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ت

امللخــص
ميديت الخ صع في مصاجهة المحزع صتح

ملؤصل تو

تناولت هذه الدراسة موضوع ضمانات الخصوم في مواجهة المحكم ،وذلك بالمقارنة بين قاانون
التحكاايم السطس ا يني وقااانون التحكاايم المصاارر ،م ا اض ااارا يلااأل بىااو الق اوانين ا خاار  ،وذلااك ضاامن
القاادر الااذر يسيااد هااذه الد ارسااة ،حي ا

تناول ات الضاامانات الىامااة لطخصااوم ،والمتم طااة فااي المساااواا بااين

الخصوم ،واحترام حق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصاوم ،ودادم الحكام باالىطم ال خصاي ،يذ تىاد هاذه
الضمانات بم ابة مبادئ أساسية دامة لطتقاضي ،ينبغي دطأل المحكم مراداتها وااللتزام بها ،كما تناولت
الدراسة الضمانات الخاصة لطخصوم ،وهي رد المحكم ودزله وانهاء مهمته واستبداله ،والتاي تىاد بم اباة
صمام ا مان لطخصوم ،يذ يست يىون استىمالها يذا ت طب ا مر ذلك.
كمااا تسااط الد ارسااة الضااوء دطااأل موضااوع فااي سايااة ا هميااة ،أال وهااو مس ا ولية المحكاام داان
ا خ اااء التااي قااد يرتكبهااا أ ناااء ممارسااة مهمااة التحكاايم ،يذ ين المحكاام بادتباااره خصااا بيىيااا يكااون
مىرضاال لطخ ااث ،م طااه فااي ذلااك م اا ،أر ااخج خاار ،ودطيااه يجااب أن يخضا لطمساااءلة دناادما يرتكااب
خ ثل يسبب ضر الر لطغير.
وقااد أوصاات الد ارسااة الم اارع السطس ا يني بىاادا توصاايات ،منهااا الاانج دطااأل الضاامانات الىامااة
والخاصااة سياار المنصااوج دطيهااا فااي قااانون التحكاايم السطس ا يني ،كمااا أوصاات بوض ا تن اايم قااانوني
مسص ،يحدد مس ولية المحكم دطأل ضوء ال بيىة القضائية الخاصة لمهمته.
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Abstract
warranties for litigants in the facing the arbitrator and
determination his responsibility

This study discusses the litigants guarantees in facing the arbitrator,and
that with compared between the Palestinian Arbitration law and Egyptian
Arbitration Law, reference to some other laws in accordance with the limit
that serves us, some warranties discuss a public guarantees, equality between
litigants, the right of defense and the facing between litigants, and not being
Judgmental. These principles consider as basic principles for the arbitrator to
commit. In addition to discuss the special warranties for arbitrators such as
refusal, Resign
Ending his mission And replacing him.
this study spotlights on important topics such as the Responsibility of
the arbitrator about Mistakes that might be done during his mission, the
arbitrator is normal person like anyone, and then he must be sentenced When
making the mistakes like others.
This study recommends to a (Palestinian legislator is recommended to
text Arbitration law regarding public guarantees and private guarantees, b
(Palestinian law is recommended to set a detailed legal regulation to
determine the responsibilities of arbitrator according to special judicial nature
for his career.
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ُيى ااد التحك اايم ف ااي الوق اات الحاض اار ا س ااطوب ا م اا ،لطسص اا ،ف ااي المنازد ااات الت ااي تُ ااار ب ااين
ا

ااخاج ،وخاصااة المنازدااات التجاريااة ،ن ا الر لمااا يااوفره التحكاايم ماان م ازيااا متىااددا أهمهااا السااردة،

وتوفير الوقت والجهد ،وحس ا سرار التجارية الخاصة بث راف النزاع.
حي

ين التحكيم يىد ن امال قديمال حدي ال ،فهو قديم الن ثا ن المجتمىات القديماة كانات تتخاذه

أسطوبال ووسايطة لحا ،المنازداات ،كماا أناه ُيىاد ن اماال حادي ال بىاد أن أصابم من ماال فاي قاانون خااج باه،
واتساع رقىة المىامالت التجارية الدولية ،فيكاد ال يخطو دقد تجارر مان ار الطجاوء يلاأل التحكايم دناد
ن وء أر نزاع.
اام يذا تسحصاانا دناصاار التحكاايم ،ف ننااا نجااد أن أهاام دنصاار فيااه هااو المحكاام ،الااذر يقااوم بادور
الرباان
فىا ،من أج ،الوصاو ،يلاأل حا ،النازاع الم اروح أماماه ،وتحقياق الىاد ،واالساتقرار ،فهاو بم اباة ُ
الحكاايم لسااسينة فااي داارو البحاار تواجااه ا داصااير ،فيقودهااا بحكمااة واقتاادار ليحاااف دطيهااا ،وماان دطااأل
متنها ليوصطهم يلأل بر ا مان.
الم طأل لطسص ،في النزاع ،وحتأل يتم ت جي ا فراد دطأل الطجاوء يلاأل
وحتأل يكون التحكيم ا داا ُ
التحكيم ،يجب يحا ته بالىديد من الضمانات التي تحقاق ال قاة وال مثنيناة فاي نساوس المتقاضاين ،فهاذه
الضمانات هي مبادئ أساسية في التقاضي يجب دطأل المحكم االلتزام بهاا ،لتىطقهاا بالن اام الىاام ،ولماا
تحققااه ماان قااة و مثنينااة ،حي ا

تنقساام هااذه الضاامانات يلااأل ضاامانات دامااة ،وأخاار خاصااة ،تتم اا،

الضمانات الىامة في مبدأ المساواا بين الخصوم ،ومبادأ احتارام حقاوق الادفاع والمواجهاة باين الخصاوم،
ومبدأ ددم حكم القاضي بىطمه ال خصاي ،وضامانات خاصاة ،يمطاك ا

اراف ممارساتها تجااه المحكام،

يذا توافرت مبرراتها ،وتتم  ،هذه الضمانات في رد المحكم ،دز ،المحكم ،ينهاء مهمته ،استبداله ،فهاذه
1

الضمانات لها أهمية كبيرا في الوصو ،يلأل حكم سطيم وداد ،،باضضافة يلأل دورها الكبير فاي الموازناة
بين مصالم المحتكمين.
كما أن هاذه الد ارساة تتنااو ،موضاودال فاي ساياة ا همياة ،أسسطات دان تناولاه سالبياة الت اريىات
الحدي ة ،أال وهو موضوع مس ولية المحكم دن ا خ اء التي قد يرتكبها أ ناء ممارسة مهمة التحكيم.

 م ز ة ال بالة:
 -5ه ،الضمانات التي منحها الم رع السطسا يني لطخصاوم كافياة لتحقياق ال مثنيناة واالرتيااح
لديهم من دم ،المحكم؟
 -1ه ،يمطك الخصوم رد المحكم أو دزله أو استبداله كيسما اءوا؟
 -5ه اا ،الض اامانات الت ااي تن ب ااق دط ااأل الخص ااومة القض ااائية الىادي ااة تن ب ااق بح ااذافيرها دط ااأل
خصومة التحكيم؟
 -4ما مد مس ولية المحكم دن ا خ اء التي يرتكبها أ ناء سير الخصومة التحكيمية؟
 -6ما هو نوع مس ولية المحكم .ه ،هي مس ولية دقدية أم تقصيرية أم مهنية؟
 -5هُ ،يسث ،المحكم دن كافة ا خ اء التي يرتكبها أم ُيسث ،دن ا خ اء الجسيمة فق ؟
 -4ما هو القانون الواجب الت بيق دند قيام مس ولية المحكم؟

 أهم ة ال بالة:
 -5تكماان أهميااة هااذه الد ارسااة فااي تناولهااا موضااوع مس ا ولية المحكاام داان ا خ اااء التااي قااد
يرتكبها ااا أ نا اااء سا ااير الخصا ااومة ،وكيا ااف أسسا اا ،قا ااانون التحكا اايم السطس ا ا يني مىالجا ااة ها ااذا
الموضوع.
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 -1تس ااطي الض ااوء دط ااأل ق ااانون التحك اايم السطسا ا يني ،وكيسي ااة مىالجت ااه لطض اامانات الممنوح ااة
لطخصوم ،ومد توفيقه في ذلك.

 مدهج ة ال بالة:
اتبىت في هذه الدراسة المنهج التحطيطي المقاارن ،وذلاك بتحطيا ،النصاوج الاواردا فاي قاانون
التحكيم السطس يني رقم  5سنة  1111المتىطقاة بموضاوع البحا  ،ومقارنتهاا بالقاانون المصارر رقام 14
سنة  ،5994وبيان ما أبداه السقه واالتساقيات الدولية في هذا المجا.،

 خطة ال بالة:
 السص ،ا و :،ضمانات الخصوم في مواجهة المحكم
 المبح

ا و :،الضمانات الىامة لطخصوم

 المبح

ال اني :الضمانات الخاصة لطخصوم

 السص ،ال اني :مس ولية المحكم
 المبح

ا و :،تىريف المس ولية وأنوادها وأساس مس ولية المحكم وم سسات التحكيم

 المبح

ال اني :بيىة مس ولية المحكم ومجالها والقانون الواجب الت بيق دطأل مسئوليته

 المبح

ال ال  :حاالت مس ولية المحكم
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ال

ا األصا

ميديت الخ صع في مصاجهة المحزع
م اان المى ااروف أن التقاض ااي أم ااام القض اااء ه ااو ال ري ااق الى ااادر لس ااو المنازد ااات ،ولك اان ه ااذا
ال ريااق ب اايء وجامااد ،وماان هنااا كااان نسااور ا ف اراد وخاصااة التجااار ماان الطجااوء لطقضاااء واالتجاااه نحااو
التحكيم ك ريق است نائي لح ،المنازدات ،ن الر لما يتميز به من سردة ومرونة في حسم النزاع .
بيد أن لجوء ا فراد يلأل التحكيم يت طب توافر ضمانات تبى
دط ااأل قض اااياهم م اان الحي ااف وال ط اام ،بحيا ا

اال مئنان فاي نساوس المتقاضاين

تُ ااىر ه ااذه الض اامانات الخص ااوم أن أما اوالهم مص ااونة م اان

االدتداء ،وأنهم سوف يكونون بين أيدر أمينة ترادي مصالحهم وحقوقهم.
ج ،ذلك ينبغي دطأل المحكم أن يطتزم بهذه الضمانات التي تُىد بم ابة المبادئ ا ساسية التي
تحكم سير الخصومة التحكيمية ،بحي

ال يجوز النزو ،دنها أيال كانت ا ساباب أو المباررات ،واال كناا

بص اادد ددال ااة سي اار فىال ااة أو مسرس ااة م اان مض اامونها الحقيق ااي ،يذ ين اله اادف م اان وراء ه ااذه الض اامانات
الوص ااو ،يل ااأل قا ارار يح ااأل ب اااالحترام والتق اادير واضلا ازام ،ااثنه ااثن الحك اام القض ااائي ،واال فق ااد القا ارار
التحكيمي قوته وأصبم ق ار الر سير جدي الر بالحماية والتنسيذ.
وماان هنااا فقااد اهتماات سالبيااة الت اريىات الحدي ااة بهااذه الضاامانات وأفااردت لهااا نصوصاال خاصااة
بها.
كم ااا أن خص ااومة التحك اايم وان ك ااان له ااا أن تتح اارر م اان قي ااود يجا اراءات الخص ااومة القض ااائية
الىاديااة ،يال أنهااا ينبغااي أن تتقيااد بضاامانات التقاضااي ا ساسااية ،حتااأل تحقااق التاوازن السنااي الاادقيق بااين
أهااداف السياسااة الت اريىية الكامنااة وراء التحكاايم ماان سااردة ومرونااة ،وا هااداف الكامنااة وراء ضاامانات
التقاضي ا ساسية من المساواا بين الخصوم واحترام حقوق الدفاع التي هي من أسطأل حقوق اضنسان.
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ا و ،الضاامانات الىامااة لطخصااوم ،وفااي المبح ا

ااء دطااأل ذلااك سااوف نتناااو ،فااي المبح ا
بن ا ل

ال اني الضمانات الخاصة لهم ،وذلك دطأل النحو اآلتي-:

الم حث األصا
ال ميديت الايمة
تُىتبر الضمانات الىامة من ضمانات التقاضي الواجب دطأل المحكم احترامها والتقيد بها ،فهاي
المبادئ ا ساسية التي تكسطها جمي الت ريىات ،وهذه الضمانات يجب احترامها سواء كان التحكايم حا الر
أو م سسيال ،وسواء كان تحكيمال و نيال أم أجنبيال ،فهاي مباادئ مساطم بهاا فاي جميا ن ام التحكايم توجاب
اراف ب ااثنها ،يذ ال يجااوز بااثر حااا ،ماان ا ح اوا،

دطااأل المحكاام االلت ازام بهااا دون حاجااة يلااأل اتساااق ا

يدساء المحكم من التقيد بها ،بَّ ،
أر يجراء أو قرار ينتهك هذه الضمانات يكون مىرضا لطب الن.
ين َّ
وتتم  ،الضمانات الىامة في المساواا بين الخصوم ،وهذا ما سوف أتناوله فاي الم طاب ا و،،
واحتارام حقااوق الاادفاع ومباادأ المواجهااة بااين الخصااوم وهااذا مااا سانتناوله فااي الم طااب ال اااني ،وداادم حكاام
المحكم بىطمه ال خصي وهو ما سنتناوله في الم طب ال ال .

األصا

المط

المليصا ة و الخ صع
ويقصااد بااه ماانم
ُيىتباار مباادأ المساااواا بااين الخصااوم ماان أهاام المبااادئ ا ساسااية فااي التقاضاايُ ،
الخصوم فرصال متساوية ضبداء طباتهم ودفودهم ،أو بمىنأل خر أن يتم مىامطة رفي الخصاومة دطاأل
قاادم المساااواا دون تمييااز ،بحي ا

ُيى اي المحكاام ك االل منهمااا السرصااة الكامطااة فااي داارو دد اواه وتقااديم

5

طباته ودفوده( ،)1كما يجب ددم التسرقة بينهم بسبب الجنس أو الطون أو االنتماء السياسي أو الطغة(،)2
وه ااذا م ااا ن ااج دطي ااه اضد ااالن الى ااالمي لحق ااوق اضنس ااان وكاف ااة الدس اااتير( ،)3باضض ااافة يل ااأل المس اااواا
ال خص ااية ب ااين الخص ااوم ،الب ااد م اان تحقي ااق المس اااواا اضجرائي ااة بي اانهم ،وذل ااك م اان خ ااال ،المس اااواا ف ااي
اضجراءات المتبىة مىهام ،سيار َّ
أن مبادأ المسااواا اضجرائياة يقتصار دطاأل الحقاوق اضجرائياة فقا  ،بحيا
ال ااثن ل ااه بم ااا يقض ااي ب ااه المحك اام دن ااد اس ااتىماله لس ااط ته التقديري ااة ف ااي تق اادير ا دل ااة المقدم ااة م اان
الخصوم(.)4
فمباادأ المساااواا بااين الخصااوم يت طااب ماان المحكاام اتخاااذ مسااطك مت اوازن أ ناااء قيامااه بىمطااه دون
التحياز ل اارف دطااأل حسااب ال اارف اآلخاار ،باضضاافة يلااأل تمكااين كا ،خصاام ماان تقاديم أدلتااه ووسااائ،
دفاده ،ف ن خرج المحكم دن ذلك بمحاباا أحد الخصوم دطاأل اآلخار فاناه يىتبار ُمخاالل بماا يسرضاه هاذا
المبدأ من المىامطة المتساوية بين الخصوم ،كما َّ
أن حدو المحكم يطىاب دو الر ايجابياال وهاماال فاي تسايير
الخصومة بهدف الوصو ،يلأل قرار صحيم يحسم النزاع(.)5
يردااي هااذا المباادأ لمااا لااه ماان أهميااة
ويستاارو فااي كاا ،محكاام أ ناااء ممارسااته لمهمااة التحكاايم أن ُا
وضرورا في الوصو ،يلأل قرار سطيم وداد ،سير مىرو لطب الن(.)6
وادماالل لهذا المبدأ فقد نصت المادا (  ) 15من قانون التحكيم المصرر دطأل أنه "ُيىام ،رفا
التحكيم دطأل قدم المساواا ،وتُهيث لك ،منهما فرصة متكافئة وكامطة لىرو ددواه".
()5
()1
()5

دبد اهلل ديسأل دطي الرمم :التحكيم في دو ،مجطس التىاون الخطيجي ،سنة  ،1155ج . 166
مسطم دواد القضاا :أصو ،المحاكمات المدنية والتن يم القضائي ،سنة  ،1114ج . 41
نصاات المااادا (  ) 65ماان الدسااتور المصاارر ساانة  1154دطااأل أنااه (الموا نااون لااد القااانون س اواء ،وهاام متساااوون فااأل الحقااوق والحريااات

والواجبااات الىام ااة ،ال تميي ااز بياانهم بس اابب ال اادين ،أو الىقي اادا ،أو الجاانس ،أو ا ص اا ،،أو الى اارق ،أو الطااون ،أو الطغ ااة ،أو اضداق ااة ،أو المس ااتو
االجتمادأل ،أو االنتماء ) .

()4أحمد رف الدين :قوادد التحكيم ،القاهرا ،دار النهضة الىربية ،سنة 5994م ،ج  ( 69م ار لاه لاد /دباد اهلل ديساأل دطاي الارمم :التحكايم
في دو ،مجطس التىاون الخطيجي ،سنة  ،1155ج . 166

()6

مص ا سأل دبااد الحميااد دياااد :ا صااو ،فااي التن اايم القضااائي والمحاكمااات المدنيااة والتجاريااة ،الكتاااب ال اااني،

 ،5ساانة  ،5994ج،159

.145

()5

أحمد ابو الوفا :التحكيم في القانون الدولي وفي القانون المصرر ،المجطة المصرية لطقانون الدولي ،المجطد الخمسون ،سنة  ،5994ج .45
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أمااا قااانون التحكاايم السطس ا يني فطاام ياانج دطااأل هااذا المباادأ ،وبااالرسم ماان ذلااك ال يىنااي اسااتبىاد
المحكم ضدماله وااللتزام باه ،فهاو مبادأ متساق دطياه وال يمطاك المحكام تجاهطاه لتىطقاه بالن اام الىاام ،سيار
أنااه كااان ماان ا فضاا ،دطااأل الم اارع السطس ا يني الاانج دطيااه وداادم يسسالااه ،خاصااة أنااه ماان المبااادئ
ا ساسية التي يقوم دطيهاا التقاضاي( ،)1يضاافة يلاأل أناه يحقاق قاة النااس فاي التحكايم ،ويصابم موضا
مثنينة لديهم(.)2
لذا يوصي الباح

الم رع السطس يني النج دطأل هذا المبدأ في قانون التحكايم ،وذلاك ب ضاافة

النج اآلتي "يىام ،رفاا التحكايم دطاأل قادم المسااواا ،وتهياث لكا ،منهماا فرصاة متكافئاة وكامطاة لىارو
ددواه".
النا اااس بما ااا أَر َ َّ
اب با اااْل َح ت
ق لا ااتَ ْح ُك َم َبا ا ْاين َّ
ين
قا ااا ،تىا ااالأل (يَّنا ااا أ َْن َزْل َنا ااا يلَ ْيا ا َ
اك اْلكتَا ا َ
اك الطا ااهُ ۚ َوَال تَ ُكا ا ْان لْط َخا ااائن َ
َ َ
يما)(.)3
َخص ل
وقا ،رسو ،اهلل صطأل اهلل دطيه وسطم "ال فض ،لىربي دطأل أدجمي يال بالتقو "(.)4
وأيض اال حاادي

رسااو ،اهلل صااطأل اهلل دطيااه وسااطم دناادما جاااء يليااه أسااامة باان زيااد لي ااس لطم ارأا

المخزوميااة التااي س ارقت ،فقااا ،لااه رسااو ،اهلل ( أت ااس فااي حااد ماان حاادود اهلل يااا أسااامة؟؟؟ واهلل لااو أن
فا مة بنت محمد سرقت لق

محمد يدها ،ينما أُهطك من كان قبطكم أنهم كاانوا يذا سارق فايهم ال اريف

تركوه ،واذا سرق فيهم الوضي أقاموا دطيه الحد)(.)5

()5

داادنان يوسااف محمااد الحااافي :الن ااام القااانوني لطمحكاام بق اال لقااانون التحكاايم السطس ا يني ،جامىااة الاادو ،الىربيااة -مىهااد البحااو والد ارسااات

()1

مسطم دواد القضاا :أصو ،المحاكمات المدنية والتن يم القضائي ،سنة 1114م ،ج . 41

الىربية،القاهرا ،سنة 1114م ،ج . 559

()5
()4
()6

سورا النساء االية . 516
محمد ناصر الدين ا لباني :صحيم الترسيب والترهيب ،المجطد ا و،،

 ،5مكتبة المىارف  ،الرياو 5451 ،ها  ،ج 555

أحمد بن دطاي بان حجار الىساقالني :فاتم الباارر ارح صاحيم البخاارر ،دار الرياان لطتا ار  ،سانة 5945م  ،ج  / 95يحياأل بان ارف أباو

زكريا النوور :رح النوور ،سنة  5995م ،ج . 555

7

وقد ورد في رسالة دمر بن الخ اب يلاأل أباي موساأل ا
ُخطقك وددلك ،ووجهك ومجطسك ،حتأل ال ي م

اىرر ماا مسااده ( س باين النااس فاي

ريف في حيسك ،وال ييثس ضىيف من ددلك )(.)1

ونجااد َّ
أن هااذا المباادأ ُم ااار لااه فااي أسطااب النصااوج الدوليااة الخاصااة بااالتحكيم ،حيا

جاااء فااي

القوادد التي وضىتها لجنة القانون التجارر الدولي التابىة لألمام المتحادا فاي الماادا الخامساة د ار ،يذ
ورد فيهااا "م ا م ارداااا أحكااام هااذه القوادااد لهيئااة التحكاايم ممارسااة التحكاايم بالكيسيااة التااي ت ارهااا مناساابة
ري ة أن تُىاما ،ال ارفين دطاأل قادم المسااواا وأن تُهياث لكا ،منهماا فاي جميا م ارحا ،اضجاراءات فرصاة
كامطااة لىاارو قضاايته"( .)2كمااا جاااء فااي المااادا (  ) 54ماان القااانون النمااوذجي لطتحكاايم التجااارر الاادولي
الذر أددته الطجنة المذكورا ما نصَّه "يجب أن يىام ،ال رفاان دطاأل قادم المسااواا وأن تُهياث لكا ،منهماا
السرصة كامطة لىرو قضيته"(.)3
ي هار ممااا تقاادم أن مبادأ المساااواا بااين الخصااوم هاو مباادأ مسااتقر ومىتاارف باه ،وفااي حالااة داادم
ا خااذ بااه يكااون الحكاام ُمىرض اال لطااب الن  ،فىطااأل المحكاام م ارداااا هااذا المباادأ دنااد السااير فااي يج اراءات
التحكيم ،حي

يضمن لك ،رف تقديم ما يرسب من أدلة ومستندات وأن ي رح وجهة ن ره ،مما يا در

يلأل سير الخصومة التحكيمية بال ك ،الصحيم(.)4
ولمبدأ المساواا ت بيقات دديدا أهمها-:

()5
()1
()5

برهان الدين يبراهيم بن دطي بن أبي القاسم بن فرحون المالكي :تبصرا الحكام في أصو ،ا قضية ومناهج ا حكام  ،ج  ،5ج . 14
تقرير لجنة ا مم المتحدا لطقانون التجارر الدولي ،الدورا الخامسة وا ربىون. 1151/4/5 ،
القاانون النمااوذجي لطتحكاايم الاذر ادتمدتااه لجنااة ا مام المتحاادا لطقااانون التجااارر الادولي دااام  ،5946كمااا أُجارر دطيااه تىااديالت ساانة 1115م،

ويسادد هذا القانون الدو ،دطأل اصالح وتحدي

()4

قوانينها المتىطقة في يجراءات التحكيم.

فوزر محمد سامي :التحكيم التجارر الدولي ،الجزء الخامس ،مكتبة دار ال قافة لطن ر والتوزي  ،سنة  ،5994ج . 544
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 – 5المساااواا بااين الخصااوم فااي المجطااس ،بصاارف الن اار داان مكان اة كاا ،منهمااا( ،)1فااال يقاارب المحكاام
الغنااي ويبىااد السقياار أو يقاارب القااور ويبىااد الضااىيف ،باا ،دطيااه أن يس ااور بااين الخصاامين فااي مكااان
التحكيم أيضال.
 – 1والمساواا بين المتقاضيين في المىامطة( ،)2فال يبش في وجه أحدهما ويىبس في وجه اآلخار ،وال
ين اار حاادهما ن ارا احتارام وين اار لآلخاار ن ارا احتقااار وال يحيااي أحاادهما دنااد دخولااه ،وي اايم بوجهااه
دند دخو ،اآلخر(.)3
 – 5يجب دطأل المحكم أال ينادر دطأل أحدهما بكنيته بينما ينادر دطاأل اآلخار باسامه ،با ،يجاب دطياه
أن ُي ىر ال رفان أنهما يىامالن مىامطة واحدا ودطأل قدم المساواا.
 – 4ال يجوز لطمحكم أن يمنم رفال ميىادال لتقديم أوجه دفاده ،ويمنم ال رف اآلخر ميىادال أقصر ،أو
أن يسمم حدهما اض بات دن ريق هادا ال هود ،بينما يمن اآلخر من اض بات بال ريقة ذاتها(.)4

الثيدي

المط

احتباع حق ال فيع صالمصاجهة و الخ صع
سالبال ما يرب فقهاء قانون المرافىات بين مبدأ حق الدفاع ومبادأ المواجهاة باين الخصاوم ،دطاأل
أساس أنه من خال ،المواجهة باين الخصاوم يتس َّانأل لكا ،ارف الوقاوف دطاأل طباات خصامه ،ومان ام
اذين المباادأين يغنااي داان اآلخاار ،فكااال
يكااون لااه الحااق فااي الاارد دطيااه ،ولكا َّان هااذا ال يىنااي أن أي اال ماان ها ْ

( )5أبي الحسن البغدادر المااوردر :أدب القاضاي ،ج  ،5بغاداد ،5945 ،ج  ( 514م اار لاه لاد  /دباد اهلل خطيا ،السا ار  :الاوجيز فاي أصاو،
المحاكمات المدنية والتجارية ،ج ، 5

 ، 5سنة  1151-1155م ،ج . ) 55

( )1مسطم دواد القضاا :المرج السابق ،ج . 41
( )5أبي الحسن البغدادر الماوردر :المرج السابق ،ج  149وما بىدها ( م ار له لد  /دبد اهلل الس ار  :المرج السابق  ،ج . ) 51
( )4ساايد أحمااد محمااود :خصااومة التحكاايم القضااائي وفقااا لطقااانون الكااويتي رقاام  55ساانة ،5996
ج . 65
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 ،5القاااهرا  ،دار النهضااة الىربيااة،5994 ،

المبدأين من ضمانات التقاضي الجوهرية( .)1لذا سنتناو ،في السرع ا و ،مبدأ احترام حاق الادفاع ،وفاي
السرع ال اني مبدأ المواجهة بين الخصوم.

ال بع األصا
احتباع حق ال فيع
َّ
ين احت ارام وضاامان حااق الاادفاع لكاا ،ماان رفااي الن ازاع ُيىااد ماان أهاام ا سااس التااي تقااوم دطيهااا
يجراءات التحكيم ،حي

ُيقصد بحق الدفاع يد ااء السرصاة والحرياة الكامطاة لكا ،ارف لتقاديم ماا تحات

يده من أدلة وبينات ،باضضافة يلأل يد ائه السرصة الكافية والوقت الالزم لجطب ال هود وتباد ،الطوائم،
وحريته في توكي ،محامي يم طه أمام هيئة التحكيم ،وسيرها من ا مور الالزمة لبنااء ا دلاة فاي القضاية
التحكيميااة دطااأل أسااس واضااحة ،كمااا لااو كااان النازاع مىروضاال دطااأل القضاااء ،فااالمحكم مااا هااو يال قاااو
خاج يبا ر مهمة قضائية خاصة(.)2
بناء دطأل ذلك ف ن كسالة حق الدفاع تُىد من المسطمات في دالم التقاضي ،ذلك أن حق الادفاع
ل
هو حق مصاون ومقادس ومكساو ،لطجميا كماا نصات دطاأل ذلاك سالبياة الدسااتير( ،)3وال يجاوز اضخاال،
به بثر حا ،من ا حوا ،،ولما كان التحكيم نودال مان القضااء ،فا ن المحكام مطازم بااحترام حقاوق الادفاع
أيال كان نوع التحكيم أو بيىته ،يال أنه ن الر لما تتميز به خصومة التحكيم من بسا ة في اضجاراءات،
ف ن ااه ال يط اازم تىي ااين مح ااام لمتابى ااة اضجا اراءات دط ااأل سا ارار الخص ااومة القض ااائية ،الم ااا ك ااان ب مك ااان
( )5أحماد أباو الوفاا :المرافىاات المدنياة والتجارياة،

 ،55االسااكندرية ،سانة 5941م ،رقام  ،41ج  / 61ماا ،الس ازيارر  :ضامانات التقاضااي،

من اا المىارف باالسكندرية ،ج . 41
( )1فااوزر محمااد سااامي :المرج ا السااابق ،ج /545دبااد اهلل خطياا ،الس ا ار :الااوجيز فااي أصااو ،المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة ،ج ،5

 ،5ساانة

1151م ،ج . 56
( )5نصت الماادا ( )54مان القاانون االساساي السطسا يني دطاأل أن " الماتهم باررء حتاأل ت بات ادانتاه فاي محاكماة قانونياة تكسا ،لاه فيهاا ضامانات
الادفاع داان نسسااه  ،" ..كااذلك نصاات المااادا(  )59ماان الدسااتور المصاارر دطااأل أنااه " حااق الاادفاع أصااالة أو بالوكالااة مكسااو .،ويكساا ،القااانون لغياار
القادرين ماليال وسائ ،االلتجاء يلأل القضاء والدفاع دن حقوقهم ".
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الخصوم متابىة الخصومة بثنسسهم ،ولكن يذا رسب أحد الخصوم أو جميىهم االستىانة بمحام فال مان
من ذلك(.)1
وكسالة حق الدفاع هي الوسيطة التي تنث بالمحكم دن الوقوف لجانب خصام دون اآلخار ،كماا
يضاامن ن ازهااة وددالااة المحكاام ،حيا

يى ااي المحكاام فرصاال متكافئااة لطخصااوم فااي الاادفاع والاارد ،ويترتااب

دطأل هذا المبدأ احترام مبدأ المواجهة الذر ُيقصد به حق الخصم في أن ُيبطغ با وراق وال طبات والدفوع
التي يقدمها خصمه لطمحكم أو هيئة التحكيم ،وهذا ما سيتم تناوله الحقال(.)2
وين ار يلياه دطااأل
فمبادأ احتارام حاق الادفاع ُيىاد مان ا صااو ،المهماة والمباادئ الىاماة لطتقاضايُ ،
أنه حق بيىي ،ودطأل ذلك ال يجوز لطمحكام أن يحكام فاي الخصاومة قبا ،ساماع جميا ا

اراف ،كماا

ال يجوز لطمحكم أن يرفو طب أحد الخصوم بتحقيق أمر ُيىد جوهريال في تدديم وجهة ن ره(.)3
فحق الدفاع ُيىد سمة رئيسة لحسن يقامة الىدالة ،يذ لايس هنااك مان هاو أقادر مان الخصاوم أو
مم طيهم دطأل تزويد المحكم بوسائ ،اكت اف حقيقة القضية ،فهي ق ىة مجتزأا من تاريخ حياتهم ،ولهام
بالقدر الذر يريد فيه المددي تثييد اددائه ،والماددأل دطياه
الحرية في تقديم االدداءات وأدلتها وحججها ْ
دحو هذا االدداء ،فطهما حرية اختياار الوسايطة التاي تقنا المحكام بصادق كالمهام وادداائهم ،باسات ناء
الحاالت التي يكونان فيها مجبران دطأل يتباع وسيطة محددا(.)4
ون ا ا الر همي ااة ه ااذا المب اادأ وتىطق ااه بالن ااام الى ااام وخ ااورا اآل ااار المترتب ااة دط ااأل مخالست ااه ،فق ااد
حرصاات مى اام الت اريىات واالتساقيااات الدوليااة دطااأل الاانج دطيااه صاراحةل أو ضاامنال( ،)5فقااد جاااء قااانون
التحكاايم المصاارر ُم كاادال دطااأل هااذا المباادأ فااي المااادا (  ) 55والتااي تاانج دطااأل َّأنااه "ترساا ،صااورا ممااا
( )5دا ور مبروك :الن ام االجرائي لخصومة التحكيم،

 ، 1مكتبة الجالء الجديدا – المنصورا ،سنة  ،5994ج . 54 ،55

( )1دبد اهلل خطي ،الس ار :المرج السابق ،ج . 55 ،56
( )5ما ،السزايرر :المرج السابق ،ج . 45 ، 41
( )4سيد أحمد محمود :التقاضي بقضية وبدون قضية في المواد المدنية والتجارية ،ج . 155
( )6المااادا  16ماان قااانون التحكاايم ا ردنااي والمااادا  154ماان القااانون البحرينااي ،والمااادا  1/54ماان القااانون التونسااي والمااادا  51ماان القااانون
السىودر والمادا  15من القانون الىماني ،والمادا  5451من القانون السرنسي والمادا  5519من القانون الهولندر .
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يقدمااه أحااد ال ارفين يلااأل هيئااة التحك ايم ماان مااذكرات أو مسااتندات أو أوراق أخاار يلااأل ال اارف اآلخاار،
وكااذلك ترساا ،يلااأل كاا ،ماان ال ارفين صاورا ماان كا ،مااا يقاادم يلااأل الهيئااة ماان تقااارير الخباراء والمسااتندات
وسيرها من ا دلة".

كااذلك نصاات دطااأل هااذا المباادأ المااادا (  ) 54ماان القااانون النمااوذجي لطتحكاايم التجااارر الاادولي
(اليونيسترا" ) ،يجب أن ُيىام ،ال رفان دطأل قدر المساواا وأن تُهيث لك ،منهما السرصاة الكامطاة لىارو
قضيته" (.)1
أمااا بالنساابة لقااانون التحكاايم السطسا يني فطاام ياانج دطااأل هااذا المباادأ ،وهااذا ُيىااد قصااو الر ت اريىيال،
حي

كان يجدر بالم رع السطس يني النج دطأل هذا المبدأ صراحةُ ،كما فىطت سالبية الت ريىات.

ال بع الثيدي
م أ المصاجهة و الخ صع
ُيىد هذا المبدأ من أهام الضامانات الممنوحاة لطخصاوم ،حيا

يجاب دطاأل المحكام احت ارماه أ نااء

سير الخصومة التحكيمية.
وُيقصاد بمباادأ المواجهااة ضاارورا مواجهااة المحتكمااين بىضااهم بىضاال بادداااءاتهم وأوجااه دفااادهم،
وحق ك ،رف في أن يىطم أو ُيمكن من الىطم بما لد ال رف اآلخر مان وساائ ،دفااع وبيناات ،وذلاك
في وقت مناسب وكافُ ،يمكنه من يدداد الدفاع والرد دطأل تطك البينات(.)2

( )5مهند أحمد الصانورر :دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاج ،دار ال قافة لطن ر والتوزي  ،سنة  ،1116ج .594 ،595
( )1أحمد أبو الوفا :المرافىات المدنية والتجارية ،من ثا المىارف – االسكندرية ،ج  / 69مهند احمد الصانورر  :المرج السابق ،ج .594
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ويااثتي مباادأ المواجهااة كااثهم ت بيااق لحااق الاادفاع( ،)1ذلااك َّ
أن احت ارام المحكاام أو القاضااي لمباادأ
المواجهة وت بيقه َّيُنم دن يحساس قاور لدياه بالىدالاة ،وياد ،دطاأل الت ازماه بتحقياق المسااواا الكامطاة باين
ويىد ذلك بم ابة المىيار ا ساسي الذر يمكن من خالله الوقوف دطأل ماد نجااح أو يخسااق
الخصومُ ،
المحكاام فااي مهمت ااه( ،)2كمااا ُيى ااد هااذا المباادأ م اان المبااادئ المتىطقا اة بالن ااام الىااام ،وال ااذر يترتااب دط ااأل
مخالسته الب الن ،يذ ليس لطمحكم أن يستند يلأل ما يقدمه يليه أحد الخصوم دون سماع الخصم اآلخار،
وتمكينه من يبداء أوجه دفاده(.)3
ص صب تدظ ع احتباع م أ المصاجهة حصا ثاثة م ي ئ صهي-:
 -5حق الخصم في أن يسمىه المحكمون
يت ط ااب مب اادأ المواجه ااة دد ااوا الخص ااوم لطحض ااور أم ااام المحك اام ،حيا ا

ين د اادم اس ااتدداء

ادتداء دطاأل هاذا المبادأ السايما يذا أساسر دناه دادم تمكان الخصام مان مىرفاة كيسياة
الخصوم يىتبر
ل
سير اضجراءات أمام المحكم.
أر فااي وقاات
وال يىتباار مباادأ المواجهااة قااد تاام احت ارمااه يذا تاام اسااتدداء الخصااوم بىااد ف اوات ا وانْ ،
متثخر ،بحي

ال يكون أمام المتقاضين الوقت الالزم ضدداد أوجه دفادهم ،كماا يساتطزم احتارام هاذا

المباادأ أن يساام المحكاام أو هيئااة التحكاايم الخصااوم ،وأن ُيمكاان كاا ،خصاام ماان تقااديم أوجااه دفادااه
وحججه سواء ساهة أو كتابة ،كما يجب ييصا ،حجج ك ،رف يلأل ال رف اآلخر حتأل يست ي
أن يرد دطيها.

( )5ددنان يوسف الحافي :المرج السابق ،ج . 516
( )1السيد دبد الىا ،تمام :مبدأ المواجهة وخصومة التحكيم ،دار النهضة الىربية ،القاهرا ،سنة 1111م ،ج . 14
( )5دبد اهلل خطي ،الس ار :المرج السابق ،ج . 55
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 -1حق ك ،خصم في مناق ة حجج خصمه
مباادأ المواجهااة ُيى ااي كاا ،اارف الحااق فااي اال ااالع دطااأل كاا ،مااا يقاادم فااي القضااية ماان
مااذكرات أو أوراق أو مسااتندات ،ساواء قاادمت ماان ال اارف اآلخاار أو ماان الخباراء ،واد اااءه السرصااة
بااالرد دطااأل هااذه ا وراق والمسااتندات ،يذ ينااه ال يجااوز لطمحكاام أن يااددو أحااد ال ارفين يلااأل جطسااة
وحده ،أو يستم يلأل أقواله دون أن يددو ال رف اآلخر لحضور هذه الجطسة(.)1
ون ا الر لمااا تتمت ا بااه خصااومة التحكاايم ماان مرونااة تااتالءم م ا

بيىتااه ومقاصااده ،ف نااه ال

يت طب ضدما ،هذا المبدأ أن تتم المجابهة ال سوية بين الخصوم أمام المحكم في كا ،ا حاوا ،،با،
يكسي أن يتم يحا ة الخصوم دطمال بما تم ييداده من أوراق أو مستندات أو بيناات ،وأن ياتم مانحهم
الوقت الكافي لطرد دطيها(.)2
فمب اادأ المواجه ااة يه اادف يل ااأل تحقي ااق حق ااوق ال اادفاع بواسا ا ة الىط اام الت ااام بىناص اار القض ااية
واجراءاتهااا والمناق اة الحضااورية بااين أ رافهااا ،كمااا يهاادف يلااأل المساااهمة فااي حساان يقامااة الىدالااة،
لذلك فهو ي سس دطأل مبدأ المساواا بين أ راف الخصومة من ناحية ،ودطاأل حياادا ون ازهاة المحكام
من أج ،ي هار الحقيقة من ناحية أخر (.)3
وقااد نااج قااانون التحكاايم السطسا يني دطااأل وجااوب احتارام هيئااة التحكاايم لمباادأ المواجهااة فااي
المادا (  ) 14حي

نصات دطاأل أن " تساتم هيئاة التحكايم يلاأل بيناات ا

اراف وتادون وقاائ كا،

بناء دطأل طبه".
جطسة في محضر توقىه حسب ا صو ،وتسطم نسخة منه يلأل ك ،رف ل
كماا نصاات المااادا (  ) 55مان قااانون التحكاايم المصارر دطااأل أنااه "ترسا ،صااورا ممااا ُيقدمااه
أح ااد ال ا ارفين يل ااأل هيئ ااة التحك اايم م اان م ااذكرات أو مس ااتندات أو أوراق أخ اار يل ااأل ال اارف اآلخ اار،
( )5دبد اهلل ديسأل الرمم :المرج السابق ،ج .161 ،149
( )1محمد بن ناصر بن محماد البجااد :التحكايم فاي الممطكاة الىربياة الساىودية  /دا اور مباروك  :المرجا الساابق ،ج  . 55سانة  ،5999ج
.544
( )5سيد أحمد محمود :المرج السابق ،ج . 156
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وكذلك ترس ،يلأل ك ،من ال رفين صورا من ك ،ما يقدم يلأل الهيئة من تقارير الخبراء والمساتندات
وسيرها من ا دلة".
يتضم من النصين السابقين أنهما ُيكرسان مبدأ المواجهة في الخصومة من ناحية ،واحترام
حق الدفاع من ناحية أخر  ،وذلك با الع ك ،خصم دطأل ما ُيقدم يلأل هيئة التحكيم من مستندات
وأدلة ،كما أن النج المصرر يسرو نودين من االلتزامات دطأل هيئة التحكيم وهما-:
 -5أن ترس ،صورا مما ُيقدمه أحد ال رفين يليها من مستندات أو أوراق يلأل ال رف اآلخر.
 -1ترس ،صورا يلأل ك ،أ راف النزاع من ك ،ما يقدم يليها من تقارير الخبراء والمستندات وسيرها
من ا دلة(.)1
وق ااد أُ ي اار ه ااذا المب اادأ أم ااام محكم ااة ال اانقو السرنس ااية -ال اادائرا ال اني ااة المدني ااة -ف ااي نا ازاع
تحكيمااي ،قُضااي فيااه لصااالم ااركة تااددأل ) ) jallaisبااثن تاادف لهااا ااركة أخاار تُساامأل ااركة(
 ) duaribمبااالغ اسااتحقت لهااا فااي ذمتهااا ،فقاماات ااركة دواريااب بااال ىن فااي حكاام التحكاايم أمااام
محكمة استئناف (رين) ،دطأل أساس أن أحد المحكماين أجار اتصااالت ما أحاد ال ارفين ،ضجاراء
تحريات دن مسائ ،م تركة تتص ،بالقضية دون دطم المحتكم اآلخر .ولكن محكمة (رين) رفضت
يب ااا ،الحكاام التحكيمااي ،ف ىناات ااركة دواريااب بااالنقو ،حي ا

أصاادرت محكمااة الاانقو قرارهااا

بتاريخ  5994/55/51م .مىتبرا أن ماا أجاراه المحكام مان اتصااالت وتحرياات بادون دطام المحاتكم
ااء دطااأل ذلااك نقضاات حكاام االسااتئناف وأدااادت
اآلخاار يخااالالل بمباادأ المواجهااة بااين الخصااوم ،وبنا ل
القضية يلأل محكمة استئناف (أنجرس) بحالتهاا التاي كانات دطيهاا قبا ،حكام محكماة (ريان) لتقضاي
فيها مجددال(.)2

( )5محمود سالمه :التحكيم والمحكم ،المجطد الراب ،

 ، 5سنة 1114م ،دار مصر لطموسودات القانونية ،ج . 144

( )1مجطة التحكيم السرنسية ،الىدد الراب  5994 ،م ،ج  ( . 541م ار له لد  /مهند أحمد الصانورر  :المرج السابق ،ج ) 594
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وت بيقال لهذا المبدأ فقد قضت محكمة النقو المصرية" :بىدم جاواز قباو ،أر ماذكرات مان
أحااد الخصااوم دون ا ااالع الخصاام اآلخ اار دطيهااا ،والحكم ااة ماان ذل ااك :داادم يتاح ااة السرصااة ح ااد
الخصوم ضبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد دطيه"(.)1

المط

الثيلث

ى ع د يء المحزع ا مو ال خ ي
من المبادئ ال ابتة أمام المحاكم الىادية ددم جواز حكم القاضي بىطمه ال خصي ،ومدلو،
هااذا االلت ازام أن القاضااي دناادما يسصاا ،فااي الااددو  ،يجااب دطيااه التمسااك بالحقيقااة القضااائية دون
الحقيقة ال خصية ،والتي ت بت دن ريق رسمي وهاو القاانون .فالمبادأ الىاام هاو أن يتقياد القاضاي
ااء دطاأل مىطوماتاه
في ممارسة حريته في االقتناع وتكاوين دقيدتاه بقياد ،دادم السصا ،فاي الاددو بن ل
ال خصااية ،يذ يجااب أن يسااتند فااي حكمااه دطااأل أدلااة لهااا أصاا ،فااي ا وراق والمسااتندات ،كمااا يجااب
دطااأل القاضااي أن يبنااي حكمااه دطااأل حجااج درضاات دطيااه أ ناااء الااددو  ،ونوق اات أمامااه ماان قباا،
ا

راف(.)2
يال أن قي اااس ذل ااك دط ااأل المحك اام ي ي اار تس ااا الل ،وذل ااك الدتب ااار أساس ااي يتجس ااد ف ااي ن ااام

التحكيم ،وفي اخج المحكام بالاذات ،ن ال ارساخ أن الطجاوء يلاأل التحكايم ُيى اي ا

اراف الحرياة

في اختيار محكمهم ،وذلك بىكس القضاء ،ومن م فهذه الحرية تكون ُمدداا لت طب رو مىينة،
ومنها م الل كون المحكم المختار خبي الر بموضوع النزاع ،بحي

ُي ار تسا الل حو ،خبرا المحكم ،فه،

( )5نقو مصرر ،ال ىان رقام  111لسانة  51قضاائية ،جطساة  55ديسامبر  5954م ،القادادا رقام  ،546السانة  ،11مجموداة أحكاام الانقو،
المكتب السني ،بند أ ج . 5144،5149
( )1أحمد سىيد :التزامات القاضي. 1154/5/19 ،www.blogsaeed.com ،
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هذه الخبرا تخوله السص ،في مسثلة فنياة مىيناة مان النازاع؟ وها ،يمكناه بموجبهاا تارجيم أحاد اآلراء
دطأل اآلخر؟(.)1
ي ااذهب رأر ف ااي السق ااه

()2

يل ااأل َّ
ااء دطاااأل
أن المحك اام كالقاض ااي ،ال يج ااوز ل ااه ْ
أن يقض ااي بن ا ل

مىطوماته ال خصية التي استمدها من خارج ن اق الخصومة أو من خارج ا وراق المقدمة ،ويستند
القائطون بهذا الرأر دطأل الحجج اآلتية-:
 – 5ي َّن ك يا ا الر م اان المحك ااوم دط اايهم ال يس ااطمون بس ااهولة بتط ااك ا حك ااام الص ااادرا دط اايهم ،وم اان اام
سيحاولون ال ىن فيها بمختطف ال رق لماا يمطكوناه مان أساباب دطاأل تطاك ا حكاام ،وبالتاالي فكياف
يكون الوض يذا أصدر المحكم الحكم باالدتماد دطأل مىطوماته ال خصية.
َّ – 1
ين المىطوما اات ال خص ااية لطمحك اام ال تُى اارو ف ااي جطس ااة المحكم ااة ،وم اان اام ال تت اااح فرص ااة
مناق ااتها وتقويمهااا ماان قباا ،الخصااوم ،ا ماار الااذر يجىاا ،االدتماااد دطيهااا مناقض اال لمباادأ ال ااسوية
والمواجهااة بااين الخصااوم ،والااذر يجااب أن يسااود الااددو  ،بحي ا

يذا أخااذنا بج اواز قضاااء المحكاام

بىطمه ال خصي ،ف ن هذا ا مر يكون أ به بماا ُيسامأل بسارية ا دلاة المىماو ،بهاا اآلن فاي أمريكاا
وبري انيا وخصوصال في قوانين مكافحة اضرهاب.
 – 5درءال لط اابهات وساادال لطااذرائ يجااب دطااأل المحكاام أال يقضااي بىطمااه ال خصااي ،ولااه أن يتنحااأل
دن ن ر النزاع اذا است ىر الحرج في ذلك.
بينما يذهب رأر خر في السقه

()3

يلأل القو ،بثن المحكم يتم اختياره لصساته السنية أك ر من

صساته القانونية ،ن الر لما يمطكه مان قادرات وخبارات مهنياة ،ومان ام يمطاك اساتخدام مها ارتاه التقنياة
والسنية ليسص ،في النازاع ،وي اير أصاحاب هاذا الارأر -دطاأل سابي ،الم ااَّ – ،
ين القضااء ا مريكاي

( )5ددنان يوسف الحافي :المرج السابق ،ج . 551
( )1هاني السبادي :قضاء القاضي بىطمه ال خصي . 1154/4/51 ، www.almaqreze.net .
( (Rene David : Op.Cit,P.415 )5م ار له لد  /ددنان يوسف الحافي :المرج السابق ،ج . ) 555

17

ادترف في الىديد من أحكامه لطمحكام ب مكانياة أن يسصا ،فاي ن ازداات ،خاصاةل بقيماة البضاائ  ،أو
ا

غا ،دون الحصو ،دطأل أر مستندات ذات قيمة.
وياار الباحا

َّ
أن خبارا المحكاام وماا يمطكااه ماان قاادرات فنيااة ومهااارات قااد تكااون ا ساااس فااي

اختياره ،ولكن يتىين دطأل المحكم أن يواجه الخصوم بهذه المهارات قب ،أن يستند يليها فاي حكماه،
حتأل يتم مناق تها من قب ،الخصوم ،ومن م فاال يجاوز لطمحكام الحكام بىطماه ال خصاي ،با ،يجاب
أن يستند دطأل ا دلة التي قدمت ،وتمت مناق تها أمامه.
فكماا أساطسنا يجاب دطاأل المحكام التقيااد بالمباادئ ا ساساية لطتقاضاي ،واال كاان مان حاق أر
ااء دطاأل ماا نصات
رف مان أ اراف التحكايم ال ىان فاي قارار التحكايم لاد المحكماة المختصاة ،بن ل
دطيه الماادا (  ) 6/45مان قاانون التحكايم السطسا يني والتاي تانج دطاأل أن " يجاوز لاك ارف مان
بناء دطأل أحد ا سباب اآلتياة -6
أ راف التحكيم ال ىن في قرار التحكيم لد المحكمة المختصة ل
اساءا السطوك من قب ،هيئة التحكيم ." .....
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الم حث الثيدي
ال ميديت الخي ة
ن ا الر لكا ْاون المحكاام ي ا در و يسااة قضااائية خاصااة ،فماان الواجااب أن ُيحااا المحتكمااين باابىو
الضمانات أ ناء سير الددو من أج ،ضمان حياد المحكم واستقالله ،لذا تُىاد الضامانات الخاصاة مان
أهم الضمانات الالزمة لنجاح دمطية التحكيم ،نها تبى

ال قة وال مثنينة فاي نساوس المحتكماين خاال،

سير الىمطية التحكيمية ،وهذه الضمانات تتم  ،فاي رد المحكام ،يذ مان حاق المحاتكم صااحب المصاطحة
أن ي طب رد المحكم الذر ت ور ال كوك حو ،حيدته واساتقالله ،كماا يسات ي المحتكماون داز ،المحكام
يذا اجمىوا دطأل ذلك ،وأيضال يست يىون ينهاء مهمته يذا وجدت مبررات ذلك.
وقد حرصت سالبية الت ريىات دطأل النج دطأل الىديد مان الضامانات لطمحتكماين فاي مواجهاة
محكماايهم ،وذلااك لتااوفير الحااد الم طااوب ماان حيااادهم واسااتقاللهم داان رفااي الن ازاع ،بادتبااار أن هااذه
الضمانات ضرورية ضقامة الىدالة ،ومن ام فا َّن يسسالهاا ودادم مراداتهاا يا در يلاأل قابطياة حكام التحكايم
لطب الن.
بناء دطأل ذلاك ساوف نقاوم بتقسايم هاذا المبحا
ل
ا و ،رد المحكام ،مان حيا

أسابابه وضاواب ه واجراءاتاه ،وا ار المترتاب دطااأل تقاديم طاب الارد ،بينمااا

نتنااو ،فااي الم طاب ال اااني دااز ،المحكام ،ماان حيا
الم طب ال ال

يلاأل أربىاة م الاب ،بحيا

نتنااو ،فاي الم طاب

أنواداه وا اار المترتاب دطيااه ،فااي حاين نتناااو ،فااي

ينهاء مهمة المحكم ،أما الم طب الراب فنتناو ،فيه استبدا ،المحكم.
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األصا

المط

ب المحزع
بدايااة ينبغااي التوضاايم أَّناه يذا كااان رد المحكاام ُيىااد وساايطة وضاامانة لحيدتااه ونزاهتااه واسااتقالله،
حتااأل يصاابم حكمااه دنوان اال لطحقيقااة ،وبىياادال داان المجامطااة والتحيااز ،يال أنااه ماان ناحيااة أخاار فهااو قااد
يس ااتخدم ك ااثداا لطمما ط ااة والتس ااويف ،دن اادما ي ااتم يس اااءا اس ااتغال ،ه ااذا الح ااق به اادف تى ي اا ،يجا اراءات
التحك اايم ،وم اان هن ااا ق ااام الم اارع ب حا ااة ال اارد بى اادا ضا اواب لتن يم ااه ولتحقي ااق الغاي ااة الت ااي اارع م اان
أجطها(.)1
ويقصااد باارد المحكاام منىااه ماان مواصااطة السصاا ،فااي الن ازاع ل هااور أسااباب ت ياار قااد الر ماان داادم
ُ
ال مثنينة لد الخصوم أو أحدهم فيما يتىطق بحياده ،ومن َم يكون لهم الحق في طب منىه من ن ار
القضية أو يكما ،الحكم في النزاع( ،)2وبىبارا أخر يقصد برد المحكام يبىااده دان ن ار النازاع والسصا،
فيه ،خوفال من تحيزه وددم استقالله(.)3
لم اا كااان الحياااد واالسااتقال ،همااا جااوهر القضاااء ،فانااه يذا اكت ااف أحااد ا
و َّ

اراف بىااد تىيااين

أن أحدهم ال تتوافر فيه الحيدا واالستقال ،،جاز له أن ي طب رده دن ن ر الددو  ،ذلك َّ
المحكمين َّ
ان
تقرير حق الرد يىكس احترام مبدأ يجرائي أصي ،،وهو حق الدفاع ،يذ من حق ك ،خصم أن يم  ،أمام
قاو محايد( .)4ذلك َّ
ان الحيدا واالساتقال ،باضضاافة لماا أساطسنا ،يىادان حجار الزاوياة فاي فكارا القضااء

( )5محمد أحمد دبد النىيم :المرج السابق ،ج . 555
( )1هااات محااي الاادين اليوسااسي :اال اار المااان ماان اتساااق التحكاايم ومااد تااا يره دطااأل االختصاااج القضااائي ،دار السكاار الجااامىي ،االسااكندرية،
 ،1154ج  / 549محمد بن ناصر البجاد  :المرج السابق ،ج . 564
( )5محمااد أحمااد دبااد النىاايم :حاادود الرقابااة القضااائية دطااأل التحكاايم الااداخطي فااي منازدااات الىقااود االد اريااة ،دار النهضااة الىربيااة بالقاااهرا ،ساانة
 ،1111ج . 555
( )4دبد اهلل ديسأل الرمم :المرج السابق ،ج . 111

21

والتحكيم ،حي

ينهما قاددتان متالزمتان ،ب ،ينهما وجهان لىمطة واحدا ،حيا

ال يوجاد حيااد يذا انتساأل

االستقال ،،وال مبرر لالستقال ،يذا لم يالزمه حياد(.)1
وبمااا َّ
أن المحكاام يمااارس مهمااة قضااائية ،ف ا َّن سالبيااة الت اريىات تتاايم لطخصااوم الحااق فااي رد
المحكاام ،ولكاان ن ا الر لطن ااثا االتساقيااة لن ااام التحكاايم ،بادتبااار المحكاام قاضاايال مختااا الر ماان قباا ،الخصااوم،
َّ
فان ن ام رد المحكم لاه جواناب خاصاة تختطاف دان ن اام رد القاضاي ،ساواء فاي حااالت رد المحكام أو
()2
ااء دطااأل ذلااك سااوف ُنسااط الضااوء فااي هااذا الم طااب دطااأل
فااي ض اواب رده أو فااي يج اراءات رده  .وبنا ل

أسااباب وض اواب رد المحكاام ،وموقااف الت اريىات ماان ذلااك ،ماان خااال ،بيااان هااذه ا سااباب والض اواب ،
وبيان يجراءات رد المحكم والجهة المختصة بالسص ،في طاب الارد ،وصاوالل يلاأل مىرفاة اآل اار المترتباة
دطأل تقديم طب الرد.
أصلً :أل ي ص صا ط ب المحزع
نصاات المااادا (  ) 5/55ماان قااانون التحكاايم السطس ا يني دطااأل َّأن اه "ال يجااوز رد المحكاام يال يذا
وجدت روف ت ير كوكال لها ماا يبررهاا حاو ،حيدتاه أو اساتقالله ،وال يجاوز ر مان أ اراف التحكايم
رد محكم دينه هو أو ا ترك في تىينه يال سباب اكت سها بىد أن تم تىيين هذا المحكم"
ونصت المادا (  ) 54من قانون التحكايم المصارر دطاأل أَّناه -5" :ال يجاوز رد المحكام يال يذا
قام اات ااروف ت ي اار ااكوكال جدي ااة ح ااو ،حيدت ااه واس ااتقالله -1.وال يج ااوز ر م اان رف ااي التحك اايم رد
المحكم الذر دينه أو ا ترك في تىيينه يال لسبب تبينه بىد أن تم هذا التىيين".
يتضم من هذين النصين َّ
أن الم رع فاي كا ،مان القاانون السطسا يني والمصارر لام يحصار
أس ااباب رد المحك اام ،ب اا ،أج اااز لطخص ااوم رد المحك اام يذا وج اادت ااروف ت ي اار ال ااك ح ااو ،حيدت ااه

( )5مهند أحمد الصانورر :المرج السابق ،ج . 115
( )1هات محي الدين اليوسسي  :المرج السابق ،ج . 561
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واستقالله( ،)1وبالتالي ال يجوز رد المحكم لمجرد ال كوك المجردا التي ال تستند يلأل مبارر ،كماا ال
يجوز الم البة برد المحكم  -ولو كانت ال كوك حقيقية -الما كانت ال تتىطاق بحيدتاه واساتقالله،
كال ااك ف ااي خبا ارا المحك اام أو قد ارت ااه

()2

 .سي اار أن ااه ُيالحا ا َّ
أن هن اااك ت ا اريىات ح ااددت أس ااباب رد

المحكاام ب ااذات ا س ااباب الت ااي ُي ارد به ااا القاض ااي( ،)3م اا ،الم اارع الس ااورر

()4

ال ااذر أورد ف ااي الم ااادا

( )54ماان قااانون أصااو ،المحاكمااات المدنيااة السااورر مااا نصااه "ال يجااوز رد المحكاام يال لألسااباب
التي ُيرد بها القاضي ،أو يذا فقد أحد رو صالحيته المنصوج دطيها في هذا القانون".
وبناااء دطااأل ذلااك ،تنقساام أسااباب رد المحكاام فااي قااانون التحكاايم السااورر يلااأل مجمااودتين،
المجمودة ا ولأل :تُجيز رد المحكم لذات ا سباب التي ُيرد بها القاضي ،والمجمودة ال انية :تُجياز
رد المحكم يذا فقد أحد رو صالحيته المنصوج دطيها في قانون التحكيم ،م ا ،ا هطياة والحيادا
واالستقال ،وال رو االتساقية(.)5
أما الم رع السرنسي فقد نج في المادا (  ) 5455من قانون المرافىات السرنسي دطأل َّأناه
ويالح ا أن الم اارع السرنسااي لاام يقاام بتحديااد هااذه
"المحكاام ال ُي ا َّرد يال سااباب ت هاار بىااد تىيينااه"ُ .
ا سباب ،من حي

كونها أسبابال لرد القاضي ،أم أسبابال أخر (.)6

( )5ددنان يوسف الحافي  :المرج السابق ،ج . 541
( )1محمود سالمه  :المرج السابق ،ج . 119
( )5أسااباب رد القاضااي هااي  -5 :اذا كااان لطقاضااي أو لزوجااه ددااو مما طااة لطااددو التااي ين رهااا أو اذا وجاادت حاادهما خصااومة م ا أحااد
الخصوم أو لزوجه بىد سماع الددو المن اورا اماام القاضاي ماا لام تكان هاذه الاددوو قاد اقيمات بقصاد رده دان ن ار الاددو المن اورا أماماه .
 -1اذا كان لم طقته التي له منها ولد أو الحد أقاربه أو أصهاره حتاأل الدرجاة الرابىاة خصاومة قائماة أماام القضااء ما أحاد الخصاوم فاي الاددو
أو م زوجه ما لم تكن هذه الددو قاد أقيمات بىاد ساماع الاددو المن اورا أماام القاضاي بقصاد رده  -5 .اذا كاان أحاد الخصاوم داامال لدياه أو
كان بينه وبين أحد الخصوم كراهية أو مودا يرجم مىها ددم الحيدا في الحكم .
( )4كما نج دطأل جواز رد المحكم لألسباب التي يرد بها القاضي القانون الق رر والقانون الكويتي والقانون االماراتي .
( )6محمااد حاااج الااب  :أسااباب رد المحكاام فااي القااانون السااورر ،مجطااة جامىااة دم ااق لطىطااوم االقتصااادية والقانونيااة ،المجطااد  ،19الىاادد ال اااني،
سنة  ،1155ج . 54
( )5دطي سالم يبراهيم  :والية القضاء دطأل التحكيم ،دار النهضة الىربية ،القاهرا ،سنة  ،5994ج . 151
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أمااا داان موقااف السقااه فااي فرنسااا فقااد اختطساات اآلراء حااو ،أسااباب رد المحكاام دطااأل النحااو
اآلتي(-:)1
ذهب رأر في السقه يلأل القو ،ب َّ
ثن أسباب رد المحكم هاي نساس أساباب رد القضااا ،ان القاال
ماان َّ
أن المحكاام قاااو ،وأن داادم حصاار أسااباب الاارد سااوف يسااتم الباااب دطااأل مص اراديه ل طااب رد
المحكم ،ومن م تى ي ،يجراءات التحكيم رسم تساهة ا سباب الم ارا لتبرير هذا ال طب.
فااي حااين ذهااب رأر خاار يلاأل القااو ،باثن أسااباب رد المحكاام ليساات قاصارا دطااأل أسااباب رد
القاضاي ،ناه ال يمكان ت ابيه القاضاي تماماال باالمحكم ،ن القاضاي يا در و يساة داماة ولايس لااه
صطة بث راف النزاع ،ومن م يسترو نزاهته واستقالله ،أما المحكم فقد اختاره ا

راف ،وقاد يكاون

مان الوسا الاذر يىمطاون فيااه ،ولضامان اساتقالله فاان حاااالت رد القاضاي ال تكساي ،نهاا وضااىت
لت بق دطأل القضاا.
هااذا ،وقااد ذهباات محكمااة الاانقو السرنسااية فااي حكاام لهااا ،صاادر فااي  ،5991/55/54يلااأل
الق ااو ،با اثن أس ااباب رد المحك اام ه ااي ذاته ااا أس ااباب رد القاض ااي بقا اال لطم ااادا (  ) 5455م اان ق ااانون
المرافىات الحالي(.)2
وير الباح
المحكم ،بحي

َّ
موفقين في ددم حصر أسباب رد
أن الم رد ْين السطس يني والمصرر قد كانا
ْ

يجب أن يرتب رد المحكم بحيدته واستقالله.

وينبغي التنبيه يلاأل أناه دنادما تُ اك ،هيئاة التحكايم مان ال اة محكماين ،ويختاار كا ،خصام
م اان الخص ااوم م َّ
حك ُم ااه ،اام يق ااوم المحكم ااان باختي ااار المحك اام ال الا ا  ،فس ااي ه ااذه الحال ااة يك ااون م اان
ُ
الصىوبة بمكان أن يتوافر الحياد في المحكم الذر تم اختياره من ك ،خصم ،نه سي ىر دومال أنه
( )5هات محي الدين اليوسسي  :المرج السابق ،ج . 565
( )1حساين مصا سأل فهمااي  :أهاام المبااادئ المسااتنب ة ماان القضاااء المصاارر فااي ااثن التحكاايم ،مجطااة التحكاايم الىربااي ،الىاادد ال ااامن ،أسسا س،
 ،1116ج  ( 554م ار له لد  /ددنان الحافي  :المرج السابق ،ج . ) 541
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وكيالل دن الخصم الذر اختاره ،ومن ام ساوف يقاوم بالادفاع دان مصاالحه ،وبالتاالي فالحيادا يجاب
أن تكون متوافرا في المحكم ال ال  ،نه أجنبي دن الخصمين(.)1
هذا ونصت المادا (  ) 1/51من القانون النموذجي لطتحكيم التجارر الدولي
( اليونيسترا ) ،دطأل أنه "ال يجوز رد محكم يال يذا وجدت روف ت ير كوكال لها ما يبررها حو،
اائز الم ا هالت التااي اتساق دطيهااا ال رفااان ،وال يجااوز ر ماان
حيدتااه أو اسااتقالله ،أو يذا لاام يكاان حا ال
رفااي الن ازاع رد محكاام دينااه هااو أو ا ااترك فااي تىيينااه يال سااباب تبينهااا بىااد أن تاام تىيااين هااذا
المحكم".
كمااا نصاات المااادا (  ) 51ماان القااانون النمااوذجي لطتحكاايم التجااارر الاادولي (اليونسااترا)،

()2

دطأل أنه "يجوز رد المحكم يذا وجدت روف ت ير كوكال لها ما يبررها حو ،حياده أو استقالله".
وأيضا اال نص اات الم ااادا (  ) 9م اان قواد ااد ن ااام مرك ااز الق اااهرا لطتحك اايم دط ااأل أن ااه "يج ااوز رد
المحكام يذا وجاادت ااروف ت ياار اكوكال لهااا مااا يبررهااا حاو ،حياااده أو اسااتقالله -1 .ال يجااوز ر
من رفي النزاع رد المحكم الذر اختاره يال سباب لم يتبينها يال بىد أن تم تىيين هذا المحكم".
أما دن الضواب التاي وضاىها الم ارع السطسا يني والمصارر لارد المحكام ،فهاي تتم ا ،فاي
أنه ال يجوز ر من أ راف التحكيم رد محكم دينه هو ،أو ا ترك في تىيينه يال سباب اكت سها
بىد التىيين( ،)3والىطة من ذلك أنه من واجب الخصوم التحرر دن المحكمين قب ،اختيارهم( .)4وهنا
ينبغي التسرقاة باين حالاة ماا يذا كاان الاب الارد هاو الاذر داين المحكام أو ا اترك فاي تىيناه ،وباين
حالة ما يذا كان تىيينه قد تم بواس ة ال رف اآلخر.

( )5محسن سيق  :التحكايم التجاارر الادولي ،دار النهضاة الىربياة ،ج  / 154أحماد أباو الوفاا  :التحكايم فاي القاوانين الىربياة ،المرجا الساابق،
ج . 44
( )1لجنة ا مم المتحدا لقانون التجارا الدولية.
( )5دبد الباس محمد دبد الواس الضراسي  :الن ام القانوني التساق التحكيم،
( )4محسن سيق  :المرج السابق ،ج . 156
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 ،1سنة  ،1114ج . 545

فسااي الحالااة ا ولااأل :ال يجااوز لط اارف الااذر دااين المحكاام أو ا ااترك فااي تىيينااه أن ي الااب
برده ،يال لسبب تبينه بىد أن تم هذا التىيين(.)1
وفي الحالة ال انية :يذا كان المحتكم ي طب رد المحكم الذر اختاره المحاتكم اآلخار ،فيجاوز
له االستناد يلأل ا سباب التي ت هر قب ،التىيين أو بىده(.)2
وت بيقاال لااذلك ،قضاات محكمااة الاانقو المصارية دطااأل أن" :رد المحكاام .وجااوب تقااديم طااب
به ،سواء في الحاالت التي يجوز بها رده أو تطك التي يىتبر بسببها سير صاالم لطحكام ،منا اه أن
يكون بسبب حد

أو هر بىد يبرام و يقة التحكيم"(.)3

ومن الضمانات التي وضىها الم رع المصرر لرد المحكم ماا نصات دطياه الماادا ()5/59
من قانون التحكيم المصرر -1" :وال ُيقب ،الرد ممن سبق له تقديم طب برد المحكم نسسه في ذات
التحكيم".
تحرم من تقدم ب طب لرد المحكم سابقال ،من تقديم طب خر لارد المحكام ذاتاه،
فهذه المادا ْ
يال َّ
أن ذلك ال يمن من قيام المحتكم اآلخر بتقديم طب رد لذات المحكم( .)4ولى ،الحكمة من هاذا
النج ددم فتم المجا ،أمام المحتكم سيء النية لىرقطة يجراءات الخصومة التحكيمية(.)5
ولكن ُي خذ دطأل هذا النج أنه ال يسمم لنسس الخصم أن ُيقدم طبال خر برد نسس المحكم
في ذات الددو يذا رفاو طباه ا و ،،حتاأل ولاو اساتند الخصام فاي طاب رده الجدياد يلاأل أساباب
أخاار مغااايرا سااباب الاارد التااي بنااي دطيهااا طبااه ا و ،،ومىنااأل ذلااك َّ
أن المحكاام الااذر تاام رفااو
( )5أحمااد أبااو الوفااا  :التحكاايم فااي الق اوانين الىربيااة ،من اااا المىااارف باالسااكندرية ،ج  / 44حم ازا أحمااد حااداد  :التحكاايم فااي الق اوانين الىربيااة،
الجزء ا و ،،دار ال قافة لطن ر والتوزي  ،سنة  ،1151ج . 165
( )1دطي ساالم اباراهيم  :المرجا الساابق ،ج  / 155أباو الىاال النمار  :د ارساة تحطيطياة لطم اكالت الىمطياة والقانونياة فاي مجاا ،التحكايم التجاارر
الدولي،

 ،1111 ،5مكتبة كطية الحقوق جامىة دين مس ،ج  45وما بىدها  /محمود سالمه  :المرج السابق ،ج .154

( )5نق ااو م اادني ،ال ى اان رق اام  5455لس اانة  65قض ااائية ،جطسا اة  5946/4/15م ،مجمود ااة ال اانقو ،أحك ااام س اانة  5946م ،بى ااة 5991م،
القاددا رقم ،555ج . 565
( )4مهند الصانورر  :المرج السابق ،ج . 114
( )6دطي سالم يبراهيم  :المرج السابق ،ج . 159
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طب رده ،سيكسب حصانة ضد أر طب خر برده ،فكان ا ولأل بالم ارع أن يسامم بقباو ،طاب
الرد الجديد يذا اختطست أسبابه دن طب الرد السابق(.)1
أمااا بالنساابة لطم اارع السطسا يني فطاام ُي اار يلااأل هااذا الاانج ،وانمااا ت طااب أن ُيقاادم طااب الاارد
قب ،اختتام بينات ا

راف(.)2

وفي هذا ال ثن ،يمكن القو ،ب َّ
ثن الم رع السطس يني قد كان صاائبال دنادما ناج دطاأل دادم
جواز تقديم طب الرد بىد اختتام بينات ا

راف ،وذلك َّن المحكام الاذر لام يىترياه أر سابب مان

أسباب الرد حتأل حجز القضية لطحكم ،يكون أقرب يلأل النزاهة والحيدا ،كما أن القضية بىاد اختتاام
البينات فيها تصبم في حكم المنتهية ،الماا لام يساتم بااب المرافىاة ،وفاي حاا ،قارر المحكام فتحاه،
فىندئذ يجوز تقديم طب الرد(.)3
صُثيب التليؤا ىو م ى جصاى التديىا ىو ط

الب ا تق مو؟

القاددا الىامة أنه من يمطك حقاال يمطاك التصارف فياه والتنااز ،دناه ،ماا لام يتىاارو ذلاك ما قادادا
مرا ،أو مقتضيات الن ام الىام ،لذا يجوز ل الب الرد أن يتناز ،دن طبه ،ن ا ص ،في أحكام
الرد أنها سير متىطقة بالن ام الىام(.)4
ثيد يً :يجباءات ب المحزع صالجهة المخت ة يل

افو

تنج المادا (  ) 5/54مان قاانون التحكايم السطسا يني دطاأل أناه "يذا ن اث لاد أحاد أ اراف
النزاع سابب ل طاب رد هيئاة التحكايم أو أر مان أدضاائها ،فىطياه أن يتقادم ب طاب الارد كتابياال خاال،
خمسااة د اار يوم اال ماان تاااريخ الىطاام يلااأل هيئااة التحكاايم أو يلااأل م سسااة التحكاايم يذا كااان التحكاايم
م سسيا".
( )5محمود سالمه  :المرج السابق ،ج  / 156ددنان يوسف الحافي  :المرج السابق ،ج . 545
( )1حمزا أحمد حداد  :المرج السابق ،ج . 151،155
( )5ددنان يوسف الحافي  :المرج السابق ،ج . 544
( )4محمود سالمه  :المرج السابق ،ج . 155 ، 156
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وتاانج المااادا ( )5/59ماان قااانون التحكاايم المصاارر دطااأل أن اه "ُيقاادم طااب الاارد كتابااة يلااأل
هيئة التحكيم مبينال فيه أسباب الرد خال ،خمسة د ر يومال من تاريخ دطام الاب الارد بت اكي ،هاذه
الهيئااة أو ب ااال روف المب ااررا لط اارد ،فا ا ذا ل اام يت اانم المحك اام الم ط ااوب رده فص ااطت هيئ ااة التحك اايم ف ااي
ال طب".
يتضم من هذين النصين أنه يجب تقاديم طاب الارد كتاباةل يلاأل هيئاة التحكايم خاال ،خمساة
د ر يومال من تاريخ دطم الب الرد بت كي ،هذه الهيئة أو بال روف المبررا ل طب الرد(.)1
أمااا يذا كااان التحكاايم م سساايال م اا ،التحكاايم أمااام مركااز القاااهرا اضقطيمااي لطتحكاايم التجااارر
الدولي ،ف نه ُيقدم طب الرد يلأل هذه الم سساة ،حيا

درجات م سساات التحكايم دطاأل وضا قواداد

خاصااة بهااا ،تتىطااق باارد المحكاام و اارو واج اراءات رده ،بمااا فااي ذلااك يد اااء الصااالحية لطم سسااة
لطبت في طب الرد(.)2
كما يتضم من هذين النصين أنهاا تُخاو ،هيئاة التحكايم السصا ،فاي طاب الارد ،مماا يجىا،
الهيئة خصمال وحكماال فاي ن واحاد ،ا مار الاذر جىا ،السقاه ينتقاد هاذا ا مار ،كاون أناه ال ُيىقا ،أن
يجطااس المحكاام الم طااوب رده م ا باااقي هيئااة التحكاايم لاايحكم فااي طااب رده ،وذلااك قياس اال دطااأل رد
القاضي ،فال يمكن أن يكون القاضي حكمال وخصمال في ن واحد(.)3
ونتيجةل لالنتقادات ال ديدا لنج المادا (  ) 5/59من قانون التحكيم المصرر ،فقاد قضات
المحكمة الدستورية الىطيا المصرية في حكمها

()4

بث َّن:

( )5خال ااد دب ااد الى اايم أب ااو ساب ااة  :التحك اايم وأ ا اره ف ااي ف ااو المنازد ااات ،دار السك اار الج ااامىي باالس ااكندرية ،س اانة  ،1155ج  / 56محم ااود
سالمه :المرج السابق ،ج . 151
( )1حمزا أحمد حداد  :المرج السابق ،ج . 155
( )5مهند أحمد الصانورر  :المرج السابق ،ج . 116
( )4ال ىن رقم  45لسنة  59قضائية دستورية ،جطسة 5999/55/5م ( م ار له لد  /مهند أحمد الصانورر :المرج السابق ،ج ) 116
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" يذا كان ا ص ،في التحكيم – دطأل ما استقر دطيه قضاء هذه المحكمة – هو درو نزاع مىين
بااين ارفين دط األ محكاام ماان ا سيااار يىااين باختيارهمااا أو بتس اويو منهمااا أو دطااأل ضااوء اارو
يحااددانها ،ليسصاا ،هااذا المحكاام فااي ذلااك الن ازاع بق ارار يكااون نائي اال داان اابهة المماااالا ،مجااردال ماان
التحطياا ،،وقا ى اال لاادابر الخص اومة فااي جوانبهااا التااي أحالهااا ال رفااان يليااه ،بىااد أن ُي اد ،كاا ،منهمااا
بوجهة ن اره تسصايطيال مان خاال ،ضامانات التقاضاي الرئيساة ،يذ َّ
ين التحكايم وسايطة فنياة لهاا بيىاة
قضائية سايتها السص ،في نزاع مبناه دالقة مح ،اهتمام من أ رافها ،وركيزته اتساق خااج يساتمد
المحكمااون منااه سااط اتهم ،وال يتولااون مهااامهم بالتااالي ب سااناد ماان الدولااة ،لااذلك ف ا ن التحكاايم يىتباار
ن اماال بااديالل داان القضاااء وال يجتما مىااه ،ذلااك َّ
أن مقتضاااه دااز ،المحكاام داان ن اار المسااائ ،التااي
تخض ا لواليت ااه ،وحيا ا

َّ
ين الم ااادا ( )54م اان ق ااانون التحك اايم المص اارر ق ااد دين اات بي ااان أس ااباب رد

المحكاام ،فنصاات ف ااي فقرتهااا ا ول ااأل دطااأل أَّن اه" :ال يج ااوز رد المحكاام يال يذا قام اات ااروف ت ي اار
كوكال حو ،حيدته أو استقالله" ،وكان ذلك تثكيدال دطأل أن ضمانة الحيدا فاي خصاومة رد المحكام
هااي ماان ضاامانات التقاضااي ا ساسااية التااي ال سنااأل دنهااا بالنساابة يلااأل كاا ،دماا ،قضااائي ،ليغاادو
الحق في رد المحكم قرين الحق في رد القاضي ،يال َّأنه بخصوج المادا ( )59من قانون التحكيم
فقااد أنا اات السصاا ،فااي خصااومة رد المحكاام بهااذا المحكاام نسسااه ،وان الم اارع قااد ادتباار حكاام هااذه
السقا ارا ب اااهره بم اب ااة اس ااتقال ،هيئ ااة التحك اايم بادتباره ااا م اان المب ااادئ ا ص ااولية الت ااي تق ااوم دطيه ااا
ا ن مااة المتقدم اة ف ااي التحكاايم .وحيا ا

َّ
ين اسااتقال ،هيئ ااة التحكاايم فيم ااا يصاادر دنه ااا ماان أدم ااا،

قضااائية لاايس اسااتقالالل وأ ا الر فااي فارال ،باا ،يتحاادد مضاامونه – فااي ن اااق ال ىاان الاراهن – بمسهااوم
اس ااتقال ،الس ااط ة القض ااائية بادتباره ااا المن ااو به ااا أصا االل مهم ااة القض اااء ،وق ااد ج اار قض اااء ه ااذه
المحكمة دطأل أن استقال ،السط ة القضائية وحيادتها ضامانتان تنصابان مىاال دطاأل يدارا الىدالاة بماا
يكسا ،فىاليتهااا ،وهمااا بااذلك متالزمتااان ،واذا جاااز القااو ،بااث َّن الخصااومة القضااائية ال يسااتقيم السصاا،

28

فيهااا حق اال ود ادالل يذا خال تهااا دواماا ،ت ا ر فااي موضااودية الق ارار الصااادر ب ااثنها ،فقااد صااار أم ا الر
من قي اال أن تتىاااد ،ضاامانتا اسااتقال ،السااط ة القضااائية وحياادتها فااي مجااا ،اتصااافها بالسصاا ،فااي
الحقااوق اتصااافا لتكااون لهمااا مى اال القيمااة الدسااتورية ذاتهااا ،فااال تىطااو يحااداهما دطااأل ا خاار  ،وبااذلك
قضت المحكمة الدستورية الىطيا في ختام قرارها بىدم دستورية نج المادا ( .) 5/59
وترسا اايخال لحكا اام المحكما ااة الدسا ااتورية الىطيا ااا ا اار الم ا اارع تا اارجيم ادتبا ااا ارت الىدالا ااة دطا ااأل
ادتبارات السردة التي يمكن تحقيقها من نج المادا (  )5 /59وقاام ب صادار القاانون رقام  4لسانة
1111م( ،)1الااذر دااد ،فيااه المااادا (  ) 59ماان قااانون التحكاايم رقاام  14لساانة  5994م ،واسااتبدلها
بااالنج اآلتااي ( الم اادا ُ " ) 5/59يقاادم طااب الاارد كتابااة يلااأل هيئااة التحكاايم مبين اال فيااه أس اباب الاارد
خال ،خمسة د ار يوماال مان تااريخ دطام الاب الارد بت اكي ،هاذه الهيئاة أو باال روف المباررا لطارد،
ف ا ذا لاام يتاانم المحكاام الم طااوب رده خااال ،خمسااة د اار يوم اال ماان تاااريخ تقاادم ال طاابُ ،يحااا ،بغياار
رسوم يلأل المحكمة الم ار يليها في المادا.
( )9من هذا القانون لطسص ،فيه بحكم سير قاب ،لط ىن"(.)2
يذن يتضاام ماان نااج المااادا (  ) 5/59ماان قااانون التحكاايم المصاارر أن طااب الاارد ُيقاادم
خ ااال ،خمس ااة د اار يوما اال يل ااأل هيئ ااة التحك اايم م اان ت اااريخ دط اام ال ااب ال اارد بت ااكي ،ه ااذه الهيئ ااة أو
بال روف المبررا لطرد ،وهاو باذلك يتساق ما ناج الماادا (  ) 5/54مان قاانون التحكايم السطسا يني،
لكن الخالف بين القانونين يكمان فاي أناه فاي قاانون التحكايم المصارر دناد دادم تنحاي المحكام مان
تطقاااء نسسااه خ ااال ،خمسااة د اار يوم اال م اان تاااريخ تق ااديم ال طاابُ ،يح ااا ،هااذا ال ط ااب يلااأل المحكم ااة
المختصااة لطسصاا ،فيااه بحكاام سياار قاباا ،لط ىاان ،بمىنااأل أن ال طااب ُيقاادم أوالل يلااأل هيئااة التحكاايم ،اام
تكون صالحية السص ،فيه من اختصاج المحكمة المختصة ،يذا لم َّ
يتنم المحكم من تطقااء نسساه،
( )5المن ور في الجريدا الرسمية ،الىدد  55مكرر في 1111/4/4م.
( )1أسامة الدباس  :دور القاضي في رد هيئة التحكيم. 1154/5/16 ، www.courts.gov.ps ،
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والحكمااة ماان ذلااك أنااه قااد يتنحااأل المحكاام ماان تطقاااء نسسااه ،وماان اام ال تكااون هناااك حاجااة ضحالااة
ال طب يلأل المحكمة المختصة(.)1
أما في قانون التحكيم السطس يني فيقدم طب الرد يلأل هيئة التحكيم ،ف ذا تنحأل المحكم من
تطق اااء نسس ااه انته ااأل ا م اار ،أم ااا ين رف ااو التنح ااي فتك ااون ص ااالحية السص اا ،ف ااي ط ااب ال اارد م اان
اختصاااج هيئااة التحكاايم ولاايس ماان اختصاااج المحكمااة ،وال يكااون أمااام الااب الاارد الااذر رفااو
طبااه يال أن ي ىاان فااي قارار الارفو أمااام المحكمااة المختصااة خااال ،خمسااة د اار يومااا ماان تاااريخ
صاادوره ،ويكااون قارار المحكمااة سياار قاباا ،لط ىاان( ،)2ولىاا ،الغايااة ماان داادم جاواز ال ىاان فااي قارار
المحكمة هي سردة السص ،في النزاع ،و ن يجازا ال ىن فيه ي در يلأل تسويت هذه الغاية(.)3
ويتضاام َّ
أن مااا نااج دطيااه الم اارع السطس ا يني قااد جاااء مخالس اال لمبااادئ ال اريىة اضسااالمية
 ،نااه جىاا ،المحكاام خصاامال وحكم اال فااي ن واحااد( ،)4كمااا أنااه يذا كااان الن ازاع مىااروو أمااام محكاام
واحاد ،فمان سياار المن اق أن يكاون المحكاام هاو الخصاام والحكام فاي ذات الوقاات ،حيا

ال ُيىقاا ،أن

يقوم المحكم برد نسسه.
لااذا نوصااي الم اارع السطس ا يني أن ينحااأل منحااأل الم اارع المصاارر ،فااي جىاا ،صااالحية
السص ،في طب الرد دند رفو المحكم التنحي من اختصاج المحكمة المختصة ،حتأل ال يكاون
المحكم خصمال وحكمال في ذات الوقت.
أم ااا د اان المحكم ااة المختص ااة بالسص اا ،ف ااي ط ااب ال اارد فا اي ق ااانون التحك اايم المص اارر فه ااي
محكمة اساتئناف القااهرا يذا كاان التحكايم تجارياال دولياال ،ومحكماة أو ،درجاة المختصاة بن ار النازاع
يذا لم يكن كذلك ،ومن م يصدر الحكم في طب الرد سير قاب ،لط ىن فيه بثر رياق ،واذا قبطات
( )5أسامة الدباس  :المرج السابق.
( )1ددنان يوسف الحافي  :المرج السابق ،ج  544وما بىدها .
( )5محمود سالمه  :المرج السابق ،ج . 155
( )4أبو الىال النمر  :المرج السابق ،ج  ( 516م ار له لد  /ددنان الحافي  :المرج السابق ،ج . ) 561
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المحكمة طب الرد وقضت برد المحكم ،ف ناه يترتاب دطاأل ذلاك ادتباار ماا تام مان يجا ارءات كاثن لام
تكاان ،ولكاان ال يترتااب دط ااأل الحكاام باارد المحك اام ب ااالن االتساااق دطااأل التحك اايم ،باا ،ي اا ،االتس اااق
صحيحال ،ويتم اختيار محكم خر بدالل دن المحكم الذر ُحكم برده(.)1
ووفق اال التساقيااة دم ااان الىربيااة لطتحكاايم التج ااارر الاادولي لساانة 5944م ،فق ااد نصاات الم ااادا
( )59منها دطأل َّ
أن-:
أن ي طب رد أحد المحكمين سباب يبينها في طبه.
 -5لك ،من ال رفين ْ
 -1يسص ،المكتب في طب الرد في مدا ال تتجاوز سبىة أيام من استالم ال طب.
 -5يذا قُب ،طب الرد يتم تىيين محكم جدياد بانسس ال ريقاة التاي داين بهاا المحكام الاذر تقارر رده
ويبطغ المحكم الذر تقرر رده وال رفان بقرار المكتب فور صدوره ".
كما ن مت المادا (  ) 55من قوادد تحكيم مركز القاهرا اضقطيمي لطتحكيم التجارر الادولي
يجراءات رد المحكم ،حي

نصت دطأل َّ
أن-:

 -5دطأل ال ارف الاذر يىتازم رد محكام أن يرسا ،يخ اا الر ب طاب الارد خاال ،خمساة د ار يوماال مان
تاااريخ يخ اااره بتىي ااين هااذا المحك اام أو خ ااال ،خمسااة د اار يوما اال ماان ت اااريخ دطم ااه ب ااال روف
المذكورا في المادتين ( .) 51،9
ُ -1يخ ر ال رف اآلخر المحكم الم طوب رده والىضوان اآلخاران فاي هيئاة التحكايم ب طاب الارد .
ويكون اضخ ار كتابةل ،وتبين فيه أسباب الرد.
 -5دناادما ي طااب أحااد ال ارفين رد محكاام ،يجااوز لط اارف اآلخاار الموافقااة دطااأل الاارد ،كمااا يجااوز
لطمحكم الذر طب رده التنحي دن ن ر الددو  ،وال تىتبار هاذه الموافقاة أو هاذا التنحاي يقا ار الر
ضمنيال بصحة ا سباب التي يستند يليها طب الرد.
( )5فتحي والي  :الوسي في قانون القضاء المدني ،م بىة جامىة القاهرا والكتاب الجامىي ،سنة  ،1115ج . 951
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ثيلثيً :اآلثيب المتبت ة ى د تق ع ط

الب

ُيسهاام ماان نااج المااادا (  ) 5/59ماان قااانون التحكاايم المصاارر أَّن اه يترتااب دطااأل تقااديم أحااد
المحتكمين طب لرد المحكم يلأل هيئة التحكيم أمران(-:)1
ا و :،يما أن يتنحأل المحكم الم طوب رده من تطقاء نسسه ،وفي هذه الحالة ال حاجاة ضحالاة طاب
الرد يلأل المحكمة المختصة ،وذلك لتحقق الغاية منه.
ال ااني :أن يارفو المحكاام الم طااوب رده التنحاي ،وفااي هااذه الحالااة يجاب دطااأل هيئااة التحكاايم يحالااة
ال طب بغير رسوم يلأل المحكمة المختصة لتسص ،فيه بحكم سير قاب ،لط ىن.
وينبغي التنويه يلأل أنه ال يترتب دطأل رد المحكم وقاف يجاراءات التحكايم فاي قاانون التحكايم
المصاارر ،بينمااا الم اارع السطسا يني نااج فااي المااادا (  ) 5/54دطااأل أنااه "يترتااب دطااأل تقااديم طااب
الرد أو دطأل ال ىن فيه أمام المحكمة وقف يجراءات التحكيم لحين السص ،في ال ىن".
وهذا ا مر قد أ ار خالفلا فقهيال ب ثنه-:
ذهب رأر في السقه يلأل القاو ،باثن وقاف يجاراءات التحكايم يكاون أما الر حتمياال ،دطاأل ادتباار أن
المسالة يمطيها المن ق القانوني ،بحي

ال يجوز أن يستمر المحكم في دمطه رسم تقديم طب برده،

ن ذلك سوف ي ر دطأل حياده ،كما أن السص ،في طب الارد هاو فصا ،فاي مساثلة أولياة ،يخارج
أمر السص ،فيها دن والية المحكم ،ب ،تسص ،فيها المحكمة المختصة أصالل بن ر النزاع(.)2
بينما ذهب رأر خر يلأل ددم تثييد وقف يجراءات التحكيم وذلك لالدتبارات اآلتية-:
 -5حتأل تكون هناك جدية في طب الرد ،ومن م ال ُيقَدم أحاد الخصاوم طباال لارد المحكام ،يال يذا
كان متثكدال من توافر يحد حاالت الرد.
( )5ه ااات مح ااي ال اادين اليوس ااسي  :المرجا ا الس ااابق ،ج  / 555مهن ااد أحم ااد الص ااانورر  :المرجا ا الس ااابق ،ج  . 119ه ااذه الم ااادا المىدل ااة
بالقانون رقم  4لسنة  1111م ،وذلك بتىدي ،المادا (  ) 59من قانون التحكيم رقم  14لسنة 5994م
( )1أحمد أبو الوفا  :التحكيم االختيارر واالجبارر ،مرج سابق ،ج  / 554دزمي دبد الستاح  :قانون التحكيم الكويتي،
ج . 115
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 -1حماية المحتكمين من دمطيات التحاي ،،واستخدام الرد كوسيطة لتى ي ،سير الخصومة(.)1
وذهااب ال ا

يلااأل ا خااذ بحاا ،وس ا يقضااي بتاارك ا ماار لتقاادير المحكاام حسااب ال ااروف،

ولكن تحت رقابة المحكمة التي تن ر ددو الرد ،فسي قضية مىينة م الل قد ير المحكم االستمرار
في اضجراءات ،ن القضية اارفت دطاأل االنتهااء ،وفاي قضاية أخار مىقادا ،وال ازلات فاي بادايتها،
واتضاام لطمحكاام أنهااا سااتثخذ يجاراءات ويطااة ،فياار أن المصااطحة تقتضااي وقااف اضجاراءات ،فيقاارر
وقسها(.)2
وياار الباح ا

أن ال ارأر ال اااني الااذر ياار داادم وقااف يج اراءات التحكاايم كااث ر مترتااب دطااأل
َ

تقااديم طااب الاارد هااو الارأر الاراجم ،وذلااك حتااأل ال ُيسااتخدم الاارد ماان قباا ،ال اارف ساايا النيااة كااثداا
لتى ي ،يجراءات التحكيم ،كما أن ددم وقف يجراءات التحكيم يتسق م

بيىة التحكيم وما يقتضيه

ماان سااردة فااي حساام الن ازاع ،وماان ام ف ا َّن مااا قااام بااه الم اارع المصاارر ماان داادم وقااف يج اراءات
التحكيم بناءل دطأل طب الرد أفض ،مما نج دطيه الم رع السطس يني.
لااذا يوصااي الباح ا

الم اارع السطس ا يني أن ينحااأل منحااأل الم اارع المصاارر ،وذلااك بتىاادي،

نااج المااادا (  ) 5/54ماان قااانون التحكاايم السطس ا يني لتصاابم دطااأل النحااو اآلتااي "ال يترتااب دطااأل
تقديم طب الرد وقف يجراءات التحكيم".
ويترتب دطأل صدور حكم برد المحكم ددم جاواز ال ىان فياه باالساتئناف مان قبا ،المحكام،
يذ ال يتسق م كرامة المحكم أن ُيصر دطأل مواصطة السص ،في النزاع بىد صدور حكم برده ،ولكن
وين ار فاي هاذا ال طاب
له أن ُي الب بالتىويو يذا كان هذا الرد سابب لاه ض ال
ارر مادياال أو مىنوياالُ ،
بقال لطقوادد الىامة في المس ولية( .)3كما يترتب دطأل صدور الحكم برد المحكم منىاه مان مواصاطة
( )5محمد أحمد دبد النىيم  :المرج السابق ،ج . 554
( )1حمزا أحمد حداد  :المرج السابق ،ج . 155
( )5أحمد أبو الوفا  :التحكيم االختيارر واالجبارر ،المرح سابق ،ج . 554

33

السص ،في النزاع -وبالنسبة لإلجراءات التي قام بها المحكم بىاد رده تكاون با طاة -ومان ام يتىاين
دطأل الخصوم تىيين محكم خر ،بدالل من المحكم الذر تم رده ،وفي حالاة دادم اتسااقهم دطاأل ذلاك،
تقوم المحكمة المختصة أصالل بن ر النزاع بتىيين المحكم البدي.)1(،
وحسنال فى ،الم رع المصرر دندما أد أل المحكمة صالحية تىياين المحكام البادي ،،ناه
فاي اا ،قااانون المرافىااات المصاارر رقاام  55لساانة  5954كااان التحكاايم ينتهااي بمجاارد صاادور حكاام
باارد المحكاام ،حتااأل لااو كاناات خصااومة التحكاايم قااد أو ااكت دطااأل االنتهاااء( ،)2وقااد نااج الم اارع
السطسا يني فاي الماادا (  ) 5/56دطاأل تىياين محكاام بادي -،اذا انتهات مهماة المحكام بارده أو وفاتااه
أو تنحيه  -بذات ال ريقة التي دين بها المحكم السابق ،حي

ورد فيهاا " يذا انتهات مهماة المحكام

بوفاته أو برده أو تنحيه أو ر سبب خر ،وجب تىيين خطف له بذات ال ريقة التي تم فيها تىيين
المحكم ا و ،،أو بقال لإلجراءات المنصوج دطيها في المادا ( )55من هذا القانون".
وهذا ما نصت دطيه أيضال المادا (  ) 5/59من اتساقية دمان لطتحكيم التجارر ،حي

جاء

فيهااا " يذا قباا ،طااب الاارد ياتم تىيااين محكاام جديااد باانسس ال ريقااة التااي دااين بهااا المحكاام الااذر تقاارر
رده ،ويبطغ المحكم الذر تقرر رده وال رفان بقرار المكتب فور صدوره".
وأيضال المادا (  ) 1/51من قواداد ن اام مركاز القااهرا لطتحكايم دطاأل َّأناه "يذا قاررت ساط ة
التىيين رد المحكم ،وجب تىيين أو اختيار محكم خر بدالل منه." ...
صُثيب التليؤا ىو الحزع في حيلة ازت يف ل

ب المحزع ا

صب حزع التحز ع؟

من المىطوم أَّنه يجب دطأل المحكم دند قبو ،مهمته كتابة ،أن يسصم دن أية روف من
ااثنها أن ت ي اار ال ااك ح ااو ،حيدت ااه واس ااتقالله ،بقا اال ل اانج الم ااادا (  ) 5/51م اان ق ااانون التحك اايم

( )5محسن سيق  :المرج السابق ،ج  / 159محمد بن ناصر بن محمد البجاد  :المرج السابق ،ج . 555
( )1دطي سالم ابراهيم  :المرج السابق ،ج . 154
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ادتداء من قبطه دطأل حاق
السطس يني( ،)1ومن م ف َّن ددم يفصاح المحكم دما يستوجب رده ي ك،
ل
الدفاع الممنوح لطخصوم ،وذلك َّن من ثن هذا ا مر حرمان أحد الخصوم مان حاق الارد ،ولاذلك
تىد المحكمة التحكيمية م كطة ت كيالل سير صحيحال(.)2
دخ ص ممي ل ق أدو جصى تق ع ط
ح تو صالتقالوا صلزو ل جصى أو ط

ب المحزع ي ا صج ت ظبصف تث ب ال ك حدصا

ب ه الخ ع ال م ديع تا دو أص ا تبك في تا ددو يل

ألل ي ازت هي ا أو تع تا دوا زمي أو ط

الب قد ع يلدد ه ئدة التحزد ع صت

التحز ع في القيدصو ال لط ديا أمي في القيدصو الم بم ف ق ع الط
بفض المحزع التدحي تع ال

دا ف دو ه ئدة

ا ة له ئة التحزد عا صا ا

ا ف و مو د ا المحزمة المخت ة أ اً دظب الدىاعا أمي يلدلد ة

ديء ى ددد تقد ع ط د الددب ا أمددي
لصدددف اإلجدباءات فيلم ددبع ال لددط دي أصجد صدددف اإلجدباءات دد ً
الم بع الم بم ف ع دص ى د صدف اإلجباءاتا صا ا

ب حزع ب المحزدعا فديو هد ا الحزدع ل

جصى الطاو ف و.

المط

الثيدي

ىىا المحزع
َّ
ين التحكيم بادتباره ريقال است نائيال لح ،المنازدات بين الخصاوم ،ينبغاي أن ياوفر

ارفاه

ض اامانات ،وم اان أه اام ه ااذه الض اامانات يمكاني ااة د ااز ،المحك اام ،وه ااذا م ااا قررت ااه سالبي ااة الت ا اريىات،
كالت اري المصاارر الااذر أورد فااي المااادا (  ) 11م ان قااانون التحكاايم المصاارر مااا نصااه "يذا تىااذر
دطااأل المحكاام أداء مهمتااه أو لاام يبا اارها أو انق ا داان أدائهااا ،بمااا ي ا د يلااأل تااثخير ال مباارر لااه فااي

( )5ويقابطها المادا (  ) 5/55من قانون التحكيم المصرر
( )1محمود سالمه  :المرج السابق ،ج . 154
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يجراءات التحكيم ،ولم َّ
يتنم ولم يتسق ال رفان دطأل دزله  ،جااز لطمحكماة الم اار يليهاا فاي الماادا ()9

ماان هااذا القااانون ا ماار ب نهاااء مهمتااه بناااء دطااأل طااب أر ماان ال ارفين" .وهااذا أيض اال مااا نااج دطيااه
الم اارع السرنسااي فااي المااادا (  ) 5/5451ماان قااانون المرافىااات السرنسااي ،والتااي جاااء فيهااا "يجااب
دطااأل كاا ،محكاام أن يقااوم بمهمتااه حتااأل انتهاااء التحكاايم ،وال يمكاان دااز ،المحكاام يال بموافقااة جمي ا
ا

راف" .كما نصت المادا

(  ) 656ماان قااانون أصااو ،المحاكمااات المدنيااة السااورر دطااأل أ َن اه "ال يجااوز دااز ،المحكمااين يال
بتراضي الخصوم جميىال ،وال يجوز ردهم دن الحكم يال سباب تحد

أو ت هر بىد صك التحكيم

" .أما قانون التحكيم السطس يني فطم ينج دطأل دز ،المحكم.
وت بيقال لهذه النصوج ف َّنه يجوز داز ،المحكام بت ارضاي جميا الخصاوم ،ساواء تام تىييناه
بواس ا تهم ،أو بواس ا ة القضاااء ،أو ُدهااد يلااأل ااخج ماان الغياار بتىيينااه( ،)1وماان اام ف ا َّن ال اارف
الاذر اختااار المحكام لاايس لاه الحااق فاي دزلااه بمساارده ،با ،يجااب اتسااق الخصااوم جميىاال دطااأل دزلااه،
ويقصد بىز ،المحكم سطبه مهمة السص ،في النزاع ،بحي

ال يمكنه مواصطة مهمته التحكيمية(.)2

أ زيا ىىا المحزع
أصلً :الاىا ال ب ح
ق ااد يتس ااق الخص ااوم صا اراحةل دط ااأل د ااز ،المحك اام ،م اا ،اتس اااق ا

ا اراف جميىا اال دط ااأل د ااز،

المحكاام لىاادم خبرتااه أو انىاادام كساءتااه فااي الىماا ،التحكيمااي ،أو داادم الت ازمااه بالمهمااة التحكيميااة(،)3

( )5أحمد أبو الوفا  :التحكيم االختيارر واالجبارر ،المرج السابق ،ج . 544
( )1دبد اهلل الرمم  :المرج السابق ،ج . 154
( )5هات محي الدين اليوسسي  :المرج السابق ،ج . 541 ، 545
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وماان اام ف ا َّن دااز ،المحكاام باالتساااق لاايس بحاجااة لحكاام ماان المحكمااة ،ودطااأل المحكاام أن يسااتجيب
لرسبة الخصوم في دزله(.)1
ثيد يً :الاىا ال مدي
قد يكون الىز ،ضمنيال ري ة أن يكاون واضاحال ال لُابس فياه ،ومان أ اكا ،الىاز ،الضامني
امتن اااع الخص ااوم د اان الحض ااور أم ااام المحك اام ،أو حض ااورهم بى ااو الجطس ااات اام امتن ااادهم د اان
الحضااور بىااد ذلااك ،أو لجااوء الخصااوم لطقضاااء لطسصاا ،فااي ذات الن ازاع ،أو يب ارامهم اتساقل اا جدياادال
ُيسااندوا فيااه السصاا ،بااالنزاع يلااأل محكاام جديااد( ،)2أو أن يطجااث أحااد أ اراف التحكاايم يلااأل القضاااء رساام
وجود اتساق التحكيم ،ويحضر ال رف اآلخر ،وال يقدم دفىال بىدم االختصاج(.)3
وباتساق الخصوم دطأل دز ،المحكم ُيمتن دطيه اتخاذ أر يجراء أو يصدار أر حكم في النزاع،
واال ادتبر دمطه با الل ،ولو صدر الحكام دون دطام المحكام باالىز ،،ماادام هاذا الىاز ،قاد تام مان جاناب
الخصااوم جميىاال ،أمااا اضجاراءات أو القا اررات التااي ساابق وأن تماات فثمرهااا متااروك التساااق الخصااوم ،فقااد
يروا االدتداد بها ،أو ادتبارها كثن لم تكن(.)4
بي ااد أن اتس اااق الخص ااوم دط ااأل د ااز ،المحك اام ال يا ا ر ب ااثر ح ااا ،م اان ا حا اوا ،دط ااأل اتس اااق
التحكيم ،فال يكون االتساق دطأل دز ،المحكم ،سببال لتحططهم من االلتازام باالتحكيم ،با ،يتىاين دطايهم
تىيين محكم بدي ،له ،بقاال لإلجاراءات التاي اتبىات فاي تىياين المحكام الاذر تام دزلاه ،يال يذا اتساق
الخصوم جميىال دطأل الطجوء لطقضااء الىاادر بادالل مان الطجاوء يلاأل التحكايم .بحساب ماا نصات دطياه
المادا (  ) 15مان قاانون التحكايم المصارر ،والتاي ورد فيهاا "يذا انتهات مهماة المحكام باالحكم بارده

( )5حمزا احمد حداد  :المرج السابق ،ج . 145
( )1أحمد ابوالوفا  :التحكيم االختيارر واالجبارر ،مرج سابق ،ج . 546
( )5سحر دبد الستار يمام  :المركز القانوني لطمحكم ،القاهرا ،دار النهضاة الىربياة ،سانة 1115م  ،ج  ( 114م اار لاه لاد  /دباد اهلل الارمم
:المرج السابق ،ج . ) 154
( )4أحمد أبو الوفا  :التحكيم االختيارر واالجبارر ،المرج السابق ،ج . 546
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أو دزله أو تنحيه أو بثر سبب خر ،وجب تىياين بادي ،لاه بقاال لإلجاراءات التاي تتبا فاي اختياار
المحكم الذر انتهت مهمته".
سير أن الم رع السرنسي قد خالف الم رع المصرر ،وذهب يلأل ينهااء الاددو التحكيمياة
برمتهااا فااي حالااة دااز ،المحكاام ،يال يذا كااان هناااك اتساااق بااين ا

اراف يقضااي بخااالف ذلااك ،حيا

نصاات المااادا (  ) 5454ماان قااانون المرافىااات السرنسااي دطااأل أنااه "تنتهااي الااددو التحكيميااة فااي
الحاالت اآلتية ما لم يكن هنالك اتساقال خاصال بين ا

راف-:

 -5بىز ،المحكم أو وفاته أو بقيام مان يحو ،دون ممارسته لمهمته وبسقدانه لحقوقه المدنية.
 -1بامتناع المحكم دن ممارسته مهمته أو برده .
 -5بانتهاء المهطة المحددا لطتحكيم(.)1
والبد من اال ارا يلأل أن الم رع ال يت طب كالل مىينال ضجراء دز ،المحكم ،يذ من الجائز
أن يتم ساهة ،كما أنه قد يتم كتابةل ،أو ب رسا ،خ اب يلأل المحكم يسيد دزله ،ولكان يجاب أن ياتم
االتساااق دطااأل الىااز ،قباا ،صاادور الحكاام فااي الن ازاع ،أمااا يذا تاام الىااز ،بىااد صاادور الحكاام ف ا َّن هااذا
الحكم يىتبر صحيحال ،ما لم يتسق الخصوم جميىال دطأل ادتباره كثن لم يكن(.)2
ااء دطااأل أسااباب جديااة ،م اا ،فقاادان ال قااة فااي المحكاام
وي اردااأل أن دااز ،المحكاام ال يااتم يال بنا ل
من قب ،ا

راف ،سيار أن الت اريىات لام ت اتر دطاأل الخصاوم أن ُيسصاحوا دان أساباب ومباررات

بناء دطأل اتساق الخصوم جميىال( ،)3ولكن يذا تم
دز ،المحكم ،ب ،ين ك ،ما ا تر ته أن يتم الىز ،ل
بناء دطأل أسباب سير صحيحة من ثنها أن تمس بسمىته ،فطه الحق أن ي الب بالتىويو،
دزله ل
كما له حق الم البة بالتىويو يذا كان قد رع في مهمته قب ،دزلاه ،ولام يكان الىاز ،بسابب مناه،

( )5هات محي الدين اليوسسي  :المرج السابق ،ج . 546
( )1أحمد أبو الوفا  :التحكيم االختيارر واالجبارر ،المرح السابق ،ج . 546
( )5دبد اهلل ديسأل الرمم  :المرج السابق ،ج 159
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بحسااب مااا نصاات المااادا (  ) 55ماان قااانون التحكاايم السااىودر ،والتااي جاااء فيهااا "ال يجااوز دااز،
المحكاام يال بت ارضااي الخصااوم ،ويجااوز لطمحكاام المىاازو ،الم البااة بااالتىويو يذا كااان قااد اارع فااي
مهمتااه قباا ،دزلااه ،ولاام يكاان الىااز ،بسااب منااه ،كمااا ال يجااوز رده داان الحكاام يال سااباب تحااد

أو

ت هر بىد ييداع و يقة التحكيم"(.)1
"وال ُيطزم الخصوم بتىويو المحكم يذا انقضت الخصومة بالصطم أو بتناز ،صاحب الحق
أو بهااالك محاا ،الن ازاع ،أو بانقضاااء التحكاايم ر ساابب ماان ا سااباب ،كمااا يذا حكاام بب الن اه أو
بسسخه"(.)2
وي ااار يل ااأل َّ
أن د ااز ،المحك اام يختط ااف د اان رده ،بحيا ا
ُ
الخصوم دطأل الىز ،،أماا رد المحكام فياتم با رادا أحاد ا

ين د ااز ،المحك اام يت ط ااب يجم اااع

اراف ،بحيا

ي طاب مان هيئاة التحكايم رد

حيدته واستقالله.
المحكم يذا وجدت روف ت ير ال ك حوْ ،

المط

الثيلث

يدهيء مهمة المحزع
فاي البدايااة ينبغااي التوضاايم أن الم ارع السطسا يني لاام ياانج دطاأل ينهاااء مهمااة المحكاام،
ويىااد هااذا ا ماار قصااو الر منااه ،ن ا الر هميااة ذلااك لمواجهااة الحاااالت التااي يتقااادس فيهاا المحكاام داان
أداء مهمتااه( ،)3حي ا

َّ
ين فااي ينهاااء مهمتااه ضاامانة هامااة لطمحتكمااين ،تحااو ،دون اسااتبداده ،وت كااد

دطأل أهم سمة من سمات التحكيم ،وهي دام ،السردة وتوفير الوقت(.)4

( )5محمد بن ناصر البجاد  :المرج السابق ،ج . 565
( )1أحمد أبو الوفا  :التحكيم االختيارر واالجبارر ،المرج السابق ،ج . 546
( )5حمزا أحمد حداد :المرج السابق ،ج . 141
( )4مهند أحمد الصانورر  :المرج السابق ،ج . 155
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أما الم رع المصرر فقد نج في المادا (  ) 11من قانون التحكيم المصرر دطأل أَّناه "يذا
تىذر دطأل المحكم أداء مهمته أو لم يبا رها أو انق

دن أدائها بما ي در يلأل تاثخير ال مبارر لاه

في يجراءات التحكيم ،ولم يتنم ولم يتسق ال رفان دطأل دزله ،جاز لطمحكمة الم ار يليها في المادا
( )9من هذا القانون ا مر ب نهاء مهمته بناء دطأل طب أر من ال رفين".
من المىطوم أ َّن من أهم سايات التحكيم كن ام است نائي هو سردة السص ،في النزاع ،وهاذه
الغاياة ال تتحقاق يذا تىاذر دطاأل المحكام أداء مهمتاه أو لام يبا ارها أو انق ا دان أدائهاا ،بماا يىنااي
َّ
أن هذه ا مور تىد بم ابة ي كاالت تحتاج يلأل حطو ،،وهذه الحطو ،ال تخرج دان ال اة تتم ا ،فيماا
يطي(-:)1
الحاا ،ا و :،تنحااي المحكاام ،يجااوز لطمحكاام بىااد قبولااه التحكاايم أن َيىااد ،داان هااذا القبااو،
سواء قب ،بدء يجراءات التحكيم أو بىدها ،يذا كانت هناك روف تجىطه يست ىر الحارج فاي القياام
بمهمتااه أو فااي االسااتمرار فيهااا ،أو يذا قااام مااان مااادر يمنىااه ماان مزاولااة مهمتااه ،كمااا لااو أصااابه
مرو أو اض ر يلأل سسر وي ،)2(،فتنحي المحكم يىد حالل أمام هذه اض كاليات.
الح ،ال اني :أن يتسق الخصوم دطأل دزله ،لم يحدد الم ارع أسابابال لىاز ،المحكام ،با ،تارك
ا مر لتقدير الخصوم ،ولك َّان المهام أن ياتم الىاز ،باتسااق الخصاوم جميىاال ،ويحاد

هاذا ا مار دناد

امتنا اااع المحكا اام دا اان أداء مهمتا ااه أو الت ارخا ااي فا ااي أدائها ااا ،أو يذا است ا ااىر الخصا ااوم أَّن ا اه ُيىا اارو
مصالحهم لطخ ر(.)3
الح ،ال ال
ُيقدم أحد ا

بناء دطأل طاب أحاد الخصاوم ،حيا
والذر نحن بصدده ،ينهاء مهمة المحكم ل

راف طبال يلأل المحكمة المختصة أصالل بن ر النزاع ،البال منها ينهاء مهماة المحكام

( )5محمود سالمه  :المرج السابق ،ج . 145 ، 141
( )1فتحي والي  :المرج السابق ،ج  965وما بىدها .
( )5هد محمد مجدر دبد الرحمن  :دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سط اته ،دار النهضة الىربية ،القاهرا ،سنة  ،5994ج .544
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بناء دطأل أسباب جدية تبرر ذلاك ،ولطمحكماة المختصاة ساط ة تقديرياة فاي يجاباة الخصام ل طباه أو
ل
رفضه دطأل ضوء جدية ما ُيقدمه(.)1
فسااي حالااة داادم تنح اي المحكاام ماان تطقاااء نسسااه ،ورسبتااه فااي االسااتمرار فااي دمطااه ،أو داادم
توفر سبب كاف لرده من قب ،ال رف المتضرر ،أو ددم يجماع الخصوم دطأل دزله ،ف نه ال يبقاأل
هناك يال ح ،أخيار ،وهاو طاب أحاد الخصاوم مان المحكماة المختصاة ينهااء مهمتاه ،وذلاك ناه ال
ُيىقاا ،أن يسااتمر المحكاام فااي ممارسااة مهمتااه ،الم اا أنااه فقااد قااة أحااد الخصااوم ،ن انىاادام ال قااة
سي در حتمال يلأل ددم تنسيذ الحكم وال ىن فيه من قب ،أحد ا

راف(.)2

وقد كان قانون التحكيم اضماراتي من أك ار القاوانين وضاوحال دطاأل الانج دطاأل ينهااء مهماة
المحكاام ،حي ا

نصاات المااادا (  ) 5/114ماان هااذا القااانون دطااأل أ َّن "وال يجااوز دزلااه يال بموافقااة

ااء دطااأل طااب أحااد
الخصااوم جميى اال ،سياار أَّن اه يجااوز لطمحكمااة المختصااة أص االل بن اار الن ازاع وبنا ل
اداء ،وذلاك فاي
الخصوم يقالاة المحكام ،وا مار بتىياين بادي ،دناه بال ريقاة التاي جار تىييناه بهاا ابت ل
حالة بوت َّ
أن المحكم أهم ،قصدال الىم ،بمقتضأل اتساق التحكيم ،رسم لست ن ره خ يال بذلك".
أن الم رع اضماراتي ا تر ال ة رو ضنهاء مهمة المحكم تتم ،
يتضم من هذا النج َ
في اآلتي-:
أوالل :مخالسة اتساق التحكيم مان قبا ،المحكام ،كاثن ياتم االتسااق باين المحتكماين دطاأل أن تكاون الطغاة
الىربيااة هااي لغااة التحكاايم ،فيخااالف المحكاام ذلااك ويجىاا ،لغااة التحكاايم هااي الطغااة االنجطيزيااة ،أو أن
يتسق الخصوم دطأل أن تكون جطسات التحكيم سرية ،فيجىطها المحكم دطنية.
انيال :أن يكون اضهما ،من قب ،المحكم متىمدال وليس دسويال ،أو دن اجتهاد خا ا سير مقصود.

( )5مهند أحمد الصانورر  :المرج السابق ،ج . 155
( )1ددنان يوسف الحافي  :المرج السابق ،ج . 554
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ال اال :أن يكااون قااد تاام تنبيااه المحكاام خ ي اال ماان قباا ،أحااد الخصااوم لهااذه المخالسااة ،يال أنااه م ا ذلااك
أصر دطأل االستمرار بها.
ويالح أن الانج قاد حصار المخالساة المباررا ضنهااء مهماة المحكام باتسااق التحكايم ،ولكان
ُ
ذلااك ال يمن ا ماان امتااداده لي اام ،أيض اال التااثخير سياار المباارر فااي يج اراءات التحكاايم ،م اا ،تثجياا،
الجطسات لسترات ويطة سير مبررا ،مما ي در يلأل درقطة التحكيم(.)1
والباد ماان اض ااارا يلااأل أنااه يذا قضاات المحكماة ب نهاااء مهمااة المحكاام ر ساابب ماان أسااباب
المقا ،)2(،وهذا يىكس مد
االنتهاء ،فانه يتم تىيين بديالل دنه بذات ال ريقة التي دين بها المحكم ُ
التىاون الو يق باين التحكايم والقضااء حرصاال دطاأل فادطياة التحكايم ،وحسا اال دطاأل الساردة الم طوباة
في خصومة التحكيم(.)3
ويالح َّ
أن ينهاء مهمة المحكم ال ت ر دطاأل ماا سابق اتخااذه مان يجاراءات أو قا اررات قبا،
ينهاااء مهمتااه ،وذلااك دطااأل دكااس الحكاام باارده ،ن الحكاام بااالرد يكااون نتيج اةل لىاادم حياااد المحكاام
واستقالله ،ومن ََّم تب  ،ك ،اضجراءات والقا اررات التاي صادرت دان المحكام قبا ،الحكام بارده ،لكان
الحكاام ب نهاااء مهمااة المحكاام ينمااا يرجا يلااأل التااثخير فااي السصاا ،بااالنزاع دطااأل نحااو يضاار بمصااطحة
الخصم الذر ي طب ينهاء مهمة المحكم ،ومن َم ف ن ما صدر دن المحكم من يجراءات أو ق اررات
قب ،الحكم ب نهاء مهمته تىتبر صحيحة ،ويقوم المحكم الجديد ب كما ،المهمة(.)4
جدير بالذكرَّ ،
أن قرار المحكمة ب نهاء مهماة المحكام أو بارفو طاب ينهااء مهمتاه ،يكاون
قابالل لط ىن فيه ب رق ال ىن الىادية ،ما دام ال يوجد نج يقضي بثنه ق ىي ال يقب ،ال ىن ،أما

( )5حمزا أحمد حداد  :المرج السابق ،ج . 149 ،144
( )1هات محي الدين اليوسسي  :المرج السابق ،ج . 545
( )5هد محمد مجدر دبد الرحمن  :المرج السابق ،ج . 594
( )4ددنان يوسف الحافي  :المرج السابق ،ج . 556 ،554
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القانون الطيبي فقد نج في المادا (  ) 449من قاانون المرافىاات المدنياة والتجارياة الطيباي دطاأل َّ
أن
قرار المحكمة برفو أو قبو ،طب ينهاء مهمة المحكم سير قاب ،لط ىن(.)1
وق ااد ن ااج الق ااانون النم ااوذجي لطتحك اايم التج ااارر ال اادولي دط ااأل ينه اااء مهم ااة المحك اام ف ااي الم ااادا
(  ) 54منااه ،حي ا

نصاات تطااك المااادا دطااأل َّ
أن "يذا أصاابم المحكاام سياار قااادر بحك ام الواق ا دطااأل أداء

و ائسه أو تخطف دن القيام بمهنته ،تنتهي واليته يذا هو تنحأل دان و يستاه أو يذا اتساق ا

اراف دطاأل

أما يذا  ،هناك خالفاال حاو ،أر مان هاذه ا ساباب ،فيجاوز ر مان ال ارفين أن ي طاب
ينهاء مهمتهَّ .
أن تسصاا ،فااي موضااوع ينهاااء واليااة
يلااأل المحكمااة أو يلااأل السااط ة ا خاار المسااماا فااي المااادا ( ْ ) 5
المحكم ،وقرارها في ذلك يكون نهائيال".
دخ ص ممي ل ق يلد أدو ي ا د ا المحزدع مهمدة التحزد عا ثدع تاد ب ى دو أ اء مهمتدو أص لدع
ي بهي أص ادقطع ىو أ ائهيا لدصاء اد ب أص غ دب ىد ب ى دد دحدص أ ى يلدد تدخخ ب ل م دبب لدو فدي
يجباءات التحز ع  .صمع لك لع تدح مو ت قيء د لدوا صلدع ت دق األطدباف ى دد ىىلدوا فاد ئد زدصو
مو حق أم طبف أو جخ يلد المحزمة المخت ة لط

المط

يدهيء مهمة المحزع.

ال اب ع

الت اا المحزع
نص ات المااادا (  ) 56ماان قااانون التحكاايم السطس ا يني دطااأل أَّن اه -5" :يذا انتهاات مهمااة المحكاام
بوفاتااه أو باارده أو تنحيااه أو ر ساابب خاار ،وجااب تىيااين خطااف لااه بااذات ال ريقااة التااي تاام فيهااا تىيااين

( )5نصات الماادا (  ) 449مان قاانون المرافىاات المدنيااة والتجارياة الطيباي دطاأل َّأناه " ال يجااوز داز ،المحكماين يال بت ارضاي الخصاوم جميىاال أو

ااء دطاأل طاب جميا الخصاوم ويصادر القاضاي قا ار الر
ااء دطاأل طاب أحاد الخصاوم بىاد ساماع ال ارف اآلخار والمحكام أو بن ل
بحكام مان القضااء بن ل
برفو ال طب أو قبوله سير قاب ،لط ىن .حمزا أحمد حداد  :المرج السابق ،ج . 141 ،149
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المحكاام ا و ،،أو بق اال لإلج اراءات المنصااوج دطيهااا فااي المااادا ( ) 55ماان هااذا القااانون -1.توقااف
يجراءات التحكيم لحين تىيين محكم جديد".
ونصت المادا (  ) 15مان قاانون التحكايم المصارر دطاأل َّأناه "يذا انتهات مهماة المحكام باالحكم
برده أو دزله أو تنحيه أو أر سبب خر ،وجاب تىياين بادي ،لاه بقاال لإلجاراءات التاي تتبا فاي اختياار
المحكم الذر انتهت مهمته".
ينبغي التوضيم في البداية يلأل أن دز ،المحكم أو تنحيه ال يىني التخطج من اتساق التحكايم،
باا ،ين النصااوج السااابقة أوجباات أنااه يذا انتهاات مهمااة المحكاام باارده أو بىزلااه أو ر ساابب خاار ،يااتم
تىيين بديالل له ،بقال لإلجراءات التي اتبىت في اختيار المحكم ا و.،
أن احتمااا ،وفاااا المحكاام أماار قااائم ،بادتبااار َّ
كمااا َّ
أن المحكاام خص اال بيىي اال ،بحي ا

يذا تُاوفي

المحكم يتم تىيين بديالل له ،وذلك يذا حد ت الوفاا بىد قبوله لطتحكايم ،أماا يذا حاد ت قبا ،قبولاه التحكايم
أو قباا ،تىيينااه ،فيجااب دطااأل ال اارف الااذر دينااه أن يىااين بااديالل دنااه ،ف ا ذا لاام يااتم االتساااق دطااأل تىيااين
البدي ،،يست ي أر من ال رفين مراجىة جهة االختصاج لتىيينه(.)1
ومىطاوم َّأناه يذا كاناات هيئاة التحكاايم م ااكطة ماان ال اة محكمااين ،اختااار كا ،اارف محكماال ،اام
يتسق المحكمان دطأل اختيار المحكم ال ال  .ف ذا لم يىين أحاد ا

اراف محكماه ،أو لام يتساق المحكماان

المىين ااان دط ااأل المحك اام ال الا ا  ،أو يذا ادت ااذر المحك اام أو أص اابم سي اار أه اا ،لطتحكا ايم ،ي ااتم الطج ااوء يل ااأل
المحكمااة المختصااة أص االل بن اار الن ازاع لتىيااين هااذا المحكاام بق اال لاانج المااادا (  ) 5/55ماان قااانون
التحكيم السطس يني( ،)2ودطيه يذا توافرت حالة من الحاالت المذكورا في الماادا ( ) 5/55جااز لطمحكماة

( )5دطي اهر البياتي :التحكيم التجارر البحرر،

 ،5دار ال قافة لطن ر والتوزي  ،سنة  ،1115ج . 541

اراف أو هيئاة التحكايم تىاين المحكماة المختصاة محكماال أو مرجحاال مان ضامن قائماة المحكماين المىتمادين مان و ازرا

بناء دطأل طب أحاد ا
( )1ل
الىد ،وذلك في الحاالت اآلتي ااة:

أ -يذا كان اتساق التحكيم يقضي ب حالة النزاع يلأل محكم واحد ولم يتسق ا
ب -يذا كان لك ،رف الحق في تىيين محكم من قبطه ولم يقم بذلك== .
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راف دطأل تسمية ذلك المحكم.

بناء دطاأل
أن تقوم بتىيين محكم أو مرجم من ضمن قائمة المحكمين المىتمدين من و ازرا الىد ،،وذلك ل
طب أحد ا

راف أو هيئة التحكيم.
أم ااا يذا كان اات هيئ ااة التحك اايم م ااكطة م اان محك اام واح ااد وق ااام ب ااالتنحي أو ت ااوفي أو انته اات

مهمتااه ،أو ر ساابب خاار ،يااتم تىيااين محكاام باادي ،دناه بقاال لإلجاراءات التااي اتبىاات فااي اختيااار
المحكم ا و ،دطأل أن توقف اضجراءات لحين تىيين المحكم البدي.)1(،
ويبدو َّ
أن الم رع السطس يني قد احتاا لباروز أر سابب قاد يىياق تىياين المحكام البادي ،مان
قبا ،ا

اراف ،حيا

جىا ،تاادخ ،المحكماة المختصاة ضااروريال الساتمرار الىمطيااة التحكيمياة وسااردة

السص ،فيها ،ومنىال لتى ي ،اضجراءات من قب ،احد أ راف الخصومة التحكيمية(.)2
بناء دطيه يمطك القضاء دند ينهاء مهمة المحكم استبداله بذات رو وم هالت المحكام
و ل
ا صطي دند ف  ،ا

راف أو امتناع أحدهم دن تىيينه(.)3

وأخي الر ،ن ير يلاأل َّ
أن الم ارع السطسا يني قاد ناج فاي السقارا ال انياة مان الماادا (  ) 56مان
قانون التحكيم دطأل أَّنه توقف يجراءات التحكيم لحين تىيين َّ
محكم جديد.
وير الباح

أَّنه من البديهي وقف يجراءات التحكيم لحين تىياين المحكام البادي ،يذا كانات

هيئة التحكايم م اكطة مان محكام واحاد ،أماا يذا كانات هيئاة التحكايم م اكطة مان أك ار مان محكام فاال

==ج -يذا لم يقب ،المحكم مهمته كتابة خال ،خمسة د ر يومال من تاريخ دطمه باختياره محكمال.
د -يذا ادتاذر المحكام أو محكام أحاد ا
يىين ا

اراف فاي التحكايم المتىادد دان القياام باالتحكيم أو أصابم سيار أها ،لاذلك أو سيار قاادر دطياه ولام

راف أو ذلك ال رف خطسال له.

ها -يذا كان دطأل المحكمين تىيين مرجم ولم يتسقوا.
و -يذا رفو أو ادتذر المرجم دن القيام بالتحكيم ،ولم يتضمن اتساق التحكيم كيسياة تىياين خطاف لاه ولام يتساق ا
الخطف.
( )5محمود سالمه  :المرج السابق ،ج . 145 ،146
( )1ددنان يوسف الحافي  :المرج السابق ،ج . 554
( )5هد محمد مجدر دبد الرحمن  :المرج السابق ،ج . 596
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اراف دطاأل تىياين ذلاك

حاجااة ضيقاااف اضجاراءات ،وذلااك لىاادم تى ياا ،سااير الىمطيااة التحكيميااة ،ولتحقيااق السااردة الم طوبااة
من وراء الطجوء لطتحكيم.
وت اانج الم ااادا (  ) 56م اان الق ااانون النم ااوذجي لطتحك اايم التج ااارر ال اادولي ،وتح اات دنا اوان
تىيين محكم بدي ،دطأل َّأناه "دنادما تنتهاي والياة أحاد المحكماين وفقاا لطماادا(  ) 55أو الماادا ()54
أو بسبب تنحيه دن و يسته ر سبب خر أو بسبب يلغاء واليته باتساق ال ارفين أو فاي أر حالاة
أخاار ماان حاااالت ينهاااء الواليااة ،يتىااين محكاام باادي ،وفق اال لطقوادااد التااي كاناات واجبااة الت بيااق دطااأل
تىيين المحكم الجارر تبديطه".
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ال

ا الثيدي

ملؤصل ة المحزع
ق ااد كان اات مسا ا ولية المحك اام والتا ازا ،،مح اا ،ج ااد ،فقه ااي وقض ااائي بس اابب سي اااب التن اايم
الت ريىي لها من قبا ،الىدياد مان الت اريىات ،ومان َام تىاددت اآلراء حاو ،يمكانياة مسااءلة المحكام
ماان ددمااه ،يذ ياار الاابىو َّ
أن المحكاام بادتباااره خصاال بيىياال يجااب أن يخضا لطمسااءلة دناادما
يخ ااا ،م طااه فااي ذلااك م اا ،أر ااخج خاار يرتكااب خ اثل يساابب ضاار الر لطغياار ،بينمااا ياار الاابىو
اآلخاار بىاادم مساااءلته ،واد ائااه قا ْاد الر ماان الحريااة فااي ممارسااة مهنتااه ،وماان هنااا كاناات هناااك حاجااة
لوض ن ام لمس ولية المحكم ،بحي

يحقق نودال من التوازن في حرية المحكم فاي أداء مهمتاه مان

ناحية ،وبين حماية المحتكمين من ا خ اء التي قد يرتكبها المحكم من ناحية أخر .
أضر الر فادحة باا
ا
فقرار المحكم قد ُيطحق

راف ،يذ قاد تُىارو دطياه منازداات بمباالغ مالياة

ضخمة ال يجدر ب ثنها نسىاال االكتسااء باالجزاءات التاي تن اور دطاأل مىناأل تاثديبي ،كارد المحكام أو
دزلااه أو ينه اااء مهمتااه ،باضض ااافة يلااأل َّ
أن ه ااذه الج ازاءات تتوق ااف دطااأل وج ااود أساابابها أ ن اااء س ااير
أم اا يذا لاام ت هاار يال بىااد صاادور ق ارار التحكاايم ،فااال يمطااك ا
يج اراءات التحكاايمَّ ،

اراف يال طااب

يب ااا ،الحكاام يذا مااا تاوافرت يحااد الحاااالت المنصااوج دطيهااا قانوناال ،وسياار ذلااك يا در يلااأل تكبااد
ا

بدء اضجراءات من جديد ،باضضافة يلأل ضياع الوقت في يصدار القرار
راف م قة ال ىن ،م ْ

السااابق ،وم اان هن ااا ت هاار بج ااالء فكا ارا المس ا ولية لتك ااون الجا ازاء ال ارادع لم اان تُس ااو ،لااه نسس ااه م اان
المحكمااين التالدااب بمصااالم الناااس ،وهااذا يا در يلااأل ضاامان سااالمة مسااطك المحكاام ،وبذلااه الىنايااة
الم طوبة دند أداء مهمته.
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ال ااة ،نخصااج ا و ،منهااا فااي تىريااف المسا ولية

وهااذا مااا سااوف يااتم تناولااه فااي مباحا

وأنوادها وأساس مس ولية المحكم وم سسات التحكايم ،بينماا نخصاج المبحا

ال ااني لبياان بيىاة

مس ا ولية المحكاام ومجالهااا والقااانون الواجااب الت بيااق دطااأل مساائوليته ،ونخصااج المبح ا

ال ال ا

لحاالت مس ولية المحكم.

الم حث األصا
تاب ف الملؤصل ة صأدصاىهي صأليس ملؤصل ة المحزع صمؤلليت التحز ع
تتضم المس ولية ببيان المقصود بها وأنوادها ،وتزداد وضوحال ببيان أساسها لد ك ،من
المحكم وم سسات التحكيم ،ونتناو ،ما سبق دبر الم الب اآلتية"-

المط

األصا

تاب ف الملؤصل ة صأدصاىهي
ينقسم هذا الم طب يلأل فردين ،نتناو ،في السرع ا و ،تىريف المس ولية ،بينما نتناو ،في السرع
ال اني أنوادها ،دطأل نحو ما هو ت-:
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ال بع األصا
تاب ف الملؤصل ة لغ ًة صا طاحيً
أصلً :تاب ف الملؤصل ة لغ ًة
أر حاسابه و خاذه( ،)1ولقاد
المس ولية لغة تىناأل المحاسابة والم اخاذا ،فيقاا ،ساثله دان كاذاْ ،
دصو " ( 93
جاءت المس ولية فاي قولاه تىاالأل " فَ َص َبِّ َ
َج َم ناد َو ) َ ( 92ى ُمدي َزدي ُدصا َ أا َم ُ َ
لدخَلَ ُد ُه أع أ أ
دك لَ َد أ
)

()2

أر لنحاسبهم ون اخذهم .كما أنها تُذكر أحيانال بمىنأل االلتزام أو الضمان(.)3

ثيد يً :تاب ف الملؤصل ة ا طاحيً
تىرف المس ولية بثنها حالة ال خج الذر ارتكب أم الر ُيوجب الم اخذا(.)4
َّ

ال بع الثيدي
أدصاع الملؤصل ة
الملؤصل ة األ ة صالملؤصل ة القيدصد ة
المس ولية ا دبية أو ا خالقياة فاي القاانون المادني هاي مسا ولية ذاتياة أماام اهلل والضامير،
وال يترتا ااب دطيها ااا ج ا ازاء قا ااانوني( ،)5يذ ينها ااا تترتا ااب دطا ااأل مخالساااة الت ا ازام أدباااي( ،)6وال تص ا ا دم يال
باستنكار واستهجان المجتم لهذا السى.)7(،
( )5جما ،بن من ور االفريقي المصرر :لسان الىرب ،المجطد ا و. ،
( )1الحجر ية . 95-91
( )5منصور دمر المىاي ة  :المس ولية المدنية والجنائية في ا خ اء ال بية،
( )4يبراهيم انيس  :المىجم الوسي  ،ج ،5

 ،5الرياو 1114 ،م ،ج .55

 ،1القاهرا ،سنة 5951م ،ج . 455

( )6دبااد الاارزاق الساانهورر  :الوسااي فااي اارح القااانون الماادني الجديااد( ن ريااة االلت ازام بوجااه دااام )  ،الجاازء ا و ،،دار يحياااء الت ا ار الىربااي،
بيروت – لبنان ،ج . 445
( )5يياد محمد جاد الحق  :الن رية الىامة لاللتزام ( مصادر االلتزام )،
( )4سطيمان مرقس  :الوافي في رح القانون المدني ،ج،5

 ،1مكتبة وم ب دار المنارا ،سنة  ،1155ج . 564

 ،6مكتبة مصر الجديدا ،سنة  ،5991ج . 5
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أما المس ولية القانونية فتدخ ،في دائرا القانون ،ويترتاب دطيهاا جازاء قاانوني( ،)1حيا
تترتب في حالة مخالسة خج حكام القانون ،بحي

ينهاا

يطتزم بتىويو المضرور دان الضارر الاذر

لحق به نتيجة ذلك(.)2
صالملؤصل ة القيدصد ة تدقلع يلد دلم وا ملؤصل ة جديئ ة صملؤصل ة م د ة.
فمن حي

المس ولية الجنائية ،فهي تترتب دطأل ارتكاب فىُ ،مجرم بنج القانون ،حي

ال

جريمة وال دقوبة يال بنج ،يذ متاأل ارتكاب اخج فىاالل ُي اك ،جريماة  -وفقاال لقاانون الىقوباات -
يكااون الج ازاء دقوبااة تُوق ا دطيااه ،بهاادف تحقيااق الااردع الخاااج بااه كجاااني ،باضضااافة يلااأل تحقيااق
الااردع الىااام ،بحيا

تم اا ،رادع ماان قيااام أحااد بارتكاااب هااذه الجريمااة( ،)3حيا

يكااون مرتكااب السىاا،

مس والل أمام الدولة بادتبارها مم طة لطمجتم (.)4
أمااا ماان حي ا

المس ا ولية المدنيااة ،فهااي تترتااب دطااأل قيااام ال ااخج بارتكاااب فىاا ،يحااد

ضر الر لطغير ،مما يترتب دطيه تىويو هذا الغير دن الضرر الذر أصابه(.)5
صتدقلع الملؤصل ة الم د ة يلد ملؤصل ة ىق ة صملؤصل ة تق

ب ة.

وتن ا ااث المس ا ا ولية الىقديا ااة دنا ااد اضخا ااال ،با ااالتزام مصا اادره الىقا ااد ،بحي ا ا

يذا لا اام يقا اام أحا ااد

المتىاقاادين بتنسيااذ الت ازمااه ،جاااز لط اارف اآلخاار أن يرج ا دطيااه بااالتىويو دمااا أصااابه ج اراء داادم
التنسيااذ ،وماان اام يتضاام أنااه يجااب لقيااام المس ا ولية الىقديااة ت اوافر ال ااة اارو  ،وهااي :داادم تنسيااذ

( )5دبد الرزاق السنهورر  :المرج السابق ،ج . 444
( )1موسأل سطمان أبو مطوح  :رح القانون المدني االردني ( مصادر االلتزام ) ،الكتاب ال اني ،سنة  ،5996ج . 5
( )5يياد محمد جاد الحق  :المرج السابق ،ج . 564
( )4دبد المنىم فرج الصده  :مصادر االلتزام ،دار النهضة الىربية ،بيروت ،5949 ،ج . 651
( )6موسأل سطمان ابو مطوح  :المرج السابق ،ج . 6
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االلتزام الىقدر ،وضرر يصيب المتىاقد اآلخر ،وأن تكون هناك دالقة سببية بين الخ ث والضرر،
بمىنأل أن يكون الخ ث هو الذر أد يلأل وقوع الضرر(.)1
أمااا المس ا ولية التقصاايرية فهااي تن ااث دنااد اضخااال ،بااالتزام قااانوني ،هااو االلت ازام بىاادم اضض ا ارر
بالغير( ،)2ودطيه ي ترك كال نودي المس ولية المدنية بقيامها دطأل مبدأ واحد وهو أن ك ،خ ث سبب
ضر الر لطغير يطتزم مرتكباه باالتىويو ،فالخ اث فاي المسا ولية الىقدياة يتم ا ،بااضخال ،باالتزام دقادر،
أما الخ ث في المس ولية التقصيرية يتم  ،باضخال ،بالتزام قانوني دام وهو ددم اضضرار بالغير(.)3

صتخت ف الملؤصل ة الاق ة ىو الملؤصل ة التق

ب ة في األصجو اآلت ة-:

 -5األه ددة :فااي المسا ولية الىقديااة ي ااتر أهطيااة الر ااد لصااحة الك ياار ماان أناواع الىقااود ،أمااا فااي
المس ولية التقصيرية فيكسي أهطية التمييز.
 -1اإلث يت :في المس ولية الىقدية يتحم ،المدين دبء اض بات ،أما في المس ولية التقصيرية فان
الدائن هو الذر ي بت أن المدين قد خرق التزامه القانوني وارتكب فىالل سير م روع.
 -5اإلىد اب :فاي المسا ولية الىقديااة ي ااتر يداذار الماادين وفقاال لطقاداادا الىاماة ،أمااا فااي المسا ولية
التقصيرية فال يدذار.
 -4التادددص ض :ف ااي المسا ا ولية الىقدي ااة يك ااون التى ااويو د اان الض اارر المبا اار المتوقا ا  ،أم ااا ف ااي
المس ولية التقصيرية فيكون التىويو دن الضرر المبا ر المتوق وسير المتوق .
 -6الت دديمو :فااي المسا ولية الىقديااة ال ي باات التضااامن يال باتساااق ،أمااا فااي المسا ولية التقصايرية
فالتضامن يكون بحكم القانون.
( )5حس ااام ال اادين كام اا ،االها اواني  :الن ري ااة الىام ااة لاللتا ازام ،ج ،5

 ،5س اانة  ،1111ج  514وم ااا بى اادها  /أحم ااد اارف ال اادين  :ن ري ااة

االلتزام ،ج  ،5الكتاب ا و،،ج  564وما بىدها .
( )1دبد الرزاق السنهورر  :المرج السابق ،ج . 444
( )5سمير تناسو  :مصادر االلتزام ،من ثا المىارف باالسكندرية ،سنة 1116م ،فقرا . 551
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 -5اإلى ديء مدو الملدؤصل ة :يجاوز اضدسااء بوجااه داام فاي المسا ولية الىقدياة ،أماا فاي المسا ولية
التقصيرية فال يجوز.
 -4التقي ع :تتقادم المس ولية الىقدية بخمس د ارا سانة ،أماا المسا ولية التقصايرية فتتقاادم بمضاي
ال

سنوات من وقت دطم المضرور بالضرر وبالمسئو ،دنه ،أو خمس د را سنة من وقت

وقوع السى ،الضار أيهما أقصر(.)1

المط

الثيدي

أليس ملؤصل ة المحزع صمؤلليت التحز ع
ينقساام هااذا الم طااب يلااأل فااردين ،نتناااو ،فااي ا و ،أساااس مس ا ولية المحكاام ،ونتناااو ،فااي
ال اني مس ولية م سسات التحكيم ،وذلك دطأل النحو اآلتي-:

ال بع األصا
أليس ملؤصل ة المحزع
اختطساات الت اريىات ح ااو ،تقرياار مس ا ولية المحك اام ماان ددم ااه ،فمنهااا ماان ل اام ياانج دط ااأل
مس ا ولية المحكاام كالقااانون السطس ا يني والقااانون المصاارر ،ومنهااا ماان نااج دطااأل مساااءلة المحكاام،
كقااانون التحكاايم ا سااباني الصااادر ساانة 5944م ،والااذر جىاا ،المحكاام مساائو ،فااي حالااة رفض ااه
يصاادار الحكاام أو التااثخير فااي يصااداره ماان سياار مباارر ،وماان هنااا انقساامت اآلراء حااو ،مس ا ولية

( )5دبد الرزاق السنهورر  :المرج السابق ،ج  / 461 ،449يياد جاد الحق  :المرج السابق ،ج . 555 ،556
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المحكاام يلااأل اتجاااهين ،االتجاااه ا و ،ال ارافو ضق ارار مس ا ولية المحكاام وهااذا مااا سااوف نتناولااه فااي
الغصن ا و ،،واالتجاه ال اني المجيز ضقرار مس ولية المحكم وهذا ما نتناوله في الغصن ال اني.

الغ و األصا
التجيه البافض إلدباب ملؤصل ة المحزع
يزاء صمت سالبية الت ريىات القانونية دن تقرير مس ولية المحكم ،ووض نصوج تىالج
ي ار المس ولية بوضوح ،هر اتجاه ي الب بحصانة المحكم الم طقة.
وهذا االتجاه ساق الىديد من المبررات لطدفاع دن رأيه ،وهذه المبر ارت تتم  ،باآلتي-:
أوالل :تااوفير المنااام المناسااب لطمحكاام فااي ممارسااة مهمتااه ،يذ ي َّن خضااوع المحكاام لطمساااءلة
سوف يجى ،ال رف الخاسر يرف ددو دطاأل المحكام انتقاماال مناه ،مماا يا در يلاأل تىارو المحكام
لاادداور تىسااسية هاادفها يلغاااء الحكاام ،والنياا ،ماان المحكاام وت ااويه ساامىته ،وهااذا مااا سااطكه القضاااء
ا مريكي في ددم مساءلة المحكم دن أية أخ اء يرتكبها ،مكتسيال ب لغاء الحكام دون اضفصااح دان
ا سباب الحقيقية لإللغاء ،تجنبال لتكوين سوابق في هذا المجا ،،كما أن القضاء ا مريكي ت دد في
قباو ،يلغااء الحكام ،يذ ا ااتر وجاود الضارر كمىيااار ضلغااء الحكام ،وماان َام ال يب ا ،الحكاام يال يذا
أ بت الخصم الب اضلغاء تحقق الضرر ،وقد جاء ذلك تما يال م السياسة التي تميز بها القضاء
ا مريكااي فااي الت ااجي دطااأل التحكاايم كوساايطة س اريىة لسااو المنازدااات ،وفااي ذات السااياق ذهااب
القضاء االنجطيزر يلأل ددم جواز استجواب المحكم ب ثن المداوالت التي أجراها(.)1
انيالَّ :
ين المحكام يقاوم بمهماة قضاائية ،ومان ام يجاب أن يتمتا بالحصاانة التاي يتمتا بهاا
القاضي ،ف الما كانت مهمة المحكم هي السص ،في نزاع بقرار مطزم ف َّنه يتمت بالحصاانة ،أماا لاو
( )5هد محمد دبد الرحمن  :المرج السابق ،ج . 595 ، 591
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ده اادت يلي ااه مه ااام تختط ااف د اان مهم ااة التحك اايم ،كقيام ااه بالوس ااا ة أو أخ ااذ أري ااه كمست ااار( م اا،
المهناادس االست ااارر الااذر يااتم أخااذ أريااه لتسااوية الخااالف بااين المالااك والمقاااو )،فااال يتمت ا حينئااذ
بالحصااانة ،نااه ال ي ا در دم االل قضااائيال ،وبالتااالي ف ا َّن الحصااانة التااي يتمت ا بهااا المحكاام مرتب ااة
بالمهمة الموكطة يليه( .)1كما أَّنه حرصال دطأل استقال ،القضاا ورسبة في تمكيانهم مان أداء مهاامهم،
فاال يجاوز مساااءلة القضااا ماادنيال بسابب مااا يصادر دان أحكااامهم مان أضارار ،فقاد يصاادر حكام ماان
القاضي ويسبب أضرار حد أ اراف الاددو  ،ام يتضام بىاد ذلاك أن الحكام سيار ساطيم( ،)2يال أَّناه
يجوز رف ددو مخاصمة القاضي من قب ،أحد الخصوم يذا توافرت حالة من الحاالت التاي ناج
دطيها القانون دطأل سبي ،الحصر ،وهاي حالاة يذا وقا مان القاضاي ساش أو تادليس أو خ اا مهناي
جسيم ،أو في ك ،حالة ُيحكم فيهاا بمسا ولية القاضاي والحكام دطياه بالتىويضاات ،كماا نصات دطاأل
ذلك المادا (  ) 565من قانون أصو ،المحاكمات المدنية والتجارية السطس يني(.)3
ال اال :احتارام هيبااة التحكاايم تت طااب داادم يقارار مسا ولية المحكاامَّ ،ن خضااوع المحكاام لطمساااءلة
هيبتهم واحترامهم(.)4
واالستجواب ُيسقد التحكيم قيمته كن ام قضائي ،كما ُيسقد المحكمين ْ
رابىالَّ :
ين ما يكتنف التحكيم من سرية ،يجى ،مان الصاىب دطاأل ا
ما يحد

اراف الوقاوف دطاأل حقيقاة

ديب
أ ناء يجراءات التحكيم ،مما ي در يلأل تىذر اضمساك بدلي ،فىطي ض بات التحيز أو أر ْ

في الحكم ،ومن هنا فقد كان من الصىوبة بمكان ي بات صحة ارتكاب المحكام خ ااء يمكان بموجبهاا

( )5درويش مدحت الوحيدر  :التحكيم في الت ري السطس يني والىالقات الدولية ،م اب

ركة البحر ،سزا  ،سنة 5994م ،ج .516

( )1محمد رضا النمر  :مس ولية الدولة دن التىويو دن اخ اء القضاء ،5 ،دار السكر الجامىي ،االسكندرية ،سنة 1155م،
ج . 111
( )5الماادا (  ) 565ماان قااانون اصاو ،المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة السطسا يني رقاام  1لساانة 1115م "تجااوز مخاصامة القضاااا وأدضاااء النيابااة
الىامة في الحالتين اآلتيتين : 1-يذا وق من القاضي أو دضو النيابة الىامة في دمطهم سش أو تادليس أو خ اث مهناي جسايم ال يمكان تداركاه .
2في ا حوا ،ا خر التي يقضي فيها القانون بمس ولية القاضي والحكام دطياه بالتىويضاات".دباد اهلل خطيا ،السا ار  :المرجا الساابق ،ج 515وما بىدها .
( )4ددنان يوسف الحافي  :المرج السابق ،ج . 545
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اراف فااي مساااءلة المحكاام ُيىااد ضاربال ماان ض اربات

تقرياار مسا وليته ،وماان هااذا المن طااق ف ا ن نجاااح ا
الح (.)1

خامس االَّ :
ين السااماح بمساااءلة المحكاام ُيى ااي أ اراف الخصااومة التحكيميااة الحااق بصااورا سياار
مبا ارا ال ىاان فااي الحكاام ودرضااه دطااأل القضاااء ،وهاذا ماان ااثنه القضاااء دطااأل الحكمااة الت اريىية التااي
توخاها الم رع من نهائية أحكام التحكيم ،والتي تُىد من ا ساباب الم اجىة لطجاوء يلاأل التحكايم كوسايطة
لسو المنازدات(.)2
وينبغاي التنويااه يلاأل أن هناااك بىاو ا ن مااة التاي نصاات صاراحةل دطااأل مانم المحكاام حصااانة
قضائية تحو ،دون يقامة ددو مس ولية دطيه ،ومن ذلك قانون والية كاليسورنياا ا مريكياة سانة 5946
م ،والذر يقرر يدساء المحكم مان أر مسا ولية دان ا خ ااء التاي يرتكبهاا لتمتىاه باذات الحصاانة التاي
يتمت بها القاضي(.)3

الغ و الثيدي
ال تجيه المج ى إلدباب ملؤصل ة المحزع
جاااءت الىديااد ماان الت اريىات القانونيااة مسااتبىدا مباادأ حصااانة المحكاام  ،وماان َام مسا وليته
داان ا خ اااء التاي يرتكبهااا أ ناااء ممارسااة مهمتااه التحكيميااة ،حيا

دالجاات بىااو هااذه الت اريىات

مس ولية المحكام دناد تىرضاها لمساثلة تنحاي المحكام ،فقاد قاررت مسا وليته دان تنحياه بسابب سيار
جدر ،ومن م الحكم دطيه بالتىويو ،كالقانون اضماراتي في المادا

( )5هد محمد دبد الرحمن  :المرج السابق ،ج . 595
( )1دبد الحميد ا حدب  :مس ولية المحكم ،بح

في مجطة التحكيم الىربي ،الىدد ال اني ،سنة 1111م  ،ج . 51

( )5اياس بن منصور الراجحي  :مس ولية المحكم في ن ام التحكيم السىودر ،جامىة نايف الىربية لطىطوم ا منية ،سنة 1114م،
ج .91
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(  ) 1/114والتي تنج دطأل َّأنه "واذا تنحأل المحكم بغير سبب جدر دان القياام بىمطاه بىاد قبولاه
التحكيم جاز الحكم دطياه بالتىويضاات" .ويقابطهاا الماادا (  ) 55مان قاانون التحكايم التونساي والتاي
تنج دطأل َّأناه " . . .وال يجاوز لاه التخطاي بىاد القباو ،دون مبارر واال كاان مسا والل بغارم ماا دساأل
أن يكون قد تسبب فيه بذلك من الضرر لأل راف ".
كما نصت المادا (  ) 455من القانون االي الي دطأل مس ولية المحكم دن ا خ اء التاي
يرتكبهااا أ ناااء ممارسااة مهمتااه ،والمااادا (  ) 1/644ماان قااانون اضج اراءات المدنيااة النمساااور التااي
أقاارت مسا ولية المحكاام تثسيساال دطااأل مسا وليته فااي مواجهااة ا

اراف بمقتضااأل قبااو ،تىيينااه لمهمااة

التحكاايم ،وم اان َا ام يخضا ا لطمسا ا ولية د اان ا ض ارار الت ااي تطح ااق ب ااا

راف م اان جااراء رف ااو أداء

المهمة أو التثخير في أدائها ،كما أنه جى ،المس ولية دطأل أساس دقدر(.)1
كما ذهب االتجاه الغالب في السقه القانوني يلأل ضرورا مساءلة المحكم دن ا خ ااء التاي
يرتكبها ،وقد استندوا يلأل ددا مبررات لتقرير مس ولية المحكم تتم  ،فيما يطي- :

أوالل :االختالف بين القاضي والمحكم
دطأل الرسم من َّ
أن المحكم يت ابه م القاضي في بىو الوجوه ،يال أَّنه توجد بينهما فروق جوهرية
()2
أن
تميااز ك االل منهمااا داان اآلخاار ،فااالمحكم ال يتب ا دولااة مىين اة وال يصاادر حكمااه باساامها  ،كمااا َ

المحكاام ال يتمتا بالسااط ة اآلمارا التااي يتمتا بهااا القاضااي الااذر يمطااك سااط ة توقيا الغ ارمااات دطااأل
ا

اراف أو ال ااهود ،كمااا َّ
أن الحكام الصااادر ماان المحكام ال يتمتا بااالقوا التنسيذياة ،باا ،بحاجااة يلااأل

تصااديقه ماان المحكمااة المختصااة ،بىكااس الحكاام الصااادر ماان القاضااي( ،)3باضضااافة يلااأل أنااه يجااوز

( )5هد محمد دبد الرحمن  :المرج السابق ،ج . 544
( )1محمود مختار أحمد بريرر  :التحكيم التجارر الدولي،

 ،1دار النهضة الىربية ،القاهرا ،سنة  ،5999ج . 49

( )5كرم محمد زيدان النجار  :المركز القانوني لطمحكم ،دار السكر الجامىي ،االسكندرية ،سنة 1151م ،ج . 51
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دا ااز ،المحكا اام باتسا اااق ا

ا اراف بىكا ااس القاضا ااي الا ااذر ال يجا ااوز االتسا اااق دطا ااأل دزلا ااه ما اان قبا اا،

()1
ااء دطيااه ماان الصااىب ادتبااار المحكاام كالقاضااي بااالمىنأل السنااي الاادقيق ،وماان اام ال
الخصااوم  .وبنا ل

يجوز يضساء الحصانة التي يتمت بها القاضي دطأل المحكم الختالف كالل منهما دن اآلخر(.)2
انيال :االختالف بين الىمطية التحكيمية والىمطية القضائية
الىمطية التحكيمية ال تخض لنسس الضمانات التي تخض لها الىمطية القضائية ،فبينما يمكان الحاد
أن الىمطية التحكيمية تستقر يلاأل هاذا
من سوء التصرف القضائي دن ريق ال ىن في الحكم ،نجد َ
ا مر في بىو القوانين( .)3يذ َّ
ين المحكم يخض ب ك ،كبيار لطتاث ير أك ار مان القاضاي ،ناه ياتم
اختياره من قب ،ا

اراف ،كماا أن حكماه سيار خاضا لط ىان فياه باالساتئناف فاي بىاو القاوانين،

ومن م ف ن هذه ا مور ت كد أن الىمطية التحكيمية أك ر ضىسال مان الىمطياة القضاائية ،و َّ
أن المحكام
لديه فرصة أكبر الرتكاب ا خ اء ،وبالتالي يجب أال يتمت بالحصانة التي يتمت بها القاضي(.)4
ال ال :يمكان الارد دطاأل مان ياددي أن الىمطياة التحكيمياة تاوفر ضامانة لطخصاوم ،مان خاال،
يمكانية يب ا ،الحكم ،في أن هذا اضب ا ،ال يكون يال في حاالت محددا ،كماا َّ
أن يب اا ،الحكام ال
يىااوو ال اارف المضاارور داان جميا ا مااا أصااابه ماان أض ارار ،وم اان َ ام يجااب أال يتمت ا المحك اام
بالحصانة(.)5
رابىا االَّ :
ين الق ااو ،ب ااث َّن الحس ااا دط ااأل هيب ااة التحك اايم تت ط ااب د اادم مس اااءلة المحك اام ه ااو أم اار
مردود ،ب ،يجب مساءلة المحكم دن ا خ اء التي يرتكبهاا لطمحاف اة دطاأل هيباة التحكايم ونزاهتاه،

( )5محمد أمين فضطون  :التحكيم ،م سسة النورر لط بادة والن ر والتوزي  ،دم ق ،سنة 5994م  ،ج . 565
( )1أسامة أحمد وقي المطيجي  :هيئة التحكيم االختيارر ،دار النهضة الىربية ،القاهرا ،سنة 1114م  ،ج . 96
( )5فااروق الكيالناي  :اساتقال ،القضااء،

 ، 5دار النهضاة الىربياة ،القااهرا ،سانة  ،5944ج  ( 554م اار لاه لاد  /محماد حماود الصاان :

المرج السابق ،ج . ) 41
( )4أحمااد دبااد الاارحمن مطح اام  ، )5994( :دقااد التحكاايم المب اارم بااين المحكمااين والخص ااوم ،مجطااة الحقااوق – جامى ااة الكوياات  ،الىاادد ال اااني،
ج ( 566م ار له لد  /محمد حمود الصان  ،ج .) 41
( )6أحمد أبو الوفا  :التحكيم االختيارر واالجبارر  ،المرج السابق ،ج . 151
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َّن مىرفاة المحكاام مساابقال بىادم مسا وليته سااوف يجىطاه ال َيتااوخأل الحي ااة والحاذر ،ممااا يا در يلااأل
المس بهيبة ن ام التحكيم ،واستنكاف ا
حي

راف دن الطجوء يليه ك ريق اسات نائي لساو المنازداات،

ين هيبة ن ام التحكيم تتجسد في محاكمة دادلة يقودها محكم نزيه ومسئو ،دن تصرفاته(.)1
خامسالَّ :
ين السارية التاي تحاي بالىمطياة التحكيمياة ،والتاي تجىا ،مان الصاىوبة ي باات خ اث

المحك اام ،يج ااب أال تك ااون دقب ااة أم ااام يقا ارار مسا ا وليته د اان ا خ اااء الت ااي يرتكبه ااا أ ن اااء ممارس ااة
مهمته(.)2
سادساال :تقرياار قوادااد لمسا ولية المحكاام أماار يسااتجيب لنااداء الىدالااة التااي تتااثذ ماان وجااود
خ ث بدون دقااب ،والسايما فاي حااالت باوت دادم م ارودية مساطك المحكام ،كماا فاي حالاة التحياز
ال خصي من جانبه ،أو دند يتباده أساليب تدليسية ترقأل يلأل مرتبة الغش(.)3
سابىال :يستحق المحكم أتىابال مقاب ،أداء مهمته ،لذا يجاب دطياه أن يطتازم بقواداد واجاراءات
التحكاايم ،وأن ال ُيهماا ،فااي أداء مهمتااه ،واال ساايكون ُدرضاةل لطمساااءلة داان أيااة أخ اااء قااد يرتكبهااا،
ومن م فالمحكم سيكون حريصال دطأل أن ال ُيىرو نسسه لطمساءلة(.)4
وير الباح

َّ
أن هذا االتجاه هاو ا صاوب ،وذلاك ن مسااءلة المحكام أمار ضارورر وفقاال

لم ااا تقتض اايه الىدال ااة ،حت ااأل يس اااهم ذل ااك ف ااي ينج اااح الىمطي ااة التحكيمي ااة ،و ااىور ا

ا اراف بال ق ااة

واال مئنان في المحكم ،من أنه سوف ي در مهمته بك ،حيااد واساتقال ،وأماناة ،ا مار الاذر يا در
يل ااأل ازدي اااد الطج ااوء يل ااأل التحك اايم كوس اايطة س ااطيمة وفىال ااة لس ااو المنازد ااات ،ل ااذلك نوص ااي الم اارع
السطس يني أن ينج دطأل مس ولية المحكم بصورا تتالءم م

بيىاة المهماة التاي يقاوم بهاا ،بحيا

ال تُ ااك ،قياادال دطااأل حريااة المحكاام ،وجىطااه فااي وض ا سياار مسااتقر ماان ناحيااة  ،وماان ناحيااة أخاار
( )5ددنان يوسف الحافي  :المرج السابق ،ج . 549
( )1هد دبد الرحمن  :المرج السابق ،ج . 545
( )5كرم محمد النجار  :المرج السابق ،ج . 155
( )4كرم محمد النجار  :المرج السابق ،ج . 155
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يمنم المحتكمين ال ىور باال مئنان وال قة في أن المحكم سوف يتحر الدقة والحي ة دند يصدار
حكمه ،لىطمه أنه سيكون مس والل دن أية أخ اء قد يرتكبها.

ال بع الثيدي
ملؤصل ة مؤلليت التحز ع
ال ااك َّ
أن م اركااز وم سسااات التحكاايم احتطاات مكان اةل داليااة فااي حاا ،الىديااد ماان المنازدااات
الدولي ااة وخاص ااة التجاري ااة منه ااا ،فهن اااك الىدي ااد م اان الم ارك ااز والم سس ااات ح ااو ،الى ااالم الت ااي تُىن ااأل
بمسائ ،التحكيم ،حي

يكون لهذه المراكز لوائم تن م دمطهاا ،بماا فاي ذلاك مساثلة مسا ولية المركاز

والمحكمين دن ا خ اء المرتكبة أ ناء الىمطية التحكيمية.
ويالحا َّ
أن سالبيااة م سسااات التحكاايم تاانج ضاامن لوائحهااا دطااأل حصااانة المركااز ماان أيااة
ُ
مس ولية في حالة ارتكاب أخ اء تصدر دنها أو دن محكميها ،حي

تنج المادا

(  ) 54م اان قواد ااد مرك ااز الق اااهرا اضقطيم ااي لطتحك اايم التج ااارر ال اادولي دط ااأل َّأنا اه "ال يىتب اار أر م اان
المحكمين أو المركز أو أر من أدضاء مجطس يدارته أو مو سيه مس والل تجاه أر خج دان أر
فى ،أو امتناع فيما يتىطق بثر وسيطة من وسائ ،حسم المنازدات أو يجراءاتها".
يتضام ماان هاذا الاانج أن المركاز قااد قارر حصااانة م طقاة لطمحكمااين ،ولطمركاز ولطمااو سين
فيه دن ك ،ما قد يصدر دنهم بمناسبة حسم النزاع(.)1
نصت دطأل ذلك سرفة التجارا الدولية في المادا (  ) 54والتي تنج دطأل أنه "ال يكون
كما َّ
المحكمااون أو الهيئااة أو أدضااا ها أو سرفااة التجااارا الدوليااة أو مو سوهااا أو الطجااان الو نيااة لغرفااة
التجارا الدولية مسئولين تجاه أر رف كان دن أر دم ،أو تصرف أو يسسا ،متىطق بالتحكيم".
( )5ددنان الحافي  :المرج السابق ،ج . 545
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نصت المادا (  ) 4/54من قوادد جمىية المحكمين ا مريكية دطاأل يدسااء كا ،مان
وأيضال َّ
م سسات التحكيم والمحكمين من المس ولية تجاه أر رف دن أر تصرف أو يهما ،،فيماا يتىطاق
بالتحكيم أو الوسا ة التي تتم بقال لقواددها ،وقد تبىها في ذلك بىاو م سساات التحكايم ،كقواداد
م سسااة التحكاايم الهولنديااة بمقتضااأل التىاادي ،الااذر أدخطتااه دطااأل قواداادها فااي دااام  ،5945حي ا
نصت المادا (  ) 55دطأل يدساء الم سسة التحكيمياة وجميا أدضاائها والمادير وكاذلك المحكماين،
َّ
وتقرر قوادد جمىية التحكيم االي الية بمقتضأل نج المادا (  ) 54من قوادادها الصاادرا فاي داام
 5946أن هذه الجمىية تقدم خدماتها دون أدنأل مس ولية دطيهاا ،أو دطاأل أدضاائها أو ا
الذين تىينهم ب ك ،مبا ر أو سير مبا ر ،كما تقرر صراحةل َّ
أن ا

اخاج

راف يجب أن يكوناوا داالمين

أنهم بمقتضأل اختياار هاذه القواداد قاد تناازلوا دان أر حاق فاي االددااء بالمسا ولية دان أياة أضارار
الما لم تن ث دن الغش ،أر أنها أوردت حالة وحيدا لطمس ولية هي حالة وجود سش(.)1
أما بالنسبة لمركز تحكيم ح ،الخالفات التجارية في فطس ين ،فقد نج في المادا
(  ) 14دطاأل أن "ُيىتباار المحكمااون والهيئااة االست ااارية والمركااز ومو سااوه وجميا الىااامطين فيااه فااي
ح ،من أية مس ولية تجاه أيال كان دن أية واقىة أو دم ،أو امتناع يتىطق بثر تحكيم"
يتضام مان هااذا الانج أن حصاانة المحكمااين جااءت م طقاة ،حيا

ال تترتاب أياة مسا ولية

دطااأل المركااز أو المحكمااين فيمااا يصاادر داانهم دنااد ممارسااة دمطهاام ،ساواء القيااام بىماا ،أو االمتناااع
دن دم.)2(،
دخ ص يلد أو مبازى صمؤلليت التحز ع حيصلت أو تتح ا مو أ ة ملؤصل ة تجيه الخ صع ىدو
أ ة أخطيء د بتز هي المبزدى أص المحزمدصوا فجديءت ليل دة مؤللديت التحزد ع د دصص تقدبب

( )5هد دبد الرحمن  :المرج السابق ،ج . 411
( )1ددنان يوسف الحافي  :المرج السابق ،ج . 546
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يى دديء المبزددى صالمحزمددصو مددو الملددؤصل ة ىددو أم فاددا أص امتددديع ىددو فاددا تجدديه أم ددخص.
صلزو ه ا األمب ث ب التليؤا حصا جصاى اإلى يء المل ق مو الملؤصل ة؟
ُ
تىددت اآل ارء حو ،اضجابة دطأل هذا التساا  ،،فيار الابىو أن أر مركاز تحكايم ال يمطاك
ااء دطااأل
ااء مساابقال ماان المس ا ولية ،يذ ي َّن اضدساااء المساابق ال يتقاارر يال بنا ل
قانون اال ماانم أر محكاام يدسا ل
نج القانون أو اتساق ال رفين في حدود القاانون ،أماا اضدسااء الاوارد فاي لاوائم م اركاز التحكايم فهاو
ااء اتساقي اال ماان المس ا ولية ،ولكاان اضدساااء
لاام ي اثت وفقل اا لاانج قااانوني ،ينمااا ُين اار يليااه بادتباااره يدسا ل
االتساااقي أو التىاقاادر ال ي اام ،الغااش أو الخ ااث الجساايم ،وماان اام ُيسااث ،المركااز فااي حالااة ارتكاااب
راف(.)1

سش أو خ ث مهني جسيم سبب ضر الر حد ا

وير البىو اآلخر أنه بقال لطتكييف التىاقادر يمكان لأل اراف االتسااق دطاأل اضدسااء مان
المس ولية(.)2
وياار الباح ا

َّ
أن وض ا

اار اضدساااء المساابق ماان المس ا ولية ماان قباا ،م اركااز وم سسااات

التحكيم ال ُيىسي المركز من المس ولية ،نه ال يجوز وض هذا ال ر قب ،تحقق الضرر ،كما أن
هذا ال ر ُيىد من قبي ،الغش ،وأيضال الىطم باضدساء المسبق من المس ولية من قب ،المحكمين في
الحي ة والحذر والدقة في أداء مهمتهم.
مراكز التحكيم سوف يجىطهم ال يتوخون ْ

( )5فتحااي والااي  :قااانون التحكاايم فااي الن ريااة والت بيااق،
الحافي  :المرج السابق ،ج . ) 545

 ،5االسااكندرية ،من ااثا المىااارف ،ساانة  ،1114ج ُ (149م ااار لااه لااد  /داادنان

( )1هد دبد الرحمن  :المرج السابق ،ج . 415
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الم حث الثيدي
ط اة ملؤصل ة المحزع صمجيلهي صالقيدصو الصاج التط ق ى هي
ن ا الر لمااا يت ط ا يليااه رفااا خصااومة التحكاايم ماان ييجاااد حاا ،داااد ،وحكاام سااديد لموضااوع
خصااومتهما ،ف ا َّن ذلااك يقتضااي ماان المحكاام االلت ازام بثقصااأل درجااات الحاارج ،لتجنااب الوقااوع فااي
أخ اء ت ر دطأل سير الىمطية التحكيمية ،وتهدد جسور ال قة بين المحكم والمحتكمين ،فالمحتكمين
لاام يختاااروا التحكاايم كوساايطة لسااو منازداااتهم يال داان ييمااان دميااق بالىدالااة المن ااودا ماان المحكاام
الذر اختاروه ،والذر يجب دطيه أن يتمت بمستو رفي من ا خالق وقدر دا ،من التبصر.
ااء دط ااأل ذل ااك كان اات الحاج ااة ُمطح ااة يل ااأل مىرف ااة بيى ااة ومج ااا ،مسا ا ولية المحك اام د اان
بن ا ل
ا خ اااء الت ااي ق ااد يرتكبه ااا أ ن اااء السص اا ،ف ااي الخص ااومة التحكيمي ااة ،وال ااأل مىرف ااة الق ااانون الواج ااب
الت بيق دطأل هذه المس ولية ،لذا سوف نىالج في الم الب اآلتية ،بيىاة مسا ولية المحكام ،مجاا،
مس وليته ،والقانون الواجب الت بيق دطأل مس ولية المحكم ،دطأل النحو اآلتي-:

المط

األصا

ط اة ملؤصل ة المحزع
نتناو ،في هذا الم طب مىالجة بيىة مسا ولية المحكام فاي ا ،دادم وجاود تن ايم قاانوني
خاج لها في الك ير من الت ريىات ،يمكنه تحديد كيسية مساءلة المحكم دن ا خ اء أو ا ضارار
التي قد تصيب أحد ا

راف أ ناء السص ،في الخصومة التحكيمية ،وازاء هذا السرال القانوني ،اار

جااد ،فقهااي وقضااائي حااو ،تقرياار مسا ولية المحكاام ماان ددمااه ،ذلااك َّ
أن المحكاام ُيىااد خصاال دادياال
ااء دطااأل اتساااق ا
يمااارس مهمتااه بنا ل

ااء دطااأل هااذا االتساااق تن ااث حقااوق والت ازمااات ل رفيااه،
اراف ،وبنا ل
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وبالتالي تترتب مس ولية دطأل المحكم يذا ما خالف هذه االلتزامات ،كما أنه في ذات الوقت يماارس
مهمة ذات بيىة قضائية.
لااذلك ،ف ا ن المس ا ولية التااي تق ا دطااأل داااتق المحكاام قااد تكااون مس ا ولية أدبيااة ،وقااد تكااون
جنائية وقد تكون مدنية أيضال ،وهذه المس وليات نىالجها تبادال دطأل النحو اآلتي- :
أصلً :الملؤصل ة األ ة
ُيسااث ،المحكاام أدبياال نتيجااة لمااا قااد يصاادر دناه ماان تصارفات أو أفىااا ،مسااتهجنة ،قااد تمااس
قيمة أدبية أو أخالقية أو دينية حد ا

راف ،بحي

ير
تطحق هذه االساءات ضر الر مىنويال يكون له تث ال

أقااو ماان الضاارر المااادر ،وا َّن الواق ا الىمطااي لاام ُي هاار دطااأل ماار قضااايا التحكاايم حالااة واحاادا يمكاان
االستناد يليها في أن ُمحكمال تم يدانته ،ومن م مساءلته أدبيال دن م  ،هذه التصرفات(.)1
ثيد يً :الملؤصل ة الجديئ ة

()2

ُيسث ،المحكم جنائيال فاي حالاة ارتكاباه فىاالل ُيىاد جريماة يىاقاب دطيهاا القاانون ،م ا ،ارتكاباه
جريمة الر وا ،بحي

ُيىد المحكم في هذه الحالة في حكم المو ف الىام ،حتاأل ت باق دطياه دقوباة

الر وا التي ت بق دطأل المو ف الىام ،وذلك بحساب ماا أ اارت يلياه الماادا(  ) 5/555مان قاانون
الىقوبات المصرر(.)3
لكاان ماان الناحيااة الىمطيااة ،فااان يمكانيااة مساااءلة المحكاام جنائي اال تُىااد ماان المسااائ ،النااادرا
الحاادو  ،يذ لاام تُ اار كتااب السقااه القااانوني يلااأل أيااة حالااة تاام فيهااا ييقاااع دقوبااة جنائيااة دطااأل محكاام
بسبب ارتكابه جريمة تتىطق بىمطية التحكيم.
ثيلثيً :الملؤصل ة الم د ة
( )5كرم محمد النجار  :المرج السابق ،ج . 156
( )1ددنان يوسف الحافي  :المرج السابق ،ج . 595
( )5نصت المادا ( ) 5/555مان قاانون الىقوباات المصارر دطاأل أناه " ُيىاد فاي حكام الماو سين فاي ت بياق نصاوج هاذا السصا ( ،البااب ال الا
الخاج بر وا المو ف الحكومي )  -5المحكمون.
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يخضا ا المحك اام لقواد ااد المسا ا ولية المدني ااة الىقدي ااة ف ااي دالقت ااه ما ا أ ااراف الناازاع ،بينم ااا
يخض لقوادد المس ولية التقصيرية في دالقته بالغير ،أو في حالة ب االن الىقاد ،لاذلك ُي اتر أن
يرتكااب المحكاام خ اثل ينااتج دنااه ضاار الر بثحااد الخصااوم أو بااالغير حتااأل تترتااب مس ا وليته( ،)1يال أن
ثن مس ولية المحكم ال تجد لهاا أساساال فاي الىالقاة التىاقدياة
هناك رأر في السقه يذهب يلأل القو ،ب َ
المبا را التي تجم بين المحكم والخصوم ،واَّنما في المهمة التي ي ديها المحكام كقااو لهام ،ومان
اام ت بي ااق المسا ا ولية المهني ااة ،والت ااي تتج اااوز المسا ا ولية الىقدي ااة والتقص اايرية ،وذل ااك ب ااالن ر يل ااأل
ال بيىة الخاصة لمهمة المحكم(.)2
ااء دطااأل مااا ساابق ،سانتناو ،المسا ولية المدنيااة ماان خااال ،المسا ولية الىقديااة والمسا ولية
بنا ل
أر الاابىو بت بيااق قوادااد المس ا ولية
التقصاايرية المتىااارف دطيهمااا فااي القااانون الماادني ،وماان اام ر ْ
المهنية كثساس لمس ولية المحكم.

أصلً :الملؤصل ة الاق ة ل محزع
تتحقق المس ولية الىقدية بوجه دام دند اضخال ،بالتزام دقدر ،سواء تم  ،هذا اضخال ،بىدم تنسياذ
االلت ا ازم الىقاادر ،أو التااثخير فااي تنسيااذه ،أو تنسيااذه ب ااك ،مىيااب ،أو تنسيااذه ب ااك ،جزئااي( ،)3ودطيااه
يكون المحكم مس والل مس ولية دقدية فاي حالاة دادم قياماه بمهمتاه بىاد قبولاه لهاذه المهماة ،أو دادم
يتمامه المهمة دون دذر ،أو كان حكمه م وبال بالغش أو التدليس(.)4

( )5سيد أحمد محمود  :ن ام التحكيم ( دراسة مقارنة بين ال ريىة اضسالمية والقانون الوضىي الكويتي والمصرر ) ،ج . 169
( )1هد محمد دبد الرحمن  :المرج السابق ،ج . 594
( )5دبد الرحمن بن دبد اهلل الىجالن  :المس ولية الىقدية لطمحكم ،جامىة اضمام محماد بان ساىود االساالمية ،سانة 1114م  ،ج  / 1ييااد جااد
الحق  :المرج السابق ،ج . 555
( )4فنسان  :بند  ،454ج  . 5144روبير  :بند  ،561ج  ( 519-514م ار له لد  /فتحي والي :المرج السابق ،ج . ) 955
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وي تر توافر ر ان لتحقق المس ولية الىقدية ،وهما ] 5 [ :أن يكون هنااك دقاد صاحيم
بااين رفااي الىقااد ،ف ا ذا لاام يكاان هناااك دقااد فالمس ا ولية ال تكااون دقديااة ] 1 [ ،وقااوع ضاارر نتيجااة
اضخال ،بااللتزامات التىاقدية المترتبة دطأل الىقد(.)1
اداء ،وم اان اام فا ا ن يخاللااه ب ااثر الت ازام م اان
فالىقااد أو اتساااق التحك اايم هااو مص اادر الت ازام المحك اام ابتا ل
ااء دطااأل هااذا الىقااد أو االتساااق يجىطااه مرتكباال لخ ااث دقاادر يوجااب
االلت ازمااات المطقاااه دطااأل داتقااه ،بنا ل
مس وليته دن هذا الخ ث يذا ترتب دطيه ضر الر بثحد ا

راف.

والخ ث الىقدر هو سطوك المتىاقد دطأل نحو يتنافأل م ما التزام به في الىقد(.)2
"ومن أم طة خ ث المحكم أن يمتن دن الحكم بدون أر دذر مقبو ،،أو أن يجاوز الميىاد
المقرر له ،أو أن يتسبب في ب الن حكمه مر يرج يلأل يهمالاه أو خ ئاه ،فيكاون قاد تسابب فاي
ضااياع وقاات الخصااوم وجهاادهم دون جاادو  ،أمااا يذا أُب اا ،حكاام المحكاام ولاام يكاان لااه دخاا ،فااي هااذا
الب الن فال ُيسث ،بالتىويو”(.)3
أما الضرر فهو ا ذ أو التىدر الذر ين ث دن اضخال ،بااللتزام الىقدر ،وقد يكون هاذا
الضرر ماديال أو مىنويال( ،)4ومن أم طة الضرر المادر تسبب المحكم حد ا
وما اان أم طا ااة الضا اارر المىنا ااور يسا اااءا المحكا اام حا ااد ا

اراف بخساارا مالياة،

ا اراف فا ااي ا ارفه أو سا اامىته أو مكانتا ااه

االجتمادية.
بناء دطأل ذلك ،ف َّن المحكام يكاون مسا والل يذا قصار باثداء االلت ازماات المطقااه دطاأل داتقاه،
ل
يال أن مسا وليته ال ترقااأل يلااأل المسااتو الااذر يساامم لأل اراف بااثن يقاادموا ددااو بمخاصاامته أسااوا
بالقضاااا ،واَّنمااا يكااون ااثنه فااي ذلااك ااثن أر ااخج دااادر ُي الااب بتىااويو داان خ ااث ارتكبااه
( )5دبد الرزاق السنهورر  :المرج السابق ،ج  464وما بىدها .
( )1وائ ،تيسير محمد دساف  :المس ولية المدنية لط بيب ،رسالة ماجستير ،جامىة النجاح الو نية ،سنة  1114م ،ج . 4
( )5أحمد أبو الوفا  :التحكيم االختيارر واالجبارر ،المرج السابق ،ج . 154 ، 155
( )4وائ ،تيسير محمد دساف  :المرج السابق ،ج . 4
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وساابب ضاار الر لطغياار ،حيا

ترفا دطيااه الااددو باااضجراءات المىتااادا لرفا الاادداور الىاديااة ،وتُحاادد

المحكمة المختصة بن رها بقال لطقوادد الىامة(.)1
ثيد يً :الملؤصل ة التق

ب ة ل محزع

يا ااذهب رأر فا ااي السقا ااه يل ا األ القا ااو ،بثَّن ا اه ال يمكا اان تكييا ااف مس ا ا ولية المحكا اام دطا ااأل أنها ااا مس ا ا ولية
دقدي ااة دائما اال ،حيا ا

ين هن اااك ح اااالت تك ااون فيه ااا مسا ا وليته تقص اايرية ،يذ ين المحك اام ُيىتب اار مسا ا والل

مسا ا ولية تقص اايرية د اان ا خ اااء الت ااي تص اادر دن ااه أ ن اااء الىمطي ااة التحكيمي ااة وتطح ااق ض اار الر با االغير،
والمقصود بالغير هنا هو َمن ليس رفال في التحكيم ،بحي

ال تكون له دالقة تىاقدية م المحكم(.)2

كذلك يتم مساءلة المحكم وفقال لقواداد المسا ولية التقصايرية فاي حالاة تحيازه حاد ا
ددم يفصاحه دان الىالقاات أو المصاالم التاي ترب اه بثحاد ا

اراف ،أو

اراف ،أو فاي حالاة الغاش ،أو التوا ا ،

وفي جمي تطك الحاالت ال يكون أمام المحتكمين المتضررين من تطك التصرفات يال أن ي طبوا مساءلة
المحكم وفقال لقوادد المس ولية التقصيرية المنصوج دطيها في القانون المدني(.)3
والمسا ا ولية التقص اايرية تق ااوم دن ااد اضخ ااال ،ب ااالتزام ق ااانوني د ااام وه ااو االلتا ازام بى اادم اضضا ارار
بالغير( ،)4يذ َّ
ين المس ولية التقصيرية ال دخ ،لإلرادا في يحادا

ارهاا القانونياة ،با ،القاانون هاو الاذر

يرت ااب اره ااا ،ذل ااك أن ااه ال توج ااد راب ااة دقدي ااة ب ااين المس اائو ،والمض اارور ف ااي المسا ا ولية د اان السى اا،
الضار(.)5

( )5محمد امين فضطون  :المرج السابق ،ج  / 545أحمد أبو الوفا  :المرج السابق ،ج . 155
( )1سيد أحمد محمود  :ن ام التحكيم ،المرج السابق ،ج . 511
( )5حمد حمود الصان

 :المرج السابق ،ج . 64

( )4دباد الارزاق السانهورر  :المرجا الساابق ،ج  / 444يياااد محماد جااد الحاق  :ماد لازوم الخ ااث كاركن مان أركاان المسا ولية التقصايرية فااي
م ااروع الق ااانون الم اادني السطسا ا يني ،مجط ااة الجامى ااة االس ااالمية لطد ارس ااات االس ااالمية ،المجط ااد الى ا ارين ،الى اادد ا و ،،س اانة  ،1151ج /115
موسأل أبو مطوح  :المرج السابق ،ج . 51
( )6موسأل أبو مطوح  :المرج السابق ،ج . 56
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كمااا َّ
أن المسا ولية التقصاايرية تختطااف داان المسا ولية الىقديااة ،فالمسا ولية التقصاايرية تقااوم دنااد
أر دناادما ُيخاا ،أحااد ا
داادم وجااود راب ااة دقديااة بااين ال ارفينْ ،

اراف بالواجااب القااانوني الىااام بىاادم

أما المس ولية الىقدية فتت طب وجود دقد صحيم بين ال رفين،
اضضرار بالغير فيصب الغير بالضررَّ ،
وأن يك ااون الض اارر ناتجا اال د اان اضخ ااال ،بااللت ازم ااات الىقدي ااة المترتب ااة دط ااأل ه ااذا الىق ااد م اان قب اا ،أح ااد
رفيه( ،)1كما َّ
أن هناك أوجه اختالف أخر سبقت اض ارا لها.
ت ريبال دطأل ما سابق ،فا َّن المسا ولية التقصايرية تقاوم دنادما ال يوجاد دقاد ،أو كاان الىقاد باا الل
ب النال م طقال لتخطف أحد ا ركان الجوهرية فيه ،ودند تحقق هذا الوض ال يمكن محاسابة المحكام دان
اضخال ،بالتزامات ناتجة دن دقد منىدم.
ثيلثيً :الملؤصل ة المهد ة
كمااا رأين ااا ف َّن اه يمك اان مساااءلة المحك اام وفق اال لقواد ااد المس ا ولية الىقدي ااة ،أو وفق اال لقواد ااد المسا ا ولية
التقصايرية ،يال َّ
أن هناااك أرياال فااي السقاه يار أنااه يتىاذر ت بيااق أحكااام أر مان المسا ولية الىقديااة أو
التقصاايرية دطااأل مس ا ولية المحكاام ،بحي ا

ادتباار هااذا الارأر أن أساااس مسا ولية المحكاام تتااردد بااين

صسته كقاو لطخصوم وبين صطته بهم ،كما َّ
أن مس ولية المحكم ال تجد أساسها في الىالقة القوية
التااي ت ارب بااين المحكاام والمحتكمااين ،وانمااا يكااون أساسااها فااي المهمااة التااي ي ديهااا المحكاام كقاااو
خاج لهم ،ولهذا يجب تجاوز الىقد كثساس لطمس ولية يلأل ت بيق قوادد المس ولية المهنياة ،والتاي
بدورها تتجاوز المس ولية التقصيرية والىقدية ،لكون مهمة المحكم لها اب خاج قاد يتىاارو ما
أحكااام أر ماان المسا وليتين ،فقوادااد المسا ولية المهنيااة مرجىهااا القااانون والىااادات المهنيااة ،وهااذا مااا
يجىطهااا تقتاارب ماان مسا ولية المحكاام ،حيا

يقاار القااانون ممارسااته لمهمتااه ،وماان اام تاادخ ،الىااادات

( )5يياد جاد الحق  :المرج السابق ،ج . 554
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المهنية في ك ير من جوانب هذه المهمة ،لذلك ف َّن هذا النوع من المس ولية قد يكون أك ار مالءماة
اللتزامات المحكم(.)1
ْبيد أن هناك رأر في السقه القاانوني فَّناد الارأر الساابق ،و أر فاي الىباارات المساتخدمة فاي
تثييااد فك ارا المس ا ولية المهنيااة لطمحكاام أنهااا دبااارات رنانااة وجذابااة ،لكنهااا تُح تم ا ،المحكاام الت ازمااات
تتجاااوز ك االل ماان المس ا ولية الىقديااة والتقصاايرية ،وهااذا يتىااارو م ا المساااهيم القانونيااة السااائدا فااي
مجااا ،المسا ولية ،يذ ي َّن االلت ازمااات التااي سااوف يتحمطهااا المحكاام لاان تقتصاار دطااأل تطااك االلت ازمااات
التي يطتزم بها في الىقد المبرم بينه وبين ا

اراف ،باَّ ،
ين هنااك الت ازماات يسرضاها قاانون التحكايم،

يكون الهدف منها الوصو ،يلأل حكم ينهي النزاع(.)2
وياار الباح ا

َّ
أن المس ا ولية التااي يخض ا لهااا المحكاام قااد تكااون مس ا ولية دقديااة ف اي حالااة

ااء دطااأل اتساااق التحكاايم ،وقااد تكااون مس ا ولية
يخاللااه بااالتزام ماان االلت ازمااات المطقاااه دطااأل داتقااه بنا ل
أم اا القااو ،بااث َّن المس ا ولية الواجااب ت بيقهااا دطااأل
تقصاايرية فااي حالااة يخاللااه بااالتزام فرضااه القااانونَّ ،
خ ث المحكم هي المس ولية المهنية ،فهذا قاو ،يجاناب الصاواب ،يذ ي َّن المسا ولية المهنياة ال يمكان
ت بيقها يال دطأل أ خاج يمارسون مهنال بصسة مستمرا ودائمة ،بينما المهمة التي يقوم بها المحكم
هي مهمة ب ابىها م قتة ،تنتهاي بانتهااء القضاية التاي تام اختيااره لطسصا ،فيهاا ،كماا َّ
أن المحكام قاد
يسص ،في قضية واحدا وا ،حياته ،فكيف تكون مس وليته يذن مهنية؟ ،م أناه مان المىاروف أن
المسا ولية المهنيااة تقااوم لااد أصااحاب المهاان المحتارفين فااي حالااة خااروجهم داان القوادااد وا صااو،
المتىطقة بمهنتهم ،والتي يكون مرجىها القانون والىادات المهنية.
وفي الغالب تكون مس ولية المحكم مس ولية دقدياة -كاون االتسااق هاو أسااس قياام المحكام
بمهمتااه  -يذا تاوافرت اارو مىينااة وهااي ] 5 [ :وجااود اتساااق دطااأل التحكاايم مسااتوفيال جميا أركانااه
( )5هد دبد الرحمن  :المرج السابق ،ج . 594
( )1أبو الىال النمر  :المرج السابق ،ج . 545
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و رو صحته ] 1 [ ،أ ْن يكون هناك خ ثل نتيجةل لىدم التزام المحكم باتساق التحكيم ] 5 [ ،حدو
ض اارر ح ااد الخص ااوم ،ولك اان هن اااك ح اااالت اس اات نائية تك ااون فيه ااا مسا ا ولية المحك اام ذات بيى ااة
تقصاايرية ،كمااا فااي حالااة ب ااالن اتساااق التحكاايم أو فااي حالااة يلحاااق ضاار الر بااالغير ،أو داادم الت ازام
المحكم بالمبادئ ا ساسية لطتقاضي أو ددم السير بالتحكيم بمبادئ الىد ،واضنصاف.

المط

الثيدي

مجيا ملؤصل ة المحزع
فااي الحالااة التااي يااتم فيهااا يق ارار مس ا ولية المحكاام ،وبالتااالي مساااءلته داان ا خ اااء التااي
يرتكبهااا أ ناااء ممارسااته لمهمااة التحكاايم ،ف نااه يجااب تحديااد مجااا ،ت بيااق هااذه المسا ولية ،ماان حيا
كونهااا مسا ولية واسااىة ت اام ،مساااءلة المحكاام داان جميا أخ ائااه ،أم َّ
أن هااذه المسا ولية محصااورا
دطأل نودية مىينة من ا خ اء ،أو بمىنأل خر هُ ،يسث ،المحكم دن كا ،خ اث ساواء كاان جسايمال
أو بسي ال ،أو فق ُيسث ،دن ا خ اء الجسيمة دون ا خ اء البسي ة؟
لقد هر اتجاهان في اضجابة دطأل هذا التسا -:،
التجيه األصا :صجص مليءلة المحزع ىو زيفة األخطيء ال ي ب ة ىدو
ي اار أص ااحاب ه ااذا االتج اااه يل ااأل ض اارورا مس اااءلة المحك اام د اان كاف ااة أخ ائ ااه الت ااي يمك اان أن
يرتكبه ااا دون االلتس ااات يل ااأل جس ااامة الخ ااث م اان ددم ااه ،ويس ااتند ه ااذا الا ارأر يل ااأل أن المحك اام يىتب اار
خصال داديال كغيره من حاد الناس ،وهو بذلك يجب أال ُيمنم حصانة دن أر أخ اء تصدر دنه
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خااال ،أدائااه مهمااة التحكاايم ،وفااي حااا ،بااوت خ ئااه ترفا دطيااه الااددو باااضجراءات المىتااادا لرف ا
الدداور الىادية بقال لطقوادد الىامة(.)1
ويضيف أصحاب هذا االتجاه َّ
أن المحكم ال يىتبر قاضايال باالمىنأل السناي الادقيق ،وان كاان
يم ا اارس مهما ااة ذات بيىا ااة قضا ااائية ،فها ااو ال يتمت ا ا بالضا اامانات المقا ااررا يلا ااأل القضا اااا ،وال يطتا اازم
الخصوم ب تباع يجراءات مخاصمة القضاا دند م البة المحكم بالتىويو ،وبالتاالي هاو ُيساث ،دان
أر خ ااث يرتكبااه ،وماان أم طااة ا خ اااء التااي قااد يرتكبهااا المحكاام ،أن يمتن ا داان يصاادار حكمااه فااي
الخصومة المىروضة دطيه بدون سبب أو دذر مقبو ،،أو أن يكون الميىاد المحدد ضصدار حكمه
قااد فااات ،أو أن يكااون ب ااالن الحكاام بساابب ارجا لااه ،يمااا ضهمالااه أو نتيجاةل خ اااء صااادرا دنااه،
فيكااون بااذلك سااببال رئيس اال فااي ضااياع وق اات الخصااوم وجهاادهم دون جاادو وفائاادا( ،)2كااذلك ُيس ااث،
المحكم في حالة يخالله بمبدأ من المبادئ ا ساسية لطتقاضي ،وهي المسااواا باين الخصاوم واحتارام
حقوق الدفاع واحترام مبدأ المواجهة التي سبق الحدي

دنها(.)3

وتجدر اض ارا يلأل َّ
أن ما يصدر دن المحكم من أخ اء أو أ ياء تافهة وسير م را فاي
أن يم ااارس س ااط ته
الحك اامُ ،يست اارو د اادم مس اااءلته دنه ااا ،وه ااذا م ااا يسرض ااه المن ااقَّ ،ن لطمحك اام ْ
التقديرية خال ،أدائه لمهمته ،يضافة لط بيىة الخاصة لمهمة التحكيم ،وهذا ما يدف به يلأل محاولة
االجتهاد ليص ،بالخصومة يلأل الحكم الصحيم ،وهاذه المسااحة مان االجتهااد والساط ة التقديرياة قاد
يكااون فيهااا الص اواب وقااد يكااون الىكااس ،لااذلك ال يجااب مساااءلة المحكاام يال فااي الحاااالت السااابق
ذكرها ،والقو ،بغير ذلك يىني وضا المحكام فاي حالاة سيار مساتقرا نسسايال ،واحجاماه دان االجتهااد

( )5كرم محمد النجار  :المرج السابق ،ج  / 154أبو الىال النمر  :المرج السابق ،ج . 564
( )1أحمد أبو الوفا  :المرج السابق ،ج . 155
( )5اياس بن منصور الراجحي  :المرج السابق ،ج . 515
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واضبداع ،وما يلأل ذلك من تث يرات سطبية دطأل مجريات الخصومة التحكيمية ،ا مر الذر ال يمكان
قبوله ،خاصةل في ن ام التحكيم(.)1
التجيه الثيدي :صجص مليءلة المحزع ىو األخطيء الجل مة فقط
يذهب أصحاب هذا االتجاه يلأل ددم مساءلة المحكم دن ك ،ما يصدر دنه من أخ اء أ نااء
ممارسته لمهمة التحكيم ،ب ،يجب مساءلته دن ا خ ااء الجسايمة فقا َّ ،ن المهماة التاي يمارساها
المحكاام هااي مهمااة ذات اااب قضااائي خاااج ،وماان َام يجااب تااوفير نااوع ماان الحصااانة والحمايااة
لطمحكم ،ومنحه نودال من ال ىور با من واالستقرار دند أداء مهمته(.)2
ودطيااه دنااد مساااءلة المحكاام داان ا خ اااء التااي يرتكبهااا ،فالمساااءلة يجااب أن تكااون داان
ا خ اااء الجساايمة أو المتىماادا ،أو دنااد اسااتخدام المحكاام وسااائ ،تدليسااية أو تطقيااه ر ااوا ماان أحااد
ا

راف ،ومن َم يجب أال ُيسث ،دن ا خ اء اليسيرا.
و بقال لهذا االتجاه ف َّن المس ولية تنىقد في حالتين-:
 -5حال ااة الخ ااث الىم اادر ،حيا ا

يتا اوافر قص ااد اضس اااءا أو ني ااة اضضا ارار دن ااد ممارس ااة يجا اراءات

التقاضي ،فيكون القصد من هذه اضجراءات هو النكاية بالخصم واضضرار به.
 -1حالاة الخ ااث سياار الىماادر الااذر ُيىباار دنااه باضهمااا ،وداادم التبصاار أو الحاارج ،وال يكسااي فيااه
مجرد الخ ث البسي  ،وانما يجب أن يكون وجه الخ ث فيه جسيمال ب ك ،مطحو (.)3
وقد واجه هذا االتجاه الىديد من االنتقادات أهمها-:
 -5ددم وجود ضاب دقيق لطتسرقة بين الخ ث اليسير والخ ث الجسيم.

( )5ددنان يوسف الحافي  :المرج السابق  ،ج . 411
( )1كرم محمد النجار  :المرج السابق ،ج . 154 ،155
( )5أحمد ماهر زسطو : ،ار يلغاء ا حكام بىد تنسيذها ( قاددا يدادا الحالة الأل ما كانت دطيها )،
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 ،1ج . 414

َّ -1
ين تحديد مس ولية المحكم با خ اء الجسيمة فق يدف المحكم يلأل دادم الىناياة ودادم م اردااا
الحي ة والحذر أ ناء ممارسة مهمة التحكيم.
ْ
َّ -5
ين مساااءلة المحكاام داان ا خ اااء الجساايمة فق ا سااوف ياادف الناااس يلااأل داادم ال قااة فااي ن ااام
اراف داان ريااق ت ااديد

التحكاايم ،وماان اام يجااب التركيااز دطااأل رواب ا ال قااة بااين المحكاام وا
صون لمهمة التحكيم ذاتها من دب
المس ولية وليس تخسيسها ،وفي ذلك ْ

بىو المحكمين.

 -4المحكم يتطقأل أتىابال ،ومن َم يجب دطيه تحم ،مخا ر المهمة كامطة(.)1
ااهين ،بحيا
وهناك رأر في السقه يقف موقساال وسا ال باين االتج ْ

يار َّ
أن المسا ولية ال يجاب

أن تنحصار فقا فااي حالاة الخ ااث الىماادر ،أر قصاد اضضارار ،باا ،يجاب أال يسااتبىد بصااسة حتميااة
وتطقائياة ماان ن اااق المسا ولية الخ اث البسااي  ،بحيا

ينبغااي لقيااام المسا ولية أن يااتم الن اار يلااأل كاا،

حالة دطأل حده.
وف ااي الواقا ا ال يقا ا تدم ه ااذا ال ا ارأر حا االل دمطيا اال مطموسا اال ،يذ يناااه ي ااركن يل ااأل القض اااء لتقريا اار
المسا ولية فااي كاا ،حالااة بحسااب روفهااا ،دون أن ُيقاادم لطقضاااء مااا يسااادده فااي الك ااف داان وجااه
وضاب الخ ث الموجب لطمس ولية(.)2
وي يااد الباح ا

االتجاااه ا و ،الااذر ي اذهب يلااأل مساااءلة المحكاام داان كافااة ا خ اااء التااي

يرتكبه ااا  -ما ا اسا ات ناء ا خ اااء أو ا

ااياء اليس اايرا َّ -ن حص اار مسا ا ولية المحك اام ف ااي الخ ااث

الجسيم يحو ،دون يقرار مس ولية المحكم ،لىدم وجود مىيار دقيق يوضم السرق بين الخ ث اليساير
والخ ث الجسيم ،يذ ي َّن ا ت ار أن يكاون الخ اث الاذر ارتكباه المحكام جسايمال حتاأل تتقارر مسا وليته،
سي در يلأل تنص ،وتهارب المحكام مان المسا ولية ،بحجاة أن داما ،الجساامة والغاش فاي الخ اث لام
يتوفر ،كما َّ
أن الم رع السطس يني والم رع المصرر لم يتضامنا أياة قواداد تىاالج مسا ولية المحكام،
( )5هد محمد دبد الرحمن  :المرج السابق ،ج . 411 ، 414
( )1أحمد ماهر زسطو : ،المرج السابق ،ج . 415 ، 416
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ولو أراد الم رع وض قوادد خاصة ب قرار مس ولية المحكم دن ا خ اء الجسيمة لسى ،ذلك ،كماا
فىاا ،بالنساابة لتقرياار مسا ولية القاضااي داان الغااش والخ ااث المهنااي الجساايم ،ا ماار الااذر ُيىااد بم ابااة
دلياا ،واضاام دطااأل َّ
أن الم اارع أراد بااذلك يخضاااع مس ا ولية المحكاام لطقوادااد الىامااة فااي المس ا ولية
المدنية ،ومن خال ،يخضاع المحكم لقوادد المس ولية المدنية المنصوج دطيها في القانون المدني
اير
والمىروفة سطسال ،تتحقق السردة الم طوبة في التحكيمَّ ،ن تقدير الخ ث سواء أكان جسيمال أم يس ال
يحتاج يلأل وقت وي ،،وهذا من ثنه ي الة أمد التحكيم.
صُثدديب التلدديؤا ىددو الجهددة التددي تبفددع ى هددي ىددصى الملددؤصل ةا فهددا تبفددع ى ددد المحزددع
ال م

ب ىدو الخطخ؟ أع ى د جهة ه ئة التحز ع خزم هي؟
اضجابة دطأل هذا التسا  ،تت طب التمييز بين حالتين-:

الحيلة األصلد :ي ا زيو الخطخ

ب أثديء ل ب يجباءات التحز ع

يذا كان الخ ث قد صدر أ ناء سير يجراءات التحكيم وترتاب دطياه ضار الر بثحاد ا

اراف أو

كطيهما ،ف نه يرتب مس ولية خصية دطأل المحكم المتسابب بالضارر ،ب ار ي باات دادم دطام بااقي
أدضاء هيئة التحكيم بذلك التصرف ،حي

ترفا الاددو دطاأل المحكام المخ ايء باال رق المىتاادا

أمام المحااكم الىادياة ،وم اا ،ذلاك أن تُكطاف هيئاة التحكايم أحاد أدضاائها القياام با جراء مىاين فيقاوم
ب جراء مخالف ،دون دطام بااقي أدضااء هيئاة التحكايم باذلك ،ومان َام يتحما ،هاذا المحكام مسا ولية
تص ا ارفه وحا ااده ،وال تترتا ااب أر مس ا ا ولية دطا ااأل با اااقي أدضا اااء هيئا ااة التحكا اايم ،حي ا ا
المس ولية.
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ترف ا ا ددا ااو

الحيلة الثيد ة:

صب الخطخ في حزع التحز ع

أر دطأل كافة أدضااء
يذا صدر حكم التحكيم وكان مىيبال ،تكون المس ولية دطأل الجمي ْ ،
هيئة التحكيم ،ومن َام يكوناون مسائولون مسا ولية تضاامنية تجااه المضارور ،يذ ترفا دداو المسا ولية
أمام المحاكم بال رق المىتادا(.)1

الثيلث

المط

القيدصو الصاج التط ق ى د ملؤصل ة المحزع
فااي حالااة بااوت مسا ولية المحكاام داان ا خ اااء التااي ارتكبهااا ،تُ ااار مسااثلة القااانون الواجااب
الت بيق دطأل مس ولية المحكم.
وب االن ر لقااانون التحكاايم السطس ا يني نجااده قااد دااالج مسااثلة القااانون الواجااب الت بيااق دطااأل
موضااوع النازاع بخصااوج التحكاايم الاادولي فقا  ،ولاام يىااالج هااذه المسااثلة بالنساابة لطتحكاايم الااداخطي،
حي

نج في المادا (  ) 5/59دطأل َّ
أن "يجوز لأل راف في التحكيم الدولي االتساق دطاأل القاانون

واجب الت بيق دطأل موضوع النزاع ،ف ن لم يتسقوا ت بق هيئة التحكيم القانون السطس يني".
يتضم من هذا النج أَّنه يذا اتسق ا

راف في التحكيم الدولي دطأل تحديد القانون الواجب

الت بيق دطأل مس ولية المحكم ،فال ت ور دندئذ أر م كطة ،ومن َم يتم ت بيق القانون المتسق دطيه
احت ارم اال ضرادا ا

اراف ،أمااا يذا لاام يتسااق ا

اراف دطااأل تحديااد قااانون مىااين ،ف ا ن قااانون التحكاايم

المقار يدمااالل لانج الماادا
السطس يني يكون هو القانون المر م لطت بيق ،قياسال دطاأل ت بياق قاانون َ

( )5ددنان يوسف الحافي  :المرج السابق ،ج .415 ،411
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( ) 5/59ماان قااانون التحكاايم السطس ا يني ،ويىااود ذلااك لالدتبااارات الجوهريااة التااي أوردهااا رأر فااي
السقه

()1

وهي كاآلتي-:

 -5يىتباار قااانون مقاار التحكاايم هااو القااانون المحطااي ،والقاداادا التقطيديااة ه اي خضااوع السىاا ،الضااار
لقانون موقىه.
 -1قانون مح ،وقوع السى ،الضار سالبال ما يكون له اب

مر.

 -5ين قانون مح ،وقوع السى ،الضار في القانون الدولي الخااج يكاون هاو القاانون الاذر تخضا
له كافة اضجراءات.
 -4هنا اااك ادتبا ااار دمطا ااي يتم ا اا ،فا ااي سا ااهولة تحديا ااد ها ااذا القا ااانون والرجا ااوع يليا ااه ،كما ااا أنا ااه ما اان
الصىب تجاه ،قانون مقر التحكيم دند ددم االتساق دطأل قانون مىين.

الم حث الثيلث
حيلت ملؤصل ة المحزع
هناااك الىديااد ماان االلت ازمااات التااي تق ا دطااأل داااتق المحكاام ،والتااي يترتااب دطااأل اضخااال ،بهااا
تىاارو الحكاام لطااب الن ،ولكاان ب ااالن الحكاام قااد ال يكسااي فااي حالااة وقااوع أض ارار بثحااد ا
كطيهمااا ،حي ا

اراف أو

ارر ج اراء داادم الت ازام المحكاام بالواجبااات المطقاااه دطااأل
يكااون ماان حااق أر اارف لحقااه ضا ال

داتقااه ،أن ي الااب المحكاام بااالتىويو بقاال لطقوادااد الىامااة فااي المسا ولية ،دطااأل أساااس أن ماان ارتكااب
خ ثل سبب ضر الر لطغير يطزم بتىويضه.
وان القال مما سبق ،نتناو ،هذا المبح

في م الب أربىة ،بحي

يتضمن الم طب ا و :،حالة

حيدته واستقالله ،أما الم طب ال اني :فيتضمن
ددم يفصاح المحكم دن ال روف التي ت ير ال ك حوْ ،
( )5أبو الىال النمر  :المرج السابق ،ج  / 564ددنان يوسف الحافي  :المرج السابق ،ج . 416

75

حالاة دادم يصاادار الحكام فااي الميىااد ،فاي حااين يتضامن الم طااب ال الا  :حالاة مخالسااة المحكام لطقااانون
المتسق دطيه ،بينما يتضمن الم طب الراب حالة تجاوز المحكم حدود سط اته.

األصا

المط

ى ع يف يح المحزع ىو الظبصف التي تث ب ال ك حصا ح تو صالتقالو
ُيقصد باضفصاح :االلتازام مان قبا ،المحكام ب حا اة ا

اراف بصاطته الساابقة والحالياة بموضاوع

النزاع وأ رافه ومم طيهم ،يذ يجب دطأل المحكم دناد قبولاه مهماة التحكايم أن ُيحا ا

اراف دطماال بكافاة

حيدته واستقالله ،ومن َم دطيه أن ُيسصم دان أياة
ال روف والوقائ التي من ثنها ي ارا ال كوك حوْ ،
دالقااات مبا ارا كاناات أو سياار مبا ارا أو داان أيااة مصااالم ،صااداقة ،ق اربااة ،دالقااة ماديااة أو اجتماديااة
ترب ه بثحد ا

راف(.)1

وهااذا مااا أكدتااه المااادا (  ) 5/51ماان قااانون التحكاايم السطسا يني ،والتااي نصاات دطااأل َّ
أن "ي باات
قبااو ،المحكاام لمهمتااه كتابااة أو بتوقيىااه دطااأل اتساااق التحكاايم ،ويجااب دطيااه أن يسصاام دنااد قبولااه مهمااة
التحكيم دن أية روف من ثنها ي ارا كوك حو ،استقالليته أو حيدته" .كما نصَّات الماادا ( )5/55
ماان قااانون التحكاايم المصاارر دطااأل َّ
أن "يكااون قبااو ،المحكاام بمهمتااه كتابااة ،ويجااب دطيااه أن يسصاام دنااد
قبوله دن أية روف من ثنها ي ارا كوك حو ،استقالله أو حيدته".
يتضم من هذه النصوج َّ
أن اضفصاح يىتبر واجبال دطأل المحكم ،وليس خاضىال لتقديره ،فطيس
لطمحكاام أر سااط ة تقديريااة فااي تخياار الوقااائ التااي يسصاام دنهااا ،ينمااا يجااب دطيااه اضفصاااح داان كافااة

( )5كاارم محمااد النجااار :المرج ا السااابق ،ج  / 114درويااش ماادحت الوحياادر :المرج ا السااابق ،ج  / 555دبااد اهلل ديسااأل الاارمم :المرج ا
السابق ،ج . 151
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الوقائ وال روف التي قد ت ير ال اكوك حاو ،حيدتاه واساتقالله ،وذلاك بهادف ترسايخ قاة ا

اراف فياه،

بادتباره يمارس مهمة ذات اب قضائي تسترو فيه ا مانة والنزاهة والحياد.
وير جانب من السقه أن ددم يفصاح المحكم يىتبر سببال من أسباب رده ،حي
الخصااوم طااب رده داان ن اار الااددو  ،فيكااون ماان حااق أر متضاارر ماان ا

يكون من حق

اراف رف ا ددااو دطااأل

المحكم بقال لطقوادد الىامة في المس ولية ،ي الب فيها المحكم بالتىويو دن ا ضرار التي لحقات باه
جاراء داادم قيامااه باضفصاااح( .)1حي ا
ا

َّ
ين تىمااد المحكاام يخساااء الىالقااات أو المصااالم التااي ترب ااه بثحااد

راف يترتب دطيه يب ا ،الحكم ،ومن م دودا ا

راف يلأل الحالة التي كانوا دطيها قب ،السص ،في

الددو  ،مما ي در يلأل ضياع الوقت والنسقات التي دفىها الخصوم هد الر(.)2
يذ لااو قااام المحكاام بواجبااه باضفصاااح ،لكااان لطخصااوم الحريااة فااي تقاادير مااا يذا كااان المحكاام فااي
ن رهم مستقالل من ددمه ،يذ يجوز لأل راف قبو ،أداء المحكم لطمهمة بىد دطمهام بماا صارح باه ،حيا
ينهم قد ي قوا في ددالة المحكم وحياده ،رسم اضفصاح لهام دان أماور أو ادتباارات قاد ت يار ال اكوك فاي
هذه الحيدا(.)3
ويااذكر َّ
أن القاوانين لاام تحاادد زمناال مىيناال لإلفصاااح ،ولكاان دطااأل المحكاام أن يقااوم باضفصاااح منااذ
ُ
تىيينه وحتأل انتهااء مهمتاه ،فيجاب دطياه اضفصااح دان أياة دالقاات ساابقة أو الحقاة دطاأل قبولاه مهماة
التحكيم(.)4
وتجدر اض ارا يلأل أ َّن مراكز التحكيم تنج دطأل قوادد ير ادية لطمحكمين دن السطوك المقبو،
منهم دند مبا را مهماتهم التحكيمياة ،يذ تُوجاب هاذه القواداد دطاأل المحكماين اضفصااح دان أياة اروف
من ثنها ي ارا ال كوك حو ،حياد أو استقال ،المحكم ،ومن أم طة هذه المراكز ،مركاز القااهرا اضقطيماي
( )5هد محمد دبد الرحمن  :المرج السابق ،ج . 415
( )1حمد حمود الصان  :المرج السابق ،ج . 44
( )5يسمادي ،يبراهيم الزيادر  :في التحكيم واجتهاد القضاء ( نحو تدخ ،نادم لطقضاء في ئون التحكيم )  ،ج . 45
( ( Tomas Clay : op . cit,p.221 )4م ار له لد  /ددنان يوسف الحافي  :المرج السابق ،ج . ) 515
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التج ااارر الا ادولي ،يذ ت اانج الم ااادا ال اني ااة من ااه دط ااأل أَّنا اه "ال يج ااوز لطمحك اام قب ااو ،التىي ااين أو االختي ااار
كمحكم يال بىد التثكد من القدرا والصالحية داء هذه المهمة دون تحيز ،ومن يمكان تخصيج الوقت
واالهتمااام الالزمااين لااذلك" .وتطاازم المااادا ال ال ااة ماان القوادااد نسسااها "دطااأل ماان ُير اام ليكااون محكم ااُ أن
ُيصرح لمن يتص ،باه فاي أمار هاذا التر ايم بكا ،ال اروف التاي مان اثنها احتماا ،ي اارا اكوك لهاا ماا
يبررها حو ،حياده أو استقالله .ودطأل المحكم بمجرد تىيينه أو اختياره التصريم بهذه ال روف

راف

النزاع يال يذا كان قد سبق يحا تهم دطمال بذلك ،ودطأل المحكم دطأل وجه الخصوج التصريم بما يطاي:
أ– دالقااات ا دمااا ،والىالقااات االجتماديااة المبا ارا السااابقة والحاليااة م ا أر ماان أ اراف التحكاايم أو
ال هود أو المحكمين اآلخارين .ب -دالقاات الق ارباة والمصااهرا ما أر مان أ اراف التحكايم أو ال اهود
أو المحكمين اآلخرين .ج – االرتبا ات السابقة دطأل موضوع التحكيم  .ويسرر هذا االلتزام بالتصاريم
بالنسبة لتطك ال روف التي تجد بىد بدء يجراءات التحكيم"(.)1
دخ ص ممي ل ق أددو تبتد ى دد ىد ع د ديع المحزدع يإلف ديحا تحم دو الملدؤصل ة ىدو أ دة
أ باب أص خليئب أص د قيت أص م يب ف تز هي الخ صعا دظ ابً ألدو أه ب صدتهع صجهد هع جدباء فا دو
الخيطئا صى ع ز و ىو ت ك الظبصف.

المط
ىعي

الثيدي

اب الحزع خاا م اي التحز ع

نتن اااو ،ه ااذا الم ط ااب ف ااي ف ااردين ،نخص ااج الس اارع ا و ،لبي ااان كيسي ااة تحدي ااد ميى اااد التحك اايم،
ونخصج السرع ال اني لبيان تمديد ميىاد التحكيم.

( )5يسمادي ،يبراهيم الزيادر :المرج السابق ،ج . 46 ، 44
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ال بع األصا
ز ة تح

م اي التحز ع

يطتاازم المحكاام بتنسيااذ الت ازمااه فااي يصاادار الحكاام خااال ،الميىاااد المتسااق دطيااه بااين ا
حالة ددم اتساق ا

اراف ،وفااي

راف دطأل مهطة محددا ،فيجب دطأل المحكم أو هيئاة التحكايم يصادار الحكام خاال،

ا ني د ر ه الر من تاريخ بدء يجراءات التحكيم ،كما نصت دطأل ذلك المادا
(  ) 5/54من قانون التحكيم السطس يني ،والتي ورد فيها "أ -دطأل هيئاة التحكايم يصادار القارار المنهاي
لطخصومة خال ،الميىاد الذر اتسق دطيه ال رفان.
ب– ما لم يتسق ال رفان دطأل خالف ذلك يجب أن يصدر القرار خال ،ا ني د ر ه الر من تاريخ بادء
يجراءات التحكيم ،وفي جمي ا حاوا ،يجاوز أن تقارر هيئاة التحكايم ماد الميىااد لمادا ال تزياد دطاأل ساتة
أ هر".
نص ات المااادا (  ) 5/46ماان قااانون التحكاايم المصاارر دطااأل أنااه "دطااأل هيئااة التحك اايم
وكااذلك َّ
يصاادار الحكاام المنهااي لطخصااومة كطهااا خااال ،الميىاااد الااذر اتسااق دطيااه ال رفااان ،ف ا ن لاام يوجااد اتساااق،
وجب أن يصدر الحكام خاال ،ا ناأل د ار اه الر مان تااريخ بادء يجاراءات التحكايم ،وفاي جميا ا حاوا،،
يجاوز أن تقاارر هيئاة التحكاايم ماد الميىاااد دطااأل أال تزياد فتارا الماد داان سااتة أ اهر ،مااا لام يتسااق ال رفااان
دطأل مدا تزيد دطأل ذلك".
يتضم من هذه النصوج َّ
أن ا ص ،هو اتساق ال رفان دطأل تحديد مدا مىينة لطسص ،بالنزاع،
فال يوجد حد أدنأل أو حد أقصأل لهذه المدا ،ب ،يرج لط رفان الحرية الكامطة في تحديادها( ،)1ولكان ال

( )5ساايد أحمااد محمااود :التحكاايم الىااادر ( التحكاايم االختيااارر أو السااردر ) ،ال بىااة ا ولااأل5994 ،م  ،ج  / 555أحمااد أبااو الوفااا  :التحكاايم
االختيارر واالجبارر ،المرج السابق ،ج . 591
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يترتااب دطااأل داادم تحديااد الماادا ماان قباا ،الخصااوم ينهاااء التحكاايم أو ب النااه ،وانمااا يااتم الطجااوء يلااأل الماادا
التي حددها القانون وهي ا نأل د ر ه الر من تاريخ بدء يجراءات التحكيم(.)1
كمااا أن ا جاا ،الااذر حاادده الم اارع لهيئااة التحكاايم لطسصاا ،فااي الن ازاع يتسااق ما أحااد أهاام أهااداف
التحكاايم وهااو السااردة ،ذلااك أن الخصااوم ال يطجئااون يلااأل التحكاايم يال هرب اال ماان ب ا ء يج اراءات التقاضااي
الىادية ،ورسبةل في حسم النزاع بثسرع وقت(.)2
وي اردااأل َّ
أن ماادا التحكاايم ساواء كاناات محااددا ماان قباا ،ا

اراف أو نااج القااانون ،يااتم احتسااابها

من تاريخ بدء يجراءات التحكيم ،وفي ك ،ا حوا ،ينتهي التحكيم بانتهاء المدا المحددا اتساقال أو قانونال،
ما لم يكن قد تقرر مد ميىاد التحكيم( ،)3وهذا ما سوف نتناوله في السرع ال اني.

ال بع الثيدي
تم

م اي التحز ع

في البداية ،ينبغي التوضيم أَّنه يمكن لأل راف االتساق دطأل ماد ميىااد التحكايم صاراحةَ ،وذلاك
داان ريااق التصاريم الكتااابي بااذلك ،أو ضاامنال كااثن ُيسااتنب ذلااك ماان م ااو ،الخصااوم جميىاال أمااام هيئااة
التحكاايم دون أن يتمسااك أر منهمااا بانقضاااء الميىاااد( ،)4كمااا يجااوز لهيئااة التحكاايم ماان تطقاااء نسسااها أن
تقوم بمد الميىاد لمدا ال تزيد دن ستة أ هر ،يذا ما رأت ضرورا لذلك من أج ،استكما ،مهمة السصا،
في النازاع ،فا ذا لام يصادر حكام التحكايم خاال ،هاذه المادا ،جااز ر مان رفاي التحكايم أن ي طاب مان

( )5أحمد رف الدين :المرج السابق ،ج  / 64درويش الوحيدر  :المرج السابق ،ج . 516
( )1محمد أمين فضطون :المرج السابق ،ج  / 545كرم النجار  :المرج السابق ،ج . 144
( )5ددنان الحافي :المرج السابق ،ج . 556
( )4محمد نور دبد الهادر حاته  :الن ثا االتساقية لطسط ات القضائية لطمحكمين ،دار النهضة الىربية ،القاهرا ،ج . 141
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المحكمة المختصة أصاالل بن ار النازاع تحدياد ميىااد يضاافي أو ينهااء يجاراءات التحكايم( ،)1وهاذا ا مار
يتضم مما نصت دطيه المادا
(  )1 /54ماان قااانون التحكاايم السطس ا يني والتااي جاااء فيهااا "يذا لاام يصاادر ق ارار التحكاايم خااال ،الميىاااد
الم ار يليه في السقرا (  ) 5أداله ،جاز ر من رفي التحكايم أن ي طاب مان المحكماة المختصاة أن
تصاادر أم ا الر لتحديااد ميىاااد يضااافي ،أو ضنهاااء يج اراءات التحكاايم ،ويكااون ر ماان ال ارفين دندئااذ رف ا
ددو يلاأل المحكماة المختصاة" ،وأيضاال مان ناج الماادا (  ) 1/46مان قاانون التحكايم المصارر والتاي
ورد فيها "واذا لم يصدر حكم التحكيم خال ،الميىاد الم ار يليه في السقرا السابقة ،جاز ر من رفاي
التحكيم أن ي طاب مان رئايس المحكماة الم اار يليهاا فاي الماادا (  ) 9مان هاذا القاانون ،أن يصادر أما الر
بتحديااد ميىاااد يضااافي ،أو ب نهاااء يج اراءات التحكاايم ،ويكااون دندئااذ ر ماان ال ارفين رف ا دد اواه أمااام
المحكمة المختصة أصالل بن رها".
وقد أحسن الم ردان السطس يني والمصرر صنىال دندما أد يا هيئة التحكيم سط ة مد الميىاد،
باادالل ماان الطجااوء يلااأل القضاااء ،وذلااك منى اال ضضااادة الوقاات الااذر قااد يسااتغرقه الطجااوء يلااأل القضاااء فااي
مسثلة بسي ة ،خاصةل وأن الم رع قد قيد المدا المسموح بتمديدها من قب ،هيئة التحكيم ،بحي

ال تزيد

دن ستة أ هر(.)2
والبااد ماان اض ااارا يلااأل أنااه يذا اسااتمرت هيئااة التحك ايم فااي التصاادر لطن ازاع رساام انقضاااء أجاا،
التحكااايم ،ف ا ا ن حكمها ااا يكا ااون با ااا الل ،وذلاااك الساااتنساد واليتها ااا وسا ااط تها ،يال يذا اتسا ااق ا

ا اراف دطا ااأل

التمديااد( ،)3وبالتااالي فا َّن المحكاام ُمطاازم بالسصاا ،فاي النازاع خااال ،المهطااة المحااددا ،فا ن لاام يصاادر حكمااه
خال ،تطك المهطة ،ف نه يق تحت ائطة المس ولية ،ومن م يطتزم بتىويو ا ضرار الناتجة دن يخالله
( )5كرم النجار  :المرج السابق ،ج . 144
( )1درويش الوحيدر  :قوادد ادداد المحكم ،سازا ،دار المقاداد لط باداة ،1115 ،ج  ( . 519م اار لاه لاد  /دادنان يوساف الحاافي :المرجا
السابق ،ج . ) 554
( )5أحمد أبو الوفا  :التحكيم االختيارر واالجبارر ،المرج السابق ،ج  / 596دا ور مبروك  :المرج السابق ،ج .544
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باالتساق ،ومن الت بيقات الهامة لتقرير مس ولية المحكم دند التثخر فاي يصادار الحكام ،ماا انتهات يلياه
محكمة استئناف كاليسورنيا من تحميا ،أحاد المحكماين تىويضاال قادره (  544111دوالر أمريكاي ) ن ا الر
لتقادسه دن يصدار الحكم خال ،المدا المحددا(.)1

المط

الثيلث

ى ع التىاع المحزع تط ق القيدصو المت ق ى و و األطباف
من االلتزامات التي تق دطأل داتق المحكم ت بيق القانون المتساق دطياه باين ا

اراف( ،)2وهاذا

مااا نااج دطيااه قااانون التحكاايم السطسا يني بخصااوج التحكاايم الاادولي فااي المااادا (  ) 5/54والتااي تاانج
دطااأل أن " يجااوز لأل اراف فااي التحكاايم الاادولي االتساااق دطااأل القااانون الواجااب الت بيااق دطااأل موضااوع
النزاع ،ف ن لم يتسقوا ت بق هيئة التحكيم القانون السطس يني ".
يتضم من هذا النج أن قانون التحكيم السطس يني ت رق يلأل التحكيم الدولي فق  ،ولام يتنااو،
التحكيم الداخطي ،كما يتضام مناه أناه أد األ ا

اداء فاي اختياار القواداد القانونياة التاي
اراف الحرياة ابت ل

ت بااق دطااأل موضااوع النازاع ،يال أنااه ألاازم هيئاة التحكاايم  -فااي حالااة داادم اتساااق ا

اراف دطااأل القااانون

الواجب الت بيق -بت بيق القانون السطس يني(.)3
أما قانون التحكيم المصارر فقاد ناج فاي الماادا (  ) 59مان قاانون التحكايم المصارر دطاأل أن
" -5ت بق هيئة التحكيم دطأل موضوع النزاع القوادد التي يتساق دطيهاا ال رفاان .واذا اتسقاا دطاأل ت بياق
قانون دولة مىينة أُتبىت القوادد الموضودية فيه دون القوادد الخاصة بتنازع القاوانين ماا لام يتساق دطاأل

( )5هد محمد دبد الرحمن  :المرج السابق ،ج . 451 ، 455
( )1محسن سيق :المرج السابق ،ج . 195
( )5ددنان يوسف الحافي  :المرج السابق ،ج . 544
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سير ذلك –1 .واذا لم يتسق ال رفان دطأل القوادد القانونية واجبة الت بياق دطاأل موضاوع النازاع ،بقات
هيئة التحكيم القوادد الموضودية في القانون الذر تر أنه ا ك ر اتصاالل بالنزاع".
يتضم من هاذا الانج أناه فاي حالاة دادم االتسااق باين ا

اراف دطاأل ت بياق قاانون مىاين ،ياتم

ت بيق القوادد الموضودية في القانون الذر تراه هيئة التحكيم مناسبال لطسص ،في النزاع ،دطأل أن يكون
أك ر اتصاالل بالنزاع(.)1
كما اتساق قاانون التحكايم ا ردناي ما قاانون التحكايم المصارر دطاأل هاذه المساثلة ،حيا

نصات

الم ااادا (  ) 55م اان ق ااانون التحك اايم ا ردن ااي دط ااأل أن " أ -ت ب ااق هيئ ااة التحك اايم دط ااأل موض ااوع النا ازاع
القوادااد القانونيااة التااي يتسااق دطيهااا ال رفااان ،واذا اتسقااا دطااأل ت بيااق قااانون دولااة مىينااة ،أُتبىاات القوادااد
الموضودية فيه دون القوادد الخاصاة بتناازع القاوانين ،ب -يذا لام يتساق ال رفاان دطاأل القواداد القانونياة
واجبة الت بيق دطأل موضوع النزاع بقت هيئة التحكيم القواداد الموضاودية فاي القاانون الاذر تار أناه
ا ك ر اتصاالل بالنزاع ."...
يتضام ممااا ساابق َّ
أن كاالل ماان الم اارد ْين المصارر وا ردنااي قااد أد يااا ا ولويااة ضرادا ا

اراف

في تحديد القانون الواجب الت بيق دطأل موضوع النزاع ،كما حرصا دطأل منم هيئة التحكيم السط ة في
تحديد القانون الواجب الت بيق لسد السرال النا ا دن ددم تحدياد هاذا القاانون مان قبا ،ا

اراف ،سيار

أن هيئة التحكيم مقيدا باختيار القانون ا ك ر اتصاالل بالنزاع.
ويالحا أن قااانون التحكاايم السطسا يني قااد خااالف مااا نااج دطيااه الم اارع المصاارر وا ردنااي فااي
هذه المسثلة ،يذ أوجب دطأل هيئة التحكيم في التحكيم الادولي ت بياق القاانون السطسا يني فاي حالاة دادم
اتساق ا

راف دطأل القانون الواجب الت بيق دطأل موضوع النزاع.

( )5أحمد رف الدين :المرج السابق ،ج . 44
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وياار الباح ا

َّ
أن مااا نااج دطيااه كاا ،ماان الم اارع المصاارر وا ردنااي أفضاا ،ممااا نااج دطيااه

الم رع السطس ينيَّ ،ن كالل مان الم ارع المصارر وا ردناي أد ياا الساط ة التقديرياة لهيئاة التحكايم فاي
اختيار القانون ا قرب لطنزاع ،أما الم رع السطس يني فثلزم هيئة التحكيم بت بيق القانون السطسا يني فاي
حالة ددم اتسااق ا

اراف دطاأل ت بياق قاانون مىاين ،ما أن القاانون السطسا يني قاد يكاون سيار مناساب

لت بيقه دطأل النزاع ،أو َّ
أن ت بيقه يتىارو م مصطحة رفي النزاع.
لااذا يوصااي الباح ا

الم اارع السطس ا يني أن ينحااأل منحااأل الم اارع المصاارر وا ردنااي ،فااي تاارك

أماار اختيااار القااانون يلااأل تقاادير هيئااة التحكاايم ،دطااأل أن يكااون القااانون المختااار ماان قباا ،هيئااة التحكاايم
ا قرب لطنزاع.
كما يوصي الباح

الم رع السطس يني في المادا (  ) 59أن يتارك الانج دطاأل دموماه ،ودادم

تقييده بالتحكيم الدولي فق  ،بحي

يصبم النج يتناو ،التحكايم ب اك ،داام ،ساواء الاداخطي أو الادولي،

كما فى ،في هذا الصدد ك ،من الم رع المصرر وا ردني.
وم اان الج اادير بال ااذكر ،أن ااه يذا ك ااان الم اارع المص اارر ت اارك لهيئ ااة التحك اايم الحري ااة ف ااي اختي ااار
القااانون ا نسااب أو ا قاارب لطن ازاع ،يال أنااه قيااد هيئااة التحكاايم بااثن تُ اردااي اارو الىقااد محاا ،الن ازاع،
وا د اراف الجاريااة فااي نااوع المىامطااة ،كمااا يتضاام ماان المااادا (  ) 5/59ماان قااانون التحكاايم المصاارر،
والتي نصت دطأل َّأنه "يجب أن تُرادي هيئة التحكيم دند السص ،في موضوع النزاع ،رو الىقد مح،
النزاع ،وا دراف الجارية في نوع المىامطة".
وينبغي التنبيه يلأل أنه يذا كانت النصوج السابقة قد قصرت ت بياق القاانون المختاار مان قبا،
ا

راف دطأل موضوع الن ازع ،ف ن ذلك ال يىني استبىاد ت بيق هذا القانون دطأل اضجاراءات( ،)1يذ يناه

يرجا ا لأل ا اراف الحري ااة ف ااي اختي ااار يجا اراءات التحك اايم ،فق ااد يت ااولأل الخص ااوم بثنسس ااهم وضا ا يجا اراءات
( )5ديااد محمااد القصاااج  :حكاام التحكاايم ( د ارسااة تحطيطيااة فااي قااانون التحكاايم المصاارر والمقااارن )،
 ،1114ج . 154
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 ،1دار النهضااة الىربيااة ،القاااهرا ،ساانة

التحك اايم ،أو قاااد يتسقا اوا دطا ااأل تا اارك ه ااذه المهما ااة لهيئ ااة التحك اايم ،أو أن يتسق ا اوا دط ااأل يتبا اااع اضج ا اراءات
المنصااوج دطيهااا فااي قااانون و نااي مىااين ،أو اختيااار اضج اراءات المنصااوج دطيهااا فااي الئحااة مركااز
دائم لطتحكيم(.)1
يتضم مما سبق َّ
أن المحكم مطزم بت بياق القاانون الاذر اتساق دطياه ا

اراف ،وفاي حالاة مخالساة

ذلااك ،فا ا ن حكمااه يك ااون مىرضا اال لطااب الن( ،)2وفقا اال لم ااا نصاات دطي ااه الم ااادا ( )45ماان ق ااانون التحك اايم
السطس يني والتي ورد فيها "يجوز لك ،رف من أ راف التحكيم ال ىن في قرار التحكايم لاد المحكماة
ااء دطااأل أحاد ا سااباب اآلتيااة -6 -:يساااءا الساطوك ماان قباا ،هيئاة التحكاايم أو مخالستهااا لمااا
المختصاة بنا ل
اتسااق دطيااه ا

اراف ماان ت بيااق قوادااد قانونيااة دطااأل موضااوع النازاع أو خروجهااا داان اتساااق التحكاايم أو

موضوده" .كما أَّنه باضضافة يلأل يب ا ،الحكم ،تُ ار مس ولية المحكم دن هاذا التجااوز ،ولاو لام َيطحاق
الخصوم ضرر ،يذ ين الضرر ُمسترو لمجارد اختياار المحكام لقاانون مخاالف لطقاانون الواجاب الت بياق
وفقال التساق ا

راف ،ن الر ضهدار المحكم وقت الخصوم وجهدهم دون فائدا(.)3

ال اب ع

المط

تجيصى المحزع لح ص ل طيتو
من المىروف َّ
أن سط ة المحكم تتحدد من خاال ،اتسااق التحكايم ،ومان َام فا َّن المساائ ،التاي ال
تندرج ضمن هذا االتساق ال يمطك المحكم والية وسط ة فيها( ،)4حي

ُيىد المحكم متجاو الز حادود ساط ته

( )5محساان ااسيق  :المرجا السااابق ،ج  / 195أبااو الىااال دطااي أبااو الىااال النماار :القااانون الواجااب الت بيااق دطااأل المسااائ ،اضجرائيااة فااي مجااا،
التحكيم،

 ، 5دار النهضة الىربية ،القاهرا ،ج . 54

( )1ديد محمد القصاج  :المرج السابق ،ج  / 155هد دبد الرحمن  :المرج السابق ،ج  / 454أحماد ارف الادين  :المرجا الساابق،
ج . 45
( )5هد محمد دبد الرحمن  :المرج السابق ،ج  / 456كرم النجار  :المرج السابق ،ج . 145
( )4سيد أحمد محمود  :التحكيم الىادر " التحكيم االختيارر أو السردر "  ،المرج السابق ،ج . 554
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يذا حكم بما لم ي طبه الخصوم ،أو يذا قام بىم ،أو تصرف ما كان يجب دطياه فىطاه ،أو يذا امتنا دان
تصاارف كااان يجااب دطيااه القيااام بااه ،أو حكاام بااثمور سياار متنااازع دطيهااا ،وأيض اال دنااد ممارسااته دم االل
مح ااو الر دطي ااه فىط ااه ،ودطي ااه يك ااون حكم ااه مىرضا اال لط ااب الن( .)1وه ااذا م ااا ن ااج دطي ااه ق ااانون التحك اايم
السطس يني في المادا (  ،) 6/45حي

جاء فيها ما يطي "يجوز لك ،رف من أ راف التحكيم ،ال ىن

ااء دطاأل أحااد ا سااباب اآلتيااة -6 :يساااءا السااطوك ماان قباا،
فاي قارار التحكاايم لااد المحكمااة المختصااة بنا ل
هيئااة التحكاايم أو مخالستهااا لمااا اتسااق دطيااه ا

اراف ماان ت بيااق قوادااد قانونيااة دطااأل موضااوع النازاع ،أو

خروجها دن اتساق التحكيم أو موضوده".
وأيضاال مااا نصاات دطيااه المااادا (  /5/65و ) ماان قااانون التحكاايم المصاارر ،والتااي ورد فيهاا
" -5ال تقباا ،ددااو ب ااالن حكاام التحكاايم يال فااي ا ح اوا ،اآلتيااة :و -يذا فصاا ،حكاام التحكاايم فااي
مسائ ،ال ي مطها اتساق التحكيم أو جاوز حدود هذا االتساق .وم ذلك يذا أمكن فص ،أجزاء الحكام
الخاصااة بالمسااائ ،الخاضااىة لطتحكاايم داان أج ازئااه الخاصااة بالمسااائ ،سياار الخاضااىة لااه ،فااال يق ا
الب الن يال دطأل ا جزاء ا خيرا وحدها".
اابقين أن ك االل ماان الم اارع السطس ا يني والمصاارر قااد أجااا از ال ىاان
يتضاام ماان النصا ْاين السا ْ
بااالحكم بااالب الن ،فااي حالااة فصاا ،المحكاام فااي مسااائ ،لاام ي اامطها اتساااق التحكاايم أو تجاااوز المحكاام
حدود سط اتهَّ ،
ولكن الم رع المصارر أضااف دطاأل الم ارع السطسا يني حالاة قياام المحكام بالسصا،
فاي مساائ ،تناولهاا اتسااق التحكايم ،ومساائ ،أخار لام ي امطها اتسااق التحكايم ،يذ جىا ،الاب الن فقا
بالنساابة لطمسااائ ،التااي لاام يتناولهااا اتساااق التحكاايم ،ما يجااازا ا جازاء ا خاار ماان الحكاام ،يذا أمكاان
السص ،بينهما.

( )5درويش الوحيدر  :التحكيم في الت ري السطس يني والىالقات الدولية ،المرج الساابق ،ج  / 555هاد دباد الارحمن :المرجا الساابق ،ج
 . 454محكمااة المقا ىااات ا مريكيااة ادتباارت أن التسااات المحكاام داان اارو الىقااد ماان قبياا ،تجاااوزه لسااط اته ،وأكاادت أن سااط ته تقتصاار دطااأل
تسسير ال رو الىقدية دون استبىادها .
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وير الباح

َّ
أن الم رع المصرر قد أحسن صنىال في هذه اضضاافة ،وذلاك لتقطيا ،حااالت

ب ااالن الحكاام ،ين أمكاان السصاا ،بااين أج ازاء الحكاام ،حي ا

ت هاار رسبااة الم اارع المصاارر فااي ينقاااذ

قرار التحكيم بقدر المست اع من الب الن.
وبناااء دطيااه يوصااي الباحا

الم اارع السطسا يني بمىالجااة هااذه المسااثلة كمااا دالجهااا الم اارع

المصرر ،حتأل يتم تقطي ،الطجوء يلأل القضاء ل طب يب ا ،قارار التحكايم ،وذلاك باالنج دطاأل اآلتاي
" يذا أمكن فص ،أجازاء الحكام الخاصاة بالمساائ ،الخاضاىة لطتحكايم دان أج ازئاه الخاصاة بالمساائ،
سير الخاضىة له ،فال يق الب الن يال دطأل ا جزاء ا خيرا وحدها".
وقااد تناولاات االتساقيااة ا وروبيااة ب ااثن التحكاايم التجااارر الاادولي
الم اارع المصاارر ،حي ا

()1

هااذه المسااالة كمااا تناولهااا

نصاات دطااأل َّ
أن السصاا ،فااي مسااائ ،ال ي اامطها اتساااق التحكاايم أو تجاااوز

مضاامون االتساااق ،يىاارو الحكاام لطااب الن ،ولكاان فااي حالااة فصاا ،المحكاام فااي مسااائ ،ال ت اامطها
واليتااه ،ف ا ن الااب الن يكااون قاص ا الر دطااأل هااذه المسااائ ،،دون المسااائ ،ا خاار التااي تاادخ ،ضاامن
واليتااه ،يذا كااان ماان الممكاان تجزئااة القارار ،وذلااك رسباةل فااي ينقاااذ قارار التحكاايم بقاادر المساات اع ماان
الب الن(.)2
وتجدر اض ارا يلأل أنه يذا كان المحكم ُمطزم بالسص ،في النزاع حسب اتساق الخصوم ،ومان ام
داادم تجاااوز حاادود مهمتااه ،يال أنااه ن ا الر لط بيىااة القضااائية لطتحكاايم ،ومااا يسااتطزمه ماان جما المنازدااات
المرتب ة ببىضها أمام محكمة واحدا ،لكسب الوقت من جهة ،وتالفياال لصادور أحكاام متىارضاة ب اثنها
( )5أبرماات االتساقيااة ا وربيااة فااي جنيااف بتاااريخ  15يبرياا ، 5955 ،وذلااك بهاادف تن ااي التجااارا بااين دو ،أوروبااا ال ارقية ( اض ااتراكية ) ودو،
أوروبا الغربية ( الرأسمالية ) .
( )1نصات الماادا (/5/ 9ج) مان هاذه االتساقياة دطااأل أناه " ين يلغااء حكام تحكيماأل خاضا لهاذه االتساقيااة فاأل بطاد متىاقاد ال ي اك ،سااببال لارفو
االدتراف او لرفو التنسيذ فاأل بطاد اخار متىاقاد ،اال اذا كاان هاذا االلغااء قاد تام فاأل البطاد الاذ صادر فياه الحكام التحكيماأل ،أو وفقاا لطقاانون الاذ

صدر الحكم التحكيم فأل ن اقه ،حد ا سباب التالية :ج -اذا كان الحكم التحكيمأل متىطقال بنزاع لام ي ار الياه فاأل االتسااق التحكيماأل ،أو لام يجار

ادخاله فأل أحكام ال ر التحكيمأل ،أو أنه ي تم ،دطأل قرارت تتجاوز أحكام االتساق التحكيماأل ،أو ال ار التحكيماأل ،ودطاأل كا ،اذا كانات أحكاام
الحكم التحكيمأل بالقضاايا الخاضاىة لطتحكايم ،يمكان فصاطها دان القضاايا سيار الخاضاىة لاه ،فا ن باالمكاان االحجاام دان يلغااء ا حكاام ا ولاأل /
محسن سيق  :المرج السابق ،ج . 519

87

من جهة أخر  ،ف نه يجوز لطخصوم تقديم طبات يضافية أو دارضة أ ناء سير الخصومة ،متأل كانت
مرتب ة ارتبا ال و يقال بال طب ا صطي ،بمىناأل أن توجاد وحادا فاي السابب والمحا ،باين ال طاب الىاارو
وال طااب ا صااطي ،يال يذا قااررت هيئااة التحكاايم داادم قبااو ،ذلااك ،بمىنااأل ربا تقااديم هااذه ال طبااات بقبااو،
هيئة التحكيم ،وذلك منىال لطتحاي ،من قب ،أحد الخصوم لتى ي ،السص ،في الخصومة ،وذلك باساتخدام
هااذه ال طبااات كحجااة ض الااة أمااد التقاضااي ،وهااو مااا يتنااافي م ا السااردة الم طوبااة فااي حساام الخصااومة
التحكيمياة( ،)1بحسااب مااا نصاات دطيااه المااادا (  ) 56مان قااانون التحكاايم السطسا يني ،والتااي جاااء فيهااا "
لكاا ،ماان رفااي التحكاايم تىاادي ،طباتااه أو أوجااه دفادااه ،أو اسااتكمالها خااال ،يج اراءات التحكاايم ،مااا لاام
تقرر هيئة التحكيم ددم قبو ،ذلك منىال من تى ي ،السصا ،فاي النازاع" .وبحساب ماا ناج دطياه الم ارع
المصرر في المادا (  ،) 1/51والتاي جااء فيهاا " يرسا ،الماددأل دطياه خاال ،الميىااد المتساق دطياه باين
ال رفين أو الذ تىينه هيئة التحكيم يلاأل الماددأل وكا ،واحاد مان المحكماين ماذكرا مكتوباة بدفاداه ،ردال
دطأل ما جاء ببيان الددو  ،وله أن يضمن هاذه الماذكرا أياة طباات دارضاة متصاطة بموضاوع النازاع،
أو أن يتمسك بحق نا ا دنه بقصد الدف بالمقاصة ،وله ذلك ولو في مرحطة الحقة من اضجراءات يذا
رأت هيئة التحكيم أن ال روف تبرر التثخير في تقديم هذا ال طب".
ويج ااوز لطخص ااوم االتس اااق مق اادمال دط ااأل د اادم جا اواز يض ااافة أر طب ااات دارض ااة يل ااأل ال ط ااب
اثر حااا ،ماان ا ح اوا ،،وهااذا مااا ال يمطكااه الخصااوم أمااام القضاااء( ،)2كمااا يجااوز لهاام االتساااق
ا صااطي با ت
صراحةل دطأل منم هيئة التحكيم سط ة السص ،في جمي ال طبات المرتب ة بالددو ا صطية(.)3
وتجاادر المالح ااة يلااأل أن المحكاام يىتباار مسا والل داان أيااة أضارار قااد تطحااق بثحااد الخصااوم فااي
حالة تجاوز المحكم لحدود سط اته.

( )5دا ور مبروك :المرج السابق ،ج . 41
( )1دا ور مبروك :المرج السابق ،ج . 44 ، 45
( )5أحمد أبو الوفا :التحكيم االختيارر واالجبارر :المرج السابق ،ج . 55
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الخيتمة
تن اااو ،الباحا ا

ف ااي ه ااذه الد ارس ااة ،ض اامانات الخص ااوم ف ااي مواجه ااة المحك اام ،بحيا ا

تا ام تن اااو،

الضاامانات الىامااة التااي ينبغااي دطااأل المحكاام االلت ازام بهااا ،لمااا لهااا ماان أهميااة كبي ارا فااي تحقيااق الىااد،
والمساواا ،والوصو ،يلأل حكم خالي من الىيوب ،حي

َّ
ين هذه الضمانات تىتبر مبى ال لط قة وال مثنيناة

ل ااد الخص ااوم ،خ ااال ،س ا ْاير الىمطي ااة التحكيمي ااة ،وذل ااك وصا اوالل يل ااأل حك اام س ااطيم ود اااد ،،كم ااا أن ه ااذه
الضمانات تُىد من المبادئ ا ساسية لطتقاضاي ،وهاي المسااواا باين الخصاوم ،ومبادأ احتارام حاق الادفاع
والمواجهااة بااين الخصااوم ،ومباادأ داادم حكاام القاضااي بىطمااه ال خصااي ،كمااا تناولنااا الضاامانات الخاصااة
لطخصااوم ،حي ا

تُى ااي هااذه الضاامانات لطخص ااوم الحااق فااي رد المحكاام أو دزلااه أو ينهاااء مهمت ااه يذا

وجدت مبررات لذلك.
وأيضال تم تناو ،موضوع مسا ولية المحكام دان ا خ ااء التاي قاد يرتكبهاا أ نااء س ْاير الخصاومة
التحكيمية ،كما تم تناو ،حاالت هذه المس ولية.
وقد خطج الباح

من هذه الد ارسة يلأل ددد من النتائج والتوصيات ،تم طت في اآلتي-:

أصلً :الدتيئج
َّ -5
ااء دطاأل اتسااق مبارم بيناه
ين المحكم هو خج بيىي يتولأل مهمة السصا ،فاي نازاع مىاين بن ل
وبين أ راف خصومة التحكيم ،كما أ َّن حكمه يكون مطزمال.
 -1يتوجب دطأل المحكم التقيد بمبدأ المساواا بين الخصوم ،يذ ي َّن هذا المبادأ يبىا
الميا ا ،،كم ااا أَّنا اه ُي ااىر ا
الحيا اف و ْ
نس ااوس المتقاض ااين دط ااأل قض اااياهم م اان ْ

اال مئناان فاي
ا اراف أ َّن أما اوالهم

مصونة من االدتداء وال طم.
 -5يجااب دطااأل المحكاام احتارام حااق الاادفاع ومباادأ المواجهااة بااين الخصااوم ،بادتبارهمااا ماان المبااادئ
ا ساس ااية ف ااي التقاض ااي ،ف اااحترام ح ااق ال اادفاع ُيى ااد م اان أه اام ا س ااس الت ااي يق ااوم دطيه ااا ن ااام
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التحكيم ،بحي

يجب دطأل المحكم يد ااء السرصاة لكا ،ارف لتقاديم أدلتاه وأوجاه دفاداه ،كماا

يجااب دطااأل المحكاام االلت ازام بمباادأ المواجهااة بااين الخصااوم ،بادتباااره أهاام ت بيااق لحااق الاادفاع،
حي

ينه بموجبه يتمكن ك ،خصم من اال الع دطأل ما قدماه خصامه مان أدلاة ،ومان َام الارد

دطيها.
 -4ال يج ااوز لطمحك اام أن يحك اام بىطم ااه ال خص ااي ،ب اا ،يج ااب دطي ااه أن يبن ااي حكم ااه دط ااأل حج ااج
درضت دطيه أ ناء ن ر الددو  ،وتمت مناق تها أمامه من قب ،ا
 -6يساات ي أر خصاام فااي الااددو

راف.

طااب رد المحكاام ،يذا وجاادت ااروف ت ياار ال ااك حااو ،حيدتااه

واس ا ااتقالله ،ف ا اارد المحك ا اام ُيى ا ااد أفض ا اا ،ض ا اامانة لطخص ا ااوم م ا اان انح ا اراف المحك ا اام د ا اان الحي ا اااد
واالستقال ،،م يمكانية استخدامه كثداا لطمما طة والتسويف يذا أُسيء استىماله.
 -5يجااوز لأل اراف االتساااق دطااأل دااز ،المحكاام ،يذا وجاادت مبااررات لااذلك ،ولكاان يجااب ين يسااتند
الىز ،دطأل سبب م روع ،وأن يكاون فاي وقات مناساب ،واال كاان مان حاق المحكام الطجاوء يلاأل
القضاااء والم البااة بااالتىويو داان ا ض ارار التااي لحقتااه ج اراء دزلااه .كمااا يجااب أن يااتم دااز،
بناء دطأل يرادا
بناء دطأل يجماع الخصوم ،وهو ما يختطف دن رد المحكم ،الذر يكون ل
المحكم ل
أحد ا

راف.

 -4فااي حالااة داادم يجم اااع ا

اراف دطااأل د ااز ،المحكاام ،يكااون ماان ح ااق أر اارف الطجااوء يل ااأل

المحكمة لطم البة ب نهاء مهمة المحكم ،الما توافرت لديه مبررات ذلك.
 -4في حالة تنحي المحكم أو وفاته أو دزله أو رده ،يتم اختيار بديالل دناه باذات ال ريقاة التاي تام
بها اختيار المحكم ا و.،
 -9لقد تنازدت االتجاهات المىالجة لمس ولية المحكم بين رافو ومجيز ،وما توص ،يليه الباحا
مان خااال ،هاذه الد ارسااة ،تثيياد االتجاااه المجياز لمسا ولية المحكام ،بادتبااار هاذا ا خياار خصاال
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ويصيب ،ف ذا ما أخ ث فهو مسئو ،دن خ ئه ،ومان َام مسائو،
داديال من حاد الناس ُيخ ا ُ
دن ا ضرار التي تطحق بالمضرور ،حسب القوادد الىامة في المس ولية المدنية.
ُ -51يسث ،المحكم أدبيال يذا صدر دناه تصارفات أو أفىاا ،أو أقاوا ،تُساا يلاأل أحاد ا

اراف ،كماا

أَّنه ُيسث ،جنائيال يذا ارتكب ُجرمال أ ناء ممارسته مهمته التحكيمية.
 -55ين مس ولية المحكم في الغالب تكون مسا ولية دقدياةَّ ،ناه مارتب بىقاد أو اتسااق تحكايم ما
ا
بحي ا

اراف ،ولكاان هناااك حاااالت تكااون مسا وليته فيهااا تقصاايرية ،دطااأل أساااس فكارا الخ ااث والضاارر،
َّ
ين ماان يرتكااب خ اثل يطحااق ضاار الر بااالغير يطتاازم بااالتىويو يذا ت اوافرت دالقااة السااببية بااين

الخ ث والضرر.
َّ -51
ين هناااك حاااالت يكااون فيهااا المحكاام مس ا والل داان ا خ اااء التااي قااد يرتكبهااا ،وتصاايب أحااد
ا

اراف بضاارر ،ومنهااا حالااة داادم يفصاااح المحكاام د ان ال ااروف التااي ت ياار ال ااك حااو ،حيدتااه

واسااتقالله ،وحالااة داادم يصاادار الحكاام خااال ،الميىاااد المتسااق دطيااه ،وحالااة مخالس اة المحكاام القااانون
الواجب الت بيق المتسق دطيه ،كذلك حالة تجاوز المحكم حدود سط اته ،وفي ك ،حالة يرتكاب فيهاا
المحكم خ ثل يصيب أحد ا

راف أو الغير بثضرار.

ثيد يً :التص يت
ص ي ال يحث الم بع ال لط دي يآلتي-:
 -5النج في قانون التحكيم دطأل التزام المحكم بمبدأ المساواا بين الخصوم ،بادتباره مان المباادئ
المستقرا أمام القضاء والتحكيم.
 -1الاانج دطااأل الت ازام المحكاام باااحترام حااق الاادفاع ،بادتباااره حق اال مصااونال ومكس اوالل لطجمي ا  ،نصاات
دطيه الغالبية الى مأل من الان م واالتساقياات الدولياة ،وهاو حاق متىطاق بالن اام الىاام ،ال يمكان
يسساله.
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 -5اقتساااء أ اار الم اارع المصاارر فااي جىاا ،صااالحية السصاا ،فااي طااب الاارد ،دنااد رفااو المحكاام
التنحااي ماان اختصاااج المحكمااة المختصااة .وبالتااالي تىاادي ،المااادا ( )5/54لتصاابم كاااآلتي "ُيقاادم
طااب الاارد كتابااة يلااأل هيئااة التحكاايم مبيناال فيااه أسااباب الاارد خااال ،خمسااة د اار يوماال ماان تاااريخ دطاام
الب الرد بت كي ،هذه الهيئة أو بال روف المباررا لطارد ،فا ذا لام يت َّ
انم المحكام الم طاوب رده خاال،
خمسة د ر يومال من تاريخ تقديم ال طابُ ،يحاا ،بغيار رساوم يلاأل المحكماة الم اار يليهاا فاي الماادا
( )5ماان هااذا القااانون لطسصاا ،فيااه بحكاام سياار قاباا ،لط ىاان" .وماان اام يلغاااء السقارا ال انيااة ماان المااادا
(.)54
 -4تىاادي ،نااج المااادا (  ) 5/54ماان قااانون التحكاايم السطس ا يني ،حي ا

ت طباات هااذه المااادا وقااف

يجاراءات التحكاايم لحااين السصاا ،فااي طااب الاارد ،ليااتم الاانج دطااأل داادم وقااف اضجاراءات أ ناااء ن اار
طااب الاارد ،حتااأل ال يكااون هناااك مباار الر لطمما طااة والتسااويف ماان قباا ،ال اارف ساايء النيااة ،بحي ا
تصبم المادا دطأل النحو اآلتي"  -5ال يترتب دطاأل تقاديم طاب الارد وقاف يجاراءات التحكايم ،واذا
حكم برد المحكم ترتاب دطاأل ذلاك ادتباار ماا يكاون قاد تام مان يجا ارءات التحكايم ،بماا فاي ذلاك حكام
المحكمين كثن لم يكن".
 -6النج دطأل جواز دز ،المحكم ،يذا أجم ا

راف دطأل ذلك ،الما وجدت مبررات لذلك.

 -5النج دطأل حق أر رف من الخصوم الطجوء يلأل المحكمة المختصة ،لطم البة ب نهااء مهماة
المحكم يذا وجدت مبررات لذلك.
 -4وض ا تن اايم قااانوني مسصااُ ،يحاادد مس ا ولية المحكاام دطااأل ضااوء ال بيىااة القضااائية الخاصااة
لمهمة المحكم ،دطأل أن ُيىتبر المحكم مس والل مس ولية دقدية في حالة مخالسة اتسااق التحكايم،
وأن تكون مس وليته تقصيرية في بىو الحااالت التاي يكاون فيهاا اتسااق التحكايم باا الل أو فاي
ضرر بثحد ا
حالة يلحاق
ال

خاج من سير الخصوم.
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 -4تىدي ،نج المادا (  ) 5/59من قانون التحكيم السطس يني ،والتي جاء فيها "يجوز لأل راف في
التحكيم الدولي االتساق دطاأل القاانون الواجاب الت بياق دطاأل موضاوع النازاع ،فاان لام يتسقاوا ت باق
هيئ ااة التحك اايم الق ااانون السطسا ا يني" .بحيا ا

يت اارك ه ااذا ال اانج دط ااأل دموم ااه ،كم ااا فى اا ،الم اارع

المصاارر وا ردنااي ،وداادم تقييااده بااالتحكيم الاادولي فقا  ،وأن يااتم اختيااار وت بيااق القااانون ا ك اار
اتصاالل بالنزاع ،وليس القانون السطس يني ،الذر قد ال يكون له أية دالقاة بموضاوع النازاع ،ومان
َام يصاابم نااج المااادا كاااآلتي "-5يجااوز لأل اراف االتساااق دطااأل القااانون الواجااب الت بي اق دطااأل
موضوع النزاع ،ف ن لم يتسقوا َبقت هيئة التحكيم القانون الذر تر أَّنه ا ك ر اتصاالل بالنزاع".
 -9تىا اادي ،الما ااادا (  ) 6/45ما اان قا ااانون التحكا اايم السطس ا ا يني لتصا اابم دطا ااأل النحا ااو اآلتا ااي "يجا ااوز
ااء دطااأل أحااد
لكاا ،اارف ماان أ اراف التحكاايم ال ىاان فااي ق ارار التحكاايم لااد المحكمااة المختصااة ،بنا ل
ا سااباب اآلتيااة -6 :يساااءا السااطوك ماان قباا ،هيئااة التحكاايم أو مخالستهااا لمااا اتسااق دطيااه ا

اراف ماان

ت بيق قوادد قانونية دطأل موضوع النزاع ،أو خروجها دن اتساق التحكيم أو موضوده ،وم ذلاك يذا
أمكاان فصاا ،أج ازاء الحكاام الخاصااة بالمسااائ ،الخاضااىة لطتحكاايم داان أج ازئااه الخاصااة بالمسااائ ،سياار
الخاضااىة لااه ،فااال يقا الااب الن يال دطااأل ا جازاء ا خيارا وحاادها" .وذلااك حتااأل يااتم تقطياا ،الطجااوء يلااأل
القضاء ل طب يب ا ،قرار التحكيم ،يذا أمكن فص ،أجزاء الحكم الخاصة بالمسائ ،الخاضىة لطتحكايم
دن أجزائه الخاصة بالمسائ ،سيار الخاضاىة لاه ،ومان َام فاال يقا الاب الن يال دطاأل ا جازاء ا خيارا
وحدها.
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البحر ،فطس ين ،سنة 5994م.
 -56سيد أحمد محمود :خصومة التحكيم القضائي وفقا لطقاانون الكاويتي رقام  55سانة ،5996

،5

القاهرا  ،دار النهضة الىربية.5994 ،
 -55ساايد أحمااد محمااود :التقاضااي بقضااية وباادون قضااية فااي الم اواد المدنيااة والتجاريااة ،دار النهضااة
الىربية ،القاهرا ،سنة .5916
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 -54سا ااطيمان م ا ارقس :ال ا اوافي فا ااي ا اارح القا ااانون الما اادني ،ج،5

 ،6مكتبا ااة مصا اار الجديا اادا ،سا اانة

5991م.
 -54سمير تناسو  :مصادر االلتزام ،من ثا المىارف باضسكندرية ،سنة 1116م.
 -59سيد أحمد محمود :التحكيم الىادر ( التحكيم االختيارر أو السردر ) ،ال بىة ا ولأل5994 ،م.
 -11س اايد أحم ااد محم ااود :ن ااام التحك اايم ( د ارس ااة مقارن ااة ب ااين ال ا اريىة اضس ااالمية والق ااانون الوض ااىي
الكويتي والمصرر).
 -15الساايد دبااد الىااا ،تمااام :مباادأ المواجهااة وخصااومة التحكاايم ،دار النهضااة الىربيااة ،القاااهرا ،ساانة
1111م.
 -11دبد اهلل ديسأل دطي الرمم :التحكيم في دو ،مجطس التىاون الخطيجي ،سنة 1155م.
 -15دطي سالم يبراهيم :والية القضاء دطأل التحكيم ،دار النهضة الىربية ،القاهرا ،سنة 5994م.
 -14دبا ااد اهلل خطيا اا ،الس ا ا ار  :الا ااوجيز فا ااي أصا ااو ،المحاكما ااات المدنيا ااة والتجاريا ااة ،ج ،5

 ،5سا اانة

1151م.
 -16دا ا ااور مبا ااروك :الن ا ااام االج ارئا ااي لخصا ااومة التحكا اايم،

ال انيا ااة  ،مكتبا ااة الجا ااالء الجديا اادا –

المنصورا ،سنة 5994م.
 -15دبد الباس محمد دبد الواس الضراسي  :الن ام القانوني التساق التحكيم،
 -14دطي اهر البياتي :التحكيم التجارر البحرر،

 ،1سنة 1114م.

 ،5دار ال قافة لطن ر والتوزي  ،سنة 1115م.

 -14دبد الرزاق السنهورر :الوسي في رح القانون المدني الجديد( ن رية االلتزام بوجه دام) ،الجازء
ا و ،،دار يحياء الت ار الىربي ،بيروت – لبنان.
 -19دبد المنىم فرج الصده :مصادر االلتزام ،دار النهضة الىربية ،بيروت5949 ،م.
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 -51ديااد محمااد القصاااج :حكاام التحكاايم ( د ارسااة تحطيطيااة فاي قااانون التحكاايم المصاارر والمقااارن)،
 ،1دار النهضة الىربية ،القاهرا ،سنة 1114م.
 -55فتحااي والااي :الوسااي فااي قااانون القضاااء الماادني ،م بىااة جامىااة القاااهرا والكتاااب الجااامىي ،ساانة
1115م.
 -51فوزر محمد سامي :التحكيم التجاارر الادولي ،الجازء الخاامس ،مكتباة دار ال قافاة لطن ار والتوزيا ،
سنة 5994م.
 -55ك اارم محم ااد زي اادان النج ااار  :المرك ااز الق ااانوني لطمحك اام ،دار السك اار الج ااامىي ،اضس ااكندرية ،س اانة
1151م.
 -54محماد بان ناصاار بان محماد البجاااد :التحكايم فااي الممطكاة الىربياة السااىودية ،مىهاد االدارا الىامااة،
الرياو ،سنة .5999
 -56محم ااد أحم ااد دب ااد النى اايم :ح اادود الرقاب ااة القض ااائية دط ااأل التحك اايم ال ااداخطي ف ااي منازد ااات الىق ااود
االدراية ،دار النهضة الىربية بالقاهرا ،سنة 1111م.
 -55محما ااد رضا ااا النما اار  :مس ا ا ولية الدولا ااة دا اان التىا ااويو دا اان أخ ا اااء القضا اااء ،5 ،دار السكا اار
الجامىي ،اضسكندرية ،سنة 1155م.
 -54محمد أمين فضطون  :التحكيم ،م سسة النورر لط بادة والن ر والتوزي  ،دم ق ،سنة 5994م.
 -54محمااد نااور دبااد الهااادر ااحاته  :الن ااثا االتساقيااة لطسااط ات القضااائية لطمحكمااين ،دار النهضااة
الىربية ،القاهرا.
 -59محمود مختار أحمد بريرر  :التحكيم التجاارر الادولي،
5999م.

97

 ،1دار النهضاة الىربياة ،القااهرا ،سانة

 -41محمااود سااالمه :التحكاايم والمحكاام ،المجطااد ال اربا ،

 ، 5ساانة 1114م ،دار مصاار لطموسااودات

القانونية.
 - -45محمود سالمه :التحكيم والمحكم ،المجطاد ا و،،

 ،5سانة 1114م ،دار مصار لطموساودات

القانونية.
 -41محسن سيق  :التحكيم التجارر الدولي ،دار النهضة الىربية.
 -45مص سأل دبد الحميد دياد :ا صو ،في التن يم القضائي والمحاكمات المدنية والتجارية ،الكتاب
ال اني،

 ،5سنة 5994م.

 -44منص ااور دم اار المىاي ااة  :المسا ا ولية المدني ااة والجنائي ااة ف ااي ا خ اااء ال بي ااة،

 ،5الري اااو،

 1114م.
 -46مسطم دواد القضاا :أصو ،المحاكمات المدنية والتن يم القضائي ،سنة ،1114
 -45مهنااد أحمااد الصااانورر :دور المحكاام فااي خصااومة التحكاايم الاادولي الخاااج ،دار ال قافااة لطن اار
والتوزي  ،سنة 1116م.
 -44موسأل سطمان أبو مطوح  :رح القانون المدني ا ردني ( مصادر االلتزام ) ،الكتااب ال ااني ،سانة
5996م.
 -44ه ااات مح ااي ال اادين اليوس ااسي :ا اار الم ااان م اان اتس اااق التحك اايم وم ااد ت ااث يره دط ااأل االختص اااج
القضائي ،دار السكر الجامىي ،اضسكندرية1154 ،م.
 -49هد محمد مجدر دبد الرحمن  :دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سط اته ،دار النهضة
الىربية ،القاهرا ،سنة 5994م.

98

ثيلثيً :البليئا الا م ة
 -1ييااس باان منصااور الراجحااي  :مسا ولية المحكاام فااي ن ااام التحكاايم السااىودر ،جامىااة نااايف الىربيااة
لطىطوم ا منية ،سنة 1114م.
 -2حمااد حمااود الصااان  :المس ا ولية المدنيااة لطمحكاام ،رسااالة ماجسااتير ،جامىااة ال اارق االوس ا  ،ساانة
1151م.
 -3دبااد الاارحمن باان دبااد اهلل الىجااالن  :المس ا ولية الىقديااة لطمحكاام ،جامىااة اضمااام محمااد باان سااىود
اضسالمية ،سنة 1114م.
 -4داادنان يوسااف محمااد الحااافي :الن ااام القااانوني لطمحكاام بق اال لقااانون التحكاايم السطس ا يني ،جامىااة
الدو ،الىربية -مىهد البحو والدراسات الىربية،القاهرا ،سنة 1114م.
 -5وائ ،تيسير محمد دساف  :المسا ولية المدنياة لط بياب ،رساالة ماجساتير ،جامىاة النجااح الو نياة،
سنة 1114م.

اب ايً :األ حيث صالمقيلت
 -5يياد محمد جاد الحق  :مد لزوم الخ ث كركن من أركان المس ولية التقصيرية في م روع القاانون
المدني السطس يني ،مجطاة الجامىاة اضساالمية لطد ارساات اضساالمية ،المجطاد الى ارين ،الىادد ا و ،،سانة
1151م.
 -1أحمااد دبااد الاارحمن مطحاام :دقااد التحكاايم المباارم بااين المحكمااين والخصااوم ،مجطااة الحقااوق – جامىااة
الكويت  ،الىدد ال اني5994،م.
 -5حسااين مصا سأل فهمااي  :أهاام المبااادئ المسااتنب ة ماان القضاااء المصاارر فااي ااثن التحكاايم ،مجطااة
التحكيم الىربي ،الىدد ال امن ،أسس س.
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 -4دب ااد الحمي ااد ا ح اادب  :مسا ا ولية المحك اام ،بحا ا

ف ااي مجط ااة التحك اايم الىرب ااي ،الى اادد ال اااني ،س اانة

1111م.
 -5محمد حاج الب :أسباب رد المحكم في القانون السورر ،مجطاة جامىاة دم اق لطىطاوم االقتصاادية
والقانونية ،المجطد  ،19الىدد ال اني ،سنة 1155م.

خيمليً :مصادع الدتبدت
 -5أحمد سىيد :التزامات القاضيwww.blogsaeed.com ،
 -1أسامة الدباس :دور القاضي في رد هيئة التحكيمwww.courts.gov.ps ،
 -5هاني السبادي :قضاء القاضي بىطمه ال خصي www.almaqreze.net .
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