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إن النظام القانوني للتحكيم اإللكتروني يتمثل في تحديد مفهوم هذا التحكيم ،من حيث إنه يتم عبر

الوسائل اإللكترونية ،فهو مختلف عن نظام التحكيم التقليدي الذي يتم بالوسائل العادية المنصوص عليها في
قانون التحكيم الفلسطيني رقم ( )1لسنة 2111م ،كما أن طبيعته القانونية تختلف عن الطبيعة القانونية للتحكيم
التقليدي وذلك ألختالف الوسائل المستخدمة إلجرائه.

فالتحكيم اإللكتروني مرتبط ارتباطا غير قابل للفصل بالتطور في التجارة اإللكترونية و المعامالت

التجارية اإللكتروني ة العابرة للحدود وهو وسيلة لحل النزاعات بين المؤسسات االقتصادية باستخدام وسائل
الكترونية تعتمد على تكنولوجيا االتصاالت و المعلوماتية.وبالتالي نحن بحاجة لالخذ بنظام اتفاق التحكيم

اإللكتروني من حيث االعتراف بالكتابة اإللكترونية كركن إثبات في االتفاق اإللكتروني ،كما اننا بحاجة إلى

أنظمة تكنولوجية حديثة للتعرف إلى أهلية المحكمين وأهلية أطراف النزاع ،ووضع نظام موضوعي ونظام إجرائي

جديد لضمان التحديد القانوني الموضوعي أو اإل جرائي المطبق على العملية التحكيمية في حال عدم اتفاق
أطراف النزاع على ذلك ،او لتحديد مستقبل حكم المحكمين اإللكتروني من حيث االعتراف به وتنفيذه وطرائق

الطعن فيه.
Abstract:
The legal system of E-Arbitration relies on identifying its concept; it
occurs through electronic means. It differs from traditional arbitration
systems that use the traditional means mentioned in the Palestinian
Arbitration Law (3) for the year 2000. In addition, the nature of the eArbitration law is different from the traditional arbitration law because of
the difference in the methods used.
E-Arbitration is highly affected by advancements in cross-border ecommerce and electronic business transactions, as it relies on information
and telecommunication technologies to facilitate conflict resolution between
businesses. Therefore, we need to take into consideration digital signatures
as a means of verifying online agreements. Advanced technological systems
are also needed to properly identify the arbitrator and the involved parties.
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New objective laws and procedures must be legislated to facilitate the
arbitration process between conflicting parties and help future E-arbitrators
in regards to the recognition, implementation, execution and appeal of these
arbitration awards.
مقـدمــة:
يرتبط التحكيم اإللكتروني بمستوى متطور من التقنيات الخاصة بالحاسب اآللي وملحقاته ،وبقدر تقدم
الدول في هذه العلوم ،يكون دورها في تطوير تشريعاتها الخاصة بالطرائق البديلة لحل النزاعات،فالقوانين

واألنظمة الموضوعية واإلجرائية التقليدية قد ال تتناسب وطبيعة هذه التطورات ،وبالتالي نكون بحاجة إلى
وضع أنظمة إجرائية وموضوعية لتنظيم العملية التحكيمية باستخدام الوسائل اإللكترونية الحديثة (التحكيم

اإللكتروني) ،وذلك للتغلب على كافة المنازعات الناشئة عن المعامالت المدنية والتجارية وخاصة تلك
( )1

التي تتم عبر استخدام الوسائل اإللكتروني ة بوسائل بديلة لحل المنازعات مثل التحكيم اإللكتروني.

وبظهور التحكيم اإللكتروني الذي يقوم على السرعة في في حل النزاعات التجارية والمدنية أصبحت

مر
األمور أوضح فيما يتعلق بالتعامل مع العقود المبرمة عبر االنترنت والمنازعات بين أطرافها أضحت أ ا

ال مفر منه ،لهذا تسعى مواقع البيع إلى التعاقد مع مراكز تحكيم غير تقليدية لحل المنازعات التي تنشأ
بينهما وبين المتعاملين معها ،وهكذا ظهرت فكرة التحكيم عن بعد أو التحكيم اإللكتروني(.)2

أو ال -موضوع البحث:

تشهد تقنيات االتصال اإللكتروني بين الدول واألشخاص تطورات سريعة يتعذر على القواعد
( )3

التنظيمية التي تضعها الدول اللحاق بها.،

فالتحكيم اإللكتروني بكل ما يبشر به من آليات حديثة

ومتفردة لمعامالت التجارة الدولية يصطدم -ولو جزئيا -باألنظمة القانونية التقليدية وخاصة تلك المتعلقة

باتفاق وقرار التحكيم والقواعد اإلجرائية والموضوعية المنظمة لهما اذا ما تمت عبر استخدام وسائل

االتصال اإللكترونية ،وكانت متعلقة بمنازعات التجارة اإللكترونية الدولية( . )4ويهدف هذا البحث تحديدا

إلى تناول موضوع في غاية األهمية أال وهو النظام القانوني للتحكيم اإللكتروني في فلسطين كوسيلة

بديلة لتسوية منازعات التجارة اإللكترونية.

(1( JofferyF.Beatty&Susan S. Samuelson, Essentials of Business law, 2ndEdition,
Thomson, 2005, p808.
( )2د  .عصام عبد الفتاح مطر ،التحكيم االلكتروني ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،9002 ،ص.8
( -)3د .احمددد فددرد الددديد ،عتددرد التجددارة اإللكترونيددة (تكددريد العتددد وتهبات د ) ،دروس الدددوتررال لدددي رمي التددانرن الخدداص
وقانرن التجارة الدولية و ية الحترق ،جامعة عيد فمس ،يدون دار نشر ،ص5.
5Warwick Ford & Michael S.Baum, Secure Electronic Commerce " Building the
– Infrastructure for Digital Signatures and Encryption, Second Edition, Prentice Hall PTR
Upper Saddle River, NJ07458, 2001, pp. 40.
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ثاني ا -أهمية موضوع البحث:

لقد تزايدت أهمية هذا الموضوع في فلسطين بعد أن أصبح اللجوء إلى التحكيم رغبة لدى العديد من

التجار ورجال االعمال ،وذلك لسرعة و يسر إجراءات هذه الوسيلة لفض المنازعات التجارية  ،على المستويين

المحلي والدولي ،ومما زاد من أهمية موضوع التحكيم اإللكتروني في فلسطين  ،انتشار التعامالت من خالل

االنترنت وتزايد التجارة اإللكترونية باإلضافة إلى انضمام فلسطين لعدد من االتفاقيات التجارية الدولية ،األمر
الذي يوجب على المشرع الفلسطيني ،حماية تلك التجارة وابتكار الوسائل اإللكترونية البديلة لفض النزاعات
الناشئة عنها ،على اعتبار أن ذلك مصلحة قومية واجتماعية تستحق التدخل لتحقيقها.

ثالث ا -إشكاليات البحث:

يثير هذا البحث العديد من المشكالت القانونية التي سنحاول -خالل دراستنا -معالجة

أبعادها وايجاد حلول لها.

ويمكن تلخيص إشكاليات البحث على النحو التالي:

 -0إلى أي مدى يمكن تطبيق الشروط الواجب توافرها في التحكيم التقليدي على التحكيم اإللكتروني؟
 -2ما مدى استيعاب النصوص التقليدية لقانون التحكيم التفاق التحكيم اإللكتروني؟
 -1ما مدى تطبيق إجراءات العملية التحكيمية التقليدية على التحكيم اإللكتروني؟

رابع ا -منهج البحث:

نظ ار لحداثة موضوع البحث ،وعدم وجود قواعد محددة قائمة في تشريعات العديد من الدول،

فإن أكثر مناهج الدراسة مالءمة له هو المنهج التأصيلي والتحليلي ،منهج تأصيلي يرد النقاط التفصيلية

إلى أصولها النظرية .وقد اتبعنا أيضا األسلوب التحليلي من خالل التعرض بالشرح التفصيلي ألهم

الموضوعات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية والتي تشكل عائقا قانونيا أمام تطور التحكيم اإللكتروني،
وتوضيح ما يجب أن يكون لضمان تطور نظام التحكيم اإللكتروني في ظل نظام قانوني سليم من جهة

وآخذين باالعتبار الخصوصية السياسية والعلمية واالقتصادية التي تعيشها دولة فلسطين من جهة أخرى.
خامس ا -خطة الدراسة:

يحتاج البحث في النظام القانوني للتحكيم اإللكتروني في فلسطين  ،التعرف بداية على مفهوم ونشأة هذا
النظام القانوني الذي يرتبط بشكل كبير بالتطورات التكنولوجية الحديثة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا

المعلومات ،وهذا بالضرورة يتطلب التعرض إلى النظام القانوني الذي من خالله يمكن تهيئة البيئة

التشريعية والمعلوماتية لألخذ بهذا النظام.

ولتحقيق أهداف الدراسة رأينا ضرورة تقسيم خطة البحث في هذا الموضوع إلى مبحثين يسبقهما

مبحث تمهيدي نتعرف من خالله على تعريف التحكيم اإللكتروني ونشأته ومميزاته .ونتناول في

المبحث الثاني النظام القانوني الموضوعي للتحكيم اإللكتروني في فلسطين نتعرف من خالله إلى
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المحكم
مجلة جامعة األزهر -غزة ،المجلد  ،91عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس

()473

نافذ ياسين المدهون

اتفاق التحكيم اإللكتروني وشروط صحته ،ونخصص المبحث الثاني للنظام القانوني اإلجرائي للتحكيم

اإللكتروني في فلسطين ،نتناول فيه إجراءات العملية التحكيمية اإللكترونية والحكم اإللكتروني.
المبحث التمهيدي
تعريف التحكيم اإللكتروني ونشأته ومميزاته

اختلفت التعريفات الفقهية وأحكام الفتاوى للتحكيم بصفة عامة  ،فقد عرفه البعض بأنه نظام

للقضاء الخاص تقضى فيه خصومة معينة بعيدا عن اختصاص القضاء العادي ،ويعهد بها إلى أشخاص
( )1

يختارون للفصل فيها.

وقد عرفه آخرون بأنه " نظام خاص للتقاضي ،ينشأ من االتفاق بين األطراف

المعنية على العهدة إلى شخص أو أشخاص من الغير بمهمة الفصل في المنازعات القائمة بينهم بحكم

يتمتع بحجية األمر المقضي به( ،)2فيما عرفه بعض الشراح بأنه إجراء قضائي من نوع خاص ،ويتم
بأسلوب مشابه للقضاء ويكون لحكم التحكيم قوة إلزامية علي األطراف بخصوص النزاع المطروح أمام

هيئة التحكيم( .)3فالتحكيم يقوم على اتفاق يبرم بين أطرافه ثم يمر بإجراءات معينة إلى أن يصدر في

النهاية حكم من الجهة التي عهد إليها بالحكم وهنا يكون التحكيم اختياريا أو اتفاقيا ويختار فيه المحكم

ويتم تحديد القانون الواجب التطبيق واجراءات التحكيم( .)4وهذا النوع من التحكيم يقوم على مبدأ سلطان

اإلرادة خالفا للتحكيم اإلجباري الذي ال يقوم على سلطان اإلرادة.

أما المشرع الفلسطيني فقد عرف التحكيم بأنه " وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح
( )5

موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيها"

وأي كان نوع التحكيم سواء أكان تحكيما إجباريا أم اختياريا ،أم دوليا أم محليا ،أم أجنبيا أو

مؤسسيا فإن جوهره كائن في تلك السلطة التي تمنح للمحكم للفصل في النزاع بقرار ملزم للطرفين.

( )1د .محمددرد س د مة ،مرسددرعة التحكدديم والمحكددم وبت داح لتددانرن التحكدديم المصددر والشددريعة االس د مية وان مددة التحكدديم
العرييدددة والدوليدددة ،المج دددد اشوو ،النافدددرون المتحددددون ،التدددا رة 9005،م ،ص ،7ووددد لح محمدددد لمددديد الرومدددي :جدددرا م
الكمبيددرتر واالنترن دت ،دار المطبرعدداا الجامعيددة ،اإلسددكندرية9002،م ،ص .20فتددرا الجمعيددة العمرميددة لتفددم الفتددرا
والتشدري رقدم  660فددي  ،0282/7/0منشدررة يمجمرعدة المبددادق التانرنيدة التددي قررتكدا المحكمدة اإلداريددة الع يدا المصددرية،
والجمعية العمرمية لتفم الفترا والتشري ف العترد اإلدارية المصرية ف اريعيد عاماح ،0225 -0255 ،ص.032
( )2د .حفي ة الفيد حدداد :المدرج فدي الن ريدة العامدة فدي التحكديم التجدار الددولي ،منشدرراا الح بدي الحترقيدة9002 ،م،
ص  .22ان دددر وددد لح د .محمدددد لحمدددد عبدددد المدددنعم ،حددددود الرقايدددة التادددا ية ع ددد التحكددديم الددددا ي فددد منا عددداا العتدددرد
اإلدارية ،دار النكاة العريية،التا رة ،9009،ص.2
( )3د .عافددرر مبددرول ،الن ددام اإلجرا ددي لخصددرمة التحكدديم ،مكتبددة الج د الجديدددة -المصددررة ،الطبعددة الةانيددة 0228م،
 . 27فتددد يدداا مددد المف د ماا لن التحكدديم مددا ددر تال عدالددة يددالمعن الحتيتددي ،شن د يتدددم لنددا ح د ح قاددا ياح يمعن د الك مددة،
ويحفددم ن اع داح حتيتي داح يدديد لوراف د  ،وينف د تنفي د اح جبري داح.وو د لح ان ددر د .محمددد سددعيد اسددماعيل ،اسددالية الحمايددة التانرنيددة
لمعام ا التجارة اإللكترونية ،رسالة دوتررال ،جامعة عيد فمس -و ية الحترق9005 ،م ،ص.360
)(4
JofferyF.Beatty& others, Business law and the legal Environment, 6thEdition , Western
Cengage Learning, 2013, p69
( )5المددادة ( )0مددد قددانرن التحكدديم الف فددطيني رقددم ( )3لفددنة 9000م منشددرر فددي الجريدددة الرسددمية (الرقددا الف فددطينية)،
العدد الةالث و الة هرن.
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ونخلص من كل ما تقدم أن نظام التحكيم يشترط توافر ثالثة عناصر أساسية ومجتمعة وهي

اتفاق تحكيم بين أطراف النزاع ،محكم أو هيئة محكمين لهم سلطات للفصل في النزاع بقرار ملزم

لألطراف ،ووجود خصومة تتطلب حسمها والقضاء فيها.

وحيث إن ما يهمنا في هذا اإلطار هو النظام القانوني للتحكيم اإللكتروني في فلسطين لذلك

سنقوم بالتعرض إلى مفهوم التحكيم اإللكتروني ونشأته وأهم مميزاته ،وذلك على النحو التالي-:
المطلب األول
تعريف ونشأة التحكيم اإللكتروني

بعد أن عرضنا للمقصود بالتحكيم بوجه عام ،أصبح من السهل التعرف إلى المقصود بالتحكيم

في صورته اإللكترونية ذلك أن االختالف بين التحكيم التقليدي والتحكيم اإللكتروني أو التحكيم عن بعد
أو المحكمة االفتراضية أو غيره من المسميات التي تطلق على التحكيم باستخدام وسائل االتصال

الحديثة( ‘)1يتركز في األدوات التي تستخدم خالل العملية التحكيمية بدءا باالتفاق على التحكيم وانتهاء
بإصدار الجهة التي عهد إليها بالتحكيم إصدار قرار التحكيم النهائي ،فالصورة التقليدية التفاق التحكيم

استبدلت بالصيغة اإللكترونية حيث يبرم اتفاق التحكيم بطريقة إلكترونية ،بحيث يتم تبادل الرسائل

اإللكترونية فيما بين األطراف ومراكز التحكيم اإللكتروني من خالل تعبئة نموذج إلكتروني خاص ببعض
مراكز التحكيم والتي تباشر نشاطها عبر االنترنت ،وقد مر هذا التطور الخاص بالتحكيم اإللكتروني بعدة
مراحل سوف نتعرض لها بعد أن نتعرض إلى مفهوم التحكيم اإللكتروني ،وذلك على النحو التالي:
()2

الفرع األول :تعريف التحكيم اإللكتروني

يجمع الفقهاء على أن مضمون واجراءات التحكيم سواء أكانت بشكلها التقليدي أم اإللكتروني،

هي واحدة واالختالف هو باألدوات التي يتم استخدامها إلتمام مراحل العملية التحكيمية ،حيث إن االتفاق
يبرم بصورة إلكترونية ثم تتم اإلجراءات بعد ذلك عبر وسائل االتصال الحديثة من خالل التليفون

واالنترنت والوسائل المرئية والسمعية (الفيديو كونفرنس) أو حتى بواسطة تبادل الرسائل اإللكترونية بين
أعضاء هيئة التحكيم واألطراف وجمع األدلة واالستماع للشهود ،ثم إصدار قرار التحكيم بذات الوسائل.3

)1(The term “online arbitration” is often replaced with the terms “e-arbitration” and
“virtual arbitration” which have almost synonymous meaning.
( )2ل م يددد حددرو تعريددك التحكدديم اإللكترونددي راج د  :د.ي د و عبددد المط ددة ،المرج د الفدداي  ،ص 00وو د لح د.محمددد امدديد
الرومي ،الن ام التانرني ل تحكيم اإللكتروني ،المرج الفاي  ،ص.20
– (3( Mira Fayad & Habib Kazzi ,ELECTRONIC ARBITRATION IN LEBANON
OVERVIEW AND TRENDS , European Scientific Journal March 2015 edition vol.11,
No.7 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431 , P39.
Electronic arbitration (E-arbitration) is usually defined as a method to settle disputes
through online platforms providing arbitration services
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وعليه يعرف التحكيم اإللكتروني بأنه " :نظام خاص للتقاضي ينشأ من االتفاق بين األطراف

عبر الوسائل اإللكتروني ة المتاحة والمحمية على العهدة إلى هيئة التحكيم ومن خالل الوسائل اإللكترونية
بمهمة الفصل في المنازعات القائمة بينهم ،ويصدر حكم الهيئة وبذات الوسائل اإللكترونية وضمن نظام
بيانات يوفر حماية كافية لسرية البيانات الخاصة بالعملية التحكيمية"(.)1

والتساؤل هنا حول مدى قانونية هذا التحكيم في إطار الفراغ التشريعي بشأن تجاوز شرط الكتابة

الذي نصت عليه كافة التشريعات المحلية والدولية باإلضافة إلى صعوبة تحديد مكان انعقاد جلسات التحكيم،
ومدى اعتراف الجهات القضائية والتنفيذية بالحكم الصادر بهذه الطريقة؟

أرى أن التحكيم اإللكتروني قد ظهر كتطور طبيعي وتالزم منطقي لتطور العالقات التجارية الدولية

بين فلسطين ودول العالم ،وظهور التجارة اإللكترونية بشكل كبير في كثير من تلك العالقات ،واللجوء إلى

المعامالت البنكية اإللكترونية ،وأنه يجب النظر إلى نظام التحكيم اإللكتروني في ضوء هذه المفاهيم ،حتى

نستطيع أن نحدد معالم النظام القانوني ،وبالتالي نوفر لق اررات التحكيم اإللكتروني اإلطار القانوني الالزم

لنفاذها.

()2

الفرع الثاني -نشأة التحكيم اإللكتروني:

ساهم انتشار وسائل االتصال الحديثة واستخدامها في إبرام العقود الدولية إلى ظهور ما يسمى

بالتحكيم اإللكتروني وهو -كما أشرنا سابقا -ال يختلف عن التحكيم التقليدي ،فكل إجراءاته تتم إلكترونيا على
شبكة االنترنت ابتداء من ملء النموذج الخاص بقبول التحكيم عبر الشبكة ومرو ار بتبادل الرسائل والمستندات
اإللكترونية وتعيين المحكمة ،وسماع الخبراء والشهود ،وأخي ار صدور قرار التحكيم.

واذا كان التحكيم بصورته التقليدية دائما هو األبرز من بين الوسائل البديلة لحسم منازعة ما ،فإن

األمر لم يتغير عندما تطور شكل هذه الوسائل ،واتخذت صورة إلكترونية ،حيث بدأ التحكيم هو األكثر قبوال من
()3

بينها لتحقيق هذا الغرض.

فمع بداية التسعينات من القرن العشرين ظهرت فكرة حل المنازعات إلكترونيا عن طريق االنترنت،

وأصبح حلها يتم بذات الطريقة التي تتم ب ها إبرام التصرفات القانونية التي تنشأ عنها هذه المنازعات و بذلك
انتقلت المعامالت التجارية الدولية من مرحلة يتم فيها حل النزاع من خالل الوسائل البديلة لحل المنازعات إلى

)(1

Hornle, Julia, Online Dispute Resolution- More Than the Emperor’s New Clothes, The
ICFAI Journal of Alternative Dispute Resolution, Vol. 03 (04), October 2004, pp. 29-59
)(29
( )2د .ي د و عبدددالمط ة يدددوا :التحكدديم اإللكترونددي ورسددي ة لتفددرية منا عدداا التجددارة اإللكترونيددة،دار النكاددة العرييددة،
9006م ،ص.03
( )3مد ييد الطرق البدي ة لفض الن اعاا ليااح التفاوض والرساوة والترفي يصررة تلكترونية
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مرحلة تجرى فيها إجراءات حل النزاع بطريق إلكتروني مباشرة على شبكة االنترنت( .)1و في عام  0999شهد

ظهور التحكيم المعجل  Expedited Arbitrationكنتيجة لطبيعة منازعات العقود الدولية اإللكترونية و ما

تتطلبه من سرعة  ،استدعت الضرورة البحث عن آلية أسرع من التحكيم اإللكتروني(.)2

ويالحظ أن المؤسسات التي تقدم خدمة التحكيم اإللكتروني بعضها عريقة وذات تاريخ طويل في

مجال فض المنازعات التجارية مثل غرفة التجارة الدولية والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية و جمعية

التحكيم األمريكية( ، )3و بعضها ال زال حديث العهد بالتحكيم عن طريق االنترنت.

توجد حاليا على شبكة االنترنت ( )22مؤسسة تقدم خدمة التحكيم اإللكتروني ،ولكن األحكام

الصادرة عنها غير ملزمة كتحكيم مؤسسي نظ ار لعدم استكمال البنية اإللكترونية ألعتمادها مؤسسات تحكيم

دولية ،وتشير اإلحصائيات إلى أنه في ظل قواعد إجراءات التحكيم المعروفة اختصا ار بـ  UDRPالتي أقرتها
مؤسسة  ICANNصدر قرابة  2111حكم تحكيم إلكتروني(.)4

وهذا ما دفع بعض المنظمات والجمعيات الدولية إلى تطوير نظام القاضي االفتراضي ،وهو جزء من

منظومة أكبر ،ويقصد بذلك المحكمة الفضائية  CyberTribunalوالتي تقدم خدمات الوساطة والتحكيم عبر

الوسائل اإللكترونية)5(.باإلضافة إلى العديد من المبادرات والمشاريع التي قامت بها جامعة مونتلاير بكندا عام
0992م بإنشاء المحكمة اإللكترونية ،وكذلك الحال بالنسبة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( )Wipoفي
سويس ار في العام  ، 0922كما كان هناك مشروع للمحكمة االفتراضية التابعة لجامعة فيالنوفا بالواليات المتحدة
() 6

االمريكية في العام 0992م.

)(1

‘NetCase: A New ICC Arbitration Facility’, ICC Bulletin, Special Supplement on Using
Technology to Resolve Business Disputes, No. 667, 2004, p. 53; ‘New Upgrades to ICC
NetCase’, ICC Bulletin, Vol. 19, No. 1, 2008, p. 23; ‘NetCase: Keep Going Where
Progress Leads You’, University of Toledo Law Review, Vol. 38, No. 1, 2007, p. 417.
)(2
Julia Hornle, Cross-Border Internet Dispute Resolution, edition 1,USA, Cambridge
University Press, 2009, p 75.
)(3
William McCarty & John W.Bagby, The Legal Environment of Business, 1stEdition ,
IRWIN-USA, 1990,pp750
Done Mayer & others,The Legal Environment and Business Law, MBA Edition
2012(v1.0) P.131.
)(4
ا ددددددددر يددددددددارة ل مرقدددددددد يتدددددددداري https://archive.icann.org/en/udrp/proceedings-stat.htmhov
 9006/00/92الفاعة الفايعة مفا
)(5
The International Dimensions of cyberspace law, UNESCO publishing, 2000,p.p. 35-47.
)(6

Mira Fayad & Habib Kazzi ,Op Cit. P . 40. .
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الطرئ ـ ـ ـق البديل ـ ــة لفـ ـ ــض المنازعـ ـ ــات المتعلقـ ـ ــة
وهك ـ ــذا ظهـ ـ ــر التحكـ ـ ــيم اإللكترونـ ـ ــي كواح ـ ــدة مـ ـ ــن أنجـ ـ ــح ا

بالتجارة اإللكترونية وحماية المستهلك).(1

المطلب الثاني
مميزات التحكيم اإللكتروني

باإلضافة إلى ما يقدمه التحكيم التقليدي من مميزات لفض المنازعات بشكل عام ومنازعات التجارة

الدولية واإللكترونية على وجه الخصوص ،فإن التحكيم اإللكتروني يقدم مميزات أخرى أهمها:

 -0تـ ـ ــوفير نفقـ ـ ــات السـ ـ ــفر بالنسـ ـ ــبة ألط ـ ـ ـراف التحكـ ـ ــيم والشـ ـ ــهود والخب ـ ـ ـراء ،حيـ ـ ــث إن ه ـ ـ ـؤالء األف ـ ـ ـراد غيـ ـ ــر
ملزمين لالنتقال إلى مكان التحكيم الذي قد يكون بعيدا عن محل إقامتهم(.)2

 -2الس ـ ــرعة ف ـ ــي إص ـ ــدار قـ ـ ـرار التحك ـ ــيم وذل ـ ــك لس ـ ــهولة وس ـ ــرعة تق ـ ــديم األوراق والمس ـ ــتندات المطلوب ـ ــة وذل ـ ــك

باللجوء إلى استخدام البريد اإللكتروني بدال من البريد التقليدي.

 -1ع ــدم االش ــتراط فـ ــي المحك ــم الـ ــذي يع ــين للفصـ ــل ف ــي الن ـ ـزاع أن يكـ ــون م ــن القـ ــانونيين ،لعب ــت دو ار مهمـ ــا
ف ـ ــي انتش ـ ــار التحك ـ ــيم اإللكترون ـ ــي ف ـ ــي مج ـ ــال التج ـ ــارة اإللكترونيـ ـ ـة ،وذل ـ ــك ألن المنازع ـ ــات الناش ـ ــئة ف ـ ــي ه ـ ــذا

المجال غالبا ما ترتبط بأمور تقنية بالغة الدقة يصعب على أهل القانون فهم تفاصيلها.

 -4إحاطـ ــة معـ ــامالت المتع ـ ــاملين فـ ــي مجـ ــال التج ـ ــارة بوجـ ــه ع ـ ــام والتجـ ــارة اإللكتروني ـ ـة بوج ـ ــه خـ ــاص بق ـ ــدر
()3

كبير من السرية.

 -2يعتبـ ـ ــر التحكـ ـ ــيم اإللكترونـ ـ ــي هـ ـ ــو األكثـ ـ ــر مالء مـ ـ ــة م ـ ـ ــن غي ـ ـ ـره لتحقيـ ـ ــق العدالـ ـ ــة فـ ـ ــي منازعـ ـ ــات التج ـ ـ ــارة
اإللكتروني ـ ـ ـة خاص ـ ـ ــة وأ ن القـ ـ ـ ـوانين الوطني ـ ـ ــة تب ـ ـ ــدو غي ـ ـ ــر مؤهل ـ ـ ــة للتعام ـ ـ ــل م ـ ـ ــع ه ـ ـ ــذا الن ـ ـ ــوع المس ـ ـ ــتحدث م ـ ـ ــن

المنازعات).(4

-2ي ارع ـ ــى ف ـ ــي التحك ـ ــيم اإللكترون ـ ــي مجموع ـ ــة م ـ ــن المب ـ ــادظ واألس ـ ــس الت ـ ــي ت ـ ــنظم س ـ ــير إجـ ـ ـراءات التحك ـ ــيم
والعملي ـ ـ ــة التحكيمي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل ض ـ ـ ــمان مب ـ ـ ــدأ المس ـ ـ ــاواة ب ـ ـ ــين أطـ ـ ـ ـراف التحك ـ ـ ــيم اإللكترون ـ ـ ــي م ـ ـ ــن حي ـ ـ ــث

)(1

& Pablo Cotes, Online Dispute Resolution for Consumer in the EU,Routledge USA
Canada, 2011, p.41.
)(2
Electronic Arbitration As A means of Disputes Settlement of a fully liberalized
environment,
A paper Presented by Morocco on behalf of a group of Arab States, Worldwide Air
Transport conference (ATCONF) Sixth Meeting , Montréal, 18 to 22 March 2013.
( )3د .محمرد مختار البرير  :التحكيم التجار الدولي ،دار النكاة العريية0228 ،م ،ص.00
)(4
Thomas Schultz, Information Technology and Arbitration, Apractitioners Guide,Kluwer
Law Intrnational, 2006,p.12.
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االسـ ــتخدام األمثـ ــل للوسـ ــائل اإللكتروني ـ ـة لتقـ ــديم بينـ ــاتهم لهيئـ ــة التحك ـ ــيم ،واتاحـ ــة هـ ــذه الوسـ ــائل للط ـ ـرفين دون

تحيز (.)1

المبحث األول
النظام القانوني الموضوعي للتحكيم اإل لكتروني

يسـ ـ ـ ــتند التحكـ ـ ـ ــيم س ـ ـ ـ ـواء أكـ ـ ـ ــان تقليـ ـ ـ ــديا أم إلكترونيـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى اتفـ ـ ـ ــاق بـ ـ ـ ــين أط ارفـ ـ ـ ــه وتختلـ ـ ـ ــف

تش ـ ـريعات التحكـ ــيم فـ ــي الـ ــدول المختلفـ ــة بشـ ــأن شـ ــرط الكتابـ ــة مـ ــن عدمـ ــه ،حيـ ــث تشـ ــترط بعـ ــض الـ ــدول

أن يك ـ ــون اتف ـ ــاق التحك ـ ــيم ثابت ـ ــا بالكتاب ـ ــة)2(.وف ـ ــي جمي ـ ــع األح ـ ـوال ف ـ ـإن أس ـ ــاس ه ـ ــذا االتف ـ ــاق ه ـ ــو رض ـ ــا
أط ارف ـ ــه والطبيع ـ ــة الت ـ ــي يعب ـ ــرون فيه ـ ــا ع ـ ــن رض ـ ــاهم ،وه ـ ــذا بح ـ ــد ذات ـ ــه يثي ـ ــر الس ـ ـ ـؤال ح ـ ــول الق ـ ــانون
الواجـ ـ ــب التطبيـ ـ ــق فـ ـ ــي هـ ـ ــذا الخصـ ـ ــوص ،خاصـ ـ ــة إذا تـ ـ ــم توقيـ ـ ــع االتفـ ـ ــاق بالوسـ ـ ــائل اإللكتروني ـ ـ ـة ،أو

اتفق على أن تتم إجراءات التحكيم عبر هذه الوسائل.

وعلي ـ ـ ـ ــه س ـ ـ ـ ــوف نتع ـ ـ ـ ــرض التف ـ ـ ـ ــاق التحك ـ ـ ـ ــيم اإللكترون ـ ـ ـ ــي والق ـ ـ ـ ــانون الموض ـ ـ ـ ــوعي الواج ـ ـ ـ ــب

التطبيق بشأنه ،وذلك على النحو التالي:

المطلب األول

ماهية اتفاق التحكيم اإللكتروني وشروطه

يعد اتفاق التحكيم جوهر العملية التحكيمية ،إ ذا ما اخذنا باالعتبار أن التحكيم هو نظام

قضائي اتفاقي ،يختار فيه األطراف قضاتهم( .)3والتساؤل هنا :هل يعد هذا االتفاق عقد من العقود
الخاصة؟ أم انه عمل إجرائي بالنظر إلى موضوعه وهو اختيار القضاة وحسم النزاع؟ أم أنه عقد ذو
طبيعة خاصة؟ ولالجابة عن هذه التساؤالت يجب علينا بداية ان نتعرض إلى التعريفات المختلفة التفاق
التحكيم في القوانين المقارنة وقانون التحكيم الفلسطيني وذلك على النحو التالي:

الفرع األول :تعريف اتفاق التحكيم وفقا للتشريعات المقارنة:

تطرقـ ــت معظـ ــم ق ـ ـوانين التحكـ ــيم فـ ــي دول العـ ــالم إلـ ــى تعريـ ــف اتفـ ــاق التحكـ ــيم وذلـ ــك مـ ــن أجـ ــل

أال يث ـ ــار أ ى خ ـ ــالف ح ـ ــول ه ـ ــذا اإلجـ ـ ـراء الج ـ ــوهري الت ـ ــي تق ـ ــوم علي ـ ــه العملي ـ ــة التحكيمي ـ ــة برمته ـ ــا  ،فق ـ ــد

)(1

David B. Lipsky & Ariel C.Avgar, Online Disputes Resolution Through the Lens of
Bargaining And Negotiation Theory: Towrd an Integrated Modle, University of Toledo
Law Review, Vo.l.38, 2006.p.52
( )2نصدت المددادة ( )5الفتدرتيد ( )3 ،9مددد قدانرن التحكدديم الف فدطيني رقددم ( )3لفدنة 9000م ع د  )9 ........)0" :يجددة لن
يكرن مكترياح.
 )3يكرن اتفاق التحكديم مكتريداح ت ا تادمن محدرر وقعد الطرفدان لو تادمن مدا تبدادالل مدد رسدا ل لو يرقيداا لو ير دا مدد
وسا ل االتصاو المكترية".
( )3د .عصام عبد الفتاح مطر ،التحكيم االلكتروني ،مرج ساي ،ص .62
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عرفـ ـ ــه ال مش ـ ـ ــرع البريط ـ ـ ــاني المـ ـ ــادة السادس ـ ـ ــة الفق ـ ـ ـرة األولـ ـ ــى م ـ ـ ــن ق ـ ـ ــانون التحكـ ـ ــيم لس ـ ـ ــنة  0992بأن ـ ـ ــه "
االتفاق على إخضاع المنازعات القائمة أو المستقبلية عقدية كانت أم ال ،للتحكيم"(.)1

وعرفتـ ـ ـ ـ ــه المـ ـ ـ ـ ــادة  0129الفق ـ ـ ـ ـ ـرة  0مـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــانون اإلج ـ ـ ـ ـ ـراءات المدنيـ ـ ـ ـ ــة األلمـ ـ ـ ـ ــاني لسـ ـ ـ ـ ــنة

0999بأنـ ــه " االتف ـ ــاق ال ـ ــذي يق ـ ــرر في ـ ــه األط ـ ـراف إخض ـ ــاع ك ـ ــل أو بع ـ ــض المنازع ـ ــات الت ـ ــي نش ـ ــأت أو
يمكن أن تنشأ بينهم في شأن رابطة قانونية معينة ،عقدية أو غير عقدية للتحكيم" (.)2

وتتف ـ ــق جمي ـ ــع التعريف ـ ــات الس ـ ــابقة م ـ ــع تعري ـ ــف ق ـ ــانون األ م ـ ــم المتح ـ ــدة التج ـ ــاري ال ـ ــدولي

لعـ ــام 0992م حيـ ــث عرفـ ــت المـ ــادة ( )2الفق ـ ـرة ( )0مـ ــن هـ ــذا القـ ــانون اتفـ ــاق التحكـ ــيم بأنـ ــه " اتفـ ــاق
بـ ــين الط ـ ـرفين علـ ــى أن يحـ ــيال إلـ ــى التحكـ ــيم جميـ ــع أو بعـ ــض المنازعـ ــات التـ ــي نشـ ــأت أو قـ ــد تنشـ ــأ

بي نهما بشأن عالقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية(.)3

ونـ ـ ــرى أن التعريـ ـ ــف االشـ ـ ــمل ألتفـ ـ ــاق التحكـ ـ ــيم بأنـ ـ ــه " شـ ـ ــرط التحكـ ـ ــيم فـ ـ ــي عقـ ـ ــد أو اتفـ ـ ــاق

التحكـ ــيم الموقـ ــع عليـ ــه مـ ــن األ ط ـ ـراف أو االتفـ ــاق الـ ــذي تضـ ــمنه الخطابـ ــات المتبادلـ ــة أو المعلومـ ــات أو
البيانـ ــات أو البرقي ـ ــات وال ـ ــذي يحي ـ ــل بموجبـ ــه االط ـ ـراف للتحك ـ ــيم جمي ـ ــع المنازعـ ــات الت ـ ــي نش ـ ــأت أو ق ـ ــد

تنشأ بينهما بشأن عالقة قانونية محدد تعاقدية كانت أم غير تعاقدية".

ل ـ ــذلك يواج ـ ــه اللج ـ ــوء إل ـ ــى التحك ـ ــيم اإللكترون ـ ــي العدي ـ ــد م ـ ــن التح ـ ــديات ف ـ ــي أكث ـ ــر م ـ ــن

مسـ ـ ــألة قانونيـ ـ ــة ف ـ ـ ــي فـ ـ ــروع القـ ـ ــانون المتع ـ ـ ــددة فهنـ ـ ــاك بعـ ـ ــض الص ـ ـ ــعوبات المتعلقـ ـ ــة بـ ـ ــإبرام إتف ـ ـ ــاق

التحكيم وكتابته وتوقيعه بما يفيد اتفاق األطراف ،وهذا ما نتناوله في الفرع.
الفرع الثاني :شروط اتفاق التحكيم اإللكتروني:

اتفـ ــاق التحكـ ــيم اإللكترون ـ ــي س ـ ـواء أكـ ــان عق ـ ــدا أم شـ ــرطا ،فإن ـ ــه يقـ ــوم علـ ــى أس ـ ــاس مبـ ــدأ س ـ ــلطان

اإلرادة ،الـ ــذي يشـ ــكل أسـ ــاس مش ـ ــروعية التجـ ــاء األط ـ ـراف إل ـ ــى التحكـ ــيم .ويترتـ ــب عل ـ ــى عـ ــدم وجـ ــود االتف ـ ــاق

الم ــذكور ،بط ــالن حك ــم التحك ــيم ،واعتب ــاره ك ــأن ل ــم يك ــن ،وذل ــك النع ــدام والي ــة المحك ــم ف ــي إص ــداره ،كم ــا يق ــع

باطال أيضا الحكم الذي يستند إلى اتفاق تحكيم اختلت فيه شروطه.

وعليـ ــه ،سـ ــنعمل هنـ ــا علـ ــى د ارسـ ــة الشـ ــروط الواجـ ــب توافرهـ ــا فـ ــي اتفـ ــاق التحكـ ــيم اإللكترونـ ــي لقيامـ ــه

صـ ـ ــحيحا منتجـ ـ ــا آلثـ ـ ــاره  ،والتـ ـ ــي يمكـ ـ ــن تصـ ـ ــنفيها إلـ ـ ــى نـ ـ ــوعين مـ ـ ــن الشـ ـ ــروط  :شـ ـ ــروط موضـ ـ ــوعية وأخـ ـ ــرى
شكلية ،سنحاول دراستها على الشكل التالي:

)(1

ا ر يارة ل مرق في  9006/00/90الفاعة الةامنةhttps://www.google.ps/#q=uk+arbitration+act
آ ر يدددددددارة ل مرقددددددد يتددددددداري https://www.google.ps/#q=german+arbitration+law+pdf 9006/00/90
الفاعة التاسعة صباحا.
)(3
http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/identity-managementا ر يارة ل مرق يتاري  9006/00/90الفاعة التاسعة صباحا2016.html.
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النظام القانوني للتحكيم اإل لكتروني في فلسطين

أولا -الشروط الموضوعية لتفاق التحكيم اإللكتروني:

-1رضا أطراف التحكيم اإللكتروني:

أشـ ـرنا س ــابقا إل ــى أن اتف ــاق التحك ــيم عق ــد تنش ــأ عن ــه الت ازم ــات عل ــى طرفي ــه ،ل ــذلك وج ــب أن تت ـ ـوافر

فيـ ــه الشـ ــروط الالزمـ ــة لصـ ــحة االلت ـ ـزام ،والشـ ــروط العامـ ــة الالزمـ ــة لصـ ــحة اتفـ ــاق التحكـ ــيم بصـ ــفة عامـ ــة هـ ــي

الرضا والمحل واألهلية والسبب.

وحيـ ــث إن مـ ــا يهمنـ ــا مـ ــن الشـ ــروط هـ ــو الرض ـ ــا ،نظ ـ ـ ار ألن التحكـ ــيم اإللكترونـ ــي يـ ــتم عبـ ــر وس ـ ــائل

إلكترونيـ ــة فالب ـ ــد م ـ ــن وج ـ ــود الض ـ ــمانات الكافي ـ ــة لص ـ ــدور ه ـ ــذه اإلرادة م ـ ــن طرف ـ ــي العق ـ ــد خاص ـ ــة وأن معظ ـ ــم

التشريعات الوطنية والدولية تتطلب وجود اتفاق تحكيم مكتوب وموقع من جانب األطراف المتعاقدة.

ويمكن أن يتحقق رضا أطراف التحكيم اإللكتروني بإحدى الصور التالية:

 -0توقيع أطراف التحكيم على االتفاق بينهما في هذا الصدد.
-2تبادل أطراف التحكيم للرسائل والمستندات الخاصة بذلك.

 -1ادع ـ ــاء أح ـ ــد طرف ـ ــي التحك ـ ــيم بوج ـ ــود اتف ـ ــاق تحك ـ ــيم دون أن ينك ـ ــر علي ـ ــه الط ـ ــرف األخ ـ ــر ذل ـ ــك ،وم ـ ــع أن
حدوث مثل ذلك نادر من الناحية العملية( ،)1إال أنه تم النص عليه في  2/2من قانون اليونسترال.2

واذا كان ـ ــت األطـ ـ ـراف ف ـ ــي اتف ـ ــاق التحك ـ ــيم الع ـ ــادي يمك ـ ــن له ـ ــم أن يعب ـ ــروا ع ـ ــن رض ـ ــاهم م ـ ــن خ ـ ــالل

تبـ ــادل الرسـ ــائل والمس ـ ــتندات الورقيـ ــة المتبادل ـ ــة بيـ ــنهم ،حي ـ ــث يصـ ــدر إيجـ ــاب م ـ ــن أحـ ــدهم يص ـ ــادفه قبـ ــول م ـ ــن
الطـ ــرف اآلخ ـ ــر ح ـ ــول ه ـ ــذا األم ـ ــر ،ف ـ ــإن اخ ـ ــتالف ش ـ ــكل التحك ـ ــيم واتخ ـ ــاذه الص ـ ــبغة اإللكتروني ـ ـة س ـ ــوف يعقب ـ ــه

بالض ــرورة تغيـ ــر فـ ــي ش ــكل كـ ــل مـ ــن اإليج ــاب والقبـ ــول الصـ ــادرين بش ــأنه ،إذ سـ ــيتم التعبيـ ــر عنهم ــا فـ ــي صـ ــورة

إلكترونية.

واذا ك ــان تب ــادل الرس ــائل والمس ــتندات أم ـ ـ ار كافي ــا ليعب ــر األط ـ ـراف مـ ــن خالل ــه ع ــن رض ــاهم بـ ــاللجوء

إل ـ ــى التحك ـ ــيم ،فالتس ـ ــاؤل هن ـ ــا ح ـ ــول اللحظ ـ ــة الت ـ ــي ينعق ـ ــد فيه ـ ــا اتف ـ ــاق التحك ـ ــيم اإللكترون ـ ــي ،ولإلجاب ـ ــة ع ـ ــن
هـ ــذا التسـ ــاؤل يجـ ــب اإلشـ ــارة إلـ ــى أنـ ــه تقابـ ــل إرادة أط ـ ـراف الن ـ ـزاع إمـ ــا أن تكـ ــون لحظـ ــة إعـ ــالن القبـ ــول والتـ ــي

تتحـ ــدد بلحظـ ــة ضـ ــغط القابـ ــل علـ ــى األيقونـ ــة المخصصـ ــة للقبـ ــول ،وامـ ــا لحظـ ــة تسـ ــلم الموجـ ــب للقبـ ــول وان لـ ــم

)(1

Cass. Civ. 17 Oct. 1961 Rev. crit. De dr. int. prive, p.129.
حيث وبتت محكمة النتض الفرنفية ل الصدررة فدي قادية اصدة يعتدد ييد لدم يدنر فيد لورافد ع د التحكديم عندد تيدرام
عتد البي  ،تال لند يعدد تنفيد د ا العتدد لرسدل البدا تلد المشدتر قا مدة يحفداب الباداعة التدي ياعد تيا دا .و ودر فدي نكايدة
التا مة اقتراحاح من في حالة ل ن اع يشأن الحفداب يحداو الند اع تلد تحكديم فدي انج تدرا ،وحددد ميعداداح ل درد ع د اإليجداب.
تال لن المشترا لم يرد في المرعد المحدد .ما اعتبرت المحكمة لن تصرف لح ر قبرو من ل تحكيم.
( )2قانرن االونفيتراو النمر جي ل تحكيم التجار الدولي لعام  0285م التعدي ا لعام 9006م.
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يعل ـ ـ ــم ب ـ ـ ــه ،أو أنه ـ ـ ــا لحظ ـ ـ ــة عل ـ ـ ــم الموج ـ ـ ــب ب ـ ـ ــالقبول ،وتك ـ ـ ــون عن ـ ـ ــدما يف ـ ـ ــتح الموج ـ ـ ــب ص ـ ـ ــندوق خطابات ـ ـ ــه

اإللكترونية ويطلع على الرسالة التي تتضمن القبول.
 -2األهلية:

اش ــترطت س ــائر أنظم ــة وتش ــريعات التحك ــيم وج ــوب ت ـ ـوافر األهلي ــة القانوني ــة ف ــي ك ــل م ــن طرف ــي

النـ ـ ـزاع وهيئ ـ ــة التحك ـ ــيم وكاف ـ ــة أفـ ـ ـراد العملي ـ ــة التحكيمي ـ ــة

) ،(1

وال يوج ـ ــد مش ـ ــكلة كبيـ ـ ـرة ف ـ ــي موض ـ ــوع أهلي ـ ــة

هيئ ــة التحك ــيم نظـ ـ ار لح ــرص مؤسس ــات التحك ــيم عل ــى ت ــوفر ه ــذا الش ــرط ف ــي المحكم ــين والتأك ــد م ــن ذل ــك
وغالبية اإلشكاالت تقع في الجوانب المتعلقة بأهلية أطراف التحكيم.

التحك ـ ــيم

حيـ ـ ــث إن عـ ـ ــدم ت ـ ـ ـوافر األهليـ ـ ــة القانونيـ ـ ــة ألحـ ـ ــد أط ـ ـ ـراف التحكـ ـ ــيم يـ ـ ــؤدى إلـ ـ ــى بطـ ـ ــالن ق ـ ـ ـرار

( )2

الص ـ ــادر ف ـ ــي الن ـ ـزاع ه ـ ــذا م ـ ــا أكدت ـ ــه الم ـ ــادة ( )2م ـ ــن ق ـ ــانون التحك ـ ــيم الفلس ـ ــطيني رق ـ ــم ()1

لس ــنة  ،2111حيـ ــث نـ ــص عل ــى أنـ ــه" :مـ ــع م ارعـ ــاة أحك ــام المـ ــادة ( )4مـ ــن ه ــذا القـ ــانون تسـ ــرى أحكـ ــام
ه ـ ــذا القـ ـ ــانون علـ ـ ــى كـ ـ ــل تحكـ ـ ــيم بـ ـ ــين أش ـ ــخاص طبيعيـ ـ ــين أو اعتبـ ـ ــاريين يتمتعـ ـ ــون باألهليـ ـ ــة القانونيـ ـ ــة

للتصـ ـ ــرف بـ ـ ــالحقوق أيـ ـ ــا كانـ ـ ــت طبيعـ ـ ــة العالقـ ـ ــة القانونيـ ـ ــة التـ ـ ــي يـ ـ ــدور حولهـ ـ ــا الن ـ ـ ـزاع ،مـ ـ ــع م ارعـ ـ ــاة

االتفاقيات الدولية التي تكون فلسطين طرفا فيها".

( )3

وللتغلـ ـ ــب علـ ـ ــى هـ ـ ــذه اإلشـ ـ ــكالية نـ ـ ــرى أن يـ ـ ــتم تصـ ـ ــميم برنـ ـ ــامج ب ـ ـ ـالموقع ذاتـ ـ ــه الـ ـ ــذي تجـ ـ ــرى

بواس ـ ـ ــطته العملي ـ ـ ــة التحكيمي ـ ـ ــة يل ـ ـ ــزم األطـ ـ ـ ـراف ال ـ ـ ــذين يري ـ ـ ــدون إحال ـ ـ ــة النـ ـ ـ ـزاع الق ـ ـ ــائم بي ـ ـ ــنهم للتحك ـ ـ ــيم

بالكشـ ــف عـ ــن ه ـ ـوايتهم واإلفصـ ــاح عـ ــن أعمـ ــارهم ،ويكـ ــون مـ ــن خصـ ــائص هـ ــذا البرنـ ــامج عـ ــدم السـ ــماح

لم ــن ل ــم يفص ــح ع ــن هويت ــه أو عمـ ـره المض ــي ق ــدما ف ــي اس ــتكمال اتف ــاق التحك ــيم .مم ــا يفض ــى نوع ــا
من المصداقية أمام أطراف النزاع وتبعدهم عن شبهة البطالن.

( )4

محل وسبب اتفاق التحكيم:

يقصد بمحل اتفاق التحكيم ،تلك المنازعة التي يراد حسمها عن طريق التحكيم ،والتي يجب

أن تقبل التسوية بواسطته ،والذي يرتبط وجوده بوجودها .والنزاع قد يكون قائما وقت إبرام االتفاق ،وقد

يكون متوقعا أن ينشأ في المستقبل.

وقانون التحكيم الفلسطيني يوسع في نطاق المنازعات التي يمكن أن تكون محال للتحكيم ،فأي

منازعات قانونية يمكن أن تكون محال التفاق تحكيم ،فسواء أكانت المنازعة عقدية أم غير عقدية ،عامة

)(1

Andrew Tweeddale & Keren Tweeddale, Arbitration of Commercial Disputes,
International and English law and practice, Oxford University Press, 2005.P.548.
( )2د .محمرد الفيد التحيرا ،لروان االتفاق ع التحكيم ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،9002 ،ص.950
( )3نصددت ع د لددح لياددا المددادة ( )53الفتددرة (ب) مددد قددانرن التحكدديم المصددر رقددم  97لفددنة  0222حيددث منحددت الح د
في و ة يط ن حكم التحكيم في حاو نتر لو انعدام اش ية شحد المحتكميد عند االتفاق ع تحالة الن اع ل تحكيم.
)(4
http://www.lawas.com/article-77.htm1.
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أم خاصة ،مدنية أم تجارية ،حتى ولو تعلقت بالمسئولية التقصيرية فإنها يمكن أن تكون محال التفاق
تحكيم اللهم إذا كان األمر يتعلق بأمر مخالف للنظام العام  ،فيكفي أن نكون بصدد منازعة مشروعة أي

يكون محلها مشروع وأال تكون مخالفة للنظام العام حتى ي توافر شرط المحل في اتفاق التحكيم ،وهذا تأكيد

للمبدأ العام الذي مقتضاه أنه ما ال يجوز فيه الصلح ال يجوز فيه التحكيم،وهذا ما أكدته المادة ( )2من

قانون التحكيم الفلسطيني حيث نصت على " مع مراعاة أحكام المادة (1 )4من هذا القانون تسري
أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يتمتعون باألهلية القانونية

للتصرف بالحقوق أيا كانت طبيعةالعالقة القانونية التي يدور حولها النزاع ،مع مراعاة اإلتفاقيات

الدولية التي تكون فلسطين طرفا فيها.

وه ـ ــو مب ـ ــدأ أخ ـ ــذ ب ـ ــه ق ـ ــانون التحك ـ ــيم الفلس ـ ــطيني وت ـ ــم ب ـ ــه ال ـ ـربط ب ـ ــين قواع ـ ــد التحك ـ ــيم وقواع ـ ــد

الص ـ ـ ــلح الموج ـ ـ ــودة بالق ـ ـ ــانون الم ـ ـ ــدني .وب ـ ـ ــالطبع فمعظ ـ ـ ــم المس ـ ـ ــائل المتعلق ـ ـ ــة ب ـ ـ ــاألحوال الشخص ـ ـ ــية ال
يجـ ـ ــوز فيهـ ـ ــا الصـ ـ ــلح ،وبالتـ ـ ــالي ال يجـ ـ ــوز فيهـ ـ ــا االتفـ ـ ــاق علـ ـ ــى التحكـ ـ ــيم .كـ ـ ــذلك يشـ ـ ــترط لصـ ـ ــحة أي
اتفـ ــاق ،ضـ ــرورة وجـ ــود السـ ــبب ،وأن يكـ ــون هـ ــذا السـ ــبب مشـ ــروعا وغيـ ــر مخـ ــالف للنظـ ــام العـ ــام واآلداب

العامة ،إال أنه في حالة عدم ذكره ،افترض المشرع أن لكل اتفاق سببا حقيقيا ومشروعا.

واتفاق التحكيم كغيره من االتفاقيات والعقود ،يجب أن يتضمن ركن السبب وفق نفس الشروط

ذاتها التي حددها المشرع الفلسطيني في القانون المدني الفلسطيني.

ومف ـ ــاد الس ـ ــبب ف ـ ــي اتف ـ ــاق التحك ـ ــيم ،ه ـ ــو اتج ـ ــاه إرادة األطـ ـ ـراف إل ـ ــى اس ـ ــتبعاد ط ـ ــرح النـ ـ ـزاع عل ـ ــى

القض ـ ــاء ،وتف ـ ــويض األ م ـ ــر ب ـ ــذلك ال ـ ــى هيئ ـ ــة التحك ـ ــيم ي ـ ــتم اختياره ـ ــا م ـ ــن االطـ ـ ـراف ،وس ـ ــبب األتف ـ ــاق عل ـ ــى

هذا النحو يعتبر مشروعا(.)2

ثانيا -الشروط الشكلية لتفاق التحكيم اإللكتروني:
الكتابة:

تشـ ـ ـ ــعبت اآلراء بشـ ـ ـ ــأن مفهـ ـ ـ ــوم الكتابـ ـ ـ ــة ،فـ ـ ـ ــالبعض يـ ـ ـ ــرى أن الكتابـ ـ ـ ــة مقصـ ـ ـ ــود بهـ ـ ـ ــا أن تكـ ـ ـ ــون
()3

باألحرف األصلية ومصحوبة بتوقيع خطي أو مادي وأن تكون على مستندات ووثائق ورقية.

وكمـ ـ ــا هـ ـ ــو واضـ ـ ــح مـ ـ ــن ذلـ ـ ــك فإنـ ـ ــه لالعتـ ـ ــداد بالكتابـ ـ ــة يجـ ـ ــب أن تكـ ـ ــون بـ ـ ــاألحرف األصـ ـ ــلية،

وموقع ــة بالي ــد ،وعل ــى وثيق ــة ورقي ــة .ون ــرى أن ه ــذا التعري ــف وفق ــا لألس ــس الت ــي بن ــي عليه ــا ه ــذا الـ ـرأي معي ــب
( )1تنر المادة ( )2مد قانرن التحكيم الف فطيني رقم ( )3لفنة 9000م ع ما ي ي" ال تخا شحكام ا
التانرن المفا ل اآلتية-0 :المفا ل المتع تة يالن ام العام في ف فطيد -9المفا ل التي ال يجر فيكا الص ح قانرنا ح.
 -3المنا عاا المتع تة ياشحراو الشخصية.
( )2د .محمددرد الفددديد التحيدددرا ،لرودددان االتفددداق ع ددد التحكدديم وفدددروو صدددحت  ،دار الفكدددر الجدددامعي ،االسدددكنرية9002،م،
ص.52
( )3د .سعيد قنديل :الترقي اإللكتروني ييد التدويل واالقتباس ،دار الجامعة الجديدة ،ص .2
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نافذ ياسين المدهون

ويج ــب ع ــدم االعت ــداد ب ــه ،حي ــث إن ــه ل ــيس ف ــي مفه ــوم الكتاب ــة سـ ـواء ف ــي الق ــانون أم اللغ ــة م ــا ي ــوحى باش ــتراط
أن تك ــون الكتاب ــة عل ــى وث ــائق ورقي ــة .فم ــن الج ــائز الكتاب ــة عل ــى ال ــورق أو الخش ــب) ،(1ويش ــترط ف ــي الكتاب ــة
حتـ ــى تـ ــؤدي وظيفتهـ ــا القانونيـ ــة أن تكـ ــون هـ ــذه الكتابـ ــة مقـ ــروءة بحيـ ــث يـ ــدل الـ ــدليل الكتـ ــابي علـ ــى مضـ ــمون

التص ـ ـ ــرف الق ـ ـ ــانوني أو البيان ـ ـ ــات المدون ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالمحرر .وأن يك ـ ـ ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــدليل مس ـ ـ ــتم ار ،ويقص ـ ـ ــد ب ـ ـ ــذلك أن
تضمن ثبات هذه الكتابة بحيث يمكن لألطراف التصرف أو ألصحاب الشأن الرجوع إليها.

والكتاب ـ ــة اإللكتروني ـ ـ ـة ه ـ ــي عب ـ ــارة ع ـ ــن مجموع ـ ــة الرس ـ ــائل والبيان ـ ــات اإللكترونيـ ـ ـة الت ـ ــي يتبادله ـ ــا

أط ـ ـراف اتفـ ــاق التحكـ ــيم أو األشـ ــخاص القـ ــائمون علـ ــى العمليـ ــة التحكيميـ ــة أو األشـ ــخاص المطلـ ــوب مـ ــنهم أن

يكونوا جزءا من العملية التحكيمية مثل الشهود والخبراء.2

ويالحـ ـ ــظ أن المش ـ ـ ــرع اإلم ـ ـ ــاراتي واألردن ـ ـ ــي وك ـ ـ ــذلك ق ـ ـ ــانون اليونس ـ ـ ــترال ق ـ ـ ــد تع ـ ـ ـرض ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــنهم

لتنظ ـ ــيم أحك ـ ــام الرس ـ ــائل اإللكترونيـ ـ ـة وه ـ ــى الت ـ ــي يعب ـ ــر عنه ـ ــا المش ـ ــرع الفلس ـ ــطيني بالكتاب ـ ــة اإللكترونيـ ـ ـة ف ـ ــي

قانون المعامالت اإللكترونية في فلسطين.

ول ــيس هنـ ــاك فـ ــي الفق ــه مـ ــا يشـ ــير إل ــى أن األصـ ــل اللغـ ــوي لكلم ــة محـ ــرر مـ ــا يقص ــد معنـ ــاه علـ ــى

م ــا ه ــو مكت ــوب عل ــى ن ــوع مع ــين م ــن ال ــدعامات سـ ـواء أكان ــت ورق ــا أم غي ــر ذل ــك( .)3وعلي ــه يمك ــن الق ــول إن

كلمـ ــة محـ ــرر تشـ ــمل المحـ ــرر الكتـ ــابي اإللكترونـ ــي ،لـ ــذلك يقـ ــع علـ ــى المشـ ــرعين والقـ ــانونيين فـ ــي كافـ ــة الـ ــدول

أن يغيـ ــروا نظ ـ ـراتهم للمحـ ــرر باعتبـ ــار أن المحـ ــرر لـ ــم ولـ ــن يكـ ــون أبـ ــدا مقصـ ــو ار علـ ــى مـ ــا هـ ــو مكتـ ــوب علـ ــى
()4

الورق وحده ،فكل ما يتطلبه المشرع في هذا الصدد هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه.

وف ـ ـ ــي محاول ـ ـ ــة ل ـ ـ ــبعض الفقه ـ ـ ــاء للتقري ـ ـ ــب ب ـ ـ ــين الكتاب ـ ـ ــة اإللكتروني ـ ـ ـ ـة والكتاب ـ ـ ــة التقليدي ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى

دعامـ ــات ورقيـ ــة ذهـ ــب إلـ ــى القـ ــول بـ ــأن رسـ ــائل البريـ ــد اإللكترونـ ــي المتضـ ــمنة شـ ــرط اتفـ ــاق التحكـ ــيم تسـ ــتدعى

الش ـ ــرط الش ـ ــكلي المنص ـ ــوص علي ـ ــه ف ـ ــي اتفاقي ـ ــة نيوي ـ ــورك قياس ـ ــا عل ـ ــى البرقي ـ ــات ،قي ـ ــل بأن ـ ــه ل ـ ــيس هن ـ ــاك م ـ ــا
يمنـ ــع مـ ــن قيـ ــاس تلـ ــك الرسـ ــائل علـ ــى رسـ ــائل الـ ــتلكس والفـ ــاكس التـ ــي تعتبـ ــر لـ ــدى بعـ ــض المحـ ــاكم والش ـ ـراح
()5

ملبية للشرط الكتابي التفاق التحكيم.

( )1يمكددد الكتايددة ع د اشفدديا الماديددة الص د بة وددالررق والحجددر والخشددة والج ددد ،ووتايدداا المصددرييد التدددما  ،وقددرانيد
اشلراح االهن عشر لحمررايي مد لوةر اشدلة ع لح.
( )2ان ددر المددادة ( )9الفتددرة ( )3مددد فددانرن المعددام ا االلكترونيددة رقددم ( )6لفددنة  .9003حيددث نصددت ع د " ت ا لوجددة
التددانرن لن تكددرن المع رمدداا هايتددة يالكتايددة ،لو رتددة لهددرا قانرنيددا ع د عدددم االلتد ام يد لح ،فد ن ورود المع رمدداا فددي سددجل
الكتروني يفي يمتط باا د ا التدانرن ،يشدرو لن تكدرن المع رمداا قاي دة ل دد رو ع يكدا واسدتخراجكا الحتدا عدد وريد البدث
لو الطباعة لو ير لح"
( )3محمد لميد الرومي :الن ام التانرني ل تحكيم اإللكتروني ،المرج الفاي  ،ص .000
( )4د .محمد حفام لطفي ،االوار التانرني ل معام ا االلكترونية ،النفر ال بي ل طباعة -التا رة  ،0228،ص.97
( )5د .لحمد فرد الديد :جكاا اال تصاص التاا ي لمنا عاا التجارة اإللكترونية ،يدون دار نشر ،9003 ،ص.25
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النظام القانوني للتحكيم اإل لكتروني في فلسطين

ورغ ـ ـ ــم قل ـ ـ ــة األحك ـ ـ ــام القض ـ ـ ــائية الـ ـ ـ ـواردة ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الص ـ ـ ــدد ،وذل ـ ـ ــك لحداث ـ ـ ــة الموض ـ ـ ــوع ،إال أن

األحك ــام الص ــادرة بش ــأنه تكش ــف ع ــن ق ــوة ه ــذا االتج ــاه .فمحكم ــة ب ــاريس أص ــدرت ف ــي ين ــاير 0994م حكم ــا
()1

ساوت فيه بوجه عام بين الكتابة العادية والكتابة الواردة في خطابات الفاكس والتلكس.

أم ـ ــا القض ـ ــاء األمريك ـ ــي فق ـ ــد ك ـ ــان حكم ـ ــه أكث ـ ــر وض ـ ــوحا ف ـ ــي ه ـ ــذا الص ـ ــدد حي ـ ــث أق ـ ــر صـ ـ ـراحة

بمش ـ ــروعية ش ـ ــرط التحك ـ ــيم الموج ـ ــود ف ـ ــي الش ـ ــروط العام ـ ــة لعق ـ ــد التخص ـ ــيص المب ـ ــرم إلكتروني ـ ــا ،وذل ـ ــك عل ـ ــى

أسـ ــاس تماث ـ ــل شـ ــروط التحك ـ ــيم المبـ ــرم إلكتروني ـ ــا مـ ــع ش ـ ــرط التحكـ ــيم المب ـ ــرم بالصـ ــورة التقليدي ـ ــة التـ ــي نص ـ ـت

عليـ ــه المـ ــادة ( )2مـ ــن قـ ــانون التحكـ ــيم الفيـ ــدرالي )2(.وقـ ــد جـ ــاء القـ ــانون النمـ ــوذجي لـ ــدعم هـ ــذا االتجـ ــاه حيـ ــث

نص ـ ـ ـت المـ ـ ــادة ( )2الفق ـ ـ ـرة ( )2مـ ـ ــن القـ ـ ــانون النمـ ـ ــوذجي بشـ ـ ــأن التحكـ ـ ــيم التجـ ـ ــاري الـ ـ ــدولي الصـ ـ ــادر س ـ ـ ــنة
 0992ع ـ ــن لجن ـ ــة األم ـ ــم المتح ـ ــدة للق ـ ــانون التج ـ ــاري نص ـ ــت عل ـ ــى" :ش ـ ــرط الكتاب ـ ــة يتحق ـ ــق ف ـ ــي أي وثيق ـ ــة

موقعـ ــة مـ ــن الط ـ ـرفين أو فـ ــي تبـ ــادل رسـ ــائل أو تلكسـ ــات أو برقيـ ــات أو غيرهـ ــا مـ ــن وسـ ــائل االتصـ ــال السـ ــلكي

والالس ـ ــلكي والت ـ ــي تك ـ ــون بمثاب ـ ــة س ـ ــجل لالتف ـ ــاق" ف ـ ــالنص عل ـ ــى ه ـ ــذا النح ـ ــو واض ـ ــح ف ـ ــي االعت ـ ــداد بالوث ـ ــائق

اإللكترونية التي يبرم فيها اتفاق التحكيم.
التوقيع:

التوقي ـ ــع ه ـ ــو ش ـ ــرط ج ـ ــوهري وعنص ـ ــر ال غن ـ ــى عن ـ ــه إلض ـ ــفاء الحماي ـ ــة عل ـ ــى أي مح ـ ــرر ألن ـ ــه

يتض ــمن إقـ ـرار الموق ــع لم ــا ه ــو مـ ـ ــدون ف ـ ــي السـن ـ ـ ـد ،وه ـ ــو دليـ ــل مباشـ ـ ــر عـ ــلى ح ـصـ ــول الرض ـ ــا فـ ــي إنشـ ــائه،
()3

وت ـصـرف إرادي ويكشف عن هوية صاحبه ويعبر عن موافقته على مضمون ما وقع عليه.

ووفقـ ـ ــا لنصـ ـ ــوص التش ـ ـ ـريعات الوطنيـ ـ ــة واالتفاقيـ ـ ــات الدوليـ ـ ــة بشـ ـ ــأن التحكـ ـ ــيم بصـ ـ ــفة عامـ ـ ــة ،فـ ـ ــإن

التوقيـ ــع لـ ــيس مطلوبـ ــا لذاتـ ــه فـ ــي اتفاقيـ ــة التحكـ ــيم ،ولـ ــيس شـ ــرطا لصـ ــحة اتفـ ــاق التحكـ ــيم ،بـ ــل يكفـ ــي اسـ ــتخدام
الت ـ ــدابير الالزم ـ ــة إلثب ـ ــات ص ـ ــحة ص ـ ــدور اإلرادة ع ـ ــن أطـ ـ ـراف اتفاقي ـ ــة التحك ـ ــيم ،حت ـ ــى يص ـ ــبح ه ـ ــذا االتف ـ ــاق

ممـ ــا يمكـ ــن معـ ــه اللجـ ــوء للوسـ ــائل اإللكتروني ـ ـة الالزمـ ــة إلثبـ ــات صـ ــحة االتفـ ــاق وصـ ــدوره عـ ــن أحـ ــد أط ـ ـراف
()4

االتفاق.

)(1

Paris 20 Janvier 1984, Rev.arb.1987, p.482.
( )2د .عادو ليدر شديمة :عتدرد ددماا المع رمداا اإللكترونيدة فدي التدانرن الددولي ،دار النكادة العرييدة ،التدا رة9002 ،م،
ص.300
( )3د .هدددروا عبدالحميدددد :الترقيددد اإللكتروندددي ،مكتبدددة الجددد د الجديددددة يالمنصدددررة ،الطبعدددة الةانيدددة ،/9003 ،ص  32ومدددا
يعد ا.
( )4معتصددم سددري م نصددير :مدددا تحت د الشددروو المط ريددة فددي التحكدديم التت يددد فددي رددل التحكدديم اإللكترونددي ،ورقددة عمددل
متدمددة تل د المددلتمر الع مددي اشوو حددرو الجرانددة التانرنيددة واشمنيددة ل عم يدداا اإللكترونيددة ،ن ددم المددلتمر لواديميددة فددروة
ديددددي – مرودددد البحددددرس والدراسدددداا دددد و الفتددددرة مددددد  ،/9003/2/98-96ديددددي ،ص  ،90منشددددررة ع دددد االنترنددددت
http://www.arablawinfo.com.
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نافذ ياسين المدهون

ومـ ـ ـ ــن المالحـ ـ ـ ــظ أن معظـ ـ ـ ــم التش ـ ـ ـ ـريعات أصـ ـ ـ ــبحت تعتـ ـ ـ ــرف بكـ ـ ـ ــل رديـ ـ ـ ــف إلكترونـ ـ ـ ــي للمتطلبـ ـ ـ ــات

التش ـ ـريعية كم ـ ــا ه ـ ــو واض ـ ــح بالنس ـ ــبة للم ـ ــادة الس ـ ــابعة م ـ ــن ق ـ ــانون المع ـ ــامالت اإللكترون ـ ــي األردن ـ ــي والم ـ ــأخوذ

ع ـ ــن الق ـ ــانون اإلنجلي ـ ــزي( )1والت ـ ــي تقض ـ ــى ب ـ ــأن التوقي ـ ــع اإللكترون ـ ــي من ـ ــتج للث ـ ــار القانوني ـ ــة ذاته ـ ــا المترتب ـ ــة

عل ـ ـ ــى التوقي ـ ـ ــع ا لخط ـ ـ ــي بموج ـ ـ ــب أحك ـ ـ ــام التشـ ـ ـ ـريعات الناف ـ ـ ــذة م ـ ـ ــن حي ـ ـ ــث إلزامه ـ ـ ــا ألطرافه ـ ـ ــا أو ص ـ ـ ــالحيتها

لإلثب ـ ــات .وه ـ ــذا م ـ ــا أخ ـ ــذ ب ـ ــه المش ـ ــرع الفلس ـ ــطيني ف ـ ــي الم ـ ــادة  01م ـ ــن ق ـ ــانو ن المع ـ ــامالت اإللكتروني ـ ـة رق ـ ــم
( )2لسـ ـ ـ ــنة  2101م حيـ ـ ـ ــث نص ـ ـ ـ ـت علـ ـ ـ ــى " إذا اشـ ـ ـ ــترط توقيـ ـ ـ ــع خطـ ـ ـ ــي علـ ـ ـ ــى أي مسـ ـ ـ ــتند ،فـ ـ ـ ــإن التوقيـ ـ ـ ــع
اإللكترون ـ ــي ال ـ ــذي ي ـ ــت م وفق ـ ــا له ـ ــذا الق ـ ــانون يع ـ ــد مس ـ ــتوفيا له ـ ــذا الش ـ ــرط ،ويع ـ ــد التوقي ـ ــع اإللكترون ـ ــي بمثاب ـ ــة
التوقيع الخطي ،وله األثار القانونية نفسها"(.)2

المطلب الثاني

القانون واجب التطبيق بشأن التحكيم اإللكتروني

تحديـ ـ ــد القـ ـ ــانون واجـ ـ ــب التطبيـ ـ ــق مـ ـ ــن أكثـ ـ ــر الموضـ ـ ــوعات أهميـ ـ ــة فـ ـ ــي مجـ ـ ــال فـ ـ ــض الن ازعـ ـ ــات

بطري ـ ـق التحك ـ ــيم .وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ــار الب ـ ــد أن نف ـ ــرق ب ـ ــين الق ـ ــانون واج ـ ــب التطبي ـ ــق بش ـ ــأن موض ـ ــوع التحك ـ ــيم
والقانون واجب التطبيق بشأن إجراءات التحكيم.

وسـ ـ ـ ــوف نتعـ ـ ـ ــرض للقـ ـ ـ ــانون واجـ ـ ـ ــب التطبيـ ـ ـ ــق علـ ـ ـ ــى التحكـ ـ ـ ــيم اإللكترونـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـواء فـ ـ ـ ــي الشـ ـ ـ ــق

الموضوعي منه أم الشق اإلجرائي.

القانون واجب التطبيق على موضوع التحكيم اإللكتروني:

يعـ ــد تركيـ ــز العالقـ ــة العقديـ ــة فـ ــي إقلـ ــيم دولـ ــة مـ ــا أسـ ــاس مـ ــنهج التنـ ــازع فـ ــي مسـ ــائل العقـ ــود وذلـ ــك

ألجـ ــل إسـ ــناد العقـ ــد إلـ ــى النظـ ــام القـ ــانوني لدولـ ــة هـ ــذا اإلقلـ ــيم ،ومـ ــن ثـ ــم يبـ ــدو أن االنترنـ ــت فـ ــي طبيعتـ ــه غيـ ــر

المادي ــة وعـ ــدم القـ ــدرة علـ ــى ربطـ ــه بدولـ ــة معينـ ــة يـ ــؤدى إل ــى صـ ــعوبة تركيـ ــز العالقـ ــات العقديـ ــة التـ ــي تـ ــتم مـ ــن

خالل ـ ــه داخ ـ ــل إقل ـ ــيم دول ـ ــة معين ـ ــة( ، )3األم ـ ــر ال ـ ــذي يؤك ـ ــد إف ـ ــالت المع ـ ــامالت العقدي ـ ــة الت ـ ــي ت ـ ــتم عب ـ ــر ش ـ ــبكة

االنترن ـ ــت مـ ـ ــن الخضـ ـ ــوع لم ـ ــنهج اإلسـ ـ ــناد ،ومـ ـ ــا يقـ ـ ــود إلي ـ ــه مـ ـ ــن تطبيـ ـ ــق ق ـ ـ ـوانين وطني ـ ــة .ومـ ـ ــع ذلـ ـ ــك فمـ ـ ــن
المس ــتحيل ت ــرك مـ ــنهج اإلس ــناد الـ ــذي ي ــتم م ــن خاللـ ــه تحدي ــد القـ ــانون ال ــوطني الواج ــب التطبيـ ــق عل ــى الن ـ ـزاع

وذلـ ــك ،ألن هـ ــذا القـ ــانون الموضـ ــوعي الجديـ ــد للمعـ ــامالت اإللكتروني ـ ـة التـ ــي تـ ــتم عبـ ــر االنترنـ ــت ال يمكـ ــن أن
يواجه كل المنازعات المتعلقة بالتعاقد الدولي.

)(1

Jens Warner, E-commerce co. Uk-local rules in a global net. On line business
transactions and applicability of traditional English contract law rules.
ليااح معتصم س يم نصير :المرج الفاي  ،ص .90
( )2قانرن المعام ا االلكترونية رقم ( )6لفنة 9003م ،منشرر في الرقا الف فطينية العدد التاس والةمانرن ،ص.90
( )3محمد لميد الرومي :الن ام التانرني ل تحكيم اإللكتروني ،المرج الفاي  ،ص.009
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وحيـ ــث إن اتفـ ــاق التحكـ ــيم -كمـ ــا أش ـ ـرنا سـ ــابقا– مسـ ــتقل عـ ــن العقـ ــد الـ ــذي ورد فيـ ــه ،فـ ــإن المحكـ ــم

وهـ ــو يقـ ــوم بتحديـ ــد القـ ــانون الموضـ ــوعي واجـ ــب التطبيـ ــق ،عليـ ــه أن يبحـ ــث أوال فـ ــي إرادة الخصـ ــومة ،ومـ ــا إذا
كان ـ ــت ق ـ ــد اتجه ـ ــت بص ـ ــورة صـ ـ ـريحة أو ض ـ ــمنية( )1إل ـ ــى اختي ـ ــار ق ـ ــانون مع ـ ــين .إذ أن األولوي ـ ــة لمث ـ ــل ه ـ ــذه
اإلرادة ،طالم ـ ــا أن الق ـ ــانون المخت ـ ــار ال يتعـ ـ ــارض م ـ ــع النظ ـ ــام الع ـ ــام فـ ـ ــي دول التنفي ـ ــذ أو يمث ـ ــل غش ـ ــا نحـ ـ ــو
()2

القانون الذي من المفترض أن يحكم النزاع.

فـ ــاألطراف يتمتعـ ــون بحريـ ــة واسـ ــعة فـ ــي تحديـ ــد القـ ــانون الواجـ ــب التطبيـ ــق علـ ــى الن ـ ـزاع وهـ ــذا مـ ــا

أكدت ـ ـ ــه الم ـ ـ ــادة ( )02الفق ـ ـ ـ ـرة ( )0م ـ ـ ــن قواع ـ ـ ــد تجرب ـ ـ ــة ب ـ ـ ــاريس للتحك ـ ـ ــيم  I.C.Cحي ـ ـ ــث ت ـ ـ ــنص عل ـ ـ ــى" :أن
لألط ـ ـراف حريـ ــة فـ ــي اختيـ ــار قواعـ ــد ال قـ ــانون التـ ــي يجـ ــب علـ ــى المحكمـ ــة التحكيميـ ــة تطبيقهـ ــا علـ ــى موضـ ــوع

النزاع" .وكذلك المادة ( )09من قانون التحكيم الفلسطيني رقم ( )1لسنة 2111م .

وعليـ ـ ــه فـ ـ ــإن لألف ـ ـ ـراد فـ ـ ــي مجـ ـ ــال المنازعـ ـ ــات اإللكتروني ـ ـ ـة مطلـ ـ ــق الحريـ ـ ــة فـ ـ ــي اختيـ ـ ــار القـ ـ ــانون

الواجـ ــب التطبيـ ــق وذلـ ــك للطبيعـ ــة الخاصـ ــة للتعاقـ ــد اإللكترونـ ــي .وطـ ــرق تنفيـ ــذ العقـ ــد اإللكترونـ ــي ،فهنـ ــاك مـ ــن

العق ـ ــود اإللكترونيـ ـ ـة م ـ ــا ي ـ ــتم تنفي ـ ــذه عل ـ ــى ش ـ ــبكة االنترن ـ ــت كعق ـ ــود الخ ـ ــدمات ،وعق ـ ــود االش ـ ــتراك ف ـ ــي قواع ـ ــد

البيان ــات والمعلوم ــات ،فف ــي ه ــذه العق ــود ال ي ــتم تنفي ــذ العق ــد ف ــي مك ــان مع ــين وانم ــا ي ــتم تنفي ــذه عل ــى الش ــبكة

ذاتهـ ــا .إال إذا اعتبرنـ ــا أ ن مكـ ــان تنفيـ ــذ العقـ ــد هـ ــو مكـ ــان أقامـ ــه الطـ ــرف المسـ ــتفيد مـ ــن عقـ ــود الخـ ــدمات.وهـ ــذا
مـ ــا أكدتـ ــه المـ ــادة( )4الفق ـ ـرة ( )2مـ ــن قـ ــانون المعـ ــامالت اإللكتروني ـ ـة الفلسـ ــطيني حيـ ــث نص ـ ـت علـ ــى " يكـ ــون

للعقـ ــود اإللكتروني ـ ـ ة ذات اآلثـ ــار القانونيـ ــة المتعلقـ ــة بـ ــالعقود التـ ــي تبـ ــرم باألسـ ــاليب العاديـ ــة مـ ــن حيـ ــث اإلثبـ ــات
والصحة والقابلية للتنفيذ وغير ذلك من األحكام"

واذا عـ ـ ــرض األط ـ ـ ـراف موضـ ـ ــوع الن ـ ـ ـزاع علـ ـ ــى هيئـ ـ ــة التحكـ ـ ــيم اإللكترونـ ـ ــي ولـ ـ ــم يقوم ـ ـ ـوا بتحديـ ـ ــد

القانون الواجب التطبيق على النزاع فإن تحديد القانون الواجب التطبيق يترك تحديده لهيئة التحكيم.

ون ـ ــرى أن يلت ـ ــزم المحك ـ ــم بأحك ـ ــام الق ـ ــانون ال ـ ــوطني ال ـ ــذي يـ ـ ـرتبط ب ـ ــه النـ ـ ـزاع بص ـ ــلة وثيق ـ ــة ،وأن

يلجأ إلى أحكام القانون المختص بفض المنازعات اإللكترونية.

ونظ ـ ـ ار لإلشـ ــكاليات التـ ــي قـ ــد تواجـ ــه المحكـ ــم بشـ ــأن تحديـ ــد القـ ــانون الموضـ ــوعي فـ ــي حـ ــال ن ـ ـزاع

يتعلـ ــق بالتجـ ــارة اإللكتروني ـ ـة ،نـ ــرى أن تلجـ ــأ هيئـ ــة التحكـ ــيم إلـ ــى مجموعـ ــة القواعـ ــد الموضـ ــوعية التـ ــي تسـ ــتقل

( )1نددال يعددض الملفددراا العامددة والملفددراا الخاصددة التددي تدددو ع د اإلرادة الاددمنية ل وددراد منكددا محددل تيددرام العتددد
وقانرن محل التنفي ومحل تقامة المتعاقديد ومرضرع العتد.
( )2د .ي و عبدالمط ة يدو  :المرج الفاي  ،ص.89
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نافذ ياسين المدهون

بكيانهـ ـ ــا عـ ـ ــن الق ـ ـ ـوانين الوطنيـ ـ ــة والتـ ـ ــي تسـ ـ ــتمد أحكامهـ ـ ــا مـ ـ ــن عـ ـ ــادات وأع ـ ـ ـراف التجـ ـ ــارة اإللكتروني ـ ـ ـة وذلـ ـ ــك

لتفادى مشكلة تنازع القوانين بمفهومها التقليدي في القانون الدولي الخاص(.)1
المبحث الثاني

القواعد القانونية اإلجرائية للتحكيم اإللكتروني

أدركـ ــت حـ ــديثا ا لكثيـ ــر مـ ــن الـ ــدول أهميـ ــة التحكـ ــيم كوسـ ــيلة لفـ ــض الن ازعـ ــات ،وقـ ــد تـ ــم تنظيمـ ــه

بقـ ـوانين وطني ــة واتفاقي ــات دولي ــة ،ومعظ ــم تل ــك القـ ـوانين واالتفاقي ــات ل ــم يأخ ــذ واض ــعوها ف ــي االعتب ــار أن ــه
سـ ـ ــيأتي يـ ـ ــوم يـ ـ ــذهب فيـ ـ ــه المتخاصـ ـ ــمون إلـ ـ ــى أبعـ ـ ــد مـ ـ ــن التحكـ ـ ــيم التقليـ ـ ــدي ليأخـ ـ ــذوا بأسـ ـ ــباب التطـ ـ ــور،

فيستخدموا الوسائل اإللكترونية في إجراءات التحكيم وفي إصدار ق ارراته.

2

والتسـ ـ ــاؤل هنـ ـ ــا هـ ـ ــل تتسـ ـ ــع القواعـ ـ ــد القانونيـ ـ ــة القائمـ ـ ــة لتنطبـ ـ ــق علـ ـ ــى التحكـ ـ ــيم اإللكترونـ ـ ــي؟ أم

أن األم ـ ــر يحت ـ ــاج إل ـ ــى نص ـ ــوص قانوني ـ ــة تنظمه ـ ــا وتض ـ ــع ض ـ ــمانات المحاكم ـ ــات القض ـ ــائية ذاته ـ ــا ألطـ ـ ـراف

الخص ـ ــومة؟ ولإلجاب ـ ــة ع ـ ــن ه ـ ــذا التس ـ ــاؤل س ـ ــوف نتع ـ ــرض لموض ـ ــوع الب ـ ــدء ف ـ ــي إجـ ـ ـراءات التحك ـ ــيم وع ـ ــرض
النزاع واإلجراءات الخاصة بإصدار قرار التحكيم وذلك على النحو التالي:
المطلب األول

بدء إجراءات التحكيم اإللكتروني والسير فيها

تختلـ ـ ـ ــف األنظمـ ـ ـ ــة التحكيميـ ـ ـ ــة المختلفـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي تحديـ ـ ـ ــد الوقـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــدء إج ـ ـ ـ ـراءات العمليـ ـ ـ ــة

التحكيمي ـ ــة فف ـ ــي ح ـ ــين تعتب ـ ــر الم ـ ــادة ( )4الفق ـ ـ ـرة ( )2م ـ ــن قواع ـ ــد غرف ـ ــة التج ـ ــارة الدولي ـ ــة ( )ICCبش ـ ــأن
التحك ـ ــيم التج ـ ــاري ت ـ ــاريخ الب ـ ــدء ف ـ ــي إجـ ـ ـراءات التحك ـ ــيم يك ـ ــون ي ـ ــوم تس ـ ــليم الس ـ ــكرتارية الطل ـ ــب (األمان ـ ــة

العام ـ ــة) نج ـ ــد أ ن ق ـ ــانون اليونس ـ ــترال جع ـ ــل ت ـ ــاريخ الب ـ ــدء ي ـ ــوم أن يس ـ ــتقبل الط ـ ــرف اآلخ ـ ــر الطل ـ ــب بش ـ ــأن
التحكيم ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك.

ولمك ـ ـ ــان انعق ـ ـ ــاد جلس ـ ـ ــات التحك ـ ـ ــيم أهمي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــدة أم ـ ـ ــور ،أهمه ـ ـ ــا تحدي ـ ـ ــد جنس ـ ـ ــية

التحكـ ــيم هـ ــل هـ ــو وطنـ ــي أم أجنبـ ــي أم دولـ ــي ؟ كمـ ــا يلعـ ــب دو ار فـ ــي مـ ــدى حياديـ ــة التحكـ ــيم ،كمـ ــا
أنـ ــه فـ ــي حالـ ــة عـ ــدم اختيـ ــار المحكمـ ــين مسـ ــبقا فـ ــإن مكـ ــان انعقـ ــاد الجلسـ ــات يلعـ ــب دو ار مهمـ ــا فـ ــي

اختيار أعضاء هيئة التحكيم.

)(1

Michele Colucci, The Impact of the Internet and New Technologies on the Workplace,
KLUWER Law International, The Hague, 2002. P49.
حيث ان تطبي التانرن المرضرعي الروني يةير الكةير مد الشكرل لد الطرد اآل ر.
( )2د .حا م حفد جمعدة:اتفداق التحكديم وودرق االهبداا عبدر وسدا ل االتصداو الحديةدة"دراسدة حالدة" المدلتمر الع مدي اشوو
حددرو الجرانددة التانرنيددة واشمنيددة ل عم يدداا اإللكترونيددة ،ن متد لواديميددة فددروة ديددي – مرود البحددرس والدراسدداا ،د و
الفترة مد 9003/2/98-96م ،ديي ،اإلماراا العريية المتحدة ،ص.8
http:// www.arablawinfo./research search.asp
http:// www.arablawinfo./research search.asp
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النظام القانوني للتحكيم اإل لكتروني في فلسطين

حي ـ ــث إن ـ ــه بموج ـ ــب اتفاقي ـ ــة نيوي ـ ــورك يمك ـ ــن رف ـ ــض االعت ـ ـ ـراف ب ـ ــالتحكيم عل ـ ــى أس ـ ــاس أن

تش ـ ــكيل هيئ ـ ــة التحك ـ ــيم أو اإلجـ ـ ـراءات مخالف ـ ــة لم ـ ــا اتف ـ ــق علي ـ ــه األطـ ـ ـراف أو لق ـ ــانون الدول ـ ــة الت ـ ــي ت ـ ــم

فيها التحكيم في حالة عدم االتفاق.

( )1

ونصـ ـ ـت الم ـ ــادة ( )01م ـ ــن ق ـ ــانون التحك ـ ــيم الفلس ـ ــطيني رق ـ ــم ( )1لس ـ ــنة  2111م عل ـ ــى أن ـ ــه:

" بم ــا ال يتع ــارض م ــع أحك ــام ه ــذا الق ــانون إذا ع ــين اتف ــاق التحك ــيم مؤسس ــة تحك ــيم فإن ــه ي ــتم ف ــي إط ــار
قواع ــدها تنظ ــيم إجـ ـراءات التحك ــيم بم ــا ف ــي ذل ــك ص ــالحية تعي ــين هيئ ــة التحك ــيم واإلشـ ـراف عليه ــا وتحدي ــد

النفقات الالزمة وكيفية توزيعها على األط ارف والبت في طلب رد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها".

ولمـ ــا كـ ــان التحكـ ــيم الـ ــذي نعنيـ ــه هنـ ــا هـ ــو التحكـ ــيم اإللكترونـ ــي ،فـ ــإن طـ ــرح هـ ــذا الموضـ ــوع

يتطلـ ـ ــب التركيـ ـ ــز علـ ـ ــى وجـ ـ ــه الخصـ ـ ــوص علـ ـ ــى المشـ ـ ــاكل التـ ـ ــي تثيرهـ ـ ــا الطبيعـ ـ ــة الخاصـ ـ ــة للتحكـ ـ ــيم

اإللكتروني في هذا الصدد.

أولا -قانون اإلرادة هو القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم اإللكتروني:

يحظـ ـ ــى قـ ـ ــانون اإلرادة األولويـ ـ ــة بالنسـ ـ ــبة إلج ـ ـ ـراءات التحكـ ـ ــيم اإللكترونـ ـ ــي مثلـ ـ ــه فـ ـ ــي ذلـ ـ ــك

مثـ ــل القـ ــانون واجـ ــب التطبيـ ــق علـ ــى موضـ ــوع الن ـ ـزاع كمـ ــا ذكرنـ ــا سـ ــالفا .وهـ ــو مـ ــا تـ ــم االسـ ــتقرار عليـ ــه
فقه ــا ف ــي مج ــال التحك ــيم.

( )2

وترج ــع ه ــذه األولوي ــة إل ــى أن التحك ــيم ه ــو ف ــي ج ــوهره اتف ــاق ،وم ــن ح ــق

األطراف أن تحدد القانون الذي يحكم اتفاقها وذلك عمال بمبدأ سلطان اإلرادة.

نـ ـ ـ ــرى أن اتجـ ـ ـ ــاه إرادة األط ـ ـ ـ ـراف إلـ ـ ـ ــى اختيـ ـ ـ ــار الئحـ ـ ـ ــة مركـ ـ ـ ــز تحكـ ـ ـ ــيم لتنظـ ـ ـ ــيم األحكـ ـ ـ ــام

الخاصـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــإجراءات التحكـ ـ ـ ــيم القـ ـ ـ ــائم بيـ ـ ـ ــنهم هـ ـ ـ ــي الصـ ـ ـ ــورة األكثـ ـ ـ ــر نجاحـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــاالت التحكـ ـ ـ ــيم
اإللكترون ـ ــي .وي ـ ــذكر أن م ارك ـ ــز التحك ـ ــيم اإللكترون ـ ــي ق ـ ــد أخ ـ ــذت ف ـ ــي االنتش ـ ــار ف ـ ــي اآلون ـ ــة األخيـ ـ ـرة،
وه ــى ف ــي ت ازيـ ــد مس ــتمر نتيج ــة للكفـ ــاءة الت ــي تظهره ــا خاصـ ــة ف ــي ح ــل منازعـ ــات التج ــارة اإللكتروني ـ ـة.

حيـ ــث تضـ ــع هـ ــذه الم اركـ ــز ل ـ ـوائح وأنظمـ ــة تسـ ــتجيب للطبيعـ ــة الخاصـ ــة للمنازعـ ــات المعروضـ ــة عليهـ ــا،

ولطبيعة عملها الذي تباشره من خالل موقعها على شبكة االنترنت.

( )3

ثاني ا -القانون واجب التطبيق على التحكيم اإللكتروني عند غياب قانون اإلرادة:

إذا ل ـ ــم يك ـ ــن هن ـ ــاك اتف ـ ــاق ألن يك ـ ــون الق ـ ــانون الواج ـ ــب التطبي ـ ــق بش ـ ــأن إجـ ـ ـراءات التحك ـ ــيم

عل ــى ق ــانون أو قواع ــد م ــا ،ف ــإن الق ــانون ال ــذي يح ك ــم ذل ــك ه ــو ق ــانون المق ــر ال ــذي يج ــرى في ــه التحك ــيم،

( )1معتصم سري م نصير :المرج الفاي  ،ص .95
( )2د .محفدددد فدددفي  :التحكددديم التجدددار الددددولي ،دار النكاددددة العرييدددة ،التدددا رة0289 ،م ،ص  .925وراجددد فدددي دددد ا
الخصرص المراد  02مد التانرن النمر جي ل يرنفتراو  .0285والمادة  0/5مد اتفاقية نيريررل 0258م.
( )3د .ي و عبدالمط ة يدو  :المرج الفاي  ،ص.000
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أو القـ ـ ــانون الـ ـ ــذي تحـ ـ ــدده هيئـ ـ ــة التحكـ ـ ــيم ،واذا كـ ـ ــان قـ ـ ــانون مقـ ـ ــر التحكـ ـ ــيم ذا دور فعـ ـ ــال فـ ـ ــي مجـ ـ ــال

التحكـ ــيم التقليـ ــدي ،فـ ــإن دوره لـ ــيس بـ ــذات القـ ــدر فـ ــي مجـ ــال التحكـ ــيم اإللكترونـ ــي ،إذ إن إج ـ ـراءات هـ ــذا

الن ــوع م ــن التحك ــيم إنم ــا تتح ــدد ف ــي معظ ــم الح ــا الت م ــن خ ــالل لـ ـوائح م ارك ــز التحك ــيم العامل ــة في ــه ل ــذا
ف ــإن األخ ــذ بتطبي ــق الق ــانون ال ــذي تح ــدده هيئ ــة التحك ــيم أق ــرب إل ــى الجان ــب العمل ــي ف ــي إط ــار العملي ــة

التحكيمية.

واذا م ـ ـ ــا ع ـ ـ ــرض النـ ـ ـ ـزاع عل ـ ـ ــى التحك ـ ـ ــيم اإللكترون ـ ـ ــي ،وب ـ ـ ــدأت إجـ ـ ـ ـراءات التحك ـ ـ ــيم ف ـ ـ ــي الس ـ ـ ــير

إلكترونيا فإن هناك مجموعة من الضوابط التي تحكم سير إجراءات هذا التحكيم وهى كما يلي:

 -ت ـ ــدار جلس ـ ــات التحك ـ ــيم اإللكترون ـ ــي عب ـ ــر ش ـ ــبكة االنترن ـ ــت ،ل ـ ــذلك ف ـ ــإن إرادة األطـ ـ ـراف مطلق ـ ــة ف ـ ــي

اختي ــار مك ــان التحكـ ــيم ،وق ــد يكـ ــون ه ــذا االختيـ ــار وفق ــا له ــوى نفسـ ــي أو لم ـ ـزاج سـ ــياحي ولك ــن ضـ ــرورة
تعي ــين مك ــان التحك ــيم مه ــم وذل ــك لتالف ــي ال ــنقص ال ــذي يمك ــن أن ينش ــأ م ــن ج ـ ـراء عق ــد التحك ــيم عل ــى

شبكة االنترنت.

 -يعد األطراف مذكراتهم ثم يرسلونها إلكترونيا إلى هيئة التحكيم مكتفين بذلك ،ودون حاجة إلى عقد جلسات

مرافعة ولهم عقد هذه الجلسات على أن يتم إخطارهم بموعد الجلسات بطريق البريد اإللكتروني ،وقد تكون هذه

الجلسات بطريق إلكتروني من خالل ما يسمى بنظام الربط اإللكتروني عن بعد  Video Conferenceوتحقق
هذه الوسيلة الغرض المبتغى من عقد هذه الجلسات ،فهي تنقل الصور في الحال ،مما يتيح معه الفرصة

لألطراف لمشاهدة الجلسة بشكل كامل وابداء كل منهم دفاعه أمام الطرف اآلخر(.)1

 -التبادل اإللكتروني للمستندات والوثائق بين طرفي التحكيم أنفسهم وأطراف التحكيم وهيئة التحكيم.

 -اسـ ــتدعاء الشـ ــهود واستشـ ــارة الخب ـ ـراء ،ويكـ ــون ذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل تبـ ــادل الرسـ ــائل عبـ ــر البريـ ــد اإللكترونـ ــي

ب ـ ــين أط ـ ـ ـراف التحك ـ ــيم وهيئ ـ ــة التحك ـ ــيم بحي ـ ــث يق ـ ــوم الط ـ ــرف بإرس ـ ــال اس ـ ــم الش ـ ــاهد أو الخبي ـ ــر وعنوان ـ ــه

وبريده اإللكتروني إلى هيئة التحكيم ،وهي التي تقرر في أمر السماع للشاهد أو استشارة الخبير.

وهك ـ ــذا تس ـ ــير إجـ ـ ـراءات التحك ـ ــيم إلكتروني ـ ــا ،حت ـ ــى ي ـ ــت م الوص ـ ــول إل ـ ــى قـ ـ ـرار التحك ـ ــيم ال ـ ــذي يفص ـ ــل ف ـ ــي
النزاع.

)(1

– Mira Fayad & Habib Kazzi ,ELECTRONIC ARBITRATION IN LEBANON
OVERVIEW AND TRENDS , Op.Cit , P44.
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النظام القانوني للتحكيم اإل لكتروني في فلسطين

المطلب الثاني
حكم التحكيم اإللكتروني

يع ـ ــرف حك ـ ــم التحك ـ ــيم ب ـ ــأن القـ ـ ـرار الص ـ ــادر ع ـ ــن المحك ـ ــم وال ـ ــذي يفص ـ ــل بش ـ ــكل قطع ـ ــي ،عل ـ ــى

نح ـ ـ ــو كل ـ ـ ــي أو جزئ ـ ـ ــي ،ف ـ ـ ــي منازع ـ ـ ــة أو بمس ـ ـ ــألة تتص ـ ـ ــل ب ـ ـ ــاإلجراءات أدت ب ـ ـ ــالمحكم إل ـ ـ ــى الحك ـ ـ ــم بإنه ـ ـ ــاء

الخصومة( .)1وال يختلف هذا التعريف سواء أصدر بالشكل التقليدي أم بالشكل اإللكتروني.

وم ـ ــع ذل ـ ــك يثي ـ ــر حك ـ ــم التحك ـ ــيم اإللكترون ـ ــي العدي ـ ــد م ـ ــن التس ـ ــاؤالت ،فه ـ ــل يعت ـ ــرف بحك ـ ــم

التحك ــيم إذا ص ــدر ف ــي ش ــكل الكترون ــي؟ وه ــل يك ــون واج ــب النف ــاذ وطني ــا ودولي ــا؟ ولإلجاب ــة ع ـ ـن ه ــذه

التسـ ــاؤالت سـ ــوف نتعـ ــرض إل العناصـ ــر الشـ ــكلية للحكـ ــم اإللكترونـ ــي وقابليـ ــة هـ ــذا الحكـ ــم للتنفيـ ــذ وطنيـ ــا

ودوليا وذلك على النحو التالي:

تفـ ــرض بعـ ــض الق ـ ـوانين الوطنيـ ــة أن يكـ ــون حكـ ــم التحكـ ــيم مكتوبـ ــا ،بينمـ ــا لـ ــم تفـ ــرض بعـ ــض

القـ ـ ـوانين الوطني ـ ــة صـ ـ ـراحة أن يك ـ ــون حك ـ ــم التحك ـ ــيم مكتوب ـ ــا ومنه ـ ــا ق ـ ــانون التحك ـ ــيم الفلس ـ ــطيني رق ـ ــم

( )1لس ـ ــنة  2111م ،حي ـ ــث تناول ـ ــت مـ ـ ـواد الفص ـ ــل الخ ـ ــامس م ـ ــن الق ـ ــانون قـ ـ ـرار التحك ـ ــيم والطع ـ ــن في ـ ــه،

ولـ ــم تشـ ــر أي مـ ــن م ـ ـواد ه ـ ــذا الفصـ ــل إلـ ــى شـ ــرط الكتابـ ــة فيم ـ ــا يتعلـ ــق بحكـ ــم التحكـ ــيم ،ولكـ ــن اش ـ ــتراط

المشـ ـ ــرع الفلس ـ ـ ــطيني أن يشـ ـ ــتمل ق ـ ـ ـرار التحكـ ـ ــيم عل ـ ـ ــى بيان ـ ـ ــات معينـ ـ ــة وعل ـ ـ ــى تسـ ـ ــبيبه وفض ـ ـ ــال عل ـ ـ ــى
وجـ ــوب توقيعـ ــه -وهـ ــذا جـ ــوهر الحكـ ــم -فـ ــال يتصـ ــور أن يصـ ــدر حكـ ــم التحكـ ــيم شـ ــفهيا واال كـ ــان بـ ــاطال
وال يعبـ ــر عـ ــن مـ ــن أصـ ــدره وال يمكـ ــن اسـ ــباغ الصـ ــيغة التنفيذيـ ــة عليـ ــه )(2باإلضـ ــافة إلـ ــى اشـ ــتراط قـ ــانون

التنفي ـ ـ ـ ــذ الفلس ـ ـ ـ ــطيني رق ـ ـ ـ ــم ( )21لس ـ ـ ـ ــنة  2112م ض ـ ـ ـ ــرورة تص ـ ـ ـ ــديق الحك ـ ـ ـ ــم الص ـ ـ ـ ــادر م ـ ـ ـ ــن الجه ـ ـ ـ ــات
المختصة حسب األصول وهو ما يؤكد ضرورة كتابة حكم التحكيم.

وبالت ـ ــالي فل ـ ــيس هن ـ ــاك إش ـ ــكالية ف ـ ــي التش ـ ـ ـريع الفلس ـ ــطيني إلص ـ ــدار حك ـ ــم التحك ـ ــيم اإللكترون ـ ــي،

حيـ ـ ــث يتوافـ ـ ــق ذلـ ـ ــك مـ ـ ــع القواعـ ـ ــد السـ ـ ــارية فـ ـ ــي قـ ـ ــانون التحكـ ـ ــيم الفلسـ ـ ــطيني رقـ ـ ــم ( )1لسـ ـ ــنة 2111م

والتي تعتبر الكتابة شرطا لوجود الحكم ال شرطا إلثباته(.)3

يالحـ ـ ــظ أنـ ـ ــه يتسـ ـ ــاوى ق ـ ـ ـرار ال تحكـ ـ ــيم مـ ـ ــع اتفـ ـ ــاق التحكـ ـ ــيم مـ ـ ــن حيـ ـ ــث األهميـ ـ ــة ،ذلـ ـ ــك أن

االعت ـ ـراف وتنفي ـ ــذ قـ ـ ـرار التحك ـ ــيم يتطل ـ ــب تق ـ ــديم ك ـ ــل منهم ـ ــا إل ـ ــى المحكم ـ ــة المختص ـ ــة ،ب ـ ــل إن اتفاقي ـ ــة

نيويـ ــورك لس ـ ــنة  0929م تتطل ـ ــب لتنفي ـ ــذ ق ـ ـرار التحك ـ ــيم ال ـ ــدولي تق ـ ــديم أص ـ ــل الحك ـ ــم الرس ـ ــمي أو ص ـ ــورة

( )1د .ناف د المددد رن ،محاضددراا فددي لصددرو التحكدديم وفتددا لتددانرن التحكدديم الف فددطيني رقددم  3لفددنة 9000م ،د ة ،9006،
ص.28
( )2نصدت المددادة ( )50مددد قددانرن التحكدديم الف فددطيني رقددم ( )3لفددنة 9000م ع د  " :يجددة ع د والددة اشمددر يتنفيد قددرار
التحكدديم اشجنبددي لن يبددر ل محكمددة المختصددة مددا ي ددي  -0قددرار التحكدديم مصدددقا ع يد مددد المعتمددد الفياسددي لو التنصد ي فددي
لح الب د تن وجد.
( )3د .ناف المد رن ،مرج ساي  ،ص.002
َّ
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تجمـ ــع الشـ ــروط المطلوبـ ــة لرسـ ــمية السـ ــند وكـ ــذلك أص ـ ـ ل االتفـ ــاق المنصـ ــوص عليـ ــه فـ ــي المـ ــادة الثانيـ ــة

أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.1

ولعـ ــل م ـ ــا يمي ـ ــز االتفاق ـ ــات الدوليـ ــة ه ـ ــو تعم ـ ــيم ال ـ ــنص ،وحـ ــين الح ـ ــديث ع ـ ــن أص ـ ــل الحك ـ ــم

الرس ـ ــمي فالب ـ ــد م ـ ــن الع ـ ــودة للقـ ـ ـوانين الداخلي ـ ــة لك ـ ــل دول ـ ــة ،فف ـ ــي ألماني ـ ــا م ـ ــثال نج ـ ــد أن ـ ــه م ـ ــن الخط ـ ــورة

تنفيـ ــذ أحكـ ــام التحكـ ــيم األجنبيـ ــة هنـ ــاك إ ذا لـ ــم تكـ ــن علـ ــى معرفـ ــة كاملـ ــة بقـ ــانون التحكـ ــيم األلمـ ــاني لفهـ ــم
م ـ ــاذا يقص ـ ــد بأص ـ ــل الحك ـ ــم .2وك ـ ــذلك الح ـ ــال بالنس ـ ــبة للق ـ ــانون الفلس ـ ــطيني فعل ـ ــى س ـ ــبيل المث ـ ــال ق ـ ــانون
التحكيم الفلسطيني يشترط في المادة ( )21ما يلي:

يجب على طالب األمر بتنفيذ قرار التحكيم األجنبي أن يبرز للمحكمة المختصة ما يلي:

 -0ق ـ ـرار التحك ـ ــيم األجنب ـ ــي مص ـ ــدقا علي ـ ــه م ـ ــن المعتم ـ ــد السياس ـ ــي أو القنص ـ ــلي الفلس ـ ــطيني ف ـ ــي ذل ـ ــك

البلد إن وجد.

 -2أن يك ـ ـ ـ ــون الق ـ ـ ـ ـرار مترجم ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى اللغ ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن مت ـ ـ ـ ــرجم ق ـ ـ ـ ــانوني معتم ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ــدى جه ـ ـ ـ ــات

االختصـ ــاص ومصـ ــدق علـ ــى صـ ــحة توقيـ ــع المتـ ــرجم مـ ــن المعتمـ ــد السياسـ ــي أو القنصـ ــلي للدولـ ــة التـ ــي

ينتم ـ ــي إليه ـ ــا طال ـ ــب التس ـ ــجيل ،أو أن يك ـ ــون القـ ـ ـرار مترجم ـ ــا بع ـ ــد حل ـ ــف اليم ـ ــين م ـ ــن مت ـ ــرجم ق ـ ــانوني

فلسطيني".

وال ش ـ ــك أن ه ـ ــذه البن ـ ــود تش ـ ــتمل عل ـ ــى أم ـ ــور ال تتع ـ ــارض وطبيع ـ ــة التحك ـ ــيم اإللكترون ـ ــي ،حي ـ ــث
()3

إن استخراج صورة لحكم تم إلكترونيا أسهل بكثير من استخراج صورة لحكم تم كتابته يدويا.

إذ يمكـ ـ ــن طباعـ ـ ــة الحكـ ـ ــم إلكترونيـ ـ ــا بعـ ـ ــدد الصـ ـ ــور الم ـ ـ ـراد الحصـ ـ ــول عليهـ ـ ــا ثـ ـ ــم إرسـ ـ ــالها إلـ ـ ــى

األطـ ـ ـراف المعني ـ ــة ،وذل ـ ــك إم ـ ــا م ـ ــن خ ـ ــالل وض ـ ــع الحك ـ ــم عل ـ ــى موق ـ ــع القض ـ ــية عل ـ ــى ش ـ ــبكة االنترن ـ ــت م ـ ــع
تزويـ ـ ــد األط ـ ـ ـراف بكلمـ ـ ــة سـ ـ ــر تسـ ـ ــمح لهـ ـ ــم وحـ ـ ــدهم دون غيـ ـ ــرهم بالـ ـ ــدخول عليهـ ـ ــا،أو يمك ـ ـ ـن أن تقـ ـ ــوم هيئـ ـ ــة
التحك ـ ــيم بإرس ـ ــال بري ـ ــد إلكترون ـ ــي لألط ـ ـ ـراف إلخط ـ ــارهم بم ـ ــا ج ـ ــاء ف ـ ــي الحك ـ ــم ال ـ ــذي أص ـ ــدرته م ـ ــع م ارع ـ ــاة

تـ ـ ــوفير آليـ ـ ــات تحـ ـ ــول دون العبـ ـ ــث بحك ـ ـ ــم التحكـ ـ ــيم أو التحريـ ـ ــف فيـ ـ ــه أثن ـ ـ ــاء نقلـ ـ ــه إلكترونيـ ـ ــا وذلـ ـ ــك حت ـ ـ ــى

نض ـ ــمن وص ـ ــول حك ـ ــم التحك ـ ــيم إل ـ ــى األطـ ـ ـراف كم ـ ــا ص ـ ــدر حرفي ـ ــا م ـ ــن هيئ ـ ــة التحك ـ ــيم .كم ـ ــا يتع ـ ــين العم ـ ــل
أيضـ ــا عل ـ ــى ت ـ ــوفير وس ـ ــائل فني ـ ــة تمن ـ ــع م ـ ــن إمكاني ـ ــة إطـ ــالع م ـ ــن ل ـ ــيس ل ـ ــه الح ـ ــق عل ـ ــى الحك ـ ــم ،وذل ـ ــك ألن
من المساس بهذه الضمانات ما يهدد نظام التحكيم اإللكتروني ككل ويؤذن بانتهائه.

( )4

)(1

Richard A. Mann& Barry S. Roberts, Business law,15th Edition , Western Cengage
Learning, 2012, p52
)(2
Micheal Wendler & Bernard Buecker, Key Aspect of German Business Law, 3rd
Edition,Germany, 2006 p.265
( )3د .ي و عبدالمط ة يدو  :المرج الفاي ،ص .029
)(4
Scott Donahey: A proposal for an appellate panel for the Uniform Domain Name
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ويشـ ـ ــار هنـ ـ ــا إلـ ـ ــى أن المـ ـ ــادة ( )01مـ ـ ــن القـ ـ ــانون النمـ ـ ــوذجي للتجـ ـ ــارة اإللكتروني ـ ـ ـة وضـ ـ ــعت

ع ـ ــددا م ـ ــن الضـ ـ ـوابط بش ـ ــأن حف ـ ــظ الوث ـ ــائق اإللكترونيـ ـ ـ ة ،والت ـ ــي يج ـ ــب عل ـ ــى ال ـ ــدول أن تراعيه ـ ــا عن ـ ــد
ص ـ ــياغة قـ ـ ـوانين وطني ـ ــة بش ـ ــأن حف ـ ــظ أحك ـ ــام التحك ـ ــيم اإللكترونيـ ـ ـة .ومنه ـ ــا االحتف ـ ــاظ برس ـ ــائل البيان ـ ــات
بالش ـ ــكل ال ـ ــذي أنش ـ ــأت أو أرس ـ ــلت أو ت ـ ــم اس ـ ــتالمها ب ـ ــه أو ض ـ ــمان س ـ ــهولة االط ـ ــالع عل ـ ــى المعلوم ـ ــات

التي تتضمنها هذه الوثائق في وقت الحق.

باإلض ـ ــافة إ ل ـ ــى ش ـ ــرط كتاب ـ ــة حك ـ ــم التحك ـ ــيم تش ـ ــترط كاف ـ ــة الق ـ ـ ـوانين والمعاه ـ ــدات الخاصـ ـ ــة

بـ ــالتحكيم ضـ ــرورة توقيـ ــع حكـ ــم المحكمـ ــين ،وهـ ــذا مـ ــا اخـ ــذ بـ ــه المشـ ــرع الفلسـ ــطيني فـ ــي المـ ــادة ()19

الفقرة االولى من قانون التحكيم رقم (  )1لسنة 2111م حيث نصت على:

" يج ـ ـ ــب أن يش ـ ـ ــتمل قـ ـ ـ ـرار التحك ـ ـ ــيم عل ـ ـ ــى ملخ ـ ـ ــص التف ـ ـ ــاق التحك ـ ـ ــيم وأط ارف ـ ـ ــه وموض ـ ـ ــوعه والبين ـ ـ ــات
المس ـ ـ ــتمعة والمب ـ ـ ــرزة والطلب ـ ـ ــات وأس ـ ـ ــباب الق ـ ـ ـ ـرار ومنطوق ـ ـ ــه وت ـ ـ ــاريخ ومك ـ ـ ــان ص ـ ـ ــدوره وتوقي ـ ـ ــع هيئـ ـ ـ ــة

التحكـ ـ ــيم"  ،والشـ ـ ــك أن شـ ـ ــرط التوقيـ ـ ــع علـ ـ ــى السـ ـ ــندات س ـ ـ ـواء أكانـ ـ ــت عاديـ ـ ــة أم الكترونيـ ـ ــة هـ ـ ــو شـ ـ ــرط
بديهي كأحد شروط حجية السندات  ،ألن التوقيع يعني نسبة ما ورد في السند ألطرافه.

وال يختلـ ــف توقيـ ــع حكـ ــم التحكـ ــيم عـ ــن توقيـ ــع اتفـ ــاق التحكـ ــيم ،لـ ــذلك فإنـ ــه يثيـ ــر اإلشـ ــكالية ذاتهـ ــا التـ ــي

يثيرهـ ــا توقي ـ ــع اتفـ ــاق التحك ـ ــيم ،وقـ ــد تغل ـ ــب المش ـ ــرع الفلسـ ــطيني عل ـ ــى هـ ــذه المش ـ ــكلة مـ ــن خ ـ ــالل م ـ ــنح

التوقيـ ـ ــع اإللكترون ـ ـ ــي ذات القيم ـ ـ ــة والحجي ـ ـ ـ ة الت ـ ـ ــي للتوقي ـ ـ ــع الخط ـ ـ ــي حيـ ـ ــث نص ـ ـ ــت الم ـ ـ ــادة ( )01م ـ ـ ــن
ق ـ ــانون المع ـ ــامالت اإللكترونيـ ـ ـة رق ـ ــم ( )2لس ـ ــنة  2101عل ـ ــى الت ـ ــالي" إذا اش ـ ــترط وج ـ ــود توقي ـ ــع خط ـ ــي
علـ ــى أي مسـ ــتند ،فـ ــإن التوقيـ ــع اإللكترونـ ــي الـ ــذي يـ ــتم وفقـ ــا لهـ ــذا القـ ــانون يعـ ــد مسـ ــتوفيا لهـ ــذا الشـ ــرط،

ويعـ ــد التوقيـ ــع اإللكترونـ ــي بمثابـ ــة التوقيـ ــع الخطـ ــي ،ولـ ــه اآلثـ ــار القانونيـ ــة نفسـ ــها" وبالتـ ــالي لـ ــيس هنـ ــاك
صـ ـ ــعوبة فـ ـ ــي االعت ـ ـ ـراف بحكـ ـ ــم التحكـ ـ ــيم إذا وقـ ـ ــع إلكترونيـ ـ ــا وفقـ ـ ــا للض ـ ـ ـوابط والشـ ـ ــروط التـ ـ ــي حـ ـ ــددها

القانون لهذا التوقيع والتي تشتمل على التالي(:)1

 -0استخدام أداة انشاء التواقيع المخصصة من قبل الجهات المختصة.
 -2سيطرة الموقع دون غيره على أداة إنشاء التوقيع.

 -1الحفاظ على أداة توقيعه لتفادي استخدامه استخداما غير مصرح به.

 -4إخط ـ ــار األش ـ ــخاص المعني ـ ــين والجه ـ ــات المختص ـ ــة ب ـ ــدون ت ـ ــأخير ،إذا كان ـ ــت الظ ـ ــروف وال ـ ــدالئل
لدى الموقع تدل على أن أداة توقيعه قد تم اإلخالل بها.

dispute resolution policy, 18 Journal of International arbitration, 2001, p. 3
( )1ان ر المادة ( )05مد قانرن المعام ا االلكترونية رقم ( )6لفنة 9006م.
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نافذ ياسين المدهون

 -2تـ ـ ــوفير اإلمكانيـ ـ ــة الفنيـ ـ ــة الالزمـ ـ ــة ال كتشـ ـ ــاف أو إثبـ ـ ــات أي تغييـ ـ ــر أو تعـ ـ ــديل يحـ ـ ــدث بعـ ـ ــد وقـ ـ ــت
التوقيع على الرسالة الموقعة والتوقيع اإللكتروني المرتبط بها.

وباإلض ـ ــافة ال ـ ــى م ـ ــا ذك ـ ــر أع ـ ــاله م ـ ــن ضـ ـ ـوابط وش ـ ــروط يج ـ ــب م ارع ـ ــاة أي ـ ــة ش ـ ــروط تح ـ ــددها الالئح ـ ــة
التنفيذية للقانون أو جهة التصديق على التوقيعات(.)1

والى أن يتم استكمال البنية التحتية ومنظومة التشريعات الفلسطينية الخاص ة بالسندات والتوقيعات
اإللكترونية ،أرى أ ن نأخذ بالتوجه الذي تبناه مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية

الفكرية ( )wipo mediation and arbitration center()2والذي يتوافق مع شروط إنفاذ الحكم في
اتفاقية نيويورك لعام  0929الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ،وذلك بطباعة الحكم اإللكتروني
وتوقيعه باليد من قبل المحكمين ،وبذلك نستطيع التغلب على اإلشكالية المتعلقة بتنفيذ األحكام األجنبية

المراد تنفيذها في فلسطين.
أولا -النتائج:

النتائج والتوصيات

 -0التحكيم اإللكتروني هو نظام خاص للتقاضي ينشأ من االتفاق بين األطراف عبر الوسائل اإللكترونيـة

المتاحة  ،ويصدر حكم الهيئة بذات الوسائل اإللكتروني ة وضمن نظام بيانات يوفر حماية كافية لسرية

البيانات الخاصة بالعملية التحكيمية.

 -2ظهــر التحكــيم اإللكترونــي كتطــور طبيعــي وتــالزم منطقــي لتطــور التجــارة اإللكتروني ـة ،ومــا نــتج عــن ذلــك
مــن تط ــور ف ــي اآللي ــات الخاصــة بحمايته ــا ،وم ــع ذل ــك بقيــت التش ـريعات ذات العالق ــة ب ــالتحكيم والتج ــارة

اإللكترونية دون تعديل يستوعب تلك التطورات.

 -1التحكيم اإللكتروني بكل ما يبشـر بـه مـن آليـات حديثـة ومتفـردة لمعـامالت التجـارة الدوليـة اإللكترونيـة

يصطدم -ولو جزئيا -باألنظمة القانونية التقليدية وخاصة تلك المتعلقة باتفـاق وقـرار التحكـيم والقواعـد
اإلجرائي ــة والموض ــوعية المنظم ــة لهم ــا ،وخاص ــة فيم ــا يتعل ــق بمنازع ــات التج ــارة الدولي ــة واالعت ـ ـراف

بالمحررات اإللكترونية لغايات اثبات تلك المعامالت التجارية.

 -4يرتبط التحكيم اإللكتروني بمستوى متطور من التقنيات الخاصة بالحاسب اآللي وملحقاته ،وبقدر تقـدم
الدول في هذه العلوم ،يكون دورها في التجارة اإللكترونية الدوليـة بوصـفها منتجـا أو بائعـا ،واي تـأخير

في االنضمام إ لى االتفاقيات و المؤسسات المعنية بالتحكيم اإللكتروني سـوف يـؤثر سـلبا علـى التبـادل
التجاري بين فلسطين والدول الصناعية.

( )1ان ر المادتيد ( )3/06 ،05مد قانرن المعام ا االلكترونية رقم ( )6لفنة 9003م.
ا ر يارة ل مرق  9006 /00/97الفاعة الفادسة صباحاhttp://www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.html.
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 -2ي ـرتبط التحكــيم اإللكترونــي بنــوعين مــن األطــر التش ـريعية واألنظمــة القانونيــة فهنــاك األطــر واألنظمــة
العامة التي تمثل الشريعة العامة للتحكيم التجاري الدولي ،ومن ثم يجـب أن يكـون التحكـيم اإللكترونـي

متوافقــا مــع هــذه النصــوص  ،وهنــاك اإلطــار التش ـريعي الخــاص بالتجــارة اإللكتروني ـة وضــع خصيصــا

للبيئة اإللكتروني ة ولهذا النوع من التحكيم ،ويتمثل هـذا النـوع فـي القـوانين الخاصـة بالتجـارة اإللكترونيـة
ومنها القانون النموذجي للتجارة اإللكترونية والقانون النموذجي للتوقيع اإللكتروني.

 -2يتحقق شرط الكتابة – وهو أحد الشروط الجوهرية ألى اتفاق تحكـيم -فـي أي وثيقـة موقعـة مـن
الطــرفين أو فــي تبــادل رســائل أو تلكســات أو برقيــات أو غيرهــا مــن وســائل االتصــال الســلكي

والالسلكي والتي تكون بمثابة سجل لالتفاق.

 -2أصبحت معظم التشريعات تعترف بكـل رديـف إلكترونـي ل لمتطلبـات التشـريعية كمـا هـو واضـح بالنسـبة
لقــانون المعــامالت اإللكترونيـة الفلســطيني و قــانون المعــامالت اإللكترونــي األردنــي والتــي تقضــى بــأن

التوقيــع اإللكترونــي منــتج للثــار القانونيــة ذاتهــا المترتبــة علــى التوقيــع الخطــي اال أن قــانون التحكــيم
الفلسطيني لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا ومع ذلك تنطبق أحكـام قـانون المعـامالت اإللكترونيـة

بهذا الخصوص حيث إ ن المنظومـة القانونيـة الفلسـطينية منظومـة واحـدة وتطـال كافـة المعـامالت التـي

تجري في فلسطين.

 -9تتفق معظم التشريعات الدولية والوطنية في أن يكـون للعقـود اإللكترونيـ ة ذات اآلثـار القانونيـة المتعلقـة

بالعقود التي تبرم باألساليب العادية من حيث اإلثبات والصحة والقابلية للتنفيذ وغير ذلك من األحكام.

كمــا أ خــذت غالبيــة التشـريعات الدوليــة والوطنيــة بأســلوب إدارة جلســات التحكــيم اإللكترونــي عبــر شــبكة
االنترنت لذلك فإن إرادة األطراف مطلقة في اختيار مكان التحكيم.

 -9يمكن أن تقوم هيئة التحكيم بإرسال بريد إلكتروني لألطراف إلخطارهم بما جاء فـي الحكـم الـذي أصـدرته.
مع مراعاة توفير آليات تحول دون العبث بحكم التحكيم أو التحريـف فيـه أثنـاء نقلـه إلكترونيـا وذلـك حتـى

نضمن وصول حكم التحكيم إلى األطراف كما صدر حرفيا من هيئة التحكيم.

 -01ال يمكــن تنفيــذ حكــم التحكــيم اإللكترونــي األجنبــي دون توقيعــه بالصــورة التقليديــة للكتابــة ،نظـ ار ألن األمــر
متعلـق بالسـيادة للدولــة التـي صـدر فيهــا الحكـم وال يمكـن اجبــار الـدول كافـة بــأن تأخـذ بمـا اخــذ بـه المشــرع

الفلس ــطيني عل ــى المس ــتوى ال ــوطني  ،وه ــذا بطبيع ــة الح ــال يس ــتلزم جه ــدا تش ــريعيا دولي ـا لمراجع ــة اتفاقي ــة

نيويورك لعام 0929م بشأن تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية .

 -00بصـدور قــانون المعــامالت اإللكترونيـة الفلســطيني لســنة 2101م يكــون المشــرع الفلســطيني قــد تغلــب علــى
الكثيــر مــن اإلشــكاليات التــي تعيــق اللجــوء إلــى التحكــيم اإللكترونــي ،ومــع ذلــك فقــانون التحكــيم الفلســطيني
واللـوائح الصــادرة بمقتضــاه خــال مــن أيــة معالجــة تشـريعية فيمــا يتعلــق باالهليــة القانونيــة المتعلقــة بــاطراف
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التحكيم اإللكتروني و أعضاء هيئة التحكيم وخاصـة فـي التحكـيم اإللكترونـي الخـاص ولـيس المؤسسـاتي ،
كما خلى من المعالجة التشريعية لتصديق حكم المحكمين اإللكتروني األجنبي.

ثانيا -التوصيات:

 -0نوصــي بــأن تلجــأ هيئــة التحكــيم اإللكترونــي إلــى مجموعــة القواعــد الموضــوعية التــي تســتمد أحكامهــا مــن
عــادات وأع ـراف التجــارة اإللكتروني ـة ،وذلــك لتفــادى مشــكلة تنــازع الق ـوانين بمفهومهــا التقليــدي فــي القــانون

الدولي الخاص والتغلب على اإلشكاليات التي قد تواجـه المحكـم بشـأن تحديـد القـانون الموضـوعي الواجـب

التطبيق في حال نزاع يتعلق بالتجارة اإللكترونية.

 -2يجب اإلسراع من قبل المشرع الفلسـطيني لتعـديل قـانون التحكـيم رقـم ( )1لسـنة 2111م وخاصـة األحكـام
بــاالعتراف باتفــاق التحكــيم وكافــة التعاقــدات التــي تــتم عبــر الوســائل اإللكتروني ـة ،واإلس ـراع بتفعيــل هيئــة

المصــادقة اإللكتروني ـة العاملــة فــي فلســطين للقيــام بتوثيــق المســتندات المحــررة إلكترونيــا ،وتعــديل قــانون
البينات لالعتراف بحجية المحررات اإللكترونية في االثبات.

 -1تصــميم برنــامج بــذات الموقــع الــذي تجــرى بواســطته العمليــة التحكيميــة يلــزم األطـراف الــذين يريــدون إحالــة
الن ـزاع القــائم بيــنهم للتحكــيم بالكشــف عــن هويــاتهم واإلفصــاح عــن أعمــارهم ،ويكــون مــن خصــائص هــذا

البرنامج عدم السـماح لمـن لـم يفصـح عـن هويتـه أو عمـره المضـي قـدما فـي اسـتكمال اتفـاق التحكـيم ممـا

يفضـى نوعــا مــن المصــداقية أمــام أطـراف النـزاع وتبعــدهم عــن شــبهة الــبطالن وذلــك للتغلــب علــى إشــكالية
أهليــة اط ـراف التحكــيم .وهــذا البرنــامج يعــالج أيضــا موضــوع حضــور وغيــاب األط ـراف لجلســات التحكــيم
المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )41مــن قــانون التحكــيم الفلســطيني وعلــى وجــه الخصــوص جلســة النطــق

بحكم التحكيم.

 -4عنــد االتفــاق علــى التحكــيم اإللكترونــي ،البــد مــن د ارســة الق ـوانين الالزمــة إلعطــاء حكــم التحكــيم الصــيغة
التنفيذية ،مثل القانون المتعلق بمكان التحكيم ،وقانون دولة التنفيذ ومراعاة قـانون دولـة الخصـم قبـل إجـراء

التحكــيم اإللكترونــي .وكــذلك االتفــاق علــى التحكــيم بالوســائل اإللكتروني ـة كــون بعــض الق ـوانين الوطنيــة
تتطلــب االتفــاق المســبق علــى إج ـراء المعــامالت بوســائل إلكترونيــة وفــي هــذا االطــار يجــب تفعيــل العمــل
بقانون المعامالت اإللكترونية الفلسطيني الصادر عام 2101م .

 -2يجب أن تتظافر الجهود القانونية والتقنية إلنجـاح التحكـيم اإللكترونـي وخاصـة أن غالبيـة القـوانين الوطنيـة
وبعض االتفاقيات الدولية تنص على أمور كثيرة تعيق التحكـيم اإللكترونـي وتحتـاج إلـى الكثيـر مـن الجهـد
لتعـ ــديلها بمـ ــا يتناسـ ــب والتطـ ــور التقنـ ــي فـ ــي مجـ ــال وسـ ــائل االتصـ ــال واالسـ ــتفادة مـ ــن ممي ـ ـزات التحكـ ــيم

اإللكتروني.
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 -2إصدار برتوكول إضافي التفاقية نيويورك لسنة 0929م بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يتم
من خالله وضع مجموعة من المبادظ التي تنظم االعتراف ،وتنفيذ اإلجراءات التحكيمية اإللكترونية علـى

المستوى الدولي.

 -2األخذ بالتوجه الذي تبناه مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والذي يتوافق مـع
شروط إنفاذ الحكم في اتفاقية نيويورك لعام  0929الخاصة بتنفيذ أحكام التحكـيم األجنبيـة ،وذلـك بطباعـة

الحكم اإللكتروني وتوقيعه باليد من قبل المحكمين ،إذا لم تفلح الجهود الدولية بإيجاد اليات واضحة لتنفيـذ
أحكــام التحك ــيم األجنبيــة الص ــادرة بموجــب التحك ــيم اإللكترونــي ،وب ــذلك نســتطيع التغل ــب علــى اإلش ــكالية
المتعلق ــة بتنفي ــذ األحك ــام األجنبي ــة المـ ـراد تنفي ــذها ف ــي فلس ــطين وتع ــديل الم ــادة ( )21م ــن ق ــانون التحك ــيم

الفلسطيني لتسنجم وهذا التوجه.

 -9تفعيــل المــادة ( )2مــن قــانون التحكــيم الفلســطيني رقــم ( )1لســنة 2111م وذلــك مــن خــالل انضــمام دولــة
فلسطين إلى االتفاقيات اإلقليمية والدولية التي تنظم البيئة القانونية للفضاء اإللكترونـي ،وهـو مـا قـد يشـكل
ح ــال لتنفي ــذ أحك ــام التحك ــيم األجنبي ــة ،وبالت ــالي تش ــجيع االس ــتثمار وزي ــادة المع ــامالت التجاري ــة الدولي ــة

اإللكترونية مع التجار الفلسطينيين.

 -9تعديل قانون التحكيم الفلسطيني بحيث ينص صراحة على اعتماد البرامج اإللكترونية كوسيلة للتعرف إلـى
أهلية أطراف التحكيم وهيئة التحكـيم فـي التحكـيم اإللكترونـي ،والتـي تـوفر الضـمانات الكافيـة إلرسـال حكـم
التحكيم الكترونيا وضمان عدم المساس به من أي من اطراف التحكيم.

المراجع العربية:

المراجع

أو ال -الكتب العلمية:

 -0أحمد شرف الدين :جهات االختصاص القضائي لمنازعات التجارة اإللكترونية.2111 ،

 -2أحمد شرف الدين ،عقود التجارة اإللكترونية (تكوين العقد واثباته) ،دروس الدكتوراه لدبلومي القانون
الخاص وقانون التجارة الدولية كلية الحقوق ،جامعة عين شمس.

 -1بالل بدوي ،التحكيم اإللكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة اإللكترونية ،دار النهضة
العربية2112،م.

 -4ثروت عبدالحميد :التوقيع اإللكتروني ،مكتبة الجالد الجديدة بالمنصورة ،الطبعة الثانية.2111 ،

 -2حفيظة السيد حداد :الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي ،منشورات الحلبي
الحقوقية2114 ،م.

 -2سعيد قنديل :التوقيع اإللكتروني بين التدويل واالقتباس ،دارالجامعة الجديدة.
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 -2عادل أبوهشيمة :عقود خدمات المعلومات اإللكترونية في القانون الدولي ،دار النهضة العربية،
القاهرة2114 ،م

 -9عصام أنور سليم ،خصائص البيع الدولي (وفقا التفاقية األمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع
المبرمة في فيينا سنة  ،)0999منشأةالمعارف،االسكندرية.

 -9عصام عبدالفتاح مطر،التحكيم اإللكتروني ،دارالجامعة الجديدة للنشر،االسكندرية2119،م.

 -01عاشور مبروك ،النظام اإلجرائي لخصومة التحكيم ،مكتبة الجالء الجديدة -المصورة ،الطبعة الثانية
0999م

 -00محسن شفيق :التحكيم التجاري الدولي ،دارالنهضةالعربية ،القاهرة0992 ،م.

 -02محمد سعيد اسماعيل،اساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارةاإللكترونية ،رسالةدكتوراه
،جامعةعين شمس -كليةالحقوق2112 ،م.

 -01محمد أحمد عبد المنعم ،حدود الرقابة القضائية على التحكيم الداخلي فى منازعات العقود اإلدارية،
دار النهضة العربية،القاهرة2112،

 -04محمود السيد التحيوى،أركان االتفاق على التحكيم وشروط صحته ،دارالفكرالجامعي ،االسكنرية
2104،م

 -02محمود مختار البريري :التحكيم التجاري الدولي  ،دارالنهضةالعربية 0999 ،م.

 -02محمد أمين الرومي :جرائم الكمبيوتر واالنترنت ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية2114،م.

 -02محمد حسام لطفي ،االطار القانوني للمعامالت اإللكترونية ،النسر الذهبي للطباعة -القاهرة
 ،0999،ص.22

 -09نافذ المدهون ،محاضرات في أصول التحكيم وفقا لقانون التحكيم الفلسطيني رقم  1لسنة
2111م،غزة.2102،

. -09شحاته غريب محمد شلقامى ،التعاقد اإللكتروني في التشريعات العربية ،دار النهضة العربية،
القاهرة2112 ،م.

ثانيا -الرسائل العلمية:

رجاء نظام شمسة ،اإلطار القانوني للتحكيم اإللكتروني ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية،
نابلس ،فلسطين2119 ،م.

ثالث ا -المؤتمرات:

 .0حازم حسن جمعة :اتفاق التحكيم وطرق االثبات عبر وسائل االتصال الحديثة" دراسة حالة"

المؤتمر العلمي األول حول الجوانب القانونية واألمنية للعمليات اإللكترونية ،نظمته أكاديمية شرطة دبي–
مركز البحوث والدراسات ،خالل الفترة من 2111/4/29-22م ،دبي  ،اإلمارات العربية المتحدة.
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 مدى تحقق الشروط المطلوبة في التحكيم التقليدي في ظل التحكيم اإللكتروني: معتصم سويلم نصير.2
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