب -أف الحكـ الصادر في الدفع بالتحكيـ يعد حكماً قاطعاً فاصالً في مسألة إجرائية ،ومف ثـ يستنفذ
والية المحكمة في ىذه المسألة فقط دوف الموضوع ،فإذا ما تـ استئناؼ الحكـ وقررت المحكمة إلغاءه،
وجب إعادة القضية إلى محكمة أوؿ درجة لمفصل في الموضوع ويضيف ىذا الفقو أف الدفع بالتحكيـ
واف كاف دفعاً إجرائياً  ،إال أنو مع ذلؾ دفع ببطالف اإلجراء االفتتاحي لمخصومة أو المطالبة القضائية
 ،إال أف سبب البطالف الذي يثيره ىذا الدفع ليس عيباً شكمياً في المطالبة بل ىو عيب موضوعي
يتعمق بعدـ قابمية المحل ،إذ أف الطمب الذي تتضمنو المطالبة القضائية محل اتفاؽ التحكيـ ،يكوف
قضاء ،ومف ثـ فإف المطالبة القضائية التي تتضمف ىذا الطمب
غير قابل ألف يكوف محالً لممطالبة بو
ً
تكوف مفتقدة ليذا المقضي القانوني ،مما يستوجب بطالنيا ،وىذه ىي وظيفة الدفع بالتحكيـ(.)1
ويترتب عمى تأصيل الدفع بالتحكيـ أنو دفع ببطالف المطالبة القضائية عدة نتائج أىميا:
أ -أف الحكـ الصادر في ىذا الدفع ىو حكـ ببطالف المطالبة القضائية أو صحتيا.

( )1د /وجدي راغب فيمي :مرجع سابق ،ص.122
- 73 -

ب -أف الدفع باتفاؽ التحكيـ غير متعمق بالنظاـ العاـ ومف ثـ يخضع لقواعد البطالف الخاص ،ومف
أىميا أنو ال يجوز التمسؾ بو إال ممف شرع لمصمحتو  ،كما يزوؿ البطالف إذا نزؿ عنو مف شرع
لمصمحتو صراح ًة أوضمناً.
ج -إف إجراء المطالبة القضائية  ،في حالة حكـ بالبطالف ،ال يعد قاطعاً لمدة التقادـ المسقط لمحق.
االنتقادات التي وجيت إلى ىذا االتجاه-:
تتمخص ىذه االنتقادات فيما يمي:
أ -إف اتفاؽ التحكيـ ال يتصل بالئحة الدعوى ،بحيث يكوف الدفع بو دفعاً ببطالنيا بسبب عدـ قابمية
المطموب فييا ألف يكوف محالً ليا ،ذلؾ ألف الدفع ببطالف صحيفة الدعوى البد أف يكوف سببو راجعاً
إلييا كالبيانات والعناصر المدونة بيا ،وال يمكف أف يكوف ألمر خارج عنيا مثل االتفاؽ عمى التحكيـ
الذي قد يوجد سابقاً عمى المطالبة كما قد يوجد بالفعل بعد رفعيا وبعد أف يكوف قد رفعت مستوفية
لبياناتيا ،ومستجمعو لعناصرىا ومقتضياتيا الموضوعية والشكمية(.)1
ب -أف القوؿ بأف الدفع بالتحكيـ يوجو إلى إجراءات الخصومة بإعتبار أف اتفاؽ التحكيـ يتضمف تنازالً
عف المجوء إلى قضاء الدولة يقوـ عمى افتراض غير صحيح ،ودليل ذلؾ إمكانية المجوء إلى قضاء
الدولة عند تعذر مواصمة التحكيـ ،بعكس التنازؿ الذي يحوؿ دوف العودة إلى ممارسة الحق الذي تـ
التنازؿ عنو (.)2

( )1د /محمود دمحم ىاشـ :مرجع سابق ،ص.262
( ،)2د /إبػ ػراىيـ ح ػػرب محيس ػػف :طبيع ػػة ال ػػدفع ب ػػالتحكيـ ف ػػي الخص ػػومة المدني ػػة ،دار الثقاف ػػة لمنش ػػر والتوزي ػػع ،الطبع ػػة األول ػػى ،عم ػػاف،1999 ،
ص75وما بعدىا.
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 -4االتجاه الرابع :الطبيعة الخاصة لمدفع بالتحكيـ-:
إزاء االنتقادات الموجية لكل مف االتجاىات السابقة ذىب جانب مف الفقو ()1إلى أف الدفع بالتحكيـ
طبيعة خاصة تقف جنباً إلى جنب مف الدفوع األخرى  ،فعمى غرار الدفع بعدـ االختصاص والدفع
بعدـ القبوؿ والدفع بسبق الفصل ،ليس ىناؾ ما يمنع مف إضافة دفع جديد يسمي " الدفع بالتحكيـ "
وبموجب ىذا الدفع تمتزـ المحكمة أال تقضي بعدـ االختصاص وال بعدـ القبوؿ  ،وانما تقوـ بعمميف
أحدىما سمبي وىو اإلمتناع عف النظر في النزاع  ،والثاني إيجابي وىو توجيو األطراؼ إلى قضاء
التحكيـ .ويري ىذا الفقو()2أف ىذه الطبيعة الخاصة لمدفع بالتحكيـ يمكف استخالصيا مف االتفاقيات
الدولية التي ال تتكمـ عف عدـ االختصاص ،وانما ألزمت المحكمة التي يدفع أماميا بوجود اتفاؽ
التحكيـ أف تحيل األطراؼ إلى قضاء التحكيـ المتفق عمى اختصاصو بنظر النزاع ،ومف ذلؾ ما نصت
عميو اتفاقية جنيف لسنة 1927ـ في المادة ( )1/4التي نصت عمي أف "تحيل محاكـ الدوؿ المتعاقدة
المختصة بنزاع يتعمق بعقد مبرـ بيف األشخاص المشار إلييـ ،..ذوي الشأف إلى قضاء المحكميف بناء
عمي طمب أحدىـ ..وكذلؾ ما نص عميو القانوف النموذجي لمجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدولي
لعاـ 1985ـ بالمادة(" )1/8عمى المحاكـ التي ترفع أماميا دعوى في مسألة أبرـ بشأنيا اتفاؽ تحكيـ ،
أف تحيل الطرفيف إلى التحكيـ ،إذا طمب منيا ذلؾ أحد الطرفيف مف موعد أقصاه تاريخ تقديـ بيانو
األوؿ في موضوع النزاع "
كما يرى ىذا الفقو أنو يمكف استخالص ىذه الطبيعة الخاصة لمدفع كما في قانوف التحكيـ السويدي
لعاـ 1999ـ الذي ميز اتفاؽ التحكيـ وسماه باسمو وىو" الدفع بوجود اتفاؽ التحكيـ" دوف أف يصفو
( )1د /أحمد عبد الكريـ سالمة :مرجع سابق ،ص .505
( )2د /أحمد عبد الكريـ سالمة :مرجع سابق ،ص 507وما بعدىا.
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بعدـ االختصاص أو بالدفع بعدـ القبوؿ  ،حيث نصت الفقرة الثانية مف المادة الرابعة منو عمى أف "
كل دفع يتعمق بوجود اتفاؽ التحكيـ ،يجب أف يبدى في مستيل النزاع أماـ محكمة الدولة وال يكوف
لمدفوع التي تبدي الحقاً أي أثر(.)1

رأي الباحث:
حيث أرى أف الدفع بالتحكيـ ليس دفعاً بعدـ االختصاص ،وذلؾ ألف المحكمة بالرغـ مف امتناعيا
عف نظر الدعوى  ،إال أنيا مع ذلؾ تختص بنظرىا والدليل عمى ذلؾ أنو يمكف لألطراؼ المجوء إلييا
حتي مع وجود التحكيـ لطمب المساعدة والتدابير الوقتية والتحفظية وغير ذلؾ مف أوجو المساعدة ،فمو
ٍ
مختص لما استطاع األطراؼ العودة إليو ،وال سيما أف ىذا االمتناع عف نظر
كاف القضاء غير
الدعوى يزوؿ إذا كاف اتفاؽ التحكيـ باطالً أو غير ممكف إعمالو .وكذلؾ فإنني لست مع الرأي القائل
بأف الدفع بالتحكيـ ىو دفع جديد يسمي " الدفع بالتحكيـ " وتمتزـ المحكمة بموجبو أف تحيل أو توجو
األطراؼ إلى قضاء التحكيـ دوف أف تحكـ بعدـ االختصاص أو بعدـ القبوؿ  ،وذلؾ ألف ىذا الرأي
ركز جل اىتمامو عمى تسمية الدفع دوف أف يوضح طبيعتو وحقيقتو وآثاره والنتائج المترتبة عميو؛
فضالً عما يثيره ىذا الرأي مف مشاكل عممية تنتج عف ماىية المعنى المقصود بتوجيو األطراؼ إلى
التحكيـ؛ وبمعني آخر عند عرض النزاع عمى المحكمة :ىل تقضي بإحالة األطراؼ إلى قضاء التحكيـ
عمالً بالمادة ( )93مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ ( )2لسنو ،2001

( )1د /أحمد عبد الكريـ سالمة :مرجع سابق ،ص 507وما بعدىا.

- 76 -

والمادة (  )110مف قانوف المرافعات المصري

()1

؟ وىذا فضالً عف أنو ال يكوف إال في حالة القضاء

بعدـ االختصاص ،فإنو قد ال يمكف تحققو كما في الحاالت التي ال تكوف فييا ىيئة التحكيـ قد تشكمت
بعد ،أـ أف المحكمة ترفض نظر الدعوى وتشير إلى توجيو األطراؼ إلى المجوء إلى قضاء التحكيـ،
وىذه النتيجة غير مستساغة ؟ ولذلؾ فإنو يمكف القوؿ بأف الدفع بالتحكيـ ىو دفع خاص وضع لو
المشرع أحكامو الخاصة واف سماه دفعاً بعدـ القبوؿ فيو ال يتعمق بالنظاـ العاـ ويجب إبداؤه قبل نظر
الموضوع واال سقط الحق فيو وال يجوز لممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا.
ويمكف تفسير ىذه الطبيعة الخاصة لمدفع بالتحكيـ بأنو لما كانت أحكاـ التحكيـ وقواعده في معظميا
إف لـ تكف جميعيا اتفاقية ،وتكمل إرادة األطراؼ فإف المشرع الفمسطيني سف ليـ قاعدة خاصة تمكنيـ
مف الدفع بالتحكيـ إذا ارتأى أحدىـ إثارة ىذا الدفع  ،مثمما فعل المشرع قبل ذلؾ بشأف تقادـ الحق في
الدعوى؛ ويترتب عمى تمؾ الطبيعة والقواعد الخاصة لمدفع بالتحكيـ أف المحكمة تقضي بعدـ قبوؿ
الدعوى إذا دفع بو أماميا ،أـ أنيا ال تطبق عمى الدفع بالتحكيـ القواعد المتأصمة في قانوف اصوؿ
المحاكمات المدنية والتجارية بشأف الدفع بعدـ القبوؿ وانما تطبق األحكاـ التي نص عمييا قانوف
التحكيـ "مف المادة ( )7مف قانوف التحكيـ الفمسطيني".

( )1نصت المادة ( )93مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني عمى أنو " عمى المحكمة إذا قضت بعدـ اختصاصيا أف تأمر
بإحالة الدعوى بحالتيا إلى المحكمة المختصة .وتمتزـ المحكمة المحاؿ إلييا الدعوى بنظرىا .ونصت المادة ( )110مف القانوف المرافعات
المصري عمى أنو "عمى المحكمة إذا قضت بعدـ إختصاصيا أف تأمر بإحالة الدعوى بحالتيا إلى المحكمة المختصة ،و لو كاف عدـ
اإلختصاص متعمقاً بالوالية و يجوز ليا عندئذ أف تحكـ بغرامة ال تجاوز مائة جنيو و تمتزـ المحكمة المحاؿ إلييا الدعوى بنظرىا".
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ثانياً :نطاق أعمال الدفع بوجود اتفاق التحكيم:
يثور التساؤؿ عف مدى التزاـ المحكمة التي رفع إلييا النزاع بالرغـ مف وجود اتفاؽ التحكيـ بالحكـ بعدـ
قبوؿ الدعوى ،إذا دفع بو وحتى ولو كاف اتفاؽ التحكيـ باطالً أو غير قابل لمتطبيق؟ نجد مف استقراء
التشريعات والمعاىدات أف ىناؾ اتجاىيف في ىذا الشأف-:
 -1االتجاه األوؿ :ذىبت التشريعات والمعاىدات الدولية إلى النص صراحة عمى أف لممحكمة سمطة
الفصل في النزاع ،بالرغـ مف الدفع بوجود اتفاؽ التحكيـ ،إذا ثبت لدييا أف اتفاؽ التحكيـ باطل أو غير
قابل لمتطبيق(.)1
ومف التشريعات التي نصت عمى ذلؾ-:
أ -ما نص عميو المشرع الفمسطيني بالمادة ( )7مف قانوف التحكيـ عمى أنو " إذا شرع أحد أطراؼ
التحكيـ في اتخاذ أي إجراء قانوني أماـ أية محكمة ضد الطرؼ اآلخر بشأف ٍ
أمر تـ االتفاؽ عمى
إحالتو إلى التحكيـ ،فيجوز لمطرؼ اآلخر قبل الدخوؿ في أساس الدعوى أف يطمب مف المحكمة وقف
ذلؾ اإلجراء وعمى المحكمة أف تصدر ق ار اًر بذلؾ إذا اقتنعت بصحة اتفاؽ التحكيـ".
ب  -ما نص عميو المشرع التونسي بالمادة ( )52مف قانوف التحكيـ التونسي الصادر عاـ 1993ـ
والتي جاء فييا أف " :عمى المحكمة التي ترفع أماميا دعوى في مسألة أبرمت بشأنيا اتفاقية تحكيـ أف
تحيل األطراؼ إلى التحكيـ إذا طمب منيا أحدىـ .....ما لـ يتضح ليا أف االتفاقية باطمة أو عديمة
األثر أو ال يمكف تنفيذىا ".

( )1د /أحمد عبد الكريـ سالمة :مرجع سابق ،ص.508
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ت -وكذلؾ أيضاً ما نص عميو المشرع البحريني بالمادة ( )1/8مف قانوف التحكيـ البحريني الصادر
عاـ 1994ـ والتي جاء فييا أف " :عمى المحكمة التي ترفع أماميا دعوى في مسألة أبرـ بشأنيا اتفاؽ
تحكيـ أف تحيل الطرفيف إلى التحكيـ إذا طمب منيا ذلؾ أحد الطرفيف .....ما لـ يتضح ليا أف االتفاؽ
باطل أو الغ أو عديـ األثر أو ال يمكف تنفيذه(.)1
ث -ومف التشريعات األجنبية التي أخذت بيذا االتجاه ،ما نص عمية المشرع اليولندي بالمادة
()1/1022مف قانوف المرافعات المدنية اليولندي لعاـ 1986ـ التي ورد فييا أف" :عمى المحكمة التي
ترفع أماميا دعوى في مسألة أبرـ بشأنيا اتفاؽ تحكيـ أف تعمف عدـ اختصاصيا إذا طمب منيا ذلؾ
احد الطرفيف قبل تقديـ دفاعو ما لـ يتضح أف العقد التحكيمي غير صحيح"(.)2
ح -وكذلؾ ما نص عميو المشرع السويسري بالمادة ( )7مف القانوف الدولي الخاص عاـ 1987ـ،التي
جاء فييا أنو " :أ -إذا كاف األطراؼ قد وقعوا عقداً تحكيمياً يشتمل نزاعاً يمكف إحالتو إلى التحكيـ
فعمى المحكمة السويسرية التي تطمب منيا النظر في ىذا النزاع أف تعمف عدـ اختصاصيا إال إذا. ....
ب -تبيف لممحكمة أف العقد التحكيمي باطل أو الغ أو عديـ األثر أو ال يمكف تنفيذه (.)3
 ومن المعاىدات الدولية التي أخذت بيذا االتجاه:أ -بروتوكوؿ جنيف لعاـ 1923ـ ،حيث نصت المادة ( )2/4منو عمى أف "إحالة األطراؼ إلى
التحكيـ المنصوص عمييا في الفقرة األولى مف المادة السابعة ،ال تناؿ مف اختصاص المحاكـ في
الحالة التي تكوف فييا مشارطة التحكيـ أو شرط التحكيـ باطالً أو ال أثر لو".
( )1د /سراج حسيف دمحم أبوزيد :مرجع سابق ،ص.392
( )2د/محمود مختار أحمد البربري :مرجع سابق ،ص 47وما بعدىا.
( )3د/أحمد عبد الكريـ سالمة :مرجع سابق ،ص .512ود/باسمة لطفي دباس :مرجع سابق ،ص.376
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ب -وكذلؾ ما نصت عميو اتفاقية نيويورؾ لعاـ 1923ـ حيث نصت بالفقرة الثالثة مف المادة الثانية
عمى أنو "عمى محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أماميا نزاع حوؿ موضوع كاف محل اتفاؽ مف
بناء عمى طمب أحدىـ إلى التحكيـ وذلؾ ما لـ يتبيف لممحكمة أف ىذا
األطراؼ ،أف تحيل الخصوـ ً
االتفاؽ باطل أو ال أثر لو أو غير قابل لمتطبيق".
ت -وىذا ما أخذ بو أيضاً القانوف النموذجي لمجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدولي 1985ـ حيث
نص بالفقرة األولى مف المادة الثامنة عمى أف " عمى المحكمة التي ترفع أماميا دعوى في مسألة أبرـ
بشأنيا اتفاؽ التحكيـ ،أف تحيل الطرفيف إلى التحكيـ ما لـ يتضح ليا أف ىذا االتفاؽ باطل أو الغ أو
عديـ األثر أو ال يمكف تنفيذه".
نخمص مما سبق إلى أف ىذا االتجاه يعطي لممحكمة القضائية سمطة فحص اتفاؽ التحكيـ
لمتأكد مف مدى صحتو أو بطالنو ،ثـ تقرر قابميتو لمتطبيق أو عدـ قابميتو ،وفي الحالة األولى تحكـ
بأعماؿ الدفع بوجود اتفاؽ التحكيـ وتقضي بعدـ قبوؿ الدعوى ،وفي الحالة الثانية تمضي قدماً في نظر
النزاع لمفصل فيو.
-2االتجاه الثاني :ذىبت التشريعات إلى التفرقة بيف النزاع الذي قد رفع إلى المحكمة قبل بدء إجراءات
التحكيـ والنزاع الذي رفع بعدىا ،فإذا كانت ىيئة التحكيـ لـ تتشكل ولـ تتصل بالنزاع ولـ تبدأ إجراءات
التحكيـ ،فإنو يجوز لمقاضي أف يعمف اختصاصو بنظر النزاع والفصل فيو إذا ثبت لو البطالف الظاىر
التفاؽ التحكيـ أما إذا كانت ىيئة التحكيـ قد تشكمت واتصمت بالنزاع وبدأت إجراءات التحكيـ ،وكاف
اتفاؽ التحكيـ باطالً ،التزمت المحكمة ،رغـ ذلؾ بالحكـ بعدـ اختصاصيا(.)1

( )1د /سراج حسيف دمحم أبوزيد :مرجع سابق ،ص.392
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وىذا ما أخذ بو المشرع الفرنسي بموجب المادة  1458مف قانوف المرافعات الفرنسي ،التي نصت عمى
أنو "-1إذا رفع إلى محكمة قضائية نزاع معروض عمى محكمة التحكيـ بموجب اتفاؽ تحكيـ فعمييا أف
تقرر عدـ اختصاصيا-2.واذا لـ يسبق لمحكمة تحكيـ أف اتصمت بالنزاع فعمى المحكمة القضائية أف
تقرر عدـ اختصاصيا ما لـ يكف عقد التحكيـ واضح البطالف".
()1

ويذىب جانب مف الفقو

ونحف نوافق ىذا الرأي ،إلى أف التفرقة التي يقيميا المشرع الفرنسي بموجب

المادة ( )1458مف قانوف المرافعات ،ىي تفرقة ال مبرر ليا ،ذلؾ أف ثبوت البطالف أماـ القاضي
يجب أف يفتح باب النزاع إال في حالة وجود اتفاؽ تحكيـ صحيح.
واذا كاف المشرع الفرنسي يبتغي مف تمؾ التفرقة احتراـ قاعدة اختصاص المحكـ بالفصل في مسألة
اختصاصو ،فيسمب المحكمة الحق في فحص صحة اتفاؽ التحكيـ أو بطالنو إذا كانت محكمة التحكيـ
قد تشكمت ( ،)2فإف قاعدة أو مبدأ االختصاص باالختصاص ،يقصد بو عدـ اعاقو سير عممية التحكيـ،
فإف ىيئة التحكيـ ال توقف اإلجراءات لحيف عرض األمر عمى القضاء بل ليا أف تستمر في نظر
الدعوى إذا قدرت أف الدفع يقصد بو المماطمة أو إطالة أمد النزاع ،فيذه المبررات ال تصح أف تؤدي
إلى منع القاضي مف التحقق مف صحة اتفاؽ التحكيـ أو بطالنو ،ألف رفع األمر إلى القاضي لف يكوف
سبباً في وقف سير إجراءات التحكيـ أو منعو ،إال إذا تبيف لمقاضي بطالف اتفاؽ التحكيـ ،فتصدى
لمموضوع وأصدر فيو حكماً نيائياً ،ففي ىذه الحالة يتعيف عمى ىيئة التحكيـ إنياء إجراءات التحكيـ
ألف استمرارىا سيصبح غير ذي موضوع ،واذا فرض أف صدر حكـ تحكيـ فإنو ال يمكف تنفيذه

( )1د/سراح حسيف دمحم أبو زيد :مرجع سابق ،ص.395
( )2د/باسمو لطفي دباس :مرجع سابق ،ص.378
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لتعارضو مع حكـ سبق صدوره مف القضاء ،وىو أحد أسباب منع التنفيذ التي نصت عمييا المادة
( )2/58مف قانوف التحكيـ المصري(.)1
أما عف موقف التشريعات التي نصت عمى الدفع باتفاؽ التحكيـ وسكتت عف سمطة القاضي في
فحص اتفاؽ التحكيـ لتقرير بطالنو أو صحتو أومف ثـ تقرير استمرارىا في نظر النزاع أو أعماؿ الدفع
والقضاء بعدـ قبوؿ الدعوى ،فإف ىذه التشريعات ،ومف بينيا قانوف التحكيـ المصري والفمسطيني ،ال
تستبعد أحقية قاضي الدولة وسمطتو في فحص اتفاؽ التحكيـ ،أو تقرير مدى صحتو وبطالنو ،والمضي
قدماً في نظر النزاع إذا تبيف لممحكمة أف أتفاؽ التحكيـ باطل أو ممغي أو عديـ األثر أو ال يمكف
تنفيذه(.)2
وذلؾ بأنو بإعماؿ القواعد العامة ،فإف مناط الحكـ بعدـ قبوؿ الدعوى ،ىو وجود اتفاؽ تحكيـ صحيح،
وليس مجرد الوجود المادي ،لمحرر يتضمف مثل ىذا االتفاؽ ،فالقاضي ال يتخمى عف حقو في
التصدي لموضوع نزاع مطروح عميو ،إال إذا تبيف أف اتفاؽ التحكيـ الذي يتمسؾ بو أحد األطراؼ ىو
اتفاؽ منتج آلثاره وصالح لعقد ىيئة تحكيـ تنظر النزاع ،أما إذا تبيف أنو أماـ اتفاؽ باطل فإف لو رفض
الدفع بعدـ القبوؿ والتصدي لنظر النزاع(.)3

( )1د/محمود مختار أحمد بربري  :مرجع سابق ،ص  48وما بعدىا
( )2د/أحمد عبد الكريـ سالمة :مرجع سابق ،ص .510
( )3د/محمود مختار أحمد بربري  :مرجع سابق ،ص .47
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الخاتمة
تبيف لنا مف خالؿ موضوع بحثنا وىو االثار المترتبة عمى اتفاؽ التحكيـ عدة نتائج وتوصيات نجمميا
عمى النحو األتي:

أوالً :النتائج:
 وقد خمصت مف ىذه الدراسة إلى بعض النتائج والتي نوجزىا فيما يمي:أوالً :إف التحكيـ ذو طبيعة خاصة ومستقمة بذاتيا ،وقد يوجد بينو وبيف العقود أوجو شبو وكذلؾ بينو
وبيف القضاء ،أوجو تشابو إال أف التشابو ال يؤدي إلى الزج بو في أي مف النظاميف ألنو يوجد أيضاً
أوجو اختالؼ ،وىذا االختالؼ ىو الذي يؤكد ذاتية التحكيـ واستقاللو.
ثانياً :أف مسألة قابمية النزاع لمتسوية بطريق التحكيـ تخضع لقانونيف معاً :األوؿ ىو القانوف الذي يحكـ
اتفاؽ التحكيـ أي قانوف اإلرادة أو قانوف الدولة محل التحكيـ وذلؾ باعتباره شرطاً لصحة اتفاؽ التحكيـ
والثاني ىو قانوف دولة القاضي المطموب منو تنفيذ حكـ التحكيـ واالعتراؼ بو باعتباره شرطاً لالعتراؼ
بحكـ التحكيـ وتنفيذه.
ثالثاً :أنو يجب تحديد موضوع النزاع ،عمى نحو دقيق ،في اتفاؽ التحكيـ لألسباب اآلتية:
 -1حتى يتمكف جميع أطراؼ الخصومة مف معرفة موضوع النزاع المراد حمو بالتحكيـ ،ومف ثـ ال
يستطيع أ ٍي منيـ اإلدعاء بوجود محل آخر لمتحكيـ غير المحدد في اتفاؽ التحكيـ أو إثارة نزاعات
فرعية بيدؼ عرقمة عممية التحكيـ أو مفاجأة أحد الطرفيف ،الطرؼ اآلخر بطمب جديد يؤدي إلى تأخر
صدور حكـ التحكيـ.
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 -2تحديد موضوع النزاع يؤدي إلى إمكاف تحديد والية المحكميف فتكوف ليـ والية التحكيـ في ىذه
المسألة المحددة دوف غيرىا فإذا ما فصل المحكـ في غير النزاع المحدد  ،أو بأكثر مما طمبو الخصوـ
فاف حكمو يكوف باطالً لخروجو عف نطاؽ التحكيـ.
 -3أف تحديد موضوع النزاع يسيل ميمة القاضي ،الذي يطمب منو التنفيذ ،في مراقبة حكـ المحكميف
في االلتزاـ بحدود وال يتيـ والتأكد مف عدـ الخروج عنيا ،فإذا خرجوا عنيا كاف حكميـ باطالً.
رابعاً :أف أثر اتفاؽ التحكيـ ال ينصرؼ إلى غير أطرافو تطبيقاً لمبدأ نسبية أثر العقد ،إال أنو استثناء
يمتد إلى العقود الالحقة المبرمة بيف نفس األطراؼ ،رغـ عدـ وجود شرط التحكيـ في تمؾ العقود إذا
توافر الشرطاف اآلتياف:
األوؿ :أف يكوف شرط التحكيـ مف الشروط التي اعتاد األطراؼ إدراجيا في العقود المبرمة بينيـ.
الثاني :أف ال يكوف في العقد األخير المبرـ بيف األطراؼ ،والمراد مف اتفاؽ التحكيـ إليو ما يشير إلى
استبعاد شرط التحكيـ السابق.
خامساً :إف االتجاه الممموس ،سواء عمى صعيد األحكاـ القضائية أو أحكاـ التحكيـ الصادرة مف مراكز
التحكيـ الدولية ،يميل إلى مد أثر اتفاؽ في مواجية الشركة التي لـ توقع عمى العقد ،ما دامت الظروؼ
المحيطة بالعقد تظير أف ىذه الشركة عمى اتصاؿ بيذا العقد سواء بطريق المساىمة في المفاوضات
أو التنفيذ أو الفسخ ،مما يجعميا بمثابة طرؼ يحتج عميو باتفاؽ التحكيـ الوارد في العقد ،ويمكنو ىو
أيضاً مف أف يتمسؾ بشرط التحكيـ.
سادساً :إف التشريعات المقارنة والمعاىدات الدولية ولوائح التحكيـ قد رتبت عمى انتياء مدة التحكيـ
دوف صدور حكـ التحكيـ عدة جزاءات ،عمى حسب كل تشريع ،فمنيا ما رتب عميو إنياء إجراءات
التحكيـ ،ومنيا ما جعل مف حق األطراؼ طمب المجوء لمقضاء لنظر النزاع ،ومنيا ما جعل مف حق
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األطراؼ مد موعد التحكيـ ،ومنيا ما جعل مف حقيـ تعييف محكميف آخريف لنظر النزاع ومنيا ما جمع
بيف ىذه البدائل السابقة.

ثاني ًا :التوصيات:
أوالً :نوصي المشرع الفمسطيني بضرورة تعديل نص الفقرة األولى مف المادة ( )7مف قانوف التحكيـ
ار بذلؾ إذا اقتنعت بصحة اتفاؽ التحكيـ" وذلؾ بأنو
وذلؾ بحذؼ عبارة "وعمى المحكمة أف تصدر قر اً
ليس مف صالحية أو اختصاص المحكمة البحث في مدى صحة اتفاؽ التحكيـ خاصة واف لـ يعرض
عمييا الطعف في اتفاؽ التحكيـ حسب األصوؿ القانونية وحتى ال تكوف المحكمة فصمت في أمر لـ
يطمب منيا الفصل فيو مما يعرض قرارىا لمبطالف وأف يتمسؾ أحد أطراؼ التحكيـ أماـ المحكمة التي
تنظر موضوع النزاع الذي يوجد بشأنو اتفاؽ تحكيـ فعمى المحكمة أف تصدر قرارىا بعدـ قبوؿ الدعوى
لوجود اتفاؽ تحكيـ.
ثانياً :نوصي المشرع الفمسطيني بضرورة تعديل المادة ( )7مف قانوف التحكيـ وذلؾ بإضافة لمفقرة ()2
ليا وذلؾ عمى النحو االتي " تقضي المحكمة بذلؾ إذا تمسؾ الخصـ بالدفع قبل الدخوؿ في أساس
الدعوى" لتصبح المادة ( )2/ 7عمى النحو اآلتي " :ال يحوؿ رفع الدعوى المشار إلييا في الفقرة
السابقة دوف البدء في إجراءات التحكيـ واالستمرار فيو او إصدار قرار التحكيـ ،وتقضي المحكمة بذلؾ
إذا تمسؾ الخصـ بالدفع قبل الدخوؿ في أساس الدعوى" .
ثالثاً :نوصي المشرع الفمسطيني بضرورة تعديل نص الفقرة األولى مف المادة ( )11مف قانوف التحكيـ
وخاصة عبارة "مف ضمف قائمة المحكيف المعتمديف مف و ازرة العدؿ" وذلؾ ألف التحكيـ طريق اختياري
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في فض النزاع بيف األطراؼ وغالباً ما يختار األطراؼ المحكـ بناء عمى اعتبارات شخصية السيما في
المسائل التجارية حيث عادة يكوف المحكـ أحد التجار الذي يكوف عمى عالقة مع طرفي النزاع وكذلؾ
في النزاعات المدنية  ،لكل ذلؾ ال نرى ضرورة بأف يكوف المحكـ الذي يجب أف تقوـ بتعيينو المحكمة
او امتناع األطراؼ عف تعيينو أف يكوف ضمف قائمة المحكميف المعتمديف مف و ازرة العدؿ كذلؾ قد ال
يكوف المحكموف المعتمدوف ضمف و ازرة العدؿ ومتخصصيف في موضوع النزاع خاصة في المسائل
الفنية الدقيقة مثل الطبيب والميندس او الخبير في أصناؼ السمع عمى صعيد التجارة الدولية.
رابعاً :نوصي المشرع تعديل نص الفقرة الثانية مف مادة ( )38مف قانوف التحكيـ "وذلؾ بحذؼ عبارة أو
ألنياء إجراءات التحكيـ" وذلؾ ألف نص الفقرة األولى وجبت عمى ىيئة التحكيـ أف تصدر قرارىا خالؿ
مدة متفق عمييا مع أطراؼ التحكيـ فإذا لـ يكف ىناؾ اتفاؽ فيجب أف تصدر قرارىا خالؿ اثنى عشر
شي اًر مف تاريخ بدء إجراءات التحكيـ مع جواز أف يتـ تحديد ستة أ ٍ
شير إلصدار القرار.
فإذا قررت المحكمة إنياء إجراءات التحكيـ بناء عمى طمب أحد األطراؼ فيذا يعني أف الخصوـ وىيئة
التحكيـ مف شأنيـ أف يفقدوا التحكيـ أىـ مزاياه وىو سرعة الفصل في إجراءات التحكيـ فإذا انتظر
األطراؼ لمدة سنة ونصف السنة ثـ بعد ذلؾ لجأ أحد أطراؼ النزاع إلنياء إجراءات التحكيـ مف خالؿ
محكمة مختصة فمعنى ذلؾ أف التحكيـ ال فائدة منو وال جدوى لو ألنو أخي اًر سيمجأ لممحكمة أحد
أطراؼ التحكيـ لمفصل في النزاع وتكوف مدة التقاضي مضاعفة إذا تـ المجوء لمتحكيـ ثـ قضاء الدولة
لذلؾ نرى حذؼ ىذه العبارة واضافة عبارة "وعمى المحكمة إلزاـ ىيئة المحكمة أف تصدر قرارىا خالؿ
الوقت الذي تحدده المحكمة حسب الظروؼ".
خامساً :وضع تنظيـ قانوني مف شأنو تنظيـ مسألة امتداد اتفاؽ التحكيـ لمجموعة الشركات وعدـ تركيا
إلى الجدؿ الفقيي والقضائي ،والسيما في الحاالت التي تفتقر إلى وجود إرادة صريحة وحقيقية ألطراؼ،
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مجموعة الشركات لالرتباط باتفاؽ التحكيـ الذي أبرمو أو وقعو أحد أطراؼ المجموعة ،األمر الذي
يمكف األطراؼ مف الرجوع عمى الشركة األـ بما تتمتع بو مف قدرة اقتصادية تمثل بالنسبة ليـ ضماناً
قوياً ينعكس في النياية عمى مصالح التجارة الدولية وازدىارىا
سادساً :عمل نموذج استرشادي التفاؽ تحكي ٍـ تتعدد فيو النقاط اليامة التي غالباً ما يثار حوليا
الخالؼ ،يحدد فيو ما لألط ارؼ مف حقوؽ وما عمييـ مف التزامات ،كما يحدد فيو السمطات الممنوحة
لييئة التحكيـ سواء مف قبل األطراؼ أومف قبل القانوف الذي يحكـ عمميـ.
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 الوسيط في قانوف القضاء المدني – مطبعة جامعة القاىرة والكتاب الجامعي – 1993ـ. -26فوزي دمحم سامي :التحكيـ التجاري الدولي – الجزء الخامس – مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع –
عماف – 1997ـ.
 -27محسف شفيق :التحكيـ التجاري الدولي – دراسة في قانوف التجارة الدولية – دار النيضة العربية
– القاىرة – 1997ـ.
 -28دمحم كماؿ عبد العزيز :تقنيف المرافعات في ضوء القضاء والفقو – طبعة نادي القضاة – عاـ
1980ـ.
 -29دمحم نور شحاتة :مفيوـ الغير في التحكيـ –دراسة تحميمية تطبيقية لمبدأ نسبية أثر التحكيـ بالنسبة
لمغير – دار النيضة العربية – القاىرة – 1996ـ.
 -30محمود السيد عمر التحيوي :أنواع التحكيـ وتمييزه عف الصمح والوكالة والخبرة – دار المطبوعات
الجامعية – طبعة 2002ـ.
 التحكيـ الحر والتحكيـ المقيد – منشأة المعارؼ باإلسكندرية – 2002ـ. التحكيـ بالقضاء والتحكيـ مع التفويض بالصمح – منشأة المعارؼ باإلسكندرية – 2002ـ. الوسيمة الفنية إلعماؿ األثر السمبي لالتفاؽ عمى التحكيـ ونطاقو –منشأة المعارؼ باإلسكندرية –2003ـ
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 -31محمود سمير الشرقاوي :القانوف التجاري -الجزء األوؿ– دار النيضة العربية– القاىرة–
1994ـ.
 -32محمود دمحم ىاشـ :النظرية العامة لمتحكيـ في المواد المدنية والتجارية– الجزء األوؿ– اتفاؽ
التحكيـ– دار الفكر العربي– 1990ـ.
 -33محمود مختار أحمد بربري :التحكيـ التجاري الدولي – الطبعة الثانية – دار النيضة العربية –
القاىرة – 1999ـ.
 -34مصطفى دمحم الجماؿ وعكاشة دمحم عبد العاؿ :التحكيـ في العالقات الخاصة الدولية والداخمية –
الجزء األوؿ – الطبعة األولى  -دار النيضة العربية – 1998ـ.
 -35موسى ابو مموح :احكاـ االلتزاـ في النصوص المقترحة لمشروع القانوف المدني الفمسطيني ،
الطبعة الثانية  ،كمية الحقوؽ  ،جامعة األزىر  ،غزة 2002،ـ.
 -36ناجي عبد المؤمف :مدى جواز االتفاؽ عمى التحكيـ بطريق اإلحالة في القوانيف الوطنية وعالقات
التجارة الدولية  ،المقاؿ منشور في مجمة العموـ القانونية واالقتصادية  ،كمية الحقوؽ  ،جامعة عيف
شمس  ،العدد األوؿ 2000 ،ـ.
 -37ناريماف عبد القادر :اتفاؽ التحكيـ وفقاً لقانوف التحكيـ في المواد المدنية والتجارية رقـ  27لسنة
1994ـ  ،الطبعة األولى  ،القاىرة 1996 ،ـ.
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ثانياً :الرسائل العممية:
 -1خالد احمد حسف :بطالف حكـ التحكيـ  ،دراسة مقارنة  ،رسالة دكتوراه  ،كمية الحقوؽ  ،جامعة
عيف شمس 2006 ،ـ.
 -2سراج حسيف ابو زيد :التحكيـ في عقود البتروؿ  ،رسالة دكتوراه  ،كمية الحقوؽ  ،جامعة عيف
شمس 1998 ،ـ.
 -3عمر دمحم خميفة :سمطة المحكـ في اختيار القانوف الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع  ،رسالة
دكتوراه  ،كمية الحقوؽ  ،جامعة عيف شمس 2001 ،ـ.
 -4دمحم لماـ صامد :أثر اتفاؽ التحكيـ إنطاقو الشخصي :رسالة ماجستير ،معيد البحوث والدراسات
العربية ،قسـ البحوث والدراسات القانونية ،القاىرة ،نوقشت سنة .2008

ثالثاً  :األبحاث والمقاالت:
 -1أحمد أبو الوفا :عقد التحكيـ واجراءاتو – منشور مجمة الحقوؽ – جامعة اإلسكندرية – العدد األوؿ
 1971ـ
 -2إبراىيـ أحمد إبراىيـ :مجموعة أعماؿ الدورة العامة إلعداد المحكـ ،طبعو .2000
 -3وجدي راغب فيمي :نحو فكرة عامة لمقضاء الوقتي في قانوف المرافعات  ،مقاؿ منشور لمجمة
العموـ القانونية واالقتصادية العدد األوؿ 1973 ،ـ.
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رابعاً :القوانين:
 -1قانوف التحكيـ اليمني رقـ ( )22لسنة 1992ـ.
 -2قانوف التحكيـ التونسي رقـ ( )32لسنة 1993ـ.
 -3قانوف االجراءات الجزائري الصادر سنة 1993ـ.
 -4قانوف التحكيـ البحريني رقـ ( )9لسنة 1994ـ.
 -5قانوف التحكيـ المصري رقـ ( )27لسنة 1994ـ.
 -6قانوف التحكيـ العماني رقـ ( )47لسنة 1997ـ.
 -7قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ ( )3لسنة 2000ـ.

خامساً  :المذكرات اإليضاحية:
 -المذكرات اإليضاحية لمشروع القانوف المدني الفمسطيني – ديواف الفتوى والتشريع – 2003
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