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مقدمة بقلم المؤلف

امل�ضاهمة يف الرفع من الثقافة القانونية عموماً والتحكيمية منها 

خ�ضو�ضاً قد ياأخذ عدة اأ�ضكال منها املو�ضوعات والكتب، والدرا�ضات 

التي  الدرا�ضات  ومنها  املتخ�ض�ضة،  والدرا�ضات  املعمقة،  االأكادميية 

يف  التب�ضيط  عرب  القراء  من  عري�ض  جمهور  اإىل  للو�ضول  ت�ضعى 

ال�ضياغة دون االإخالل بدقة املعلومات و�ضموليتها. و�ضيغة ال�ضوؤال 

ال�ضكل  الكتاب تندرج �ضمن هذا  اعتمدناها يف هذا  التي  واجل��واب 

االأخري من البحوث.

�ضنوات  منذ  التجاري  التحكيم  مو�ضوع  يف  الكتابة  يف  �ضرعنا  وقد 

ر�ضد  اأو  معني،  قانون  على  كالتعليق  اأكادميية  مقاالت  �ضيغة  يف 

تطورات فقه املحاكم، اأو مقاالت عامة يف مفهوم التحكيم ومزاياه 

اأو دورات تدريبية حول التحكيم يف بعده العملي. وكانت  واأهميته 

�ضيغة ال�ضوؤال واجلواب قد راودتنا منذ اأكرث من ع�ضر �ضنوات حيث 

ن�ضرها. لكن  االأ�ضئلة، ومل يتم احل�ضم يف  �ضرعنا يف جتميع بع�ض 

تاأكدت لنا اأهمية �ضيغة ال�ضوؤال واجلواب ملا تولينا االأمانة العامة 

واأ�ضبحنا  بدبي،  والتحكيم  للم�ضاحلة  الدويل  االإ�ضالمي  للمركز 

عدة  جهات  من  اال�ضتف�ضارات  وك��رثت  لوجه.  وجهاً  التحكيم  اأم��ام 

ومن م�ضتويات خمتلفة. وهي ا�ضتف�ضارات واأ�ضئلة ب�ضيطة ولكن لها 

وجاهًة وحتتاج جواباً.

ومما عّجل بامل�ضي قدما يف هذه ال�ضيغة تلك االأ�ضئلة واال�ضتف�ضارات 

اإثر الزيارات التي كنا والزلنا نوؤديها لالإدارات  التي عر�ضت علينا 

القانونية يف املوؤ�ض�ضات املالية، واملحا�ضرات التي األقيناها اأو الدورات 

التدريبية التي اأ�ضرفنا عليها، حيث الحظنا اأن هناك بع�ض االلتبا�ض 

السؤال التاسع والتسعون
ما هو المذهب الفقهي المعتمد لدى ”المركز اإلسالمي الدولي 

للمصالحة والتحكيم - دبي” عند فض النزاع بطريقة التحكيم؟
السؤال المائة

ما هي الجهة المختصة في فض النزاع عند وجود شرطين في عقد واحد: 
األول ينص على اختصاص التحكيم، والثاني ينص على اختصاص القضاء؟

امللحق رقم )1(: قرارجممع الفقه االإ�ضالمي الدويل رقم 

91 )9/8( ب�ضاأن التحكيم.

امللحق رقم )2(: ن�ض املعيارال�ضرعي رقم 32 ال�ضادر عن 

هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية 

املتعلق بالتحكيم.

امللحق رقم )3(: املواد  1841 اإىل 1851 من جملة االأحكام 

العدلية ب�ضاأن التحكيم.

امللحق رقم )4(: م�ضروع القانون االحتادي لدولة االإمارات 

العربية املتحدة ل�ضنة 2017م، يف �ضاأن التحكيم. 

امللحق رقم )5(: اتفاقية نيويورك حول االعرتاف 

بقرارات التحكيم االأجنبية وتنفيذها )10حزيران 1958( – 

منوذج االتفاقية الدولية يف التحكيم.

امللحق رقم )6(: اتفاقية الريا�ض العربية للتعاون 

الق�ضائي بني الدول اأع�ضاء جامعة الدول العربية 

)19783/4/6(-  منوذج االتفاقية االإقليمية.

الفهرس التحليلي لألسئلة.

فهرس المحاور.
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وعلى نطاق وا�ضع حول التحكيم كاآلية لف�ض النزاعات.

واالأ�ضباب يف ذلك كثرية. ومن تلك االأ�ضباب �ضيطرة الق�ضاء  لقرون طويلة على 

ف�ض النزاعات حتى اأن ال�ضلح نف�ضه يف كثري من االأنظمة القانونية يتم يف اأروقة 

املحاكم، فكرثت الت�ضاوؤالت ومنها: كيف ميكن ملحكمني يختارهم اأطراف النزاع 

بحرية تامة ومل تعينهم الدولة اأن ي�ضدروا حكماً ملزماً كحكم القا�ضي يف ق�ضايا 

معقدة ومببالغ مالية هامة؟.

ومثل هذا الت�ضاوؤل الذي لي�ض له �ضند متني من الناحية القانونية، الأن القانون 

هو الذي ن�ض على التحكيم وفو�ضه الأداء وظيفة العدالة �ضاأنه �ضاأن الق�ضاء، لكن 

اأن ي�ضعف  تكرار مثل هذه االأ�ضئلة على ب�ضاطتها وجمانبتها لل�ضواب من �ضاأنه 

من املكانة التي اأعطاها كل من القانون والعرف للتحكيم، وتعويل رجال االأعمال 

راأ���ض  على  عليا  اإدارات  عن  الت�ضاوؤالت  ه��ذه  �ضدرت  اإذا  خا�ضة  عليه  واملوؤ�ض�ضات 

موؤ�ض�ضات مالية كربى لها �ضالحية اتخاذ القرارات الهامة يف حياة املوؤ�ض�ضة. فقد 

املوؤ�ض�ضات للتحكيم. وبناء على ذلك احتاج  للجوء تلك  الت�ضور عائقاً  يكون هذا 

االأمر القيام بالتو�ضيح املنا�ضب لرفع االلتبا�ض.

ولهذا ال�ضبب اخرتنا اأن تاأخذ درا�ضة التحكيم �ضكل ال�ضوؤال واجلواب. وقد حاولنا 

تعزيز �ضيغة ال�ضوؤال واجلواب بر�ضد الفروق واملقارنات كلما اأمكن ذلك، اقتناعا 

منا باأن اخللط بني م�ضطلحني مرتادفني ظاهرياً ولكنهما خمتلفني م�ضموناً، 

»يوؤدي اإىل التو�ضع فيهما وا�ضتخدام اأحدهما مو�ضع االآخر. ويوؤدي هذا التو�ضع 

االآث��ار هي  امل�ضطلحني، فهذه  الفرق بني  املرتتبة عن  االآث��ار  تغييب  اإىل  ب��دوره 

اأن الكثري من العقود  نتيجة وثمرة الفرق الأنه باختالفها تختلف االأحكام. كما 

امل�ضتحدثة يف فقه املعامالت تت�ضابه والفروق بينها تت�ضاءل يف الظاهر، لكنها ذات 

اأثر كبري يف امل�ضمون)1)«.

)1) انظر كتابنا بعنوان »الفروق األساسية يف املعامالت املالية اإلسالمية«.  نرش معهد ديب القضايئ. الطبعة األوىل 2015م.

واإذا كانت �ضياغة ال�ضوؤال واجلواب والتي حتمل يف طياتها الكثري من االإيجاز ال 

تنا�ضب الباحثني الذين مييلون لالإ�ضهاب والتف�ضيل، فاإن االأ�ضئلة املطروحة قد 

تفتح اآفاقاً جديدة للبحث املعمق. وبذلك تكون �ضيغة االأ�ضئلة واالأجوبة منطلقاً 

وحافزاً ملزيد من البحث والتمحي�ض. كما اأنه من الوارد جداً اأن نتوخى يف طبعة 

ويف  امل�ضمون  يف  املو�ضوعي  البعد  من  نقرتب  بحيث  االأج��وب��ة  يف  التو�ضع  الحقة 

تغطية اأو�ضع للم�ضائل مع املحافظة على �ضيغة ال�ضوؤال واجلواب.

املالية االإ�ضالمية  املوؤ�ض�ضات  املبا�ضر مع  التحكيم توا�ضلنا  ومما دفعنا للكتابة يف 

املالية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ويف  عموما  ال��ن��زاع��ات  ف�ض  يف  التحكيم  اأه��م��ي��ة  م��ن  وت��اأك��دن��ا 

ك�ضب  مقدمتها  ويف  للتحكيم  العملية  املزايا  عن  وف�ضاًل  خ�ضو�ضاً.  االإ�ضالمية 

الوقت، و�ضدور حكم عن هيئات متخ�ض�ضة، وغريها من املزايا اإال اأن هناك حقيقة 

على امل�ضتوى الدويل ال بد من اإبرازها وهي اأن مناخ اال�ضتثمار يف الدول النامية 

اأ�ضبح يقا�ض مبدى تطور نظم وقوانني التحكيم يف تلك الدول. وتوؤخذ القرارات 

اال�ضتثمارية على �ضوء ذلك.

واأخرياً نرجو اأن يكون هذا الكتاب قد توفق يف تقدمي اأ�ضئلة واأجوبة علمية وعملية 

ت�ضهم يف الرفع من  م�ضتوى التاأهيل يف املجال التحكيمي، وتثري يف نف�ض الوقت يف 

نفو�ض الباحثني واملهتمني الرغبة يف االطالع على بحوث ودرا�ضات اأعمق واأو�ضع 

كما  كتبهم.  �ضيء من  اإىل  اأ�ضرنا  وقد  التف�ضيل،  واأ�ضهبوا يف  املتخ�ض�ضون  كتبها 

نتمنى اأن تكون االأ�ضئلة حافزاً جلمهور الطلبة لالإقدام على البحث يف التحكيم 

اأو  املاج�ضتري  درجتي  لنيل  بحث  موا�ضيع  لتكون  االأ�ضئلة  ببع�ض  ي�ضتاأن�ض  فقد 

الدكتوراة.

و�ضوف نتطرق فيما يلي اإىل ذكر الغر�ض من اختيار طريقة االأ�ضئلة واالأجوبة، 

وكذلك الغر�ض من الرتكيز على الفروق مع ذكر اأهم املراجع املعتمدة خمتتمني 

املقدمة مبالحظتني يف �ضكل لفت انتباه للقارئ.
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ثم  االأ�ضئلة  ط��رح  :طريقة  واالأج��وب��ة  االأ�ضئلة  طريقة  اختيار  م��ن  الغر�ض   /  1

االإجابة عنها كما ذكرنا يف املقدمة، لها عدة مزايا على امل�ضتويني املنهجي والعملي، 

ونقت�ضر فيما يلي على ذكر بع�ض االأمثلة :

تب�ضيط املوا�ضيع املطروحة الأن مادة التحكيم- كاآلية ا�ضتثنائية لف�ض النزاعات 

التف�ضيل،  وكثرية  الفروع  مت�ضعبة  العادية-  التقا�ضي  طرق  عن  اخل��روج  قوامه 

وثرية امل�ضمون.

اال�ضتجابة لطلب املخت�ضني يف املجال وذلك بالرتكيز على النقاط التي لها عالقة 

مبا�ضرة مبجال التحكيم من الناحية العملية. ويف نف�ض الوقت توفري معلومات 

دقيقة وموجزة لغري املخت�ضني.

التجاري الدويل لتكون حمل  التحكيم  التي يدور حولها  العملية  امل�ضائل  ح�ضر 

هيئات  قبل  م��ن  اهتمام  حم��ل  وك��ذل��ك  وحماميهم.  ال��ن��زاع  اأط���راف  م��ن  اهتمام 

التحكيم نف�ضها. فهناك الكثري من امل�ضائل التف�ضيلية التي ال ي�ضكل اجلهل بها 

عيباً بالن�ضبة للم�ضئول يف املوؤ�ض�ضة اأو حتى املحكم نف�ضه خا�ضة اإذا كان خبرياً يف 

جمال فني دقيق.

جمع املادة التحكيمية يف �ضكل كتاب ي�ضاعد اجلهات املعنية بالتدريب على توجيه 

الدورات مبا ينفع املتدربني الأن اختيار االأ�ضئلة قد مت بناء على طلبات وا�ضتف�ضارات 

متكررة  من �ضرائح خمتلفة تعك�ض على نطاق وا�ضع ما يدور يف اأروقة االأعمال.

االأ�ضئلة  املنا�ضب جدا عند طرح  راأينا من  الفروق:  على  الرتكيز  2/الغر�ض من 

وتفادي  امل�ضطلح  لتحرير  وذلك  امل�ضطلحات،  الفروق بني  الرتكيز على  يتم  اأن 

اآثار الفروق وهي عادة ما تكون فروقاً  اإ�ضقاط وتهمي�ض  اخللط الذي يوؤدي اإىل 

بل  ال�ضروط،  النزاع  ط��ريف  بها  ي�ضيغ  التي  باالألفاظ  لي�ضت  فالعربة  جوهرية. 

العربة بحقيقة املهمة التي يعهد بها اإىل اجلهة املعنية للنظر يف اخلالف: هل هو 

جمرد طلب راأي فني؟، فيكون املكلف بذلك خبرياً ولو �ضمي حمكما، اأم ان�ضبت 

اإرادتهما لتفوي�ض �ضخ�ض اأو اأكرث للنظر يف النزاع بحكم ملزم، فيكون ال�ضخ�ض 

املكلف بذلك حكماً ولو �ضمي خبرياً.

3 / املراجع املعتمدة: نظراً الأن مو�ضوع الدرا�ضة قد ترّكز اأ�ضا�ضاً على التعريفات، 

العملي  البعدين  بني  جتمع  خمتلفة  مراجع  على  االعتماد  مت  فقد  وامل��ق��ارن��ات، 

اأغرا�ض  من  لقربها  التطبيقية  امل��راج��ع  بع�ض  على  االعتماد  مت  بل  والنظري، 

البحث، ونذكر منها:

التحكيم يف العالقات اخلا�ضة الدولية والداخلية للدكتور م�ضطفى حممد  	

اجلمال والدكتور عكا�ضة حممد عبد العال، من�ضورات احللبي احلقوقية.

للدكتور  	 ال���دويل(  التجاري  القانون  يف  )درا���ض��ة  ال��دويل  التجاري  التحكيم 

حم�ضن �ضفيق، دار النه�ضة العربية.

التحكيم يف ال�ضريعة االإ�ضالمية للدكتورة عزة ر�ضاد قطوره، الغرفة التجارية  	

ال�ضناعية بجدة.

التحكيم الدويل يف القانون التون�ضي والقانون املقارن الأحمد الورفلي، جممع  	

االأطر�ض للن�ضر والتوزيع.

مو�ضوعة التحكيم التجاري الدويل يف منازعات امل�ضروعات الدولية امل�ضرتكة  	

م�ضطفى  خالد  للدكتور  امل�ضريف  الق�ضاء  اأح��ك��ام  الأح��دث  خا�ضة  اإ���ض��ارة  مع 

القا�ضي، دار ال�ضروق.

التحكيم التجاري الدويل يف �ضوء مبادئ القانون النموذجي لالأمم املتحدة  	

دك���ت���وراه، اجلامعة  ر���ض��ال��ة  االإ���ض��الم��ي��ة.  ال�ضريعة  وق��واع��د  »االأون��ي�����ض��رتال« 

االأمريكية بلندن، كلية القانون للدرا�ضات املقارنة 2005م، اإعداد االأ�ضتاذ خالد 

اأمني يو�ضف.

التمييز بدب�ي من  	 التي قررتها حمكمة  التجاري )املبادئ  ق�ضاء متييز دب�ي 

1988 اإىل 1999م(.
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ال��ث��اين  	 االإ���ض��الم��ي  امل��وؤمت��ر  وال��ق��ان��ون،  ال�ضريعة  ���ض��وء  يف  امل��ط��ل��ق  التحكيم 

للدرا�ضات  اجلامعي  طرابل�ض  معهد  /2000م،  1421ه�  وال��ق��ان��ون  للت�ضريعات 

االإ�ضالمية يف لبنان، التابع جلامعة االإ�ضالح االإ�ضالمية.

دار  	 االأح���دب،  احلميد  عبد  للدكتور  العربية  البالد  يف  التحكيم  مو�ضوعة 

املعارف 1998.

التحكيم االإ�ضالمي يف نظام غري اإ�ضالمي ل�ضمرية الزعيم املنّجد، من�ضورات  	

االألفية اجلديدة، الطبعة االأوىل 1429ه�/2008م.

لالأ�ضتاذ  	 وامل��ح��ام��ني«  للمحكمني  اإر����ض���ادات  التحكيم،  ق��واع��د  اإىل  »امل��ر���ض��د 

الدكتوراأحمد �ضرف الدين، طبعة نادي الق�ضاة، الطبعة الثانية 2010.

التحكيم  	 الفرن�ضية، وجملة  التحكيم  العاملية ومنها جملة  التحكيم  جمالت 

ال�ضادرة عن من�ضورات احللبي احلقوقية، لبنان.

اإليها باأ�ضفل  اأ���ض��ري  ب��اأن هناك بع�ض امل��راج��ع االأخ���رى ق��د  ه��ذا وجت��در االإ���ض��ارة 

ال�ضفحة عند التطرق لل�ضوؤال دون ذكرها �ضمن هذه القائمة املوجزة.

4/ م������الحظات:

1/4 قد يظهر بع�ض التداخل يف االأ�ضئلة يجعلها قريبة من التكرار. ومن اأمثلة 

ذلك ذكر مزايا التحكيم بال�ضوؤال رقم )3( وال�ضوؤال رقم )70(. مثل هذا التداخل 

رقم  بال�ضوؤال  املذكورة  املزايا  الأن  للتكرار  املف�ضي  التداخل  مرتبة  اإىل  يرقى  ال 

)3( وردت على وجه املقارنة مع الق�ضاء، بينما املزايا املذكورة بال�ضوؤال رقم )70( 

االإ�ضالمية.  املالية  باملوؤ�ض�ضات  واالآخ��ر مرتبط  اإحداهما مطلقا  �ضقني:  وردت يف 

والق�ضاء،  التحكيم  بالفرق بني  املتعلق  رقم )2(  لل�ضوؤال  بالن�ضبة  ال�ضاأن  وكذلك 

وال�ضوؤال رقم )33( املتعلق بالعالقة بني التحكيم والق�ضاء. فال�ضوؤال الثاين يتعلق 

ب�ضبط الفروق املتعلقة بالتحكيم والق�ضاء كاأجهزة، بينما تناول ال�ضوؤال رقم )33( 

التفاعل بينهما لدعم منظومة التحكيم. وخال�ضة القول من هذه املالحظة اأنه 

على القارئ اأن ال تربكه عناوين االأ�ضئلة بل عليه النظر يف م�ضامينها وتفا�ضيلها.

االحت��ادي  القانون  م�ضروع  �ضيغ  على  ط��راأت  التي  املتكررة  للتغيريات  نظرا   2/4

عليه  اعتمدنا  )ال��ذي  التجاري  التحكيم  ب�ضاأن  املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة 

كثريا الأنه بعد اعتماده �ضوف يكون اأحدث قانون يف املنطقة العربية(، فلم يقت�ضر 

الكتاب على ال�ضيغة �ضبه النهائية املتاحة عند �ضدور الكتاب وال�ضادرة يف اأغ�ضط�ض 

2017 بل مت االعتماد على بع�ض ما ورد بال�ضيغ االأوىل ومبا يتيح املقارنة. ولهذا 

راأينا من املنا�ضب لفت نظر القارئ والباحث لذلك. وقد اعتربنا اأن تغيري ال�ضيغ 

ال يوؤثر على اجلانب العلمي يف الكتاب اإذ اعتربناها مادة علمية جديرة بالدرا�ضة 

اإىل جانب مراجع اأخرى وذلك قبل اأن ت�ضبح قانوناً.

د. عبد ال�ضتار اخلويلدي 

االأمني العام للمركز االإ�ضالمي

 الدويل للم�ضاحلة والتحكيم – دبي 

اأكتوبر 2017
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1
السؤال األول

ما هو مفهوم التحكيم؟

ي�ضند  قبل هيئة حتكيم  النزاعات من  لف�ض  التحكيم طريقة خا�ضة/ا�ضتثنائية 

اإىل  اللجوء  دون  حتكيم  اتفاقية  مبوجب  فيها  البت  مهمة  النزاع  اأط��راف  اإليها 

الق�ضاء  وهو االأ�ضل. فالتحكيم اإذاً �ضيغة تهدف اإىل اإيجاد حل ملزم لنزاع  بني 

طرفني اأو اأكرث عن طريق حمكم واحد اأو حمكمني ي�ضتمدون �ضلطتهم من اتفاق 

خا�ض بني االأطراف ويتخذون قرارهم على اأ�ضا�ض االتفاق املذكور دون اأن يكونوا 

معينني من قبل اأجهزة الدولة الأداء هذه املهمة.

وقد تفادت القوانني احلديثة وكذلك م�ضروعات القوانني )القانون ال�ضعودي رقم 

)م/34( بتاريخ 1433/05/24ه� ، وم�ضروع القانون االحتادي لدولة االإمارات العربية 

املتحدة ل�ضنة )1)2010( اإعطاء تعريف �ضريح للتحكيم اإال ما ندر. 

وغياب التعريف لي�ض خلاًل يف القانون وال نق�ضاً فيه. ففي كثري من احلاالت ال 

ال�ضروط  بو�ضع  اأحياناً  التعريف  يكون  فقد  التعريف.  يف  �ضرورة  القانون  يرى 

التحكيم  لتعريف  االهتداء  ميكن  ه��ذا،  مو�ضوعنا  ويف  التعريف.  اإىل  تقود  التي 

)1)  خالفا لصيغة 2010 فقد أعطت املادة األوىل من صيغة مرشوع القانون االتحادي بشأن التحكيم الصادرة سنة 2017 تعريفا 

للتحكيم كام سيأيت بيانه يف فقرة التعريف القانوين أدناه )فقرة 1/1).

اأو م�ضارطة( ووثيقة  التحكيم )�ضرطا  اتفاق  التحكيم كتعريف  اآليات  من خالل 

التحكيم.  عن  وا�ضحاً  ت�ضوراً  تعطي  جممعة  العنا�ضر  فهذه  وغريها.  التحكيم 

القوا�ضم  على  لن�ضتقر  للتحكيم  خمتلفة  تعريفات  نذكر  الفائدة  لتعميم  ولكن 

اأكرث من  اإىل  نتطرق  �ضوف  للفائدة  وتعميماً  املختارة.  التعريفات  امل�ضرتكة بني 

تعريف منها ما هو قانوين ومنها ما هو �ضرعي ومنها ما هو ق�ضائي ومنها ما هو 

�ضادر عن املخت�ضني للنظر فيما بعد فيما تتفق فيه:

1/1 التعريف القانوين: عّرفت املادة الرابعة من جملة التحكيم التون�ضية ال�ضادرة 

النزاعات من  اأ�ضناف  اأنه: »طريقة خا�ضة لف�ضل بع�ض  1993 التحكيم على  �ضنة 

قبل هيئة حتكيم ي�ضند اإليها االأطراف مهمة البت فيها مبوجب اتفاقية حتكيم«. 

اتفاقي قانوين حلل  »اأ�ضلوب  اأنه:  2008 على  4 لعام  ال�ضوري رقم  القانون  وعّرفه 

التحكيم  اإج����راءات  �ضتتوىل  التي  اجلهة  اأك��ان��ت  ���ض��واء  الق�ضاء  م��ن  ب��داًل  ال��ن��زاع 

كذلك«.  تكن  مل  اأم  للتحكيم  دائما  مركزاً  اأو  منظمة  الطرفني  اتفاق  مبقت�ضى 

وعرفت املادة االأوىل من م�ضروع القانون االحتادي لدولة االإمارات املتحدة ب�ضاأن 

التحكيم )�ضيغة 2017(، التحكيم على اأنه »و�ضيلة ينظمها القانون يتم من خاللها 

الف�ضل بحكم ملزم يف نزاع بني طرفني اأو اأكرث بوا�ضطة هيئة التحكيم بناء على 

اتفاق االأطراف«. 

2/1 التعريف الفقهي:عّرف جممع الفقه االإ�ضالمي الدويل بجدة يف قراره رقم 

91)9/8()1) التحكيم على اأنه »اتفاق طريف خ�ضومة معينة على تولية من يف�ضل يف 

منازعة بينهما، بحكم ملزم، يطبق ال�ضريعة. وهو م�ضروع �ضواء اأكان بني االأفراد 

اأم يف جمال املنازعات الدولية«.

اإليها  اللجوء  عند  �ضواء  التحكيم  مع  تعاملها  اإط��ار  يف  الق�ضائي:  التعريف   3/1

)1) ذهب املاوردي إىل أن »التحكيم هو أن يتخذ الخصامن رجال من الرعية ليقيض بينهام فيام تنازعاه« )أدب القايض – الجزء 2 

بند 3596). ويف املغني البن قدامة: »إذا تحاكم رجالن إىل رجل حكامه بينهام ورضياه وكان مام يصلح للقضاء فحكم بينهام جاز« 

)ابن قدامى يف املغني – الجزء 9 ص 107).
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حمكمة  عّرفت  املحكمني،  اأحكام  على  الت�ضديق  عند  اأو  للتحكيم  م�ضاند  كقا�ٍض 

املنازعات  ا�ضتثنائي لف�ض  اأنه »طريق  التحكيم على  املثال  متييز دبي على �ضبيل 

جميع  بنظر  املحاكم  باخت�ضا�ض  يق�ضي  ال��ذي  العام  االأ���ض��ل  عن  خ��روج��اً  ويعد 

التحكيم  �ضرط  تف�ضري  يجب  واأن��ه  خا�ض،  بن�ض  منها  ا�ضتثنى  ما  اإال  املنازعات 

 –  2012/10/21 املنعقدة يوم  العلنية  تف�ضرياً �ضيقاً« )حمكمة متييز دبي- اجلل�ضة 

حكم غري من�ضور(.

تعريف املخت�ضني: عّرف امل�ضت�ضار اأبو العينني التحكيم على اأنه »اتفاق بني طرفني 

اأو اأكرث على اإخراج نزاع اأو عدد من النزاعات من اخت�ضا�ض الق�ضاء العادي واأن 

يعهد به اإىل هيئة تتكون من حمكم اأو اأكرث للف�ضل فيه بق�ضاء ملزم«)1).

ينظمه  اخلا�ض  للق�ضاء  نظام  عبارة عن  التحكيم  اأن  املجال  القول يف  وخال�ضة 

القانون وي�ضمح مبقت�ضاه باإخراج بع�ض املنازعات عن والية الق�ضاء العادي لكي 

يف  البت  مهمة  اإليهم  وي�ضندون  اخل�ضوم  يختارهم  اأف��راد  اأو  ف��رد  بوا�ضطة  حتل 

النزاع املعرو�ض عليهم مبقت�ضى اتفاق.

ومهما تعددت �ضياغة املفاهيم، فاإنها تتفق كلها يف خ�ضائ�ض التحكيم التالية:

ال�ضيغة  	 ه��ذه  اخ��ت��اروا  الذين  فهم  النزاع  اأط��راف  اإرادة  اإىل  التحكيم  ي�ضتند 

لف�ض نزاعهم.

حرية اأطراف النزاع يف اختيار املحكم اأو هيئة التحكيم املخولة للبت يف النزاع،  	

وكذلك اختيار مكان التحكيم، والقواعد الواجبة التطبيق على اأ�ضل النزاع 

و�ضري اإجراءات التحكيم وغريها.

ملزم  	 حكم  ب�ضدور  اخل�ضومة  املحكم  فيه  يقطع  ن��زاع��ا  يفرت�ض  التحكيم 

وواجب التنفيذ.

قانون  تبنت  التي  واإلفريقية  العربية  الدول  يف  التحكيم  عليها  يقوم  التي  القانونية  »املبادئ  العينني  أبو  محمد  املستشار   (1(

»األونيسرتال« النموذجي«. مجلة التحكيم العريب، العدد األول مايو 1999 ص 8.

2
السؤال الثاني

ما هو الفرق بين التحكيم والقضاء؟

ال  اإذ  التنفيذ  وواج��ب  ملزم  حكم  ب�ضدور  اخل�ضومة  يقطع  كالق�ضاء  التحكيم 

يختلف حكم املحكمني عن حكم الق�ضاء من ناحية حجيته واآثاره. فله نفوذ االأمر 

املق�ضي به بالن�ضبة ملو�ضوع النزاع الذي بت فيه مبجرد �ضدوره ولو مل يكن قد 

�ضدر االأمر بتنفيذه من قبل اجلهات الق�ضائية املخت�ضة.  كما اأن حكم املحكمني 

كحكم القا�ضي يكفل �ضائر ال�ضمانات املتعلقة بحقوق الدفاع، و�ضالمة االإجراءات 

عدة  يف  الق�ضاء  عن  التحكيم  يختلف  لكن  العام)1).  النظام  وق��واع��د  االأ�ضا�ضية، 

جماالت نذكر منها:

من الناحية التاريخية التحكيم اأقدم من الق�ضاء. فقد عرف النا�ض التحكيم - 

يف اجلاهلية.

الق�ضاة تعينهم الدولة، اأما املحكمني فيتم اختيارهم من قبل اأطراف النزاع، - 

اأو وفق نظم موؤ�ض�ضات التحكيم عندما يكون التحكيم موؤ�ض�ضياً، اأو باال�ضرتاك 

)1) ال يتسع املجال لذكر ما يجمع التحكيم بالقضاء. وهنا نذكر بعض األمثلة:

للمحكم الحامية يف عدم املسئولية عن حكمه، إذا اتبع اإلجراءات املتفق عليها يف التحكيم.

كام ال يحق للمحكم أن يستند إىل علمه الشخيص كام يف القضاء.
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بني اأطراف النزاع وموؤ�ض�ضة التحكيم ح�ضب �ضيغة ال�ضرط يف العقد اأو ح�ضب 

لوائح ونظم موؤ�ض�ضة التحكيم. 

الواجب -  والقانون  واملو�ضوعي  املكاين  املحاكم )االخت�ضا�ض  اأمام  االإج��راءات 

النزاع حرية اختيار  التحكيم فالأطراف  اأما يف  القوانني،  التطبيق( حتكمها 

مكان التحكيم، والقواعد الواجبة التطبيق، وحتديد املدة الزمنية التي يجب 

اأن ي�ضدر احلكم خاللها. 

من -  التقا�ضي  درج���ات  ت��ع��دد  اإىل  الق�ضاء   ع��ن  ال�����ض��ادر  احل��ك��م  يخ�ضع 

ا�ضتئناف ومتييز ومراجعة وغريها. اأما حكم املحكمني وباخل�ضو�ض يف 

التحكيم التجاري الدويل فهو نهائي وال يقبل الطعن اإال بطريقة طعن 

اأي�ضر  ا�ضتثنائية واحدة هي االإبطال. وبناء عليه تكون وظيفة التحكيم 

واأ�ضرع من الق�ضاء من حيث ك�ضب الوقت.

التحكيم ال ي�ضتغني ا�ضتغناء مطلقا عن الق�ضاء الأن االأمر يحتاج اإىل تدخل - 

والية  عن  يخرج  فيما  التحكيم  �ضري  عند  �ضواء  للتحكيم  كم�ضاند  الق�ضاء 

االإ�ضارة  مع  املحكمني.  حكم  �ضدور  بعد  اجل��ربي  التنفيذ  عند  اأو  املحكمني، 

باأن االأمر يختلف بني التحكيم التجاري الدويل والتحكيم التجاري املحلي. 

ففي التحكيم التجاري الدويل يكاد ينح�ضر دور الق�ضاء يف االعرتاف بحكم 

املحكمني اإذا ما رف�ض املحكوم عليه اال�ضتجابة حلكم املحكمني عن طواعية. 

اأما اإذا كان التحكيم حملياً، فاإن دور الق�ضاء يكون اأن�ضط واأو�ضع جماال. 

خ�ضو�ضاً -  ال��دويل  والتحكيم  عموماً  التحكيم  على  املعرو�ضة  النزاعات 

بلغت حداً من التعقيد )النقل البحري، التعوي�ض يف التاأمني، عمليات 

م�ضائل  امللكية،  واإحالة  واالإدارة  البناء  م�ضروعات  احلديثة،  اال�ضتثمار 

وال�ضكوك  االأ���ض��ه��م  يف  املختلفة  التعامالت  املجمع،  امل�ضريف  التمويل 

وال�ضندات واالإجارة املنتهية بالتمليك اإلخ...( بحيث اأ�ضبح من ال�ضعب 

على الق�ضاء يف كثري من الدول تقدمي احللول العادلة لهذه املنازعات 

ويف اآجال معقولة. وبناء عليه يبدو اأن التحكيم اأن�ضب �ضيغة لف�ض مثل 

هذه النزاعات.

يف التحكيم يتم دفع اأتعاب املحكمني وبقية امل�ضاريف االأخرى من قبل اأطراف - 

النزاع. اأما يف الق�ضاء، فاإن راتب القا�ضي تتحمله الدولة، وال يتحمل املتقا�ضي 

اإال جزءاً من امل�ضاريف االإدارية للتقا�ضي بناء على اأن الق�ضاء مرفق عام وهي 

م�ضاريف تختلف من دولة اإىل اأخرى. 

القا�ضي غري مقيد باأجل معنّي الإ�ضدار حكمه )اإال يف حاالت ما يعرف - 

اأما املحّكم فيمكن تقييده  بالق�ضاء امل�ضتعجل وهي جماالت حمدودة(. 

فقد  املحدد  التاريخ  ما جت��اوز  واإذا  االأ�ضل.  وه��ذا  الإ�ضدار احلكم  باأجل 

مدنية  م�ضئولية  ذلك  على  ترتتب  وقد  للبطالن.  عر�ضة  حكمه  يكون 

يتحملها املحكم.

للقا�ضي حق اإبطال حكم املحكمني عند توفر �ضروط االإبطال. اأما املحكم فال - 

يجوز له باأي حال من االأحوال اإبطال حكم الق�ضاء.

املحكم فله -  اأما  اإليه.  املوكولة  املهمة  اأن يرف�ض  للقا�ضي  الغالب ال ميكن  يف 

احلق يف رف�ض املهمة، وذلك برف�ض التوقيع على وثيقة التحكيم مع اأطراف 

النزاع، حتى ولو عينه طريف النزاع  يف بند من بنود العقد املربم بينهما. 

يتمتع الق�ضاء بحجية الق�ضاء ال�ضمني كحجية الق�ضاء الق�ضدي، فالق�ضاء - 

على الكفيل بالدين هو ب�ضفة عامة ق�ضاء على االأ�ضيل، اأما بالن�ضبة حلكم 

املاثلني  اخل�ضوم  على  مق�ضورة  فيه  ال�ضمني  الق�ضاء  حجية  فاإن  التحكيم، 

بالتحكيم،  االأ�ضيل  املدين  ف��اإذا مل ير�ض  اإىل غائب،  تتعدى  الدعوى وال  يف 

فاحلكم الذي ي�ضدر على الكفيل ال حجية له.

ينظر القا�ضي ح�ضب اخت�ضا�ض املحكمة يف كل امل�ضائل التي تطرح. اأما - 
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التحكيم فينظر يف جماالت حمددة. وهي اأ�ضيق من جمال الق�ضاء، فال 

لكن  واحل���دود،  والق�ضا�ض  القذف  يف  التحكيم  املثال  �ضبيل  على  يجوز 

يجوز للق�ضاء النظر يف كل هذه امل�ضائل.

خمالفة القانون اأو اخلطاأ يف تطبيقه اأو تاأويله من االأ�ضباب العامة للطعن يف - 

االأحكام الق�ضائية بالو�ضائل التي ينظمها قانون املرافعات للطعن يف االأحكام. 

اأما خمالفة القانون اأو اخلطاأ يف تطبيقه اأو تاأويله لي�ضت من االأ�ضباب التي 

ن�ضت عليها قوانني التحكيم لرفع دعوى البطالن.

املحكم �ضخ�ض عادي يقوم مبهمة ق�ضائية خا�ضة بناء على طريف النزاع وال - 

خما�ضمته  فتجوز  للق�ضاة  بالن�ضبة  امل��ق��ررة  وال�ضمانات  باحل�ضانة  يتمتع 

ب�ضبب ما ارتكبه من اأخطاء ويجوز اأن ترفع عليه دعوى باالإجراءات املعتادة 

الت�ضريعات  بع�ض  يف  وج���دت  اإن  احل��ك��ام  خما�ضمة  بينما  ال���دع���اوى،  ل��رف��ع 

فتخ�ضع الإجراءات خا�ضة.

تناوب -  الإمكانية  يخ�ضع  اإدارة  عمل  ه��ذا  الأن  غ��ريه  ي��ويل  اأن  للقا�ضي  يجوز 

الق�ضاة على ق�ضية واحدة وفق القانون، اأما يف التحكيم فال يجوز للمحكم 

تولية غريه اإال باإذن الذي اختاره.

ي�ضدر حكم -  بينما  اأ�ضدرته،  التي  التحكيم  هيئة  با�ضم  التحكيم  ي�ضدر حكم 

املحكمة با�ضم الدولة )اأو با�ضم رئي�ض الدولة(.

3
السؤال الثالث

ما هي مزايا التحكيم مقارنة بالقضاء؟

تكمن مزايا التحكيم مقارنة بالق�ضاء يف املجاالت التالية:

ناحية -  املحكمني من  تفرغ  منها  اأ�ضباب  لعدة  وذل��ك  النزاع  ال�ضرعة يف ح�ضم 

التي  الق�ضاء(  قبل  ع��ادة من  )املعتمدة  ال�ضكلية  ب��االإج��راءات  تقيدهم  وع��دم 

الطعن  طرق  ا�ضتبعاد  اأن  كما  تاأمينه.  دون  وحت��ول  احلق  اأ�ضل  اأحيانا  تهدر 

املعهودة يف الق�ضاء من �ضاأنه اأن ي�ضكل عن�ضراً اإ�ضافياً يف ال�ضرعة.

وجود حمكمني �ضالعني يف جمال النزاع املعرو�ض عليهم اإذ ال يقع اللجوء اإىل - 

اخلرباء اإال نادراً، اإ�ضافة اإىل معرفتهم بالقوانني واالأعراف التجارية الدولية 

منها واملحلية. وكثرياً ما يتم اختيار املحكمني بناء على انتمائهم للقطاع الذي 

ينتمي اإليه املتنازعني. ويف التحكيم الدويل ميكن اختيار املحكمني بناء على 

متكنهم من اللغة التي اأعدت بها العقود والوثائق مو�ضوع النزاع. والتمكن 

من لغة العقد من العوامل االإيجابية يف االهتداء اإىل ح�ضر مواطن النزاع 

بي�ضر. وخال�ضة ذلك اأن التحكيم يتيح للمحتكمني فر�ضة اختيار حمكمني 

اأ�ضحاب تخ�ض�ض دقيق يف جمال النزاع بحيث يكون الفهم اأ�ضرع واأدق ملو�ضوع 

النزاع.
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وتربز -  علنية.)1)  غري  املحكمني  جل�ضات  الأن  النزاع  ف�ض  يف  املطلقة  ال�ضرية 

اأط��راف منازعات  ال��دويل حيث يف�ضل  التحكيم  ال�ضرية جلية يف  قيمة هذه 

التجارة الدولية يف اأغلب االأحيان عدم رفع الق�ضية اإىل املحاكم حفاظاً على 

اأ�ضرار املعاملة))).

ا�ضتعداد اأطراف النزاع قبول حكم املحكمني عن طواعية الأن هناك اطمئنان - 

عدالة  التحكيم  اأن  على  بناء  احلكم  بتنفيذ  م�ضبق  وتعهد  املحكمني  حلكم 

ت�ضاحلية. فاالأ�ضل اأن تنفذ القرارات ال�ضادرة عن هيئة التحكيم يف التحكيم 

ق��رارات  للم�ضادقة على  املحاكم  اإىل  االأط���راف  ال��دويل خ�ضو�ضا دون جل��وء 

التحكيم.

اختيار القانون واالإجراءات ومكان التحكيم. وهذا يتيح الطماأنينة الأطراف - 

يف  ع���ادًة  ترغب  ال  وال��ت��ي  اأجنبية  بجهات  التحكيم  تعلق  اإذا  خا�ضة  ال��ن��زاع، 

فخالفاً  املطلوبة))).  بالدقة  م�ضمونها  تعرف  ال  اأجنبية  لقوانني  اخل�ضوع 

فاإن  بلده،  االأعمال يف  ببيئة  دراي��ة  الذي يكون عادة على  الوطني  للم�ضتثمر 

ينوي  ال��ذي  البلد  يف  املتبعة  واالأن��ظ��م��ة  القوانني  يجهل  االأجنبي  امل�ضتثمر 

اال�ضتثمار فيه. واأمام هذا ال�ضعور باخلوف من قانون ال يعلم اأبعاده وم�ضادره 

وكيفية تاأويل ن�ضو�ضه، فيكون اللجوء للتحكيم اأن�ضب ال�ضبل لف�ض النزاعات 

التي قد تطراأ. وهكذا يوؤدي التحكيم اإىل التغلب على اأهم �ضعوبتني يف املجال 

الق�ضائي وهما: حتديد املحكمة املخت�ضة والقانون الواجب التطبيق.

)1) ذهبت بعض املحاكم إىل رفض إكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ لصدوره يف مكان مباح للعموم مخالفاً بذلك مبدأ رسية 

بأن »...عقد  بتاريخ 2008/5/12  -  قرار رقم 35  الثالثة عرشة بدمشق   – املدنية  البداية  أحكام املحكمني. فقد حكمت محكمة 

الجلسات وإصدار املحكم  لحكم التحكيم يف مكتبة مباحة للعموم يكون قد خالف مبدأ الرسية...«. 

املنظورة تحكيمياً. ولعدم حرمان  القضايا  بعدد  التحكيم مقارنًة  املنشورة يف مجال  األحكام  ندرة  الرّسية  )2)  من سلبيات هذه 

الباحثني واملختصني والعاملني يف حقل التحكيم، كان من األوفق السعي لنرش قرارات التحكيم مع التقيد بنرش املبادئ دون اإلشارة  

إىل األطراف وإىل الوقائع بالتفصيل. 

)3) اختيار القانون الواجب التطبيق عىل أهميته قد يكون مصدر إذعان إذا ما فرضه أحد املتعاقدين بحكم موقعه التفاويض، وبالتايل 

قد يؤدي إىل إهدار حقوق الطرف الضعيف بتطبيق قانون غري مناسب له.

4
 

السؤال الرابع 

ما هو الفرق بين التحكيم المحلي 
)الداخلي( والتحكيم الدولي؟

يختلف التحكيم الداخلي اأو املحلي عن التحكيم الدويل يف امل�ضائل التالية:

1/4 التحكيم الداخلي اأو املحلي هو التحكيم الذي يت�ضمن عالقة داخلية يف كافة 

عنا�ضرها. فيخ�ضع الإجراءات القانون الداخلي يف الدولة. وي�ضدر احلكم املتعلق 

التحكيم  اأم��ا  ع��ادة جن�ضيتها.  االأط���راف  التي يحمل  ال��دول��ة  داخ��ل  داخلي  بنزاع 

الدويل فهو الذي يتعلق بالتجارة الدولية التي تفرت�ض حركة انتقال الب�ضائع 

اأو لن�ضو�ض اتفاقية  واخلدمات واالأم��وال عرب احل��دود. ويخ�ضع لقانون اأجنبي 

اأو تختلف جن�ضية املحكم عن اأطراف  اأو تكون جن�ضية االأطراف خمتلفة،  دولية، 

النزاع.  اأط��راف  اإليها  ينتمي  التي  الدولة  خ��ارج  التحكيم  مكان  يكون  اأو  ال��ن��زاع، 

عن  النظر  دون  دولية  جتارية  مبعاملة  تعلق  اإذا  دولياً  التحكيم  يعترب  وعموماً 

مكان التحكيم، اأو القانون الواجب التطبيق، اأو جن�ضية االأطراف)1). 

)1) يتحدد الطابع الدويل للمعاملة بصفة أساسية بالنظر إىل العملية االقتصادية التي ترتبط بها. ويكفي أن يرتتب عن هذه العملية 

حركة انتقال البضائع أو الخدمات أو تسوية عرب الحدود وبرصف النظر عن مكان التحكيم أو القانون الذي يحكم إجراءاته أو جنسية 

األطراف )محكمة استئناف باريس 1985/4/26. قرار نرش مبجلة التحكيم 1985 ص 311 مع التعليق ).
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2/4 هيئة التحكيم يف التحكيم التجاري الدويل هي هيئة خا�ضة حمايدة ال تنتمي 

بوجه خا�ض جلن�ضية معينة ويتعني اأال يكون املحكم ��� اإذا كان فرداً اأو  رئي�ضاً لهيئة 

التحكيم ��� من جن�ضية اأحد اأطراف النزاع، ال�ضيء الذي يبعث على الثقة فيها ويف 

االأحكام التي ت�ضدرها. اأما يف التحكيم الداخلي فيتم اختيار املحكمني من جن�ضية 

البلد الذي يجري فيه التحكيم.

3/4 غر�ض التحكيم الداخلي م�ضاعدة الق�ضاء يف وظيفة ف�ض النزاعات. اأما غر�ض 

التحكيم التجاري الدويل فهو بث روح الطماأنينة لدى رجال االأعمال وامل�ضتثمرين 

وكل املتعاملني يف جمال التجارة الدولية، وذلك بحمايتهم من تعقيدات القوانني 

الوطنية التي ال يعرفون عنها ال�ضيء الكثري. كما ي�ضكل التحكيم الدويل �ضيغة 

اأزمة الثقة لدى كل طرف يف النظام القانوين للطرف االآخر فينتاب كل  لعالج 

يحمل  ال��ذي  النزاع  الوطني لطرف  القا�ضي  انحياز  اإمكانية  اخل��وف من  طرف 

وطبيعة  م�ضمون  يف  ال�ضك  حتى  اأو  ال��ن��زاع،  عليه  ط��رح  م��ا  اإذا  القا�ضي  جن�ضية 

القانون من حيث احلماية.

4/4 يتقيد التحكيم التجاري الدويل مبفهوم النظام العام مبعناه الدويل وحده، 

وهو يختلف يف م�ضمونه عن النظام العام يف القانون الداخلي. فالتحكيم التجاري 

التحكيم  العام يف  النظام  اأكرث مرونة وات�ضاعاً من  اإىل نظام عام  الدويل ي�ضتند 

الداخلي.

5/4 التحكيم الدويل كالتحكيم الداخلي ي�ضدر يف دولة معينة، لكن يبقى التحكيم 

الدويل م�ضتقاًل عن النظام القانوين للدولة التي �ضدر فيها حكم املحكمني. فقد 

يبطل حكم التحكيم يف دولة )دولة املن�ضاأ( وينفذ يف دولة اأخرى )بلد التنفيذ(.

الداخلي.  التحكيم  عن  تختلف  وق��وان��ني  لقواعد  ال��دويل  التحكيم  يخ�ضع   6/4

فالتحكيم الداخلي يخ�ضع عادة للقوانني املحلية. اأما التحكيم الدويل التجاري 

واالأع���راف  وال��ع��ادات  النموذجية  العقود  ق��وام��ه  مهني  جت��اري  ق��ان��ون  فم�ضدره 

ال�ضائدة يف العالقات التجارية الدولية باالإ�ضافة اإىل ما يعرف باملبادئ العامة. 

الدولية،  التجارية  العالقات  حلقيقة  تفهمه  ال��دويل  التحكيم  خ�ضائ�ض  وم��ن 

بال�ضرورة يف  يتوافر   ال��ذي ال  ال�ضيء  لها  واالأع���راف احلاكمة  بالقواعد  واإملامه 

الق�ضاء الداخلي.

فهو  ال��دويل  التحكيم  اأم��ا   . الق�ضاء  جانب  اإىل  يتواجد  الداخلي  التحكيم   7/4

يف  الق�ضائية  الوظيفة  ب��اأداء  ينفرد  الذي  الوحيد  »الق�ضائي«  النظام  يكون  يكاد 

املعامالت التجارية الدولية، وذلك ب�ضبب غياب نظام ق�ضائي دويل جتاري فوق 

الدول.

اأمثلة  اأو�ضع يف اتخاذ االإج���راءات. ومن  8/4 املحكم يف التحكيم ال��دويل له حرية 

ذلك للمحكم الدويل اتخاذ اإجراءات حتفظية دومنا حاجة للرجوع اإىل الق�ضاء . 

كذلك قاعدة »اجلنائي يوقف املدين« وهي قاعدة �ضبه مطلقة يف التحكيم الداخلي 

يف حني اأنها لي�ضت مطلقة يف التحكيم التجاري الدويل واإن تقاربت وجهات النظر 

يف ال�ضنوات االأخرية بحيث اأعطي لهيئة التحكيم �ضلطة يف تقدير مدى  وجاهة 

تطبيق القاعدة للحالة املعرو�ضة على الهيئة وذلك مهما كان نوع التحكيم.

9/4 تنفيذ اأحكام املحكمني يف التحكيم الدويل اأي�ضر من تنفيذ االأحكام ال�ضادرة 

دولية  اتفاقيات  وج��ود  اإىل  ذل��ك  يف  ال�ضبب  ويعود  الداخلي.  التحكيم  مبنا�ضبة 

لتنفيذ اأحكام املحكمني التي اأخذت بعني االعتبار طبيعة التحكيم الدويل. وعلى 

التحكيم  بقرارات  االع��رتاف  ب�ضاأن   1958 نيويورك  اتفاقية  االتفاقيات  تلك  راأ���ض 

االأجنبية وتنفيذها.

اأن  القوانني  ت�ضرتط جل  املحكمني  عند �ضدور حكم  الداخلي  التحكيم  10/4 يف 

يتخذ املحكمون حكمهم جمتمعني )القانون االإيطايل على �ضبيل املثال( ولو اأن 

يتم  اأن  فاالأ�ضل  ال��دويل  التحكيم  يف  اأم��ا  احلكم.  على  موافقة  غري  منهم  اأقلية 

الت�ضاور بني املحكمني ب�ضتى  طرق التوا�ضل. 
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11/4 يف التحكيم الدويل ميكن للدولة )اأو جهة حكومية تابعة لها( اأن تكون طرفاً 

فتلك  الداخلي،  التحكيم  يف  اأم��ا  الوطني.  بقانونها  االحتجاج  دون  التحكيم  يف 

االإمكانية اأ�ضيق با�ضم النظام العام. ويحتاج ذلك عادًة اإىل تفوي�ض قانوين �ضريح.

تفادي  يتم  كما  املحاكم،  اخت�ضا�ض  تنازع  تفادي  يتم  ال��دويل  التحكيم  يف   12/4

اخت�ضا�ض القوانني. فاإحالة التحكيم اإىل هيئة حتكيم خمتارة من الطرفني ال 

اأن  يت�ضور معه وجود حمكمتني يف بلدين خمتلفني تتنازعان االخت�ضا�ض. كما 

اختيار اأطراف النزاع لقانون معني يرفع اأي احتجاج ب�ضاأن تنازع قانونني. )1)

)1) ميكن ألطراف النزاع االستغناء عن جميع القوانني كأن يتم التحكيم بالصلح، أو تطبيق املبادئ العامة يف مجال التجارة الدولية.

5
السؤال الخامس

ما هو الفرق بين شرط التحكيم
ومشارطة التحكيم؟

ي�ضكل االتفاق بني الطرفني على التحكيم نقطة البداية يف م�ضرية التحكيم. وقد 

ياأخذ هذا االتفاق �ضكلني: فقد يعقد مبنا�ضبة قيام نزاع فعلي معني بني طرفني 

بق�ضد الف�ضل االآين فيه في�ضمى هذا االتفاق م�ضارطة، وقد ياأخذ االتفاق �ضكل 

املتنازعني  الطرفني  بني  امل��ربم  العقد  بنود  من  بند  يف  عليه  املن�ضو�ض  ال�ضرط 

العالقة،  هذه  ب�ضاأن  م�ضتقبلي  ن��زاع  قيام  حالة  التحكيم يف  اإىل  اللجوء  يت�ضمن 

وي�ضمى هذا االتفاق �ضرط التحكيم.)1) و�ضواء اأخذ اتفاق التحكيم �ضكل امل�ضارطة 

اأو �ضكل ال�ضرط التحكيمي، فاإن له خ�ضو�ضيتان: اأولهما اإثبات وجوده بالكتابة، 

عنها  ين�ضاأ  التي  االأ�ضلية  العالقة  عن  التحكيم  على  االتفاق  ا�ضتقالل  وثانيهما 

)1) ذكر رشط التحكيم ضمن بنود العقد وإن كان األصل ليست الصيغة الوحيدة، بل ميكن كذلك أن يكون رشط التحكيم مستقاًل عن 

العقد والحقا له. ولكن يف كلتا الحالتني يجب أن يكون االتفاق عىل التحكيم سابقاً عىل قيام النزاع. وقد عربت املادة 11 من قانون 

التحكيم األردين رقم 31 لسنة 2001 أحسن تعبري عىل هذين النوعني من االتفاق حيث نصت املادة املذكورة عىل ما ييل: »يجوز أن 

يكون االتفاق سابقاً عىل نشوء النزاع سواء كان مستقاًل بذاته أو ورد يف عقد معني بشأن كل النزاعات أو بعضها التي قد تنشأ بني 

الطرفني، كام يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت يف شأنه دعوى أمام أية جهة قضائية ويجب يف هذه 

الحالة أن يحدد موضوع النزاع الذي يحال إىل التحكيم تحديداً دقيقاً وإال كان االتفاق باطال.« هذا وإن القوانني الحديثة  ال تستخدم 

التحكيم بعد  النزاع« ويعني الرشط، و«االتفاق عىل  السابق عىل قيام  التحكيم  مصطلح »الرشط« و«املشارطة« بل عبارة »اتفاق 

قيام النزاع« ويعني املشارطة )انظر املادة 5 من مرشوع القانوين االتحادي للتحكيم لدولة اإلمارات العربية املتحدة )صيغة 2017).
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النزاع مو�ضوع التحكيم. كما اأنه يرتتب على �ضرط التحكيم اأو م�ضارطة التحكيم 

�ضحب النزاع من اخت�ضا�ض والية الق�ضاء العادي ونقله اإىل هيئة التحكيم. اأما 

عن الفرق بني امل�ضطلحني فيكمن يف التايل: 

اأن م�ضارطة التحكيم هي اتفاق بعد ن�ضوب النزاع. اأما �ضرط التحكيم فهو �ضابق لن�ضوب - 

النزاع. فهناك فارق زمني. وبالتايل فال�ضرط التزام معلق على ح�ضول النزاع وهو اأمر 

قد يقع وقد ال يقع، وامل�ضارطة التزام منجز الأنه مت بعد ن�ضوء النزاع.

اتفاق التحكيم يف �ضكل م�ضارطة يكون عادة م�ضتجمع لكافة العنا�ضر الالزمة - 

التحكيم،  ولغة  التحكيم،  هيئة  ت�ضكيل  على  كالن�ض  التحكيم  اآلية  النطالق 

اإىل  اإ���ض��ارة  �ضكل  يف  ع��ادة  فيكون  التحكيمي  ال�ضرط  اأم��ا  املحكمني.  وجن�ضية 

اختيار اآلية التحكيم لف�ض النزاع دون تف�ضيل. وال�ضبب يف ذلك اأنه يتعذر يف 

�ضرط التحكيم تعيني مو�ضوع النزاع بدقة عند �ضياغة ال�ضرط الأن النزاع مل 

ين�ضاأ بعد، ولي�ض من املنا�ضب اإلزام املتعاقدين بت�ضمية حمكم لنزاع م�ضتقبلي 

قد يقع وقد ال يقع. وحتى على افرتا�ض تعيني املحكم باال�ضم وال�ضفة منذ 

بداية التعاقد فقد تطراأ اأ�ضياء كثرية بني بداية تنفيذ العقد وح�ضول النزاع 

االكتفاء  يتم  اأن  املنا�ضب  فكان من  اأهليته.  فقدان  اأو  اأو عجزه  املحكم  كوفاة 

باالإ�ضارة اإىل النزاع اإجمااًل.

عند البع�ض يعترب ال�ضرط التحكيمي مبثابة العقد التمهيدي يجب اأن يعقبه - 

عقد نهائي على التحكيم بعد قيام النزاع، وكاأن اأثر  ال�ضرط التحكيمي ينح�ضر  

اإن�ضاء التزام باللجوء اإىل التحكيم بداًل من الق�ضاء. ولكن هذا ال��راأي مل  يف 

اأن��ه اتفاق  يوؤخذ به على نطاق وا�ضع وبقي حم��دوداً ومت تفعيل ال�ضرط على 

للتحكيم وم�ضت هيئات التحكيم يف نظر الق�ضية حتى ولو  مل يح�ضر  املحتكم 

�ضده اجلل�ضات ومل يوقع على وثيقة التحكيم. اأما م�ضارطة التحكيم فلم يثار 

ب�ضاأنها ما اأثري حول ال�ضرط الأنها عقد قائم بذاته اأبرم بعد ن�ضوء النزاع.

من الناحية العملية ال�ضرط اأجنع من امل�ضارطة الأنه بعد ن�ضوب اخلالف بني - 

التحكيم، حيث  النزاع على  االتفاق على عر�ض  ال�ضعب  الطرفني يكون من 

النزاع  اإىل ف�ض  ت�ضعى  املدعى عليها غري متعاونة وال  ع��ادة ما تكون اجلهة 

بال�ضيغة التي يقرتحها عليها خ�ضمها الذي دخل معها يف نزاع)1).

م�ضارطة التحكيم ال تربط اإال االأطراف التي اختارت الدخول فيها. اأما �ضرط - 

التحكيم فيلزم اأطراف العقد املت�ضمن ال�ضرط، ولو مل يكونوا اأطرافاً وقعوا 

على العقد. 

التحكيم. ومن -  التحكيم بينما تقبل م�ضارطة  هناك جماالت ال تقبل �ضرط 

النزاعات بني  وكذلك  فيها  امل�ضتهلك طرفاً  يكون  التي  النزاعات  ذلك  اأمثلة 

ففي  ممكناً.  التحكيم  اأ�ضبح  النزاع  ح�ضل  ما  ف��اإذا  والعمال))).  العمل  اأرب��اب 

العالقة  انتهاء  عند  ممكناً  التحكيم  ي�ضبح  وال��ع��م��ال،  العمل  اأرب���اب  عالقة 

ال�ضغلية بف�ضخ عقد ال�ضغل.

���في املعامالت التجارية���  واإىل وقت قريب -  اأهميته  كان �ضرط التحكيم على 

مو�ضوع حتفظ يف بع�ض القوانني ومنها القانون الفرن�ضي حيث مل تقبل �ضرط 

التحكيم بينما تعتمد امل�ضارطة بدون قيد اأو ا�ضتثناء ما مل مينع القانون اأن 

يكون النزاع حماًل للتحكيم. وقد جاءت املادة 2061 من املجلة املدنية لتخفف 

من هذا التحفظ بحيث اقت�ضر ال�ضرط على العالقات املرتبطة بن�ضاط مهني.  

الت�ضريعية اخلا�ضة،  االأحكام  اأنه »مع مراعاة  املذكورة على  امل��ادة  فقد ن�ضت 

يكون البند التحكيمي �ضحيحاً يف العقود املربمة لغر�ض ن�ضاط مهني«. 

التحكيم يف العقد فإن ذلك يغني عن تحرير مشارطة تحكيم  )1) يف هذا االتجاه قررت محكمة متييز ديب أنه :«متى ورد رشط 

أو وثيقة منفصلة يك تصح اإلجراءات التي متت يف الدعوى« )متييز ديب 2009/10/27 – طعن رقم 156/2009 طعن تجاري نرش 

مبجموعة القواعد واألحكام الصادرة عن محكمة متييز ديب - إعداد املكتبة القانونية 2013 ص1).

)2) النزاعات التي ال تقبل التحكيم بالرشط مثل النزاعات املتعلقة بحامية املستهلك، وهي ال توجد يف كل القوانني. واألمثلة املذكورة 

وردت يف القانون الفرنيس.
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6
 

السؤال السادس

ما هو الفرق بين التحكيم والخبرة؟

اإىل  والوظائف  املهام  اختالف  مع  واخل��ربة  التحكيم  بني  اخللط  م�ضدر  يرجع 

اخللل يف ال�ضياغة. فقد يتم الن�ض على اللجوء للخبري  مع اإعطائه �ضالحيات 

املحكم كاأن يقال »يكون راأي اخلبري ملزماً ونهائياً«. اأو  اأن يذكر اللجوء للتحكيم 

االأ�ضرار  تقومي  املحكم  »يتوىل  يقال  ك��اأن  اخلبري   �ضالحيات  املحكم  اإعطاء  مع 

اأن  النزاع الإق��راره��ا«. كما  اأط��راف  اأعماله على  نتيجة  امل�ضئولية وعر�ض  و�ضبط 

الأوجه ال�ضبه بني التحكيم واخلربة دوراً يف اخللط الذي يح�ضل بني امل�ضطلحني. 

ومن اأوجه ال�ضبه ميكن ذكر: مراعاة يف كل من اخلربة والتحكيم مبداأ املواجهة 

بني اخل�ضوم يف االإجراءات، واعتبار املحكم واخلبري خا�ضعني جلرائم الر�ضوة. 

اإمكانية م�ضاءلة كل من اخلبري  واملحكم عند ارتكاب خطاأ كان �ضبباً يف  واأخ��رياً 

اإحلاق �ضرر للخ�ضوم اأو  الأحدهم. اأما عن الفروق فهي تتمثل يف التايل:

اخلبري  يعطي راأياً فنياً يف م�ضاألة معينة، وراأيه غري ملزم للطرفني. وحتى اإن - 

�ضادف اأن طلب من اخلبري  من قبل االأطراف باإبداء راأي ملزم، فذلك ال يرقى 

اإىل مرتبة التحكيم الأن دور اخلبري  يقت�ضر على فح�ض وحتليل الوقائع، اأما 

قانونية غري  اإج��راءات  ليتخذ  الوقائع وحتليلها  يتعدى فح�ض  ف��دوره  املحكم 

معهودة عند اخلرباء. ومن اأمثلة ذلك قرار املحكم مراجعة الثمن غري العادل، 

واعتبار العقد مف�ضوخاً لتوفر �ضروط الف�ضخ، واإلغاء ن�ضبة الفائدة اأو التخفي�ض 

منها وغريها من االإجراءات. ومثل هذه القرارات ال يتخذها اخلبري  وال تطلب 

منه اأ�ضا�ضاً.

اخلربة دليل من اأدلة االإثبات تتوقف حجيتها على تقدير من يتوىل الف�ضل - 

�ضبق  للنزاع كما  التحكيم فهو  ف�ض  اأم��ا  اأو حمكماً.  كان  الدعوى قا�ضياً  يف 

ذكره ولي�ض دليل اإثبات.

يوؤدي املحكم مهمته بح�ضور اخل�ضوم ويف مكان واحد. اأما اخلبري  فاالأ�ضل يف - 

مهمته اأن توؤدى بغري ح�ضور اخل�ضوم، اإذ يكتفي اخلبري  عادة باإعداد تقرير 

وقد يدعو االأطراف للتنقل اإىل عني املكان.

اأو�ضع علماً من اخلبري  كاأن -  اأن يكون  من ناحية التاأهيل ي�ضرتط يف املحكم 

واالأع��راف  التجارية،  واالأنظمة  والقانونية،  ال�ضرعية،  بالقواعد  ملماً  يكون 

الأنه �ضي�ضدر حكماً. اأما اخلبري  فال ي�ضرتط فيه اإال علمه وخربته يف جمال 

امل�ضاألة املنتدب من اأجلها.

تنتهي مهمة اخلبري  بتقدمي تقريره، بينما ال تنتهي مهمة املحكم اإال باإ�ضدار - 

احلكم واأحيانا متتد مهمته اإىل ما بعد �ضدور احلكم عند طلب تف�ضري احلكم 

اأو ت�ضحيحه.

قبل -  م��ن  اخل��ب��ري  تعيني  ي�ضرتط  ال  بينما  االأط�����راف،  ب��ات��ف��اق  املحكم  يعني 

االأطراف بل تعينه هيئة التحكيم وفق تقديرها.

اخلبري  -  الأن مهمة  اخلبري   ي�ضرتطه يف  ال  املحكم  االإ���ض��الم يف  ي�ضرتط  من 

لي�ضت والية بل االإدالء مبعلومات علمية اأو فنية يف م�ضاألة معينة.
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7
السؤال السابع

ما هو الفرق بين التحكيم
 والمصالحة/ الوساطة؟

امل�ضاحلة اأو الو�ضاطة هي جمموعة من امل�ضاعي يقوم بها �ضخ�ض اأو اأكرث  لتقريب 

وجهات النظر  بني الطرفني املتنازعني ق�ضد الو�ضول اإىل ف�ض النزاع. وال ميلك 

امل�ضالح/الو�ضيط �ضلطة فر�ض راأيه على االأطراف)1). وفيما يلي اأهم الفروق بني 

التحكيم وامل�ضاحلة.

اإىل م�ضادقة -  دون احلاجة  التنفيذ  التحكيم واجب  ال�ضادر عن هيئة  القرار 

من  م�ضاعي  فهي  امل�ضاحلة  اأم��ا  �ضدوره.  بعد  م�ضمونه  على  النزاع  اأط��راف 

الطرفان  قبل  اإذا  وح��ت��ى  ال��ط��رف��ني.  ب��ني  النظر   وج��ه��ات  لتقريب  امل�ضالح 

الطرفني  م�ضادقة  بف�ضل  فذلك  التنفيذ،  واجب  واأ�ضبح  ال�ضلح،   م�ضمون 

اإذاً يرفع اخل�ضام ويقطع اخل�ضومة  على احلل املقدم من امل�ضالح. فال�ضلح 

برتا�ضي الطرفني.

امل�ضاحلون -  اأما  اأو قريبة منها.  اإىل وظائف ق�ضائية  ينتمون عادًة  املحكمون 

)1) تجدر اإلشارة أن هناك من يفرق بني الصلح والوساطة. فالوساطة تقترص عىل حث األطراف عىل الوصول إىل حل مبفردهام، بينام 

يف املصالحة يقدم املصالح حاًل ويقوم بدور أنشط من الوسيط. وقد اعتربنا أن لهام نفس املعنى والفرق ليس جوهريا.

فهم ينتمون عادة اإىل عامل التجارة واالأعمال مع ا�ضرتاط ثقة اأطراف النزاع 

يكون  ال�ضلح قد ال  الوجاهة يف  اأن جانب  االإق��ن��اع. كما  فيهم وقدرتهم على 

غائبا.

التحكيم -  بينما يف  �ضلفاً.  اأمر معلوم  التنازل عن بع�ض احلقوق  امل�ضاحلة  يف 

يتعذر معرفة ما يحكم به املحكم. وبناء عليه تكون وظيفة التحكيم اأ�ضد من 

امل�ضاحلة الأن اأطراف النزاع ال ي�ضتطيعون ال�ضيطرة على نتيجة التحكيم.

توقيعه -  ق��ب��ل  ال��ط��رف��ني  ل���دى  معلومة  نتائجه  ت��ك��ون  ر���ض��ائ��ي  ع��ق��د  ال�ضلح 

بخالف التحكيم الذي يبداأ بالرتا�ضي على التحكيم لكن تفر�ض نتائجه على 

الطرفني.

يكون -  �ضمع، وقد  املحكم )كالقا�ضي( يحكم مبا  الذمة الأن  ي��رباأ  التحكيم ال 

املحكم عر�ضة للت�ضليل من اأحد الطرفني. اأما ال�ضلح فيتم عن طيب خاطر 

مهما كان دور امل�ضالح.

ال�ضلح ال يحتاج اإىل بّينات و�ضهود واأميان. اأما يف التحكيم فقد يحتاج املحكم - 

اإىل اإثبات احلق باالأدلة واالإثبات و�ضهادة ال�ضهود وغريها من و�ضائل االإثبات.

امل�ضاحلة فتنتهي -  اأما  النزاع.  يف  نهائياً  املحكمني بحكم يف�ضل  ق��رار   ينتهي 

باإحدى االفرتا�ضات التالية:

حتقيق امل�ضاحلة التي يتم التو�ضل فيها اإىل اتفاق يوقعه املت�ضاحلون وينتهي  	

النزاع.

تقدمي تو�ضيات يدعى الطرفان على اأ�ضا�ضها لت�ضوية نزاعهما خالل فرتة معينة. 	

ف�ضل املحاولة يف التو�ضل لل�ضلح وتنتهي معه امل�ضاعي ال�ضلحية. 	
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8
السؤال الثامن

ما هو الفرق بين التحكيم الحر 
والتحكيم المؤسسي/المنظم؟

التحكيم احلر هو التحكيم الذي يلجاأ فيه اأطراف اخل�ضومة اإىل اختيار حمكم اأو 

حمكمني بكامل حريتهم ليتولوا البت يف النزاع. وي�ضتند اختيار املحكمني يف هذا 

ال�ضنف من التحكيم عادة على املعرفة ال�ضخ�ضية للمحكم. 

اأن�ضاأت  دائمة  حتكيم  وم��راك��ز   هيئات  اأم��ام  حتكيم  فهو   املوؤ�ض�ضي،  التحكيم  اأم��ا 

لغر�ض ت�ضيري  اإجراءات التحكيم. ومع تنامي دور التجارة الدولية وات�ضاع نطاق 

هيئات  اأم���ام  االحتكام  ليتم  احل��ر  التحكيم  نطاق  انح�ضر  وتعقيدها،  امل��ن��ازع��ات 

ومراكز  حتكيم دائمة. ومراكز التحكيم املوؤ�ض�ضي ال تتوىل التحكيم بنف�ضها، واإمنا 

تقت�ضر مهمتها على تهيئة التحكيم الأطراف النزاع وتي�ضريه، وذلك مب�ضاعدتهم 

على اختيار حمكميهم بف�ضل القوائم التي تعدها تلك املراكز، اإعداد املكان الذي 

جتتمع فيه هيئة التحكيم. )1) ومن اأهم الفروق بني هذين النوعني من التحكيم، 

نذكر ما يلي:

)1) انظر الفرق بني مركز التحكيم وهيئة التحكيم يف السؤال رقم )80).

التحكيم احلر  اأقدم من التحكيم املوؤ�ض�ضي الأن التحكيم املوؤ�ض�ضي ظهر  بظهور - 

موؤ�ض�ضات التحكيم املنظم وهي موؤ�ض�ضات حديثة ن�ضبياً مقارنًة بالتحكيم احلر.

يوفر  التحكيم املوؤ�ض�ضي للخ�ضوم عديد ال�ضمانات وذلك مبا لديه من اأجهزة - 

فنية وطاقات ب�ضرية قادرة على متابعة ملف التحكيم يف كل اأطواره.

يختار -  بذلك  كلف  ما  اإذا  التحكيم  مركز  اإن  حيث  املحكمني  تعيني  �ضفافية 

املحكمني من خالل قوائمه بناء على كفاءتهم مع االأخذ بعني االعتبار طبيعة 

النزاع املعرو�ض، بينما يطغى على اختيار املحكمني يف التحكيم احلر العالقة 

ال�ضخ�ضية التي قد ال تعري  اهتماما كبرياً  للكفاءة.

حفظ امللفات التي مت على اأ�ضا�ضها ف�ض النزاع باأر�ضيف مركز  التحكيم لعدة - 

�ضنوات، وذلك بهدف متكني اأطراف النزاع من ا�ضرتجاع موؤيداتهم اأو مراجعة 

االأحكام التي �ضدرت ب�ضاأنها، اأو احل�ضول على ن�ضخ من تقارير اخلرباء. وهذه 

اخلدمات ال يوفرها التحكيم احلر  الأن مهمة املحكمني يف هذا ال�ضنف من 

التحكيم تنتهي ب�ضدور احلكم.

قد ي�ضطر املحكمون الإ�ضدار قرارات وقتية اأو متهيدية ح�ضب طبيعة النزاع - 

وطلبات االأطراف. ويتعني ت�ضمني هذه االأحكام املوؤقتة الأنها قد تكون عر�ضة 

املوؤ�ض�ضي  التحكيم  اأو توقيف تنفيذها. ومثل هذه اخلدمات يوفرها  للطعن 

ب��اإدارة متكاملة جتعله كفياًل ب�ضمان مثل هذه  بي�ضر الأنه يتمتع كما ذكرنا 

احلقوق.

على -  النزاع  عر�ض  قبل  النزاع  اأط��راف  م�ضاعدة  يف  ي�ضهم  املوؤ�ض�ضي  التحكيم 

االأط��راف  التحكيم على ذمة  النموذجية لبند  ال�ضروط  املركز  وذلك بو�ضع 

ق�ضد اإدراجها �ضمن عقودهم لتفادي وجود �ضروط حتكيم مبهمة اأو معيبة 

عادًة ما تكون �ضبباً يف بطالن حكم التحكيم.

واالإج���راءات -  املحكمني  اختيار  حرية  يف  اأو�ضع  م�ضاحة  احلر  التحكيم  يعطي 
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مقارنة بالتحكيم املوؤ�ض�ضي الذي له نظم حمددة يف تعيني املحكمني و�ضبط 

االإجراءات.

يف التحكيم املوؤ�ض�ضي/املنظم  يتم تفادي عوار�ض التعطيل اأو امل�ضائل اجلانبية - 

اأحد اأطراف  اأمثلة ذلك رف�ض  التي تطراأ يف التحكيم احلر يف بدايته. ومن 

النزاع تعيني حمكمه، اأو التجريح )الرد( يف املحكمني، اأو تقاع�ض اأحد املحكمني 

يف اأداء مهمته، اأو ان�ضحاب املحكم قبل �ضدور احلكم. )1)اإن مثل هذه الطلبات 

اإذا ما طراأت يف التحكيم املوؤ�ض�ضي فيتم النظر فيها وح�ضمها وفق  واحلاالت 

نظام املركز. اأما يف التحكيم احلر فيتم تعليق االإجراءات اإىل غاية احل�ضم يف 

املو�ضوع من قبل الق�ضاء. وبناء عليه يكون التحكيم املوؤ�ض�ضي يف و�ضع اأكرث 

�ضماناً لت�ضكيل هيئة التحكيم، ويكفل ا�ضتمرارية التحكيم.

يف التحكيم احل��ر ع��ادة م��ا يتم جت��اوز االآج���ال امل��ح��ددة الإ���ض��دار احل��ك��م. اأم��ا - 

اإداري بدقة فال  ملتابعة االآج��ال من قبل جهاز   يف التحكيم املوؤ�ض�ضي، ونظراً 

يت�ضور جتاوز االآجال.

التحكيم املوؤ�ض�ضي يجرب اأطراف النزاع على التعاون بف�ضل ما يوفره مركز - 

التحكيم من متابعة حيث ي�ضكل املركز همزة و�ضل بني االأطراف.

املتعلقة -  ال��ن��زاع��ات  لف�ض  م��الءم��ة  االأك���رث   التحكيم  ه��و  املوؤ�ض�ضي  التحكيم 

املعامالت  ينا�ضب  احل��ر  التحكيم  بينما  اخل�ضو�ض،  على  الدولية  بالتجارة 

املحلية.

)1) يف التحكيم الحر كثرياً ما يقع االنسحاب من التحكيم عقب خالف بني املحكم وزمالئه املحكمني اآلخرين. ويقع أحياناً مبجرد 

رغبة املحكم يف عرقلة اإلجراءات عندما يشعر بضعف مركز الخصم الذي اختاره )معتقداً أنه وكياًل عنه). ومثل هذه العوارض لها 

معالجة يف التحكيم املؤسيس كام ذكرنا وذلك بفضل وجود أنظمة ولوائح متأل الفراغ.

9
السؤال التاسع

ما هي طبيعة المنازعات التي ال يمكن
أن تكون محل تحكيم بين الطرفين؟

يدل هذا ال�ضوؤال على اأن هناك منازعات ال ميكن اأن تكون مو�ضوع حتكيم، واإمنا 

يجب عر�ضها على الق�ضاء  فهو �ضاحب الوالية العامة واالخت�ضا�ض بالف�ضل يف 

جميع النزاعات اإال ما ا�ضتثني بن�ض قانوين.

ومن اأمثلة النزاعات التي ال يجوز التحكيم فيها امل�ضائل اجلنائية واجلرائم التي 

تت�ضل ب�ضلطة الدولة يف توقيع العقاب. كما ال ميكن اأن تكون ن�ضبة العقوبة اإىل 

�ضخ�ض معني حماًل للتحكيم بني الفرد والنيابة العامة. وهناك حاالت م�ضتثناة 

من التحكيم ب�ضريح الن�ض القانوين كما هو احلال يف النزاع النا�ضئ عن تنفيذ 

عقد الوكالة التجارية يف دولة االإمارات العربية املتحدة. فقد ن�ضت املادة ال�ضاد�ضة 

من القانون االحتادي رقم 18 ل�ضنة 1981 ب�ضاأن الوكالة التجارية على اأنه: »يعترب  

عقد الوكالة التجارية مل�ضلحة املتعاقدين امل�ضرتكة وتخت�ض حماكم الدولة للنظر 

يف اأي نزاع ين�ضاأ عن تنفيذه بني املوكل والوكيل وال يعتد باأي اتفاق خمالف«.

ويف الفقه االإ�ضالمي فقد بنّي جممع الفقه االإ�ضالمي الدويل بالفقرة الثالثة من 
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قراره رقم)8/9( 91 املجاالت التي ال ميكن اأن تكون حمل حتكيم، وذلك على النحو 

التايل: »ال يجوز التحكيم يف كل ما هو حق اهلل تعاىل كاحلدود، وال فيما ا�ضتلزم 

احلكم فيه اإثبات حكم اأو نفيه بالن�ضبة لغري املتحاكمني ممن ال والية للحكم عليه، 

كاللعان، لتعلق حق الولد به، وال فيما ينفرد الق�ضاء دون غريه بالنظر فيه« .

وقد اأكد املعيار ال�ضرعي رقم )32  ( ال�ضادر عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات 

فيه  يجري  )م��ا  التحكيم  ب���»جم��ال  املتعلقة  ال�ضابعة  امل��ادة  يف  االإ�ضالمية  املالية 

مع  ال����دويل  االإ���ض��الم��ي  ال��ف��ق��ه  جم��م��ع  ق���رار  م�ضمون  نف�ض  ���ض��رع��اً(«  التحكيم 

االختالف يف ال�ضياغة. فقد ن�ضت الفقرة 7/2/1 املعيار ال�ضرعي املذكور على اأنه 

الفقرة  واأ�ضافت  »ك��ل ما هو حق اهلل تعاىل مثل احل���دود«.  التحكيم يف  ال يجوز 

7/2/2 من نف�ض املعيار على اأنه ال يجوز كذلك التحكيم يف »ما ي�ضتلزم احلكم فيه 

اإثبات حكم اأو نفيه بالن�ضبة لغري املحتكمني«. وقد طرحت جملة االأحكام العدلية 

املجلة  1482 من  امل��ادة  التحكيم. فقد ن�ضت  ال��ذي يجوز فيه  املو�ضوع من باب ما 

املذكورة على اأنه: »يجوز التحكيم يف دعاوى املال املتعلقة بحقوق النا�ض«.

وخال�ضة القول يف هذا املو�ضوع اأن القاعدة العامة اأنه »ال يجوز التحكيم اإال يف 

امل�ضائل التي يجوز حلها عن طريق ال�ضلح« اأو اأن »امل�ضائل التي ال تقبل ال�ضلح ال 

تقبل التحكيم«. ومن تلك امل�ضائل نذكر:

امل�ضائل املتعلقة بالنظام العام.)1)- 

امل�ضائل املتعلقة باالأهلية.- 

امل�ضائل املتعلقة باحلالة املدنية.- 

امل�ضائل املتعلقة باالأمور اخلا�ضة ب�ضحة الزواج واإثبات الن�ضب.- 

امل�ضائل املتعلقة باجلرائم.- 

)1) يف مفهوم النظام العام وبعض األمثلة انظر السؤال رقم )13).

10
السؤال العاشر

ما هي شروط تنفيذ قرارات المحكمين 
خارج الدولة والتي صدر فيها حكم هيئة 

التحكيم؟

يكون قرار التحكيم ملزماً ب�ضرف النظر عن البلد الذي �ضدر فيه، وله حجية 

التنفيذ  �ضده  املحكوم  رف�ض  واإذا  ���ض��دوره.  مبجرد  وذل��ك  فيه  املق�ضي  احلكم 

التلقائي، ينفذ احلكم بناء على طلب يقدم اإىل املحكمة املخت�ضة.

تكون  الدولية  التجارة  جمال  يف  املحكمني  اأحكام  تنفيذ  اأن  التجربة  اأثبتت  وقد 

عادة اأكرث قبواًل عند التنفيذ من االأحكام الق�ضائية، وحتى من التحكيم املحلي، 

وذلك ملا تتمتع به اأحكام املحكمني يف املجال الدويل من ثقة املتنازعني من ناحية، 

ومن ارتفاع ثقافة التحكيم على م�ضتوى املتعاملني دولياً من ناحية اأخرى ف�ضاًل 

عن وجود اتفاقية دولية تتعلق باالعرتاف بقرارات التحكيم االأجنبية وتنفيذها 

وهي اتفاقية نيويورك لعام 1958 التي �ضادقت عليها اأكرث من 150 دولة.

على  حري�ضة  منها  املالية  املوؤ�ض�ضات  وخا�ضة  ال���دويل  التحكيم  اأط���راف  اأن  كما 

�ضمعتها الدولية فهي ال متاطل يف تنفيذ اأحكام املحكمني ال�ضادرة �ضدها.
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ولكن من الناحية النظرية ال ميكن اأن يعول على حكمة اأطراف النزاع التي كثرياً 

املجال  املتبعة يف  االإج���راءات  ما تكون م�ضاحلها متناق�ضة، بل ال بد من معرفة 

ومنها الطلب من الق�ضاء اإك�ضاء حكم املحكمني بال�ضيغة التنفيذية حتى ي�ضبح 

جزءاً من املنظومة القانونية �ضاأنه �ضاأن احلكم ال�ضادر عن الق�ضاء. وهذا ال يتم 

اإال بالت�ضديق على حكم املحكمني من قبل الق�ضاء الذي �ضدر حكم التحكيم يف 

دائرته.

وت�ضرتط بع�ض القوانني اأن يكون احلكم قاباًل للتنفيذ يف البلد الذي �ضدر فيه. 

كما ت�ضرتط  كثرياً من الدول املعاملة باملثل اأي اأن تقبل الدولة التي �ضدر فيها 

احلكم تنفيذ اأحكام التحكيم يف الدولة املطلوب تنفيذ حكم التحكيم فيها. وي�ضاف 

اإىل ذلك عدم خمالفة احلكم ال�ضادر عن هيئة التحكيم للنظام العام ال�ضاري يف 

دولة التنفيذ )انظر ال�ضوؤال رقم )46( حول مدى تنفيذ حكم التحكيم بالرغم من 

عدم ت�ضديقه من قبل حمكمة بلد املن�ضاأ(.

11
السؤال الحادي عشر

هل تخضع قرارات هيئة التحكيم لطرق الطعن 
شأنها شأن األحكام الصادرة عن المحاكم ؟

اإذا كان من غايات اللجوء اإىل التحكيم واال�ضتعا�ضة عن املحاكم وال�ضرعة يف ف�ضل 

اأو احلد منها  اأن يقع ا�ضتبعاد طرق الطعن املعهودة  النزاعات، فاإنه من املنطقي 

بقدر امل�ضتطاع. وانطالقاً من هذا املنطق فاإن جل القوانني )وخا�ضة يف التجارة 

الدولية( ترف�ض الطعن يف اأحكام املحكمني باأي طريقة كانت. ومبنى هذا االجتاه 

اأنه طاملا اتفق اخل�ضوم على ا�ضتبعاد والية ق�ضاء الدولة، فاإنهم يف الوقت نف�ضه 

يريدون ا�ضتبعاد تعديل واإ�ضالح حكم التحكيم عن طريق ق�ضاء الدولة اأي�ضا)1). 

اأنه ال بد من ف�ضح  اإجماع على  هذا من حيث املبداأ، ولكن يف نف�ض الوقت هناك 

املجال للنظر يف مدى احرتام املحكمني ملهامهم وذلك بتبني دعوى خا�ضة وهي 

دعوى البطالن. وهذا ما اأخذت به جل القوانني يف العامل))).

حكم  على  املحاكم  جتريها  التي  الرقابة  اعتبار  اإىل  املقارن  الق�ضاء  فقه  ويتجه 

)1) وحتى يف األنظمة التي تقبل استئناف أحكام التحكيم، فإنها ال تقبل دعوى االستئناف إذا كان التحكيم قد تم وفق صيغة التحكيم 

بالصلح )واملسمى أيضا بالتحكيم املطلق). انظر السؤال رقم 43 املتعلق بالتحكيم بالصلح. 

)2)  انظر عىل سبيل املثال املادة 53 من مرشوع القانون االتحادي للتحكيم لدولة اإلمارات العربية املتحدة )صيغة 2017) التي 

نصت عىل أنه: »ال يقبل الطعن عىل حكم التحكيم إال مبوجب رفع دعوى بطالن إىل املحكمة. ..«
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اإبطال  للنظر  يف دعوى  انت�ضابها   باالأ�ضا�ض فاملحكمة عند  �ضكلية  التحكيم هي 

الواقعية  النظر يف اجلوانب  تعيد  ا�ضتئناف  تنت�ضب كمحكمة  ق��رار  حتكيمي ال 

تنظر  يف مدى �ضالمة تطبيق  اأو كمحكمة نق�ض ومتييز   للق�ضية،  والقانونية 

�ضكلية  رقابة  املحكمة  جتري  واإمن��ا  وتاأويلها،  القانونية  للقاعدة  التحكيم  هيئة 

على القرار ال�ضادر عن هيئة التحكيم، فرتاقب على �ضبيل املثال �ضالمة تركيب 

هيئة التحكيم، ومدى احرتام قواعد النظام العام)1)، ومدى �ضحة اتفاق التحكيم 

كما �ضياأتي بيانه تف�ضياًل. ويذهب بع�ض رجال القانون اإىل التخلي عن الطعن 

الوحيدة  الطريقة  التنفيذية  بال�ضيغة  االإك�ضاء  وجعل  اأ�ضال،  واإلغائه  باالإبطال 

لب�ضط رقابة الق�ضاء على التحكيم. ورغم وجاهة هذا املقرتح فيبدو  لنا يف الوقت 

الراهن اأنه يف حاجة اإىل برهنة جدواه وجناعته على اأر�ض الواقع.

االأ�ضل اأنه على اجلهة الق�ضائية املخت�ضة االأمر  بتنفيذ حكم املحكمني ما مل يتقدم 

اأحد اخل�ضوم الإبطال احلكم وفقاً للحاالت التالية املحددة ح�ضراً يف جل الت�ضريعات:

اإذا كان احلكم قد �ضدر دون وجود اتفاق حتكيم، اأو بناء على اتفاق باطل، اأو - 

�ضقط بتجاوز امليعاد، اأو اإذا خرج املحكم عن حدود االتفاق.

بناء على -  اأو �ضدر   للقانون،  اإذا �ضدر  احلكم من حمكمني مل يعينوا طبقاً 

اأو �ضدر من �ضخ�ض لي�ضت له  اتفاقية حتكيم مل يحدد فيه مو�ضوع النزاع، 

اأهلية االتفاق على التحكيم.

اإذا مل يتم احرتام االإجراءات االأ�ضا�ضية ومنها حق كل طرف يف تقدمي دفاعه.- 

ي�ضاف اإىل ذلك حكم املحكمة ببطالن حكم التحكيم من تلقاء نف�ضها يف احلالتني 

التاليتني:

اإذا كان مو�ضوع النزاع يعد من امل�ضائل التي ال يجوز التحكيم فيها. 	

اإذا خالف حكم التحكيم النظام العام واالآداب العامة. 	

)1) انظر قرار محكمة االستئناف بتونس عدد 25 الصادر بتاريخ 1998/02/10. مجلة القضاء والترشيع 1998 ص 243. انظر نفس 

املجلة 1999 ص 227. انظر كذلك املجلة اللبنانية للتحكيم العريب الدويل العدد 13 – ص 47.

12
السؤال الثاني عشر

هل يعتبر المحكم وكياًل عن طرف 
النزاع الذي اختاره؟

اختيار املحكم من قبل طرف النزاع نف�ضه، يوؤدي اإىل االعتقاد باأنه وكيل عنه. 

واإذا ما تاأكد هذا االعتقاد وت�ضرف املحكم ت�ضرف الوكيل، وت�ضرف طرف 

النزاع ت�ضرف املوكل، فاإن خلاًل ما قد ح�ضل يف التحكيم منذ البداية اإذ يف 

هذه احلالة املحكم احلقيقي الذي يقوم مقام القا�ضي هو املحكم الثالث مما 

ولهذا  الرتكيب.  خمتلة  اأو  مكتملة  غري  التحكيم  هيئة  اأن  بالنتيجة  يعني 

وجب �ضبط هذه العالقة وفق التو�ضيح التايل: 

االأ�ضل يف  الأن  اختاره  ال��ذي  النزاع  ط��رف  وكياًل عن  املحكم  يعترب  1/12 ال 

الوكالة اأن الوكيل ي�ضتمد �ضلطته من املوكل، ويعمل با�ضمه وحل�ضابه، ويتقيد 

وظيفة  ي��وؤدي  فاإنه  املحكم  اأم��ا  ومق�ضراً.  متجاوزاً  اعترب  واإال  بتعليماته، 

ق�ضائية اأال وهي ف�ض النزاع. ويحق لطرف النزاع اأن يعني حمامياً للدفاع 

عن وجهة نظره. وبذلك يكون املحامي وكياًل عن طرف النزاع وتربطه به 

عالقة وكيل مبوكل مع كل ما يرتتب عن هذه العالقة من اآثار قانونية.
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2/12 اأطراف اتفاقية التحكيم هم اأطراف النزاع ومو�ضوع اتفاقية التحكيم 

هو تن�ضيب اأجنبي عن اأطراف النزاع للف�ضل فيه. اأما عقد الوكالة فطرفاه 

هما املوكل والوكيل ومو�ضوعه هو  تخويل الوكيل �ضلطة النيابة عن املوكل 

الأداء عمل قانوين جائز.

3/12 ذهبت املحاكم اإىل التاأكيد باأن املحكم لي�ض بوكيل عن طرف بقدر ما هو 

اأمني على ميزان العدل اأن يختل بالرغم ما لالأطراف من حرية يف اختيار 

املحكم. ومت هذا التاأكيد مبنا�ضبة نظر الق�ضاء يف حمكم �ضبق واأن اأبدى راأيه 

باأن هذا املحكم »ال ي�ضلح  املتنازع فيها، حيث قررت املحكمة  امل�ضاألة  يف ذات 

اأن يبا�ضر التحكيم وراأيه معروف معلوم الأن من االأمانة التي يطمئن اإليها 

االأطراف يف هيئة التحكيم بديلة الهيئة الق�ضائية بالن�ضبة لف�ض النزاعات 

امليزان  من  مياًل  ظاهراً  يكون  واأال  امل�ضتقيم،  بالق�ضطا�ض  يزنوا  اأن  بينهم 

وكياًل  املحكم  ولي�ض  االختيار.  هذا  حرية  عندئذ  فتقيد  اأخ��رى  دون  جلهة 

كانت  ه��ذا  وملثل  اأن يختل  العدل  اأم��ني على ميزان  ما هو  بقدر  من ط��رف 

موؤ�ض�ضة التحكيم ونظامه«.)1) كما ذهبت حمكمة متييز دبي يف ق�ضية ادعى 

فيها الطاعن باأن املحكم الذي �ضماه يعترب وكيال عنه  اإىل »اأن املحكم الذي 

لي�ض   اأن��ه  اإال  لثقة فيه  ك��ان خمتارا منه  واإن  التحكيم  اأط��راف  اأح��د  ي�ضميه 

وكيال عنه بل هو قا�ض خمتار منه يتعاون مع باقي املحكمني يف اإيجاد حل 

للنزاع يتفق مع القانون والعدالة واأن توقيعه على ن�ضخة احلكم لي�ض خيار 

له بل واجبا عليه اإن وافق عليه واإال اأثبت فيها راأيه املخالف..« )حكم حمكمة 

التمييز- دبي  بتاريخ 2000/4/23 يف الطعن رقم 537/1999 طعن حقوق- حكم 

من�ضور باملبادئ القانونية املقررة من حماكم متييز دبي �ض 84(.

4/12 ن�ضت بع�ض القوانني �ضراحة على اأن موت اأحد طريف التحكيم اأو فقد 

)1) انظر مجموعة األحكام الصادرة عن دوائر املحاكم املدنية والتجارية واألحوال الشخصية. السنة العارشة 1989 العدد األول ص 245.

اأهليته ال ينهي اإجراءات التحكيم )الفقرة 2 من املادة 41 من نظام التحكيم 

ال�ضعودي اجلديد ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم/ م34  بتاريخ 1433/5/24هـ.()1)  

اأن عالقة املحكم بطرف النزاع الذي اختاره لي�ضت عالقة  وهذا دليل على 

اأو بخروجه عن  املوكل  بوفاة  تنتهي  اأنها  الوكالة  وكالة الأنه من خ�ضائ�ض 

االأهلية. وال�ضبب يف ذلك اأن والية الوكيل م�ضتمدة من والية املوكل فاإذا زال 

االأ�ضل زال الفرع.

5/12 اإذا كان املحكم فردا اختاره اأطراف النزاع، فلي�ض هناك جماال للحديث 

لهما  ع��ن طرفني  وك��ي��اًل  يكون  اأن  ال��ف��رد ال ميكن  املحكم  الأن  الوكالة  ع��ن 

م�ضالح متعار�ضة.

6/12 املحكم ميلك من ال�ضالحيات ما ال ميلكه املوكل نف�ضه. فاملحكم ميلك 

اإلزام اأحد اخل�ضوم باأن يوؤدي �ضيئا ل�ضالح الطرف االآخر وهذا ما ال ميلكه 

اخل�ضم ذاته.

7/12 مبجرد تعيينه ي�ضبح املحكم قا�ضيا فال يجوز له احل�ضول على هدايا 

باإعطائه  وكيله  مكافاأة  من  املوكل  مينع  �ضيء  ال  بينما  النزاع،  اأط��راف  من 

هدية .

ب�ضرط  املحكم  اللبناين))) عزل  القانون  ومنها  القوانني  بع�ض  اأج��ازت   8/12

االإرادة  �ضرط  يف  وال�ضبب  اخل�ضوم.  برتا�ضي  حا�ضال  العزل  هذا  يكون  اأن 

اأط��را ف  ب��اإرادة منفردة الأحد  اأن املحكم ولو عني  امل�ضرتكة الأط��راف النزاع 

التحكيم، فال يعترب ممثال الأحد الطرفني. وهذا يوؤكد غياب الوكالة.

هذا وجتدر االإ�ضارة باأن الوكالة مل تغب عن التحكيم يف بع�ض مراحله ومنها 

)1)  انظر كذلك الفقرة الثالثة من املادة 4 من مرشوع التحكيم االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة بشأن التحكيم التي نصت 

عىل أنه: »ما مل يتفق األطراف عىل خالف ذلك، ال ينقيض اتفاق التحكيم بوفاة أحد األطراف، وميكن تنفيذه بواسطة الخلف القانوين 

لذلك الطرف أو يف مواجهته«.

)2) املادة 77 من قانون أصول املحاكامت املدنية )الفقرة األوىل).
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بطالن احلكم ال�ضادر بعد االآجال املتفق عليها الذي ال ميكن اأن يف�ضر اإال 

بغياب الوكالة واإن كانت هناك اإمكانية اال�ضتناد على خمالفة �ضرط يف العقد 

بني املحكم واملحتكم بحيث يكون م�ضدر البطالن خمالفة املحكم لبند من 

التحكيم ينتهي  اإ�ضدار حكم يف مدة معينة. وبانتهاء مدة  العقد وهو  بنود 

التفوي�ض)1). كما يظهر اأثر غياب الوكالة بعد �ضدور احلكم حيث ال يجوز 

للمحكمني مراجعة حكمهم. واإذا طلب منهم ت�ضحيح خطاأ اأو تف�ضري ما كان 

النظر يف  اأن ال تعيد  التحكيم  اأو مبهما يف احلكم يجب على هيئة  غام�ضا 

النزاع باإن�ضاء حكم جديد الأن ذلك يتعار�ض مع حجية االأمر املق�ضي فيه.

)1) تجدر اإلشارة بأن بطالن حكم التحكيم بتجاوز امليعاد قد ينظر إليه عىل أنه مخالفة بنود إلتفاق تم بني املحكم واملحتكم للبت 

يف النزاع يف مدة محددة تعاقدياً وليس بالرضورة هناك أثر للوكالة.

13
السؤال الثالث عشر

ما المقصود بالنظام العام في مجال 
التحكيم عموما وفي التحكيم التجاري 

الدولي خصوصًا؟

لعبارة النظام العام يف القانون تعاريف كثرية من اأهمها اأنه جمموعة من املبادئ 

القانونية التي يق�ضد بها حتقيق امل�ضلحة العامة، �ضيا�ضية كانت اأو اجتماعية اأو 

اإث��ارة  املحكمة  وعلى  اإليها.  واالن�ضياع  احرتامها  اجلميع  يلزم  والتي  اقت�ضادية 

البطالن ويكون  اإليها دعوى  تلقاء نف�ضها طاملا رفعت  العام من  النظام  خمالفة 

جزاء الت�ضرف املخالف لهذه املبادئ البطالن. وتق�ضي به املحكمة حتى واإن كان 

املدعي فيها ال ي�ضتند اإىل هذا ال�ضبب الإبطال حكم التحكيم.

اأحيانا اأخرى.  اأحيانا ويت�ضع  اأن هذا املفهوم ي�ضيق  لكن يف جمال التحكيم جند 

وم�ضطلح النظام العام الدويل اأ�ضبح االآن يعرب عن معنى االأ�ضول واملبادئ العامة 

التي يفر�ضها التعاي�ض امل�ضرتك بني املجتمعات. )1)وتتمثل هذه املبادئ يف املجال 

)1) انظر DELVOLVE »التحكيم والنظام العام يف البالد الناشئة«. مجلة التحكيم الفرنسية 1979 ص 95.
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القانوين كالتايل:

مبداأ حرية التعاقد والقوة امللزمة للعقد.- 

مبداأ عدم االعتداد باالإرادة ال�ضادرة عن غري  وعي اأو بغري ب�ضرية بحقيقة - 

ما تن�ضرف اإليه.

مبداأ عدم جواز اإ�ضاءة ا�ضتعمال احلق.- 

مبداأ ح�ضن النية يف تنفيذ العقود.- 

مبداأ اإبطال مفعول الغ�ض.- 

مبداأ عدم جواز االإثراء بدون �ضبب.- 

مبداأ وجوب تعوي�ض ال�ضرر على من ت�ضبب فيه.- 

مبداأ اعتبار القوة القاهرة �ضبباً لالإعفاء من امل�ضئولية.- 

ومن اأمثلة النظام العام يف جمال التجارة الدولية املوؤدية اإىل اإبطال حكم املحكمني 

جند ما يلي:

نف�ض -  ب��ات بني  يتمثل يف وج��ود حكم  اإج��رائ��ي  لن�ض  املحكمني  خمالفة حكم 

االأطراف ويف نف�ض املو�ضوع )قاعدة حجية ال�ضيء املحكوم فيه اأو املق�ضي به(.

رف�ض املحكمني تطبيق ن�ض خا�ض بحظر ت�ضدير بع�ض ال�ضلع وا�ضتريادها. - 

خمالفة حكم املحكمني لن�ض �ضرورة اإ�ضهار ال�ضركات التجارية.- 

االتفاق على التحكيم يف م�ضاألة ال ت�ضلح اأن تكون حمال للتحكيم.- 

احلكم بفوائد ربوية تزيد عن احلد االأق�ضى للفوائد امل�ضموح به قانونا.- 

وقد اأتيحت الفر�ضة ملحكمة متييز دبي للنظر يف القواعد املتعلقة بالنظام العام 

التي يتعني على املحكمة اإعمالها عند النظر يف الت�ضديق على حكم املحكم اأو طلب 

بطالنه. وو�ضحت املحكمة  باأن خمالفة النظام العام واإن مل ترد �ضمن احلاالت 

املن�ضو�ض عليها يف املادة 216 من قانون االإجراءات املدنية اإال اأن ذلك ال يعني عدم 

االأخذ بهذا ال�ضبب من اأ�ضباب البطالن »باعتبار اأن النظام العام هو اأحد ال�ضوابط 

االأ�ضا�ضية يف كافة الت�ضرفات القانونية واالأحكام �ضواء كانت ق�ضائية اأو حتكيمية.

العام  النظام  يخالف  ما  يت�ضمن مو�ضوعه  الذي  التحكيم  فاإن حكم  ذلك  وعلى 

يكون عر�ضة  تنفيذه  اأو  احلكم  دع��وى بطالن  اأم��ام حماكمها  املرفوع  الدولة  يف 

اأو قاباًل للتنفيذ  للبطالن اأو لعدم التنفيذ يف تلك الدولة حتى لو كان �ضحيحاً 

يف دولة اأخرى لعدم خمالفته للنظام العام فيها...« )متييز دبي بتاريخ 2008/11/9 

يف الطعن رقم 146/2008 طعن مدين- قرار من�ضور يف جمموعة القواعد واالأحكام 

ال�ضادرة عن حمكمة متييز دبي يف بطالن حكم املحكمني 2013 �ص 72-73(. و�ضردت 

املحكمة الن�ضو�ض التي تعترب من النظام العام نذكرها للفائدة:

املادة 3 من قانون املعامالت املدنية)1)- 

املادة 27 من  قانون املعامالت املدنية)))- 

املادة 409 من قانون العقوبات االحتادي)))- 

)1) يعترب من النظام العام األحكام املتعلقة باألحوال الشخصية كالزواج واملرياث والنسب واألحكام املتعلقة بنظم الحكم وحرية 

التجارة وتداول الرثوات وقواعد امللكية الفردية وغريها من القواعد األساسية التي يقوم عليها املجتمع وذلك مبا ال يخالف األحكام 

القطعية واملبادئ األساسية للرشيعة اإلسالمية.

)2) ال يجوز تطبيق أحكام قانون عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه األحكام تخالف الرشيعة اإلسالمية أو النظام العام أو اآلداب 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

)3) يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن ألفي درهم كل شخص طبيعي تعامل مع شخص طبيعي 

آخر بربا النسيئة يف أي نوع من أنواع املعامالت املدنية والتجارية ويدخل يف ذلك كل رشط ينطوي عىل فوائد ربوية رصيحة أو 

مسترتة، وتعترب من قبيل الفائدة املسترتة كل عمولة أو منفعة  أو خدمة حقيقية مرشوعة يكون الدائن قد أداها. ويجوز إثبات 

حقيقة أصل الدين والفائدة املسترتة بجميع الوسائل.
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14
السؤال الرابع عشر

ما هو الفرق بين التحكيم اإلجباري 
والتحكيم االختياري؟

اأي اأن يكون اللجوء للتحكيم مبنياً على اإرادة  االأ�ضل اأن يكون التحكيم اختيارياً 

االأطراف املتنازعة دون فر�ض من جهة خارجية عن اأطراف النزاع. لكن وب�ضفة 

ا�ضتثنائية جداً قد يكون اللجوء اإىل التحكيم اأمراً مفرو�ضاً على اخل�ضوم بن�ض 

قانوين يق�ضي باإحالة منازعتهم على التحكيم دون الق�ضاء. 

اأن  اإجماع يف فقه الق�ضاء املقارن باأن التحكيم التجاري الدويل ال ميكن  وهناك 

يكون اإال اختياريا. وبناء عليه ال ميكن اأن يكون هناك نظاماً اإجبارياً للجوء اإىل 

التحكيم الدويل بدون اتفاقية حتكيم بني اأطراف النزاع. 

ومن اأمثلة التحكيم االإجباري (الداخلي( املنازعات اخلا�ضة بالعالقات االإيجارية 

بني املالك وامل�ضتاأجر التي تثور بينهما حول تنفيذ عقد االإيجار  ببلدية ال�ضارقة 

)قانون رقم 92  ل�ضنة1977  املعدل بالقانونني7  ل�ضنة 1986 و4 ل�ضنة 1988(، اأو تلك 

يف  والنقابات  العمال  بني  تن�ضاأ  كالتي  االجتماعية  العالقات  اإط��ار  يف  تن�ضاأ  التي 

بع�ض البلدان. وكذلك املنازعات النا�ضئة عن تداول االأوراق املالية التي ن�ض عليها 

القانون رقم 4 ل�ضنة 2000 املتعلق بهيئة �ضوق االإمارات لالأوراق املالية وقرار رئي�ض 

جمل�ض اإدارة هيئة االأوراق املالية رقم 1 ل�ضنة 2001 ب�ضاأن نظام التحكيم يف املنازعات 

النا�ضئة عن تداول االأوراق املالية وال�ضلع)1).

واإذا كان هذا التحكيم اإجباريا بحكم القانون، فاإن هناك حتكيما اإجباريا م�ضدره 

مبقت�ضى  اأو  دولية  اتفاقية  مبقت�ضى  اأك��ان  �ضواء  الطرفني  بني  املعاملة  طبيعة 

العقود النموذجية امل�ضتخدمة يف جماالت الهند�ضة واال�ضت�ضارات. ومن اأمثلة ذلك 

القواعد العامة لعقود الفدك.

بالتحكيم  املتعلق   1995 ل�ضنة   11 رق��م  الكويتي  القانون  ب��اأن  االإ���ض��ارة  وجت��در  ه��ذا 

الق�ضائي يف املواد املدنية والتجارية قد ن�ض يف الفقرة الثانية من املادة الثانية 

على اخت�ضا�ض هيئة التحكيم))) دون �ضواها يف املنازعات التي تقوم بني الوزارات 

ال�ضركات  وب��ني  العامة  االعتبارية  االأ�ضخا�ض  اأو  املختلفة  احلكومية  واجل��ه��ات 

كاخت�ضا�ض  ال�ضركات  ه��ذه   بني  فيما  اأو   بالكامل  راأ�ضمالها  الدولة  متلك  التي 

نوعي �ضالب الخت�ضا�ض جهات الق�ضاء العادي بها وذلك تخفيفاً للعبء على تلك 

اجلهات باعتبار اأن تلك املنازعات يجمعها قا�ضم م�ضرتك هو اأن حملها املال العام.

)1)  ويف هذا الصدد حكمت محكمة متييز ديب أنه »من املقرر أن وجود التحكيم االختياري ال مينع من أن يجعل القانون من نظام 

التحكيم يف بعض املنازعات بني األفراد أمراً واجباً  ال ميلكون معه رفعها أمام القضاء الذي ال تكون له يف هذه املنازعات سلطة الفصل 

فيها ابتداء، وإمنا عىل األفراد أطراف هذه املنازعات إن أرادوا الفصل فيها االلتجاء إىل النظام التحكيمي الذي قرره القانون وجعله 

إلزاميا، وهذا النوع من نظام التحكيم هو ما يعرف بالتحكيم اإلجباري...« )محكمة متييز ديب. طعن مدين رقم 50/2007 بتاريخ 

2007/4/17. حكم منشور مبجموعة القواعد واألحكام الصادرة  عن محكمة متييز ديب  يف التحكيم بني اإلجراءات واإلشكاليات 2014 

ص 727 )نرش محاكم ديب). تجدر اإلشارة بأن  القرار املذكور قد عدل مبوجب قرار رقم )35/ر) لسنة 2008 تم مبقتضاه الرجوع يف 

التحكيم اإلجباري ليصبح اختياريا حيث نصت املادة 2 املعدلة عىل أن »يتم الفصل يف املنازعات الناشئة عن تداول األوراق املالية 

والسلع عن طريق التحكيم يف الحاالت التي يتفق األطراف فيها عىل ذلك، ويطبق يف هذا الشأن أحكام هذا النظام«.

)2) نصت املادة األوىل من القانون املذكور عىل أنه »تشكل مبقر محكمة االستئناف هيئة تحكيم أو أكرث من ثالثة من رجال القضاء 

بإدارة  لذلك  املعدة  بالجداول  املقيدين  املحكمني  بني  تعددوا- واحد من  –ولو  النزاع  أطراف  يختار كل من  املحكمني  واثنني من 

التحكيم مبحكمة االستئناف أو من غريهم...«.



59 58

100 سؤال وجواب حول التحكيم التجاري

15
السؤال الخامس عشر

ما هي أهم االتفاقيات الدولية واإلقليمية 
المبرمة في مجال التحكيم التجاري الدولي؟

لتعزيز مكانة التحكيم بني الدول، مت اإبرام جمموعة من االتفاقيات منها ما هو 

دويل ومنها ما هو اإقليمي.

1/15 االتفاقيات الدولية:

االأجنبية -  التحكيم  بقرارات  باالعرتاف  ل�ضنة1958 اخلا�ضة  نيويورك  اتفاقية 

وتنفيذها. وهذه اأهم اتفاقية يف هذا املجال حيث بلغ عدد الدول التي �ضادقت 

على املعاهدة اأو التي ان�ضمت اإليها اأكرث من 150 دولة.

با�ضم -  امل��ع��روف��ة  ال���دويل  ال��ت��ج��اري  التحكيم  1961حول  ل�ضنة  جنيف  اتفاقية 

االتفاقية االأوروبية للتحكيم التجاري الدويل.

الدول -  وموطني  ال��دول  بني  اال�ضتثمار   منازعات  لت�ضوية  وا�ضنطن  اتفاقية 

االأخرى 1965.

هذا وجتدر االإ�ضارة باأن هناك قانوناً منوذجاً للتحكيم �ضدر عن جلنة االأمم املتحدة 

يف 21 يونيو1985  يعرف بقواعد »االأوني�ضرتال« للتحكيم الدويل واملعدلة �ضنة 2013. 

ولكن بالرغم من تاأثري هذا القانون النموذجي الذي تبنت م�ضمونه جل القوانني 

يف العامل، اإال اأنه ال ميكن اعتباره اتفاقية دولية الفتقاره  خل�ضائ�ض االتفاقيات 

الدولية من حيث التفاو�ض والتوقيع والت�ضديق، واالن�ضحاب والتحفظ، وغريها 

فهو اأقرب لال�ضتئنا�ض به من قبل الدول االأع�ضاء منه لالتفاقية الدولية مبعناها 

القانوين امل�ضطلحي. ولكن من حيث الواقع ال ينكر ما لهذا القانون النموذجي 

من اأهمية اإذ اأنه اعتمد من قبل جل القوانني يف الدول االأع�ضاء يف االأمم املتحدة 

وبالتحديد الدول العربية مع تعديالت طفيفة تختلف من دولة الأخرى.

2/15 االتفاقيات االإقليمية:

بتاريخ -  االأجنبية  االأح��ك��ام  بتنفيذ  اخلا�ضة  العربية  ال���دول  جامعة  اتفاقية 

1952/12/14 م.

حيز -  ودخلت   1983/4/6 بتاريخ  الق�ضائي  للتعاون  العربية  الريا�ض  اتفاقية 

التنفيذ بتاريخ 1985/10/30.

اتفاقية مو�ضكو  ب�ضاأن ت�ضوية املنازعات بني الدول اال�ضرتاكية بطريق التحكيم - 

يف 29 مايو 1972.

اتفاقية دول اأمريكا الالتينية )اتفاقية منتفيدو( املربمة عام 1961ومت العمل - 

بها عام 1965.
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16
السؤال السادس عشر

ما هو مبرر وجود مركز تحكيم دولي 
متخصص في فض النزاعات في مجال 

الصناعة المالية اإلسالمية؟

بع�ض  املتعددة، وحدوث  االإ�ضالمية ومنتجاتها  املالية  ال�ضناعة  انت�ضار  بعد 

النزاعات عر�ضت على املحاكم، اأ�ضبحت هناك ظروف قانونية وعملية مواتية 

لنجاح مركز  حتكيم متخ�ض�ض يف ف�ض النزاعات يف املالية االإ�ضالمية نذكر 

منها:

عموماً -  امل��ال��ي��ة  امل��ع��ام��الت  جم��ال  يف  والتحكيم  لل�ضلح  املتميزة  امل��ك��ان��ة 

واالإ�ضالمية خ�ضو�ضاً مع م�ضروعية ال�ضلح والتحكيم بالن�ض القراآين 

وال�ضنة النبوية واالإجماع والعرف.

االإ�ضالمية -  املالية  املوؤ�ض�ضات  الدولية ومنها  التجارة  املتعاملني يف  رغبة 

لف�ض نزاعاتها ب�ضيغة التحكيم.  فال يكاد يخلو عقد من عقود التجارة 

الدولية من �ضرط اللجوء اإىل التحكيم.

ب����روز احل���اج���ة الإي���ج���اد اآل���ي���ة ل��ف�����ض ال���ن���زاع���ات ع��ل��ى اأ���ض��ا���ض ال�ضريعة - 

من  االإ�ضالمية  املالية  املوؤ�ض�ضات  دور  تعاظم  ب�ضبب  وذل��ك  االإ�ضالمية، 

حيث العدد) يقدر عدد املوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية من بنوك، و�ضركات 

تاأمني، و�ضركات تاأجري، و�ضناديق ا�ضتثمارية باأكرث من �ضتمائة موؤ�ض�ضة 

تتواجد يف اأكرث من80  دولة)1)، والنوعية )تدير هذه املوؤ�ض�ضات باليني 

اأ�ضا�ض  النزاعات على  اآلية لف�ض  اإيجاد  اإىل  ب��رزت احلاجة  ال���دوالرات(، 

ال�ضريعة االإ�ضالمية اأو مبا ال يخالفها.

االأخ��ذ -  ال�ضروري  من  جعل  وت�ضعبها  االإ�ضالمية  املالية  املنتجات  تنوع 

بعني االعتبار خ�ضائ�ض هذه املنتجات وذلك باالإملام باجلوانب ال�ضرعية 

والفنية، واإال تعطلت م�ضالح املوؤ�ض�ضات املالية املذكورة. ومن وراء ذلك 

عمالئها.

اأ�ضبح -  بحيث  وا���ض��ع  ن��ط��اق  على  ال�ضريعة  ق��واع��د  اإىل  االح��ت��ك��ام  ق��ب��ول 

االحتكام لل�ضريعة االإ�ضالمية من قبل العديد من اجلهات اأمراً واقعياً 

�ضواء من خالل الدرا�ضات القانونية واالأكادميية التي ترى يف ال�ضريعة 

منهجاً عاداًل لف�ض النزاعات اأو من قناعة رجال االأعمال مبرونة وعدالة 

واإن�ضاف قواعد ال�ضريعة االإ�ضالمية، وذلك بف�ضل قدرة ال�ضريعة على 

حتقيق التوازن يف احلقوق والواجبات وت�ضبثها مببداأ العدل واالإن�ضاف 

كاأمر ثابت  وهو مبتغى كل اجلهات العاملة يف احلقل املايل.

ال��ع��رب��ي��ة -  امل��ن��ط��ق��ة  م���رك���ز  حت��ك��ي��م جت����اري دويل متخ�ض�ض يف  غ��ي��اب 

بالقاهرة  التجاري  للتحكيم  االإ�ضالمي  املركز  با�ضتثناء  واالإ�ضالمية:  

الذي تاأ�ض�ض �ضنة 1991 )وهو مركز داخل جامعة االأزه��ر( فاإن العمل يف 

التي  القوانني  تطبيق  على  يقوم  االأخ���رى  واالإقليمية  الدولية  امل��راك��ز 

اختارها اأطراف النزاع.

)1) انظر التقرير الذي صدر عن رشكة »بيتك لألبحاث« والذي نرشت مجلة االقتصاد اإلسالمي جزءا منه يف عددها387  الصادر يف 

جامدى اآلخرة 1434هـ /إبريل 2013 صفحة 6.
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اإن�ضاء مركز حتكيم متخ�ض�ض يف املعامالت املالية االإ�ضالمية �ضي�ضهم يف - 

املادية  تعميق مفاهيم التحكيم املهنية يف ذلك القطاع وح�ضد الطاقات 

والعلمية ل�ضالح القطاع. 

واملقرتحات -  التو�ضيات  خالل  من  االإ�ضالمية  املالية  املوؤ�ض�ضات  حر�ض 

ال�ضتكمال البنية التحتية لل�ضناعة املالية االإ�ضالمية بجهاز يتوىل ف�ض 

النزاعات، وذلك ملعا�ضدة وم�ضاندة القطاع.

بف�ضل -  وذلك  املعامالت  جمال  يف  االإ�ضالمي  الفقه  مبادئ  ون�ضر  اإحياء 

االأحكام التي �ضت�ضدر عن املركز والتي �ضوف تتجاوز البت يف النزاع بني 

اخل�ضوم لت�ضبح مرجعاً لهيئات حتكيم اأخرى حملية واإقليمية ودولية. 

وعموماً �ضتكون اأحكام املحكمني مرجعاً فقهياً للبحوث االأكادميية. 

17
السؤال السابع عشر

ما هو القانون الذي يجب على المحكمين 
تطبيقه على موضوع النزاع؟

الأط����راف ال��ن��زاع ك��ام��ل احل��ري��ة يف حت��دي��د ال��ق��ان��ون ال���ذي يجب على املحكمني 

الواجب  للقانون  االأط��راف  النزاع. ويف حالة عدم حتديد  تطبيقه على مو�ضوع 

اأو يف م�ضارطة التحكيم بعد  التطبيق- �ضواء ب�ضرط يف العقد قبل ن�ضوب النزاع 

ن�ضوب النزاع)1)، يطبق املحكمون القانون الذي يرونه منا�ضباً للنزاع ومالب�ضاته. 

اأو قانون  اإبرام العقد،  بالعقد. فيكون قانون مكان  وهو القانون االأكرث الت�ضاقاً 

مكان تنفيذه، وذلك مع مراعاة �ضروط العقد وقواعد واأعراف التجارة الدولية 

وطبيعة النزاع. 

وقد اأ�ضدر جممع الفقه االإ�ضالمي الدويل قراراً يف مو�ضوع التحكيم و�ضع فيه 

االأ�ض�ض العامة للتحكيم))). وقد ن�ض القرار على الف�ضل يف املنازعة بحكم ملزم 

للموؤ�ض�ضات  واملراجعة  املحا�ضبة  هيئة  اأ�ضدرت  كما  االإ�ضالمية.  ال�ضريعة  يطبق 

)1)  يفرتض يف هذه الحالة األخرية النص عىل كل تفاصيل النزاع بعد أن عرف النزاع ومنها القانون واجب التطبيق ومع ذلك فقد 

يكون هناك بعض الغموض أو السهو يف تفصيل ما.

)2) قرار رقم 91 )9/8).
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على  املعيار  ن�ض  وقد   .)32( رقم  يحمل  ال�ضاأن  هذا  يف  معياراً  االإ�ضالمية  املالية 

تطبيق اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية. ويف كل احلاالت ومهما كان القانون الواجب 

التطبيق ال يجب اأن يكون احلكم متعار�ضاً مع اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية )الفقرة 

3/2  من املعيار(.

ويف ال�ضناعة املالية االإ�ضالمية واأمام �ضعوبة قبول اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية من 

قبل اأطراف اأجنبية، واأمام عدم قبول املوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية االحتكام مطلقاً 

القوانني مع �ضرط مراعاة  اإىل  اإىل �ضيغة االحتكام  للقوانني، فقد مت االهتداء 

كان  واإن  ال�ضرط  ه��ذا  مثل  ولكن  خمالفتها.  بعدم  االإ�ضالمية  ال�ضريعة  اأح��ك��ام 

ال�ضريعة  اأحكام  املالية االإ�ضالمية يف عدم خمالفة  املوؤ�ض�ضات  حتوطاً مقبواًل من 

االإ�ضالمية اإال اأنه مل يلغ بالكامل اخلطر القانوين على املوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية 

عند تطبيق ال�ضرط. فقد مت التو�ضع يف تطبيق هذه ال�ضيغة يف تف�ضري ال�ضرط، 

ال�ضيء الذي اأدى اإىل ا�ضتبعاد اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية وذلك تارة ب�ضبب عدم 

تقنني اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية وتارة بتف�ضري ال�ضرط على اأنه يعطي للقا�ضي 

حق االختيار  بني القانون واأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية)1). ومبا اأن القانون وا�ضح 

اإىل مثل  اأنه ال ميكن االطمئنان  اآلية. والنتيجة  ومقنن فقد مت تطبيقه ب�ضفة 

هذه احللول.

)1) صدر مثل هذا التفسري عن املحاكم الربيطانية يف منتصف مثانينات القرن املايض.

18
السؤال الثامن عشر

هل يختلف مفهوم التحكيم في الفقه 
اإلسالمي عن المفهوم الوارد في القوانين 

المعاصرة؟

يف  امل��ت��داول  امل��ف��ه��وم  ع��ن  االإ���ض��الم��ي  الفقه  يف  التحكيم  مفهوم  يختلف  ال 

القوانني املعا�ضرة من حيث تفوي�ض طريف النزاع ل�ضخ�ض اأو  اأكرث من غري 

التابعني للنظام الق�ضائي الر�ضمي للبت يف نزاعهما بحكم ملزم. فالتحكيم 

متنازعني  طرفني  بني  »عقد  هو  االإ�ضالمي  الفقه  يف  اأو   القانون  يف  �ضواء 

خ�ضوماتهما  يف  للف�ضل  بينهما  حكماً  اآخر  �ضخ�ضاً  بر�ضاهما  فيه  يجعالن 

االأول  اجلزء  ثوبه اجلديد،  االإ�ضالمي يف  الفقه  الزرقا-  )ال�ضيخ م�ضطفى 

الطبعة التا�ضعة، مطابع األف باء، دم�ضق 1968/1967 �ص.455-451(.

اأو  »اتفاق طرفني  اأن��ه:  على  التحكيم   )32( رقم  ال�ضرعي  املعيار  ع��ّرف  وقد 

1/2 من  الفقرة  اأكرث على تولية من يف�ضل يف منازعة بينهم بحكم ملزم« 

املادة الثانية من املعيار وهو نف�ض املفهوم الذي تبناه جممع الفقه االإ�ضالمي 

الدويل يف قراره رقم 91)9/8( حيث ن�ض القرار على اأن »التحكيم اتفاق طريف 
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خ�ضومة معينة، على تولية من يف�ضل  يف منازعة بينهما، بحكم ملزم، يطبق 

ال�ضريعة االإ�ضالمية«. )مزيد التف�ضيل حول مفهوم التحكيم. انظر ال�ضوؤال 

االأول اأعاله(.

واملجمع عليه فقهاً اأن التحكيم جائز �ضرعاً من ن�ض القراآن الكرمي، وال�ضنة 

النبوية، واالإجماع. 

ف�ض  اآل��ي��ات  م��ن  كاآلية  التحكيم  م�ضروعية  م��ب��داأ  على  االت��ف��اق  ه��ذا  ولكن 

النزاعات يف القانون ويف الفقه االإ�ضالمي ال يجب اأن يوؤدي اإىل اإهمال بع�ض 

االختالفات اإذا ما دخلنا يف التف�ضيل. ومن اأهم هذه االختالفات ما يلي:

ت�ضرتط القوانني دون اأي ا�ضتثناء اأن يكون عدد املحكمني وتراً، لكن يف الفقه 

االإ�ضالمي ال ي�ضرتط اأن يكون العدد وتراً، فيجوز اأن يكون �ضفعاً، وال�ضواهد 

التاريخية تدل على تويل كل طرف تعيني حمكم له. كما اأن ال�ضواهد تدل 

تعدد  عند  احلكم  الإ���ض��دار  تعطيل  الأي  وت��ف��ادي��اً  ال��ف��رد.  احلكم  تعيني  على 

املحكمني عندما يكون عددهم �ضفعاً، ترى هيئات الفتوى احلديثة اأن »االأوىل 

اأن يكون العدد فردياً«)الفقرة 3/8 من املعيار ال�ضرعي رقم )32(، ال�ضادر عن 

هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية(.

املحكم ما ي�ضرتط يف  اأنه ي�ضرتط يف  االأ�ضل  اأن  االإ�ضالمي  الفقه  املقرر يف 

القا�ضي. اأما القانون فال ي�ضرتط مثل هذا ال�ضرط.  ويقت�ضر على �ضرطي 

النزاهة واحليادية.

ترى بع�ض املذاهب اأنه لو حّكم اأحد اخل�ضمني خ�ضمه فحكم لنف�ضه اأو عليها 

م�ضى حكمه، ما مل يكن جوراً. اأما القانون  فال يقول بهذا على االإطالق. 

ولو �ضدر حكماً على هذا االأ�ضا�ض لكان عر�ضة لالإبطال الأن اخل�ضم ال يكون 

يف نف�ض الوقت حكماً.

ال��واج��ب  للقانون  ال��ن��زاع  اأط����راف  اخ��ت��ي��ار  ال��ق��ان��ون على  التحكيم يف  ي��ق��وم 

قانون  اأو  النزاع  اأط��راف  اأح��د  قانون  هو  القانون  هذا  يكون  وقد  التطبيق. 

القانون مطابقاً  اأن يكون هذا  اأو قانون حمايد دون لزوم  النزاع  بلد طريف 

اأي  اختيار  يجوز  فاإنه  احلديث  االإ�ضالمي  الفقه  يف  اأم��ا  ال�ضريعة.  الأحكام 

قانون �ضريطة اأال يكون خمالفا الأحكام ال�ضريعة.

وبناء على اأن �ضروط املحكم املذكورة جلها خالفية فاإن هناك �ضعة يف اختيار 

اأن  املثال  �ضبيل  على  نرى  لذلك  وتطبيقاً  امل�ضلحة.  ت�ضتلزمه  ال��ذي  ال��راأي 

املادة الثالثة ع�ضرة من نظام التحكيم ال�ضعودي اجلديد )رقم م/34 بتاريخ 

اأو  واحد  التحكيم من حمكم  »ت�ضكل هيئة  اأنه  ن�ضت على  1433/5/24ه�( قد 

اأكرث، على اأن يكون العدد فردياً واإال كان التحكيم باطال«. وبذلك يكون هذا 

الن�ض قد اأخذ مبا يتنا�ضب واملحيط القانوين. كما اأن اال�ضرتاط يف املحكم 

ما ي�ضرتط يف القا�ضي فقد مت تخفيفه وذلك بناء على ثقة االأط��راف بني 

الطرفني، وفقدان القا�ضي املو�ضوعي الفقيه يف ع�ضرنا احلا�ضر.
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19
السؤال التاسع عشر

ما هي أهم المبادئ المعتمدة 
في مجال التحكيم التجاري؟

بعد �ضنوات من تراكم اخلربات والتجارب يف جمال التحكيم التجاري الدويل، مت 

التو�ضل اإىل مبادئ اأ�ضبحت حتكم التحكيم التجاري الدويل واأثرت بطريقة اأو 

باأخرى يف التحكيم املحلي. ومن هذه املبادئ نذكر ما يلي:

هذا -  وم�ضمون  يت�ضمنه.  ال��ذي  االت��ف��اق  عن  التحكيم  اتفاق  ا�ضتقاللية  مبداأ 

املبداأ اأن اتفاق التحكيم �ضواء كان �ضمن بنود العقد املتنازع ب�ضاأنه اأو يف اتفاقية 

م�ضتقلة ال يتاأثر باالدعاء اأن العقد باطل اإذا مل يكن يف �ضرط التحكيم ذاته ما 

يبطله. ومن االآثار العملية ال�ضتقالل اتفاق التحكيم عن العقد مو�ضوع النزاع 

اأو ف�ضخ  اأي بطالن  اأي تاأثري ناجم عن  جعل االتفاق على التحكيم مبناأى عن 

يتعر�ض له العقد االأ�ضلي. 

التطبيق على -  الواجب  القانون  التحكيم لقانون غري  اإمكانية خ�ضوع �ضرط 

العقد االأ�ضلي.

باال�ضتقاللية -  ومتمتعاً  القانونية  للت�ضرفات  اأه��اًل  املحكم  يكون  اأن  �ضرورة 

واحلياد اإزاء االأطراف.

ر�ضمية -  يف حجة  الكتابة مدونًة  كانت  �ضواء  بالكتابة  التحكيم  اتفاقية  اإثبات 

اأو حم�ضر جل�ضة اأو تبادل ر�ضائل اأو غري ذلك من و�ضائل االإثبات  احلديثة 

والغر�ض من ذلك تاأ�ضي�ض احلكم على اأر�ضية �ضلبة تفادياً لتفاقم النزاع حول 

ال�ضرط التحكيمي اإ�ضافًة اإىل النزاع يف املو�ضوع.

حرية االأطراف يف اختيار القانون الواجب التطبيق على مو�ضوع النزاع.- 

حرية وا�ضعة يف تطبيق مبداأ »اجلزائي يوقف املدين«، حيث كثرياً ما ت�ضتغل - 

هذه القاعدة لتعطيل التحكيم الدويل وذلك ب�ضبب خ�ضائ�ض التحكيم الدويل 

حيث عادًة ما يكون الطرف يف النزاع غري ملم بخ�ضائ�ض القانون اجلنائي يف 

دولة الطرف االآخر. ويلجاأ الطرف للقانون اجلنائي الأ�ضباب واهية. ومن هنا 

جاء الدور التقديري الوا�ضع لهيئة التحكيم. 

تقيد املحكم باملهمة املحددة من قبل االأطراف واإال تعر�ض حكمه للبطالن.- 

طلب متديد مدة التحكيم خالل مدة �ضريان املدة التحكيمية املتفق عليها ال - 

بعد انق�ضائها.

ال حتكيم بدون اتفاق على التحكيم.- 

»باخت�ضا�ض -  ي��ع��رف  م��ا  وه���و  اخت�ضا�ضها  يف  بالنظر  التحكيم  هيئة  اخت�ضا�ض 

االخت�ضا�ض«.
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20
السؤال العشرون

ما هي حاالت الرد )التجريح( في المحكمين 
وما هي الضوابط الوقائية لتفادي تعطيل 

التحكيم؟

املحكمون كالق�ضاة عر�ضة للتجريح )الرد( ب�ضاأن مدى حيادهم وا�ضتقاللهم عن 

حقوق اأطراف النزاع. وبناء عليه ال يجوز للمحكمني مبا�ضرة التحكيم يف احلاالت 

الداخلية  القانونية  االأنظمة  ك��ل  يف  م�ضرتكة  تكون  تكاد  ح��االت  وه��ي  التالية، 

والدولية.

النزاعات التي تهم املحكمني اأو اأقاربهم اإىل درجة معينة )الدرجة ال�ضاد�ضة عادة(.- 

النزاعات التي كانوا فيها وكالء اأو دافعوا عنها اأمام هيئات اأخرى اإدارية كانت - 

اأو حتكيمية اأو ق�ضائية.

النزاعات التي اأدوا فيها دور ال�ضاهد.- 

اإذا كانوا دائنني اأو مدينني الأحد اأطراف النزاع.- 

اإذا كان اأحد اخل�ضوم م�ضتخدما لدى اأحدهم.- 

اإذا كانت بينهم وبني االأطراف م�ضالح.- 

اأه��م احل��االت التي ذك��رت على �ضبيل الذكر ال احل�ضر، والأط��راف  علما واأن هذه 

النزاع احلق يف االتفاق �ضراحة على غ�ض النظر عن بع�ض احلاالت. ويحدث ذلك 

يف التحكيم الأن م�ضطلح امل�ضالح على �ضبيل املثال وا�ضع. فهل جمرد وجود ح�ضاب 

اإيداع للمحكم لدى م�ضرف معني يجعله غري حمايد ويتعني التجريح فيه الأن 

له »م�ضالح« مع البنك. واملق�ضود بامل�ضالح حاالت توؤثر على احلياد. ومن اأمثلة 

ذلك عالقة الدائن باملدين، وعالقة الكفيل باملكفول، وعالقة ال�ضريك ب�ضريكه.

هذا وتفادياً حلدوث حاالت جتريح )رد( قد توؤدي اإىل تعطيل اإجراءات التحكيم 

ورمبا اإىل بطالن حكم املحكمني، تن�ض لوائح جل مراكز التحكيم على اأن ي�ضرح 

كل حمكم وقبل مبا�ضرته للتحكيم الأمانة املركز بكل ما يعلمه من اأ�ضباب التجريح 

)ال��رد(، اأو اأن يطلب تخليه عن النزاع. وبذلك يتم و�ضع املحكم اأمام م�ضئوليته 

كاملة ومن بداية االإجراءات .

لكن ما هي االآثار املرتتبة عن تقدمي الرد اإىل هيئة التحكيم ؟ ن�ضت الفقرة 3 من 

املادة 15 من م�ضروع القانون االحتادي للتحكيم لدولة االإمارات العربية املتحدة 

اأو على رفع الطلب  اأنه »ال يرتتب على تبليغ املحكم بطلب الرد،  2017 على  لعام 

اإىل اجلهة املعنية وقف اإجرءات التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم مبا يف ذلك املحكم 

التحكيم، وذلك حتى  التحكيم واإ�ضدار حكم  اإج��رءات  املطلوب رده اال�ضتمرار يف 

ولو مل تف�ضل اجلهة املعنية بالطلب«. 

ال�ضعودي اجلديد بني تقدمي الطلب لهيئة التحكيم   وقد فّرق قانون التحكيم 

وال��ذي  التحكيم  هيئة  حكم  يف  الطعن  وب��ني  التحكيم،  اإج����راءات  يوقف  وال���ذي 

اليوقف اإجراءات التحكيم)1).

)1) الفقرة 3 من املادة 17 من قانون التحكيم السعودي رقم )م/34) بتاريخ 1433/04/25 هـ. 
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21
السؤال الحادي والعشرون

ما هو شكل أو صورة اتفاقية التحكيم؟

املانع لق�ضاء  االأ�ضل  ذاته ود�ضتوره، فهي  التحكيم  التحكيم هي م�ضدر   اتفاقية 

الدولة من نظر املنازعة حمل التحكيم. كما اأنها م�ضدر �ضلطات املحكمني. فمنها 

ي�ضتمد املحكم �ضلطته الق�ضائية ويق�ضي يف النزاع طبقا لها)1). 

متبادل  ق��ب��ول  وج���ود  م��دى  م��ن  ال��ت��اأك��د  اأن  التحكيم  اتفاقية  اأه��م��ي��ة  تكمن  كما 

بالتحكيم م�ضاألة تخ�ضع لرقابة كلية من قبل الق�ضاء مبعنى اأنها ال تخ�ضع اإىل 

مبداأ االقت�ضار على الرقابة ال�ضكلية كما هو االأ�ضل عند النظر يف طلب بطالن 

حكم التحكيم.

مبقت�ضاها  يتم  �ضيغة  وه��ي  حتكيمي  �ضرط  �ضكل  التحكيم  اتفاقية  تاأخذ  وق��د   

يف  اأو  النزاع  مو�ضوع  نف�ضها  املعاملة  عقد  )يف  التحكيم  اإىل  اللجوء  على  الن�ض 

وثيقة م�ضتقلة( ولكن قبل ن�ضوء اأي خالف. كما قد تاأخذ االتفاقية �ضكل م�ضارطة 

)1) ال تكمن أهمية اتفاق التحكيم فيام يرتتب عليه  من سحب االختصاص من القضاء الوطني أصاًل بنظر املنازعات ومنحه للقضاء 

الخاص أي التحكيم فحسب، بل يف كونه يحدد املسائل التي يجوز طرحها عىل هيئة التحكيم وتحديد صالحياتها وسلطاتها، فضاًل 

عن القانون الواجب التطبيق عىل الجوانب املوضوعية واإلجرائية للنزاع.

بعد  للتحكيم  اللجوء  على  مبقت�ضاها  ال��ن��زاع  اأط���راف  يتفق  �ضيغة  وه��ي  حتكيم 

ن�ضوب النزاع بينهما. 

املرتتبة  االآث��ار  مع  التحكيم  وم�ضارطة  التحكيم  �ضرط  بني  الفرق  ذك��ر  وق��د مت 

على هذه الفرق يف ال�ضوؤال اخلام�ض اأعاله املتعلق بالفرق بني ال�ضرط وامل�ضارطة. 

�ضلطات  وم�ضدر  التحكيم«  »د�ضتور  هو  م�ضارطة  اأو  كان  �ضرطا  التحكيم  واتفاق 

املحكمني، وهو احلائل دون اخت�ضا�ض الق�ضاء بالنزاع مو�ضوع التحكيم)1)، وبدونه 

اختالف  على  املحاكم  اأك��دت��ه  م��ا  وه��ذا  املحكمني.  ع��ن  ي�ضدر  حكم  الأي  قيمة  ال 

درجاتها وعلى اختالف االأنظمة القانونية الراجعة لها.

واإال  مكتوباً  التحكيم  اتفاق  يكون  اأن  وج��وب  على  احلديثة  القوانني  ن�ضت  وق��د 

اعتربت  اإذ  التحكيم  الت��ف��اق  مفهومها  يف  ال��ق��وان��ني  تو�ضعت  ولكن  ب��اط��اًل.  ك��ان 

اتفاق التحكيم مكتوباً اإذا ت�ضمنه م�ضتند وقعه الطرفان اأو اإذا ت�ضمن ما تبادله 

اأو غريها من  التلك�ض  اأو  الفاك�ض  اأو عن طريق  برقيات  اأو  ر�ضائل  الطرفان من 

و�ضائل االت�ضال املكتوبة اأو مبوجب ر�ضالة اإلكرتونية وفقا للقواعد ال�ضارية ب�ضاأن 

املعامالت االإلكرتونية))). كما يعد يف حكم االتفاق املكتوب كل اإحالة يف العقد اإىل 

اأحكام عقد منوذجي اأو اتفاقية دولية اأو اأي وثيقة اأخرى تت�ضمن �ضرط التحكيم 

اإذا كانت االإحالة وا�ضحة يف اعتبار هذا ال�ضرط جزء من العقد. واأخرياً يعد مبثابة 

اتفاق حتكيم مكتوب االتفاق على التحكيم اأثناء نظر النزاع من قبل املحكمة التي 

قررت اإحالة النزاع على التحكيم))).

)1)د. أكثم أمني الخويل »صياغة اتفاق التحكيم«. محارضات يف التحكيم. املكتبة القانونية. دمشق. الطبعة األوىل 2003 ص 46.

)2) انظر الفقرة )ا) ثانيا من املادة 7 من مرشوع قانون التحكيم االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة )صيغة 2017)

)3) انظر املادة 10 من قانون التحكيم األردين رقم 31 لسنة 2001.
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22
السؤال الثاني والعشرون

ما هي مكانة التحكيم في فتاوى 
المجامع الفقهية والهيئات الشرعية في  

المؤسسات المالية اإلسالمية؟

ال�ضرعية  واللجان  الفقهية  املجامع  ع��ن  ال�����ض��ادرة  الفتاوى  متابعة  خ��الل  م��ن   

التابعة للموؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية جند اأن هناك اهتماماً جلياً مبو�ضوع كيفية 

ف�ض النزاعات يف اإطار ال�ضناعة املالية االإ�ضالمية. وهذا االهتمام نابع من اإرادة 

فاملوؤ�ض�ضة  املعنية.  املالية  املوؤ�ض�ضة  وم��ن  ال�ضرعية  اللجنة  من  كل  من  م�ضرتكة 

حري�ضة على اعتماد �ضيغة قانونية و�ضرعية توؤدي اإىل ف�ض النزاع طبقاً الأحكام 

ال�ضريعة وبال�ضرعة املطلوبة، واللجنة ال�ضرعية من جانبها حري�ضة على �ضدور 

حكم مطابق الأحكام ال�ضريعة ب�ضبب اأنها هي الراعية للجانب ال�ضرعي يف املوؤ�ض�ضة. 

ال��ذي يجمع بني  املو�ضوع  وا�ضح يف  ت�ضور  اللجان  لهذه  املطروح: هل  وال�ض��وؤال 

اجلوانب ال�ضرعية والقانونية، وكيف تعاملت مع احلاالت اخلا�ضة؟

اللجان  عن  ال�ضادرة  الفتاوى  درا�ضة  خالل  ومن  املتاحة:  والتو�ضيات  الفتاوى 

ال�ضرعية لتلك املوؤ�ض�ضات والتي متكنا من االطالع عليها، ات�ضح لنا اأن هناك مياًل 

ب�ضيغة  النزاعات  ف�ض  ولكن  النزاعات.  ف�ض  التحكيم يف  ل�ضيغة  وجلياً  وا�ضحاً 

التحكيم يقرتن مب�ضاألة اأخرى وهي القانون الواجب التطبيق. فاختيار التحكيم 

هو مبثابة اختيار املحكمة املخت�ضة للنظر يف النزاع، لكن اأي قانون �ضتطبقه هذه 

ال�ضرعية عدة مواقف  اللجان  التحكيم(؟. يف هذا املجال اتخذت  املحكمة )هيئة 

جديرة بالدرا�ضة. وفيما يلي اأهم ما تو�ضلنا جلمعه يف املجال:

1/22 تو�ضية امللتقى الفقهي الثالث للموؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية املنعقد بالكويت 

املوؤ�ض�ضات  املوؤمتر  »يو�ضي  التو�ضية:  ن�ض  يلي  فيما   :2009 نوفمرب    4 و   3 يومي 

اأن ت�ضّمن عقودها �ضرط التحكيم فيما ين�ضاأ من نزاع يف هذا  املالية االإ�ضالمية 

االأمر مع عامة عمالئها، وتعيني املركز االإ�ضالمي الدويل للم�ضاحلة والتحكيم يف 

عقودها الدولية، اإذ يتوافر يف هيئة التحكيم االأهلية ال�ضرعية واخلربة والدراية 

واملو�ضوعية العملية يف جمال ف�ض النزاع يف هذا االأمر«.

2/22  فتوى هيئة الفتوى والرقابة ال�ضرعية ل�ضركة اأعيان لالإجارة واال�ضتثمار.

طبيعة  بحكم   - املعلومات  تقنية  اإدارة  اإن  الهيئة؟حيث  على  املطروح  ال�س�ؤال 

عملها- لديها العديد من اأنظمة وبرامج الكمبيوتر التي ال ي�ضتغنى عنها من اأي 

�ضركة �ضواء كانت كبرية اأم �ضغرية، ومبا اأن هذه ال�ضركات االأجنبية لديها عقود 

ال�ضركات  االإدارة تواجه م�ضكلة عدم قبول هذه  فاإن  للتغيري،  منطية غري قابلة 

اإ�ضافة عبارة »مبا ال يتعار�ض مع اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية« اإىل البنود املتعلقة 

بتطبيق قوانني الدول التي تخ�ضع لها العقود مثل كندا والواليات املتحدة، مع 

العلم باأن هذه العقود ال حتتوي على خمالفات �ضرعية، فهل يجوز لنا توقيع تلك 

العقود دون وجود هذه العبارة؟

اإىل هذه الربامج، وقد  اإذا كانت احلاجة ما�ضة  اأنه  الهيئة  ج�اب الهيئة: ترى 

خلت العقود اخلا�ضة بها من املخالفات ال�ضرعية، واأنها يف جمملها عقود مقبولة 

العبارة لعدم فهم الق�ضاء يف تلك الدول لالأحكام  �ضرعاً، واأنه يتعذر و�ضع هذه 
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ال�ضرعية، فال مانع من عدم تقييد االحتكام اإىل القوانني بعبارة »مبا ال يتعار�ض 

اأعيان  ل�ضركة  ال�ضرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  )ف��ت��اوى  ال�ضريعة«.  اأح��ك��ام  مع 

لالإجارة واال�ضتثمار. �ضوؤال رقم 398. فتوى من�ضورة يف الكتاب الثاين من فتاوى 

�ضركة اأعيان 2006/2003 �ص 309(. 

3/22 فتوى اللجنة ال�ضرعية للبنك االإ�ضالمي للتنمية.

وهي من اأحدث الفتاوى واأكرثها تف�ضيال.

القوانني  قبول  م�ضروعية  مدى  ما  ال�سرعية:  اللجنة  على  املطروح  ال�س�ؤال 

حلكم االتفاقيات والعقود التي يكون البنك االإ�ضالمي للتنمية طرفاً فيها؟.

ج�اب اللجنة ال�سرعية: »على املوؤ�ض�ضة املالية االإ�ضالمية اأن ت�ضر على رف�ض 

من  لها  املمنوح  والرتخي�ض  االأ�ضا�ضي  نظامها  بحكم  للقانون  عقودها  خ�ضوع 

ال�ضلطات الرقابية يف البلد الذي تبا�ضر ن�ضاطها فيه، والتي ال ي�ضمحان لها بذلك. 

ويف جميع احلاالت يجب مراعاة ما يلي:

 اإع��داد العقد اإع��داداً وافياً بحيث ي�ضتوعب جميع �ضروط واأحكام العقد وما . 1

يرتبه من حقوق والتزامات على طرفيه، فاإذا كان العقد م�ضاربة مثاًل فاإن 

حقوق  من  عليه  ترتتب  التي  واالآث���ار  امل�ضاربة  عقد  واأح��ك��ام  �ضروط  جميع 

وواجبات جتب اأن يت�ضمنها العقد.

 يجب اإرفاق ن�ضخة من املراجع املتفق عليها لتف�ضري ن�ضو�ض عقد امل�ضاربة . 2

وتكميل ما مل يرد فيه من اأحكام حتى ي�ضتعني به القا�ضي باعتباره مكماًل 

املوؤ�ض�ضةمع االط��الع عليه وذلك  التعامل مع  للعقد، ويف نف�ض الوقت ميكن 

بعقد  اخلا�ض  املقنن  الن�ض  اأو  الفقهي  املجمع  ق��رار  اأو  ال�ضرعي  املعيار  مثل 

امل�ضاربة مثل ن�ضو�ض جملة االأحكام ال�ضرعية يف الفقه احلنبلي واملجلة يف 

الفقه احلنفي.

 يجب اأن يكون التمهيد للعقد وافياً ي�ضرح طبيعة العقد وخ�ضائ�ضه والهدف . 3

مانع  وال  ت�ضبهه،  التي  التقليدية  العقود  بع�ض  املق�ضود منه مبا مييزه عن 

من ا�ضتخدام م�ضطلحات حديثة مما ي�ضتخدم يف العقود التقليدية مع الدقة 

البالغة.

 ميكن اأن ين�ض العقد على اأنه يف حالة احلاجة اإىل تف�ضري العقد اأو تكميله . 4

يرجع اإىل خبري �ضرعي واحد اأو هيئة �ضرعية معينة، الأنه يتحتم على القا�ضي 

يف هذه احلالة اأن يعر�ض امل�ضائل التي حتتاج اإىل تف�ضري اأو تكميل على اخلبري 

ال�ضرعي املتفق عليه يف العقد، الأن العقد �ضريعة املتعاقدين يف النظام القانوين 

وعلى املحكمة اأن تنفذ هذا العقد مع �ضرط اللجوء اإىل اخلبري يف معرفة حكم 

ال�ضريعة.

عقود . 5 من��اذج  ب��اإع��داد  ُتعنى  موؤ�ض�ضات  اأو  موؤ�ض�ضة  هناك  تكون  اأن  ي�ضتح�ضن   

�ضرعية ال ترتك اإال جمااًل حمدوداً لدخول القوانني املخالفة لل�ضريعة عن 

القانون   قبول  ال�����ض��رورة  اقت�ضت  اإذا  والتكييف  والتكميل  التف�ضري  طريق 

مرجعاً للتف�ضري والتكميل، الأن ال�ضرورة تقدر بقدرها.

الفقهي . 6 العقد مثل املجمع  االإ�ضالمية يف مو�ضوع  الفقهية  ق��رارات املجامع   

االإ�ضالمي برابطة العامل االإ�ضالمي مبكة املكرمة وجممع الفقه االإ�ضالمي 

الدويل بجدة وجممع فقهاء ال�ضريعة يف اأمريكا ال�ضمالية واملجل�ض االأوروبي 

للفتوى والبحوث.

التي تن�ض على . 7 العقود  اإىل التحكيم يف  اللجوء  ف��اإن االأف�ضل هو  ومع ذلك   

تطبيق ال�ضريعة االإ�ضالمية، اأو تطبيق القانون يف غري ما يتعار�ض مع اأحكام 

اختيار  مع  وحدها،  ال�ضريعة  حكمت  تعار�ض  وجد  فاإن  االإ�ضالمية  ال�ضريعة 

ال�ضريعة  اأحكام  على فهم وتطبيق  ومدربني عملياً  حمكمني موؤهلني علمياً 

�ضروط  على  العقد  يف  وُين�ض  االإ���ض��الم��ي��ة،  ال�ضريفة  جم��ال  يف  االإ�ضالمية 

املحكم، وحتديد موؤهالته وخربته يف ال�ضريعة االإ�ضالمية ملتزماً يف اختيار 
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حمكمه من بني ذوي العلم بال�ضريعة واخلربة الكافية، وال مانع من الن�ض 

على اأن لهيئة التحكيم اأن ت�ضم خرباء ا�ضت�ضاريني يف امل�ضائل الفنية ال�ضرعية 

ملو�ضوع النزاع.

البديل، . 8 ه��ذا  يحقق  بدبي  والتحكيم  للم�ضاحلة  ال��دويل  االإ�ضالمي  املركز   

وميكن اأن تت�ضمن م�ضارطة التحكيم �ضروط من يتوىل التحكيم زيادة على 

اأن  �ضوف يراعي يف اختيار املحكمني  اإ�ضالمياً  املركز نف�ضه ب�ضفته مركزاً  اأن 

يكونوا موؤهلني للحكم يف الق�ضية ح�ضب اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية.

االإ�ضالمي  امل�ضرفية  العربية  املوؤ�ض�ضة  لبنك  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة  فتوى   4/22

)فتوى رقم 1-21(.

ال�س�ؤال املطروح على الهيئة ال�سرعية: هل يجوز الن�ض على اإخ�ضاع اتفاقية 

اأن تكون  اإ�ضالمي الأحكام القانون االإجنليزي؟ وهل يف ذلك حرج من  ذات طابع 

ال�ضيادة لغري ال�ضريعة االإ�ضالمية يف مثل هذه املعامالت؟.

تو�ضيح ملربرات  االإدارة من  وما قدمته  التداول  بعد  ال�سرعية:  الهيئة  ج�اب 

واأ�ضباب اللجوء اإىل القانون االإجنليزي يف االتفاقيات الدولية انتهت الهيئة اإىل 

اإىل  التالية  العبارة  اإ�ضافة  ب�ضرط  القوانني  الن�ض على تطبيق  اأن��ه ال مانع من 

اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية(  الن�ض املتعلق بتطبيق القانون وهو )مبا ال يخالف 

واهلل اأعلم.  

ب��االأح��ك��ام  املتعلق   )21/6(  200 رق��م  ال���دويل  االإ���ض��الم��ي  الفقه  جممع  ق���رار   5/22

وال�ضوابط ال�ضرعية الأ�ض�ض التاأمني التعاوين.

ن�ضت املادة 14 من القرار املذكور حتت باب ف�ض النزاعات على اأنه »حت�ضم اخلالفات 

والقوانني  النظم  وف��ق  ال��وث��ائ��ق  وحملة  ال��ت��ع��اوين  ال��ت��اأم��ني  �ضركة  ب��ني  النا�ضئة 

ال�ضارية، ويف حال حدوث نزاع يلجاأ اإىل ال�ضلح ثم التحكيم فاإن تعذر ذلك يحال 

النزاع اإىل اجلهات الق�ضائية املخت�ضة«.

23
السؤال الثالث والعشرون

ما هي المدة التي يتعين فيها على 
المحكمين إصدار حكمهم في النزاع 

المعروض عليهم؟

اإن اأهم ما مييز التحكيم عن الق�ضاء هو حق االأطراف يف حتديد املدة التي يجب 

اأن ي�ضدر خاللها احلكم. فاالأ�ضل اأن ُيحدد اتفاق التحكيم ميعاد التحكيم. واإذا 

مل يوجد اتفاق بني الطرفني ي�ضبط مدة التحكيم، يحل ن�ض القانون حمل اإرادة 

ي�ضدر احلكم  اأن  قانوين يجب  اأج��ل  تكون مبثابة  التي  امل��دة  لتحديد  االأط���راف 

خالله واإال كان باطال. وقد �ضعت القوانني لتحديد هذه املدة بفرتة ترتاوح بني 

�ضتة اأ�ضهر وعام. ومن اأمثلة ذلك حتديد قانون االإجراءات املدنية االحتادي رقم 

)13( ل�ضنة 1992 لدولة االإمارات العربية املتحدة لهذه املدة ب�ضتة اأ�ضهر من تاريخ 

عقد اأول جل�ضة)1) اإذا مل يوجد اتفاق. ويجوز مد هذه املدة على اأال تزيد فرتة املد 

)1) قررت محكمة  متييز ديب أن إجراءات الخصومة يف التحكيم تبدأ بحضور الخصوم أمام هيئة التحكيم أو مبجرد إعالمهم بطرح النزاع 

أمامها، وأنه بعد تسمية املحكمني يتعني عليهم أن يحددوا يف أول  محرض من جلساتهم اليوم الذي طرحت فيه الخصومة عليهم وأن 

يقوموا خالل ثالثني يوما عىل األكرث من تاريخ تعيينهم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة يحددونها لنظر النزاع ويعترب هذا التاريخ 

هو تاريخ الجلسة األوىل للتحكيم وهو اليوم الذي يبدأ منه ميعاد التحكيم اتفاقاً أو قانوناً إلصدار الحكم خالله...وال يغري من ذلك ما 

اتخذ يف تلك الجلسة من إجراءات متهيدية أولية أو ثانوية )متييز ديب رقم القضية 17/2009 طعن مدين – تاريخ الجلسة 2010/2/14).
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على �ضتة اأ�ضهر متى راأت هيئة التحكيم اأن هناك �ضرورة ح�ضب مالب�ضات وظروف 

الق�ضية التحكيمية)1).

للم�ضاحلة  ال��دويل  االإ�ضالمي  باملركز  اخلا�ضة  االإج���راءات  الئحة  حر�ضت  وق��د 

والتحكيم باأن تويل لعامل الزمن املكانة التي ي�ضتحقها اإذ تقيد الئحة اإجراءات 

اإحالة  اأ�ضهر من يوم  املركز يف مادتها الثالثني مدة التحكيم مبا اليتجاوز �ضتة 

ب�ضرعة  التحكيم  خ�ضائ�ض  اأه��م  على  للحفاظ  وذل��ك  الهيئة  اإىل  الق�ضية  ملف 

اإبراز  يتم  ا�ضتثنائية بحيث ال  املركز حالة  لوائح  اأوردت  النزاعات كما  الف�ضل يف 

للجنة  اأجيز  فقد  املتبعة  القانونية  واالإج���راءات  النزاع  طبيعة  واإغ��ف��ال  ال�ضرعة 

التنفيذية يف املادة واحد وثالثون من الئحة اإجراءات التحكيم باملركز باملوافقة 

على طلب الهيئة بتمديد مدة التحكيم لفرتة ال تتجاوز �ضتة اأ�ضهر اأخرى �ضريطة 

تقدمي طلب م�ضبب قبل �ضهر من انتهاء املدة االأ�ضلية. ويف هذا ال�ضدد فقد ن�ضت 

ما  ال�ضعودي اجلديد على  التحكيم  نظام  االأربعون من  امل��ادة  االأوىل من  الفقرة 

يلي: »على هيئة التحكيم اإ�ضدار احلكم املنهي للخ�ضومة كلها خالل امليعاد الذي 

اتفق عليه طرفا التحكيم، فان مل يكن هناك اتفاق وجب اأن ي�ضدر احلكم خالل 

اثني ع�ضر �ضهراً من تاريخ  بدء اإجراءات التحكيم«))).

التحكيم حكمها؟  ت�ضدر هيئة  اأن  دون  االآج���ال  ل��و مت جت��اوز  احل��ل  ه��و  م��ا  لكن 

اأو القانونية تنق�ضي �ضلطة هيئة التحكيم وال  بانق�ضاء مدة التحكيم االتفاقية 

يحق لها اإ�ضدار اأي قرار يف خ�ضومة التحكيم ولو باملد. واإذا ما مت اللجوء للق�ضاء 

القانونية  التحكيم  مهلة  �ضريان  اأث��ن��اء  الطلب  ت��ق��دمي  يتعني  التمديد  بطلب 

)1) انظر املادة 42 من مرشوع القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة 2017 بشأن التحكيم. والمادة 1/45 من 

قانون التحكيم املرصي رقم 27 لسنة 1994 التي نصت عىل مدة 12 شهراً تبدأ من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، واملادة 1/1456 من 

قانون املرافعات الفرنيس التي نصت عىل مدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ موافقة آخر املحكمني.

)2) مع إمكانية الجواز لهيئة التحكيم بالزيادة ملدة ال تتجاوز 6 أشهر. هذا وقد أوجبت املادة 237 من قانون املرافعات البحريني 

عىل املحكمني إصدار حكمهم يف ظرف ثالثة شهور من تاريخ قبولهم للتحكيم ما مل يتفق الخصوم عىل أجل آخر. وإىل علمنا  فإن 

املدة املذكورة بهذه املادة هي أقرص مدة  قانونية منصوص عليها يف القوانني العربية ذات الصلة.

تنتهي معه  النزاع  الف�ضل يف  دون  التحكيم  انق�ضت مهلة  اإذا  اإنه  اإذ  االتفاقية  اأو 

املحاكمة التحكيمية. ومل يعد لهيئة التحكيم �ضلطة النظر.

االإم���ارات  لدولة  االحت���ادي  القانون  م�ضروع  42  من  امل��ادة  بالفقرة2  من  وعماًل 

من  الأي  اأو  التحكيم  لهيئة  »يجوز  التحكيم:  ب�ضاأن   2017 ل�ضنة  املتحدة  العربية 

االأط��راف يف حال عدم �ضدور حكم بعد انتهاء املدة امل�ضار اإليها يف البند )1( من 

هذه املادة، اأن تطلب من املحكمة اإ�ضدار قرار بتحديد ميعاد اإ�ضايف الإ�ضدار حكم 

التحكيم اأو اإنهاء اإجراءات التحكيم اإذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك...«

هذا وميكن لالأطراف مد ميعاد التحكيم ولو �ضمنا. وهذا ما ذهبت اإليه حمكمة 

متييز دبي عندما قررت باأن »االتفاق يف م�ضارطة التحكيم عن ميعاد حمدد النتهاء 

مهمة املحكم ال مينع من االتفاق �ضراحة اأو �ضمنا على مد هذا امليعاد ملدة اأو مدد 

اأخرى اأو تفوي�ض املحكم يف تقرير هذه املدد، ويجوز اأن ي�ضتفاد هذا االتفاق �ضمنا 

من ح�ضور اأطراف النزاع اأثناء نظر التحكيم ومناق�ضة املو�ضوع بعد فوات امليعاد 

وهو ما ت�ضتخل�ضه حمكمة املو�ضوع مما هو معرو�ض عليها من اأوراق الدعوى...« 

– حكم   2007/9/17 151/2007 طعن جتاري. تاريخ اجلل�ضة  )متييز دبي ق�ضية رقم 

من�ضور مبجموعة القواعد واالأحكام ال�ضادرة  عن حمكمة متييز دبي يف التحكيم 

بني االإجراءات واالإ�ضكاليات 2014 �ص 392 )ن�ضر حماكم دبي (.
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24
السؤال الرابع والعشرون

هل يشترط أن يكون المحكم من ذوي الخبرة 
في مجال المنازعة المعروضة على التحكيم؟

ف�ضل  اأو  جن��اح  يعتمد  وعليه  التحكيم،  عملية  يف  املهمة  ال�ضخ�ضية  ه��و  املحكم 

النزاع  التحكيم. ولهذا يفرت�ض يف املحكم االإملام بجميع اجلوانب املو�ضوعية يف 

املطروح اأمامه وهذا ما يحر�ض عليه االأطراف يف اختيارهم ملحكميهم اإال اأنه ال 

ال�ضرط ال يتوفر حتى يف  املحكم بجميع اجلوانب، فهذا  ي�ضرتط اجلزم بخربة 

القا�ضي �ضاحب الوالية العامة. ورمبا هنا يكون ال�ضرر اأكرب  يف التحكيم الذي 

يعني فيه حمكم فرد ، اإال اأن املحكم غري امللم مبو�ضوع النزاع يتاح له تعيني خبري 

يف هذا املجال ليتمكن من احلكم بناء على تقرير وخربة هذا اخلبري.

اإمكانية تعيني خبري باتفاق االأط��راف،  اأتاح القانون النموذجي يف مادته26   وقد 

لكنها مل ت�ضرتط موافقة  اأي�ضاً  »االأون�ضيرتال« ذلك  املادة27  من قواعد  واأق��رت 

التحكيم  التحكيمية. وقد خرج  الهيئة  االأط��راف بل جعلت ذلك من �ضالحيات 

املوؤ�ض�ضي الذي يتم من خالل املراكز الدائمة للتحكيم من هذا اجلدل باعتماده 

لهيئة حتكيم مكونة من3  حمكمني حيث ميكن اأن يتدارك الو�ضع باختيار حمكمني 

كل يف تخ�ض�ضه فهذا املحكم يغطي اجلانب الفني، واآخر يغطي اجلانب القانوين، 

والثالث يغطي اجلانب ال�ضرعي على �ضبيل املثال وبالتايل يغطى املو�ضوع بكافة 

والتحكيم-  للم�ضاحلة  ال��دويل  االإ�ضالمي  املركز  عليه  ما يحر�ض  جوانبه وهذا 

دبي الذي ي�ضعى الختيار ذوي اخلربة �ضمن اأع�ضاء الهيئة بغر�ض اال�ضتغناء عن 

اال�ضتعانة باخلرباء ما اأمكن، وبالتايل يتم توفري املال مع �ضرعة البت يف النزاع.

هذا وجتدر االإ�ضارة باأن هناك بع�ض القوانني قد ا�ضرتطت اأن يكون املحكم من ذوي 

اخلربة يف جمال النزاع املعرو�ض على التحكيم. ومن اأمثلة ذلك نظام التحكيم 

واأن  االأهلية  »كامل  املحكم  اأن يكون   14 امل��ادة  ا�ضرتط يف  الذي  ال�ضعودي اجلديد 

العلوم  يف  جامعية  �ضهادة  على  حا�ضال  يكون  واأن  وال�ضلوك  ال�ضرية  ح�ضن  يكون 

ال�ضرعية اأو االأنظمة. واإذا كانت الهيئة مكونة من اأكرث من حمكم فيكتفي بتوفر 

ال�ضرط يف رئي�ضها«.

 وقد يطرح ال�ضوؤال التايل: مبا اأن التحكيم يهدف اإىل ف�ض النزاع باإ�ضدار حكم 

يطبق فيه ن�ض قانوين )با�ضتثناء التحكيم بال�ضلح مو�ضوع ال�ضوؤال رقم 43(، فهل 

ي�ضرتط اأن يكون املحكمني من القانونيني؟  االأ�ضل اأن ال ي�ضرتط اأن يكون املحكم 

قانونيا، ولكن ال بد من معرفة االإجراءات كاحلر�ض على التبليغ، واحرتام مبداأ 

املواجهة، وحتليف ال�ضهود اليمني قبل �ضماع �ضهادتهم)1) )انظر ال�ضوؤال رقم 68(.

)1) رتب القانون عىل الكذب يف الشهادة اعتبار الشاهد مرتكبا لجرمية شهادة الزور واملناط يف العقاب عىل جرمية شهادة الزور أن 

يكون الشاهد قد حلف اليمني أمام هيئة لها صالحية االستامع للشهود.
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25
السؤال الخامس والعشرون

ما هي أهم مراكز التحكيم الدولية 
واإلقليمية عبر العالم؟

من اأهم مراكز التحكيم االإقليمية والدولية ميكن ذكر مراكز التحكيم التالية:

25/ 1/ مراكز التحكيم الدولية:

25/ 1/1 املحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية:

تعترب غرفة التجارة الدولية ومقرها باري�ض من اأهم مراكز التحكيم يف الوقت 

احلا�ضر.

بداأت الغرفة عملها يف جمال التحكيم عام 1923 .- 

ل�ضنوات -  اأنها ظلت  ي��دل  ق�ضية مما   360 بحوايل  اإال  عام1974   مل حتظ حتى 

طويلة دون النظر  يف اأي ق�ضية، اأو اأن وترية الق�ضايا �ضعيفة.

يزيد عدد الق�ضايا فيها االآن عن ع�ضرة اآالف ق�ضية.- 

ت�ضتقطب الغرفة �ضنويا حوايل 700طلب حتكيم .- 

اأم��ام حمكمة وحيدة )اأي مبحكم واح��د( ثم عرفت -  البداية يتم  التحكيم يف  كان 

الغرفة فيما بعد نظام الت�ضكيلة الثالثية يف الق�ضايا الهامة ومبوافقة االأطراف.

كان املحكمون يعينون بوا�ضطة الغرفة، ثم اأ�ضبح االأطراف بعد ذلك ي�ضاركون - 

يف التعيني باأن يعني كل منهم حمكما وتعني الغرفة املحكم الثالث.

2/1/25  املركز الدويل لت�ضوية منازعات اال�ضتثمار: 

بني  اال�ضتثمار  املنازعات يف جمال  ت�ضوية  االتفاقية حول  املركز مبقت�ضى  اأن�ضئ 

منازعات  لت�ضوية  ال���دويل  امل��رك��ز  اتفاقية  ومتثل  اأخ���رى،  دول  ومواطني  ال���دول 

اال�ضتثمار معاهدة متعددة االأطراف �ضاغها املديرون التنفيذيون للبنك الدويل. 

ودخلت حيز التنفيذ يف 14 اأكتوبر 1966. وقد بلغ عدد الدول املوقعة على االتفاقية 

حتى �ضهر �ضبتمرب 2014،  157 بلدا، منها 49 دولة ع�ضواً يف منظمة التعاون االإ�ضالمي.

25/ 3/1 املركز االإ�ضالمي الدويل للم�ضاحلة والتحكيم:

وهو موؤ�ض�ضة دولية م�ضتقلة غري ربحية مت تاأ�ضي�ضها بت�ضافر جهود كل من البنك 

ودولة  االإ�ضالمية،  املالية  واملوؤ�ض�ضات  للبنوك  العام  واملجل�ض  للتنمية،  االإ�ضالمي 

وب��داأ   ،2005/4/9 ي��وم  تاأ�ضي�ضه  ومت  دب��ي.  املركز  ومقر  املتحدة.  العربية  االإم���ارات 

ن�ضاطه الفعلي يف يناير 2007م.

25/ 2/ مراكز التحكيم االإقليمية:

25/ 1/2 حمكمة لندن للتحكيم التجاري الدويل :

تاأ�ض�ضت �ضنة 1891.- 

تخ�ض�ضت يف التحكيم الدويل �ضنة  1975.- 

حتى عام 1991 مل تكن قد عر�ضت عليها اإال اأربعون ق�ضية حتكيم دويل.- 
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25/ 2/2 مركز القاهرة االإقليمي للتحكيم التجاري الدويل :

تاأ�ض�ض عام1979  باتفاقية بني حكومة املقر )م�ضر( وبني اللجنة اال�ضت�ضارية - 

القانونية االآ�ضيوية االإفريقية يف نيودلهي .

 مل تعر�ض على املركز لغاية1984  اإال ق�ضية واحدة وقدمت للمركز �ضنة 1989  - 

ق�ضية ثانية .

و�ضل عدد الق�ضايا يف هذا املركز اإىل 200 ق�ضية.- 

25/ 3/2 مركز كواالملبور االإقليمي للتحكيم: تاأ�ض�ض املركز عام 1979 لتوفري جهاز 

 – اآ�ضيا  اإقليم  لت�ضوية املنازعات من خالل التحكيم يف التجارة واال�ضتثمار �ضمن 

املحيط الهادي.

26
السؤال السادس والعشرون

هل يجوز للمضارب في عالقته مع 
المتعاملين معه في إطار المضاربة أن 
يلجأ للتحكيم لفض النزاعات المتعلقة 

بالمضاربة دون الرجوع لموافقة رب المال؟

العقود  ك�ضائر  ين�ض  ال���ذي  امل�ضاربة  عقد  يحكمها  امل���ال  ب��رب  امل�����ض��ارب  ع��الق��ة 

على غر�ض العقد، وحقوق وواجبات كل طرف، وراأ�ض املال املخ�ض�ض للم�ضاربة 

وغريها من ال�ضروط التي يقرها الطرفني على اأن ال تنايف ومقت�ضى العقد. ومن 

ال�ضروط التي ال يتهاون االأطراف يف الن�ض عليها منذ البداية هي طريقة ف�ض 

النزاعات وخا�ضة يف العالقات التي جتمع املوؤ�ض�ضات املالية )ب�ضفتها اأرباب مال(  

اأم��ام  التقا�ضي  �ضيغة  االأط���راف  يختار  وق��د  م�ضاريبني(.  )ب�ضفتهم  بعمالئها 

املحاكم، كما قد يختار �ضيغة التحكيم ملا يرون فيها من مزايا مقارنة بالق�ضاء)1). 

اأ�ضيلة لكل من الطرفني  اآلية لف�ض النزاعات �ضيغة  فاحلق يف اختيار التحكيم 

�ضريطة االتفاق عليها. 

)1) انظر مزايا التحكيم بالسؤال رقم )2) أعاله.
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    ولكن ال�ضوؤال الذي يطرح هل يجوز للم�ضارب يف عالقته مع املتعاملني معه يف 

اإطار امل�ضاربة اأن ين�ض على بند التحكيم يف العقود، اأو يلجاأ للتحكيم بعد ن�ضوب 

النزاع دون الرجوع ملوافقة رب املال؟

عالقة  هي  وامل�ضارب  امل��ال  رب  بني  العالقة  اأن  يف  ال�ضوؤال  ط��رح  وجاهة  وتكمن 

املدير مفو�ضا تفوي�ضا خا�ضا للجوء  اأن يكون  ال�ضركات يجب  �ضراكة. ويف نظام 

للتحكيم يف ف�ض النزاعات الأن التحكيم ا�ضتثناء عن االأ�ضل وهو الق�ضاء الذي له 

والية عامة. ولكن مثل هذا القيا�ض قد يفقد امل�ضاربة خ�ضو�ضيتها والتي تكمن 

اأ�ضا�ضا يف الف�ضل ال�ضريح واملبدئي بني من يدير وبني من يقدم املال)1). ومتثل 

القانون با�ضتثناء  اأهم  فرق بني امل�ضاربة وال�ضركات التجارية يف  هذه اخلا�ضية 

�ضركة التو�ضية الب�ضيطة التي لها اأوجه �ضبه مع امل�ضاربة يف مو�ضوع االإدارة كما 

هو مبني بالهام�ض رقم )45(.

واإذا كانت وظيفة امل�ضارب االأ�ضا�ضية ب�ضفته اأمينا حماية راأ�ض املال وتنميته مبا 

يعود بالنفع على رب املال، هل يف اللجوء اإىل التحكيم لف�ض نزاع معني يف جمال 

 )13( رق��م  املعيارال�ضرعي  و�ضع  لقد  وتنميته؟.  امل��ال  راأ���ض  بحماية  يخل  جت��اري 

املتعلق بامل�ضاربة يف باب �ضالحيات امل�ضارب ما ال ميكن للم�ضارب القيام به. ومن 

اأو الهبة  تلك الت�ضرفات عدم جواز ت�ضرف امل�ضارب يف مال امل�ضاربة باالإقرا�ض 

�ضرر  فيه  بل  امل�ضاربة  على  منفعته  تعود  ال  الت�ضرف  هذا  الأن  منه  الت�ضدق  اأو 

حمقق على رب املال خا�ضة يف عقود التربع.  ومثل هذه االإجراءات لها ما يربرها. 

اأما اأن ي�ضرتط موافقة رب املال على اللجوء للتحكيم، كما ن�ضت على ذلك ن�ضت 

اأو  للوكيل  » ال يحق  اأن��ه  على  بالتحكيم  املتعلق  رقم )32(  املعيار  7/8 من  الفقرة 

امل�ضارب املوافقة على التحكيم اإال بر�ضا املوكل، اأو  اأرباب املال، اأو بالن�ض على ذلك 

)1)هذا ويعرف القانون نوعا من الرشكات تسمى رشكة التوصية البسيطة والتي تتميز بدورها بوجود نوعني من الرشكاء: مقارض 

باملال ال يتدخل يف اإلدارة ومقارض بالعمل تسند له اإلدارة، ولكن هناك فرقا كبريا بني املضاربة الرشعية ورشكة التوصية البسيطة يف 

القانون يف جوانب أخرى )انظر مقالتنا املفصلة يف املوضوع يف دراسة مقارنة تحمل عنوان: »دراسة مقارنة بني رشكة املضاربة يف الفقه 

اإلسالمي ورشكة التوصية البسيطة يف القانون«. مجلة االقتصاد اإلسالمي. العدد 211 صفر 1428هـ/مارس 2007م).

يف �ضروط امل�ضاربة مثل �ضروط ح�ضابات اال�ضتثمار، وال يكون طرفا يف التحكيم 

عن املوؤ�ض�ضة ذات ال�ضخ�ضية االعتبارية اإال من ميثلها ر�ضميا«،  فمثل هذا ال�ضرط 

يحتاج اإىل تدقيق وتف�ضيل وذلك على النحو التايل:

1/26 االأ�ضبا ب املفرت�ضة يف الن�ض على هذا ال�ضرط.

7/8 من املعيار ال�ضرعي املتعلق بالتحكيم االأ�ضباب الكامنة وراء  مل تذكر الفقرة 

هذا ال�ضرط، كما مل تذكر االأ�ضباب يف م�ضتند االأحكام ال�ضرعية)1)  ال�ضيء الذي 

التحكيم ومنها ما  ا�ضتوجب الدخول يف افرتا�ضات منها ما ي�ضتنتج من طبيعة 

يدور من ت�ضور حول التحكيم عند الفقهاء عموماً وعند وا�ضعي املعيار خ�ضو�ضا.

الوكالة  املق�ضود بوجود معنى  االأط��راف:  الوكالة عن  التحكيم معنى  1/1/26 يف 

اأط��راف التحكيم )اأو كليهما( لثقة  اأحد  اأن املحكم قد عني من قبل  يف التحكيم 

فيه علمية كانت و/اأواأخالقية. فهذا التعيني يقربه اإىل الوكالة. ومبا اأن امل�ضارب 

يت�ضرف يف اأموال رب املال باأمانة وفق قواعد الوكالة وقد اختري ل�ضفات معينة 

كاالأمانة وح�ضن االإدارة، فاإنه ال ي�ضتطيع توكيل غريه دون موافقة رب املال. ولكن 

اأن  بدليل  قا�ضياً  ي�ضبح  اختياره  مبجرد  املحكم  الأن  دقيق  غري  التو�ضيف  ه��ذا 

املحتكم ال ي�ضتطيع عزله دون عذر، كما ال ي�ضتطيع املحكم اأن يتنحى عن التحكيم 

للوكيل  يجوز  بحيث  ملزم  غري  عقد  اأنها  الوكالة  يف  االأ���ض��ل  بينما  ع��ذر.  ب��دون 

الوكالة يف  القانون معنى  اأن يعزله. وقد جند يف  اأن ي�ضتقيل كما يجوز للموكل 

التحكيم  ولو �ضمنياً وذلك عند احلكم ببطالن التحكيم عند جتاوز امليعاد املحدد 

ل�ضدور احلكم. 

معروف  العام  اأن  هنا  واملق�ضود  ا�ضتثناء:  والتحكيم  عامة  والية  الق�ضاء   2/1/26

وال يحتاج اإىل تزكية. اأما اال�ضتثناء فهو يف حاجة اإىل تو�ضية خا�ضة. هذا �ضحيح 

)1)مستند األحكام الرشعية هو رشح يرد يف آخر كل معيار.
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اإىل حد ما،  وخا�ضة عندما كان التحكيم حاالت �ضاذة وغري موؤطر قانونياً، بينما 

الدولية واملحلية على حد  املعامالت  اليوم موؤ�ض�ضياً ومنت�ضراً يف  التحكيم  اأ�ضبح 

ال�ضواء.

3/1/26 ربط التحكيم مب�ضطلحي ال�ضلح والتنازل: عند احلديث عن �ضالحيات 

جمل�ض االإدارة و�ضالحيات قا�ضي التفلي�ضة كثريا ما يتم ربط التحكيم بال�ضلح. 

103 م��ن ق��ان��ون ال�ضركات ل��دول��ة االإم���ارات  ب��امل��ادة  اأمثلة ذل��ك نذكر م��ا ورد  وم��ن 

اأنه »يتوىل جمل�ض االإدارة جميع ال�ضلطات الالزمة للقيام  العربية املتحدة على 

باالأعمال التي يقت�ضيها غر�ض ال�ضركة عدا ما احتفظ به القانون اأو نظام ال�ضركة 

للجمعية العمومية، ومع ذلك ال يجوز ملجل�ض االإدارة عقد القرو�ض الآجال تزيد 

عن ثالث �ضنوات اأو بيع عقارات ال�ضركة اأو املتجر اأو  رهن هذه االأموال، اأو اإبراء 

ذمة مديني ال�ضركة من التزاماتهم اأو اإجراء ال�ضلح واالتفاق على التحكيم ما مل 

تكن هذه الت�ضرفات م�ضرحاً بها يف نظام ال�ضركة اأو كانت مما يدخل بطبيعته يف 

اأخذ راأي  غر�ض ال�ضركة، ويف غري هاتني احلالتني يجب الإبرام هذه الت�ضرفات 

اجلمعية العمومية«.

2/26 اأ�ضباب تدعم عدم الرجوع لرب املال يف التحكيم.

التحكيم  اأيدي مراكز  يتم بني  الذي  التحكيم  املوؤ�ض�ضي:  التحكيم  1/2/26 ظهور 

ال��ي��وم ال ي��ق��ل ح��ر���ض��اً ع��ل��ى و���ض��ول احل��ق��وق الأ���ض��ح��اب��ه��ا م��ن ال��ق�����ض��اء. ول���ه من 

االإج��راءات املن�ضو�ض عليها يف نظمه ولوائحه ما يجعل اأط��راف النزاع يف و�ضع 

منا�ضب لتقدمي دفوعهم والرد على دفوع اخل�ضم مع تقيد هيئة التحكيم بطلبات 

اأطراف النزاع يف وثيقة تعرف بوثيقة التحكيم. 

امل�ضارب للتحكيم  التنازل عن احلقوق: ربط جلوء  التحكيم ال يفرت�ض   2/2/26

مبوافقة رب املال ي�ضتبطن اأن يف التحكيم اأقل حماية من الق�ضاء اأو اأن يف التحكيم 

يوؤكده يف  له ما  وال�ضلح  التحكيم  الربط بني  واأن مثل هذا  تنازاًل عن احلقوق. 

القانون . وما مثال ربط ال�ضلح بالتحكيم يف �ضالحيات قا�ضي التفلي�ضة اإال دلياًل 

1999( ويف  ل�ضنة   17 رقم  امل�ضري  التجارة  قانون  644 من  )امل��ادة  التوجه  على هذا 

اأن يطول  الواقع، فاإن م�ضروع امل�ضاربة الذي يكون عادة لفرتة ق�ضرية ال يقبل 

عملية  به  املتعلقة  احللول  تكون  اأن  امل�ضاربة  عقد  ي�ضتوجب  كما  حوله،  ال��ن��زاع 

وموافقة لالأ�ضول ال�ضرعية. وهذا ال يتي�ضر اإال بوجود خرباء يف جمال ال�ضناعة 

املالية االإ�ضالمية وهي خربة توفرها مراكز التحكيم املتخ�ض�ضة على غرار املركز 

االإ�ضالمي الدويل للم�ضاحلة والتحكيم.  

ويف اخلتام  يت�ضح اأن ظهور التحكيم املوؤ�ض�ضي من �ضاأنه اأن يقّل�ض  من الفرق بني 

الوكالة  التحكيم مبعنى  اأن ربط  الق�ضاء كوالية عامة والتحكيم كا�ضتثناء. كما 

قد تراجع. واأخرياً ال �ضيء يوؤكد اأن يف اللجوء للتحكيم تنازل عن احلقوق ال يف 

الواقع وال يف القانون. وقيا�ض التحكيم على ال�ضلح يف باب التنازل عن احلقوق 

غري دقيق. 
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27
السؤال السابع والعشرون

ما هي مقاييس اختيار المحكمين؟

عند احلديث عن مقايي�ض اختيار املحكمني، يتعني التفريق بني التحكيم املوؤ�ض�ضي 

والتحكيم احلر. ففي التحكيم احلر يطغى اجلانب ال�ضخ�ضي على التعيني، حيث 

املحكمان  يعني  اأن  على  هيئة  �ضكل  يف  االختيار  ك��ان  اإذا  حمكمه  ط��رف  كل  يعني 

املحكم املرجح، اأو  بناء على الثقة امل�ضرتكة بني الطرفني اإذا كانت هيئة التحكيم 

مكونة من حمكم فرد.

اأما يف التحكيم املوؤ�ض�ضي فيتم التعيني عادة بناء على �ضمعة املحكمني الفنية، اأو 

على ثقة اأطراف النزاع يف مركز التحكيم الذي يتوىل اختيار املحكمني بناء على 

القوائم املعدة �ضلفاً لدى املركز. وتعد مراكز التحكيم قوائم يف �ضتى االخت�ضا�ضات. 

وتكون هذه القوائم على ذمة املحتكمني لال�ضتئنا�ض بها.

ويطغى على اختيار املحكمني التخ�ض�ض ب�ضبب تنوع جل النزاعات التي تعر�ض 

اأم��ك��ن الأن���ه م��ن مزايا  اإىل اخل���رباء م��ا  ال��ل��ج��وء  ل��ت��ف��ادي  على التحكيم وك��ذل��ك 

التحكيم �ضرعة البت يف النزاع واللجوء اإىل اخلرباء من خارج هيئة التحكيم قد 

يكون م�ضدراً الإطالة اأمد النزاع ف�ضاًل عن الزيادة يف م�ضاريف التحكيم. )انظر 

ال�ضوؤال رقم 8 املتعلق بالفرق بني التحكيم احلر والتحكيم املوؤ�ض�ضي(.

ومل ت�ضرتط جل القوانني املنظمة للتحكيم �ضروطاً خا�ضة باملحكمني كاأن تكون 

له مهنة معينة اأو موؤهل علمي معني با�ضتثناء نظام التحكيم ال�ضعودي اجلديد)1) 

ب�ضبب  املدنية  حقوقه  من  حمروماً  اأو  عليه  حمجوراً  اأو  قا�ضراً  يكون  اأال  �ضوى 

احلكم عليه  يف جناية اأو جنحة خملة بال�ضرف اأو ب�ضبب �ضهر اإفال�ضه، واأن يكون 

ال�ضروط عادة ما ت�ضتخدم كاأ�ضباب يف رد املحكم. ومع  حمايداً وم�ضتقال. وهذه 

اأبعاد فنية وقانونية  املعرو�ضة للبت فيها وتداخل  النزاعات  لت�ضعب  ذلك ونظراً 

و�ضرعية يتعني االإملام ببعد من االأبعاد املذكورة بحيث اإذا ما مت اختيار هيئة حتكيم 

ثالثية تكون املوؤهالت متكاملة وحتقق الغر�ض من احل�ضول على حكم متوازن.

هذا وقد ا�ضرتطت الفقرة 4 من املادة 11 من م�ضروع القانون االحتادي للتحكيم 

لدولة االإمارات العربية املتحدة )2017( على اجلهة املعنية )واملق�ضود بذلك جهة 

تتوىل  ال��ذي  املحكم  يف  تراعي  »اأن  املحكمة(  اأو  االأط���راف  اختارها  التي  التعيني 

االأط��راف  من  عليها  املتفق  وتلك  القانون  ه��ذا  يتطلبها  التي  ال�ضروط  اختياره 

مبا يكفل تعيني حمكم م�ضتقل وحمايد، على اأن يوؤخذ يف االعتبار اختيار املحكم 

وذلك  االأط��راف  تختلف عن جن�ضية  التحكيم من جن�ضية  هيئة  رئي�ض  اأو  الفرد 

ح�ضب االأحوال.

)1) نص النظام عىل أن يكون املحكم حاصال عىل شهادة جامعية يف العلوم الرشعية أو النظامية )انظر الفقرة األخرية من السؤال 

رقم 68 أدناه والسؤال رقم 24 أعاله).
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28
السؤال الثامن والعشرون

ما هي تشكيلة هيئة التحكيم؟

هيئة التحكيم هي الهيئة التي تتوىل النظر يف النزاع. وقد ت�ضكل هيئة  التحكيم 

من حمكم فرد اأو من عدة حمكمني ح�ضب اتفاق اخل�ضوم اأو ما تق�ضي به لوائح 

مراكز التحكيم املعرو�ض عليها النزاع. وقد جرى العمل على اختيار حمكم واحد 

اإذا كان النزاع ب�ضيطا)1). اأما يف التجارة الدولية حيث يكون النزاع  معقداً ومبلغ 

اأن�ضب واأوفق الأن يف التعدد �ضماناً  اإىل تعدد املحكمني  النزاع عالياً، فيكون امليل 

لفح�ض معمق للنزاع وذلك بتوزيع امل�ضئولية بني املحكمني ح�ضب اخت�ضا�ضاتهم 

رغبات  للتوفيق بني  ات�ضاالت مكثفة  اإىل  يحتاج  املحكمني  تعدد  ولكن  املختلفة. 

املحكمني املختلفة على �ضبط مواعيد االجتماعات اإذا كان التحكيم حراً. واالأ�ضلوب 

الغالب يف التحكيم الدويل عند تعدد املحكمني اأن يعر�ض النزاع على مركز حتكيم 

دويل واأن يتم ت�ضكيل الهيئة من ثالثة حمكمني، يعني كل طرف يف النزاع واحداً 

منهم. واأما الثالث فيتم اختياره باإحدى الطرق التالية:

يرتك االختيار التفاق الطرفني.- 

)1) املقياس السائد يف تحديد النزاع البسيط هو مبلغ النزاع وليس نوعية النزاع.

يعهد باالختيار اإىل املحكمني االآخرين.- 

يف -  تن�ض  التي  ال��دول��ي��ة  التحكيم  هيئات  مثل  م�ضتقلة  هيئة  تعيينه  تتوىل 

لوائحها على مثل هذه احلالة. 

وميكن تعيني املحكمني الثالثة باتفاق الطرفني.- 

نظام  اإىل  واالأمريكية متيل  االإجنليزية  التحكيم  لوائح  باأن  االإ�ضارة  هذا وجتدر 

املحكم الفرد اإال اإذا جتاوز النزاع مبلغاً معيناً يربر التعدد.

اإذا  اأنه  ن�ضت على  التي  القوانني  اهتمام  التحكيم  لهيئة  الوتري  العدد  نال  وقد 

تعدد املحكمون وجب اأن يكون عددهم وتراً، واإال كان التحكيم باطاًل )انظر على 

االأردين رق��م  )31(   التحكيم  14 من قانون  امل��ادة  الفقرة -  ب - من  املثال  �ضبيل 

ل�ضنة 2001، واملادة 13 من القانون ال�ضعودي اجلديد – رقم م/34 تاريخ 1433/5/24ه�، 

الفقرة الثانية من املادة 9 من م�ضروع التحكيم االحتادي لدولة االإمارات العربية 

املتحدة ل�ضنة 2017(.
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29
السؤال التاسع والعشرون

هل يمكن رفع النزاع إلى القضاء على الرغم 
من وجود اتفاق على التحكيم؟ وما هو الحل 

عند رفع مثل هذا النزاع؟

اإن وجود اتفاق على التحكيم �ضواء كان �ضرطاً حتكيمياً اأو م�ضارطة يعني اأن اإرادة 

االأطراف من�ضبة على ا�ضتبعاد الق�ضاء  وتف�ضيل التحكيم عليه. وبناء عليه فاإن هذا 

االتفاق يجعل الق�ضاء غري خمت�ض وبالتايل ال يعر�ض النزاع اأ�ضال على الق�ضاء. 

لكن من الناحية العملية وبالرغم من وجود ال�ضرط اأو امل�ضارطة قد يعر�ض اأحد 

اأكان متعمداً )اأي بالرغم من علمه باتفاقية  الطرفني النزاع على الق�ضاء �ضواء 

اأو  التحكيم،  على  اتفاقاً  لي�ض  الطرفني  بني  االتفاق  ب��اأن  العتقاده  اأو  التحكيم(، 

لدفع خ�ضمه للعدول على التحكيم وقبول الق�ضاء �ضاحب الوالية العامة.

بعدم  الدفع  التحكيم  باتفاق  يتم�ضك  الذي  الطرف  االإجرائية على  الناحية  من 

اخت�ضا�ض املحكمة وطلب رفع القا�ضي يده عن النزاع. اأما اإذا عر�ض النزاع على 

الق�ضائية فاإن ذلك يف�ّضر  االإج��راءات  الق�ضاء و�ضكت الطرفان ومت��ادا يف تنفيذ 

على اأنه تنازل عن التحكيم بناء على اأن اإرادة الطرفان الثانية تلغي االأوىل الأن 

التحكيم حق لكل من الطرفني، وقد اأ�ضقطاه )املدعي باإقامة الدعوى، واملدعى 

عدول  على  بناء  خمت�ضة  املحكمة  تكون  وبذلك  ال��دع��وى(.  على  باالإجابة  عليه 

�ضمني من الطرفني على التحكيم وتف�ضيل عر�ض النزاع على الق�ضاء . وال ميلك 

بعد ذلك اأي منهما العودة اإىل التحكيم اإال مبوافقة الطرف االآخر. فاالأ�ضل اإذاً 

اأن وجود اتفاقية التحكيم جتعل املحكمة غري خمت�ضة، اإال اإن �ضكت الطرفان وهو 

اإ�ضقاط �ضمني اأو اإذا راأت هذه املحكمة باأن اتفاقية التحكيم غري نافذة  فرتجح 

اخت�ضا�ضها. ف�ضرط التحكيم لي�ض من النظام العام فال تثريه املحكمة من تلقاء 

نف�ضها، بل يجب التم�ضك به اأمام املحكمة.

اأما عن توقيت اإثارة ال�ضرط التحكيمي اأمام املحكمة، فقد ن�ضت جل القوانني اأن 

االأوىل. وحول م�ضمون عبارة »اجلل�ضة  كاأن يكون يف اجلل�ضة  يكون ذلك مبكراً، 

االأوىل« الواردة باملادة 203 من قانون االإجراءات املدنية االإماراتي فقد راأت حمكمة 

متييز دبي يف الق�ضية رقم 38/2009 طعن عقاري تاريخ اجلل�ضة 2010/4/4 اأن املق�ضود 

بعبارة اجلل�ضة االأوىل الواردة  باملادة 203 من قانون االإجراءات املدنية »هي اجلل�ضة 

التي ميثل فيها املدعى عليه  ب�ضخ�ضه اأو بوكيل عنه. فاإذا مل يقدم املحامي الذي 

مثل عن املدعى عليه �ضند وكالته وطلب اإمهاله لتقدميه يف جل�ضة الحقة واأجابته 

يثبت  االأوراق مما  وخلت  التالية  اجلل�ضة  اأن��ه مل ميثل يف  اإال  اإىل طلبه  املحكمة 

اآخر غريه فاإنه ال يعتد  توكيل املدعى عليه له وثبت توكيل املدعى عليه لوكيل 

باجلل�ضة التي مثل فيها وال تعترب اجلل�ضة االأوىل بالن�ضبة  ملثول املدعى عليه اأو 

من ميثله قانوناً متثياًل �ضحيحاً اإذ يعترب املدعى عليه غائباً يف تلك اجلل�ضة ومن 

ثم يبقى حقه يف التم�ضك بالدفع بعدم اخت�ضا�ض املحكمة بنظر الدعوى لوجود 

�ضرط التحكيم قائماً يدفع به يف اجلل�ضة االأوىل التي مثل فيها ب�ضخ�ضه اأو بوكيل 

عنه يقر ح�ضوره نيابة عنه ويقدم �ضند وكالته للمحكمة للتحقق من �ضفته...«.

اأن تاريخ اجلل�ضة االأوىل »يحدد ب�ضفة  اأك��دت حمكمة متييز دبي  اآخر   ويف حكم 



99 98

100 سؤال وجواب حول التحكيم التجاري

مو�ضوعية وال يجوز للمحكمني التقرير خالل جل�ضات التحكيم الالحقة اجلل�ضة 

التي يرون اأنها اجلل�ضة االأوىل للتحكيم ليتم ح�ضاب مدة التحكيم ابتداء منها الأن 

جل�ضة التحكيم االأوىل ت�ضتظهر من واقع اأوراق التحكيم وما مت فيها من اإجراءات 

ولي�ض مبا يقرره املحكمون فيما يعد حر�ضاً على الت�ضديق على �ضحة اإجراءات 

التحكيم...« )متييز دبي 9/27/ - طعن رقم 157/2009 طعن مدين- حكم من�ضور يف 

جمموعة القواعد واالأحكام ال�ضادرة عن حمكمة متييز دبي يف التحكيم- اإعداد 

املكتبة القانونية 2013 �ص 137(.

وبخ�ضو�ض توقيت الدفع بعدم اخت�ضا�ض هيئة التحكيم فقد ن�ضت املادة 20 من 

 )2017 م�ضروع القانون االحتادي للتحكيم لدولة االإمارات العربية املتحدة )�ضنة 

على اأنه »يجب التم�ضك بالدفع بعدم اخت�ضا�ض هيئة التحكيم يف ميعاد ال يجاوز 

ميعاد تقدمي دفاع املدعي عليه ...«

30
السؤال الثالثون

ما هو مقر التحكيم وما هي أهميته؟

االأ�ضل اأن يتفق اخل�ضوم على مكان التحكيم. واإذا كان التحكيم موؤ�ض�ضياً، فيكون 

مكان التحكيم عادة هو املكان الذي يوجد فيه مقر املركز. وملكان التحكيم)1) اأهمية 

م�ضائل  بع�ض  على  التطبيق  ال��واج��ب  القانون  تعيني  عليه  يتوقف  ما  كثرياً  اإذ 

التحكيم وخا�ضة بع�ض االإجراءات االأ�ضا�ضية.

هذا وجتدر االإ�ضارة باأنه لي�ض من الالزم اأن تعقد هيئة التحكيم جميع جل�ضاتها 

يف مكان واحد اإال اإذا كان االتفاق �ضريحا يف ذلك. 

اأما عن اأهمية مكان التحكيم من الناحية االإجرائية، فيمكن ذكر ما يلي:

جتعل اتفاقية نيويورك ل�ضنة 1958  املتعلقة باالعرتاف وتنفيذ االأحكام االأجنبية - 

من قانون مقر التحكيم، القانون املخت�ض بالنظر يف �ضحة اتفاقية التحكيم))).

اإذا كان احلكم باطاًل يف  بلد اإ�ضدار التحكيم فاإنه ال يعرتف به يف البلدان املوقعة - 

)1) حصل تطور يف مضمون املصطلحني: املكان واملقر يف مجال التحكيم. فقد قضت الدائرة املدنية األوىل مبحكمة االستئناف بباريس 
بأن »مقر التحكيم فكرة قانونية بحتة تستتبع نتائج هامة وبصفة خاصة اختصاص الجهات القضائية للدولة بنظر الطعن بالبطالن، 
وليست فكرة مادية تعتمد عىل مكان اجتامع محكمة التحكيم أو مكان توقيع الحكم« )مجلة التحكيم الفرنسية- العدد الثاين 1998 
ص 399). ومعنى التفرقة أن مكان التحكيم هو املوقع الذي ال يكون له أي تأثري قانوين عىل قضية التحكيم. أما مقر التحكيم فيرتتب 

عىل اختياره آثار قانونية جد مهمة تتعلق برسيان الضامنات األساسية للتقايض، ويطعن يف الحكم أمام محاكمه. 

التي نصت عىل وجوب أن يكتيس حكم  القضائية والتحكيمية لعام 1983  الرياض لتنفيذ األحكام  باتفاقية  )2)ميكن ذكر ما ورد 
التحكيم صيغة التنفيذ يف بلد املنشأ.



101 100

100 سؤال وجواب حول التحكيم التجاري

على اتفاقية نيويورك )اإال اإذا كانت هناك �ضروط اأي�ضر يف قانون الدول املوقعة(.

التحكيم ال -  فاإن قرار  باملثل،  املعاملة  تن�ض على  التي  الدولية  االتفاقيات  يف 

اإذا كانت الدولة التي �ضدر فيها ال تعرتف بالقرارات التحكيمية التي  ينفذ 

ت�ضدر  يف البلد الذي يطلب فيه تنفيذ حكم املحكمني.

كثريا ما يتم اللجوء ملحكمة دولة مقر التحكيم للم�ضاعدة على �ضري اإجراءات اخل�ضومة - 

كاال�ضتعانة بالق�ضاء عند تخلف اأحد ال�ضهود عن احل�ضور اأو االمتناع عن ال�ضهادة، اأو 

عند امتناع اأحد اخل�ضوم عن تقدمي م�ضتند بحوزته تقدر هيئة التحكيم اأن له اأهمية 

للو�ضول للحقيقة، اأو عند احلاجة التخاذ تدابري موؤقتة اأو حتفظية تقت�ضيها طبيعة 

اإذن ق�ضائي. وبناء عليه فاإذا مل يحدد مكان التحكيم، فاإن هناك  اإىل  النزاع وحتتاج 

�ضعوبة ملعرفة من هو القا�ضي املخت�ض مل�ضاعدة وموؤازرة التحكيم )كالتمديد يف مدة 

التحكيم عند نهاية املدة املحددة اتفاقاً دون �ضدور احلكم(.

هناك ربط بني حياد املحكم ومكان التحكيم: من حيث املبداأ ال تاأثري للمكان - 

على حياد املحكم، لكن الأطراف النزاع هاج�ض يف بع�ض االأحيان، وي�ضرون على 

اأن ال يكون مكان للتحكيم موطن اأحد طريف النزاع. ومثل هذا الهاج�ض بغ�ض 

النظر عن مو�ضوعيته يوؤخذ بعني االعتبار  متى اتفق اأطراف النزاع على ذلك.

وبناء على ما ذكر، ونظرا الأهمية مكان التحكيم،  فاإنه من املنا�ضب يف التحكيم 

الدويل اأن يوؤخذ بعني االعتبار يف اختيار املكان العنا�ضر التالية:

ردع -  يف  �ضبباً  تكون  عالية  نفقات  اإل��ي��ه  االنتقال  يكلفهم  ال  لكي  اخل�ضوم  م��ن  قربه 

االأطراف على اختيار التحكيم وتخلف اأحد الطرفني عن ح�ضور جل�ضات التحكيم.

اإذا تعلق االأمر ببيع �ضلع، وذلك حتى ت�ضهل -  قربه من مكان وجود الب�ضاعة 

معاينة الب�ضاعة عند احلاجة.

املكان الذي يكون فيه قرار التحكيم واجب التنفيذ وذلك تي�ضرياً الإجراءات - 

التنفيذ فيما بعد �ضدور احلكم.

31
السؤال الحادي والثالثون

ما هو الفرق بين التحكيم الدولي
 والقضاء الدولي؟

اأي هيكل ق�ضائي  القانون الداخلي  ال يوجد ق�ضاء دويل باملعنى املعهود يف 

حمدد له اخت�ضا�ض عام للنظر يف ق�ضية ترفعها دولة �ضد اأخرى)1). ولكن 

ظهر م�ضطلح الق�ضاء الدويل باإن�ضاء املحكمة الدائمة للعدل �ضنة 1920 والتي 

حّلت حملها حمكمة العدل الدولية يف الهاي )هولندا(. وهي اآلية ق�ضائية 

اأهمية  النزاعات الدولية. ومن هنا جاءت  تتبع منظمة االأمم املتحدة حلل 

قانونية  طريقة  فكالهما  ال��دويل  والق�ضاء  ال��دويل  التحكيم  بني  التفرقة 

لف�ض النزاعات الدولية.

اأما الفرق بني التحكيم الدويل والق�ضاء الدويل فيكمن يف:

االإرادة يف التحكيم الدويل تت�ضع دائرتها بدءاً من اتفاق التحكيم وحتى - 

�ضدور احلكم. فالتحكيم يخول الأطراف النزاع اختيار املحكم وحتديد 

)1) للفرق بني القضاء والتحكيم مطلقا انظر السؤال  رقم )2).
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القانون واجب التطبيق، واالإجراءات، ومكان وزمان انعقاد هيئة التحكيم، 

يف  بينما  االأط����راف،  تقّرها  التي  ال�ضروط  م��ن  وغ��ريه��ا  التحكيم  ولغة 

الق�ضاء الدويل تنح�ضر اإرادة االأطراف يف االتفاق على عر�ض النزاع على 

اأ�ضاًل  قائمة  املحكمة  ف��اإن هذه  ذك��ره  وكما مت  الدولية.  العدل  حمكمة 

املتبعة.  واإجراءاتها  وقانونها  االأ�ضا�ضي  نظامها  ولها  النزاع  ن�ضوب  قبل 

اأو  املحكمة  ال��ذي تطبقه  القانون  دور يف  اأي  االأط���راف  الإرادة  يكون  وال 

االإجراءات التي تتبعها يف نظر النزاع.

يوؤدي الق�ضاء الدويل دورا كبريا يف اإر�ضاء مبادئ القانون الدويل حيث - 

اإنه يخت�ض بالنظر يف منازعات غري حمدودة، وبالتايل ي�ضاهم يف اإر�ضاء 

الكثري من القواعد وال�ضوابق القانونية الدولية بينما جند دور التحكيم 

ال��دويل  يف هذا املجال اأقل ثراء واإن كانت هناك مالمح ت�ضكيل قواعد 

للتحكيم الدويل بداأت تلوح يف االأفق.

يف -  والي�ضر  ب��امل��رون��ة  حتكيم(  اأي  ���ض��اأن  )���ض��اأن��ه  ال���دويل  التحكيم  يتميز 

اإج��راءات  اإىل الق�ضاء الدويل �ضلوك  االإج��راءات، بينما يقت�ضي اللجوء 

معقدة يف �ضروط التقا�ضي وانعقاد املحكمة واالخت�ضا�ض. كما اأن عالنية 

املحاكمة هي قاعدة عامة يف نطاق الق�ضاء الدويل بينما هي م�ضتبعدة يف 

التحكيم الدويل ما مل يتفق االأطراف على خالف ذلك.

يكون التحكيم الدويل اأكرث مواءمة ل�ضيادة الدولة بف�ضل ات�ضاع دائرة - 

اإرادة التحكيم، بينما يحد الق�ضاء الدويل ن�ضبياً من هذه ال�ضيادة ب�ضبب 

�ضيق دائرة االإرادة.

32
السؤال الثاني والثالثون

هل من آليات قانونية لفض النزاعات بين 
المصارف ومتعامليها )زبائنها( خارج إطار 

القضاء والتحكيم؟

�ضائر  ع��ن  يتميز  فهو  جت��اري��اً  ك��ان  واإن  ال���ذي  امل�����ض��ريف  الن�ضاط  لطبيعة  ن��ظ��راً 

االأن�ضطة التجارية باأن من يتوىل هذا الن�ضاط هي موؤ�ض�ضات تدير اجلزء االأكرب 

من االدخار العام عرب تلقي االإيداعات املالية ب�ضتى اأنواعها وما يرتتب عنه من 

اأن  اإال املوؤ�ض�ضات املالية امل�ضرفية. كما  حماية للمودعني وهو امتياز ال تتمتع به 

للقرو�ض والتمويالت التي ت�ضندها لعمالئها دوراً يف حتريك الدورة االقت�ضادية. 

ومراقبته  الن�ضاط  بن�ضو�ض خا�ضة حتكم  امل�ضريف  الن�ضاط  امتاز  ال�ضبب  ولهذا 

املطروح  وال�ضوؤال  امل��رك��زي.   البنك  راأ�ضها  وعلى  االإ���ض��راف  �ضلطات  من  مبا�ضرة 

اآل��ي��ات حم��ددة لف�ض ال��ن��زاع يف ه��ذا املجال احليوي خ��ارج اإط��ار الق�ضاء  هل من 

والتحكيم؟

اإذا نظرنا للقوانني يف املنطقة العربية ال جند ن�ضو�ضاً خا�ضة يف هذا املجال اإال ما 

ندر. فاللجنة امل�ضرفية يف اململكة العربية ال�ضعودية واإن مل تكن حمكمة فهي نوع 
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من الق�ضاء املتخ�ض�ض اإذ اإنها ت�ضدر اأحكاماً ملزمة. وهنا جتدر االإ�ضارة اإىل املادة 

31 رابعاً من القانون التون�ضي عدد 19 ل�ضنة 2006 موؤرخ يف 2006/5/2 املتعلق بتنقيح 

واإمتام القانون عدد 65 ل�ضنة 2001 املوؤرخ يف 2001/7/10 املتعلق مبوؤ�ض�ضات القر�ض. 

اأو اأكرث يتولون  وقد ورد بهذه امل��ادة  باأنه »على كل موؤ�ض�ضة قر�ض تعيني موفق 

النظر يف ال�ضكاوى املعرو�ضة عليهم من قبل عمالئها واملتعلقة بخالفاتهم معها.

يقرتح املوفق امل�ضريف احللول التوفيقية املالئمة يف اأجل اأق�ضاه �ضهران من تاريخ 

التعهد.

يتعهد املوفق امل�ضريف بال�ضكاوى املعرو�ضة عليه جماناً ويف اأجل اأق�ضاه ثمانية اأيام 

من تاريخ تو�ضله مبطلب التوفيق. وال ميكن له التعهد بال�ضكاوى التي ال يجوز 

فيها التحكيم اأو ال�ضلح.

على موؤ�ض�ضات القر�ض اأن تي�ضر مهمة املوفق امل�ضريف واأن ت�ضلمه جميع الوثائق 

التي لها �ضلة مبو�ضوع اخلالف خالل االآجال التي يحددها لها.

وعلى موؤ�ض�ضات القر�ض التعريف لدى حرفائها باملوفق امل�ضريف وطريق اللجوء 

اإليه وذلك خا�ضة باإدراج اأحكام يف الغر�ض �ضلب االتفاقية امل�ضار اإليها بالف�ضل 31 

ثالثاً من هذا القانون و�ضلب ك�ضوفات احل�ضابات البنكية.

ممار�ضته  مبوجب  عليها  اطلع  التي  االأ���ض��رار  اإف�ضاء  امل�ضريف  املوفق  على  يحذر 

العقوبات  القانون وحتت طائلة  فيها مبقت�ضى  املرخ�ض  ال�ضور  با�ضتثناء  ملهامه 

املن�ضو�ض عليها بالف�ضل 254 من املجلة اجلزائية.

نتائج  حول  �ضنوياً  تقريراً  امل�ضرفية  اخلدمات  مر�ضد  اإىل  امل�ضريف  املوفق  يرفع 

اأعماله، وت�ضبط باأمر �ضروط مبا�ضرة املرفقني لن�ضاطهم«.

وقد اأ�ضارت املادة املذكورة اإىل اأن �ضروط مبا�ضرة املوفق امل�ضريف لن�ضاطه ت�ضبط 

يتعلق ب�ضبط   2006/7/10 م��وؤرخ يف   2006 ل�ضنة   1881 ع��دد  االأم��ر  وق��د �ضدر  ب��اأم��ر. 

�ضروط ممار�ضة ن�ضاط املوفق امل�ضريف. 

ومن خالل قراءة ن�ض القانون واالأمر ال�ضادر الحقاً ميكن اأن ن�ضتنتج ما يلي:

يقت�ضر اخت�ضا�ض املوفق يف ال�ضكاوى املعرو�ضة عليه من قبل حرفاء )عمالء( - 

امل�ضرف بعد اإثبات التظلم لدى امل�ضرف قبل اللجوء اإىل املوفق.

يتمثل دور املوفق امل�ضريف يف اقرتاح احللول التوفيقية املالئمة يف اأجل اأق�ضاه - 

�ضهران من تاريخ التعهد.

يعنّي امل�ضرف املوفق امل�ضريف من حاملي اجلن�ضية التون�ضية وممن له خربة - 

يف املجال امل�ضريف ال تقل عن 10 �ضنوات وغري مرتبط بامل�ضرف بعالقة �ضغل 

اأو اأي عالقة اأخرى. ويتم اإعالم البنك املركزي بهذا التعيني والذي له حق 

االعرتا�ض.

راأي املوفق امل�ضريف غري ملزم وال يقبل اأي وجه من اأوجه الطعن. وال ميكن - 

االحتجاج اأمام الق�ضاء باملعاينات والت�ضريحات التي يتم االإدالء اأو القيام بها 

خالل اإجراءات التوفيق وال براأي املوفق.

يحتفظ احلريف )العميل( يف كل مرحلة من مراحل النزاع بحقه يف التظلم - 

لدى الق�ضاء. 

يعني املوفق امل�ضريف ملدة 3  �ضنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.- 

فيها -  ت�ضبط  كتابية  باتفاقية  امل�ضريف  وامل��وف��ق  امل�ضرف  بني  العالقة  توثق 

باخل�ضو�ض املدة، والتزامات الطرفني، واأتعاب املوفق وفقاً التفاقية منوذجية 

املالية.  واملوؤ�ض�ضات  للبنوك  التون�ضية  املهنية  اجلمعية  جمل�ض  عليها  ي�ضادق 

للبنوك  التون�ضية  املهنية  اجلمعية  قبل  م��ن  ت�ضدد  امل��وف��ق  اأت��ع��اب  ب��اأن  علماً 

واملوؤ�ض�ضات املالية يف اإطار اخلدمات امل�ضرتكة للتوفيق امل�ضريف.
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33
السؤال الثالث والثالثون

ما هي العالقة بين التحكيم والقضاء؟

قيام التحكيم على اأ�ض�ض خمتلفة عن الق�ضاء ومنها االإرادة �ضبه املطلقة لالأطراف 

دولياً  اأو  داخلياً  التحكيم  اأكان  �ضواء  الق�ضاء،  ال يجعله منفلتاً متاماً من قب�ضة 

حيث  من   - ال��دويل  والتحكيم  الداخلي  التحكيم  بني  اجلوهرية  التفرقة  رغ��م 

املفهوم وما يرتتب عنه من انعكا�ض على القواعد االأ�ضلية واالإجرائية املنطبقة 

وا�ضتقاللية ال�ضرط التحكيمي واآليات التدخل)1) و ذلك ل�ضببني: 

)1) ميكن عىل سبيل املثال ذكر مفهوم التحكيم الدويل كام ورد باملادة 3 من مرشوع قانون التحكيم االتحادي لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة )صيغة 2017): »يكون التحكيم دوليا حتى لو جرى داخل الدولة، وذلك يف أي من الحاالت اآلتية:

1/ إذا كان املركز الرئييس ألعامل األطراف يقع يف دولتني مختلفتني أو أكرث وقت ابرام اتفاق التحكيم، فإذا كان ألحد األطراف عدة 

مراكز أعامل، فالعربة باملركز األكرث ارتباطا  مبوضوع اتفاق التحكيم، وإذا ام يكن ألحد أطراف التحكيم، مركز أعامل، فالعربة مبحل 

إقامته املعتاد.

2/ إذا كان أحد األماكن التالية يقع خارج الدولة التي يقع فيها املقر الرئييس لعمل أي من األطراف.

مكان التحكيم إجراء التحكيم كام حدده اتفاق التحكيم أو أشار إىل كيفية تحديده.

مكان تنفيذ جانب جوهري من االلتزامات الناشئة عن العالقات التجارية بني األطراف، أو املكان الذي يكون له صلة وثيقة مبوضوع 

النزاع.

3/ إذا كان موضوع النزاع الذي ينصب عليه اتفاق التحكيم يرتبط بأكرث من دولة واحدة.

4/ إذا اتفق األطراف رصاحة عىل أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكرث من دولة.

ال�ضبب االأول: هو اأن حرية االأطراف يف االلتجاء اإىل التحكيم لي�ضت مطلقة و اإمنا 

مقيدة باملجال الذي يرتكه النظام القانوين ل�ضلطان االإرادة يف اختيار التحكيم 

كو�ضيلة من و�ضائل ف�ض النزاعات. فهناك اأ�ضناف من النزاعات ال تقبل التحكيم 

نطاق  )اأو  العامة  امل�ضالح  نطاق  يف  لتدخل  اخلا�ضة  امل�ضالح  ف��وق  ترتفع  الأنها 

النظام العام( فاآثر القانون ا�ضتبقاء املنازعات املتعلقة بها من اخت�ضا�ض ال�ضلطة 

الق�ضائية كامل�ضائل التي لها عالقة بالقانون اجلزائي و بع�ض امل�ضائل التي تخ�ض 

االأحوال ال�ضخ�ضية.

وال�ضبب الثاين: هو اأن التحكيم ق�ضاء عار�ض ال يقوم اإال مبنا�ضبة النزاع املحكم 

فيه، وتقت�ضر مهمته على الف�ضل يف مو�ضوع هذا النزاع دون اخلو�ض فيما ي�ضبقه 

اأو يرتبط به اأو يتبعه ال�ضيء الذي يرتك لق�ضاء الدولة جمااًل ف�ضيحاً للعمل يف 

دائرة التحكيم. فالتحكيم ال ي�ضتغني  بذاته عن ق�ضاء الدولة ويحتاج االأمر دائماً 

اإىل تدخل الق�ضاء  للف�ضل يف كل ما يلزم لتحقيق املحكم ملهمته مما يخرج عن 

واليته، ول�ضمان التزامه بحدود الوالية املحددة. فقد يتطلب اأداء املحكم ملهمته 

اأو ميتنع واملحكم  ال�ضاهد عن احل�ضور  ال�ضهود، وقد يتخلف  اإىل �ضهادة  اللجوء 

لي�ضت له �ضلطة االأمر واالإجبار. ففي هذه احلالة ال بد لهيئة التحكيم اأن تطلب 

موؤازرة الق�ضاء واإال تعطل �ضري التحكيم.

ولهذه االأ�ضباب جند كل الت�ضريعات وبدون ا�ضتثناء قد ن�ضت على تدخل الق�ضاء 

يف جمال التحكيم مع االختالف يف حجم ونوعية هذا التدخل.  وال�ضبب يف ذلك 

جزء  تفوي�ض  على  يقوم  التحكيم  اأن  فكرة  من  انطلقت  الت�ضريعات  هذه  كل  اأن 

من �ضالحيات الدولة يف اإقامة العدل اإىل جهات غري حكومية. وبناء على ذلك 

يخ�ضع اأولئك االأ�ضخا�ض حتمياً اإىل رقابة الهيئات الق�ضائية الر�ضمية يف الدولة. 

وميكن تلخي�ض هذه العالقة كالتايل:

تدخل الق�ضاء يف التحكيم يكون يف �ضكل م��وؤازرة وم�ضاندة الإجن��از الوظيفة - 
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التحكيمية وح�ضن �ضريها دون تعطيل والذي ما يكون عادة تع�ضفياً ويتم ذلك 

قبل �ضدور احلكم وطلب تنفيذه.

يتم -  و  التحكيم  الأع��م��ال  مراقبة  �ضكل  يف  التحكيم  جم��ال  يف  الق�ضاء  تدخل 

ذلك يف مرحلة ما بعد �ضدور احلكم وطلب تنفيذه حيث تنتهي والية املحكم 

بالف�ضل يف النزاع.

يكون تدخل الق�ضاء يف اأ�ضيق احلدود عندما يكون التحكيم دولياً وموؤ�ض�ضياً. - 

مو�ضع  ب��ني  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االأن��ظ��م��ة  ب��اخ��ت��الف  ال��داخ��ل��ي  التحكيم  يف  ويختلف 

وم�ضيق. )انظر ال�ضوؤال الثاين اأعاله حول الفرق بني التحكيم والق�ضاء(.

34
السؤال الرابع والثالثون

ما المقصود بدعوى إكساء حكم 
المحكمين الصيغة التنفيذية؟

احلكم  تدعيم  اإىل  ي���وؤول  رق��اب��ي  اإج����راء  ه��و  التنفيذية  بال�ضيغة  االإك�����ض��اء 

بعد  الر�ضمية  الق�ضائية  املنظومة  من  ج��زءاً  لي�ضبح  واإلزاميته  التحكيمي 

بال�ضيغة  االأحكام  اإك�ضاء  يعترب  وبالتايل  حكومية.  غري  جهة  عن  �ضدر  اأن 

التنفيذية اإجراء مينح القرار التحكيمي النجاعة والفاعلية اللتني جتعالن 

منه »قاعدة قانونية فردية« بعد اأن كان جمرد قرار اتخذه اأطراف ال ينتمون 

اإىل اجلهاز الق�ضائي.

وقد ورد باملادة الثالثة من اتفاقية نيويورك ل�ضنة1958  الن�ض على االلتزام 

الرئي�ضي باالعرتاف باأحكام التحكيم وتنفيذها. وقد اأبقت اتفاقية نيويورك 

االأجنبية  التحكيم  ب��اأح��ك��ام  االع����رتاف  واإج�����راءات  ن��ظ��ام  تعيني  دول���ة  لكل 

االع��رتاف  عن  االمتناع  اأ�ضباب  ح�ضرت  الوقت  نف�ض  يف  اأنها  اإال  وتنفيذها، 

جل  الوطنية  القوانني  اأق���رت  وق��د  وتنفيذها.  االأجنبية  التحكيم  باأحكام 

االتفاقيات الدولية �ضعيا لتوحيد االعرتاف بتنفيذ اأحكام التحكيم االأجنبية 
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ملا فيه م�ضلحة كل الدول. وباالطالع على هذه االأ�ضباب، يت�ضح اأنه قد مت 

ت�ضييقها وتب�ضيطها وتفعيلها. وقد جرى توزيع عبء االإثبات بني الطالب 

واملطلوب بدقة. 

وبناء على هذا التوزيع املحكم، يعفى الطرف الذي يطلب االعرتاف باحلكم 

االع��رتاف  ع��ن  لالمتناع  اأ�ضا�ض  وج��ود  ع��دم  باإثبات  االل��ت��زام  م��ن  وتنفيذه 

باحلكم وتنفيذه الأن يف هذا العبء اأمر �ضلبي ي�ضعب اإثباته عملياً)1) .

لكن ما هي االأ�ض�ض التي يعتمد عليها القا�ضي عند امتناعه عن االعرتاف 

بد من  ال�ضوؤال ال  وتنفيذها؟ لالإجابة على هذا  االأجنبية  التحكيم  باأحكام 

الرجوع اإىل املادة اخلام�ضة من اتفاقية نيويورك املذكورة. وبتحليل م�ضمون 

اأوردت  اأنها  جند  نيويورك،  اتفاقية  من  اخلام�ضة  امل��ادة  من  االأوىل  الفقرة 

اأ�ض�ضاً لالمتناع عن تنفيذ حكم التحكيم االأجنبي اأو االعرتاف به، اأهمها: 

عدم اأهلية اأطراف اتفاقية التحكيم اأو عدم �ضحة اتفاقية التحكيم وفق - 

القانون الذي اختاره االأطراف اأو عند عدم الن�ض على ذلك وفق قانون 

البلد الذي �ضدر فيه احلكم.

عدم اإعالم املطلوب تنفيذ احلكم عليه ب�ضفة قانونية بتعيني املحكم اأو - 

باإجراءات التحكيم اأو عدم متكينه من الدفاع عن نف�ضه.

ف�ضل احلكم يف نزاع غري وارد يف م�ضارطة التحكيم اأو يف عقد التحكيم اأو - 

جتاوزا حدودهما فيما ق�ضى به.

خمالفة ت�ضكيل هيئة التحكيم اأو اإجراءات التحكيم ملا اتفق عليه االأطراف - 

اأو  لقانون البلد الذي �ضدر فيه احلكم يف حالة عدم االتفاق.

املخت�ضة يف -  ال�ضلطة  قبل  توقيفه من  اأو  اإلغائه  اأو  احلكم  اإلزامية  عدم 

البلد الذي �ضدر فيه احلكم.

)1) هذا وتجدر اإلشارة بأن اتفاقية جنيف )التي سبقت اتفاقية نيويورك) جعلت عبء اإلثبات محموالً عىل الطرف طالب التنفيذ.

 عدم اإجازة قانون البلد الذي �ضدر فيه احلكم بت�ضوية النزاع عن طريق - 

التحكيم، بعدم قابلية النزاع الذي �ضدر  ب�ضاأنه احلكم للتحكيم ح�ضب 

قانون البلد الذي �ضدر  فيه احلكم.

البلد -  العام يف  للنظام  به  االع��رتاف  اأو  تنفيذه  املطلوب  خمالفة احلكم 

املطلوب اإليها االعرتاف و التنفيذ.

هذا وقد جاء باملادة 15 من نظام مركز التحكيم التجاري الدويل لدول - 

اخلليج العربية ما يلي »: اإن احلكم ال�ضادر عن هيئة التحكيم وفقاً لهذه 

االإج��راءات يكون ملزماً للطرفني ونهائياً تكون له قوة النفاذ يف الدول 

االأطراف، بعد االأمر بتنفيذه من قبل اجلهة الق�ضائية املخت�ضة«. 
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35
السؤال الخامس والثالثون

ما هي الحاالت التي تؤدي
إلى إبطال حكم المحكمين؟

ح��االت  وه��ي  قانونياً.  عماًل  بو�ضفه  املحكم  حكم  اإىل  موجهة  البطالن  دع��وى 

اإبطال حكم املحكمني. وتن�ضب الدعوى على خطاأ  التم�ضك بها يف دعوى  يجوز 

يف  النظر  منه  املطلوب  للقا�ضي  فلي�ض  التقدير.  يف  اخل��ط��اأ  دون  االإج����راءات  يف 

اإبطال حكم املحكمني اأن يراقب كيفية تف�ضري القانون من قبل املحكم، وال كيفية 

التي  النتائج  وا�ضتخراج  امل�ضتندات  تف�ضري  حتى  وال  القانونية،  القاعدة  تطبيقه 

تو�ضل اإليها.

. وهي حاالت  القوانني بنف�ض ال�ضيغة تقريباً  التي وردت يف جل  وهذه احل��االت 

الإج��راءات  االأدن��ى  احل��د  ملتطلبات  املحكمني  اح��رتام  ترتجم يف عمومها �ضرورة 

التحكيم:

عدم وجود اتفاق حتكيم: من النادر جداً اأن ي�ضدر حكم حتكيم دون اتفاق بني - 

الطرفني، ولكن يوجد اتفاق يت�ضمن عيباً ال يقره القانون.

وجود اتفاق حتكيم باطل اأو قابل لالإبطال.- 

�ضدور احلكم رغم �ضقوط اتفاق التحكيم النتهاء املدة املحددة للتحكيم.- 

فقدان اأو نق�ض اأهلية اأحد طريف النزاع وقت اإبرام اتفاق التحكيم وفقا للقانون - 

الذي يحكم اأهليته.

امل�ضا�ض بحقوق الدفاع.- 

ا�ضتبعاد املحكمني تطبيق القانون الذي اتفق االأطراف على تطبيقه.- 

ف�ضل املحكمني يف م�ضائل ال ي�ضملها اتفاق التحكيم. ويعد ذلك جتاوزا حلدود - 

بالف�ضل  التحكيم. وبالتايل �ضار احلكم �ضادرا عن جهة ال والية لها  اتفاق 

فيها.

وجود بطالن يف حكم املحكمني نف�ضه.- 

خمالفة النظام العام.- 

من الناحية املنهجية ميكن تق�ضيم هذه احلاالت اإىل نوعني من العيوب:- 

عيوب تتعلق باالتفاق على التحكيم.- 

عيوب تتعلق بخ�ضومة التحكيم )احلكم(.- 

كما ميكن جمع هذه االأ�ضباب يف خم�ضة عناوين كربى:

اأ�ضباب تتعلق بوثيقة التحكيم)1).- 

اأ�ضباب تتعلق بتعيني املحكمني))).- 

اأ�ضباب تتعلق باخل�ضوم))).- 

)1)  وهي: 1/ غياب وثيقة التحكيم، 2/ بطالن وثيقة التحكيم، 3/ سقوط وثيقة التحكيم بتجاوز امليعاد، 4/ خروج املحكم عن حدود 

الوثيقة، 5/ خلو وثيقة التحكيم من موضوع النزاع. 

)2) وهي: 1/ عدم تعيني املحكم طبقاً للقانون، 2/ صدور الحكم عن بعض املحكمني غري املأذونني بالحكم يف غيبة اآلخرين، 3/ صدور 

الحكم عن محكم غري متوافرة فيه الرشوط القانونية.

)3) عدم كسب أهلية الترصف لالتفاق عىل التحكيم.
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اأ�ضباب تتعلق باحلكم ال�ضادر)1)- 

اأ�ضباب تتعلق بالنظام العام.- 

ويف كل احلاالت ال يخرج البطالن عن و�ضفني:

و�ضف يلحق الت�ضرف القانوين اأو االتفاق ويطلق عليه البطالن املو�ضوعي.

قانون  و�ضعها  مو�ضوعية  قواعد  تنظمه  قانونيا  ت�ضرفاً  التحكيم  اتفاق  ويعد   

التحكيم. والعيوب التي تتعلق باالتفاق على التحكيم  والتي تكون �ضبباً يف بطالن 

حكم التحكيم وهي : احلكم ال�ضادر دون وثيقة حتكيم اأو بناء على وثيقة باطلة 

اأو خمالفته  الوثيقة  اأو خروج املحكم عن حدود  امليعاد  اأو وثيقة �ضقطت بتجاوز 

لقاعدة يف القانون متعلقة بالنظام العام.

التي  والعيوب  االإج��رائ��ي.  البطالن  عليه  ويطلق  االإج��رائ��ي  العمل  يلحق  و�ضف 

�ضدور  وه��ي:  التحكيم  حكم  بطالن  يف  �ضبباً  وتكون  التحكيم  بخ�ضومة  تتعلق 

احلكم من حمكمني مل يعينوا طبقاً للقانون اأو �ضدوره من بع�ضهم دون اأن يكونوا 

ماأذونني باإ�ضداره يف غيبة البع�ض االآخر اأو �ضدر بناء على وثيقة حتكيم مل يحدد 

فيها مو�ضوع النزاع اأو �ضدرت من �ضخ�ض لي�ضت له اأهلية االتفاق على التحكيم 

اأو من حمكم ال تتوافر فيه ال�ضرائط القانونية، اأو عدم حتقيق مبداأ املواجهة يف 

اخل�ضومة، اأو االإخالل بحق الدفاع، اأو وقوع بطالن يف احلكم اأو يف االإجراءات اأثر 

يف احلكم. 

وبناء على ما ذكر فاإن اأي منازعة خارج ما تقدم ذكره كاأن تتعلق باإثبات، اأو تقدير 

املحكم، اأو اإغفاله الف�ضل يف بع�ض الطلبات اأو عدم �ضحة اأو كفاية اأ�ضباب احلكم 

ال تكون ماأخذاً قانونياً لطلب احلكم بالبطالن.

)1) أن يكون الحكم التحكيمي أو اإلجراءات املؤدية إليه مشوبة بالبطالن. ومنها عدم احرتام مبدأ المواجهة وحرية الدفاع، و 

خروج املحكم عن حدود الوثيقة، وعدم تعليل الحكم.

36
السؤال السادس والثالثون

هل من أمثلة في فصل هيئة التحكيم في 
مسألة لم يشملها التحكيم أدت إلى بطالن 

حكم التحكيم؟

اإن الف�ضل يف م�ضاألة مل ي�ضملها اتفاق التحكيم يعد جتاوزاً حلدود النزاع املحدد 

باتفاق التحكيم. وبناء عليه فاإذا ق�ضت هيئة التحكيم يف م�ضائل ال ي�ضملها اتفاق 

التحكيم، فاإن حكم هيئة التحكيم ب�ضاأنها يكون وارداً على غري حمل اخل�ضومة، 

و�ضادراً من جهة ال والية لها بالف�ضل فيها. ومن اأمثلة ذلك:

اأطراف النزاع على التحكيم ب�ضاأن منازعة نا�ضئة عن عقد معني، فال -  اتفاق 

ميتد حكم التحكيم اإىل منازعة نا�ضئة عن عقد اآخر مربم بني الطرفني. 

اإذا كان املعرو�ض على هيئة التحكيم طلب الف�ضل يف النزاع النا�ضئ عند تنفيذ - 

عقد �ضركة بينما ق�ضى حكم التحكيم ببطالن عقد ال�ضركة.

ف�ضل حكم التحكيم يف ملكية العقار، يف حني مو�ضوع النزاع كما هو حمدد يف - 

اتفاق التحكيم هو تعيني حدود العقار.
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يف -  امل��ح��دد  ال��ن��زاع  مو�ضوع  بينما  البيع  عقد  ببطالن  التحكيم  حكم  ق�ضاء 

م�ضارطة التحكيم هو تف�ضري �ضروط العقد.

اأي -  بالف�ضل يف  التحكيم  اخت�ضا�ض هيئة  ين�ض على  التحكيم  �ضرط  كان  اإذا 

اإذا  تعد خمت�ضة  الهيئة ال  ف��اإن  العقد،  بنود  تاأويل  اأو  تف�ضري  ين�ضاأ عن  ن��زاع 

ف�ضلت يف النزاع حول عدم تنفيذ االلتزامات النا�ضئة عن هذا العقد.

النظر يف دعوى �ضد �ضخ�ضني الإلزامهما بالت�ضامن، وكان اأحد املدينني لي�ض - 

طرفاً يف التحكيم، فاإن احلكم �ضد املدينني االثنني فيه جتاوز حلدود النزاع. 

ويبقى احلكم  بالن�ضبة للمدين الطرف يف اتفاقية التحكيم �ضحيحاً. 

على -  مرتتبة  مالية  م�ضاألة  حول  ن��زاع  ت�ضوية  على  من�ضباً  التحكيم  كان  اإذا 

الطالق، واأثري اخلالف حول ثبوت الطالق من عدم ثبوته اأو و�ضف الطالق 

امل�ضاألة  اأن تف�ضل يف هذه  التحكيم  لهيئة  فاإنه ال يجوز  بائن،  اأم  باأنه رجعي 

االأولية خلروجها عن نطاق واليتها.

قد يطرح ال�ضوؤال حول مدى �ضالحيات املحكم تعديل التزامات املتعاقدين. - 

الإج��راء  املحكم  �ضلطة  امتداد  م��دى  معرفة  هو  ال�ضوؤال  ط��رح  من  واملق�ضود 

ال�ضرط  ن�ضبة  كتخفي�ض  الطرفني  بني  امل��ربم  العقد  يف  م�ضمنة  تعديالت 

اجلزائي يف عقود اخلدمات، اأو اإعادة النظر يف ن�ضب توزيع االأرباح يف امل�ضاربة. 

اإذا كان اتفاق اأطراف النزاع يقت�ضي ذلك فيجوز للمحكم اأن يجري التعديالت 

التعاقدية دون �ضعوبة. كذلك اإذا ورد اأن بالقانون الواجب التطبيق ما يفيد 

وجود مثل هذه التعديالت، فاإنه ي�ضمح عندها للمحكم احلق يف اتخاذها. اأما 

خارج هذه احلاالت املن�ضو�ض عليها اتفاقاً و/اأو قانوناً فيمكن كذلك للمحكم 

املفو�ض بال�ضلح اأن يجري التعديالت التي يراها منا�ضبة الأن اأطراف النزاع 

م�ضتعدين لقبول وجهة نظر املحكمني بالطريقة التي يرونها منا�ضب. وما 

ا�ضتبعاد القوانني من التطبيق اإال دلياًل على ذلك.  ومع ذلك نرى اأنه على 

هيئة التحكيم ولو فو�ضت للتحكيم وفق قواعد العدل واالإن�ضاف اأن حترتم 

ال�ضروط التعاقدية التي لي�ضت حمل نزاع بني الطرفني.اأما اإذا مل يكن املحكم 

مفو�ضاً كما �ضبق، فعليه اأن يتفادى تعديل االلتزامات التعاقدية ال�ضريحة.

هذا وجتدر املالحظة باأنه ال يعد جتاوزاً من املحكم حلدود اتفاق التحكيم، الف�ضل 

ال�ضاأن تعرتف قوانني  االأ�ضلي. ويف هذا  بالطلب  واملرتبطة  التبعية  الطلبات  يف 

واحلكم  باملقا�ضة  والدفع  النزاع،  مبو�ضوع  املت�ضلة  العار�ضة  بالطلبات  التحكيم 

»التحكيم  ب��اأن  دبي  متييز  حمكمة  حكمت  ال�ضدد  هذا  ويف  التاأخريية.  بالفوائد 

لكل  يجوز  اأن��ه  اإال  املحكم  على  على عر�ضه  الطرفان  اتفق  ما  على  ق�ضره  يجب 

من طريف اخل�ضومة يف التحكيم اإثارة ما يتعلق اأو ما يت�ضل مبا�ضرة  اأو ما يكون 

اأو مرتبطاً مبو�ضوع النزاع الذي اتفقا من قبل على التحكيم ب�ضاأنه، ومن  تابعاً 

املقرر اأن الفوائد التاأخريية  التي يجوز الق�ضاء بها للدائن عن التاأخري يف الوفاء 

تعد بهذه املثابة مرتبطة ومتالزمة باأ�ضل الدين، ولذا فاإن اتفاق اخل�ضوم على 

التحكيم ب�ضاأن التزام نقدي م�ضتحق االأداء يت�ضع  لي�ضمل باالإ�ضافة اإىل الف�ضل يف 

هذا النزاع الف�ضل يف طلب الفوائد التاأخريية امل�ضتحقة عنه« )متييز دبي الق�ضية 

مبجموعة  من�ضور  ق��رار   2005-/4/11 اجلل�ضة  تاريخ  جت��اري.  طعن   322/2004 رقم 

القواعد واالأحكام ال�ضادرة  عن حمكمة متييز دبي  2014 �ص 242(.
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37
السؤال السابع والثالثون

ما هي اإلجراءات التي يمكن
أن تتخذها هيئة التحكيم؟

بناء على اأن املحكم يوؤدي وظيفة ق�ضائية بخ�ضو�ض ف�ض النزاع، فهو يتمتع بكل 

�ضالحيات القا�ضي، وبناء عليه:

ينظر املحكم يف جوهر النزاع.- 

يبت يف امل�ضائل املتعلقة باخت�ضا�ضه.- 

حاجة -  راأى  م��ا  اإذا  للخربة  تدعو  جم��االت  يف  بخربته  ي�ضتعني  خ��ب��رياً  يعني 

لذلك.

يتخذ االإجراءات التحفظية اإذا فو�ضه اأطراف النزاع بذلك)1).- 

)1) انظر عىل سبيل املثال الفقرة األوىل من املادة 23 من قانون التحكيم السعودي الجديد الذي نص عىل أنه: »يجوز لطريف التحكيم 

االتفاق عىل أن يكون لهيئة التحكيم – بناًء عىل طلب أحدهام - أن تأمر أيا منهام باتخاذ ما تراه من تدابري مؤقتة أو تحفظية 

تقتضيها طبيعة النزاع..«. وهذا يعني أن غياب اتفاق األطراف عىل تفويض املحكمني باتخاذ تدابري مؤقتة أو تحفظية ال يخول لهيئة 

التحكيم اتخاذ مثل هذه اإلجراءات من تلقاء نفسها. وهذا ما ذهبت إليه محكمة تمييز دبي في حكمها الصادر 

بتاريخ 2010/4/25 يف الطعن رقم 47/2010 حيث قررت أنه: »إذا مل يتفق املتعاقدان يف العقد األسايس أو يف مشارطة التحكيم عىل 

اختصاص املحكم أو املحكمني باتخاذ اإلجراءات التحفظية أو باملسائل املستعجلة فإن اتفاقهام عىل التحكيم بشأن النزاع حول تفسري 

أو تنفيذ العقد املربم بني الطرفني ال يخول هيئة التحكيم السلطة أو االختصاص بالفصل يف تلك اإلجراءات أو هذه املسائل وال يحول 

ذلك -  اأمثلة  وم��ن  احلقوق.  حقيقة  من  للتاأكد  النزاع  مكان  عني  على  يتنقل 

االأ�ضغال من عدمه.  تقدم  النزاع حول مدى  كان  البناءاإذا  التاأكد من تطور 

امل��وؤدي��ة  العنا�ضر  لكل  ال��و���ض��ول  وه��ي  بالق�ضاة  امل��ن��وط��ة  املهمة  على  قيا�ضاً 

ومالب�ضات  م��و���ض��ع  ملعاينة  امل��ك��ان  ع��ني  ع��ل��ى  التنقل  ذل���ك  يف  مب��ا  للحقيقة 

التحكيم ممثلة  ه��ذا  احلق ميكن ممار�ضته من قبل هيئة  ف��اإن مثل  النزاع، 

التحريات  للقيام بذلك. ولكن هذه  اأع�ضائها  اأحد  تفوي�ض  اأو يف  رئي�ضها  يف 

غري املعتادة يف جمال التحكيم، ونادرة يف الق�ضاء املدين والتجاري، ال متتد 

اإىل اجلوانب اجلزائية للق�ضية وذلك لعدم اخت�ضا�ض التحكيم التحري يف 

امل�ضائل اجلنائية. وحق هيئة التحكيم اال�ضتعانة بخبري ال يغني عن املعاينة 

ال�ضخ�ضية لهيئة التحكيم.

ويقرر طريقة الرتافع )كتابيًة اأو �ضفاهّيًة( اإال اإذا حدد طريف النزاع طريقة - 

النقا�ض والرتافع بدقة.

اإمكانية اإ�ضدار حكم غيابي. وهذا يعني اأن غياب اأحد االأطراف على اإجراءات - 

قد  عليه  املدعى  يكون  اأن  ب�ضرط  ال��ن��زاع  يف  احلكم  �ضدور  يعيق  ال  التحكيم 

ومل  العقد(  يف  عليه  )املن�ضو�ض  الر�ضمي  عنوانه  ويف  ر�ضمية  ب�ضفة  اأخطر 

يوجد ما يفيد اأنه ا�ضتحال عليه اأن يعني من ينيبه يف الق�ضية. كما اأن على 

هيئة  تنظر  كما  امل��دع��ي،  مزاعم  �ضالبة  م��دى  من  تتاأكد  اأن  التحكيم  هيئة 

التحكيم يف مدى قوة احلجج واالأدلة املقدمة اإليها.

دون التجاء الخصم بشأنها إىل املحاكم لألمر بها أو الفصل فيها باعتبارها صاحبة الوالية العامة واالختصاص األصيل فيها«. يف هذا 

املوضوع حصل تطور يف مرشوع القانون االتحادي للتحكيم لدولة اإلمرارت العربية املتحدة )صيغة 2017). فقد أعطت املادة 18 

من املرشوع املذكور صالحية لهيئة التحكيم باألمر و«من تلقاء نفسها« باتخاذ ما تراه من تدابري مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة 

النزاع. وذكرت املادة عىل سبيل الذكر 5 حاالت يجوز فيها لهيئة اتخاذ مثل هذه اإلجراءات االستثنائية.
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38
السؤال الثامن والثالثون

ما هو موقف الفقه اإلسالمي المعاصر 
من التحكيم التجاري؟

من  الب��د  منه  املعا�ضر  الفقه  موقف  ومعرفة  ال��ت��ج��اري  التحكيم  ع��ن  للحديث 

الرجوع اإىل مرجعني اأ�ضا�ضيني يف املجال:

املرجع االأول:  وهو قرار جممع الفقه االإ�ضالمي الدويل بجدة رقم 91)9/8( الذي 

اقت�ضر على و�ضع االأ�ض�ض العامة للتحكيم. وقد عّرف قرار املجمع التحكيم على 

اأنه »اتفاق طريف خ�ضومة معينة على تولية من يف�ضل يف منازعة بينهما، بحكم 

ملزم، يطبق ال�ضريعة. وهو م�ضروع �ضواء اأكان بني االأفراد اأم يف جمال املنازعات 

الدولية«.

املرجع الثاين: وهو املعيار ال�ضرعي رقم 32 ال�ضادر عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة 

للموؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية. وقد و�ضع املعيار التف�ضيل واالإجراءات. و�ضدور هذا 

املعيار يف اإطار املوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية والتي ال تقت�ضر على البنوك كما يتبادر 

للذهن، بل يغطي امل�ضطلح �ضركات التاأمني، و�ضركات التاأجري، و�ضركات التمويل، 

وال�ضناديق وغريها من املوؤ�ض�ضات التي تعمل يف حقل الن�ضاط املايل)1)، ي�ضتوجب 

اأن يكون م�ضمون املعيار قريبا من واقع هذه املوؤ�ض�ضات وحميطها القانوين، وما 

يهمها مبا�ضرًة، وما تتطلع اإليه يف هذا ال�ضاأن خدمة لل�ضناعة وحماية الأطراف 

النزاع، وحتقيقا للعدل.

يف معيار يتعلق بف�ض نزاعات تخ�ض موؤ�ض�ضات مالية وعلى راأ�ضها امل�ضارف )حماية 

اأموال املودعني، وامل�ضتثمرين، وما يعرف باالدخار العام(، يتعني من االأ�ضا�ض رفع 

اأي التبا�ض حول م�ضائل حمددة. ومن اأمثلة ذلك:

قيمة حكم املحكمني من حيث تنفيذه: وال�ضبب يف ذلك ما يقال هنا وهناك - 

من اأن حكم املحكمني ملزم كحكم القا�ضي لكنه م�ضلوب التنفيذ))).  

اأو -  )�ضرطاً  املنفردة  ب���االإرادة  التحكيم  على  االتفاق  التن�ضل من  ج��واز  م��دى 

م�ضارطة( عند من يرى باأن عقد التحكيم عقد غري الزم.

حياد وا�ضتقاللية املحكمني عن اأطراف النزاع ولو كانوا هم الذين اختاروهم - 

لثقتهم بهم لرفع االلتبا�ض عند من يرى يف املحكم وكيال عمن اختاره.

�ضبط حاالت عزل املحكم ورده وخا�ضة التوقيت الذي يتم فيه العزل اأو الرد.- 

اأحكام املحكمني �ضواء -  اإبطال  اإىل  مدى االأخذ بعني االعتبار االأ�ضباب املوؤدية 

تلك التي تتعلق باتفاق التحكيم اأو التي تتعلق باإدارة عملية التحكيم.

وهي حاالت ن�ض عليها القانون يف اتفاقيات دولية حتظى ب�ضبه اإجماع الدول - 

االأع�ضاء يف االأمم املتحدة.

وحتى يكون م�ضمون املعيار عملياً، وغري متعار�ض مع االتفاقيات الدولية اخلا�ضة 

)1) تجدر اإلشارة بأنه عماًل مبا ورد باملادة األوىل من املعيار واملتعلقة بنطاقه،  يتناول املعيار »التحكيم يف املعامالت املالية واألنشطة 

والعالقات التي تتم بني املؤسسات املالية اإلسالمية، أوبينها وبني عمالئها، أو موظفيها أو أطراف أخرى، سواء كانوا يف بلد املؤسسة 

أم يف بلد آخر«.

للمجلس األورويب لإلفتاء  العلمية  املجلة  الرشيعة اإلسالمية«  النشمي يف مقاله »التحكيم والتحاكم يف  الدكتور عجيل  )2)  يقول 

والبحوث«. حزيران/ربيع الثاين 1424هـ ص 70 »وقد نّظم اإلسالم التحكيم، واعتربه نظاماً لفصل الخصومات دون القضاء وفوق 

الصلح والفتوى فضبط رشوط املحكم، وما يصح محاًل للتحكيم، وما ال يصح التحكيم فيه، وأعطى لحكم املحكم صفة اإللزام كالقضاء، 

وسلبه التنفيذ كالفتوى«.  
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تطبيقا  ال�ضادرة  االأحكام  تكون  ال  وحتى  االأجنبية،  االأحكام  وتنفيذ  باالعرتاف 

املحورية يف  االتفاقية  الوقوف على  املنا�ضب  للمعيار عر�ضة لالإبطال، يبدو من 

املو�ضوع وهي اتفاقية نيويورك 1958 املتعلقة باالعرتاف وتنفيذ االأحكام االأجنبية 

والتي �ضادقت عليها جل الدول العربية واالإ�ضالمية)1).

وا�ضع  نطاق  على  ي�ضتخدم  �ضوف  باأنه  االأخ���رى  املعايري  عن  املعيار  ه��ذا  ويتميز 

اأنه با�ضتثناء حاالت التحكيم بالتفوي�ض بال�ضلح  اأمام الق�ضاء. وال�ضبب يف ذلك 

)التحكيم املطلق( والذي تغيب فيه جزئياً احتجاجات ما بعد �ضدور احلكم، تلجاأ 

اأطراف النزاع اإىل الطعن يف حكم املحكمني ب�ضيغة االإبطال وذلك �ضواء مبنا�ضبة 

عادة  اخلا�ضر  الطرف  وحمامي  م�ضتقلة.  ب�ضفة  اأو  احلكم،  على  الت�ضديق  طلب 

ما يلجاأ اإىل اجلوانب ال�ضكلية الأن امل�ضمون قلما ي�ضعفه. فمن االأوفق اأن ي�ضدر 

املعيار خاليا من اأي ثغرة اإجرائية يتم ا�ضتغاللها من قبل اأحد طريف النزاع.

تعمل املوؤ�ض�ضات املالية يف حميط يتميز برقابة داخلية )املدقق الداخلي( وخارجية 

)مدقق احل�ضابات(، اإ�ضافة اإىل اجلهات االإ�ضرافية. وبناء عليه يتعني االأخذ بعني 

االعتبار ما ميكن اأن تثريه هذه اجلهات حول جدية االإج��راءات التحكيمية وما 

االأم  ال�ضركات  وب��ني  املالية  املجموعات  داخ��ل  فال�ضلح  نتائج.  م��ن  اإل��ي��ه  تتو�ضل 

والفروع والذي ال يحفظ حق االأقلية قد يكون عر�ضة لل�ضك فيه. كما اأن حتكيم 

اخل�ضم نف�ضه لف�ض النزاع الذي هو طرف فيه -على افرتا�ض جوازه �ضرعاً - قد 

ال ينظر اإليه بعني اجلدية من قبل هيئات الرقابة واالإ�ضراف.  

هذه  على  املعيار  اأجوبة  هي  فما  والناجح.  العملي  التحكيم  مقومات  بع�ض  هذه 

الت�ضاوؤالت؟ وكيف وّفق املعيار بني اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية وبني �ضكل وم�ضمون 

االإجراءات يف القوانني احلديثة ل�ضمان تنفيذ االأحكام بعد �ضدورها.

من خالل قراءة املعيار يالحظ اأن هناك ثالث �ضمات ات�ضم بها املعيار:

)1) بلغ عدد الدول التي صادقت عىل اتفاقية نيويورك حتى صدور هذا الكتاب أكرث من 150 دولة.

ال�سمة الأوىل: 

الواقعية، وذلك باإ�ضدار �ضوابط ال ت�ضطدم بالقانون وال تتنكر يف نف�ض الوقت 

الأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية ومبادئها والتي قام على اأ�ضا�ضها املعيار.

ال�سمة الثانية:

الفقه  االأحكام يف  باإ�ضدار  التي تتعلق  االإبقاء على بع�ض اخل�ضائ�ض االإجرائية   

بع�ض  على  حافظ  بل  فقهي،  باأ�ضلوب  للقانون   نقاًل  لي�ض  فاملعيار  االإ���ض��الم��ي. 

اخل�ضائ�ض التي متيز  فقه املعامالت يف ال�ضريعة االإ�ضالمية عن القوانني.

ال�سمة الثالثة:

 اأن هناك م�ضائل �ضكت عنها املعيار، منها ما هو حت�ضيني مكمل، واإغفاله ال يعيب 

املعيار، ومنها ما هو مهم، وكان باإمكان املعيار النظر فيها، وتو�ضيح املوقف الفقهي 

منها حتى ال تكون عر�ضة لالختالف عند تف�ضريها.
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39
السؤال التاسع والثالثون

ما هي حقوق وواجبات المحكمين؟

للمحكمني اأع�ضاء هيئة التحكيم حقوق وواجبات ميكن تلخي�ضها كالتايل:

اأوًل احلق�ق:

احلق يف احل�ضول على مقدم يف امل�ضاريف واالأتعاب بناء على عقد اخلدمات - 

املطالبة  للمحكمني  ي��ح��ق  احل����االت  ك��ل  ال���ن���زاع. ويف  ب��ط��ريف  ي��رب��ط��ه  ال���ذي 

اأحدهما  اأو  معاً  ال��ن��زاع  ط��ريف  مقا�ضاة  وللمحكم   . الق�ضاء  اأم���ام  بحقوقهم 

الأنهما مت�ضامنني، ومن احللول االأخرى التي ميكن للمحكمني ا�ضتخدامها 

هي عدم ت�ضليم ن�ض احلكم اإىل اأطراف النزاع اإال بعد دفع االأتعاب وامل�ضاريف.

حق احلماية عند اإ�ضدار االأحكام، حيث يكون املحكم يف ح�ضانة وحماية من - 

املحكم  يكون  اأن  اأمثلة ذلك ال ميكن  اإ�ضدار احلكم. ومن  ب�ضبب  تتبعات  اأية 

اأ�ضدر حكماً خاطئاً الأنه يوؤدي وظيفة ق�ضائية فيها الكثري  حمل تتبع الأنه 

من االجتهاد �ضاأنه �ضاأن القا�ضي.

ثانيًا: ال�اجبات:

على املحكم االإف�ضاح عن اأي عالقة مع اأطراف النزاع من �ضاأنها اأن توؤثر على - 

حياده، وذلك من وقت تعيينه وحتى �ضدور احلكم.

على املحكم موا�ضلة اأداء مهمته حتى �ضدور احلكم. وهذا يعني اأنه ال يحق له - 

التخلي عن مهمته دون اأ�ضباب م�ضروعة. كما اأن تنحيه بغري �ضبب جدي بعد 

قبوله املهمة املوكولة اإليه يكون م�ضدر م�ضئولية مدنية اإزاء الطرف املت�ضرر. 

وتخ�ضع هذه امل�ضئولية للقواعد العامة للم�ضئولية التعاقدية وذلك يف حال 

توفر �ضروطها.

على املحكم احرتام االآجال املن�ضو�ض عليها يف اتفاقية التحكيم ب�ضاأن التاريخ - 

الذي ال ميكن جتاوزه الإ�ضدار احلكم،وذلك حتى ال يت�ضبب يف اإبطال احلكم 

لتجاوز االأجل املحدد تعاقدياً.

الوثائق -  كل  ويف  التحكيم  مراحل  كل  يف  وذل��ك  ال�ضرية  اح��رتام  املحكم  على 

املعرو�ضة عليه وحتى م�ضمون احلكم.

اأي من طريف اخل�ضومة على -  املبا�ضر مع  التوا�ضل  املحكم االمتناع عن  على 

حدة لتعار�ض ذلك مع مبداأ التوازن يف التعامل مع الطرفني واالإخالل مببداأ 

ال�ضفافية.

عملية -  اأث��ن��اء  عليها  يح�ضل  التي  املعلومات  من  اال�ضتفادة  ع��دم  املحكم  على 

الق�ضية  يف  ن��ظ��ره  م��ع��ر���ض  يف  امل��ح��ك��م  يطلع  اأن  الطبيعي  ف��م��ن  التحكيم. 

وما  النزاع.  املتعلقة بطريف  املعلومات  بع�ض  املعرو�ضة عليه على  التحكيمية 

وبناء  اإليه.  اأ�ضندت  التي  التحكيم  مهمة  لوال  له  لتتاح  املعلومات  هذه  كانت 

عليه فر�ض املنع من اال�ضتفادة من هذه املعلومات باأي طريقة كانت.
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40
السؤال األربعون

ما هي واجبات مؤسسات 
)مراكز( التحكيم؟

التحكيم  عملية  على  وم�ضرفة  منظمة  هيئات  ب�ضفتها  التحكيم  م��راك��ز  على 

وحا�ضنة لها اأن ت�ضطلع بعدة مهام ومنها:

اطالع املحتكمني على نظمها ولوائحها و�ضرح ما هو غام�ض فيها.- 

اإدارة التحكيم باقتدار وبحياد بغية �ضمان حماكمة عادلة.- 

احرتام �ضرية االإجراءات يف جميع مراحل اإدارة التحكيم مبا يف ذلك امل�ضتندات - 

والبيانات وحما�ضر املرافعات.

اتفاقية -  كانت  اإذا  اأم��ا  حتكيم.  اتفاقية  غياب  يف  التحكيم  تنظيم  قبول  ع��دم 

من  ذل��ك  ف��اإن  التحكيم،  جهة  تعيني  يف  الغمو�ض  بع�ض  تت�ضمن  التحكيم 

يف  التحكيم  هيئة  حمل  يحل  اأن  للمركز  ولي�ض  التحكيم.  هيئة  اخت�ضا�ض 

تف�ضري ال�ضروط امللتب�ضة.

احرتام ما ورد بنظامها االأ�ضا�ضي من �ضمان ت�ضكيل هيئة التحكيم، وتعوي�ض - 

املحكم عند الرد اأو العجز.

التاأكد من �ضحة �ضري اإج��راءات التحكيم وفقاً ملا هو مقرر بوثيقة التحكيم - 

ونظم ولوائح املركز. 

التن�ضيق بني اجلهات املعنية بالتحكيم: اخلرباء، اأطراف النزاع، هيئة التحكيم - 

وذلك وفق النظم واللوائح التي حتكم عالقة املركز بتلك االأطراف.

احلفاظ على الوثائق امل�ضلمة للمركز من اأطراف النزاع ومن اخلرباء.- 

اإ�ضدار ال�ضهادات يف الق�ضية املنظورة لديه متى طلب ذلك ذوي ال�ضاأن.- 

ن�ضر التعديالت التي جتريها على لوائح ونظم حتكيمها حتى يكون اجلمهور - 

على بينة من التعديالت.

التاأكد من �ضيغة تعيني املحكمني وخا�ضة ال�ضرط الذي ين�ض على حمكم فرد - 

يعينه املركز. فعلى املركز يف هذه احلالة ح�ضن اإدارة كيفية اختيار اأو اقرتاح 

اأن يتفادى فر�ض املحكم  املحكم الذي يكون حمل اإجماع بني الطرفني على 

امل�ضرتك  الوكيل  ي��وؤدي وظيفة  املركز  الأن  التفوي�ض  بدعوى  الطرفني  على 

لطرفني، فعليه الرجوع اإليهما.
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41
السؤال الحادي واألربعون

من يتحمل مصاريف حكم التحكيم؟

كما هو معلوم فاإن نفقات التحكيم �ضواء املدفوعة ملراكز التحكيم يف �ضكل ر�ضوم 

اإدارية، اأو املدفوعة لهيئة التحكيم يف �ضكل اأتعاب، وكل م�ضاريف اخلربة اإن وجدت 

النزاع، وت�ضمل م�ضاريف حكم  اأط��راف  وغريها من امل�ضاريف االأخ��رى يتحملها 

التحكيم ما يلي:

اأتعاب املحكم اأو املحكمني.- 

للتحكيم -  بالن�ضبة  التحكيم  بالئحة  عليها  املن�ضو�ض  االإداري����ة  امل�ضاريف 

املوؤ�ض�ضي.

كان -  اإذا  واالإعا�ضة  واالإقامة  التنقل  املحكمني )م�ضاريف  اأو  املحكم  م�ضاريف 

مقر اإقامة حمكم اأو اأكرث خارج مقر مركز التحكيم(.

اأتعاب اخلرباء وم�ضاريفهم عند اللجوء اإىل اخلربة.- 

امل�ضاريف التي تكبدها اأطراف النزاع الإبداء دفاعهم.- 

نفقات تنقل ال�ضهود عند اللجوء ل�ضهادة ال�ضهود.- 

ومن البيانات الوجوبية يف احلكم النهائي اأن تذكر امل�ضاريف مع حتديد الطرف 

اأو ن�ضبة توزيعها بني االأط��راف. واجل��اري به العمل يف املجال على  امللزم بدفعها 

م�ضتوى التحكيم الدويل هو كاالآتي:

املدعى عليه  باإلزام  فاإنها حتكم  املدعي كاملًة،  التحكيم بطلبات  اإذا حكمت هيئة 

الطلبات  بجزء من  الطرفني  لكل من  امل�ضاريف. ويف حالة احلكم  كافة  بتحمل 

فيتم تق�ضيم امل�ضاريف بينهما بن�ضبة ما ُحكم �ضد كل منهما. وهذا هو املبداأ يف هذا 

القواعد  بهذه  املحكمني  تقيد  ال��دويل عدم  التحكيم  املجال. ويالحظ يف جمال 

لتخفيف  الطرفني  امل�ضاريف بني  تق�ضم  االأح��وال. فقد  بع�ض  مطلقا يف  تقييداً 

العبء على املحكوم عليه. وبناء على ذلك فاإن حتديد الطرف املتحمل مل�ضاريف 

التحكيم يكون جزءاً من حكم التحكيم كما هو احلال يف احلكم الق�ضائي. واإذا مل 

يت�ضمن حكم التحكيم حتديد الطرف الذي يتحمل امل�ضاريف ميكن الأي طرف يف 

حكم التحكيم اأن يطلب حتديد من يتحمل امل�ضاريف. ويكون ذلك بحكم تكميلي 

ت�ضدره هيئة التحكيم)1).

اأو  اأن تلزم طالب االأمر بالتدبري املوؤقت  هذا وجتدر االإ�ضارة باأن لهيئة التحكيم 

اأن تلزم  اأي�ضاً  التحفظي، تقدمي �ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابري. ولها 

طالب االأمر بالتدابري  بتحمل كافة االأ�ضرار الناجمة عن تنفيذ هذه االأوامر اإذا 

قررت هيئة التحكيم يف وقت الحق عدم اأحقيته يف ا�ضت�ضدارها )الفقرة 2 من املادة 

21 من م�ضروع القانون االحتادي لدولة االإمارات العربية املتحدة ب�ضاأن التحكيم 

)�ضيغة 2017(.

)1)  من خالل قراءة الفقرة الثانية س من املادة 46 من مرشوع التحكيم االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة )صيغة 2017) 

يبدو أن لهيئة التحكيم سلطة تقديرية مطلقة يف الحكم باألتعاب واملصاريف كلها أوبعضها عىل أحد األطراف. 
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42
السؤال الثاني واألربعون

ما هو تاريخ بداية سريان إجراءات التحكيم؟

ال تعترب اإجراءات التحكيم قد بداأت ب�ضفة تلقائية مبجرد تقدمي طلب التحكيم 

ملركز التحكيم يف التحكيم املوؤ�ض�ضي. فهناك �ضعة يف حتديد بداية �ضريان اإجراءات 

اآث��ار قانونية وعملية جد  التحكيم وذلك ملا يرتتب عن حتديد هذا التاريخ من 

بداية  �ضريان  حتديد  يف  املعتمدة  ال�ضيغ  وماهي  االأهمية،  ه��ذه  هي  فما  مهمة. 

التحكيم.

اأهمية حتديد هذا التاريخ:  تكمن هذه االأهمية يف امل�ضائل التالية:

كيفية احت�ضاب ميعاد احلكم الذي يجب اأن ي�ضدر خالله احلكم والذي يحدده - 

االأطراف، اأو حتدده الهيئة، اأو القانون واجب التطبيق.

احت�ضاب املواعيد التي حتددها الهيئة لتقدمي امل�ضتندات.- 

معرفة ما اإذا كان املحكمون قد جتاوزوا التاريخ املحدد لهم لف�ض النزاع.- 

امل�ضاعدة على �ضبط برنامج جل�ضات ميتد على الفرتة التي مت اأخذها بعني - 

االعتبار.

ال�ضيغ املعتمدة يف حتديد تاريخ �ضريان بداية التحكيم:

من ال�ضيغ املعتمدة يف املجال، نذكر ال�ضيغ التالية:

ال�سيغة الأوىل: تاريخ التوقيع على وثيقة التحكيم )مو�ضوع ال�ضوؤال رقم 64( 

اإذ بتوقيع هذه الوثيقة تكون هيئة التحكيم قد ت�ضكلت نهائيا.

ال�سيغة الثانية: التاريخ الذي يت�ضلم فيه اأحد طريف التحكيم طلب التحكيم 

رق��م )م/34(  ال�ضعودي اجلديد  التحكيم  نظام  26 من  )امل��ادة  االآخ��ر  الطرف  من 

بتاريخ 1433/5/24هـ(.

ال�سيغة الثالثة: اليوم التايل لتبليغ املدعى عليه بطلب التحكي: ن�ضت الفقرة 

املتحدة )�ضيغة  العربية  االإم��ارات  التحكيم االحت��ادي لدولة  االأوىل من م�ضروع 

2017( على اأنه »تبداأ اإجراءات التحكيم من اليوم التايل لتبليغ املدعى عليه بطلب 

التحكيم ما مل يتفق االأطراف على غري ذلك« وذلك خالفا لتاريخ عقد اأول جل�ضة 

كما ورد بالفقرة1  من املادة44  من م�ضروع القانون االحتادي للتحكيم ال�ضادر �ضنة 

 .2010

ال�سيغة الرابعة: تاريخ تبليغ املحكمني الأطراف النزاع كتابًة بقبولهم مهمة 

التحكيم.

ال�سيغة اخلام�سة: تاريخ قبول اآخر املحكمني ملهمته عند تعدد املحكمني.

التاريخ  وهو  التحكيم.  لهيئة  التحكيم  ملف  اإحالة  تاريخ  ال�ساد�سة:  ال�سيغة 

الذي اعتمده املركز االإ�ضالمي الدويل للم�ضاحلة والتحكيم)1).

)1) نصت املادة 20 من الئحة إجراءات املصالحة والتحكيم للمركز اإلسالمي الدويل للمصالحة والتحكيم – ديب عىل أنه: »يصدر حكم  

الهيئة باألغلبية. ويف جميع األحوال يصدر الحكم خالل مدة أقصاها ستة أشهر من يوم وتاريخ إحالة ملف القضية إىل الهيئة، ما مل 

يتفق األطراف عىل مدة أخرى لصدور الحكم...«
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43
السؤال الثالث واألربعون

ما هو الفرق بين التحكيم بالصلح )المطلق( 
والتحكيم بالقانون )بالقضاء(؟ 

االأ�ضل يف ف�ض النزاعات اأن يتم الف�ضل يف النزاع باال�ضتناد اإىل اأحكام القانون 

النزاع.  القانون على  اأحكام  القا�ضي يف تطبيق  �ضلطة  املحكم  حيث ميار�ض 

ولكن قد يقبل اأطراف النزاع تخويل املحكم �ضالحية الف�ضل يف النزاع وفقاً 

ملا يرونه حمققاً للعدالة حتى ولو كان هذا احلكم خمالفاً لبع�ض الن�ضو�ض 

القانونية. فالتحكيم مع التفوي�ض بال�ضلح هو تنازل طريف النزاع عن تطبيق 

القانون واختيارهم قواعد العدل واالإن�ضاف. ففي التحكيم بال�ضلح هناك 

تفوي�ض من طريف النزاع للمحكم بعدم التقيد بقواعد القانون. وهذا يعني 

ادعاءاته.  اإ�ضقاط جانب من  على  النزاع ولو �ضمنياً  موافقة كل من طريف 

كاماًل  رف�ضاً  راف�����ض��اً  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  املحكمني  حكم  ي�ضدر  ال  عليه  وب��ن��اء 

الدعاءات اأحد الطرفني اأو متبنياً ادعاءات الطرف االآخر كلها مع املالحظة 

بكامل طلباته وال  الطرفني  يق�ضي فيه الأح��د  املحكم حكماً  اأن��ه قد ي�ضدر 

بال�ضلح  التفوي�ض  العدل واالإن�ضاف)1). وال يعني  اإخالاًل بقواعد  يعد ذلك 

اإلزام هيئة التحكيم بالقيام مب�ضاعي ال�ضلح اأواًل بني الطرفني قبل البدء يف 

التحكيم واإمنا هو حتكيم قائم بذاته با�ضتثناء ما ذكر اأعاله))). 

قانون  على  املحكم  فيه  ي�ضتند  ال��ذي  التحكيم  فهو  بالقانون  التحكيم  اأم��ا 

معني ول��و مل ين�ض اأط���راف ال��ن��زاع على قانون حم��دد. و���ض��واء تعلق االأم��ر 

بالتحكيم بال�ضلح اأو بالتحكيم بالق�ضاء فاإن حكم املحكمني ملزم للطرفني. 

وا�ضتخدام ال�ضلح اإىل جانب التحكيم ال يعني اأن مهمة املحكم دفع االأطراف 

على الت�ضالح، بل تكمن مهمته يف اإ�ضدار حكم ملزم.

التحكيم بالقانون هو االأ�ضل، والتحكيم بال�ضلح هو اال�ضتثناء.- 

يف -  اأم��ا  ال��دالل��ة.  وقاطعة  �ضريحة  تكون  اأن  يجب  بال�ضلح  التحكيم  اإرادة 

االإرادة،  ه��ذه  على  موؤ�ضرات  هناك  تكون  اأن  يكفي  فاإنه  بالقانون  التحكيم 

فاملحاكم ت�ضرتط �ضراحًة النية. وبناء عليه فاإن جمرد االتفاق على التحكيم 

ب�ضرط اأو م�ضارطة ال يعني اأن التحكيم يت�ضمن التفوي�ض بال�ضلح))).

يف النظم التي ت�ضمح بالطعن يف حكم املحكمني ملخالفة القانون اأو اخلطاأ - 

يف تف�ضريه وتطبيقه ال تنطبق هذه االإجراءات على التحكيم بال�ضلح الأن 

القانون،  باأحكام  التقيد  االإعفاء من  التحكيم يقوم على  النوع من  هذا 

)1) هذا التفويض وهذه اإلرادة من الطرفني ال مينعان املحكم املصالح باحرتام اإلجراءات األساسية وخاصة منها حق الدفاع ومبدأ 

املواجهة وذلك خالفاً ملا يعتقد الكثريمن املحتكمني. فقد حكمت محكمة متييز ديب بأن »مفاد الفقرتني األوىل والثانية من املادة 212 

من قانون اإلجراءات املدنية. وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة أنه ما مل يتفق أطراف التحكيم عىل إجراءات معينة لسري التحكيم 

الخصوم  دعوة  بشأن  المدنية  اإلجراءات  قانون  إليها يف  املشار  اإلجراءات  اتباع  إصدار حكمه،  املحكم، وقبل  يتعني عىل  فإنه 

للحضور أمامه وسامع وتحقيق دفاعهم ومتكينهم من تقديم املستندات سواء كان املحكم ملتزماً بالفصل يف التحكيم طبقا للقانون 

أو كان مفوضاً بالصلح...« )محكمة متييز ديب بتاريخ 2005/3/27 يف الطعن رقم 133/2004 طعن مدين – قرار منشور يف مجموعة 

القواعد واألحكام الصادرة عن محكمة متييز ديب يف بطالن حكم املحكمني. 2013 ص 141 ).

)2) تكمن طبيعة الوظيفة املزدوجة )تحكيم وصلح) يف فض املحكم لنزاع بني طرفني )وهذا هو التحكيم)، ولكن مع إسقاط ما يراه 

املحكم من طلبات غري عادلة )وهنا تكمن فكرة الصلح).

)3)  هذا ما أكدته الفقرة الثالثة من املادة 38 من مرشوع القانون القانون االتحادي للتحكيم لدولة اإلمارات العربية املتحدة )صيغة 

2017) والتي نصت عىل أنه: »ال يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل يف موضوع النزاع عىل مقتىض قواعد العدل واالنصاف دون التقيد 

بأحكام القانون، وذلك ما مل يتفق األطراف عىل ذلك رصاحة أو تفويضها بالصلح«. 
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االأمر الذي ال ينطبق على التحكيم بالقانون.

بني -  متينة  رواب��ط  ي�ضتوجب  بل  منطياً  �ضرطاً  لي�ض  بال�ضلح  التحكيم 

غري  اأو  مهنية،  جمموعة  اإىل  االنتماء  م�ضرتكة،اأو  وم�ضالح  الطرفني 

ذلك من العالقات املتميزة بني طريف النزاع. اأما التحكيم بالقانون فهو 

�ضرط منطي.

يف بع�ض االأنظمة اإذا تعلق االأمر بالتحكيم بال�ضلح يجب اأن ي�ضدر احلكم - 

باإجماع املحكمني بينما ال ي�ضرتط اإال االأغلبية عند اإ�ضدار حكم حتكيمي 

تطبيقاً للقانون )انظر على �ضبيل املثال الفقرة4  من املادة 39 من نظام 

بتاريخ  )م/34(  رقم  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر  ال�ضعودي اجلديد  التحكيم 

5/24//1433هـ(.

ذكر -  يتم  اأن  يجب  بال�ضلح  بالتحكيم  االأم��ر  تعلق  اإذا  االأنظمة  بع�ض  يف 

جلهة  اختيارهم  ت��رك  يجوز  وال  التحكيم  اتفاقية  يف  املحكمني  اأ�ضماء 

اأخرى ولو كانت جهة حتكيم موؤ�ض�ضي)1) . اأما يف التحكيم بالقانون فال 

يجب ذكر اأ�ضماء املحكمني واإمنا ميكن االكتفاء بتفوي�ض جهة لتعيينهم.

املفو�ض -  املحكم  الأن  بالقانون  التحكيم  م��ن  اأخ��ط��ر  بال�ضلح  التحكيم 

بال�ضلح ال يتقيد بقواعد القانون اإال ما تعلق منها بالنظام العام))).

بطالنه -  اأو  بال�ضلح  املفو�ض  املحكم  حكم  على  بالت�ضديق  ال�ضادر  احلكم 

اأو  اأما الت�ضديق على التحكيم بالقانون  ال يقبل الطعن فيه باال�ضتئناف. 

بطالنه فهو قابل لطرق الطعن ملخالفة احلكم القانون واجب التطبيق.)))

)1) انظر عىل سبيل املثال املادة 205 من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت الذي نصت رصاحةً عىل أنه: »ال يجوز تفويض املحكمني 

بالصلح إال إذا كانوا مذكورين بأسامئهم يف االتفاق عىل التحكيم  أو أي وثيقة الحقة«.

)2) تجدر اإلشارة بأن سلطة املحكم املفوض بالصلح يف استبعاد قواعد القانون ال يعدو أن تكون مجرد رخصة له استعاملها أو عدم 

استعاملها، فهو ميلك تطبيق نصوص القانون إذا رأى أنها متثل قواعد العدالة واالنصاف وأنه ال ميكن مؤاخذة املحكم املفوض بالصلح 

ملجرد أنه طبق قواعد القانون رغم أنه معفي من تطبيقها.

)3) انظر عىل سبيل املثال حكم محكمة متييز ديب الذي قرر أن »...األحكام الصادرة من املحاكم باملصادقة عىل حكم املحكمني أو 

بطالنه فإنه يجوز الطعن فيها بطرق الطعن املناسبة، واستثناء من ذلك ال تكون األحكام الصادرة باملصادقة عىل حكم املحكمني 

اعتذار املحكم املفو�ض بال�ضلح ال يعطي املحكمة حقاً بت�ضمية �ضواه �ضواء - 

كان االعتذار قبل بدء املهمة اأو بعدها اأو قبل اإمتامها.

ولكن هل يكفي العتبار املحكم مفو�ضاً بال�ضلح، الن�ض يف اتفاق التحكيم - 

اإعفائه من التقيد باأحكام  اأن يكون حكم املحكم باتاً ونهائياً وعلى  على 

ال�ضوؤال  اأجابت حمكمة متييز دبي على هذا  املدنية؟  االإج��راءات  قانون 

ب���اأن احل��ك��م ال��ب��ات وال��ن��ه��ائ��ي وك��ذل��ك االإع��ف��اء من  بالنفي معللًة ذل��ك 

التقيد باأحكام قانون االإج��راءات املدنية هو »نتيجة من نتائج التحكيم 

مفو�ضاً  املحكم  اعتبار  يف  اخل�ضوم  نية  اجت��اه  عن  بتجرده  يكت�ضف  وال 

بال�ضلح الذي ينفرد به الأن حكم املحكمة ال يقبل يف االأ�ضل الطعن فيه 

باأي طريق من طرق الطعن ومنها اال�ضتئناف...« )متييز دبي 2010/4/19 

طعن رقم 2009/-207 حكم من�ضور يف جمموعة القواعد واالأحكام ال�ضادرة 

عن حمكمة دبي يف التحكيم –اإعداد املكتبة القانونية 2013 �ص 30(.

وبطالنه قابلة لالستئناف إذا كان املحكمون مفوضني من الخصوم بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا رصاحة عن حق االستئناف أو 

كانت قيمة النزاع ال تزيد عن عرشة آالف درهم«. )محكمة متييز ديب.  طعن رقم 278/2008 طعن تجاري- بتاريخ 2009/4/14.  

حكم منشور يف مجموعة القواعد واألحكام الصادرة عن محكمة متييز ديب.  التحكيم بني اإلجراءات والشكليات. 2014 ص 625.  

نرش محاكم ديب).
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44
السؤال الرابع واألربعون

ما هي مقومات حكم التحكيم؟
)أو البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل 

عليها حكم المحكم(

االأم��ر  حجية  يك�ضب  للخ�ضوم  ملزم  بحكم  ينتهي  ق�ضائي  عمل  التحكيم  حكم 

املق�ضي مبجرد �ضدوره رغم اأن تنفيذه بقوة القانون يتوقف على الت�ضديق عليه 

من قبل الق�ضاء. فحكم التحكيم هو ذلك القرار الذي ي�ضدر عن هيئة التحكيم 

املنازعة  حل�ضم  التحكيم  ات��ف��اق  يف  اخل�ضوم  لها  خولها  التي  ال�ضلطة  على  بناء 

املطروحة عليها.

وبناء على ذلك واإن مل يطلب القانون اأن يت�ضمن حكم التحكيم جميع البيانات 

التي يجب اأن ي�ضتمل عليها حكم القا�ضي)1) الختالف التحكيم عن الق�ضاء من 

حيث اإن التحكيم عدالة اتفاقية، اإال اأنه اأوجب اتباع االأحكام وال�ضوابط اخلا�ضة 

بالتحكيم والتي ن�ضت عليها الفقرة اخلام�ضة من املادة 212 من قانون االإجراءات 

)1) عىل سبيل املثال مل يرش باب التحكيم الوارد يف القانون إىل تحرير مسودة للحكم واكتفى بإعداد الحكم يف نسخته األصلية 

والتوقيع عليها من قبل املحكمني. 

البيانات  ه��ذه  اإغ��ف��ال  على  ويرتتب  املتحدة)1).  العربية  االإم���ارات  لدولة  املدنية 

بطالن حكم التحكيم. فما هي هذه البيانات؟

بالرجوع للفقرة اخلام�ضة من املادة 212 املذكورة وبعد التاأكيد على �ضدور احلكم 

حكم  ي�ضتمل  اأن  وج��ب  وج��د  اإن  املخالف  ال���راأي  مع  مكتوباً  يكون  واأن  باالأغلبية 

التحكيم وبوجه خا�ض على:

 �ضورة من االتفاق على التحكيم.- 

ملخ�ض اأقوال اخل�ضوم وم�ضتنداتهم.- 

اأ�ضباب احلكم ومنطوقه.- 

تاريخ �ضدوره واملكان الذي �ضدر  فيه.- 

توقيعات املحكمني.- 

اأواًل: �ضم �ضورة من اتفاق التحكيم: العلة من ذلك متكني القا�ضي من التحقق 

التحكيم.  ات��ف��اق  م��ن  امل�ضتمدة  �ضلطتهم  ح���دود  يف  املحكمني  حكم  ���ض��دور  م��ن 

اتفاق  فحوى  على  التحكيم  حكم  ا�ضتمال  التحكيم  اتفاق  من  ب�ضورة  واملق�ضود 

معنى  عن  فيه  خ��روج  ال  ومبا  التحكيم  على  االتفاق  يفيد  ما  مت�ضمناً  التحكيم 

بنوده. ولتفادي التاأويل حول مدى دقة اإيراد فحوى اتفاق التحكيم، جرى العمل 

يف جل اأحكام التحكيم اأن يذكر �ضرط التحكيم بن�ضه عند عر�ض الوقائع. 

ثانياً: ملخ�ض اأقوال اخل�ضوم وم�ضتنداتهم: وهو عمل منهجي يتمثل يف �ضبط 

الطلبات واملالحظات التي لها تاأثري  مف�ضلي على نتيجة احلكم. والتلخي�ض يعني 

االجتهاد يف االختزال واحلو�ضلة على اأن ال يكون االختزال خماًل. فاملحكم غري 

)1)  نصت الفقرة 5 من املادة 41 من مرشوع القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة )صيغة 2017) عىل أنه: »يجب 

أن يشتمل حكم التحكيم عىل أسامء الخصوص وعناوينهم ونص اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم 

ومنطوق الحكم وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا، وتارخ ومكان صدوره«
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امل�ضائل واحلجج  باإيراد  بل هو مطالب  باإيراد جميع مقوالت اخل�ضوم،  مطالب 

اجلوهرية.

ثالثاً: اأ�ضباب احلكم ومنطوقه: يجب اأن يكون احلكم م�ضبباً واأن يكون منطوقه 

هو  الت�ضبيب  من  والغر�ض  ذلك)1)  بعد  وتنفيذه  عليه  للت�ضديق  قاباًل   �ضريحاً 

بالعدالة.  النزاع ليكون احلكم ناطقاً  املحكم على بذل اجلهد يف متحي�ض  حمل 

من  املحكم  يعفى  )ق��د  املنطوق  يف  راأي��ه  املحكم  عليها  حمل  التي  هي  فاالأ�ضباب 

امل�ضتند  التحكيم  هيئة  تعتمد  اأن  يجب  فال  الطرفني(.  باتفاق  وذل��ك  الت�ضبيب 

ثم  التغرميي،  بال�ضرط  عماًل  للمدعي  بالتعوي�ض  الهيئة  حتكم  ك��اأن  ونقي�ضه 

ت�ضرح باأن املدعي م�ضئول بدوره عن التاأخري. والتناق�ض يف التعليل يختلف عن 

التناق�ض  اإذ يعترب  التعليل )الذي ال ميثل �ضبباً الإبطال حكم التحكيم(.  �ضعف 

اإبطال احلكم  اأ�ضباب  �ضبباً من  في�ضبح  التعليل مطلقاً  انعدام  التعليل مبثابة  يف 

التحكيمي.

اإليه هيئة التحكيم اأي ما ق�ضت به، فهو جزء احلكم  اأما املنطوق فهو ما انتهت 

الذي يقبل التنفيذ. ومبا اأن املنطوق هو العبارات التي تف�ضل يف النزاع �ضراحًة 

فال ي�ضح اأن يهتدي ملنطوق احلكم من عبارات احلكم بطريقة اال�ضتنتاج.  وعلى 

وال��و���ض��وح يف �ضياغة ه��ذا اجل��زء م��ن حكمه الأن اخللل يف  ال��دق��ة  املحكم توخي 

ال�ضياغة ينعك�ض على التنفيذ. وقد اأكدت حمكمة متييز دبي ما �ضدر عن حكم 

ومل  منطوقه  من  التحكيم  ق��رار  خللو  احلكم  ببطالن  ق�ضى  ال��ذي  اال�ضتئناف 

يف�ضل ب�ضفة �ضريحة اأو �ضمنية.

ونظراً الأهمية منطوق احلكم �ضمن اأهم مقومات احلكم ال�ضليم،  نذكر فيما يلي 

تعليل حمكمة التمييز: »وكان البنّي من حكم التحكيم املذكور اأنه جاء مبهماً خالياً 

من اأي حكم مبنطوق حمدد ميكن تنفيذه، وكان عبارة عن بحث فقهي ا�ضتعر�ض 

)1) منطوق الحكم هو مجموع العبارات التي تفصل يف النزاع رصاحًة فال يصح أن يستفاد املنطوق من عبارات الحكم بطريقة 

االستنتاج.

فيه املحكم قائمة امل�ضتندات وما ورد بها وانتهى فيه اإىل اأن اأحد بنود االتفاق ال 

بيع  اتفاقية  باإبرام  واإمن��ا ميثل وع��داً  ال�ضريعة  راأي  املفعول يف  �ضاري  بيعاً  ي�ضكل 

و�ضراء منف�ضلة واأنه يف حالة اإبرام الطرفني لعقود خمتلفة يلزم التعامل مع اأي 

عقد من العقود ب�ضورة منف�ضلة وم�ضتقلة عن العقد االآخر الأن ال�ضريعة ال ت�ضمح 

ب�ضم عقدين اأو اأكرث، وا�ضرت�ضل املحكم يف �ضرح هذه امل�ضالة دون اأن ي�ضدر حكماً  

مبفهوم احلكم املحدد الذي له منطوقه واأ�ضبابه...«)1)

رابعاً: ذكر تاريخ ومكان �ضدور احلكم:  علة ذكر تاريخ �ضدور احلكم هي معرفة 

باب  وه��و  التعاقدي  اأو  القانوين  التحكيم  اأج��ل  خ��الل  ���ض��ادراً  ك��ان احلكم  اإذا  ما 

اإيداعه باملحكمة ذات النظر )عند من يقول  اأب��واب االإبطال، وحتديد ميعاد  من 

ب�ضرورة االإي��داع لدى املحكمة كما يف التحكيم عن طريق الق�ضاء يف االإم��ارات(، 

الزمن  العمل به مب��رور  اأن��ه ي�ضقط  الزمان باعتبار  العمل به يف  وكذلك حتديد 

)التقادم امل�ضقط(. اأما عن ذكر مكان �ضدور احلكم فبمعرفة املحكمة املخت�ضة يف 

النظر يف بطالن احلكم اأو الت�ضديق عليه. 

خام�ضاً: توقيع املحكم الذي نظر التحكيم: وعلة ذلك اأن التوقيع هو ال�ضند الذي 

ن�ضبة  التوقيع ال ميكن  دون  القانونية.  ومن  الناحية  املحكم من  بوجود  ي�ضهد 

احلكم للمحكم. واملق�ضود بحكم التحكيم منطوقه واأ�ضبابه. ويكمن احلل العملي

واإن كان توقيع جميع �ضفحات احلكم غري الزم  يف توقيع كافة �ضفحات احلكم 

كاف  غ��ري  فقط  املنطوق  على  حتتوي  التي  ال��ورق��ة  على  التوقيع  ولكن  ق��ان��ون��اً. 

ل�ضحة احلكم الأن الق�ضاء كما يرد يف املنطوق قد يرد يف االأ�ضباب.

هذا ومل توجب القوانني املنظمة للتحكيم النطق بحكم التحكيم اأو تالوة منطوقه 

يف جل�ضة علنية وال يكون ذلك الزماً اإال اإذا اتفق االأطراف عليه اأو قررته الهيئة 

اأو كان القانون االإجرائي الذي اتفق االأطراف على اتباعه ي�ضتوجب ذلك. ولكن 

)1) متييز ديب حكم رقم 314 لسنة 2011 عقاري )حكم غري منشور).
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ن�ضت القوانني مع االختالف يف بع�ض التف�ضيل على �ضكل حكم التحكم وهو:

اأن ي�ضدر احلكم كتابًة.- 

وجن�ضياتهم، -  وعناوينهم،  اخل�ضوم،  كاأ�ضماء  البيانات  بع�ض  ذكر  يت�ضمن  اأن 

و�ضورة من اتفاق التحكيم، وملخ�ض لطلبات اخل�ضوم واأقوالهم وم�ضتنداتهم، 

ومنطوق احلكم، وتاريخ ومكان اإ�ضداره، وتوقيع املحكمني على احلكم.

ذكر القرارات اجلزئية التي �ضبقت الو�ضول حلكم نهائي يف النزاع كالبت يف الدفع 

بعدم االخت�ضا�ض.

املحكمني يف منطوق احلكم  »وه��ي م�ضاورة بني  بعد مداولة  هذا وي�ضدر احلكم 

املحكمني  باجتماع  اإال  تتحقق  وال  به  النطق  وقبل  املرافعة  انتهاء  بعد  واأ�ضبابه، 

البع�ض وبح�ضورهم  املرافعة يف مكان واحد ويف مواجهة بع�ضهم  الذين �ضمعوا 

بالدعوى  يحيطوا  اأن  بعد  القانونية  واالأ�ضانيد  الواقعة  االأدل��ة  يناق�ضون  جميعاً 

وما قدم فيها من طلبات ودفاع وم�ضتندات عن ب�ضر وب�ضرية...« )حكم حمكمة 

التمييز  بدبي بتاريخ 2000/4/23 يف الطعن رقم 537/1999 طعن حقوق(.

45
السؤال الخامس واألربعون

هل يجوز للدولة )أو المؤسسات اإلدارية 
التابعة لها( طرفًا في التحكيم أن تتمسك 

بالحصانة القضائية باسم سيادة الدولة 
لرفض تنفيذ حكم التحكيم؟

يطرح هذا ال�ضوؤال م�ضاألة القبول بالتحكيم الدويل من قبل الدولة، وهل يعد هذا 

القبول تنازاًل عن احل�ضانة الق�ضائية التي تتمتع بها الدولة. واجلواب على ذلك 

ال ميكن للدولة التي وافقت على التحكيم اأن تتم�ضك بح�ضانتها الق�ضائية اأمام 

هيئة التحكيم يف التحكيم الدويل الأن املحكم الدويل ي�ضتمد �ضلطته من اتفاقية 

اأو م�ضارطة، وال  �ضواء كانت �ضرطاً حتكيمياً  الدولة  التي وافقت عليها  التحكيم 

ال��دويل من قبل  اأخ��رى. فقبول �ضرط التحكيم  ي�ضتمد �ضلطته من قانون دولة 

يعد  التحكيم  اتفاقية  على  والتوقيع  لها  التابعة  االإداري���ة  املوؤ�ض�ضات  اأو  ال��دول��ة 

غري  جهة  اأم��ام  النزاع  اأثري  اإذا  اأما  التحكيم)1).  لق�ضاء  الدولة  حل�ضانة  اإ�ضقاطاً 

)1) تفادياً ملا قد يحدث من مفاجآت لعدم معرفة املتعامل مع الدولة بتفاصيل القانون الدستوري الذي يحكم ترصفات الدولة، 

فكثرياً ما يفضل املتعامل مع الدولة  النص رصاحًة يف اتفاق التحكيم عىل نزول الدولة عن التمسك بالسيادة أو الحصانة سواء بالنسبة 

إلجراءات التحكيم أو بالنسبة لالعرتاف بالحكم الصادر فيه وتنفيذه.
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اجلهة التحكيمية فيبقى للدولة ح�ضانتها. ويتفرع عن التنازل عن احل�ضانة يف 

التحكيم �ضوؤااًل  اآخر يتعلق مبدى اإمكانية التنفيذ على ممتلكات الدولة. اأي هل 

التحكيم  حكم  تنفيذ  اإج��راءات  مواجهة  يف  بح�ضانتها  تتم�ضك  اأن  للدولة  ميكن 

باعتبارها من االإجراءات الق�ضائية ولي�ضت اإجراًء حتكيمياً؟.اإن مثل هذا امل�ضلك 

على افرتا�ض جوازه �ضوف يفرغ التحكيم من جدواه. فما جدوى قبول التحكيم 

ثم التن�ضل من تنفيذ احلكم ال�ضادر عن املحكمني بحجة احل�ضانة.

بالتنازل عن  تتعلق  العقد  م��ادة يف  االأط���راف بتخ�ضي�ض  ه��ذا وع��ادة ما تتحوط 

من  باحل�ضانة  الدفع  اأو  املطالبة  يحق  ال  اأن��ه  �ضراحة  بالن�ض  وذل��ك  احل�ضانة 

الدعاوى واإجراءات التنفيذ واحلجز اأو اأي اإجراءات قانونية اأخرى بخ�ضو�ض  اأي 

اإجراء قانوين اأو ق�ضائي قد ينتج عن اإبرام اأو تنفيذ العقد، ويقر الطرف بالتنازل 

املطلق عن تلك احل�ضانة اإن وجدت.

46
السؤال السادس واألربعون

هل ينفذ حكم التحكيم بالرغم من إبطاله 
من قبل محكمة بلد المنشأ؟

املن�ضاأ( ومل  )بلد  بلد معني  ال�ضوؤال مو�ضوع �ضدور حكم حتكيمي يف  يثري  هذا 

الق�ضية  ك�ضب  ملن  ميكن  فهل  فيه،  املخت�ضة  املحكمة  قبل  من  بالت�ضديق  يحَظ 

اأن يطلب تنفيذ هذا احلكم يف بلد اآخر )بلد التنفيذ(. اأي هل ميكن تنفيذ حكم 

التحكيم الذي اأبطلته املحاكم امل�ضرية على �ضبيل املثال، اأن ينفذ يف فرن�ضا؟.

هناك ثالثة اجتاهات ولكل اجتاه حجته:

االجتاه االأول والذي يرى اإمكانية تنفيذ احلكم يف بلد التنفيذ بالرغم من اإبطاله 

احلجج  على  الفرن�ضية  املحاكم  تتزعمه  ال��ذي  ال���راأي  ه��ذا  ويقوم  املن�ضاأ:  بلد  يف 

التالية:

 اأن حكم التحكيم لي�ض من�ضهراً  يف قانون دولة املن�ضاأ. فقا�ضي دولة املن�ضاأ هو - 

قا�ضي االإبطال ولي�ض قا�ضي التنفيذ. 

�ضلطة -  نعطي  ب��ل  املحاكم،  ك��ل  ع��ن  نيابة  احلكم  ح��ق  واح��د  لقا�ض  يعطى  ال 

تقديرية ملحاكم اأخرى لتديل بدلوها.
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االجتاه الثاين والذي يرى اأنه ال ميكن تنفيذ احلكم  يف بلد التنفيذ الذي اأبطل 

والتي تتمثل يف  التالية  االأ�ضا�ضية   ال��راأي على احلجة  املن�ضاأ: ويقوم هذا  بلد  يف 

اأرادوا اخل�ضوع  اإن االأط��راف ملا اختاروا بلداً معيناً  احرتام �ضلطان االإرادة، حيث 

حلكمه، فاإذا ما اأبطل احلكم مبقت�ضى اإج��راءات هذا البلد فال بد من االن�ضياع 

حلكمها.

ول��ك��ن يخ�ضعه  امل��ن�����ض��اأ،  بلد  بالكامل حكم  ينكر  وه���و  اجت���اه ال  ال��ث��ال��ث  االجت���اه 

تاماً،  اإنكاراً  املن�ضاأ  اإنكار حكم حمكمة  اأنه ال ميكن  ال��راأي  للمراقبة: وحجة هذا 

ولكن لقا�ضي التنفيذ اأن ينظر  يف احلكم الذي اأبطل. وال يرف�ض تنفيذه اإال يف 

احلاالت االأربع التالية: 

اإذا مل يتم اإعالن اخل�ضم.- 

اإذا جتاوز املحكم مهمته.- 

اإذا كان ت�ضكيل حمكمة التحكيم قد مت خالفاً التفاق التحكيم.- 

اإذا م�ض احلكم بالنظام العام.- 

وهناك من املخت�ضني من يو�ضي باعتماد التفرقة بني احلكم الذي اأبطل الأ�ضباب 

حملية ومثل ه��ذه االأح��ك��ام، ميكن االع���رتاف بها يف اخل��ارج وب��ني االأح��ك��ام التي 

اأبطلت الأ�ضباب دولية، ومثل هذه االأحكام ال ميكن االعرتاف بها.

47
السؤال السابع واألربعون

ما هي األهلية المطلوبة للجوء للتحكيم؟

اتفقت جل القوانني على اأنه ال ي�ضح االتفاق على اللجوء اإىل التحكيم اإال 

تطبيق  وبخ�ضو�ض  فيه)1).  املتنازع  احلق  يف  الت�ضرف  اأهلية  له  كانت  ممن 

ال�ضركات  ويف  املعنوية  ال�ضخ�ضية  قبل  م��ن  التحكيم  يف  الت�ضرف  اأه��ل��ي��ة 

بالتحديد، فقد ن�ضت املادة 103 من قانون ال�ضركات لدولة االإمارات العربية 

املتحدة على اأن جمل�ض االإدارة مبا له من �ضالحيات للقيام باالأعمال التي 

اإىل تفوي�ض  اأنه عند اللجوء للتحكيم يحتاج  اإال  يقت�ضيها غر�ض ال�ضركة، 

من اجلمعية العمومية ما مل يكن ذلك من�ضو�ض عليه يف نظام ال�ضركة اأو 

كانت مما يدخل بطبيعته يف غر�ض ال�ضركة))). 

)1) نصت الفقرة 4 من املادة 203 من قانون اإلجراءات املدنية  لدولة اإلمارات العربية املتحدة  عىل أنه: »ال يجوز التحكيم يف 

املسائل التي ال يجوز فيها الصلح وال يصح االتفاق عىل التحكيم إال ممن كانت له أهلية الترصف يف الحق محل النزاع«. ونصت املادة 

11 من قانون التحكيم املرصي رقم 27 لسنة 1994 عىل أنه: »ال يجوز االتفاق عىل التحكيم إال للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي 

ميلك الترصف يف حقوقه. وال يجوز التحكيم يف املسائل التي ال يجوز فيها الصلح«.

)2) نصت املادة 103 املذكورة عىل أنه: »يتوىل مجلس اإلدارة  جميع السلطات الالزمة للقيام باألعامل التي يقتضيها غرض الرشكة عدا 

ما احتفظ به القانون أو نظام الرشكة لجمعيته للعمومية،  ومع ذلك ال يجوز ملجلس اإلدارة عقد القروض آلجال تزيد عن ثالث سنوات 

أو بيع عقارات الرشكة أو املتجرأو رهن هذه األموال وإبراء ذمة مديني الرشكة من التزاماتهم أو إجراء الصلح واالتفاق عىل التحكيم 
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ويت�ضح اأن من يوقع على العقد املت�ضمن �ضرط التحكيم قد تكون له اأهلية 

ال�ضركة  اإل��زام  ي�ضتطيع  ال  ولكنه  للق�ضاء،  اللجوء  في�ضتطيع  فقط  االإدارة 

فهذه  التربع،  كاأهلية  اأك��رث   اأو  الت�ضرف  اأهلية  له  تكون  وقد  بالتحكيم)1). 

االأهلية متكن �ضاحبها من اإلزام ال�ضركة بالتحكيم. 

هذا بالن�ضبة ل�ضركة امل�ضاهمة. اأما بالن�ضبة لل�ضركة ذات امل�ضئولية املحدودة 

)التي لي�ض لها جمل�ض اإدارة( والتي لها مدير يتمتع عادة ب�ضالحيات وا�ضعة. 

ن�ض  اإذا  اإال  التحكيم  على  االت��ف��اق  يف  ال�ضالحية  له  اأن  يفرت�ض  وبالتايل 

النظام االأ�ضا�ضي على عدم �ضالحية املدير على االتفاق على التحكيم. وهو 

�ضرط �ضريح يف عدم �ضالحيته الدخول يف التحكيم. والنتيجة اأنه بالن�ضبة 

لل�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة يجب التاأكد من اأن مديرها لي�ض ممنوعاً 

من اإبرام اتفاقية حتكيم.

ونظرا الختالف القوانني يف مو�ضوع االأهلية، ميكن لهيئة التحكيم يف العقود 

الدولية اأن تطلب من ممثل ال�ضركة املحتكمة اأو املحتكم �ضدها االإدالء براأي 

ال�ضركة   اأن  يفيد  املعنوي  ال�ضخ�ض  ي�ضدر عن جهة خمت�ضة مبقر  قانوين 

املعنية لها االأهلية لتكون طرفاً يف ق�ضية حتكيمية.

ا�ضتهر فيها  باأن هناك بع�ض املدار�ض القانونية التي  هذا وجتدر املالحظة 

الق�ضاء مب�ضاندته للتحكيم ومنها القانون الفرن�ضي، فقد اعتربت يف مو�ضوع 

االأهلية باأن هناك قرينة باأن ممثل ال�ضركة له �ضالحية يف اللجوء للتحكيم. 

وح���ول م��دى ج���واز ال��ت��دارك عند ع��دم ال��ق��ي��ام بالتفوي�ض اخل��ا���ض وذل��ك 

ما مل تكن هذه الترصفات مرصحا بها يف نظام الرشكة أو كانت مام يدخل بطبيعته يف غرض الرشكة، ويف غري هاتني الحالتني يجب 

إلبرام هذه الترصفات أخذ موافقة الجمعية العمومية«. )تتعلق هذه املادة بالقانون القديم أي ما قبل القانون رقم )2) لسنة 2015).

)1) أهلية الترصف تختلف عن أهلية التقايض التي ال متنع من قيام  القارص واملحجور عليه بالتقايض، بينام ال ميلك القارص واملحجور 

عليه قبول التحكيم، كام أن ويل القارص والويص عىل املحجور ال ميلك قبول التحكيم نيابًة عن منظوريهم إال بإذن القايض ألنه ليس 

لهم أهلية الترصف يف أموالهم إال بإذن من القايض ويف األحوال املقررة قانونا.

بت�ضحيح البطالن باإجازة الحقة من املوكل، اأجابت حمكمة متييز دبي باأنه 

»ال ي�ضحح هذا البطالن اإجازة اخل�ضم املوكل الالحقة - والتي ينظر فيها- 

اأثناء مبا�ضرة اإجراءات التحكيم وقبل �ضدور حكم التحكيم ولي�ض بعد اإنهاء 

اإجراءات التحكيم و�ضدور حكم املحكمني وبعد رفع الدعوى للت�ضديق على 

حكم التحكيم اأو طلب اإبطاله. اأي اأن طلب االإجازة الالحقة اللتجاء الوكيل 

للتحكيم ال يكون بعد فوات اأوانها - كما هو احلال- باإجازة ت�ضرف الوكيل 

 191/2009 املاثلة...« )حمكمة متييز دبي. ق�ضية رقم  بالتحكيم يف الدعوى 

طعن مدين تاريخ اجلل�ضة 2009/9/13. قرار من�ضور يف كتاب املبادئ القانونية 

املقررة من حماكم متييز – دبي(، )انظر ال�ضوؤال رقم 26 املتعلق مبدى جواز 

جلوء امل�ضارب للتحكيم دون موافقة رب املال(.
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48
السؤال الثامن واألربعون

ما هي اآلثار المترتبة عن اعتبار التحكيم 
صيغة استثنائية قوامها الخروج عن الوالية 

العامة واألصلية للقضاء في الفصل في 
كافة الخصومات؟

من االآثار املرتتبة عن اعتبار التحكيم �ضيغة ا�ضتثنائية قوامها اخلروج عن الوالية 

العامة واالأ�ضلية للق�ضاء يف الف�ضل يف كافة اخل�ضومات، ميكن ذكر ما يلي:

يجب اأن يتم االتفاق على التحكيم بني الطرفني ب�ضفة تقطع ال�ضك.- 

ما -  على  املحكم  والي��ة  بق�ضر   وذل��ك  �ضيقا  تف�ضريا  التحكيم  اتفاقية  تف�ضر 

ان�ضرفت اإليه اإرادة املحتكمني اإىل عر�ضه عليه دون قيا�ض اأو تو�ضع.

االتفاق على التحكيم ب�ضاأن عقد معني ال ين�ضرف اإىل غريه من العقود. وبناء - 

على ذلك فاإن اتفاق الطرفني يف عقد معني على ف�ض ما قد ين�ضاأ بينهم من 

النزاع يف تنفيذه على التحكيم ال ين�ضرف اإىل ما قد يكون بينهم من عقود 

اأمثلة  التحكيم. ومن  �ضرط  فيها �ضراحًة على  االإحالة  يتم  اأخ��رى طاملا مل 

ذلك �ضرط التحكيم  يف العقد الرئي�ضي بني املالك واملقاول ال ميتد مفعوله 

ب�ضفة اآلية للعقد الذي يربط املقاول الرئي�ضي باملقاول من الباطن.

اإذا كان �ضرط التحكيم غري مقروء ومطبوع بخط رقيق بحيث يعجز االإن�ضان - 

عن قراءته فاإنه يعترب غري ملزم.

وجوب حتديد مو�ضوع النزاع يف م�ضارطة التحكيم اأو اأثناء املرافعة اأمام هيئة - 

التحكيم يعترب قرينة على ميل االأط��راف  اإرادة  ال��رتدد يف  اأن  التحكيم. كما 

للق�ضاء �ضاحب الوالية العامة.

�ضرورة ك�ضب اأهلية الت�ضرف اإذ اإن اأهلية االإدارة وحدها ال تخول للوكيل اأهلية - 

التحكيم. وهذا ما ذهبت اإليه جل القوانني املنظمة للتحكيم )انظر ال�ضوؤال 

رقم 47 املتعلق باأهلية التحكيم(.

املحاكم -  وت�����ض��رتد  التحكيم  اأم���ام  ال��ن��زاع  اإع����ادة  مينع  التحكيم  حكم  اإب��ط��ال 

اخت�ضا�ضها بنظره اإال اإذا اأبرم طريف اخل�ضومة اتفاقاً جديداً. هذا ما ذهبت 

اإليه حمكمة متييز دبي )طعن رقم 502 ل�ضنة 2002 حقوق- جل�ضة 2003/3/22( 

عندما قررت اأن »�ضدور حكم التحكيم يوؤدي اإىل ا�ضتنفاذ �ضلطة املحكم فيما 

املحكم  حكم  �ضدور  على  ويرتتب  التحكيم،  اتفاق  مبوجب  ن��زاع  من  ف�ضل 

انتهاء الغر�ض من �ضرط التحكيم �ضواء ق�ضت املحكمة بالت�ضديق على احلكم 

اأو ق�ضت باإبطاله الأي �ضبب ولو كان متعلقا ب�ضكل احلكم مما الزمه عدم جواز 

طرح ذات النزاع مرة اأخرى اأمام ذات املحكم ال�ضابق اأو  اأمام حمكم اآخر  اإال 

مبوجب اتفاق جديد بني طريف اخل�ضومة، فاإذ مل يتفق الطرفان على ذلك 

فاإنه يحق الأي منهما اأن يلجاأ للق�ضاء للف�ضل يف النزاع لزوال ال�ضبب الذي 

حجب والية املحاكم عن نظر الدعوى«.
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49
السؤال التاسع واألربعون

عند إبطال حكم التحكيم هل يجوز اإلبقاء 
على بعض أعمال خصومة التحكيم لالحتجاج 

بها في خصومة تحكيم جديدة  أو في 
خصومة ترفع أمام القضاء؟

وهو  التحكيم  حكم  �ضده  �ضدر  ال��ذي  الطرف  يجد  التحكيم  حكم  اإب��ط��ال  اأم��ام 

الطالب يف ق�ضية االإبطال �ضالته. فهو الذي يرغب يف الق�ضاء على اأي مفعول 

اإىل  التحكيم  حكم  بطالن  يعود  قد  ولكن  رغبته.  حتققت  وق��د  التحكيم  حلكم 

ك��اأن  عليه  م��اأخ��ذ  الطرفني  الأح��د  ولكن  الطرفني،  ح��ق  بجوهر  مت�ض  ال  اأ�ضباب 

ي�ضدر حكم التحكيم بعد جتاوز ميعاد �ضدور احلكم. ففي هذه احلالة قد تظهر  

اإرادة م�ضرتكة يف عدم اإدانة حكم التحكيم بكامله. ومنها االإبقاء على بع�ض اأعمال 

خ�ضومة التحكيم كاإثبات بع�ض احلقوق )وردت يف احلكم مو�ضوع البطالن(، عند 

رفع ق�ضية جديدة اأمام هيئة حتكيم اأخرى اأو حتى اأمام الق�ضاء. هذا هو م�ضمون 

ال�ضوؤال. 

التحكيم  خل�ضومة  اخلا�ضة  الطبيعة  اإىل  الرجوع  يتعني  ال�ضوؤال  على  لالإجابة 

التي تتميز  بحرية اأطراف النزاع يف اختيار القانون املو�ضوعي الذي يطبق على 

مو�ضوع النزاع. وكذلك االتفاق على االإجراءات التي حتكم النزاع والف�ضل فيه. 

كما اأنه الأطراف النزاع االتفاق على اإج��راءات اإثبات خمتلفة عن تلك التي ن�ض 

عليها القانون. واأمام هذه احلرية الوا�ضعة ال �ضيء مينع اأطراف النزاع يف ق�ضية 

اأب��ط��ل وذل��ك  حتكيمية ج��دي��دة االإب��ق��اء على بع�ض االإج����راءات م��ن احلكم ال��ذي 

بتحديدها حتديداً وا�ضحاً. اأما اإذا رفع االأطراف ق�ضية جديدة اأمام الق�ضاء فال 

يجوز لهم ذلك الأن امل�ضتقر عليه فقهاً وق�ضاًء اأن القواعد االإجرائية يف االإثبات 

اأمام الق�ضاء تتعلق بالنظام العام. هذا اجلواب املبدئي. ومع ذلك نرى اأن القا�ضي 

ال�ضهود  و�ضهادات  القرائن  اإىل  اللجوء  يف  يتوانى  ال  احلقيقة  عن  يبحث  ال��ذي 

وعموماً حرية االإثبات يف املادة التجارية بينما حكم التحكيم يحتوي على وقائع 

غري متنازع عليها واإثباتات موثقة فال يهملها القا�ضي اإهمااًل مطلقاً ليعتمد على 

اأدلة  اأدلة اأقل منها درجة. ولهذا ميكن اال�ضتناد اإىل ما حواه حكم التحكيم من 

يف االإثبات كالكتابة واالإقرار واليمني واخلربة وغريها دون اأن يكون القا�ضي اأو 

املحكم ملزماً بذلك.
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50
السؤال الخمسون

ما هي حدود اختصاص لجان مراجعة مشروع 
حكم المحكمين في التحكيم المؤسسي؟

اأحكام املحكمني وخا�ضة منها التي تتعلق بالتحكيم الدويل غري قابلة الأي وجه 

من اأوجه الطعن، اإال الطعن باالإبطال وهي حالة ا�ضتثنائية وال تت�ضمن النظر يف 

م�ضمون احلكم واإمنا النظر يف اجلوانب ال�ضكلية. علماً باأن اأحكام املحاكم ال ميكن 

اأن تكون عر�ضة للطعن باال�ضتئناف)1) اأوبالتمييز  اأو املراجعة وال ميكن اأن تكون 

اإال عر�ضة لالإبطال. كما اأن اأحكام املحكمني قد ت�ضدر عن هيئة حتكيم مكونة من 

فنيني غري خمت�ضني يف جمال االإجراءات.

وحر�ضاً من مراكز التحكيم على  تفادي اإبطال اأحكام املحكمني وهي عادًة ما تكون 

الأ�ضباب اإجرائية كما ذكر )احرتام حقوق الدفاع، وامل�ضاواة بني اخل�ضوم، و�ضدور 

احلكم يف االآجال، ودعوة االأطراف ح�ضب ال�ضيغ القانونية، وتطابق االأ�ضباب مع 

منطوق احلكم( فقد مت اإيجاد �ضيغة وقائية يف �ضكل تدقيق م�ضبق حلكم املحكمني 

)1)  إال يف بعض القوانني وهي نادرة جدا.

ولتفادي  تنفيذه  ل�ضمان  وذل��ك  واإ���ض��داره،  التحكيم  هيئة  قبل  من  توقيعه  قبل 

ح�ضول اأخطاء اإجرائية جوهرية من �ضاأنها اأن تكون �ضبباً يف اإبطال حكم املحكمني.

 وحتقيقاً  لذلك اتخذت جل مراكز التحكيم اإجراءات يف هذا ال�ضاأن نذكر منها على 

�ضبيل املثال املحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية بباري�ض.

االأخ��رى يف  املراكز  ال��دويل للم�ضاحلة والتحكيم مع  االإ�ضالمي  املركز  وي�ضرتك 

احلر�ض على �ضدور اأحكام تتوفر فيها املتطلبات االإجرائية يف املجال. واإىل جانب 

احلر�ض امل�ضرتك مع املراكز االأخرى )مراعاة �ضوابط �ضالمة االإجراءات(، ي�ضاف 

اإىل ذلك  احلر�ض على تفادي �ضدور اأحكام خمالفة لقاعدة �ضرعية اأ�ضا�ضية جممع 

عليها حيث اإن النظام االأ�ضا�ضي للمركز  يق�ضي باأن ت�ضدر االأحكام مبا ال يخالف 

الطريق  الرقابة ميهد  النوع من  فاإن هذا  وبالتايل  االإ�ضالمية.  ال�ضريعة  اأحكام 

لتنفيذ حكم التحكيم دون جدل اأو مماطلة اأو ت�ضويف وهذا هو الدافع االأ�ضا�ضي 

من تكوين جلنة خم�ض�ضة لهذا الغر�ض ن�ضت عليها املادة 37  من الئحة اإجراءات 

التحكيم وامل�ضاحلة. وحر�ضاً من املركز على تغطية مثل هذه الثغرات، فقد ن�ضت 

املادة 37 من الئحة اإجراءات التحكيم وامل�ضاحلة على تكوين هذه اللجنة و�ضبط 

�ضالحياتها.

1/50 م�ضمون املراجعة واجلهة املخت�ضة يف لوائح ونظم الهيئة الدولية للتحكيم 

التابعة للغرفة التجارية بباري�ض.

»الدرا�ضة  عنوان  حتت  بباري�ض  الدولية  التجارة  غرفة  نظام  من   27 امل��ادة  ن�ضت 

امل�ضبقة للحكم من قبل املحكمة الدولية للتحكيم« على اأنه: 

»قبل التوقيع على اأي حكم، يتعني على هيئة التحكيم اأن تعر�ض م�ضروع احلكم 

على املحكمة الدولية للتحكيم. ولهذه املحكمة اأن جتري التعديالت ال�ضكلية. كما 

ميكنها مع احرتام حرية قرار هيئة التحكيم، لفت نظر الهيئة اإىل م�ضائل تهم 

املحكمة  م�ضادقة  دون  حكم  اأي  اإ�ضدار  التحكيم  لهيئة  ميكن  وال  النزاع،  جوهر 
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للتحكيم هي  الدولية  املحكمة  فاإن  وعليه  �ضكال«.  للتحكيم على احلكم  الدولية 

اجلهة املخت�ضة بالنظر. وقد ن�ضت املادة االأوىل يف الفقرة )1( من النظام االأ�ضا�ضي 

على اأن مهمة املحكمة الدولية هي »ال�ضهر على �ضمان تطبيق نظام التحكيم لغرفة 

التجارة الدولية، وتتمتع بكامل ال�ضالحيات لتحقيق ذلك«. وتتكون املحكمة من 

رئي�ض، ونواب رئي�ض، واأع�ضاء، واأع�ضاء م�ضاعدين.

وتتمحور تو�ضيات املحكمة الدولية للتحكيم لهيئة التحكيم حول النقاط التالية: 

معاجلة ما يحدث من اأخطاء مادية يف احلكم.- 

لفت النظر اإىل اإغفال حتقيق بع�ض طلبات اخل�ضوم.- 

عدم الرد عن نقطة دفاع رئي�ضية.- 

2/50 خ�ضائ�ض احل�ل الذي اعتم�ده املرك��ز االإ�ضالمي الدويل للم�ضاحلة والتحكيم: 

اأوال: م�ضمون املراجعة: نظراً للمكانة املحورية لل�ضريعة االإ�ضالمية حيث اإن كل 

االأحكام ال�ضادرة اأمام املركز  يجب اأن تكون مطابقة الأحكام ال�ضريعة �ضواء ذكرت 

قانون  اإىل  اأ�ضري  اأو  التطبيق  واج��ب  كقانون  العبارة  ب�ضريح  ال�ضرعية  املرجعية 

تن�ضب  اأن  الطبيعي  من  يبدو  ال�ضرعية،  للمرجعية  اإ�ضارة  دون  التطبيق  واج��ب 

املراجعة على التاأكد من مطابقة احلكم الأحكام ال�ضريعة عموماً وللمذهب املعني 

اإذا مت حتديد مذهب فقهي بذاته، واإن كان ذلك نادر احل��دوث. كما يوؤخذ بعني 

االعتبار اجلوانب االإجرائية املعتادة التي ال يخلو منها اأي حكم حتكيم. ويف هذا 

اأن��ه: »يجوز  اإج��راءات التحكيم وامل�ضاحلة على  37 من الئحة  ال�ضدد ن�ضت امل��ادة 

لهيئة التحكيم اأن ترفع م�ضروع حكم التحكيم قبل توقيعه اإىل الهيئة ال�ضرعية 

التي يعتمدها املركز  وللهيئة ال�ضرعية اأن تدخل تعديالت �ضكلية على احلكم، ولها 

اأي�ضا اأن تلفت انتباه هيئة التحكيم اإىل م�ضائل مو�ضوعية لها عالقة بال�ضريعة 

االإ�ضالمية دون امل�ضا�ض مبا لهيئة التحكيم من حرية يف �ضياغة احلكم«. وتو�ضية 

اللجنة ال�ضرعية باإدخال التعديالت على احلكم ال يخرج عن اإحدى االفرتا�ضات 

االأربعة التالية:

�ضالمة احلكم من الناحية ال�ضرعية، وذلك بالتاأكد من عدم خمالفته الأحكام - 

ومبادىء ال�ضريعة االإ�ضالمية.

يف -  اللجنة  تدخل  جمال  يكون  بحيث  احلكم  �ضياغة  ب�ضاأن  مالحظات  اإب��داء 

املجال التحريري.

اإبداء مالحظات ب�ضاأن التعليل كاأن تكون النتيجة التي تو�ضل اإليها املحكمون - 

مقبولة لكن التعليل غري دقيق.

عليها، -  االط��الع  مت  التي  الوثائق  ب�ضاأن  اإجرائية  قانونية  مالحظات  اإب���داء 

ومدى احرتام مبداأ حرية الدفاع، وغريها.

ثانيا: ال�ضيغة اجلوازية لعر�ض احلكم على الهيئة ال�ضرعية اال�ضت�ضارية.

مقارنة مبا ورد بنظام املحكمة الدولية للتحكيم التي تفر�ض عر�ض م�ضروع احلكم 

التحكيم  اإج��راءات  التوقيع عليه، تن�ض الئحة  الدولية للتحكيم قبل  على املحكمة 

لعر�ض  م��دى احلاجة  ح��ول  نف�ضها  التحكيم  تقدير هيئة  37 على  امل��ادة  باملركز  يف 

التحكيم  هيئة  يعفي  اجل��وازي��ة  ال�ضيغة  واختيار  ال�ضرعية.  اللجنة  على  املو�ضوع 

وكذلك  املركز من اللجوء االآيل للجنة ال�ضرعية يف م�ضائل قد ال حتتاج الرجوع اإىل 

تلك اللجنة، اإما لو�ضوح احلل، اأو لطغيان اجلانب الفني للنزاع. والرجوع ب�ضفة اآلية 

اإذا كانت مكونة من مرجعيات  للجنة ال�ضرعية قد ال تتقبله هيئة التحكيم خا�ضة 

فقهية معروفة. كما اأن الرجوع اإىل اللجنة ال�ضرعية ب�ضفة اآلية قد يفهم منه وكاأن 

هذه اللجنة ت�ضكل طريقة من طرق التقا�ضي كاال�ضتئناف اأو التمييز. فبالرغم من 

على  و�ضاية  اأية  لها  فلي�ضت  ال�ضرعية  اللجنة  بها  تتمتع  قد  التي  املعنوية  ال�ضلطة 

هيئة التحكيم التي اختارها اأطراف النزاع اأو فو�ضوا املركز  باختيارها. ولكن الهدف 

�ضمعة  وتعزيز  التنفيذ  عند  احلكم  جناعة  �ضمان  هو  ال�ضرعية  اللجنة  وج��ود  من 

املركز كجهة خمت�ضة يف  ف�ض النزاعات يف ال�ضناعة املالية االإ�ضالمية.
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ثالثا: تكوين الهيئة ال�ضرعية اال�ضت�ضارية: نظراً للدمج بني اجلوانب االإجرائية 

وال�ضرعية يف م�ضمون املراجعة، يتعني اأن ت�ضم الهيئة ال�ضرعية يف ع�ضويتها على 

ال�ضرعي.  واالخت�ضا�ض  االإجرائي  وهما: االخت�ضا�ض  اثنني  اخت�ضا�ضني  االأق��ل 

ومبا اأن عمل اللجنة �ضوف يقت�ضر  على اإبداء املالحظات دون اإلزام هيئة التحكيم 

بذلك، فال يبدو من ال�ضروري اأن ت�ضم اللجنة ثالثة اأع�ضاء كما هو معتاد، ولكن 

يكتفى بع�ضوين: ع�ضو متخ�ض�ض يف فقه املعامالت املالية، وع�ضو متخ�ض�ض يف 

امل�ضائل االإجرائية.

من الناحية العملية ت�ضلم مالحظات مدونة من كل ع�ضو  اإىل هيئة حتكيم وتظل 

لهذه االأخرية احلرية يف املالحظات واال�ضتفادة من عدمه، وال يتعني على هيئة 

التحكيم اإبداء اأ�ضباب الإغفالها.

51
السؤال الحادي والخمسون

ما المقصود باستقاللية شرط التحكيم عن 
العقد الذي يحتويه؟ وما هي  اآلثار العملية 

المترتبة على ذلك؟

من ركائز  التحكيم املعا�ضر  وخا�ضة الدويل منه جند مبداأ ما يعرف يف القانون  

ب� »ا�ضتقاللية اتفاقية التحكيم »عن العقد مو�ضوع النزاع.

ما هو م�ضمون هذا املبداأ؟: يتلخ�ض م�ضمون هذا املبداأ اأن �ضرط التحكيم يعترب 

فالعقد  ي�ضمه.  ال��ذي  العقد  ع��ن  وم�ضتقل  ب��ذات��ه  مكتمل  التحكيم  على  اتفاقاً 

يت�ضمن االلتزامات االأ�ضا�ضية يف تنفيذ العقد، بينما وجد �ضرط التحكيم بالعقد 

لتنظيم اإجراءات التقا�ضي  بني االأطراف عند اإخالل اأحدهما بتلك االلتزامات. 

وبناء على ذلك فاإنه ال توؤثر على �ضرط التحكيم الدفوع ببطالن العقد يف  اللجوء 

وقد  باطل  والعقد  التحكيم �ضحيحا  �ضرط  يكون  فقد  التحكيم وال متنعه.  اإىل 

يبطل ال�ضرط التحكيمي ويبقى العقد �ضحيحا)1).

)1) وهذا ما ذهبت إليه محكمة متييز ديب عندما قررت أن »...بطالن العقد األصيل املربم بني الطرفني واملتضمن رشط التحكيم أو 

فسخه أو إنهائه ال مينع من أن يظل رشط التحكيم سارياً منتجاً ألثره ما مل ميتد البطالن إىل رشط التحكيم ذاته فيكون يف هذه الحالة 



159 158

100 سؤال وجواب حول التحكيم التجاري

اإن اعتماد مبداأ ا�ضتقالل اتفاق التحكيم يعطي للمحكم احلق يف النظر يف املنازعات 

املتعلقة ببطالن العقد االأ�ضلي الأنه ي�ضتمد �ضلطته منه. اأي اأن اإرادة االأطراف يف 

التحكيم م�ضتقلة عن العقد الذي يحتويه. اأما لو مت ربط �ضرط التحكيم بالعقد 

املحكم  حرمان  لوجب  االأ�ضلي،  للعقد  التحكيم  �ضرط  تبعية  اأي  النزاع  مو�ضوع 

من النظر يف البطالن الأنه ال ي�ضتطيع اأن يف�ضل يف عقد حمل بطالن هو م�ضدر 

�ضلطته. فاالدعاء باإبطال العقد املت�ضمن �ضرط التحكيم ال ميتد اإىل اإبطال اإرادة 

اأمام  نحن  وبالتايل  التحكيم.  طريق  عن  بالعقد  املتعلق  النزاع  بف�ض  االأط��راف 

عقدين منف�ضلني ولو وردا يف وثيقة واحدة.

ما هي مزايا هذا املبداأ؟: من املزايا العملية العتماد هذا املبداأ اأنه ي�ضمح بفتح باب 

ف�ض النزاع وي�ضد باب الذرائع. فلوال هذا املبداأ ال�ضتحال التحكيم ب�ضبب ادعاء 

اأحد الطرفني بطالن العقد �ضعياً منه الإعاقة التحكيم.  وحتى على افرتا�ض اأن 

العقد باطل فال ميكن تعطيل احلكم فيه من هيئة التحكيم. فذريعة منع اللجوء 

اإىل التحكيم بحجة بطالن العقد الذي ن�ض على التحكيم هي جمرد مزاعم ما 

اأو حمكماً(. ويف هذا املبداأ حت�ضني  مل ينظر فيها من اأهل االخت�ضا�ض )قا�ضياً 

االتفاق على التحكيم من اأ�ضباب ف�ضاد اأو بطالن العقد االأ�ضلي.

االأ�ضلي  العقد  عن  م�ضارطة(  اأو  )�ضرطاً  التحكيم  اتفاق  ا�ضتقالل  عن  ويرتتب 

النتائج التالية:

تختلف �ضحة العقد وبطالنه يف كل من العقدين. قد يكون العقد االأ�ضلي - 

باطاًل بينما يكون اتفاق التحكيم �ضحيحاً. والعك�ض بالعك�ض.

ف�ضخ اأو انف�ضاخ العقد االأ�ضلي ال يتبعه ف�ضخ اأو انف�ضاخ االتفاق على التحكيم.- 

ال أثر له وذلك باعتبار أن رشط التحكيم ذاته له استقالليته وموضوع خاص به، وكذلك الحال بالنسبة لثبوت صحة العقد األصيل 

وتنفيذه من قبل املتعاقدين أو أحدهام، فإنه ال ميتد إىل رشط التحكيم متى ثبت أنه تم االتفاق عليه ممن ال ميلك أهلية الترصف 

أو اتفاقاً برصف النظر عن موضوع العقد ذاته...« )محكمة متييز ديب بتاريخ 10/12/-2008 طعن  يف الحق محل التحكيم قانوناً 

اإلجراءات  بني  التحكيم  الصادرة عن محكمة متييز ديب يف  القواعد واألحكام  قرار منشور مبجموعة  رقم 164/2008 طعن مدين- 

واإلشكاليات 2014 ص 221. 

انتهاء مدة العقد االأ�ضلي ال تنهي اتفاقية التحكيم التي تبقى لت�ضتخدم - 

يف ت�ضوية النزاع.

التحكيم  م�ضارطة  اأو  التحكيم  �ضرط  ا�ضتقاللية  اأه��م خال�ضة يف مو�ضوع  ولعل 

عن العقد اأنه ال ميكن الأحد اأطراف العقد اأن يدفع ببطالن العقد االأ�ضلي حتى 

اأن تعطى الفر�ضة للنظر يف مدى جدية االدعاء  التحكيم بل يجب  يتن�ضل من 

اإذا عر�ض النزاع على املحكمة بغر�ض بطالن العقد املربم بني  بالبطالن. ولكن 

العقد  ت�ضمنه  ال��ذي  التحكيم  �ضرط  على  املنازعة  يكن مو�ضوعه  الطرفني ومل 

وحكمت املحكمة ببطالن العقد، فاإن �ضرط التحكيم يبطل معه. وهذا ما ذهبت 

»اأن��ه متى كان النزاع املطروح على املحكمة هو  اإليه حمكمة متييز دبي ملا ق�ضت 

ب�ضاأن  امل��ن��ازع��ة  ال��ط��رف��ني، ومل يكن مو�ضوعه  ب��ني  امل���ربم  االت��ف��اق  ب��ط��الن عقد 

فاإن  املطلوب احلكم ببطالنه،  العقد  الذي ت�ضمنه  التحكيم  �ضرط  االتفاق على 

ف��اإذا ما  املطروح عليها،  النزاع  الف�ضل يف ذلك  الوالية يف  املحكمة تكون �ضاحبة 

ق�ضت ببطالن العقد فاإن هذا البطالن ميتد اإىل كافة ما ا�ضتمل عليه من �ضروط 

 2008-/9/21 بتاريخ  دبي  التحكيم« )حمكمة متييز  �ضرط  والتزامات مبا يف ذلك 

الطعن رقم 122/2008 طعن مدين(.
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52
السؤال الثاني والخمسون

كيف يمكن التحول من نظام التحكيم الحر 
إلى التحكيم المؤسسي؟

النزاع دون  التحكيم لف�ض  العقود على �ضيغة  الن�ض يف  توجد هذه احلالة عند 

االإ�ضارة اإىل مركز حتكيم بعينه ودون ذكر كيفية ت�ضكيل هيئة التحكيم. فالعقد 

يعرب  عن اإرادة التحكيم دون تف�ضيل. وبعد ذلك يرغب اأطراف النزاع يف عر�ض 

الق�ضية على مركز حتكيم (حتكيم موؤ�ض�ضي(. فاإذا مل ين�ضاأ النزاع بعد، فعلى طريف 

ال�ضريحة  االإرادة  تو�ضيح  يت�ضمن  االأ�ضلي  للعقد  تكميلياً  عقداً  يعدا  اأن  النزاع 

الذي  التحكيم  مركز  على  بالن�ض  وذل��ك  املوؤ�ض�ضي،  التحكيم  باختيار  للطرفني 

اجتهت اإليه اإرادة الطرفني. اأما اإذا ن�ضب اخلالف بني الطرفني، فيمكن ت�ضمني 

التحكيم املوؤ�ض�ضي يف وثيقة التحكيم الأن هذه الوثيقة االأخرية هي التي تت�ضمن 

الواجب  والقانون  التحكيم،  هيئة  ت�ضكيلة  حيث  من  لالأطراف  النهائية  االإرادة 

التطبيق واملدة وغريها من امل�ضائل التي ت�ضمن عادة يف وثيقة التحكيم.  ومثل 

هذا التحول يفرت�ض تفهماً بني الطرفني الأهمية التحكيم املوؤ�ض�ضي.

ومن نتائج هذا التحول اال�ضتفادة من االإجراءات املن�ضو�ض عليها يف نظم ولوائح 

مركز التحكيم الذي مت اختياره من قبل اأطراف النزاع )انظر الفرق بني التحكيم 

احلر والتحكيم املوؤ�ض�ضي يف ال�ضوؤال رقم 8 اأعاله(.

هذه  حتقيق  اإن  احل��ر؟  للتحكيم  املوؤ�ض�ضي  التحكيم  من  التحول  ميكن  هل  لكن 

التوقيع على م�ضارطة حتكيم  الرغبة )واإن كانت نادرة احل��دوث( ممكن ب�ضرط 

اأطراف النزاع عن عدولهم على التحكيم املوؤ�ض�ضي واللجوء للتحكيم  يعرب فيها 

وكذلك  املوؤ�ض�ضي  التحكيم  مزايا  فقدان  من  التاأكد  النزاع  اأط��راف  وعلى  احل��ر. 

عدم اإمكانية الرجوع للتحكيم املوؤ�ض�ضي )الذي مت الرتاجع عنه( باالإرادة املنفردة. 

وقد ح�ضل اأن القا�ضي امل�ضاند قد اتخذ اإجراءات يف حتويل التحكيم املوؤ�ض�ضي اإىل 

حتكيم حر، كما يظهر يف الق�ضية التي رف�ضت فيها الغرفة التجارية بباري�ض اإدارة 

اإجراءات التحكيم ب�ضبب ت�ضمن �ضرط التحكيم بع�ض ال�ضروط التي تخالف نظام 

الغرفة)1). وملا عر�ض االأمر على املحكمة )القا�ضي امل�ضاند( دعت املحكمة املحكمني 

املختارين من قبل اأطراف النزاع لتعيني حمكم ثالث رئي�ضاً للهيئة. واإذا مل يتفق 

املحكمان على تعيني حمكم ثالث فتعينه الغرفة. وبذلك يكون احلكم الق�ضائي 

قد حول التحكيم من ال�ضيغة املوؤ�ض�ضية اإىل ال�ضيغة احلرة وذلك �ضعيا منه الإنقاذ 

عملية التحكيم وفق مالب�ضات الق�ضية املعرو�ضة.

)1) تتمثل الرشوط املعرتض عليها فيام ييل:

 أوالً:  أن تعيني املحكمني من أطراف النزاع ال يخضع ملصادقة أو رفض الغرفة.

 ثانياً: عدم خضوع الحكم الصادر عن هيئة التحكيم للمراجعة الداخلية املعتمدة يف نظام الغرفة.
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53
السؤال الثالث والخمسون

ما هو مصير حكم المحكمين الذي أبطلته 
المحكمة بناء على طلب في البطالن،

 أو برفض المصادقة عليه؟

يفرت�ض هذا ال�ضوؤال اأن اأح��د اأط��راف التحكيم )وه��و  ع��ادة الطرف ال��ذي �ضدر 

�ضده حكم التحكيم( قد طلب من املحكمة اإبطال حكم املحكمني لالأ�ضباب التي 

حددها القانون، اأو  اأن الطرف الذي  �ضدر لفائدته حكم التحكيم قد طلب من 

املحكمة الت�ضديق على احلكم رغبة منه للت�ضديق على احلكم، ورف�ضت املحكمة 

ذلك  فما هي النتيجة التي ترتتب عن هذا البطالن؟

االأ�ضل اأن احلكم ببطالن حكم التحكيم يوؤدي اإىل زوال هذا احلكم واعتباره كاأن 

بها منذ �ضدور حكم  التي كان يحظى  به  املق�ضي  االأم��ر  مل يكن. ويفقد حجّية 

التحكيم. ومن اآثار احلكم بالبطالن نذكر ما يلي :

اإج���راءات -  بع�ض  كانت  واإذا  احلكم  لهذا  التنفيذية  ال�ضيغة  اإع��ط��اء  يجوز  ال 

التنفيذ قد اتخذت فاإنها حمكومة بالزوال الأنها بنيت على حكم باطل.

تبطل االأحكام التف�ضريّية والت�ضحيحّية بزوال احلكم االأ�ضلي.- 

اإلغاء اإجراءات التحكيم التي �ضدر فيها هذا احلكم مبا فيها طلب التحكيم. - 

 -

يطرح هذا املو�ضوع جمموعة من الت�ضاوؤالت، نعر�ض اأهمها:- 

هل ميكن اأن يتوجه اأطراف النزاع اإىل الق�ضاء بناء على اأن �ضيغة التحكيم قد - 

ا�ضتنفذت، اأم هل يتم اإعادة النظر يف احلكم الذي اأ�ضدره املحكمون وهل بنف�ض 

املحكمني اأو بغريهم؟.

املعتمدة )حتكيماً -  لل�ضيغة  اآخ��ر. وهل  لتحكيم  اللجوء من جديد  هل ميكن 

اأو حكم املحكمة( اأن تاأخذ بعني االعتبار ما مت اتخاذه من قرارات واإجراءات 

�ضدرت عن هيئة التحكيم التي اأبطل حكمها؟.

ال�ضرط -  االإبطال خلاًل يف  �ضبب  اأث��ر يف ذلك )ك��اأن يكون  االإبطال  ل�ضبب  هل 

التحكيمي نف�ضه اأو خلل يف االإجراءات التي اتخذتها هيئة التحكيم، اأو خلل يف 

تعيني خبري مثال(

اختلفت القوانني يف هذا املجال. فهناك بع�ض القوانني ترى اأن املحكمة التي نق�ضت 

احلكم هي التي تنظر يف النزاع من جديد )انظر املادة19 من نظام التحكيم يف اململكة 

العربية ال�ضعودية( التي ن�ضت على اأنه »اإذا قدم اخل�ضوم اأو اأحدهم اعرتا�ضاً على 

حكم املحكمني خالل املدة املن�ضو�ض عليها يف املادة ال�ضابقة تنظر اجلهة املخت�ضة 

اأ�ضاًل بنظر النزاع يف االعرتا�ض، وتقرر اإما رف�ضه وت�ضدر االأمر بتنفيذ احلكم، اأو 

قبول االعرتا�ض وتف�ضل فيه«. وذهب يف هذا االجتاه القانون الفرن�ضي الذي ن�ض 

اأن تنظر يف الق�ضية  األغت احلكم  اأنه يف التحكيم الداخلي على املحكمة التي  على 

يف حدود مهمة املحكمني اإال اإذا راأت اإرادة اأطراف النزاع خالف ذلك )املادة 1485من 

جملة املرافعات املدنية الفرن�ضية(. كما اأن االإبطال اإذا كان جزئياً فاإنه اليوؤثر اإال 

اتفاقية  البطالن مبنيا على بطالن  واإذا كان �ضبب  االإبطال.  على اجلزء مو�ضوع 

التحكيم اأو انتهاء مفعولها فاإنه ال يبقى للحكم ال�ضادر اأي اأثر.
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اأما من ناحية فقه الق�ضاء فقد ق�ضت حمكمة متييز دبي )طعن رقم 502 ل�ضنة 2002 

حقوق- جل�ضة 2003/3/22( بعدم التمييز بني بطالن احلكم ل�ضبب يتعلق بال�ضرط 

اأو ل�ضبب يتعلق ب�ضكل احلكم و«اأن �ضدور حكم التحكيم يوؤدي اإىل ا�ضتنفاذ �ضلطة 

على �ضدور حكم  التحكيم، ويرتتب  اتفاق  ن��زاع مبوجب  ف�ضل من  فيما  املحكم 

على  بالت�ضديق  املحكمة  ق�ضت  �ضواء  التحكيم  �ضرط  من  الغر�ض  انتهاء  املحكم 

احلكم اأو ق�ضت باإبطاله الأي �ضبب ولو كان متعلقا ب�ضكل احلكم مما الزمه عدم 

جواز طرح ذات النزاع مرة اأخرى اأمام ذات املحكم ال�ضابق اأو اأمام حمكم اآخر اإال 

مبوجب اتفاق جديد بني طريف اخل�ضومة، فاإذا مل يتفق  الطرفان على ذلك فاإنه 

ال��ذي حجب  ال�ضبب  ل��زوال  النزاع  للف�ضل يف  للق�ضاء  يلجاأ  اأن  الأي منهما  يحق 

والية املحاكم عن نظر الدعوى«.

54
السؤال الرابع والخمسون

هل يمكن للقضاء أن يتخذ إجراءات تحفظية 
والقضية منشورة أمام هيئة التحكيم؟ 

وهل من أمثلة عملية في ذلك؟

اإن وجود اتفاقية حتكيم و�ضروع هيئة التحكيم يف النظر يف الق�ضية ال مينع 

اأحد طريف النزاع من اللجوء اإىل الق�ضاء امل�ضتعجل وذلك للقيام باالإجراءات 

اأي  ذل��ك  يف  ولي�ض  التاأخري.  تقبل  ال  التي  احلقوق  على  للحفاظ  ال��الزم��ة 

واحل��ق  متوفرة.  التحفظية  ل��الإج��راءات  اللجوء  اأ�ضباب  دام��ت  م��ا  تناق�ض 

اأم��ام هيئة  الق�ضية من�ضورة  كانت  ول��و  يتم  التحفظية  االإج���راءات  يف طلب 

التحكيم. ومن اأمثلة ذلك حق اأحد طريف النزاع يف التقدم بطلب اأمام الق�ضاء 

امل�ضتعجل بغر�ض االإذن بوقف تداول االأ�ضهم ريثما يتم البت يف النزاع. ومن 

االأمثلة كذلك طلب اأحد طريف النزاع للقا�ضي اال�ضتعجايل بتجميد تنفيذ 

كل اأو بع�ض قرارات جمل�ض االإدارة اأو اجلمعية العمومية ريثما يتم النظر يف 

�ضحة القرارات التي اتخذها جمل�ض االإدارة اأو اجلمعية العمومية واملعرو�ضة 

على هيئة التحكيم للنظر.
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وقد ن�ضت املادة 13 من قانون التحكيم االأردين رقم )31( ل�ضنة 2001 على اأنه: 

»ال مينع اتفاق التحكيم اأي طرف الطلب من قا�ضي االأمورامل�ضتعجلة، �ضواء 

اأو  اإج��راء وقتي  اأي  اأثناء �ضريها، اتخاذ  اأو  التحكيم  اإج��راءات  البدء يف  قبل 

اأ�ضول املحاكمات املدنية،  حتفظي وفقا لالأحكام املن�ضو�ض عليها يف قانون 

ويجوزالرجوع عن تلك االإجراءات بالطريقة ذاتها.«

القانون  م�ضروع  م��ن    18 امل���ادة  م��ن  االأوىل  الفقرة  ن�ضت  ال�ضدد  ه��ذا  ويف 

االحتادي يف دولة االإمارات العربية املتحدة ل�ضنة 2017 املتعلق بالتحكيم على 

حق املحكمة »اأن تاأمر –بناء على طلب اأحد االأطراف اأو بناء على طلب هيئة 

التحكيم- باتخاذ تدابري موؤقتة اأو حتفظية- وفقا ملا تراه �ضروريا- اإجراءات 

التحكيم القائمة اأو املحتملة، �ضواء قبل البدء يف اإجراءات التحكيم اأو اأثناء 

�ضري تلك االإجراءات«.  واأ�ضافت الفقرة الثانية من نف�ض املادة تو�ضيحا مهما 

وهو اأنه »ال يرتتب على اتخاذ التدابري امل�ضار اإليها يف البند ال�ضابق من هذه 

املادة وقف اإجراءات التحكيم، وال يعد تنازال عن اتفاق التحكيم«.

هذا وبخ�ضو�ض االإجراءات املوؤقتة اأو التحفظية فاإن الفقرة االأوىل من املادة 

21 من م�ضروع القانون االحتادي للتحكيم لدولة االإمارات العربية املتحدة 

ل�ضنة 2017 قد اأجازت لهيئة التحكيم بناء على طلب اأي من االأطراف »اأو من 

تلقاء نف�ضها« اأن تاأمر اأياً منهم باتخاذ ما تراه من تدابري موؤقتة اأو حتفظية 

تقت�ضيها طبيعة النزاع، وبوجه خا�ض:

االأمر باملحافظة على االأدلة التي قد تكون جوهرية يف حل النزاع. اأ. 

اتخاذ التدابري الالزمة على الب�ضائع التي ت�ضكل جزءاً من مو�ضوع النزاع،  ب. 

مثل االأمر باإيداعها  لدى �ضخ�ض ثالث اأو بيع الب�ضائع املعر�ضة للتلف.

قرار  تنفيذ  بوا�ضطتها  ميكن  التي  واالأم���وال  امل��وج��ودات  على  املحافظة  ج�. 

الحق.

اإبقاء احلال اأو اإعادته اإىل ما كان عليه اإىل حني الف�ضل يف النزاع. د. 

االأمر بالقيام باإجراء ملنع حدوث �ضرر حايل اأو و�ضيك اأو م�ضا�ض بعملية  ه�. 

التحكيم، اأو االأمر باالمتناع عن القيام باإجراء ميكن اأن ي�ضبب ال�ضرر اأو 

امل�ضا�ض بالتحكيم.

اتخاذ  النزاع �ضالحية  اأط��راف  منح  القانون من  م�ضروع  يكتِف  وبذلك مل 

اإىل  للجوء  احل��اج��ة  دون  نف�ضها  التحكيم   لهيئة  التحفظية  االإج�����راءات 

الق�ضاء،بل قد اأعطى �ضالحية مبا�ضرة لهيئة التحكيم باتخاذ تدابري موؤقتة 

اأو حتفظية من تلقاء نف�ضها.
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55
السؤال الخامس والخمسون

ما هي الصيغ واإلجراءات المتبعة من 
قبل هيئة التحكيم في التداول والنقاش 

للوصول إلى اتخاذ قرار في التحكيم )الحكم 
التحكيمي(؟ 

ال توجد هناك اإجراءات حمددة يف هذا املجال. ولهيئة التحكيم اأن تتخذ االإجراءات 

املنا�ضبة لتحديد كيفية اتخاذ قرارها. ولرئي�ض الهيئة دوراً اأ�ضا�ضياً يف املو�ضوع)1). 

ولكن التطبيق قد اأفرز اآليات متنوعة ينتهجها رئي�ض هيئة التحكيم نذكر بع�ضها:

هناك من روؤ�ضاء الهيئات التحكيمية من يرغب يف اإدارة التداول بالتدرج.- 

ح�ضب ترتيب امل�ضائل واقعاً وقانوناً، وذلك بو�ضع ا�ضتمارة على ذمة املحكمني - 

معدة �ضلفاً تدون فيها املالحظات االأ�ضا�ضية.

قرار -  م�ضروع  تقدمي  حمكم  كل  من  يطلب  من  الهيئات  روؤ���ض��اء  من  وهناك 

اأن  ال�ضيغة  هذه  مزايا  ومن  بالنزاع.  املطروحة  امل�ضائل  كل  اأو  بع�ض  يتناول 

ت�ضرك املحكمني فعلياً يف ت�ضور احللول وتوزيع االأدوار بينهم.

)1) انظر التفصيل الوارد بالسؤال 57 املتعلق بصالحيات ودور رئيس هيئة التحكيم. 

للتداول ب�ضاأن -  وهناك من يذهب مبا�ضرة لتحقيق الهدف حيث يفتح نقا�ضاً 

احللول املتاحة ويتم التعليل يف حينه اأو يف وقت الحق.

قد يقدم رئي�ض الهيئة مقرتحاً من عنده يعر�ضه للنقا�ض على بقية االأع�ضاء.- 

اأن يتم اخ��ت��ي��ار �ضيغة -  امل��ه��م  اأن���ه لي�ض ه��ن��اك ح��ل��واًل حم���ددة.  وه��ك��ذا يت�ضح 

والتم�ضك بها والعمل على �ضوئها. ويف كل احلاالت فاإنه بتعدد اجلل�ضات وما 

الرئي�ض  فعلى  االإجرائي  امل�ضتوى  وعلى  احللول.  تتبلور  نقا�ض  من  يتخللها 

اتخاذ زمام املبادرة واقرتاح االإجراءات على املحكمني. واإذا كان رئي�ض الهيئة 

من الق�ضاة فعادة ما يتم �ضحب ما يجري يف املحاكم يف جمال املداوالت.



171 170

100 سؤال وجواب حول التحكيم التجاري

56
السؤال السادس والخمسون

ما المقصود بقاعدة اختصاص هيئة 
التحكيم بالنظر في اختصاصها وهل هناك 

استثناءات لهذه القاعدة؟

اخت�ضا�ض  التحكيم من  اخت�ضا�ض هيئة  بعدم  الدفع  اأن  القاعدة يف  تتمثل هذه 

الهيئة نف�ضها بحيث ال يعر�ض البت يف مو�ضوع االخت�ضا�ض عند املنازعة فيه اإال 

املو�ضوع  اإذا عر�ض  الهيئات. ونتيجة لذلك  التحكيم قبل غريها من  اأم��ام هيئة 

اأن تعلن عدم  املحكمة  التحكيم نظرها فيه، فعلى  اإب��داء هيئة  املحكمة قبل  على 

العملية  املزايا  املو�ضوع. ومن  التحكيم قرارها يف  اإ�ضدار هيئة  اخت�ضا�ضها حتى 

اإج��راءات  �ضري  اأو قطع  تاأخري  النزاع من  اأط��راف  اأح��د  اأنها متنع  القاعدة  لهذه 

يف  للنظر  للمحاكم  بلجوءه  وذل���ك  ال�ضبهة  مب��ج��رد  اأو  ح��ق  وج��ه  دون  التحكيم 

يف  التحكيم  هيئة  نظر  اأن  يعني  ال  ه��ذا  ولكن  التحكيم.  هيئة  اخت�ضا�ض  م��دى 

اخت�ضا�ضها يفر�ض حتماً على املحاكم وال يكون عر�ضة للطعن.  فمن حق اأطراف 

النزاع الطعن يف اخت�ضا�ض هيئة التحكيم بتقدمي طلب للمحكم يكون موازيا مع 

اإجراءات التحكيم اأو ب�ضيغة طلب اإبطال حكم املحكمني.

للوقت يكون من  اأن��ه ك�ضباً  ب��اأن هناك بع�ض القوانني ترى  االإ���ض��ارة  هذا وجت��در 

االأوفق اأن تنظر املحكمة يف عدم اخت�ضا�ض هيئة التحكيم دون ترقب �ضدور حكم 

للطعن فيه باالإبطال.

اأما اال�ضتثناء فيكمن يف اأن للقا�ضي احلق يف النظر يف اخت�ضا�ض املحكم اإذا تبني 

املجال  القا�ضي  وبالتايل ال يرتك  باطلة بطالناً مطلقاً  التحكيم  اتفاقية  اأن  له 

االتفاق  بطالن  ليقرر  بنف�ضه  يتدخل  بل  اخت�ضا�ضها،  يف  للنظر  التحكيم  لهيئة 

واإعالن اخت�ضا�ضه.

هذا وجتدر االإ�ضارة باأن الفقرة االأوىل من املادة 19 من م�ضروع القانون االحتادي 

يتفق  مل  »م��ا  اأن��ه:  على   )2017 )ل�ضنة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  للتحكيم 

االأطراف على خالف ذلك، تف�ضل هيئة التحكيم يف اأي دفع يتعلق بعدم اخت�ضا�ضها 

مبا يف ذلك الدفع املبني على عدم وجود اتفاق اأو بطالنه اأو عدم �ضموله ملو�ضوع 

النزاع، ولهيئة التحكيم اأن تف�ضل يف ذلك اإما بقرار متهيدي اأو يف حكم التحكيم 

النهائي ال�ضادر حول مو�ضوع النزاع«)1).

)1)  نصت الققرة الثانية من املادة 19 املذكورة عىل إمكانية الطعن أمام املحكمة يف  القرار التمهيدي الذي اتخذته هيئة التحكيم 

بشأن تأكيد اختصاصها. ويكون قرار املحكمة غري قابل للطعن.
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57
السؤال السابع والخمسون

ما هو دور وصالحية 
رئيس هيئة التحكيم؟

تخ�ضي�ض  يتم  مل  التحكيم،  هيئة  رئي�ض  يوؤديه  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  من  بالرغم 

�ضالحيات معينة للرئي�ض �ضواء يف القوانني اأو يف النظم االأ�ضا�ضية ملراكز التحكيم، 

وينظر لرئي�ض الهيئة على اأنه عن�ضر من عنا�ضر الهيئة. ولكن يف الواقع قد يكون 

جناح اأو ف�ضل الهيئة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة ومهارة الرئي�ض يف اإدارة اجلل�ضات 

التحكيمية ومتابعة اإجراءات التحكيم �ضواء كان التحكيم حراً اأو موؤ�ض�ضياً)1).

ونبني فيما يلي بع�ض اأ�ضباب اأهمية ودور رئي�ض هيئة التحكيم:

يتم اختيار رئي�ض هيئة التحكيم من خالل عملية ي�ضرتك فيها اأطراف النزاع - 

اإجماعاً حوله مقارنة  اأن هناك  اأو املحكمون املعينون من قبلهم. وهذا يعني 

باملحكم الذي يعينه كل طرف وفق اختياره. فقد ال يحظى بال�ضرورة بثقة 

الطرف االآخر ولو مل يعرت�ض على تعيينه عن طريق الرد.

الدور املرجح املناط بعهدته يف حالة عدم حتقق اإجماع اأو اأغلبية لدى اأع�ضاء - 

)1) ذكرنا يف سياق الجواب عىل السؤال 55 أعاله بعض وظائف رئيس هيئة التحكيم عند إدارته للقضية التحكيمية.

افرت�ضت  التي  القوانني  بع�ض  القرار يف  باتخاذ  ينفرد  وقد  التحكيم.  هيئة 

الرئي�ض  راأي  ه��و  احل��ا���ض��م  ف��ال��راأي  كلهم.  التحكيم  هيئة  اأع�����ض��اء  اخ��ت��الف 

)القانون ال�ضوي�ضري على �ضبيل املثال(.

�ضبط اجلل�ضات واإداراتها واإن كانت توؤخذ باأغلبية املحكمني. اأما عن االإدارة - 

الفعلية للجل�ضات فلرئي�ض الهيئة دور يف توجيه املناق�ضات واحلد منها اإذا ما 

نظر  اإىل وجهات  االنحياز  يفيد  ما  االأع�ضاء يف اجلل�ضة  اأح��د  تدخل  راأى يف 

الطرف الذي عينه حتى ال مت�ض هيبة وم�ضداقية هيئة التحكيم. كما يتوىل 

الرئي�ض توجيه ا�ضتي�ضاحات اأع�ضاء الهيئة اإىل االأطراف بنف�ضه.

النظر -  ال�ضادرة عن تقليب وجهات  املداولة  الأهمية  املداولة: نظراً  ال��دور يف 

للو�ضول اإىل اأ�ضلم احللول واأعدلها، فلرئي�ض الهيئة اتخاذ االإجراءات املنا�ضبة 

وتوجه  الق�ضية  مالب�ضات  وف��ق  ي��رى  فقد  امل��داول��ة.  وراء  الغر�ض  لتحقيق 

بع�ض االأع�ضاء اإعادة بحث امل�ضائل التي يحتمل ح�ضول خالف حول تكييفها 

وتطبيق حكم القانون عليها. وقد يطلب من اأع�ضاء الهيئة االإجابة على اأ�ضئلة 

اأحد  يكلف  االإج��اب��ات يف جل�ضة مداولة الحقة. وقد  تناق�ض  اأن  حم��ددة على 

املحكمني بتويل حترير حكم التحكيم، على اأن تبقى لبقية املحكمني الرقابة 

على حمتواه. واإذا كان االأ�ضل اأن يرجئ الرئي�ض اإبداء راأيه حلني �ضماع اأراء 

اأع�ضاء الهيئة، اإال اأنه ميكنه اإبداء راأيه منذ البداية وطرحه للنقا�ض.

وفق بع�ض القوانني ميكن لرئي�ض هيئة التحكيم اأن ي�ضدر حكم التحكيم طبق - 

راأيه اإذا مل حت�ضل اأغلبية وهي حالة اختالف كل اأع�ضاء هيئة التحكيم على 

راأي واحد. ونذكر يف هذا ال�ضياق ما ن�ضت عليه الفقرة الثانية من املادة 41 من 

املتحدة )ل�ضنة  العربية  االإم��ارات  القانون االحتادي للتحكيم لدولة  م�ضروع 

2017( على اأنه: »ي�ضدر حكم التحكيم باأغلبية االآراء اإذا كانت هيئة التحكيم 

م�ضّكلة من اأكرث من حمكم، واإذا ت�ضعبت اآراء املحكمني بحيث ال تتحقق معها 
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االأغلبية، اأ�ضدر رئي�ض هيئة التحكيم احلكم، اإال اإذا اتفق االأطراف على خالف 

ذلك...«

وخال�ضة القول يف ذلك اأن اأهمية رئي�ض هيئة التحكيم لها ما يربرها فهو الذي 

ي�ضبط االإج��راءات، ويحدد تاريخ اجلل�ضات، وي�ضبط جدول اأعمالها، وهو الذي 

يف  حكم  اإىل  للو�ضول  ال��ت��داول  وينظم  للخ�ضوم،  االأ�ضئلة  ويوجه  النقا�ض  يدير 

اإىل طريقة  االإج��راءات لها ما يربرها خا�ضة عندما ينظر  الق�ضية. ومثل هذه 

تعيينه. فهو الذي يختاره املحكمان اأو موؤ�ض�ضة التحكيم. كما ميكن اأن تفو�ض له 

الهيئة بع�ض ال�ضالحيات. وال يخفى الدور املرجح للرئي�ض عند ت�ضاوي االأ�ضوات. 

ويف كل احلاالت ي�ضتحب اأن تكون عالقة اأع�ضاء هيئة التحكيم ببع�ضهم البع�ض 

وباأطراف النزاع وممثليهم عالقة وطيدة خا�ضة واأنه عادة ما ينحدر اأع�ضاء هيئة 

التحكيم وحمامي االأطراف من اأو�ضاط وثقافات وجن�ضيات خمتلفة. فاملحكمون 

اإىل حميط  االأط��راف فينتمون  اأم��ا حمامي  اأو�ضاط مهنية.  ع��ادة من  ينحدرون 

ق�ضائي له ثقافته ولغته وتقاليده.

58
السؤال الثامن والخمسون

ما هي طبيعة العالقة التي تربط مركز 
التحكيم بأطراف النزاع؟

ن�ضرها  يف  وي�ضرع  ول��وائ��ح��ه  االأ�ضا�ضي  نظامه  التحكيم  مركز  يعد  عندما 

املركز  االأعمال واالأكادمييني، يكون  وتوزيعها على جمهور وا�ضع من رجال 

التعاقد  ب��ذل��ك يطلب  ب��ذل��ك ق��د و���ض��ع خدماته على ذم��ة اجل��م��ه��ور، وه��و 

اأط��راف  االإي��ج��اب. وجت��اوب  يكيف مبثابة  القانوين  الت�ضرف  وه��ذا  معهم. 

النزاع باإدراج بند التحكيم يف العقود التي يربمونها اأو االتفاق على التحكيم 

بعد ن�ضوب النزاع يكون مبثابة القبول. وبناء عليه يكون العقد قد اأبرم.  

 ويرتتب على ذلك اأنه ال يجوز ملوؤ�ض�ضة التحكيم التي اختريت رف�ض عر�ض 

النزاع عليها اأو اإحالة النزاع على مركز حتكيم اآخر ال يقبله اأطراف النزاع.  

كما اأن الن�ض على اخت�ضا�ض املركز يف عقودهم، يلزم اأطراف النزاع االمتثال 

لنظم ولوائح املركز. لكن هل يجوز الأطراف النزاع تعديل اتفاقهم )ال�ضرط 

حر/ بتحكيم  وتعوي�ضه  معني  مركز  اخت�ضا�ض  ل�ضحب   ) مثاًل  التحكيمي 

التعديل  اآخ��ر. هذا  اإىل مركز حتكيم  التحكيم  اإدارة  باإ�ضناد مهمة  اأو  خا�ض 
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ممكن الأنه الأطراف النزاع احلرية الكاملة للجوء اإىل التحكيم من عدمه. 

اأما عن طبيعة العالقة التعاقدية بني مركز التحكيم واأطراف النزاع فيمكن 

ذكر احلل الق�ضائي الذي تبنته املحاكم الفرن�ضية اإثر رف�ض موؤ�ض�ضة التحكيم 

قبول النظر يف النزاع ملخالفة �ضرط التحكيم لنظام موؤ�ض�ضة التحكيم.

    ن�ضت املادة 9 من العقد واملتعلقة بف�ض النزاع على اأن : »كل النزاعات التي 

ب�ضبب خمالفته  اأو  اأو من جرائه  العقد  ب�ضبب هذا  الطرفني  تن�ضاأ بني  قد 

يف�ضل فيها ب�ضيغة التحكيم وفق قواعد امل�ضاحلة والتحكيم لغرفة التجارة 

الدولية بباري�ض مع االأخذ بعني االعتبار اال�ضتثناءات املن�ضو�ض عليها بالعقد 

التجارة  غرفة  رف�ض  اأو  مل�ضادقة  يخ�ضع  ال  املحكمني  تعيني  اأن  ومفادها 

التحكيم  هيئة  عن  ال�ضادر  احلكم  خ�ضوع  بعدم  وكذلك  بباري�ض  الدولية 

النزاع عليها، رف�ضت  اإثر عر�ض  بباري�ض«.  الدولية  التجارة  مل�ضادقة غرفة 

ال�ضروط  ب�ضبب  التحكيم  اإج���راءات  اإدارة  بباري�ض  الدولية  التجارة  غرفة 

ولوائحها(.  نظمها  تخالف  والتي  العقد  يف  عليها  املن�ضو�ض  )اال�ضتثناءات 

الدولية  التجارة  غرفة  ا�ضرتطت  الق�ضية  يف  بالنظر  اخت�ضا�ضها  ولقبول 

بباري�ض تنازل الطرفني عن ال�ضروط املن�ضو�ض عليها يف العقد. واأمام رف�ض 

االأط��راف تغيري ال�ضروط ورف�ض غرفة التجارة النظر يف الق�ضية ح�ضلت 

�ضعوبة جدية ال�ضتحالة النظر يف الق�ضية بالرغم من و�ضوح �ضرط التحكيم 

وموؤ�ض�ضة التحكيم التي عهد لها بالنظر يف الق�ضية. واأمام هذا الرف�ض من 

قبل غرفة التجارة، قدم اأحد املتحاكمني عري�ضة لرئي�ض املحكمة االبتدائية 

بباري�ض ب�ضفته القا�ضي امل�ضاند للم�ضاعدة على تكوين هيئة التحكيم.

بت القا�ضي الفرن�ضي اأوال يف اخت�ضا�ضه ا�ضتناداً على الفقرة الثانية من املادة 

1493من جملة االإجراءات املدنية، حيت ن�ضت هذه الفقرة اأن القا�ضي امل�ضاند 

التي  تلك  اأو  فرن�ضاً  يف  جتري  التي  بالتحكيم  املتعلقة  امل�ضائل  »يف  خمت�ض 

ن�ضت اأطرافها على تطبيق القانون االإجرائي الفرن�ضي«. وبالرغم من الن�ض 

يف �ضرط التحكيم اأن اختيار مكان التحكيم من اخت�ضا�ض هيئة التحكيم اإال 

اأن القا�ضي ا�ضتنتج من اإرادة الطرفني باأن مقر التحكيم هو باري�ض اإىل اأن 

يتم  اختيار هيئة التحكيم. كما ا�ضتند القا�ضي لتاأكيد اخت�ضا�ض باري�ض على 

امل�ضاحلة  يتم وفق نظام  النزاع  »البت يف  اأن  التحكيم على  �ضرط  الن�ض يف 

والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بباري�ض«. وراأى القا�ضي يف هذه ال�ضيغة 

اإ�ضارة اإىل وجود عالقة للتحكيم بباري�ض.

بباري�ض  االب��ت��دائ��ي��ة  )املحكمة  املحكمة  ق���ررت  فقد  االأ���ض��ل  ناحية  م��ن  اأم���ا 

2010/1/22م – جملة التحكيم العدد3  �ص 571( بحكم غري قابل للطعن رف�ض 

فيه عدم اخت�ضا�ض غرفة جتارة باري�ض ودعت املحكمني املختارين من قبل 

 30 التحكيم وذلك يف غ�ضون  رئي�ض هيئة  الثالث  املحكم  لتعيني  املحتكمني 

يوماً من يوم التبليغ باحلكم. ويف غياب اتفاق املحكمني على تعيني املحكم 

الثالث على اأطراف النزاع طلب غرفة جتارة باري�ض تعيينه. ويف �ضورة عدم 

اإعالمهما مب�ضمون هذا  املهمة بعد  املعينني من الطرفني  قبول املحكمني 

احلكم فاإن تاريخ �ضريان مدة30  يوماً لتعيني رئي�ض هيئة التحكيم يبداأ من 

تاريخ قبول املحكم الثاين للمهمة.

االأ�ضل عند وجود �ضرط حتكيم يحدد موؤ�ض�ضة حتكيم بعينها الإدارة التحكيم 

اإذا تعطل تفعيل �ضرط  فال جدوى من اللجوء اإىل القا�ضي امل�ضاند. ولكن 

النزاع  اأط���راف  قبل  م��ن  املعينة  التحكيم  موؤ�ض�ضة  رف�ض  ب�ضبب  التحكيم 

النظر يف الق�ضية الأ�ضباب مو�ضوعية ال بد من خمرج. وبذلك يكون احلكم 

الق�ضائي قد حّول التحكيم من ال�ضيغة املوؤ�ض�ضية اإىل ال�ضيغة احلرة، وذلك 

�ضعياً منه الإنقاذ عملية التحكيم برمتها.

اأطراف  عليها  ن�ض  التي  اال�ضتثناءات  رف�ض  التحكيم  موؤ�ض�ضة  هل من حق 
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النزاع يف اتفاقهم؟ اجلواب على ذلك يفر�ض علينا النظر يف طبيعة العالقة 

العقد.  على  مبنية  عالقة  وهي  التحكيم  وموؤ�ض�ضة  املحتكمني  تربط  التي 

ومن خ�ضائ�ض العقد قبول �ضروطه من الطرفني. ومما �ضاعد القا�ضي على 

امليل الإنقاذ التحكيم هو تعيني كل طرف ملحكمه.  واقت�ضر دور غرفة جتارة 

باري�ض على تعيني املحكم الثالث. فكان االأمر هيناً. ماذا كان يفعل القا�ضي 

لو مت الن�ض على تفوي�ض غرفة جتارة باري�ض لتعيني هيئة التحكيم باأكملها. 

اإرادة  اإنقاذ عملية التحكيم وتفعيل  اأن يبقى القا�ضي على موقفه من  نرى 

لنظامها  اللجوء  دون  التحكيم  تعيني هيئة  الغرفة  وذلك بطلب  االأط��راف 

مما يجعل التحكيم حراً بعد اأن كان موؤ�ض�ضياً.

59
السؤال التاسع والخمسون 

ما موقف القضاء من تناقضات بعض 
المحتكمين الذين يشاركون في إجراءات 

التحكيم ثم يطلبون إبطال حكم التحكيم  
بناء على عدم صحة اتفاقية التحكيم؟

من  اأم��ك��ن  م��ا  لتحقيق  ال�ضعي  م��ع  واج��ب��ات  ويفر�ض  حقوقاً  ال��ق��ان��ون  يقر 

املبادئ  ال��دور متوازنا كان ال بد من جملة من  ال��ت��وازن. ولكي ي�ضتقر هذا 

والقيم تكون مبثابة البو�ضلة لتفادي االنحرافات. فظهرت مبادئ كالتع�ضف 

ومنع  املماطل،  املدين  ومعاقبة  باأمانة،  العقود  وتنفيذ  احل��ق،  ا�ضتعمال  يف 

التحايل على القانون وغريها.

احلياة  منط  وتغري  به  املحيطة  الواقعية  بالظروف  القانون  لتاأثر  ونظراً 

بتغري ال�ضلوك الب�ضري تظهر من حني الآخر م�ضطلحات منها ما هو جديد،  

امل�ضميات.  اختلفت  واإن  له نظري قدمي  اأو  بثوب جديد  ما هو قدمي  ومنها 

.Estoppel ومن هذه امل�ضطلحات اجلديدة مع م�ضمون قدمي/معدل م�ضطلح

قد يح�ضل تناق�ض �ضارخ لكنه يحميه القانون با�ضم النظام العام كمن يربم 

اأن يكون قد �ضيع  بعد  ي�ضتفيد من بطالنه  باطل ومن ثم  اأن��ه  يعلم  عقداً 
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اأهدافها  التحكيم عن  اإج��راءات  وم��ااًل ملن تعاقد معه. وحتى ال حتيد  وقتاً 

وت�ضع التحكيم برمته يف خطر، ا�ضتنبط فقه الق�ضاء املقارن قاعدة تعرف 

ب�Estoppel ومعناها التناق�ض ال�ضارخ يف ت�ضرف اأحد اأطراف التحكيم بحيث 

لنجاعة  االآخر)1). ونظراً  بالطرف  ال�ضرر  اإحلاق  اإىل  التناق�ض  يف�ضي هذا 

هذه القاعدة يف جمال التحكيم فقد تبنتها املحاكم يف التحكيم الداخلي بعد 

ما كانت تقت�ضر على التحكيم الدويل))).

الق�ضاء  يعريها  اأ�ضا�ضية  م�ضاألة  التحكيم  اأط���راف  مواقف  ان�ضجام  وم��ب��داأ 

اأهمية. ويتمثل هذا املبداأ يف رف�ض املحكمة املخت�ضة اإبطال حكم املحكمني 

واإن  �ضبق  التي  وامل��واق��ف  تتما�ضى  التحكيم ال  اأط��راف  اأح��د  يقدمها  حلجج 

التعامل على  اإىل مبداأ  القاعدة  التحكيم. وت�ضتند هذه  اأم��ام هيئة  اتخذها 

وبناء  التحكيم.   اإج��راءات  �ضريان  املواقف طيلة  تام يف  وان�ضجام  نية  ح�ضن 

اإجرائي  ت�ضرف  على  بناء  اإال  املحكمني  اأح��ك��ام  اإب��ط��ال  طلب  ميكن  ال  عليه 

معيب جدير باإزاحة التحكيم.

 2005/7/6 بتاريخ  الفرن�ضية  التمييز  حمكمة  فيها  نظرت  التي  الق�ضية  ويف 

�ضبق لطالب االإبطال قبول حتكيم هيئة التحكيم و�ضارك ب�ضفة ن�ضطة يف 

التحكيم طالب  بعد �ضدور حكم هيئة  �ضنوات، ثم  التحكيم لعدة  اإج��راءات 

والحظت  التحكيم.  اتفاقية  �ضحة  ع��دم  على  بناء  املحكمني  حكم  باإبطال 

مبداأ  قبوله  ب��ني  ���ض��ارخ��اً  تناق�ضاً  االإب��ط��ال  ط��ال��ب  ت�ضرف  يف  اأن  املحكمة 

التحكيم وامل�ضاهمة يف اإجراءاته لعدة �ضنوات وبني طلب االإبطال خا�ضة واأن 

)1) من أمثلة ذلك يف التحكيم الدويل تقديم املدعي دعواه أمام هيئة التحكيم ومساهمته يف إجراءات التحكيم ملدة سبع سنوات 

اتفاق باطل. كذلك حالة طلب رد املحكم  بناء عىل  التحكيم قد أصدرت حكمها  أثار أن هيئة  إثارة أي تحفظ. وبعد ذلك  دون 

والحكم عىل وشك الصدور. وأخرياً ميكن ذكر حالة املوافقة عىل متديد مهمة املحكمني، ثم الطعن بعد ذلك يف حكم املحكمني بناء 

عىل صدوره بعد اآلجال املحددة.

الفرنسية 2008.  التحكيم  التجارية األوىل 2008/2/7. مجلة  الدائرة  بباريس.  املثال حكم محكمة االستئناف  انظر عىل سبيل   (2(

العدد الثالث ص 517-501. 

املحكمني  تكاد تنح�ضر يف ح��االت حم��ددة تخ�ض خمالفة  االإب��ط��ال  ح��االت 

ملبادئ اأ�ضا�ضية تتعلق باجلانب التعاقدي اأو االإجرائي. و�ضدر هذا احلكم يف 

اخلالف املعروف بني الواليات املتحدة االأمريكية واإيران اإثر املطالب التي 

قدمتها اإيران بعد الثورة. وهذا ما يف�ضر طول املدة. فالتحكيم املعني يف هذه 

الق�ضية واإن تناول م�ضائل مالية فهو اأقرب للتحكيم الدويل العام. )حمكمة 

التمييز الفرن�ضية 2005/7/6 التي اأيدت حكم اال�ضتئناف ال�ضادر عن حمكمة 

اال�ضتئناف بباري�ض يف 2001/6/28(.

كيف يكون هذا املبداأ رادعاً دون انحراف اأو انزالق؟.

 من خالل االأحكام التي اطلعنا عليها تبني لنا اأن الرد من قبل الذين متت 

مواجهتهم بهذا املبداأ هو امل�ضا�ض مببداأ اآخر وهو مبداأ املواجهة. وهذا املاأخذ 

فيه جزء من احلقيقة لكن لي�ض هناك جواباً عاماً بل تقديرياً وفق مالب�ضات 

كل حالة على حدة. ولكن ما ميكن االإ�ضارة اإليه هو متابعة املحاكم متابعة 

دقيقة للنظر يف مدى توفر �ضروط »االإ�ضتوبيل«. وهذه حالة رف�ضت فيها 

حمكمة التمييز اللجوء ملبداأ »االإ�ضتوبيل«.

الوقائع: اأبرمت �ضركة فرن�ضية عقداً مع �ضركة اأملانية ت�ضمن �ضرطا حتكيمياً. 

وعند ن�ضوب النزاع جلاأت ال�ضركة الفرن�ضية لتفعيل �ضرط التحكيم. و�ضدر 

حكم حتكيمي )قبل طلب ال�ضركة الفرن�ضية اإجراء مقا�ضة(. تقدمت ال�ضركة 

اإبطال القرار التحكيمي ملخالفته قانون  ا�ضتئناف بغر�ض  الفرن�ضية بطلب 

باأن  1502( متذرعة  امل��ادة  املدنية )الفقرتني االأوىل والثالثة من  االإج��راءات 

�ضك املهمة )وثيقة التحكيم( يح�ضر دور املحكمني يف النظر يف االلتزامات 

اأ�ضا�ض تق�ضريي. ورف�ضت  اإىل  املقابل ي�ضتند  اأن الطلب  التعاقدية يف حني 

حمكمة اال�ضتئناف هذا الطلب م�ضتندة اإىل قاعدة »االإ�ضتوبيل« التي تفر�ض 
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اجلل�ضة  حم�ضر  توقيعها  قبل  املو�ضوع  ه��ذا  اإث��ارة  الفرن�ضية  ال�ضركة  على 

التحكيمية. لكن حمكمة التمييز يف قرارها ال�ضادر يف 3 مار�ض 2010 رف�ضت 

االإجرائي  ال�ضلوك  »اإن  كالتايل:  موقفها  معللة  اال�ضتئناف  حمكمة  حتليل 

ال�ضركة  يوقع  اأن  �ضاأنه  من  املوقف  يف  تعدياًل  ي�ضكل  ال  الفرن�ضية  لل�ضركة 

االأمل��ان��ي��ة يف الغلط ب�����ض��اأن ن��واي��اه��ا... وب��ال��ت��ايل ال ي�ضكل ح��ال��ة م��ن ح��االت 

ب�ضاأن  الفرن�ضية  ال�ضركة  منازعة  عدم  ف��اإن  ثانية،  جهة  ومن  »االإ�ضتوبيل«. 

وتوقيع  االإجرائي  االأم��ر  �ضدور  بني  االأملانية  لل�ضركة  املقابل  الطلب  قبول 

حم�ضر اختتام املحاكمة التحكيمية، ال ي�ضكل يف حد ذاته عدواًل عن التم�ضك 

بعدم القبول يف �ضياق مرحلة االإبطال...«

60
السؤال الستون

هل هناك مواصفات معينة الختيار البلد 
المناسب الذي يتم فيه التحكيم؟

يطرح هذا ال�ضوؤال مدى اأهمية حتديد مكان التحكيم. ومن حيث املبداأ كل بلد 

بالتحكيم  اعرتفت  العامل  بلدان  قوانني  كل  الأن  للتحكيم  مقراً  يكون  اأن  ميكن 

ك�ضيغة بديلة لف�ض النزاعات. لكن من املنا�ضب اأن يتم اختيار البلد الذي ت�ضمن 

ت�ضريعاته ومناخه ال�ضيا�ضي واالجتماعي االأداء ال�ضل�ض للتحكيم وقابلية قرارات 

املحكمني للتنفيذ بي�ضر، وله يف نف�ض الوقت بنية حتتية علمية متميزة من اخلرباء 

والق�ضاة واملحامني واملرتجمني، وخا�ضة تفاعل املحاكم االإيجابي مع التحكيم. 

وقد تتفاوت اأهمية مكان التحكيم بني ق�ضية واأخرى. وميكن اأن ن�ضتعر�ض اأهم 

العوامل يف النقاط التالية:

مدى مالءمة القانون املتعلق باإجراءات التحكيم ال�ضاري يف مكان النزاع. فقد - 

تكون االإجراءات املعتمدة يف جمال التحكيم يف بلد معني غري منا�ضبة لطبيعة 

الق�ضية املعرو�ضة.

مدى وجود معاهدة ثنائية اأو متعددة االأطراف مربمة مع دولة مكان التحكيم - 
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تنفيذ  تتناول  التحكيم  ق��رار  تنفيذ  فيها  يطلب  قد  التي  ال��دول  اأو  والدولة 

باالعرتاف  املتعلقة   1958 نيويورك  اتفاقية  اأهمها  وم��ن  املحكمني.  ق���رارات 

وتنفيذ اأحكام املحكمني االأجنبية.

مدى مالءمة املكان لالأطراف وللمحكمني مبا يف ذلك م�ضافات ال�ضفر التي - 

لها انعكا�ض على الكلفة واجلهد.

مدى توفر خدمات الدعم الالزمة وتكلفتها.- 

اإذا تعلق االأمر مبعاينة -  عالقة مكان التحكيم مبكان مو�ضوع النزاع، خا�ضة 

ال�ضلع واتخاذ تدابري موؤقتة، فتكون هيئة التحكيم قريبة من مو�ضوع النزاع.

قرب مكان التحكيم من مكان االأدلة،ال�ضيء الذي ي�ضاعد على �ضماع ال�ضهود - 

وفح�ض امل�ضتندات مثال.

التحكيم  اأن يجلب  املتطور وال��ذي يتوقع  اإىل منوذج للتحكيم  االإ�ضارة  هذا ونود 

الدويل للبلد الذي اعتمده ونعني بذلك جمهورية »موري�ضيو�ض«. فقد اأ�ضدرت 

هذه اجلمهورية �ضنة 2008 قانوناً عاماً يف التحكيم الدويل)1) . وقد �ضعى القانون 

لدمج وا�ضع للقانون النموذجي لالأمم املتحدة يف �ضيغته االأخرية. وبذلك تكون 

اأر�ضية التحكيم مطابقة للمعايري الدولية مع اإ�ضافة خ�ضائ�ض اأخرى وهي املهمة 

يف هذا ال�ضاأن.  ومن خ�ضائ�ض هذا القانون املعرب عنه باملتطور ميكن ذكر ما يلي:

حت�ضني اإجراءات التحكيم �ضد تدخل غري مربر ملحاكم الدولة وذلك باتخاذ - 

الدائمة  املحكمة  تفوي�ض  مت  فقد  ال�ضاأن.  ه��ذا  يف  االإج���راءات  من  جمموعة 

للتحكيم بالهاي للبت نهائياً يف امل�ضائل التي تثار  ب�ضاأن تعيني و رد املحكم. 

كذلك امل�ضائل املتعلقة بالطلبات التي تخ�ض االآجال التي تقدمها االأطراف))). 

)1) القانون رقم 37 لعام 2008 املؤرخ يف 2008/11/25.

بشأن  بالهاي  للتحكيم  الدامئة  املحكمة  مع  مقر  اتفاقية   2009/4/3 بتاريخ  »موريسيوش«  جمهورية  أبرمت  ذلك  لتحقيق   (2(

تحمل جمهورية  االتفاقية عىل  ونصت  بالهاي.  للتحكيم  الدامئة  للمحكمة  العام  األمني  إرشاف  تحت  املحكمة  لتلك  مكتب  فتح 

»موريسيوش« مرصوفات املكتب. وبدأ املكتب نشاطه يف ديسمرب 2012.

ومن �ضاأن هذه االإج��راءات اأن تخفف من التوتر الذي ي�ضود عادة بني هيئات 

التحكيم واملحاكم. ولتفادي ذلك مت منح املحكمة العليا جزءاً من ال�ضالحيات 

التقليدية للقا�ضي امل�ضاند.

بعد ت�ضكيل هيئة التحكيم اأعطى القانون اخت�ضا�ضاً ح�ضريا لهيئة التحكيم - 

املوؤقتة والتحفظية. ولتفعيل هذا االخت�ضا�ض احل�ضري  االإج��راءات  التخاذ 

على  بناء  التنفيذية  ال�ضيغة  امل��ذك��ورة  االإج���راءات  اإك�ضاء  على  القانون  ن�ض 

عري�ضة تقدم للمحكمة العليا ولو كان التحكيم خارج جمهورية »موري�ضيو�ض«.

دمج كل املنازعات االإجرائية التي تثار اأثناء �ضري التحكيم وكذلك كل ما يتعلق - 

مبا يطراأ بعد �ضدور حكم التحكيم اأمام هيئة خا�ضة مكونة من ثالثة اأع�ضاء 

من كبار ق�ضاة املحكمة العليا. وهي عبارة عن حمكمة خمت�ضة يف التحكيم 

الدويل هدفها دعم التحكيم الذي يفتقر يف اأ�ضا�ضه اإىل القوة)1). 

)انظر ال�ضوؤال رقم 30 املتعلق باأهمية مكان التحكيم(.

)1) انظر بحثنا بعنوان »خصائص تجربة دولة »موريشيوس« يف التحكيم الدويل )القانون رقم 37 لعام 2008 املؤرخ يف2008/11/25)«، 

الذي قدم يف ورشة التحكيم التي نظمها املركز اإلسالمي الدويل يوم 2016/6/1  بديب تحت عنوان: »التجارب املقارنة يف املصادقة 

وتنفيذ أحكام املحكمني األجنبية«. 
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61
السؤال الحادي والستون

ماهي شروط استجابة المحكمة إلى وقف 
إجراءات الدعوى المعروضة أمامها للنظر 
بسبب وجود اتفاق بين الطرفين على فض 

نزاعهما بصيغة التحكيم؟

يفرت�ض هذا ال�ضوؤال اأنه بالرغم من وجود �ضرط حتكيم بالعقد، فاإن اأحد طريف 

ع��ادي(. وبناء  املحكمة )وهو ت�ضرف يف ظاهره غري  الق�ضية على  النزاع عر�ض 

وذلك  التحكيم،  ب�ضرط  يتم�ضك   اأن  عليه(  )امل��دع��ى  االآخ��ر  اخل�ضم  على  عليه، 

بالدفع بعدم قبول الدعوى لتوقيف النظر يف الق�ضية ق�ضائياً ل�ضالح التحكيم، 

واإال اعتربت املحكمة اأن هناك تنازاًل �ضمنياً من طريف النزاع عن التحكيم)1). ومرد 

هذا الطلب هو اأن املحكمة ال تثري �ضرط التحكيم من تلقاء نف�ضها ب�ضبب الطبيعة 

االتفاقية ل�ضرط التحكيم. ولكن جمرد الطلب قد  ال يكفي املحكمة حتى ترفع 

يدها عن الق�ضية املنظورة اأمامها. فاإىل جانب عامل الزمن هناك بع�ض ال�ضروط 

االأخرى. ومن هذه ال�ضروط:

على الطرف الذي يتم�ضك بالتحكيم اإبداء طلبه قبل اإبدائه اأي طلب اأو دفاع - 

)1) وقد يكون هذا ما يراهن عليه الطرف الذي بادر بالتوجه للقضاء رغم رشط التحكيم.

يف  املحكمة  على  النزاع  رف�ضه عر�ض  التعبري عن  اأي  الدعوى)1)  يف مو�ضوع 

وقت مبكر.

االتفاق -  للتحكيم ح�ضب  االأم��ر  اإح��ال��ة  دون  يحول  ما  هناك  يكون  ال  اأن 

ي�ضتحيل  اأو  اأو الغ  باطاًل  االتفاق  يكون  اأن ال  اأي  الطرفني.  امل��ربم بني 

تنفيذه. وهنا تغتنم املحكمة الفر�ضة الإعالن اخت�ضا�ضها.

هذا وجتدر االإ�ضارة باأن االجتهاد الق�ضائي يف كثري من ال�ضوابق اعترب - 

اأن عدم مت�ضك اأطراف النزاع اأو اأي منهم يف اأول جل�ضات املحكمة للنظر 

يف مو�ضوع �ضرط التحكيم يعد تنازاًل �ضمنياً منهم عن التحكيم. وعليه 

اجلل�ضات  م��ن  تكون  امل�ضارطة  اأو  التحكيم  ب�ضرط  بالتم�ضك  فالعربة 

االأوىل لنظر الق�ضاء واإال اعترب كاأن مل يكن.

)1) انظر الفقرة األوىل من املادة 8 من مرشوع القانون االتحادي للتحكيم لدولة اإلمارات العربية املتحدة )لسنة 2017) التي نصت 

عىل أنه »يجب عىل املحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع املدعى 

عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع يف موضوع الدعوى، وذلك ما مل يثبت للمحكمة أن االتفاق عىل التحكيم باطل، أو يستحيل 

تنفيذه«.
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62
السؤال الثاني والستون

ما هي الصيغة النموذجية لشرط التحكيم 
التي يوصى بالنص عليها في العقد، وما 

هي الصيغة التي ينبغي استبعادها؟

    ال توجد هناك �ضيغة معينة يجب الن�ض عليها يف العقد، ولكن على اجلهة التي 

ت�ضيغ العقد )االإدارة القانونية يف املوؤ�ض�ضة، امل�ضت�ضار القانوين، املحامي وغريهم( 

اأن توؤكد بو�ضوح اإرادة الطرفني يف النزول عن حقوقهم يف االلتجاء اإىل املحكمة، 

النزاع.  اأط��راف  يختارها  حتكيمية  جهة  ي�ضدرعن  بحكم  نزاعهما  ف�ض  واختيار 

واحلر�ض على الو�ضوح م�ضدره االلتبا�ض الذي قد يح�ضل بعد ن�ضوب النزاع يف 

حتديد اإرادة االأطراف.

اأم  ملزم،  بحكم  النزاع  يف  لتف�ضل  حتكيم  هيئة  تعيني  حقيقة  االأط���راف  اأراد  هل 

هل اأرادا تعيني من يوفق بينهما ويقرب وجهات النظر، اأو هل اأرادا تعيني خبري 

لال�ضتعانة بخدماته لتو�ضيح م�ضاألة فنية وهكذا من التاأويالت املمكنة.

1/62 ال�ضيغ التي يو�ضى باعتمادها : »عند حدوث اأي نزاع بني الطرفني يقوم كل 

من الطرفني بتعيني حمكم عنه، ويعني املحكمان حكماً، ويكون حكم الهيئة نهائياً 

وملزماً للطرفني« مع ذكر املدة التي يجب خاللها تعيني حمكم كل طرف وكذلك 

املحكم الثالث.  هذا بالن�ضبة للتحكيم احلر. اأما اإذا كان التحكيم موؤ�ض�ضياً فعادة 

ما تكون ال�ضيغة جاهزة يوفرها مركز التحكيم ومع ذلك يو�ضى باعتماد ال�ضيغة 

التالية:« اأي نزاع ين�ضاأ عن تف�ضري اأو تطبيق هذه االتفاقية يتم ت�ضويته مبوجب 

قواعد ال�ضلح والتحكيم - ذكر ا�ضم مركز التحكيم كاأن يكون- للمركز االإ�ضالمي 

اأك��رث يعني مبوجب تلك  اأو  ال��دويل للم�ضاحلة والتحكيم من قبل حمكم واح��د 

القواعد«.

تفيد يف  التي ال  ال�ضيغ  با�ضتبعاد  يو�ضى  با�ضتبعادها:   يو�ضى  التي  ال�ضيغ   2/62

منها  يفهم  بحيث  مبهمة  ال�ضيغة  تكون  فقد  التحكيم.  اإىل  اللجوء  حقيقتها 

االإ�ضارة اإىل �ضيغة اأخرى من �ضيغ ف�ض النزاعات غري التحكيم. ومن اأمثلة ذلك 

ال�ضيغة التالية:

املثال االأول: 

»عند ن�ضوب نزاع يتم تعيني �ضخ�ض حمايد وخبري يف املجال يكلف بالو�ضول اإىل 

حل ودي بني الطرفني. واإذا ا�ضتحال احلل الودي، ينظر يف الق�ضية على اأ�ضا�ض 

التحكيم«. فاجلزء االأول من الفقرة ال ميكن اأن يف�ضر اإال على اأنه �ضرط و�ضاطة 

اأو م�ضاعي �ضلحية. كما اأن ا�ضتخدام كلمة خبري قد توحي باأن املق�ضود هو اإعطاء 

راأي فني مع ال�ضعي لتقريب وجهات النظر.

املثال الثاين:

يفتح  ال�ضرط  ه��ذا  مثل  اإن  التحكيم«.  اإىل  فيحال  الطرفني  بني  ن��زاع  ن�ضاأ  »اإذا   

جمااًل وا�ضعاً لتاأويالت عديدة. فال�ضرط اأقرب اإىل التحكيم احلر، وذلك ب�ضبب 
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عدم الن�ض على هيئة حتكيم موؤ�ض�ضي، يف حني اأن االأطراف قد تكون اأرادت حتكيماً 

موؤ�ض�ضياً. وعلى افرتا�ض اأن االإرادة من�ضبة على حتكيم حر، فاإن عدم ذكر كيفية 

تعيني املحكمني �ضيطيل يف اأمد النزاع الأن اللجوء اإىل الق�ضاء �ضيكون حتمياً مللء 

الفراغ. مع العلم اأن اإحالة النزاع اإىل حتكيم موؤ�ض�ضي ممكن، لكن باتفاق اأطراف 

النزاع من جديد.

املثال الثالث:

اأي خالف بني الطرفني االأول والثاين ومل يتمكنا من حلها،   »يف حالة ح��دوث 

يتم االتفاق بني الطرفني على حتكيم طرف ثالث حيادي الإبداء راأيه بخ�ضو�ض 

لكليهما  مر�ٍض  حل  اإىل  والو�ضول  االتفاق  يف  الطرفان  ف�ضل  واإذا  امل�ضاكل،  هذه 

يتم الرجوع اإىل املحاكم املدنية يف اإمارة دبي«. يت�ضح من هذا ال�ضرط وبالرغم 

اأن نية الطرفني ان�ضرفت اإىل ف�ض النزاع ب�ضيغة  من ا�ضتخدام كلمة »حتكيم«، 

التوفيق والت�ضالح ولي�ض عن طريق التحكيم. ومن االأدلة الداعمة لهذا الراأي 

ميكن ذكر ما يلي:

النزاع -  يف  الف�ضل  �ضلطة  التحكيم  هيئة  تخويل  يفرت�ض  للتحكيم  اللجوء 

ب�ضدور حكم قطعي ينهي اخل�ضومة، وال يقت�ضر على »اإبداء راأيه يف امل�ضاكل« 

كما ورد بال�ضرط.

احتفاظ -  ال�ضرط  يف  جند  بينما  للطعن،  قابلة  وغري  نهائية  التحكيم  اأحكام 

الطرفني بحقهما يف الرجوع اإىل املحاكم اإذا مل يقبلوا قرار املحكم املحايد.

ا�ضتثنائي  طريق  التحكيم  »اأن  ال�ضرط،  هذا  تف�ضري  مبنا�ضبة   املحكمة  راأت  وقد 

حلل النزاعات واأن اللجوء اإىل الق�ضاء هو الطريق االعتيادي، واإذا اأراد املتعاقدان 

اأن  الق�ضاء عن نظر نزاعاتهما وجعل االخت�ضا�ض للتحكيم يجب  حجب �ضلطة 

يكون ذلك عن طريق عبارات وا�ضحة قاطعة وجلية ال تقبل التاأويل ولي�ضت حمل 

�ضك والتبا�ض« )ا�ضتئناف دبي رقم 1097/2013 جتاري- جل�ضة 2013/10/9(.

املثال الرابع: »اتفق الطرفان على اأن هذا العقد يعترب ملزماً للطرفني واإذا حدث 

ال قدر اهلل اأي خالف فيما بينهم يتم اللجوء اإىل التحكيم ح�ضب ما هو معمول 

به عاملياً«.

يثري هذا ال�ضرط جمموعة من املالحظات ومنها:

واجب -  والقانون  التحكيم  الخت�ضا�ض  الداعي  ال�ضرط  ح��ول  التبا�ض  هناك 

التطبيق.

دون -  ولكن  احل��ر،  للتحكيم  مياًل  هناك  اأن  يبدو  التحكيم  ل�ضرط  بالن�ضبة 

تو�ضيح حول كيفية تعيني املحكمني وعددهم وهذا م�ضدر تعرث يف اإجراءات 

التحكيم.

بالن�ضبة للقانون الواجب التطبيق: اإن ال�ضيغة العامة واملتمثلة يف اللجوء اإىل - 

التحكيم ح�ضب ما هو معمول به »عاملياً« هي �ضيغة عامة وغام�ضة ومع ذلك 

�ضوف ن�ضعى الإعطاء ال�ضرط م�ضموناً يوؤدي اإىل ا�ضتنتاج ما يلي : اأن العقود 

املربمة لها خا�ضية دولية لوجود جهتني يف دولتني خمتلفتني وبالتايل تعلق 

النزاع بتجارة دولية يوؤدي اإىل حتكيم دويل. ويف�ضل اأن يتم التحكيم يف مكان 

بالن�ضبة  اأم��ا  النزاع.  طريف  اإليهما  ينتمي  اللتني  الدولتني  خ��ارج  اأي  حمايد 

للقانون الواجب التطبيق – ولو مل يتم الن�ض عليه �ضراحة – فيمكن لهيئة 

التحكيم بعد ت�ضكيلها اختيار القانون واجب التطبيق االأكرث الت�ضاقاً بالعقد 

العقار،  ومقر  تنفيذه،  ومكان  العقد،  انعقاد  مبكان  م�ضرت�ضدة  النزاع  حمل 

وخ�ضائ�ض النزاع وغريها من القرائن. ولهيئة التحكيم اأن ت�ضتاأن�ض بالقواعد 

مبا  النزاعات  ف�ض  على  ت�ضاعد  التي  والدولية  املحلية  التجارية  واالأع���راف 

يتما�ضى وطبيعة النزاع. 

هذا وي�ضاف اإىل �ضرورة ال�ضيغة الوا�ضحة من حيث حترير ال�ضرط، فقد اأ�ضافت 
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املحاكم �ضرط �ضهولة قراءة ال�ضرط التحكيمي باأن يكون مكتوباً بخط وا�ضح. فقد 

حكمت حمكمة متييز دبي باأن »من املقرر يف ق�ضاء هذه املحكمة اأنه متى كان �ضرط 

يعجز  بطريقة  دقيق  بخط  ومطبوع  مقروء  غري  ال�ضحن  ب�ضند  ال��وارد  التحكيم 

ال�ضخ�ض العادي عن قراءته فاإنه يتعني اإبطاله وعدم االلتزام به، وال يغري من ذلك 

واأنه يفرت�ض علمهما  البحري  النقل  املتعاقدين �ضركتني تعمالن يف جمال  كون 

بوجود �ضرط التحكيم بحكم تعامالتهما يف �ضندات ال�ضحن، ذلك اأن املعيار يف هذا 

ال�ضاأن لي�ض معياراً �ضخ�ضياً بل هو معيار مو�ضوعي واإذ التزم احلكم املطعون فيه 

اأنه  على  تاأ�ضي�ضاً  التحكيم  الطاعنة بوجود �ضرط  النظر وق�ضى برف�ض دفع  هذا 

مكتوب بخط دقيق غري مقروء فاإنه ال يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه 

بهذا ال�ضبب على غري اأ�ضا�ض«.)ق�ضية رقم : 87/2003 طعن حقوق. تاريخ اجلل�ضة: 

2003/5/1 – قرار من�ضور مبجموعة القواعد واالأحكام ال�ضادرة عن حمكمة متييز 

دبي التحكيم بني االإجراءات واالإ�ضكاليات 2014 �ص 136(.

63
السؤال الثالث والستون

هل هناك شروط محددة 
في عدد المحكمين؟

مل ت�ضع القوانني الدولية واملحلية منها عدداً معيناً من املحكمني واكتفت 

برتك اأمر االتفاق على عدد املحكمني اإىل االأط��راف كما هو احلال يف املادة 

5 من قواعد »االأوني�ضرتال« واملادة 10من القانون النموذجي للتحكيم، ولكن 

وتراً)1).  يكون عددهم  اأن  املحكمني وجب  تعدد  اأن��ه يف �ضورة  اإجماعاً  هناك 

والعلة يف هذا ال�ضرط هو افرتا�ض اختالف املحكمني فيما بينهم عند اتخاذ 

القرار -اإذا كان عددهم �ضفعاً-  لغياب حمكم مرجح. وهذا من �ضاأنه اأن يعطل 

�ضدور احلكم))). 

وال�ضوؤال: هل خمالفة هذا ال�ضرط توؤدي اإىل بطالن احلكم، اأي هل جمرد 

وجود عدد املحكمني �ضفعاً يوؤدي اإىل بطالن احلكم ال�ضادر عن الهيئة؟.

)1)  انظر عىل سبيل املثال الفقرة الثانية من املادة 9 من مرشوع التحكيم االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة )سنة 2017).

)2) نصت املادة 9 من النظام األسايس والئحة إجراءات التحكيم واملصالحة للمركز اإلسالمي الدويل للمصالحة والتحكيم عىل أنه: 

»تشكل هيئة تحكيم من عدد فردي من املحكمني وفقاً ملا هو مقرر يف مشارطة أو رشط التحكيم. فإذا مل تحدد املشارطة أو رشط 

التحكيم عدد املحكمني أو كيفية اختيارهم يتوىل األمني العام تعيني املحكمني بناء عىل الئحة املصالحة والتحكيم، بعد التشاور مع 

أعضاء اللجنة التنفيذية يف اجتامع اللجنة أو التمرير«.
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اإذا �ضدر احلكم باالإجماع فال جمال للحكم ببطالنه لعدم وجود   منطقياً 

م�ضلحة يف اإبطاله. فاتفاق املحكمني كلهم )وعددهم �ضفعاً( ي�ضحح ما كان 

قد يعّر�ض حكم املحكم اإىل بطالن احلكم ال�ضادر. اأما غياب االإجماع يف هيئة 

حتكيم عددها �ضفعاً، قد يعّر�ض احلكم لالإبطال ح�ضب تقدير املحكمة. علماً 

واأن قانون االأمم املتحدة النموذجي )االأوني�ضرتال( يف املجال مل يذكر من 

�ضمن حاالت االإبطال كون عدد املحكمني �ضفعاً ك�ضرط �ضحة.

اأن تغا�ضي االأط����راف ع��ن ذك��ر ع��دد املحكمني يف  ه��ذا وجت���در االإ���ض��ارة اإىل 

اتفاقية التحكيم يوؤدي لتكوين هيئة حتكيم مكونة من ثالثة حمكمني وفق 

ما ذهب اإليه بع�ض االجتهاد الق�ضائي. وذلك لتفعيل اإرادة التحكيم بحيث 

تتاح الفر�ضة لتعيني كل طرف حمكمه على اأن يعني املحكمان احلكم الثالث.

64
السؤال الرابع والستون

ما هي وثيقة التحكيم
 وماهو مضمونها؟

النزاع. وهي من  واأط��راف  التحكيم  العقد بني هيئة  التحكيم هي مبثابة  وثيقة 

التحكيم  وث��ي��ق��ة  تت�ضمن  التحكيم.  ل�����ض��رط  الح��ق��ة  م��رح��ل��ة  ال��زم��ن��ي��ة  ال��ن��اح��ي��ة 

�ضري  ل�ضبط  البيانات  م��ن  جمموعة  خ�ضو�ضاً  املوؤ�ض�ضي  التحكيم  ويف  عموماً 

اإجراءات التحكيم يف اأن�ضب واأي�ضر الظروف، ومبا يكفل النجاعة يف اإدارة العملية 

التحكيمية)1). ومن هذه البيانات:

ا�ضم املحتكم وعنوانه و�ضفته وجن�ضيته.- 

ا�ضم املحتكم �ضده وعنوانه و�ضفته وجن�ضيته.- 

مكان ولغة التحكيم.- 

عدد واأ�ضماء املحكمني الذين مت اختيارهم بح�ضب االإجراءات املتفق عليها.- 

)1) تجدر اإلشارة بأن مفهوم وثيقة التحكيم أخذ معنى معني يف ظل قانون التحكيم السعودي القديم حيث تبدأ إجراءات التحكيم 

بإعداد طرفا الخصومة »وثيقة تحكيم« يوقعها الطرفان، كام يوقعها املحكمون الثالثة، ثم تقدم هذه الوثيقة إلدارة التحكيم بديوان 

املظامل حيث يتم تحويلها إىل إحدى الدوائر القضائية التجارية املختصة. تقوم الدائرة القضائية التي تحال إليها الوثيقة مبراجعتها 

وطلب تعديلها، إذا لزم األمر، ثم تصدر قراراً باملوافقة عليها. ويعترب تاريخ القرار هو التاريخ الرسمي لبدء مدة التحكيم.  
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مو�ضوع النزاع والنقاط املطلوب احلكم فيها.- 

اإجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق على مو�ضوع النزاع.- 

اأي �ضالحية قد يتفق االأطراف على اإعطائها لهيئة التحكيم كاتخاذ اإجراءات - 

حتفظية.

توقيع الوثيقة من قبل اأطراف النزاع، واأع�ضاء هيئة التحكيم.- 

كيفية انتظام جل�ضات التحكيم وكيفية اإمتام االإخطارات.- 

باإرادتهما -  ال��ن��زاع  الأط���راف  ميكن  بحيث  التحكيم  هيئة  �ضالحيات  تو�ضيع 

امل�ضرتكة متكني هيئة التحكيم البت يف اخلالفات التي طراأت بينهما حتى ولو 

مل تكن م�ضمولة بتلك التي ن�ض عليها �ضرط التحكيم. فوثيقة التحكيم التي 

يف ال�ضلم الزمني بعد �ضرط التحكيم تعدل وت�ضيف ما ا�ضتجد يف االأثناء.

االأو���ض��اع -  م��راع��اة  احلكم  يت�ضمن  اأن  على  التحكيم  وثيقة  يف  الن�ض  ميكن 

الفوائد  ومنها  ال��ع��ام  بالنظام  يت�ضل  مب��ا  خا�ضة  التنفيذ  بلد  يف  القانونية 

امل�ضرفية وغرامات التاأخري يف بع�ض البلدان حيث مت رف�ض الت�ضديق على 

احلكم ب�ضببها.

هذا وتوقع وثيقة التحكيم من قبل اأطراف النزاع، واأع�ضاء هيئة التحكيم. - 

ووثائق  للتحكيم  اللجوء  و�ضند  النزاع  اأوراق  كافة  التحكيم  بوثيقة  وترفق 

اإثبات اأهلية االأطراف يف ف�ض النزاع بالتحكيم.

65
السؤال الخامس والستون

من أين يستمد المحكم سلطته القضائية 
حتى يبت في النزاع كالقاضي ويكون حكمه 

قاباًل للتنفيذ ؟

يرجع �ضبب طرح هذا ال�ضوؤال اأن البع�ض يت�ضور اأن ف�ض النزاعات باأحكام ملزمة  

ال ميكن اأن ياأتي من جهات غري ق�ضائية. وهذا ما فر�ض ت�ضويب هذا الت�ضور، 

وذلك مبزيد من التدقيق يف املو�ضوع بطرح ال�ضوؤال املذكور من اأين ي�ضتمد املحكم 

�ضلطته الق�ضائية؟.

 ي�ضتمد املحكم �ضلطته الق�ضائية من ثالثة م�ضادر:

امل�سدر الأول:القانون نف�ضه« وم�ضمون هذا امل�ضدر اأن قوانني واأنظمة الدولة 

الق�ضاء. فقد  اإىل جانب  التحكيم  النزاعات ب�ضيغة  يتم ف�ض  اأن  التي قبلت  هي 

خ�ض�ضت جل القوانني يف املجلة املدنية اأو يف جملة املرافعات باباً خا�ضاً بالتحكيم، 

ناهيك اأن كثري من البلدان قد خ�ض�ضت جملة م�ضتقلة للتحكيم. وبذلك يكون 

القانون قد منح للمحكم ال�ضفة الق�ضائية بناء على اتفاق االأطراف.
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اأو  اأطراف التحكيم: اتفاق االأط��راف )ب�ضيغة ال�ضرط  امل�سدر الثاين: االتفاق 

م�ضارطة( املت�ضمن ا�ضتبعاد اللجوء اإىل الق�ضاء والقبول بالتحكيم ك�ضيغة بديلة. 

واتفاق التحكيم هو م�ضدر التحكيم نف�ضه، وهو االأ�ضل املانع  لق�ضاء الدولة من 

نظر املنازعة حمل التحكيم. ومن هنا اعترب التحكيم عدالة اتفاقية. ولهذا يعد 

غياب اتفاق التحكيم من اأهم اأ�ضباب اإبطال حكم التحكيم التي ن�ضت عليها جل 

القوانني التي نظمت التحكيم.

امل�سدر الثالث:قبول املحكمني مهمة ف�ض النزاع  بقبول املحكم )اأو املحكمني( 

مهمة البت يف النزاع بطلب من اأطراف النزاع، يكون قد اأعرب عن ا�ضتعداده الأداء 

وظيفة ق�ضائية.

والواقع اأن التحكيم يرتكز على اأ�ضا�ضني هما اإرادة اخل�ضوم واإقرار القانون لهذه 

االإرادة، وبذلك يكون التحكيم اأوله اتفاق، واأو�ضطه اإجراءات، واآخره حكم.

وقد �ضبطت املحاكم بدقة وو�ضوح االأ�ض�ض التي يرتكز عليها التحكيم. فقد قررت 

اإرادة  اأ�ضا�ضني، هما  التحكيم على  »... ويرتكز  حمكمة اال�ضتئناف بدبي ما يلي: 

باإجازته  االإرادة  لهذه  امل�ضرع  واإق���رار  التحكيم،  على  االتفاق  يف  ممثلة  اخل�ضوم 

الأن  التحكيم  اإىل  االلتجاء  يت�ضن  االإج���ازة ال  ه��ذه  وب��دون  التحكيم،  اإىل  اللجوء 

 1097/2013 فر�ض العدالة حق الدولة عن طريق الق�ضاء...« )ا�ضتئناف دبي رقم 

جتاري- جل�ضة 2013/10/9(.

66
 

السؤال السادس والستون

كيف يتم طلب التصديق 
على حكم التحكيم؟

بعد �ضدور حكم التحكيم ي�ضعى عادة الطرف الذي ربح الق�ضية اإىل تفعيل احلكم 

الت�ضديق على  وذلك بطلب تنفيذ م�ضمونه فيتجه اإىل املحكمة املخت�ضة طالباً 

ال�ضند  ق��وة  على  التحكيم  حكم  ليحوز  عليه  التنفيذية  ال�ضيغة  وو���ض��ع  احلكم 

اإىل  التحكيم(  )املحكوم عليه يف ق�ضية  املدعى عليه  ي�ضعى  ما  وع��ادة  التنفيذي. 

دع��وى متقابلة يطلب  بتقدمي  وذل��ك  التحكيم  الت�ضديق على حكم  طلب رف�ض 

فيها بطالن حكم التحكيم م�ضتنداً اإىل اأ�ضباب اإبطال اأحكام التحكيم وهي حاالت 

املدنية  االإج���راءات  قانون  216 من  امل��ادة  املثال  �ضبيل  على  )انظر  مذكورة ح�ضراً 

لدولة االإمارات العربية املتحدة( )1)، ويف هذا ال�ضدد و�ضحت حمكمة متييز دبي 

)1) نصت املادة املذكورة عىل ما ييل:

يجوز للخصوم طلب بطالن حكم املحكمني عندما تنظر املحكمة يف املصادقة عليه وذلك يف األحوال اآلتية:

إذا كان قد صدر بدون وثيقة تحكيم أو بناء عىل وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز امليعاد أو إذا خرج املحكم عن حدود الوثيقة.

إذا صدر الحكم من محكمني مل يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونني بالحكم يف غيبة اآلخرين، أو صدر 

بناء عىل وثيقة تحكيم مل يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية االتفاق عىل التحكيم أو من محكم ال تتوفر 

فيه الرشوط القانونية.

إذا وقع بطالن يف الحكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف الحكم.
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اإما بطريق  الطلب  »ويقدم هذا  بقولها:  التحكيم وذلك  اإبطال حكم  �ضكل طلب 

له  املحكوم  اخل�ضم  من  املرفوعة  للدعوى  املحكمة  نظر  اأث��ن��اء  العار�ض  الطلب 

للم�ضادقة على حكم املحكمني وفق ما تق�ضي به املادة 1/216من قانون املرافعات 

املدنية، اأو تقدميه وفق االإجراءات املعتادة لرفع الدعوى على نحو ما ن�ضت عليه 

اإذ  اإليها ولو كان ذلك قبل تقدمي دعوى امل�ضادقة على احلكم  3/213 امل�ضار  املادة 

لي�ض يف القانون ما يجرب اخل�ضم املحكوم عليه على الرتب�ض حلني تقدمي دعوى 

امل�ضادقة على احلكم املحكوم عليه« )متييز دبي 2008/1/13 يف الطعن رقم 233/2067 

- طعن مدين(.

وتنفيذا لقاعدة حكم التمييز املذكور، حكمت حماكم دبي اأن املدعى عليه الذي دفع 

ببطالن اللجوء اإىل التحكيم ومل يقدم طلباً عار�ضاً الإبطال احلكم اأو رفع دعوى 

)ا�ضتئناف  ال�ضحيح...«  الطريق  عن  تنكب  يكون  التحكيم  حكم  بطلب  مبتدئة 

دبي رقم 145\2012 عقاري(. ومن املاآخذ على اإجراءات الت�ضديق اأنها ق�ضية قائمة 

)وك��اأن  االأ�ضلية  الق�ضايا  يف  املطلوبة  الر�ضوم  دفع  مع  املحكمة  اإىل  تقدم  بذاتها 

الق�ضية تعر�ض الأول مرة باحلكم فيها( كما تخ�ضع اإجراءات الت�ضديق لدرجات 

التقا�ضي العادية ابتداًء من حماكم الدرجة االأوىل و�ضواًل لال�ضتئناف والتمييز.

االإم���ارات  لدولة  للتحكيم  االحت���ادي  القانون  م�ضروع  يف  العام  التوجه  واأن  ه��ذا 

حكم  على  الت�ضديق  اإج���راءات  ثقل  من  للتخفيف  مييل   )2017( املتحدة  العربية 

اأنه:  على  املذكور  امل�ضروع  من   54 امل��ادة  من  االأوىل  الفقرة  ن�ضت  فقد  املحكمني. 

»يعترب احلكم ال�ضادر من املحكمة يف دعوى البطالن نهائياً وال يقبل الطعن، اإال 

اإذا �ضدر ببطالن حكم التحكيم.

وال مينع من قبول البطالن تنازل الخصم عن حقه قبل صدور حكم املحكمني.

67
السؤال السابع والستون

هل من آليات قانونية للحد من المماطلة 
والتسويف في مجال التحكيم؟

يف  القوانني  عليها  تن�ض  التي  االإج���راءات  من  الكثري  اأن  جليه  وب�ضفة  يالحظ 

ا�ضتخدامها حتى  اإ�ضاءة  يتم  ما  كثرياً  املجاالت  اأو يف غريه من  الق�ضائي  املجال 

من الذين جاءت تلك القوانني واالإجراءات حلمايتهم، لتتحول من �ضيغ واآليات 

اإيجابية غر�ضها بلوغ اأق�ضى درجات العدالة كحماية احلقوق واحلريات اإىل حيل 

وذلك  العدالة  تعطيل  االأحيان  كثري من  بل يف  وامل��راوغ��ة،  احلقوق  غايتها هدر 

باعتماد و�ضائل مماطلة وت�ضويف.

املنازعات عن هذه  بال�ضرعة يف ف�ض  االأ�ضل  يت�ضم يف  ال��ذي  التحكيم  ي�ضذ   ومل 

القاعدة. فمن خالل قراءة القوانني املنظمة للتحكيم واأحدثها م�ضروع القانون 

اتخذ جمموعة من  قد  امل�ضروع  اأن  بالتحكيم، جند  املتعلق  االإم��ارات��ي اجلديد)1) 

االإج��راءات يفهم منها الت�ضدي وقطع الطريق على مماطلة اأحد اأطراف النزاع 

)1)  اعتمدنا يف مرحلة أوىل عىل الصيغة األوىل والتي طرأ عليها تغيري من قبل اللجان املختصة عىل األقل يف ترقيم املواد وذلك يف 

آخر مرشوع صدر سنة 2017  حيث أجرينا التعديالت عىل املواد وفق ما ورد في المشروع األخير، ولكن في العموم 

تبقى الحلول متقاربة ما دامت غاية تفعيل التحكيم قامئة.
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وهذا متوقع الأن التحكيم كالق�ضاء  فقد ال يقبل كل اأطراف النزاع مبداأ املثول اأمام 

العدالة اأ�ضاًل، اأو حتى مماطلة اأحد املحكمني حتت اأي �ضبب من االأ�ضباب. وهذه 

اأطراف  املماطلة االأخ��رية ت�ضتدعي اال�ضتغراب الأن املحكم منذ اختياره من قبل 

النزاع ي�ضبح مثل القا�ضي يتمتع باحلياد والنزاهة وخدمة العدالة، لكن مثل هذه 

املماطلة واإن كانت نادرة اإال اأنها غري م�ضتبعدة متاماً فال بد من �ضبطها.

و�ضنحاول يف هذا املقال ر�ضد هذه احلاالت، و�ضبط احللول القانونية التي توخاها 

2017م،  ل�ضنة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  التحكيم االحت��ادي لدولة  قانون  م�ضروع 

اأدنى من االن�ضجام يف املواقف التي يتخذونها  لردع املماطلني ودعوتهم اإىل حد 

اأمام هيئة التحكيم، حماولني النظر يف كيفية التوفيق بني احلفاظ على القواعد 

اإج��راءات  االإجرائية الكربى التي حتكم االإج��راءات الق�ضائية عموماً وبني �ضري 

كعدالة  التحكيم  ا�ضتقاللية  بني  التوفيق  وكذلك  منا�ضبة،  ظ��روف  يف  التحكيم 

اتفاقية وبني �ضرورة تخل الق�ضاء عند احلاجة.

 1/67 املماطلة والت�ضويف �ضببها اأطراف النزاع:

م�ضمون املماطلة 

والت�ضويف

رد القانون على تلك 

املماطلة
املالحظات

1/ الطعن يف 

اخت�ضا�ض هيئة 

التحكيم.

1/ اخت�ضا�ض هيئة التحكيم 

يف حتديد اخت�ضا�ضها 

)املادة 19 من امل�ضروع(.

1/ الهيئة هي املخت�ضة 

قبل غريها. وهذا ال 

يعني عدم الطعن فيما 

تتخذه هيئة التحكيم 

من قرارات ب�ضاأن 

االخت�ضا�ض، واإمنا يتم 

ذلك بعد �ضدور احلكم 

عن طريق االإبطال اأو 

اأثناء �ضريان اإجراءات 

التحكيم.

م�ضمون املماطلة 

والت�ضويف

رد القانون على تلك 

املماطلة
املالحظات

2/ عدم االتفاق على 

تعيني املحكمني، وهو 

عادة ما يح�ضل يف 

التحكيم احلر. اأما 

يف التحكيم املوؤ�ض�ضي 

فنظام مركز التحكيم 

ي�ضد الفراغ.

2/ اإذا كانت هيئة التحكيم 

م�ضكلة من حمكم فرد 

تولت املحكمة اختياره بناء 

على طلب اأحد الطرفني.

2/ تتوىل املحكمة 

ملء الفراغ باأحكام 

ا�ضتعجاليه غري قابلة 

a.للطعن

3/ رد املحكمني.

3/ و�ضع �ضوابط لذلك:

قيام ظروف تثري �ضكوكاً 

لها ما يربرها.

ظهور االأ�ضباب بعد 

التعيني.

طلب الرد ال يوقف 

اإجراءات التحكيم.

3/ ال يرتتب على تقدمي 

طلب الرد  اإىل هيئة 

التحكيم اأو على تقدمي 

الطلب اإىل املحكمة وقف 

اإجراءات التحكيم.

4/ ح�ضول خمالفات 

بعد اال�ضتمرار يف 

التحكيم يعلمها 

الطرف الذي نازع 

فيها.

4/ اإذا مل يتم اإثارة هذه 

املاآخذ االإجرائية يف وقت 

معقول اعترب ذلك تنازال 

عن احلق يف االعرتا�ض 

)املادة 25 من امل�ضروع(.

4/ �ضروط التنازل:

اال�ضتمرار يف االإجراءات 

مع العلم املخالفة.

اأال تكون املخالفة من 

م�ضائل النظام العام.

5/تخلف املدعي 

عن تقدمي �ضحيفة 

دعواه.

املدعي اأحر�ض 

االأطراف على 

حقوقه، فاأي تخلف 

من قبله يثري �ضكوكا 

يف جدية تظلمه.

5/ اإذا مل يقدم املدعي دون 

عذر مقبول �ضحيفة دعواه 

يف وقت معقول وجب اأن 

تقرر هيئة التحكيم اإنهاء 

االإجراءات )املادة 32 من 

امل�ضروع(.

5/ اإذا كان املدعي وهو 

الطالب غري مكرتث 

باإجراءات التحكيم فهذه 

قرينة على عدم جدية 

طلبه.
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م�ضمون املماطلة 

والت�ضويف

رد القانون على تلك 

املماطلة
املالحظات

6/ التخلف عن 

ح�ضور اجلل�ضات

6/ اإذا تخلف اأحد الطرفني 

عن ح�ضور اجلل�ضات اأو 

عن تقدمي ما طلب منه 

من م�ضتندات دون عذر 

مقبول جاز لهيئة التحكيم 

اال�ضتمرار يف اإجراءات 

التحكيم واإ�ضدار حكم يف 

النزاع ا�ضتنادا اإىل عنا�ضر 

االإثبات املوجودة )املادة 32 

من امل�ضروع(.

6/ حتكم هيئة التحكيم 

مبا لديها من م�ضتندات 

على اأن ت�ضعى للتاأكد من 

اأن التخلف كان بدون 

عذر.

7/ اال�ضتناد على 

قاعدة “اجلنائي 

يوقف املدين”.

7/ اإذا راأت هيئة التحكيم 

اأن الف�ضل يف التزوير اأو 

الفعل اجلنائي لي�ض الزما 

ا�ضتمرت يف نظر مو�ضوع 

النزاع )املادة 43(.

7/ يف التحكيم الدويل ال 

تراعى هذه القاعدة اإال 

يف اأ�ضيق احلدود وذلك 

حتى ال تكون ذريعة 

لتعطيل التحكيم.

2/67 احلد من املماطلة التي �ضببها هيئة التحكيم

م�ضمون 

املماطلة والت�ضويف

رد القانون على تلك املماطلة

1/ رف�ض املحكم 

االإ�ضهام يف اإجراءات 

التحكيم.

1/ اإذا انقطع املحكم عن اأداء مهمته مبا يوؤدي اإىل 

تاأخري ال مربر له يف اإجراءات التحكيم جاز للجهة 

املعنية اإنهاء مهمته بناًء على طلب من الطرفني 

)املادة 16 من امل�ضروع(.

2/ ا�ضتقالة املحكم 

واحلكم على و�ضك 

ال�ضدور.

2/ تعوي�ض املحكم امل�ضتقيل مع حتمله امل�ضئولية 

املدنية اإال اإذا قدم عذراً مقبواًل.

3/ رف�ض التوقيع 

على احلكم.

3/ اإذا مل تتحقق االأغلبية ي�ضدر رئي�ض الهيئة احلكم 

مع الن�ض على الراأي اأو االآراء املخالفة.

التحكيم،  ويف غياب  اأط��راف  ان�ضجام مواقف  التاأكيد على  �ضرورة  م��ن   بد  وال 

بن�ضو�ض �ضيغت  التم�ضك  كثري من احلقوق مبجرد  تهدر  �ضوف  االن�ضجام  هذا 

للحماية. ويف هذا ال�ضياق ترف�ض املحاكم  املخت�ضة باإبطال حكم املحكمني حلجج 

اأمام  اتخذها  واإن  �ضبق  التي  واملواقف  تتما�ضى  التحكيم ال  اأط��راف  اأح��د  يقدمها 

هيئة التحكيم. وت�ضتند هذه القاعدة اإىل مبداأ التعامل على ح�ضن نية وان�ضجام 

تام يف املواقف طيلة �ضريان اإج��راءات التحكيم. وبناء عليه ال ميكن طلب اإبطال 

االأحكام اإال بناء على ت�ضرف اإجرائي معيب.
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68
السؤال الثامن والستون

بما أن التحكيم يهدف إلى فض نزاع، فهل 
يشترط أن يكون المحكمون من القانونيين؟

اإىل ف�ض نزاع بني املتخا�ضمني، واإ�ضدار حكم،  اأن التحكيم كالق�ضاء يهدف  مبا 

هذا  ويف  العقد.  بنود  من  بند  اأو  قانوين  ن�ض  بتف�ضري  مرتبط  ع��ادة  يكون  فهو 

يتميزون  ملا  املنا�ضبة  احللول  اأو  احل��ل  اإي��ج��اد  يف  مهم  جانب  للقانونيني  ال�ضياق 

به من تاأهيل يف فهم الن�ضو�ض وتف�ضريها، ولكن ع�ضوية هيئة التحكيم لي�ضت 

حكراً على القانونيني. فاالختيار االأمثل للمحكمني يتم بناء على طبيعة النزاع 

املعرو�ض للف�ضل فيه.

باأن  ك��االدع��اء  القانوين  اجلانب  من  اأك��رب  ال��ن��زاع  يف  الهند�ضة  جانب  يكون  فقد 

البناية مل حترتم الت�ضميم املعد لها، فيتم تغطية هذا اجلانب بتعيني مهند�ض 

اجلوانب  على  احلر�ض  يتوىل  القانون  يف  خمت�ض  جانب  اإىل  التحكيم  هيئة  يف 

القانونية البحتة واالإجرائية منها باخل�ضو�ض.

ال�ضرعي  للجانب  فيكون  اأ�ضا�ضية،  �ضرعية  م�ضاألة  على  من�ضباً  النزاع  يكون  وقد 

مكانته، وقد يكون النزاع من�ضباً على الت�ضكيك يف مدى �ضدق احل�ضابات املعرو�ضة 

من الوكيل اأو ال�ضريك، فيكون للخبري املحا�ضبي مكانته. وقد يكون النزاع من�ضباً 

على اأ�ضهم بالبور�ضة، فيكون للخبري يف املجال املايل له مكانته. ولهذه االأ�ضباب 

االأخ��ذ بعني  اإهمالها مع  جمتمعة كان ال بد من دمج هذه االخت�ضا�ضات وع��دم 

االعتبار رغبة االأطراف وطبيعة النزاع. ويف هذا ال�ضدد قد ن�ضت املادة الثامنة من 

النظام االأ�ضا�ضي للمركز على اأن »ت�ضكل هيئة التحكيم من عدد وتر من املحكمني 

اأك��رث من واحد  واإذا كان عدد املحكمني  االأط���راف«.  النزاع ورغبة  طبقا لطبيعة 

الفني، وال�ضرعي  املنا�ضبة وهياالخت�ضا�ض  اإىل توفر االخت�ضا�ضات  املركز  ي�ضعى 

بالن�ضبة للمحكم الفرد الذي يجمع بني االأبعاد  واالإجرائي. ويبقى االأمر قائماً 

الثالثة املذكورة، وهو واإن مل يكن م�ضتحياًل فهو نادراً.

ال�ضادر  ال�ضعودي اجلديد  التحكيم  14 من نظام  امل��ادة  ب��اأن  االإ���ض��ارة  ه��ذا وجت��در 

باملر�ضوم امللكي رقم )م/34( بتاريخ 1433/5/24ه� قد ا�ضرتطت يف املحكم »اأن يكون 

كامل االأهلية  واأن يكون ح�ضن ال�ضرية وال�ضلوك، واأن يكون  حا�ضاًل على �ضهادة 

اأكرث من  اأو القانونية. واإذا كانت الهيئة مكونة من  جامعية يف العلوم ال�ضرعية 

حمكم فيكتفى بتوافر ال�ضرط يف رئي�ضها«. ويدل هذا ال�ضرط االأخري على ميل 

االأمر  تعلق  اإذا  �ضرعياً  اأو  قانونياً،  املوؤهلني  غري  ا�ضتبعاد  اإىل  ال�ضعودي  القانون 

باملحكم الفرد وبرئي�ض هيئة التحكيم اإذا كانت الهيئة مكونة من اأكرث من حمكم. 

اأن يكون  املثال  اأن��ه ال ميكن للمهند�ض على �ضبيل  ال�ضرط كذلك  اآث��ار هذا  ومن 

�ضهادة جامعية يف  على  يكن حائزاً  التحكيم ما مل  لهيئة  رئي�ضاً  اأو  ف��رداً  حمكما 

العلوم ال�ضرعية اأو القانونية.

ومن الناحية العملية فاإنه واإن كان من حيث املبداأ ال ي�ضرتط اأن يكون التحكيم 

حكراً على القانونيني اإال اأنه اإذا كان املحكم فرداً وهو من غري القانونيني، فعليه 

التحكيم.  اإبطال حكم  اإىل  عنها  التغافل  ي��وؤدي  قد  قانونية مهمة  م�ضائل  اإدراك 

ومن اأمثلة ذلك:
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كيفية �ضياغة حكم التحكيم وخا�ضة ما يت�ضمنه احلكم من بيانات وجوبية - 

الن�ض على  املنطوق،  االأ�ضباب،  واأقوالهم)1)،  ومنها ملخ�ض لطلبات اخل�ضوم 

عليه  رقابته  ب�ضط  من  القا�ضي  يتمكن  حتى  احلكم  �ضلب  التحكيم،  اتفاق 

مبجرد االطالع عليه.

التحكيم -  م��دة  ان��ت��ه��اء  قبل  القا�ضي  ل��دى  التحكيم  م��دة  يف  التمديد  طلب 

االأ�ضلية.

املن�ضو�ض عليه يف -  الق�ضاء  التحكيم لدى  التحكيم وهو  اأن��واع  معرفة بع�ض 

بع�ض القوانني حيث يتحتم على املحكم اإيداع احلكم مع اأ�ضل وثيقة التحكيم 

خالل  ال��دع��وى  بنظر  اأ���ض��اًل  املخت�ضة  املحكمة  ل��دى  وامل�ضتندات  واملحا�ضر 

خم�ضة ع�ضر يوما من �ضدور احلكم.

معرفة خ�ضو�ضية اتفاق التحكيم الذي ال يقبل التو�ضع يف تف�ضريه، ذلك اأن - 

�ضرط  ف��اإن  البع�ض،  بع�ضها  عن  ومنف�ضلة  م�ضتقلة  العقود  كانت  اإذا  االأ�ضل 

التحكيم ال يطال اإال العقد الذي ن�ض على �ضرط التحكيم �ضراحة.

)1) ال يكفي أن يحيل الحكم إىل األقوال والطلبات التي ذكرها الخصوم يف اتفاق التحكيم إذ إن القانون أوجب اشتامل الحكم عىل 

هذا البيان وهو ما يعني رضورة ذكره صلب الحكم.

69
السؤال التاسع والستون

ما هي السبل المؤدية 
إلى تحكيم مؤسسي ناجح؟

اإط��الق  بني  للتوفيق  ي�ضعى  ال��ذي  التحكيم  هو  الناجح  املوؤ�ض�ضي  التحكيم 

بها  واالإح��اط��ة  اتفاقية  ع��دال��ة  التحكيم  اأن  م��ب��داأ  لتحقيق  اخل�ضوم  حرية 

ا�ضتخدام احلرية، واحلر�ض على حتقيق  �ضوء  اإىل  ي��وؤدي  وتاأطريها مبا ال 

بع�ض ال�ضروط االأخرى.

1/69 التوفيق بني اإطالق حرية اخل�ضوم واالإحاطة بها:

اإجراءاته مبا -  وتنظيم  التحكيم  على  للخ�ضوم لالتفاق  اإط��الق احلرية 

يتفق وم�ضلحتهم امل�ضرتكة حتى يكونوا متعاونني طيلة مدة التحكيم. 

وهذا املرجو من التحكيم.

اإح��اط��ة ه���ذه احل��ري��ة ب��ح��د اأدن����ى م��ن ال��ق��ي��ود ل��ت��ف��ادي م��ا ق��د ي�ضاحب - 

ا�ضتخدامها من جتاوزات �ضلبية توؤدي اإىل �ضوء ا�ضتغالل احلرية والركون 

للمماطلة.

التقلي�ض من طلب اللجوء للخربة اإال لل�ضرورة، خا�ضة اإذا كانت هيئة - 



211 210

100 سؤال وجواب حول التحكيم التجاري

على  املعرو�ض  املجال  يف  خ��ربة  له  اأك��رث  اأو  حمكم  من  مكونة  التحكيم 

اخلربة.

2/69 احلر�ض على حتقيق ال�ضروط التالية: -

وقتا -  ت�ضتغرق  التي  ال��رد  اإج��راءات  لتفادي  املحكمني  اختيار  التوفيق يف 

وتاأزم التحكيم يف بدايته.

امل�ضتوى الرفيع للمحكمني من حيث اخلربة واالإملام باالإجراءات وبقواعد - 

التجارة الدولية اإذ اإن قوة التحكيم يف قوة املحكمني.

دقة وعدالة  االأحكام التي ت�ضدر عن مركز التحكيم.- 

دفع االأطراف لالإدالء بالوثائق املطلوبة وفق جدول زمني يتم اإقراره يف - 

وثيقة التحكيم.

دفع االأطراف الإثارة مو�ضوع التم�ضك بعدم اخت�ضا�ض هيئة التحكيم يف - 

وقت مبكر)1).

)1) انظر عىل سبيل املثال الفقرة األوىل من املادة 21 من مرشوع القانون لدولة اإلمارات العربية املتحدة بشأن التحكيم يف املنازعات 

التجارية الذي نص عىل ما ييل: »يجب التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم يف ميعاد ال يتجاوز ميعاد تقديم دفاع املدعى 

عليه املشار إليه يف املادة )2/31) من هذا القانون، أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم ملا يثريه الطرف اآلخر من مسائل أثناء 

نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإال سقط الحق فيه، ويجوز يف جميع األحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع املتأخر إذا رأت أن 

التأخري كان لسبب مقبول«. 

70
السؤال السبعون

ماهي مزايا التحكيم عمومًا وما هي 
خصوصية هذه المزايا للمؤسسات المالية 

اإلسالمية ؟

للتحكيم مزايا تنبع من طبيعته، لكن اإذا تعلق االأمر باملوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية، 

فاإن قائمة املزايا تت�ضع كماً ونوعاً. �ضوف نتناول يف اإجابتنا على هذا ال�ضوؤال مزايا 

التحكيم على اإطالقها، ثم مزايا التحكيم بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية.

1/70 مزاي���ا التحكي���م مطلق������اً:

1/1/70 ال�ضرعة والدقة يف ح�ضم النزاع: من عوامل هذه ال�ضرعة  تفرغ املحكمني 

من ناحية وعدم تقيدهم باالإجراءات ال�ضكلية )التي عادة ما يتم�ضك بها الق�ضاء( 

والتي تكون �ضبباً يف كثري من االأحيان يف هدر اأ�ضل احلق وحتول دون تاأمينه. كما 

اأن ا�ضتبعاد طرق الطعن املعهودة يف الق�ضاء من �ضاأنه اأن ي�ضكل عن�ضراً اإ�ضافياً يف 

ال�ضرعة.

2/1/70 تخ�ض�ض املحكمني: اإن وجود حمكمني �ضالعني يف جمال النزاع املعرو�ض 

للقوانني  معرفتهم  اإىل  اإ�ضافة  ن��ادراً،  اإال  اخل��رباء  اإىل  اللجوء  عن  يغني  عليهم 
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واالأع��راف التجارية. وكثرياً ما يتم اختيار املحكمني بناء على انتمائهم للقطاع 

الذي ينتمي اإليه املتنازعني. ويف التحكيم الدويل ميكن اختيار املحكمني بناء على 

الذي  ال�ضيء  النزاع  والوثائق مو�ضوع  العقود  بها  اأع��دت  التي  اللغة  متكنهم من 

ي�ضهم يف االهتداء حلل عادل.

املحكمني غري  بجل�ضات  ال�ضرية  تتحقق  النزاع:  املطلقة يف ف�ض  ال�ضرية   3/1/70

اأحيانا  ال�ضرية جلية يف التحكيم الدويل حيث يف�ضل  العلنية، وتربز قيمة هذه 

عدم رفع الق�ضية اإىل املحاكم حفاظاً على اأ�ضرار املعاملة. ومع تطور االبتكارات 

يف املجال التكنولوجي وحتى يف اجلانب املايل فقد تعززت مكانة ال�ضرية. ولكن 

مع الدعوة اإىل االإف�ضاح يف املعامالت املالية هل مازال لل�ضرية مكانة، اأم يجب اأن 

نفرق بني الق�ضايا التي تكون اأطرافها �ضركات م�ضاهمة عامة وال�ضركات االأخرى. 

وحتى يف �ضركات امل�ضاهمة العامة االإف�ضاح يكون للم�ضاهمني وحدهم.  فامل�ضاألة 

قابلة للنقا�ض.

4/1/70 ا�ضتعداد اأطراف النزاع لقبول حكم املحكمني عن طواعية: اأثبتت التجربة 

ال��ن��زاع  اأط����راف  امل��ال��ي��ة يقبل  امل��ع��ام��الت  اأح��ك��ام املحكمني وخ��ا���ض��ة يف جم��ال  اأن 

تنفيذها عن طواعية. وال�ضبب يف ذلك اأن هناك اطمئنان حلكم املحكمني وتعهد 

اختيار  على  بنيت  ت�ضاحلية  عدالة  التحكيم  اأن  على  بناء  احلكم  بتنفيذ  م�ضبق 

ال�ضادرة عن هيئة  القرارات  اأك��رث %90 من  اأن  ذلك  اأمثلة  للمحكمني. ومن  حر 

ت�ضوية  جمال  يف  عريقة  موؤ�ض�ضة  وهي  الدولية  التجارة  لغرفة  التابعة  التحكيم 

النزاعات تنفذ دون جلوء االأطراف اإىل املحاكم للم�ضادقة على قرارات التحكيم.

التحكيم  يتميز  التطبيق:  ال��واج��ب  القانون  اختيار  يف  الوا�ضعة  امل��رون��ة   5/1/70

حرية.  بكل  املعاملة  لطبيعة  املالئم  القانون  اختيار  يف  ال��ن��زاع  اأط���راف  بتمكني 

فكثرياً ما يختار اأطراف النزاع قانوناً يعرفونه ويلبي احللول التي يرغبون فيها 

عند ن�ضوب نزاع بينهم.

2/70 م��زايا التحكيم بالن�ضب�ة للموؤ�ض�ض�ات املالي���ة االإ�ضالمي���ة:

واملوؤ�ض�ضي  عموماً  التحكيم  يوفرها  مزايا  وه��ي  اأع��اله  امل��ذك��ورة  للمزايا  اإ�ضافة 

خ�ضو�ضاً لكل حمتكم، فاإن املوؤ�ض�ضات املالية هي اأحوج من غريها العتماد �ضيغة 

التحكيم يف ت�ضوية نزاعاتها.

1/2/70 مطابقة القرارات الأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية: يتيح التحكيم للمحتكمني 

احل�ضول على اأحكام مطابقة لل�ضريعة االإ�ضالمية من متخ�ض�ضني يف املعامالت 

من  �ضنة  ثالثني  م��ن  اأك��رث  فبعد  وال�ضرعي.  الفني  ب�ضقيها  االإ�ضالمية  املالية 

املنظم  االإ�ضالمي  امل�ضريف  والعمل  عموماً  االإ�ضالمية  املالية  ال�ضناعة  ممار�ضة 

خ�ضو�ضاً، وبعد �ضدور مئات الفتاوى يف جماالت �ضتى من فقه املعامالت، توفرت 

يف نف�ض الوقت طاقات متمر�ضة يف ا�ضتيعاب الق�ضايا امل�ضرفية املعا�ضرة واقرتاح 

احللول ال�ضرعية املنا�ضبة لها.

من  اأحر�ض  االإ�ضالمية  املالية  املوؤ�ض�ضات  املماطلني:  على  الطريق  قطع   2/2/70

النزاعات  لف�ض  �ضيغة  التحكيم  الختيار  التقليدية  املالية  املوؤ�ض�ضات  من  غريها 

االإ�ضالمية  املالية  فاملوؤ�ض�ضات  التقليدية.  املوؤ�ض�ضات  من  اأكرب  عليها  ال�ضرر  الأن 

حتتاج  اأ�ضابها  ال��ذي  لل�ضرر  تعوي�ضاً  تاأخري  غرامات  تقا�ضي  عليها  يحرم  التي 

اإىل �ضدور حكم يف وقت وجيز ال�ضرتجاع حقوقها. وهذه الوظيفة يوؤديها مركز 

ف�ضرعة  تاأخري  غرامات  تتقا�ضى  التي  التقليدية  املالية  املوؤ�ض�ضات  اأما  التحكيم. 

البت يف الق�ضايا لي�ضت لها اأهمية بنف�ض الدرجة، الأنه يف احل�ضول على غرامات 

التاأخري تعوي�ضاً ولو جزئياً.

3/2/70 مدى قدرة املحاكم على معاجلة امل�ضائل امل�ضتجدة يف جمال املعامالت املالية: 

اأثبتت بع�ض املحاكم التي نظرت يف ق�ضايا تخ�ض املعامالت املالية االإ�ضالمية عدم 

املحاكم  االإ�ضالمية. ونعني هنا  املالية  املعامالت  واأبعاد  قدرتها على فهم طبيعة 

الربيطانية التي تعر�ض عليها �ضنوياً ن�ضبة كبرية من الق�ضايا )بحكم الن�ض يف 
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عقود التمويل على اخت�ضا�ض تلك املحاكم بتطبيق اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية(

االإ�ضالمية يف م�ضائل تخ�ض مدى تطابق معاملة  املالية  باملوؤ�ض�ضات  تتعلق  التي 

اإحدى  اأمثلة ذلك مبادرة  االإ�ضالمية. ومن  ال�ضريعة  اأحكام  م�ضرفية معينة مع 

القانونية  ال�ضيغة  ال��راأي حول  الإب��داء  »تعيني خبريين  اإىل  الربيطانية  املحاكم 

لعقد املرابحة وال�ضروط االبتدائية التي يجب اأن تتوفر فيه«.

جلوء  اإن  نقول  فقهية،   م�ضاألة  يف  براأيهم  ل���الإدالء  خ��رباء  تعيني  على  وتعليقا 

التحكيم اإىل اخلربة اأمر ا�ضتثنائي ويف م�ضائل فنية ال يدركها اإال اأهل االخت�ضا�ض 

الدقيق الأن مقيا�ض اختيار املحكمني ي�ضمل خربتهم العلمية والعملية. اأما اأن يتم 

تعيني خبري يف م�ضاألة فقهية �ضدرت ب�ضاأنها فتاوى منذ بداية ثمانينات القرن 

اأنه  ونقر  م��ربرة.  غري  اإ�ضافية  وكلفة  ناحية  من  للوقت  م�ضيعة  ففيه  املا�ضي، 

بالن�ضبة للمحاكم فاإن عقود املوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية هي عقود غري ماألوفة.

االإمل���ام  ع��دم  اإن  ال��ن��زاع:   مو�ضوع  للمعاملة  ال�ضرعية  ب��اجل��وان��ب  االإمل���ام   4/2/70

باجلوانب ال�ضرعية للمعاملة مو�ضوع النزاع قد يوؤدي اإىل احلكم ب�ضحة املعاملة 

تكييفها  اإع��ادة  اأو  ال�ضرعية،  الناحية  القانونية( رغم بطالنها من  الناحية  )من 

فاأين  ال�ضرعية.  الناحية  بالرغم من �ضحتها من  القانون(  لقوالب  )لت�ضتجيب 

التقيد باأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية املن�ضو�ض عليه يف النظم االأ�ضا�ضية للموؤ�ض�ضات 

املالية االإ�ضالمية والتي على اأ�ضا�ضها ا�ضتند املتعاملني معها؟.

5/2/70 التقيد املطلق بال�ضروط: تقيد املحكمني املطلق بتطبيق اأحكام ال�ضريعة 

كما هو من�ضو�ض عليه يف بند التحكيم وكما هو من�ضو�ض عليه يف لوائح مركز 

التحكيم )يف التحكيم املوؤ�ض�ضي( الأنه ي�ضتمد نفوذه من اتفاق التحكيم. اأما املحاكم 

فبالرغم من وجود الن�ض على تطبيق اأحكام ال�ضريعة فقد ال تتقيد بهذا البند. 

مبادئ  تطبيق  ا�ضتبعاد  من  الربيطانية  املحاكم  اإليه  ذهبت  ما  ذلك  اأمثلة  ومن 

ال�ضريعة االإ�ضالمية، بل طبقت قوانني دولة مقر البنك الذي مل يت�ضمن قانونه 

ما ينظم املنتجات املالية االإ�ضالمية. وكانت النتيجة تطبيق القانون  �ضواء كان 

قانون دولة مقر البنك اأو القانون الربيطاين.

خلفية  وال  عليه  �ضلطان  ال  املحكم  القانوين:  باملحيط  املحكم  تاأثر  عدم   6/2/70

املحاكم  اأما  للبطالن.  حكمه  تعر�ض  من  خوفاً  التحكيم  باتفاقية  التقيد  اإال  له 

فهي عادة ما تكون حري�ضة على عدم التناق�ض يف اإ�ضدار اأحكامها مع املنظومة 

القانونية برمتها. ومن اأمثلة ذلك اإذا كان القانون يقر مببداأ الفائدة اأخذاً وعطاًء، 

ال�ضريعة املن�ضو�ض عليها يف  اأحكام  اأن يلتزم القا�ضي ب�ضرط تطبيق  فال يتوقع 

العقد. وهذا ما يف�ضر االجتهاد اأحيانا يف ا�ضتبعادها الأحكام ال�ضريعة باال�ضتناد اإىل 

اإعادة التكييف حتى تن�ضهر يف منظومة القانون اجلاري به العمل ، اأو االحتجاج 

بالعرف، اأو بالنظام العام وغريها من االأ�ض�ض القانونية.

7/2/70 التحكيم عن�ضر تقدمي ال�ضريعة على غريها من القوانني: التحكيم باب 

التحكيم يف  يوفرها  التي  االإ�ضالمية الأن احلرية  ال�ضريعة  اأحكام  لتطبيق  وا�ضع 

اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع جتعل تقدمي تطبيق ال�ضريعة على 

ال�ضريعة  اأحكام  تطبيق  مراعاة  اإن  اإذ  واقعياً.  اأم��را  القانونية  النظم  من  غريها 

االإ�ضالمية، من امل�ضائل اجلوهرية يف ن�ضاط ال�ضناعة املالية االإ�ضالمية.

8/2/70 اال�ضرت�ضاد بال�ضوابق الق�ضائية لتح�ضني �ضياغة املعامالت: وجود مركز 

االإ�ضالمية  املالية  املوؤ�ض�ضات  تخ�ض  التي  ال��ن��زاع��ات  ف�ض  يف  متخ�ض�ض  حتكيم 

تطبيقا الأحكام ال�ضريعة، �ضي�ضهم يف اإيجاد ر�ضيد من ال�ضوابق الق�ضائية يف جمال 

فقه املعامالت، ت�ضتفيد منها االإدارات القانونية عند �ضياغة العقود اأو عند �ضياغة 

فاإ�ضدار  واله�ضا�ضة.  ال�ضعف  مواطن  تفادي  ي�ضمن  مبا  اجلديد  املنتج  هيكلة 

لت�ضتجيب  ال�ضروط  بع�ض  مراجعة  على  ي�ضاعد  قد  املعامالت  فقه  يف  االأح��ك��ام 

لل�ضوابط ال�ضرعية. 

املحاكم لفرتة طويلة  اأمام  نزاعات عالقة  الت�ضنيف: وجود  التاأثري على   9/2/70
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دون البت فيها ي�وؤثر �ضلباً على برنامج املوؤ�ض�ضات املالي�ة االإ�ضالمي�ة ف�ي ا�ضتقطاب 

موارد مالية اإ�ضافية عن طريق ال�ضكوك مثاًل والتي تقوم على ت�ضنيف معنّي. 

فالبت يف املعاملة يف فرتة وجيزة يوؤدي اإىل غلق ملف النزاع ب�ضفة نهائية.

10/2/70 التحكيم وجه من اأوجه العدالة ال�ضلحية: يف املوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية 

املوؤ�ض�ضة  بني  اأو  املتنازعتني  املوؤ�ض�ضتني  بني  قطيعة  اخل�ضومة  تكون  اأن  يجب  ال 

اإن  التعامل  لي�ضتاأنف  احلكم،  �ضدور  بعد  طيه  يتم  عابر  خالف  واإمن��ا  وعميلها، 

مل يكن قد ا�ضتاأنف من قبل. وهذا املناخ يوفره التحكيم ب�ضرعته و�ضريته وثقة 

مبا  التقا�ضي  اأم��ا  التحكيم.  يدير  ال��ذي  املركز  ويف  املحكمني  يف  ال��ن��زاع  اأط���راف 

يحمله من اإج��راءات )ن�ضر الق�ضايا يف اأروقة املحاكم، ورمبا ا�ضتغاللها من قبل 

ال�ضحف( فخ�ضية القطيعة واردة.

71
السؤال الحادي والسبعون

هل في انتشار اإلجراءات القضائية 
المستعجلة والقضاء المتخصص من شأنه 
أن يقلل من أهمية التحكيم الذي يتسم 

بالسرعة في فصل النزاعات؟

قد يتبادر للذهن اأن ما يوفره التحكيم من �ضرعة يف الف�ضل يف النزاع قد يحققه 

نوع من الق�ضاء يعرف بالق�ضاء امل�ضتعجل. اإن اتخاذ املحاكم قرارات ا�ضتعجالية 

لي�ض اأمراً جديداً يف جمال االإجراءات، ولكن مثل هذه القرارات ال تقلل من بطء 

الق�ضاء مقارنة بالتحكيم. كما اأن وجود هيئات جتارية كق�ضاء متخ�ض�ض مل يحد 

من اأهمية و�ضرعة التحكيم وذلك لالأ�ضباب التالية:

ا�ضتعجالياً حمدودة -  فيها  النظر  يقبل  التي  الق�ضائية  االإج���راءات  اإن جمال 

وهي عادة ق�ضايا يكون مبلغ النزاع فيها �ضغرياً اأو يكون مو�ضوع النزاع فيها 

ورقة جتارية )كمبيالة اأو �ضيكا(.اأما التحكيم فينظر بنف�ض ال�ضرعة يف طبيعة 

الق�ضايا املذكورة وق�ضايا اأكرب حجماً وخمتلفة االأغرا�ض.
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الق�ضايا عادة ما تكون -  املحاكم يف هذه  ا�ضتعجالياً عن  ال�ضادرة  القرارات  اإن 

اأنها قابلة لطرق  اأن ينظر فيها الق�ضاء املخت�ض يف االأ�ضل. كما  اإىل  موؤقتة 

القرار  �ضدور  يف  تكمن  اال�ضتعجايل  الق�ضاء  يف  فال�ضرعة  العادية.  الطعن 

اأحد  اأ�ضابت  اإن تاأخرت  اأو  ا�ضتجابة لالأ�ضباب الطارئة التي ال تقبل التاأخري 

النزاع  اإىل غلق ملف  ال�ضرعة  ت��وؤدي  ولكن  تداركه،  ب�ضرري�ضعب  االأط���راف  

اأن  الق�ضاء اال�ضتعجايل �ضوف يعقبه  وال�ضروع يف التنفيذ. وال�ضبب يف ذلك 

التحكيم ف�ضدور احلكم هو  اأم��ا يف  وق��ت الح��ق.  الق�ضية يف  اأ�ضل  النظر يف 

االأط���راف ببطالن  اأح��د  ادع��ى  اإذا  اإال  التنفيذ  وال�ضروع يف  النزاع  اأم��د  نهاية 

احلكم. وهذا االإجراء على افرتا�ض االدعاء به هو اإجراء �ضكلي كما مت بيانه ال 

مي�ض بجوهر النزاع )انظر االإبطال واإجراءاته واآثاره يف االأ�ضئلة اأرقام 35، 53، 

59، و88(،وال يوؤثر على م�ضمون احلكم. فقا�ضي البطالن لي�ض قا�ضي االأ�ضل 

ولي�ض البطالن طريقة من طرق الطعن العادية.

72
السؤال الثاني والسبعون

إلى جانب مراكز التحكيم الدولية العامة/
العادية، هل هناك مراكز تحكيم دولية 

متخصصة؟

للغرفة  التابعة  التحكيم  كمحكمة  العامة  الدولية  التحكيم  مراكز  جانب  اإىل 

نوع معني  دولية متخ�ض�ضة يف  هناك مراكز حتكيم  بباري�ض،  الدولية  التجارية 

من النزاعات. ونذكر على �ضبيل املثال:

اتفاقية  مبقت�ضى  اأن�ضئ  وا�ضنطن  يف  اال�ضتثمار  منازعات  لت�ضوية  ال��دويل  املركز 

اأبرمت يف18  مار�ض 1965 وخمت�ض بالنزاعات املتعلقة باال�ضتثمار بني دولة ومواطن 

دولة اأخرى.

التحكيم  يف  متخ�ض�ض  مركز  وه��و  ال���دويل،  البحري  للتحكيم  »اللويدز«  غرفة 

البحري.

�ضنة  املركز  ه��ذا  اأ�ض�ض  دب��ي:  يف  والتحكيم  للم�ضاحلة  ال��دويل  االإ�ضالمي  املركز 

2005 مبقت�ضى اتفاقية دولية اأبرمت بني املجل�ض العام للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية 

العربية  االإم��ارات  دول��ة  العامل، وبني  املالية يف  ال�ضناعة  ال��ذي ميثل  االإ�ضالمية 
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اإىل  الدويل  االإ�ضالمي  املركز  ويهدف  املركز(.  ملقر  امل�ضت�ضيفة  )الدولة  املتحدة، 

تنظيم الف�ضل يف كافة النزاعات املالية والتجارية التي تن�ضاأ بني املوؤ�ض�ضات املالية 

وي��راع��ى يف  والتحكيم.  امل�ضاحلة  ط��ري��ق  ع��ن  ال��غ��ري  وب��ني  بينها  اأو  وال��ت��ج��اري��ة، 

امل�ضاحلة والتحكيم عدم خمالفة اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية ومبادئها. 

تاأ�ضي�ض ه��ذا املركز  اأع��ل��ن ع��ن  م��رك��ز  االإم����ارات للتحكيم البحري وم��ق��ره دب��ي: 

بت�ضكيل   2016 ل�ضنة   16 رق��م  املر�ضوم  عقبه   2016 ل�ضنة   14 رق��م  املر�ضوم  مبقت�ضى 

 .2016 جمل�ض اأمناء املركز. وبداأ املركز ن�ضاطه الفعلي يف الن�ضف الثاين من عام 

ويهدف املركز اإىل تقدمي اأ�ضل اخلدمات وال�ضمانات للعاملني يف القطاع البحري 

من خالل اإن�ضاء مركز متخ�ض�ض لف�ض النزاعات يف املجال البحري.

اأ�ض�ض  ب�ضوي�ضرا:  الفكرية  للملكية  العاملية  للمنظمة  والو�ضاطة  التحكيم  مركز 

جهازاً  املركز  ه��ذا  ويعترب   .1994 �ضنة  )�ضوي�ضرا(  جنيف  مقره  ال��ذي  املركز  ه��ذا 

تابعاً للمنظمة العاملية للملكية الفكرية التي هي وكالة  دولياً م�ضتقاًل وحمايداً 

يكون  الفكرية  للملكية  دويل  نظام  بناء  دعم  املتحدة غر�ضها  لالأمم  متخ�ض�ضة 

ناجعاً ومتوازناً لت�ضجيع االإبداع مبا يعود بالنفع على اجلميع. وقد فتح املركز له 

مكتباً اإقليمياً يف �ضنغافورة �ضنة 2010. ويوفر املركز اإجراءات بديلة لف�ض النزاعات 

ب�ضيغ متعددة منها الو�ضاطة والتحكيم ال�ضريع واخلربة.

73
السؤال الثالث والسبعون

هل تختص المحاكم في تفسير أحكام 
المحكمين إذا شاب تلك األحكام غموض

 أو إبهام؟

اأجازت القوانني اإمكانية طلب تف�ضري احلكم )�ضواء �ضدر عن الق�ضاء اأو عن هيئة 

اإذا وقع يف منطوقه  التحكيم(. ولكن يقت�ضر طلب تف�ضري احلكم على حالة ما 

اإذا �ضاب  اأو  املحكمة  الوقوف على حقيقة ما ق�ضدته  اإبهام تعذر معه  اأو  غمو�ض 

منطوق احلكم �ضك يف تف�ضريه اأو كان يحتمل اأكرث من معنى. فغاية التف�ضري بلوغ 

غاية ما ق�ضده احلكم يف ق�ضائه وال ميكن اأن يوؤدي التف�ضري اإىل مراجعة مدى 

�ضالمة احلكم اأو اإعادة النظر يف النزاع.

يف  املحاكم  اخت�ضا�ض  وم��دى  التحكيم  هيئة  عن  ال�ضادرة  لالأحكام  بالن�ضبة  اأم��ا 

تف�ضري  �ضلطة  للمحاكم  متنح  مل  القوانني  ف��اإن  ال�ضوؤال،  جوهر  وه��ذا  تف�ضريها 

اإليها  اأحكام املحكمني ولو تبني لها عند النظر يف الت�ضديق على احلكم، اأو قدم 

طلب التف�ضري بدعوى م�ضتقلة اأن هذا االأخري قد ا�ضتمل على غمو�ض اأو اإبهام يف 

حتديد امل�ضائل التي ف�ضل فيها. ولكن الطريقة التي يجب توخيها لرفع الغمو�ض 
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ن�ض  التي  اأو  بالتحكيم  القوانني اخلا�ضة  عليها  ن�ضت  التي  تلك  وااللتبا�ض هي 

عليها يف قوانني املرافعات املدنية. ومن اأمثلة ذلك املادة214  من قانون االإجراءات 

املدنية لدولة االإمارات العربية املتحدة)1) واملتمثلة يف اإعادة احلكم اإىل املحكمني 

فيها.   البت  للمحكمة  ميكن  ال  ولكن  الغام�ضة  امل�ضائل  لتحديد  اأ�ضدروه  الذين 

وهذا ما اأكدته املادة 49  من م�ضروع التحكيم االحتادي لدولة االإم��ارات العربية 

املتحدة )�ضنة 2017( والذي ن�ض على اأنه: »مبجرد �ضدور حكم التحكيم ال يعود 

لهيئة التحكيم اأي �ضلطة للف�ضل باأي من امل�ضائل التي تناولها حكم التحكيم، اإال 

30 يوما التالية  اأنه يجوز الأي من االأط��راف اأن يطلب من هيئة التحكيم خالل 

لت�ضلمه حكم التحكيم تف�ضري ما وقع يف منطوقه من غمو�ض وذلك ما مل يتفق 

االأطراف على اإجراءات اأو مدد اأخرى، ويجب على طالب التف�ضري اإعالن الطرف 

االآخر بهذا الطلب قبل تقدميه لهيئة التحكيم«.

وبناء عليه ال متلك املحاكم والية الف�ضل يف تف�ضري اأحكام املحكمني مهما �ضابها 

من غمو�ض اأواإبهام. وتكون للحكم ال�ضادر يف دعوى التف�ضري حجة االأمر املق�ضي 

القواعد اخلا�ضة بطرق  التف�ضري من  وي�ضري عليه ما ي�ضري على احلكم حمل 

الطعن العادية وغري العادية ح�ضب احلاالت.

)1) نصت املادة املذكورة عىل أنه: »يجوز للمحكمة أثناء النظر يف طلب تصديق حكم املحكمني أن تعيده إليهم للنظر فيام أغفلوا 

الفصل فيه من مسائل التحكيم أو لتوضيح الحكم إذا كان غري محدد بالدرجة التي ميكن معها تنفيذه وعىل املحكمني يف هاتني 

الحالتني أن يصدروا قرارهم خالل ثالثة أشهر من تاريخ إبالغهم بالقرار إال إذا قررت املحكمة خالف ذلك. وال يجوز الطعن يف قرارها 

إال مع الحكم النهايئ الصادر بتصديق الحكم أو إبطاله«.

74
السؤال الرابع والسبعون

كيف تحدد أتعاب المحكم، 
وكيف توزع بين المحكمين ؟

جرى العمل اأن حتدد اأتعاب املحكمني بناء على ن�ضبة معينة وعاوؤها قيمة النزاع. 

اأغلب االأحيان يف طلبات املدعي. واإذا كانت هناك طلبات  وتتمثل قيمة النزاع يف 

من الطرفني فتجمع وتق�ضم على اثنني. ومن املنطقي اأن تكون طلبات االأطراف 

تعدد  واإذا  مرتفعة)1).  التحكيم  اأت��ع��اب  ت��ك��ون  اأال  م�ضلحتهم  م��ن  الأن���ه  معتدلة 

التوزيع  ن�ضبة  كاأن يكون عددهم ثالثة، فاالأمر مرتوك لهم لتحديد  املحكمون 

بينهم. وقد اأفرز التطبيق اجتاهني اثنني:اجتاه ي�ضوي بني اأع�ضاء هيئة التحكيم، 

واجتاه يجعل للرئي�ض ن�ضيباً اأوفر كاأن يكون التوزيع 40% للرئي�ض، و30%  لكل من 

الع�ضوين االآخرين.

التحكيم  مهمة  عر�ض  عند  للمحكم  املوجه  التكليف  خطاب  باأن  االإ�ضارة  وجتدر 

اأو  باالتفاق  حم��دداً  مبلغاً  كانت  �ضواء  �ضيتقا�ضاها  التي  االأت��ع��اب  يت�ضمن  عليه 

من�ضو�ض عليها يف جدول االأتعاب التابع ملركز التحكيم اإذا كان التحكيم موؤ�ض�ضياً.

)1) يتم احتساب أتعاب املحكمني ورسوم التحكيم عموماً بناء عىل مبلغ النزاع وهو املبلغ الذي يطلبه املدعي )املحتكم) يف طلب 

التحكيم.
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املبلغ. ه��ذا ويتحمل  املحكمة حتديد  ن��زاع، تتوىل  االأت��ع��اب حمل  ك��ان  مبلغ  واإذا 

للمحكمني،  واالإق��ام��ة  ال�ضفر  نفقات  املحكمني  اأت��ع��اب  اإىل جانب  ال��ن��زاع  اأط���راف 

والرتجمة، واخلربة، واأتعاب �ضكرتارية التحكيم )املقرر(. 

    واأخرياً ن�ضري اإىل املادة 39 من قواعد »االأون�ضيرتال« التي و�ضعت بع�ض املعايري 

ال��ذي يقدر  املبلغ  اأن يكون  اأن��ه: »يجب  املحكمني حيث ن�ضت على  اأتعاب  ل�ضبط 

نظري اأتعاب املحكمني معقواًل، واأن يراعى يف تقديره حجم املبالغ التي يدور حولها 

املحكمون يف نظرها وغري  ال�ذي �ضرفه  والوقت  الدعوى،  تعقيد  النزاع، وم��دى 

ذلك من الظروف املرتبطة بها«. وهذه معايري مو�ضوعية ت�ضاعد على االهتداء 

الأتعاب من�ضفة لكل االأط��راف. هذا واملقيا�ض ال�ضائد يف �ضبط االأتعاب يف جمال 

التحكيم يكاد ينح�ضر يف مبلغ حجم النزاع.

75
السؤال الخامس والسبعون

هل يشترط اإلسالم في المحكم الذي ينظر 
في نزاع يتعلق بتطبيق فقه المعامالت 

المالية اإلسالمية؟

االإ�ضالمية،  املالية  املعامالت  يف  متخ�ض�ضة  اإ�ضالمية  حتكيم  جهات  ظهور  بعد 

اإ�ضالمية غري مربرة. لكن  اإىل جهات حتكيم غري  النزاع  اإحالة  اأ�ضبحت م�ضاألة 

يقت�ضي الواقع العملي يف املعامالت املالية االإ�ضالمية اأن تعني كل موؤ�ض�ضة مالية 

اإ�ضالمية فتعني حمكم غري م�ضلم.  املوؤ�ض�ضتني غري  اإحدى  حمكمها. وقد تكون 

وال�ضوؤال املطروح: هل يجوز تعيني حمكم غري م�ضلم يف حتكيم يتعلق مبعامالت 

مالية اإ�ضالمية؟.

املحا�ضبة  هيئة  ع��ن  ال�����ض��ادر   )32( رق��م  ال�ضرعي  املعيار  م��ن   2/8 الفقرة  اأج��اب��ت 

باأن  ال�ضوؤال  املالية االإ�ضالمية واملتعلق بالتحكيم على هذا  واملراجعة للموؤ�ض�ضات 

»االأ�ضل اأن يكون املحكم م�ضلماً، واإذا دعت احلاجة املتعينة اإىل اختيار حمكم غري 

م�ضلم فيجوز اأن يتم ذلك للتو�ضل ملا هو جائز �ضرعاً...«. وي�ضتنتج من ن�ض املعيار 

اأن اللجوء اإىل املحكم غري امل�ضلم يف امل�ضائل التي لها عالقة بتحكيم يف م�ضائل لها 
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عالقة بتطبيق ال�ضريعة  لي�ض االأ�ضل، واإمنا يكون عند احلاجة لذلك. 

    ونرى اأنه من بني احللول التي كان باإمكان املعيار اعتمادها تتمثل يف  التفريق 

بني التحكيم عرب املحكم الفرد والتحكيم الذي ي�ضدر عن هيئة. اأي اأن نفرق بني 

التحكيم الفردي )تعيني حمكم فرد( والتحكيم عن طريق هيئة )تتكون عادة من 

ثالثة حمكمني(. ومثل هذا التفريق يف الرتكيبة ي�ضاعد على التدقيق اأكرث يف 

املو�ضوع. وفيما يلي اآثار التفرقة: 

اأن ينظر  اأن يكون م�ضلماً، وال يجوز لغري امل�ضلم  اإذا كان املحكم ف��رداً في�ضرتط   

يف النزاع مبفرده يف حكم غري قابل لطرق الطعن العادية كما هو احلال يف حكم 

التحكيم. وال�ضبب يف ذلك قرينة عدم احلر�ض على التقيد باأحكام ال�ضريعة ولو 

كان اإملامه باأ�ضول املعامالت املالية وارداً. اأما اإذا كان التحكيم يف �ضكل هيئة فال 

الهيئة  اإىل  القرار  رج��وع  ب�ضبب  م�ضلم  فيها غري  يكون ع�ضواً  اأن  ما مينع  يبدو 

بكامل اأع�ضائها واأن اإمكانية االإ�ضافة الفنية اأو االإجرائية للمحكم غري امل�ضلم ال 

تنكر.

وبقدر ما للمو�ضوع من ح�ضا�ضية يف وقت طغت فيه العوملة وتراجع التمييز ب�ضبب 

الدين، نعتقد يف هذا ال�ضياق باأن املعامالت املالية االإ�ضالمية هي ثقافة ولي�ضت 

املثال تطبيق بنود  �ضبيل  املحكم على  اأن نطلب من  ن�ضو�ضاً فح�ضب. فال ميكن 

عقد االإجارة وما حتيط به من �ضروط كتحمل ال�ضيانة االأ�ضا�ضية وبداية �ضريان 

االأجرة، وم�ضري االأجرة عند تعطل املنفعة اإذا كان ال ميلك قواعد كلية كقاعدة 

الغنم بالغرم. ومقولة اأن العقد �ضريعة املتعاقدين بالرغم من ر�ضوخها وا�ضرتاك 

اأخرى.  بقواعد  العقد  وتف�ضر  تعزز  اأن  بد  ال  عليها،  الثناء  القانونية يف  املدار�ض 

اأو  بلده  اأو�ضع من قانون  له ذهنية  اأن تكون  امل�ضلم  املحكم غري  وبناء عليه، على 

املدر�ضة القانونية التي ينتمي اإليها.

76
السؤال السادس والسبعون

ماهوالتحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة 
وماهو الفرق بينه وبين التحكيم الذي يتم 

دون تدخل المحكمة؟

نادر  حتكيم  وهو  املحكمة«،  طريق  عن  »التحكيم  ي�ضمى  التحكيم  من  نوع  هناك 

يتم  الذي  بالتحكيم  القوانني. وقد حاولنا مقارنته  �ضارياً يف بع�ض  زال  لكن ما 

دون تدخل من الق�ضاء وهو االأ�ضل. و�ضوف نتناول تعريف كل من النوعني من 

التحكيم، ثم اأوجه ال�ضبه، واأخرياً اأوجه اخلالف.

1/76 التعريف :

ن��زاع كان -  اأن ثمة  التحكيم  الق�ضاء : يفرت�ض مثل هذا  التحكيم عن طريق 

االإج����راءات  �ضري  اأث��ن��اء  لكن  ف��ي��ه،  للف�ضل  املخت�ضة  املحكمة  على  معرو�ضاً 

الق�ضائية اأمام املحكمة تو�ضل طرفا النزاع اإىل االتفاق على اإحالة النزاع على 

اتفاقهم  وبناء على  النزاع،  الف�ضل يف  الق�ضاء  يوا�ضل  اأن  بداًل من  التحكيم 

اإج��راءات  مبراقبة  احتفاظها  مع  التحكيم  على  النزاع  اإحالة  املحكمة  تقرر 
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التحكيم. ومن هنا جاءت الت�ضمية »التحكيم عن طريق الق�ضاء«.

اب��ت��داًء على -  اأط��راف��ه  اتفق  ال��ذي  التحكيم  املحكمة: هو  دون تدخل  التحكيم 

اإحالة النزاع على التحكيم دون عر�ضه على الق�ضاء. وينتهي بحكم دون تدخل 

من الق�ضاء يف �ضري اإجراءاته.

2/76 اأوجه ال�ضبه بني التحكيم دون تدخل الق�ضاء والتحكيم عن طريق الق�ضاء:

طبيعة التحكيم واإجراءاته واآثاره هي نف�ضها يف النوعني من التحكيم.- 

اتفاق اخل�ضوم على عر�ض نزاعهم على -  التحكيم ال بد من  النوعني من  يف 

التحكيم.

بدون -  املحكمني  ت�ضديق حكم  ملو�ضوع  الت�ضدي  املخت�ضة  للمحكمة  ال ميكن 

املحكمني عن  �ضواء �ضدر حكم  وال�ضفة  امل�ضلحة  الطرف �ضاحب  طلب من 

طريقتها.  غري  طريق  عن  التحكيم  حكم  �ضدر  اأو  املخت�ضة  املحكمة  طريق 

وهو ما قررته املحكمة االحتادية العليا يف دولة االإمارات العربية املتحدة يف 

قرارها ال�ضادر يف الطعن رقم 271 ل�ضنة 2000، جل�ضة نوفمرب �ضنة 2000 »... نظر 

املحكمة يف ت�ضديق اأو اإبطال قرار املحكم يكون بناء على طلب اأحد اخل�ضوم 

يف التحكيم...«.

طريق -  )ع��ن  التحكيم  يف  املذكورين  النوعني  بني  التمييز  ه��ذا  مثل  جند  ال 

الق�ضاء وخارج نطاق الق�ضاء( يف جل الت�ضريعات املعا�ضرة املنظمة للتحكيم.

اإذا -  اأ�ضدرته  التي  التحكيم  هيئة  اإىل  التحكيم  اإع��ادة حكم  املحكمة يف  �ضلطة 

مل يف�ضل يف بع�ض امل�ضائل اأو اإذا كان غري وا�ضح اأو لت�ضويب االأخطاء املادية 

ينطبق على نوعي التحكيم.

3/76 اأوجه االختالف بني التحكيم دون تدخل الق�ضاء والتحكيم عن طريق الق�ضاء :

يف التحكيم الذي يتم عن طريق الق�ضاء، النزاع معرو�ض اأ�ضاًل على الق�ضاء. وقد 

مت اختيار التحكيم اأثناء عر�ض النزاع على الق�ضاء بينما التحكيم من دون تدخل 

املحكمة، النزاع معرو�ض اأ�ضاًل على التحكيم.

ال��ذي -  للحكم  فقط  مطلوب  اإج���راء  ه��و  املحكمة  ل��دى  التحكيم  حكم  اإي���داع 

على  بناء  النزاع  يف  اأ�ضا�ضاً  الناظرة  املحكمة  باإحالة من  ي�ضدر يف حتكيم مت 

اأما اأحكام التحكيم ال�ضادرة عن غري طريق حماكم الدولة  اتفاق اخل�ضوم. 

فلم يطلب امل�ضرع االإماراتي باإيداعها لدى املحاكم مكتفياً بالن�ض على قيام 

املتخا�ضمة  االأط��راف  اإىل كل طرف من  بت�ضليم �ضورة من احلكم  املحكمني 

وذلك خالل خم�ضة اأيام من تاريخ �ضدور قرار التحكيم )الفقرة الثالثة من 

املادة 213 من قانون االإجراءات املدنية(.

املحكمة -  قلم  التحكيم  حكم  ب��اإي��داع  املكلف  اأن  املقارنة  الت�ضريعات  يف  االأ�ضل 

املحكمني.  اأح��د  يكون  قد  كما  املتخا�ضمة  االأط���راف  اأح��د  يكون  قد  املخت�ضة 

اأن من يقوم باالإيداع هو الطرف الذي  ففي م�ضر و�ضوريا ن�ض امل�ضرع على 

�ضدر احلكم ل�ضاحله، اأّما يف املادة 213 فقرة اأوىل من قانون االإجراءات املدنية 

لدولة االإمارات العربية املتحدة فعلى املحكمني القيام باالإيداع. اأّما اإذا تعدد 

املحكمون فيتم االإي��داع من قبل رئي�ض الهيئة وال �ضيء مينع اأن يتم االإيداع 

من قبلهم جميعا اأو من اأحدهم.

اأو املحكمون يف التحكيم عن طريق املحكمة عن القيام باإيداع -  امتناع املحكم 

القانون  يف  املحددة  املهلة  خ��الل  املخت�ضة  املحكمة  ل��دى  وملحقاته  حكمهم 

طرف  اأي  �ضرر  من  ي�ضيب  قد  عما  بالتعوي�ض  للمطالبة  قانوناً  يعر�ضهم 

امل�ضوؤولية املدنية.بينما امتناع املحكمني  ا�ضتنادا الأحكام  من االأطراف وذلك 

يف التحكيم خارج املحاكم عن االإيداع ال يوؤدي اإىل موؤاخذتهم مدنياً. وقد ال 

ت�ضلم الهيئة احلكم لالأطراف يف غ�ضون خم�ضة اأيام لعدم دفع االأتعاب.

يف التحكيم اجلاري عن طريق املحكمة ال بد من اإيداع كامل امللف التحكيمي - 

اأي احلكم واأ�ضل وثيقة التحكيم وحما�ضر جل�ضات املحاكمة وامل�ضتندات. اأما 
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يف التحكيم اجل��اري خ��ارج الق�ضاء فلم ي�ضرتط القانون هذا االإج��راء، ومع 

ذلك وعماًل باملادة 215 من قانون املرافعات املدنية، ال بد من اأن يرفق احلكم 

ان�ضجام حكم  اتفاق التحكيم حتى تتاأكد حمكمة الت�ضديق من مدى  باأ�ضل 

اأن  الت�ضديق  ملحكمة  ميكن  كما  التحكيم.  اتفاق  عليه  ن�ض  ما  مع  التحكيم 

تطلب بع�ض الوثائق كاملحا�ضر وغريها.

املحكمة املخت�ضة بت�ضديق حكم التحكيم ال�ضادر عن طريق املحكمة هي نف�ض - 

املحكمة التي مت اإيداع حكم املحكمني مكتب اإدارة الدعوى وهى املحكمة التي 

قررت اإحالة النزاع للتحكيم بناًء على طلب االأطراف. وقد تكون هذه املحكمة 

حمكمة درجة اأوىل وقد تكون حمكمة ا�ضتئناف وذلك يف حال تو�ضل االأطراف 

املتخا�ضمة اأمام حمكمة اال�ضتئناف اإىل اإبرام اتفاق حتكيم ب�ضاأن نزاع معرو�ض 

اإط��ار  خ��ارج  ال�ضادر  التحكيم  حكم  بت�ضديق  املخت�ضة  املحكمة  بينما  عليها، 

الق�ضاء هي املحكمة املخت�ضة اأ�ضاًل بنظر الدعوى وهى حمكمة من حماكم 

الدرجة االأوىل باعتبار اأن القانون يف دولة االإمارات العربية املتحدة قد اأخذ 

مببداأ التقا�ضي على درجتني.

للت�ضديق على حكم املحكمني ال�ضادر يف حتكيم مت بني اخل�ضوم خارج املحكمة، - 

ال بد من اإقامة دعوة مبتدئة. وت�ضمل �ضحيفة الدعوى على جميع البيانات 

الواجب توفرها يف  ذاتها  املدنية وهي  االإج��راءات  املن�ضو�ض عليها يف قانون 

كل دعوى ق�ضائية. اأّما حكم التحكيم ال�ضادر عن حتكيم جرى بني اخل�ضوم 

عن طريق املحكمة يحتاج اإىل اإيداعه يف مكتب اإدارة الدعوى املخت�ضة كاإجراء 

الحق ل�ضدوره و�ضابق لطلب ت�ضديقه.

77
السؤال السابع والسبعون

من الشروط التي يجب أن تتوفر في المحكم 
االستقاللية والحياد. فما هو الفرق بين 

هذين المصطلحين؟

اأنه  ال�ضادرة عن املحاكم  التحكيم وخا�ضة يف �ضياق االأحكام  جند يف جل قوانني 

من �ضروط املحكم اأن يكون حمايداً وم�ضتقاًل)1) واإال كان عر�ضة للرد. وكثرياً ما 

فاإن  االأم��ر  وكاأنهما مرادفني، ولكن يف حقيقة  امل�ضطلحني  ا�ضتخدام هذين  يتم 

للم�ضطلحني معنيني خمتلفني. 

اأط��راف النزاع ل�ضالح طرف  اأحد  احلياد: ويعني حياد املحكم عدم انحيازه �ضد 

اآخر. ومن اأمثلة عدم حياد املحكم وجود مودة اأو عداوة مع اأحد االأطراف، اأو �ضبق 

له اأن اأبدى راأياً يف املو�ضوع. فاملحكم يف هذه احلالة يكون يف حالة ذهنية ال ت�ضمح 

له مبمار�ضة الوظيفة التحكيمية وهي وظيفة ق�ضائية. ولكن امل�ضائل املذكورة ما 

هي اإال قرائن ب�ضيطة ال متنع من وجود حمكم حمايد حتى ولو �ضبق اأن اأبدى راأياً 

يف املو�ضوع مثاًل. وقد يقبل االأطراف باملحكم مع وجود احلالة الذهنية املذكورة.

)1) إىل جانب رشوط أخرى كاألهلية.
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تبعية  برابطة  املحكم  ارت��ب��اط  ع��دم  تعني  فهي  اال�ضتقاللية  اأم��ا  اال�ضتقاللية: 

باأطراف النزاع. ومن احلاالت التي تتنافى مع اال�ضتقاللية وجود م�ضالح مادية 

اأو �ضراكة، اأو عالقة عمل )عقد عمل(، اأو ارتباطات مالية مع اأي من طريف النزاع. 

فاحلياد نزعة نف�ضية وعاطفية. فقد يكون ال�ضخ�ض م�ضتقاًل عن اأطراف النزاع، 

لكن اأميل اإىل اأحدهم. واحلل يف ذلك يكمن يف ح�ضن اختيار املحكم. وعلى املحكم 

تاأكيد حياده وا�ضتقالليته، وذلك باالإف�ضاح عن كل اأنواع عالقاته باأطراف النزاع 

10 من م�ضروع قانون  امل��ادة  الثالثة من  اأكدته الفقرة  ليكون على بينة. وهذا ما 

اأنه  التحكيم االحت��ادي لدولة االإم��ارات االعربية املتحدة )2017( التي ن�ضت على 

»على من يبلغ برت�ضيحه لتويل مهمة التحكيم اأن ي�ضرح كتابًة بكل ما من �ضاأنه 

اإج��رءات  وخ��الل  تعيينه  منذ  وعليه  ا�ضتقالله،  اأو  حيدته  ح��ول  �ضكوكاً  يثري  اأن 

التحكيم اأن يبادر دون اأي تاأخري باإخطار االأطراف و�ضائر املحكمني يف حالة ن�ضوء 

اأي ظرف قد يثري ال�ضك حول حيدته اأو ا�ضتقالله، وذلك ما مل يكن قد �ضبق له 

اإحاطتهما علما بذلك الظرف«.

78
السؤال الثامن والسبعون

ما هو الفرق بين رد المحكم وعزله؟

م�ضمون هذا ال�ضوؤال هو معرفة النتائج املرتتبة عن جتاوز هيئة التحكيم التاريخ 

املحدد لها للبت يف الق�ضية املعرو�ضة عليها اأي �ضدور حكم التحكيم بعد امليعاد 

املحدد اتفاقاً بني طرفني)1).

خالفاً للقا�ضي الذي ال يتقيد بزمن للبت يف الق�ضايا املعرو�ضة عليه )با�ضتثناء 

حاالت اال�ضتعجال، وهي حاالت خا�ضة ن�ض عليها القانون(، فاإن مهمة املحكمني 

وال�ضوؤال  ال��ق��ان��ون.  بحكم  اأو  الطرفني  باتفاق  اإم��ا  حم��ددة  زمنية  م��دة  حتكمها 

املن�ضو�ض  االآج��ال  بعد  التحكيم  اإذا �ضدر حكم  املحكم مدنياً  ي�ضاأل  املطروح هل 

عليها يف اتفاقية التحكيم اأو بحكم القانون؟.

 راأت حمكمة التمييز الفرن�ضية يف قرار �ضادر لها بتاريخ  6 دي�ضمرب 2005 اأن مهمة 

املحكم حمددة يف اآجال معينة، ويف غياب طلب متديد من قبل اأطراف التحكيم اأو 

من قبل الق�ضاء، اأو بطلب من هيئة التحكيم فاإن احلكم يكون �ضادراً بعد االآجال 

وبالتايل باطاًل. وتتمثل وقائع هذه الق�ضية يف اأن ثالثة حمكمني اأ�ضدروا حكماً 

)1) قد يكون ميعاد التحكيم محدد بحكم القانون، إذا مل يحدده األطراف، أو مركز التحكيم إذا كان التحكيم مؤسسياً.
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بعد 22 يوما من التاريخ املحدد يف اتفاقية التحكيم. وقد مت اإبطال هذا احلكم من 

قبل حمكمة اال�ضتئناف. وقد ا�ضتند اأحد االأطراف على حكم االإبطال هذا للقيام 

القانوين يف  النقا�ض  الأهمية  املحكمني. ونظراً  التعوي�ض �ضد  بق�ضية مدنية يف 

وحمكمة  التمييز  حمكمة  موقف  بني  توافق  ع��دم  هناك  اإن  حيث  النقطة  ه��ذه 

اال�ضتئناف مما يدل على اأن ح�ضم هذا االأمر لي�ض بديهياً، نعر�ض فيما يلي حجج 

كل من حمكمة اال�ضتئناف وحمكمة التمييز.

اإىل اأنه »بالرغم من  فقد رف�ضت حمكمة اال�ضتئناف م�ضئولية املحكمني ا�ضتناداً 

اإمكانية م�ضاءلة املحكمني )يف اإطار اأداء مهامهم( بناء على قواعد القانون العام، 

بامل�ضئولية،  اإىل احلكم عليهم  ي��وؤدي  تعاقدي  تق�ضري  اأن كل  يعني  اأن هذا ال  اإال 

وذلك ب�ضبب طبيعة مهمتهم وهي مهمة ق�ضائية، ومل يثبت خطاأ اأو تق�ضري من 

جانب املحكمني، واأن لطريف التحكيم دور ن�ضط  يف �ضري اإجراءات التحكيم«. ولكن 

حمكمة التمييز مل تقتنع بهذه احلجج، وقررت اأن »فوات اأجل التحكيم دون طلب 

املحكمون - وهم مطالبون  القا�ضي يكون  اأو من  التحكيم  اأط��راف  التمديد من 

بتحقيق نتيجة- قد ارتكبوا خطاأ اأدى اإىل اإلغاء احلكم، وبالتايل يكونون م�ضئولني 

عن ذلك«.

ومن اأهم نتائج هذا القرار، نذكر ما يلي:

 اأن م�ضوؤولية املحكمني لي�ضت اأمرا م�ضتهجناً يف القانون حيث قررت املحاكم - 

باأن الطبيعة التعاقدية التي تربط اأطراف التحكيم باملحكمني هي م�ضئولية 

تعاقدية، وبالتايل تبنى امل�ضئولية على هذا االأ�ضا�ض اأي على العقد.

حتى ال يقع ارتباك يف اأداء املحكمني لوظيفتهم، مييل فقه الق�ضاء اإىل عدم - 

حتميل املحكمني امل�ضئولية ب�ضهولة. وهذا ما ذهبت اإليه حمكمة اال�ضتئناف 

الفرن�ضية يف حكمها املذكور اأعاله.

79
السؤال التاسع والسبعون

هل يمكن تعيين نفس المصالحين للنظر 
في النزاع بين الطرفين كمحكمين بعد 

فشل المساعي الصلحية؟

تتمثل هذه ال�ضورة يف اأن اأطراف النزاع عينوا م�ضاحلني ملحاولة ال�ضلح بينهما، 

لكن امل�ضاعي ال�ضلحية ف�ضلت، عندها مت تعيني نف�ض امل�ضاحلني حمكمني. وميكن 

�ضياغة هذا االإجراء يف �ضكل �ضرط يف العقد )واإن كان نادر احلدوث(، اأو يف �ضكل 

م�ضارطة بعد ن�ضوب النزاع.

املحكم  واأن  )خا�ضًة  حمكمني  اإىل  امل�ضاحلني  حت��ول  يف  هل  امل��ط��روح:  وال�����ض��وؤال 

املرجح �ضيكون طرفا ثالثاً( يعيب اإجراءات التحكيم؟.

املحاولة  اأن ف�ضلت  بعد  امل�ضالح حمكماً  املبداأ ال �ضيء مينع من تعيني  من حيث 

كانا  ال��ل��ذان  املحكمني  جانب  اإىل  واأن���ه  خا�ضة  فيها،  طرفا  ك��ان  التي  ال�ضلحية 

م�ضاحلني هناك حمكم مرجح ثالث �ضين�ضم لهيئة التحكيم. وهو الذي ال خلفية 

له عن النزاع، ومل يكن معيناً مبا�ضرة من قبل طريف النزاع، بل من قبل املحكمني 
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االثنني نيابة عن اأطراف النزاع. ولكن بعد التدقيق يف املو�ضوع، ات�ضح اأن هناك 

جمموعة من امل�ضائل يطرحها التحول من �ضخ�ض امل�ضالح اإىل �ضخ�ض املحكم. 

فهناك خ�ضية امل�ضا�ض بخ�ضائ�ض التحكيم لالأ�ضباب التالية:

اأواًل: ثبات املحكم )الذي كان م�ضاحلاً( على موقفه املقدم عند عر�ض النزاع عليه 

لف�ضه بال�ضلح. ويف هذا اإعاقة لدوره اجلديد كمحكم مطالب بف�ض النزاع.

ثانياً: معرفة مطالب االأطراف ودفوعهم يف مرحلة ال�ضلح ي�ضعف �ضرط احلياد 

من ناحية اأخرى الأن امل�ضالح قد �ضكلت لديه مالمح احلل عند �ضعيه للم�ضاحلة.

وذلك  التحول  الت�ضريعات مثل هذا  بع�ض  فقد منعت  االإ�ضكاالت  لهذه  وجت��اوزاً 

مبنع االحتجاج بالت�ضريحات واالدعاءات التي متت يف فرتة امل�ضاحلة.

80
السؤال الثمانون

ما هو الفرق بين هيئة التحكيم 
ومركز التحكيم؟

بني  الفرق  ومنها  م�ضطلحاته  بدقة  التحكيم  يتميز  خ�ضائ�ضه،  له  جمال  ككل 

التحكيم احلر والتحكيم املوؤ�ض�ضي، والتحكيم الدويل والتحكيم املحلي، وال�ضرط 

�ضرط  ا�ضتقالل  ومبداأ  اخت�ضا�ضها،  حتديد  يف  التحكيم  هيئة  وحق  وامل�ضارطة، 

التحكيم عن العقد وغريها من االألفاظ.  

لكن ما يهمنا يف هذا ال�ضياق هو الفرق بني مركز التحكيم وهيئة التحكيم. وال�ضبب 

يف طرح مثل هذا الفرق لهذا املو�ضوع )واإن كان جلياً للمخت�ضني يف التحكيم( هو 

التحكيم هو  اأن مركز  الكثري  يعتقد  اإذ  امل�ضطلحني.  احتمال اخللط بني هذين 

ت�ضاأل قبل عر�ض  املالية  املوؤ�ض�ضات  اأن بع�ض  باملحامني والق�ضاة حتى  مكان يعج 

املركز؟، وكم عدد  العاملني يف  املحامني  التحكيم عن عدد  ق�ضاياها على مراكز 

النظر يف  املركز على  وق��درة  لقيا�ض حجم  وذل��ك  املركز؟،  العاملني يف  املحكمني 

الق�ضايا التي تعر�ض عليه. ومثل هذا الت�ضور اخلاطئ له انعكا�ضات �ضلبية ولو 

غري مبا�ضرة على ال�ضورة احلقيقية التي تريد اأن تقدمها مراكز التحكيم عموماً 
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خدمة  يف  دوره��م  خ�ضو�ضاًعن  والتحكيم  للم�ضاحلة  ال��دويل  االإ�ضالمي  واملركز 

العدالة عموماً وال�ضناعة املالية االإ�ضالمية خ�ضو�ضاً.

وقد اأتيحت الفر�ضة للمحاكم العليا للتدقيق يف املو�ضوع. ومن اأمثلة ذلك قرار 

2009رقم:)08-12.149(  وتتمثل  بتاريخ11 مار�ض  الفرن�ضية )قرار  التمييز  حمكمة 

وقائع هذه الق�ضية يف اأن حكم حتكيم �ضادر عن »غرفة التجارة الدولية  بباري�ض« 

حمكمة  تركيبة  وت�ضمنت  بباري�ض.  اال�ضتئناف  حمكمة  ل��دى  ا�ضتئنافه  مت  ق��د 

اال�ضتئناف اأحد الق�ضاة الذي كان قد �ضغل من�ضب االأمني العام لغرفة التجارة 

يف  الطعن  ومت  اال�ضتئناف.  مو�ضوع  التحكيم  حكم  �ضدور  اإث��ر  بباري�ض  الدولية 

اال�ضتئناف  اأن حمكمة  الفرن�ضية بحجة  التمييز  اأمام حمكمة  اال�ضتئنايف  احلكم 

كان  التحكيمي( قد �ضمت يف ع�ضويتها قا�ضياً  ا�ضتئناف احلكم  )التي نظرت يف 

قد �ضغل وظيفة اأمني غرفة التجارة الدولية بباري�ض. ويف تقدير طالب التمييز 

هناك �ضك يف حياد القا�ضي الذي �ضغل من�ضب اأمني عام الغرفة. ويرى يف ذلك 

اإخالاًل يف تركيبة هيئة املحكمة ب�ضبب عدم توفر �ضرط احلياد يف اأمني عام غرفة 

التجارة الدولية بباري�ض الذي اأ�ضبح قا�ضياً. ويفهم �ضمنياً من طالب التمييز اأن 

اأمني عام الغرفة قد كان حمكما )وهو بذلك قا�ضي درجة اأوىل( ال ميكن اأن يكون 

قا�ضي ا�ضتئناف، اأو اإن مل يكن حمكماً قد اطلع على ملف الق�ضية ملا عر�ضت على 

التحكيم، واأخذ موقفاً منها. واأ�ضدرت حمكمة التمييز الفرن�ضية حكمها برف�ض 

اأن »مركز التحكيم وهيئة التحكيم موؤ�ض�ضتني خمتلفتني ولهما  الطعن معتربة 

وظائف خمتلفة. فاالأوىل لها وظائف اإدارية بينما تتوىل الثانية وظيفة ق�ضائية«. 

و�ضوف ننطلق من حيثية هذا احلكم للتعليق عليها اإذ اإنها يف قلب املو�ضوع.

توؤدي موؤ�ض�ضة  التحكيم:  واإدارة عملية  لتنظيم  اإداري  التحكيم جهاز  1/80 مركز 

التحكيم )اأي مركز التحكيم( وظيفة م�ضاعدة حل�ضن اإدارة العملية التحكيمية وال 

ت�ضارك ال من قريب وال من بعيد يف اإ�ضدار احلكم الذي هو من خ�ضائ�ض هيئة 

التحكيم يف  العام ملركز  االأم��ني  فاإن وجود  �ضواها. وبناء على ذلك  التحكيم دون 

تركيبة حمكمة اال�ضتئناف ال مي�ض بحياده الأنه ملا كان اأميناً عاماً لغرفة التجارة 

الدولية بباري�ض مل يكن ع�ضواً يف هيئة التحكيم التي اأ�ضدرت احلكم وال حتى يف 

الوظيفة  ت�ضكل مبنا�ضبة كل ق�ضية حتكيمية. وتتمثل  التي  الهيئات  غريها من 

النزاع عند تبادل  اأط��راف  الو�ضل بني  اأداء دور همزة  التحكيم يف  االإداري��ة ملركز 

لهيئة  ال�ضكرتارية  دور  واأداء  التحكيم،  وهيئة  االأط��راف  وبني  واملوؤيدات  الوثائق 

التحكيم، وت�ضديد اأتعابهم اإذ اإنه ال توجد يف التحكيم املوؤ�ض�ضي عالقة مبا�ضرة بني 

اأطراف النزاع وهيئة التحكيم، وتزويد اأطراف النزاع بال�ضهادات التي يحتاجونها 

لالإدالء بها للجهات الر�ضمية وغريها من الوظائف االإدارية.

النزاع:  يف  للبت  النزاع  اأط��راف  قبل  من  مفو�ضة  »حمكمة«  التحكيم  هيئة   2/80

التطبيق  الواجب  والقانون  املحكمني  اختيار  الكاملة يف  النزاع احلرية  الأط��راف 

واالإجراءات واللغة وغريها من امل�ضائل التي ي�ضتقرون عليها لكيفية ف�ض نزاعهم، 

نزاعهم. يف  �ضيف�ضل  من  يختارون  الذين  هم  ال��ن��زاع  اأط���راف  اأن  يتبني  وبذلك 

وحتى على افرتا�ض تفوي�ض املركز الختيار هيئة التحكيم وفق نظمه ولوائحه، 

فاالختيار ما زال بيد اأطراف النزاع الأن املركز يت�ضرف ب�ضفته وكياًل عنهم. ويف 

اأن يعر�ض نتيجة  حالة تفوي�ض املركز اختيار هيئة التحكيم، فمن باب احليطة 

اختياره على االأطراف للت�ضديق، عّلهم يثريون بع�ض التحفظات. ويندرج ت�ضرف 

املركز هذا �ضمن عالقة الوكيل باملوكل، اإذ على الوكيل اإفادة املوكل مبا يتخذه من 

قرارات قد يكون للموكل راأياً فيها بالرغم من التوكيل.

والنتيجة اأن املركز كجهاز اإداري - ومن وراءه االأمني العام- ال يتدخل  يف الوظيفة 

الق�ضائية التي هي من اخت�ضا�ض هيئة التحكيم دون �ضواها. 
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81
السؤال الحادي والثمانون

هل الحكم القضائي القاضي ببطالن حكم 
المحكمين قابل للطعن؟

احلكم ال�ضادر ببطالن حكم التحكيم هو حكم ق�ضائي  �ضادر عن حمكمة ق�ضائية 

اأحكام املحاكم من طرق  اأنه يخ�ضع ملا تخ�ضع له  وبالتايل يكون االأ�ضل يف ذلك 

الطعن التي ين�ض عليها قانون املرافعات ما مل ي�ضتثِن قانون التحكيم - باعتباره 

قانوناً خا�ضاً- بع�ض طرق الطعن. 

يقت�ضي ال�ضوؤال افرتا�ض �ضدور حكم ق�ضائي يق�ضي ببطالن حكم التحكيم، واأن 

املت�ضرر من البطالن يرغب يف الطعن يف حكم البطالن. واجلواب على ال�ضوؤال 

اأن حكم  املثال مبا  امل�ضري على �ضبيل  القانون  القوانني. ففي  يختلف باختالف 

البطالن يرفع اأمام حماكم الدرجة الثانية، فلي�ض هناك ا�ضتئناف)1).  اأما يف قطر 

مثاًل فاإن طلب البطالن يرفع اأمام حمكمة الدرجة االأوىل، ويف هذه احلالة فاإن 

احتمال الطعن باال�ضتئناف وارد. وكذلك ال�ضاأن يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

ب��اأن بطالن حكم  التو�ضيح   اإمكانية الطعن من عدمه ال بد من  النظر يف  ولكن قبل 

ال�ضادر  احلكم  الأن  قائما  يظل  ال��ذي  التحكيم  �ضرط  بطالن  اإىل  ي���وؤدي  ال  التحكيم 

)1) يجوز الطعن يف الحكم الصادر عن محكمة االستئناف بالتامس إعادة النظر إذا توفرت إحدى حاالته. ولكن يجوز الطعن فيه 

بالنقض ألي سبب من األسباب.

ببطالن حكم التحكيم ال مي�ض مو�ضوع النزاع اإال اإذا كان �ضبب اإبطال حكم التحكيم هو 

عدم وجود اتفاق حتكيم اأو بطالنه اأو �ضقوطه، فاإن اخل�ضوم يتحللون من هذا االتفاق. 

كذلك اإذا كان �ضبب بطالن حكم التحكيم هو بطالن العقد االأ�ضلي لعدم �ضالحية حمله 

للتحكيم اأو لعدم م�ضروعية �ضببه اأو لتوافر اإحدى حاالت الغ�ض نحو القانون املو�ضوعي 

اإبطال حكم  ب��اأن كل ح��االت  ف��اإن البطالن ميتد ل�ضرط التحكيم. هذا وجت��در االإ�ضارة 

التحكيم �ضواء لعيب اإجرائي اأو عيب يف اتفاق التحكيم، يجوز الأطراف النزاع �ضياغة 

م�ضارطة جديدة بالن�ضبة لنف�ض النزاع. وهذا يعني اأنه باإمكان اأطراف النزاع العودة من 

جديد للتحكيم باعتبار احلكم ال�ضادر )والذي اأبطل( مل تعد له حجية.

اأما ب�ضاأن مدى الطعن يف احلكم القا�ضي بالبطالن فقد فرقت املادة 51 من نظام 

التحكيم ال�ضعودي للتحكيم بني حالتني:

احلالة االأوىل وهي حكم املحكمة بتاأييد حكم التحكيم، عندها تاأمر بتنفيذه - 

ويكون حكمها غري قابل الأي وجه من اأوجه الطعن.

احلالة الثانية وهي حكم املحكمة ببطالن حكم التحكيم، عندها يكون حكمها - 

قاباًل للطعن خالل ثالثني يوما.

اإليه م�ضروع القانون االحت��ادي للتحكيم لدولة االإم��ارات العربية  وهذا ما ذهب 

املذكور  امل�ضروع  54 من  امل��ادة  الوىل من  الفقرة  2017( حيث ن�ضت  املتحدة )ل�ضنة 

على اأنه: »يعترب احلكم ال�ضادر من املحكمة يف دعوى البطالن نهائيا وال يقبل 

الطعن اإال اإذا �ضدر ببطالن حكم التحكيم«. وتعد هذه الفقرة من اأهم التعديالت 

التي ط��راأت على قانون التحكيم يف دول��ة االإم���ارات. ففي القانون احل��ايل يكون 

حكم التحكيم قابال لطرق الطعن �ضواء اأبطلت املحكمة حكم التحكيم اأو اأيدته. 

تكون غري  والتي  التحكيم  تاأييد حكم  امل�ضروع بني حالتني: حالة  وبذلك يفرق 

قابلة للطعن، وحالة احلكم ببطالن احلكم والتي تقبل الطعن. 
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82
السؤال الثاني والثمانون

ما هي المآخذ على التحكيم
ومدى وجاهتها؟

بالرغم من مزايا التحكيم التي مت ذكرها باالأ�ضئلة رقم 2 و67 و70 من هذا الكتاب 

اإال اأن هناك بع�ض املاآخذ على التحكيم �ضوف نحاول ح�ضرها ما اأمكن ذلك، ثم 

النظر يف مدى وجاهتها وذلك الختالف تفاعل القوانني واالأعراف  مع التحكيم 

من بلد الآخر ومن موؤ�ض�ضة حتكيمية اإىل اأخرى )بالن�ضبة للتحكيم املوؤ�ض�ضي()1).

الطرف  رف�����ض  عند  التحكيم:  حلكم  اجل���ربي  للتنفيذ  للق�ضاء  احل��اج��ة   1/82

اخلا�ضر تنفيذ قرار التحكيم، عندئذ ال بد من اللجوء اإىل الق�ضاء الإعطاء القرار 

اأن  �ضاأنه  من  للق�ضاء  اللجوء  وه��ذا  تنفيذه  بغية  التنفيذية  ال�ضيغة  التحكيمي 

يوؤخر تنفيذ القرار التحكيمي. ومثل هذا املاأخذ يقودنا اإىل الت�ضديق على اأحكام 

املحكمني. وهنا ن�ضري اإىل اجتاهني: اجتاه قانوين يرى يف الت�ضديق اإجراء �ضكلي 

يعر�ض يف �ضكل اأمر على عري�ضة. ويرى هذا االجتاه اأن الق�ضاء ياأتي مل�ضاندة حكم 

)1) فعىل سبيل املثال تنص لوائح املركز اإلسالمي الدويل للمصالحة والتحكيم بأن رسوم التحكيم التي يتقاضاها املركز ال يجب أن 

تتجاوز %2 من مبلغ النزاع، بينام قد تصل يف بعض مراكز التحكيم الدولية إىل %20 من مبلغ النزاع. وهذا دليل عىل أنه ليس هناك 

إجراءات موحدة يف موضوع الرسوم.

اآخر  �ضدر عن هيئة حتكيمية وهي مبثابة هيئة ق�ضائية. وهناك اجتاه قانوين 

يرى يف الت�ضديق اإجراء ق�ضائي قائماً بذاته )ولو بعدم مراجعة حكم التحكيم 

قائمة  �ضكل ق�ضية  املحكمة يف  الت�ضديق على  يعر�ض  ب��اأن  وذل��ك  وقانوناً(  واقعاً 

بذاتها مع اعتماد طرق الطعن من ا�ضتئناف ومتييز. 

يفاجاأ  ف�ضخه:  اإىل  التو�ضل  اإمكانية  مع  التحكيم  حكم  يف  الطعن  اإمكانية   2/82

باختياره  البداية  مذ  تالفيها  ح��اول  ق�ضائية  اإج���راءات   بوجود  الرابح  الطرف 

التحكيم ف�ضاًلعن اإمكانية اإبطال قرارالتحكيم وبالتايل اإعادة عر�ض النزاع اأمام 

الق�ضاء جمدداً. وبخ�ضو�ض هذا املاأخذ ميكن القول باأن الطعن يف حكم التحكيم 

بطريقة البطالن هي الطريقة الوحيدة التي يخ�ضع لها حكم التحكيم. فمراقبة 

الق�ضاء اإذاً ما �ضبطت باإجراءات مب�ضطة وحددت بزمن فهي لي�ضت من معوقات 

التحكيم. كما اأن التوجه العام هو على االأقل عدم قبول الطعن يف حكم التحكيم 

اإذا ما اأيدته املحكمة ويقت�ضر الطعن على احلاالت التي تبطل فيها املحكمة حكم 

التحكيم.

3/82 ارتفاع قيمة التكاليف مقارنًة بالق�ضاء: قد يتطلب التحكيم عموماً والدويل 

تكاليف  واملحكمني(  االأط���راف  جن�ضيات  فيه  تختلف  )وال���ذي  باخل�ضو�ض  منه 

التحكيم  هيئة  تنقل  وم�ضاريف  وحماميهم،  االأط��راف  تنقل  م�ضاريف  لتغطية 

ر�ضوم  بارتفاع  ال��ق��ول  �ضحة  اف��رتا���ض  وعلى  التحكيم.  هيئة  اأت��ع��اب  ع��ن  ف�ضاًل 

التقا�ضي  درج��ات  بتعدد  مقارنة  ظاهرياً  اإال  هو  ما  االرتفاع  ذلك  ف��اإن  التحكيم، 

واللجوء للخربة لو عر�ض االأمر على املحاكم.

الق�ضاء  مراقبة  كانت  اإذا  للقانون:  خمالفاً  التحكيم  حكم  �ضدور  اإمكانية   4/82

ال�ضكلية دون االأ�ضل، فقد  امل�ضائل  االإبطال من�ضبة على  حلكم املحكمني ب�ضيغة 

ي�ضدر حكم التحكيم خمالفاً للقانون، كاأن يقع يف �ضوء تف�ضري ن�ض قانوين، بينما 

احلكم  يراجع  ال��ذي  كاال�ضتئناف  العادية  الطعن  لطرق  املحاكم  اأحكام  تخ�ضع 
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واقعاً وقانوناً. مثل هذا املاأخذ ميكن جتاوزه بف�ضل ح�ضن اختيار هيئة التحكيم 

البعد  للنزاع،  الفني  البعد  التالية:  الثالثة  االأبعاد  اأن جتمع بني  التي يفرت�ض 

القانوين، والبعد ال�ضرعي. وبذلك تكون كامل عنا�ضر النزاع قد متت تغطيتها. 

وهي �ضمانة حلكم �ضليم.

5/82 اأفرز الواقع اأن ت�ضبيق الر�ضوم عن�ضر ردع للطرف ال�ضعيف مالياً: انطالقاً 

منذ  بينهما  منا�ضفة  وتدفع  النزاع  اأط��راف  يتحملها  التحكيم  اأن م�ضاريف  من 

يتحمل  م��ن  على  التحكيم  هيئة  حت��ك��م   اأن  اإىل  التحكيم  اإج�����راءات  يف  ال�����ض��روع 

امل�ضاريف، فقد تبني يف الواقع اأن بع�ض املوؤ�ض�ضات الكربى )مالية اأو غريها( ملا 

يبادر عميلها بتقدمي طلب التحكيم ب�ضفته حمكماً، فاإنها متتنع عن دفع ن�ضيبها 

يف م�ضاريف التحكيم. وعادة ما يكون املحتكم يف و�ضع مايل �ضعب فال ي�ضتطيع 

تفعيل  دون  حائاًل  للمحتكم  امل��ايل  الو�ضع  ي�ضبح  وبذلك  امل�ضاريف.  ي�ضبق  اأن 

التحكيم. ويف هذه املرحلة ال ي�ضتطيع املحتكم اإلزام املحتكم �ضده دفع ن�ضيبه يف 

التحكيم الأن اإج��راءات التحكيم مل تبداأ بعد. فلو بداأت اإج��راءات التحكيم وقبل 

الطرف االآخر الدخول يف التحكيم فقد تقبل املحاكم جربه على دفع ن�ضيبه يف 

االإجراءات. وال يوجد اإىل حد علمنا ن�ضاً قانونياً يلزم املحتكم �ضده دفع ن�ضيبه يف 

التحكيم يف هذه املرحلة املبكرة من اإجراءات التحكيم. وهذا عائق حقيقي ملمار�ضة 

احلق يف التقا�ضي. فمن املفرو�ض اأن من قبل بالتحكيم يكون قد قبل بتبعاته وهو 

دفع ن�ضيبه لتغطية م�ضروفات التحكيم وهي حممولة على اأطراف النزاع.

83
السؤال الثالث والثمانون

ما هي العوارض التي تنهي 
خصومة التحكيم؟

عندما تكون الق�ضية التحكيمية مرفوعة اأمام حمكمة التحكيم، قد تطراأ كثرياً 

اأو  املحكم  رد  كطلب  لفرتة  التحكيم  اإج���راءات  تعطيل  �ضاأنها  من  العوار�ض  من 

وفاته اأو اإيقاف البت يف الق�ضية اإىل حني �ضدور حكم نهائي يف امل�ضائل اجلنائية 

التي راأت هيئة التحكيم اأن الف�ضل فيها الزم للف�ضل يف النزاع املعرو�ض عليها وال 

التحكيم بكاملها.  اإج��راءات  اإنهاء  �ضبباً يف  العوار�ض  اأن تكون  تنهيها. كما ميكن 

بو�ضعها حداً  اأك��رث خطورة  الأنها  �ضوؤالنا  االأخ��رية هي مو�ضوع  العوار�ض  وه��ذه 

للتحكيم دون �ضدور حكم.

ومن العوار�ض التي تنهي خ�ضومة التحكيم تخلي املدعي عن دعواه واإفال�ض اأحد 

اخل�ضوم اأو ت�ضفيته ق�ضائياً اأو �ضدور قرار من املحكمة املخت�ضة. ومل ندرج �ضمن 

خالفهم  اإن��ه��اء  على  ال��ن��زاع  اأط���راف  اتفاق  التحكيم  خل�ضومة  املنهية  العوار�ض 

بطريقة ودية الأنه واإن كان هذا االتفاق ينهي اخل�ضومة اإال اأن هذا االتفاق يوؤدي 

اإىل �ضدور حكم باتفاق اأطراف التحكيم.
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1/83 تخلي املدعي عن دعواه: ن�ضت الفقرة )اأ( من املادة 33 من قانون التحكيم 

االأردين رقم 2001/31 على اأنه »اإذا مل يقدم املدعي دون عذر مقبول الئحة بدعواه 

وفقاً للفقرة )اأ( من املادة 29 من هذا القانون، يجوز لهيئة التحكيم اأن تقرر اإنهاء 

اإجراءات التحكيم ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك«)1). وميكن اأن ي�ضاف اإىل 

هذه احلالة امتناع املدعي �ضداد الن�ضبة املقدمة من اأجور املحكمني اأو اخلرباء اإذا 

كان طلب اخلربة من قبله.

2/83 اإفال�ض اأحد اخل�ضوم اأو ت�ضفيته: تقر جل القوانني يف العامل مبداأ انفراد 

الق�ضاء  بالنظر يف و�ضعية املدين املفل�ض وذلك ب�ضبب قيام اإجراءات االإفال�ض على 

حماية جمموع الدائنني وبالتايل توقف االإج��راءات الفردية واإج��راءات التحكيم 

اإحدى هذه االإجراءات الفردية.

التي مل ي�ضدر فيها حكم  املخت�ضة: وذل��ك يف احلالة  املحكمة  ق��رار  3/83 �ضدور 

التحكيم خالل امليعاد املحدد اتفاقاً اأو قانوناً.

4/83 قرار هيئة التحكيم عدم جدوى ا�ضتمرار التحكيم اأو ا�ضتحالته.

)1) تنص الفقرة )أ) من املادة 29 من قانون التحكيم األردين عىل أنه »يرسل خالل املوعد املتفق عليه بني الطرفني أو الذي تعينه 

هيئة التحكيم إىل املدعى عليه وإىل كل واحد من املحكمني الئحة مكتوبة بدعواه تشمل اسمه وعنوانه واسم املدعى عليه وعنوانه 

ورشح لوقائع الدعوى وتحديد املسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفني ذكره يف هذه الالئحة«.

84
السؤال الرابع والثمانون

هل يمتد مفعول شرط التحكيم
إلى العقود المتداخلة؟

يت�ضمن  للنظر يف عقد مل  املحكم  اخت�ضا�ض  تو�ضيع  اإمكانية  املق�ضود هنا مدى 

�ضرط التحكيم، ولكنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعقد اآخر ن�ض �ضراحة على �ضرط 

التحكيم. ومثل هذا الت�ضاوؤل لي�ض نظرياً. فاأمام مبداأ ف�ضل العقود يف املعامالت 

املرابحة، وبني عقد  املعا�ضرة، من وعد، ووكالة، وعقد بيع يف  االإ�ضالمية  املالية 

االإج��ارة وعقد البيع يف االإج��ارة املنتهية بالتمليك، يطرح مو�ضوع امتداد �ضرط 

التحكيم واقعاً يحتاج للتدقيق. اإن طبيعة التالحم بني العقود املذكورة بحيث ال 

ميكن تنفيذ عقد دون اآخر )فالوعد يف املرابحة ميهد الإبرام عقد البيع بعد �ضراء 

متهد  بالتمليك  املنتهية  االإج��ارة  يف  واالإج���ارة  بال�ضراء،  املاأمور  قبل  من  ال�ضلعة 

النتقال امللكية بعد �ضداد اأق�ضاط االأجرة(، قد يكون مربراً المتداد �ضرط التحكيم 

لعقد اآخر مل يت�ضمنه �ضراحًة. ومثل هذا االمتداد على افرتا�ض توفر �ضروطه 

ال يتعار�ض مع مبداأ التاأويل ال�ضيق لل�ضرط التحكيمي طاملاً تبني اأن هناك اإرادة 

حقيقية يف اإخ�ضاع العقد للتحكيم .
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ومن الناحية العملية اإذا ن�ضب خالف ب�ضاأن عقد الوكالة )الذي مل يت�ضمن �ضرط 

التحكيم( يف حني اأن عقد بيع املرابحة )وهو عقد الحق لعقد الوكالة( ن�ض على 

�ضرط التحكيم، �ضيمتد ال�ضرط املن�ضو�ض عليه يف عقد بيع املرابحة اإىل م�ضئولية 

الوكيل مو�ضوع عقد املرابحة الذي ت�ضمن �ضرط التحكيم، والعك�ض �ضحيح اأي اإذا 

ت�ضمن عقد الوكالة �ضرط التحكيم، ومل يت�ضمن عقد املرابحة مثل هذا ال�ضرط، 

فاإن ال�ضرط املن�ضو�ض عليه يف عقد الوكالة ميتد لعقد املرابحة. ويف نف�ض ال�ضياق 

ميكن اأن ميتد �ضرط التحكيم للعقودالتف�ضيلية التي تنفذ يف اإطار عقد مرابحة 

»اإطاري«. 

اأنه  اآخ��ر، فقد ق��ررت  حمكمة متييز دبي  وح��ول مدى امتداد التحكيم اإىل عقد 

»اإذا كان هناك عقدان مربمان بني طريف اخل�ضومة وكان كل عقد منهما م�ضتقل 

اإىل  اأحدهما ال ميتد  التحكيم يف  ف��اإن وج��ود �ضرط  االآخ��ر،  العقد  ومنف�ضل عن 

العقد االآخر امل�ضتقل عنه والذي مل يرد به �ضرط حتكيم )متييز دبي 4/14/-2010 

طعن رقم 40/2010 ن�ضر يف جمموعة القواعد واالأحكام ال�ضادرة عن حمكمة متييز 

اإذا تعلق  27(. ويف كل احلاالت  2013 �ص  اإع��داد املكتبة القانونية  دبي يف التحكيم- 

االأمر ب�ضركات وثيقة التعامل فيما بينها اأو تنتمي ملجموعات فاإن تو�ضيع �ضرط 

التحكيم اأو ت�ضييقه يكون رهن درا�ضة النظم القانونية لل�ضركات املعنية والنظر يف 

ن�ضاطها وبيان مدى علمها بوجود ال�ضرط التحكيمي من عدمه.

85
السؤال الخامس والثمانون

ما هي اإلجراءات التي يتعين على هيئة 
التحكيم اتخاذها عند إصرار أحد األطراف عن 
االمتناع عن التوقيع على وثيقة التحكيم 

والتخلف عن جلسات التحكيم؟

ال �ضك اأن عدم توقيع اأحد طريف التحكيم على وثيقة التحكيم)1)، ي�ضكل انطالقة 

�ضعبة لعملية التحكيم. ولكن وبالرغم من عدم التوقيع على وثيقة التحكيم من 

اأن يوقع على الوثيقة لوحده، ويطلب  طريف النزاع، ميكن للطرف الذي ح�ضر 

ال�ضري يف اإجراءات التحكيم، وله ذلك. لكن على هيئة التحكيم )اأو املحكم الفرد( 

اأن تتوخى احلذر يف مثل هذه امل�ضائل حتى ال يكون حكمها عر�ضة للبطالن. وال 

اإع��ادة تبليغ الطرف الذي مل يوقع على وثيقة  باأ�ض من الناحية االإجرائية من 

التحكيم واإعطائه مهلة اأخرى مع التاأكد اأن الر�ضائل املر�ضلة له قد متت يف عنوانه 

ال�ضحيح، ورمبا منحه مهلة ثانية.

ويف كل احلاالت على هيئة التحكيم اأن توثق بحكمها اأنه مت اإعالن الطرف الغائب 

)1) انظر السؤال رقم )64) املتعلق بوثيقة التحكيم ومضمونها.
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اإعالناً �ضحيحاً مبكان ومواعيد عقد اجلل�ضات واإعادة اإعالنه اأكرث من مرة، اإال 

اأنه مل يبد اأي دفاع ومل يقدم اأي مذكرات اأو م�ضتندات. وحتى ال يوؤدي تهرب اأحد 

القانون  35  من  امل��ادة  العدالة فقد ن�ضت  �ضري  اإىل تعطيل  اإهماله  اأو  املحتكمني 

اإحدى  الطرفني عن ح�ضور  اأحد  »اإذا تخلف  اأن��ه:  للتحكيم )1994( على  امل�ضري 

اجلل�ضات اأوعن تقدمي ما طلب منه من م�ضتندات جاز لهيئة التحكيم اال�ضتمرار 

يف اإجراءات التحكيم واإ�ضدار حكم يف النزاع ا�ضتناداً اإىل عنا�ضر االإثبات املوجودة 

اأمامها«. وقد اتخذت املادة 34 من م�ضروع قانون التحكيم االحتادي لدولة االإمارات 

العربية املتحدة  )2017( نف�ض االإجراء مع اإ�ضافة التما�ض العذر املقبول للمتخلف. 

فقد ن�ضت الفقرة الثالثة من املادة 32 من امل�ضروع املذكور على اأنه: »اإذا تخلف اأحد 

االأط��راف عن ح�ضور اإحدى اجلل�ضات اأو عن تقدمي ما طلب منه من م�ضتندات 

اأو القيام باأي اإجراء، دون عذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم اال�ضتمرار يف اإجراءات 

الطرف،  ذلك  واإخ��الل  ت�ضرفات  تراه منا�ضبا يف �ضوء  ما  ت�ضتنتج  واأن  التحكيم، 

وذلك ح�ضبما تربره ظروف الدعوى التحكيمية، واإ�ضدار حكم يف النزاع ا�ضتنادا 

اإىل عنا�ضر االإثبات املتوفرة لديها«.

86
السؤال السادس والثمانون

هل هناك مرجعية فقهية حديثة ومفصلة 
في مجال التحكيم في الفقه اإلسالمي 

يستند عليها لتفعيل التحكيم في الحياة 
االقتصادية المعاصرة ؟

اإىل  ال�ضريحة  االإ�ضارة  ب��اأن  القول  االإ�ضالمي ميكن  الفقه  التحكيم يف  يف جمال 

التحكيم قد متت يف جملة االأحكام العدلية املعروفة كذلك با�ضم املجلة العثمانية 

والتي خ�ض�ضت يف الكتاب االأخري )ال�ضاد�ض ع�ضر( من املجلة املتعلق بالق�ضاء الباب 

الفقه  جممع  ق��رار  تالها  ثم  1841اإىل1851   من  للتحكيم  م��ادة  واالأخري11  الرابع 

االإ�ضالمي الدويل  بجدة  قرار رقم 91)9/8( حيث عَرف القرار املذكور التحكيم 

كالتايل: »التحكيم اتفاق طريف خ�ضومة معينة، على تولية من يف�ضل يف منازعة 

بينهما، بحكم ملزم، يطبق ال�ضريعة االإ�ضالمية«. وب�ضدور املعيار ال�ضرعي رقم 32 

�ضنة 2007 الذي يعترب اأحدث فتوى جممعية يف الع�ضر احلا�ضر  بعد جممع الفقه 

االإ�ضالمي الدويل بجدة وجملة االأحكام العدلية. وبناء على اأهمية املعيار  كاأحدث 

فتوى يف  املجال مع ما ت�ضمنه من تف�ضيل، �ضنحاول التطرق اإىل املحاور الكربى 
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يتكون  املذكور  ال�ضرعي  فاملعيار  التفا�ضيل.  يف  اإ�ضهاب  دون  املعيار  تناولها  التي 

من14 مادة. وبعد تعريف التحكيم على اأنه: »اتفاق طرفني اأو اأكرث على تولية من 

يف�ضل يف منازعة بينهم بحكم ملزم« )الفقرة 1/2من املادة الثانية()1)، تناول املعيار 

املتبعة  واالإج���راءات  التحكيم،  وم�ضتند  وجماالته،  واأركانه،  التحكيم،  م�ضروعية 

امل�ضائل  التحكيم ونفاذه، وغريها من  ق��رار   واإب��الغ  واإ�ضدار احلكم  التحكيم،  يف 

االأ�ضا�ضية للتحكيم. 

وبناء على ما يتميز  به املعيار من حداثة من الناحية الزمنية، ومن تف�ضيل يف 

ال�ضياغة، ومن م�ضائل جوهرية من ناحية امل�ضمون، نرى اأن له من املقومات ما 

يجعله قاباًل  للتطبيق يف املجال املايل. وبخ�ضو�ض املراجع االأ�ضا�ضية التي ميكن 

اال�ضتناد عليها ملعرفة م�ضروعية التحكيم و�ضوابطه يف الفقه االإ�ضالمي احلديث 

ميكن اال�ضتئنا�ض باملراجع التالية:

بالق�ضاء -  املتعلق  ع�ضر(  )ال�ضاد�ض  االأخ��ري   الكتاب  العدلية:  االأح��ك��ام  جملة 

الباب الرابع واالأخري11 مادة للتحكيم من 1841 اإىل 1851.

قرار جممع الفقه االإ�ضالمي الدويل رقم 91 )9/8(.- 

للموؤ�ض�ضات -  واملراجعة  املحا�ضبة  هيئة  عن  ال�ضادر  رقم)32(   ال�ضرعي  املعيار 

وقابلية  تف�ضياًل  واأك��رثه��ا  الفقهية  امل��راج��ع  اأح��دث  وه��و  االإ�ضالمية  املالية 

مع  تتعار�ض  ال  التي  القانونية  ال�ضوابط  االع��ت��ب��ار  بعني  الأخ���ذه  للتطبيق 

العلمي  امل��وؤمت��ر  يف  امل��ق��دم  املعيار  على  تعليقنا  )ان��ظ��ر  االإ�ضالمية  ال�ضريعة 

ال�ضاد�ض ع�ضر املنعقد باأبوظبي، كلية القانون جامعة االإمارات 2008(.

)1) وهو نفس املفهوم تقريباً الذي تبناه مجمع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة يف قراره رقم 91)9/8) حيث ورد يف القرار املذكور 

أن:«التحكيم اتفاق طريف خصومة معينة، عىل تولية من يفصل  يف منازعة بينهام، بحكم ملزم، يطبق الرشيعة اإلسالمية«.

87
السؤال السابع والثمانون

هل يجب أن يصدر حكم المحكمين مسببًا 
)معلاًل(؟ وما هي الحكمة من وجوب ذكر 

األسباب؟

الت�ضبيب اأو التعليل هو ذكر احليثيات التي يبنى عليها حكم املحكم اأو هيئة التحكيم 

اأي املربرات القانونية وال�ضرعية التي بني عليها احلكم. وهو جهد فكري ي�ضبق 

�ضدور احلكم ال�ضتخال�ض القاعدة الواجب تطبيقها على الوقائع املعرو�ضة على 

هيئة التحكيم. ومن الناحية ال�ضرعية فقد ن�ض املعيار ال�ضرعي رقم )32( املتعلق 

بالتحكيم يف الفقرة 9/11 يف اإطار ما يجب اأن ي�ضتمل عليه قرار التحكيم اأ�ضباب 

ا�ضرتاط  يوجد  ومل  بيانها  من  االإعفاء  التحكيم  م�ضتند  ت�ضمن  اإذا  »اإال  القرار 

قانوين« ال�ضيء الذي يدل اأن االأ�ضل هو بيان االأ�ضباب. وميكن االإعفاء من ذلك 

بال�ضلح.  املطلق والتحكيم  التحكيم  املعيار بني  االأط��راف. ومل يفرق  بطلب من 

اأنه  ال�ضعودي اجلديد  التحكيم  42 من نظام  امل��ادة  االأوىل من  الفقرة  وقد ذكرت 

»ي�ضدر حكم التحكيم كتابًة ويكون م�ضبباً...«.

اأما يف بقية القوانني فهناك اختالف يف هذا ال�ضاأن. فهناك قوانني ترى اأن حكم 
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املحكمني لي�ض حاًل ع�ضوائياً حتى ولو كان التحكيم مع التفوي�ض بال�ضلح )حتكيم 

مطلق()1) بل يتعني ت�ضبيبه وبيان الناحية احلقوقية فيه. ومن اأمثلة ذلك القانون 

الفرن�ضي حيث ن�ضت املادة 2/1471 من قانون املرافعات املدنية على ذلك. وهناك 

قوانني ال ترى ذلك واجباً خا�ضًة اإذا تعلق االأمر  بالتحكيم الدويل الذي ال يقبل 

الطعن باال�ضتئناف اأو التمييز. اإال اأن قواعد جلنة االأمم املتحدة للقانون التجاري 

الدويل »االأوني�ضرتال« )�ضيغة 2010( يف مادتها 34 الفقرة 3 قد جعلت ت�ضبيب حكم 

املحكمني اأمراً �ضرورياً ما مل يتفق االأطراف على غري ذلك. 

اأما عن احلكمة من الت�ضبيب فهي تكمن اأ�ضا�ضاً يف:

مراجعة -  االأ���ض��ب��اب  ذك��ر  يتيح  حيث  التقا�ضي،  �ضمانات  م��ن  �ضمانة  اإي��ج��اد 

احلكم من قبل اجلهة الق�ضائية املخت�ضة. ويجب اأن تنح�ضر  رقابة املحكمة 

يف التثبت يف م��دى وج��ود التعليل من عدمه دون جت��اوز ذل��ك اإىل النظر يف 

مطابقة التعليل للوقائع. 

ومن ناحية اأخرى فاإن يف التعليل �ضمانة للمحتكمني لكي يطمئنوا باأن نتيجة - 

املحاكمة جاءت عادلة بالن�ضبة لهم ولو اختلفت مواقفهم مع منطوق احلكم.

التي  نف�ضها  باملعايري   املحكمني  اأحكام  ت�ضبيب  يقا�ض  باأنه  االإ���ض��ارة  وجت��در  ه��ذا 

يقا�ض بها ت�ضبيب االأحكام الق�ضائية فيكفي اأن يت�ضمن ما يكفي لتمكني املحكمة 

من  التنفيذية  بال�ضيغة  احلكم  باإك�ضاء  تاأمر   اأو  البطالن  دع��وى  يف  تنظر  التي 

مراجعة �ضحة االإجراءات اأو  يف حالة طلب تنفيذه مراقبة عدم خمالفته لقواعد 

النظام العام يف قانون بلد التنفيذ. وجند مثل هذه املرونة يف التعامل مع ت�ضبيب 

اأحكام املحكمني يف فقه ق�ضاء حمكمة متييز دبي. فقد قررت املحكمة املذكورة اأن 

الطعن املتعلق بتقدير املحكم للنزاع اأو االأدلة اأو عدم �ضحة اأو كفاية اأ�ضباب حكمه 

يكون غري مقبول. واأ�ضافت املحكمة »واإنه واإن كان يجب اأن يكون حكمه م�ضبباً اإال 

)1) انظر السؤال رقم )43) املتعلق بالفرق بني التحكيم مع التفويض بالصلح والتحكيم بالقانون.

اأنه معفي من �ضوابط ت�ضبيب االأحكام الق�ضائية طاملا مل يخالف قاعدة متعلقة 

بالنظام العام الأنه قد يكون من غري القانونيني...«)حمكمة متييز دبي طعن رقم 

273/2006 بتاريخ 2007/3/5 – حكم من�ضور يف جمموعة القواعد واالأحكام ال�ضادرة 

عن حمكمة متييز دبي يف التحكيم بني االإجراءات وال�ضكليات 2014 �ص 559 – ن�ضر 

حماكم دبي (. ويظهر من احلكم اأن االإعفاء من الت�ضبيب لي�ض مطلقاً، واإمنا ال 

خل�ضوع  بال�ضرامة  تتميز   التي  الق�ضائية  االأحكام  ت�ضبيب  �ضوابط  على  يقا�ض 

االأحكام الق�ضائية لطرق الطعن. هذا وعلى املحكم التاأكد من عدم الت�ضارب يف 

التعليل، خ�ضية اعتبار الق�ضاء التناق�ض يف التعليل مبثابة انعدام التعليل وبالتايل 

اعتبار ذلك التناق�ض �ضببا من اأ�ضباب االإبطال كما ذهبت اإليه بع�ض املحاكم.
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88
السؤال الثامن والثمانون

ما هي آثار طلب الطعن بالبطالن 
في قرار التحكيم؟

املق�ضود من هذا ال�ضوؤال هو معرفة اآثار الطعن يف حكم املحكمني بالبطالن لدى 

املحاكم وهل يوقف تنفيذ احلكم اأم ال؟.

    اجلواب املبدئي اأن الطعن بالبطالن لي�ض طعناً عادياً بل طعناً ا�ضتثنائياً �ضاأنه 

اأنه ال يوقف التنفيذ. هذا من  �ضاأن التمييز. ومن خ�ضائ�ض الطعن اال�ضتثنائي 

املبداأ.  ه��ذا  يخالف  ال��دول  من  كثري  يف  القانوين  الواقع  لكن  املبدئية،  الناحية 

اأن  الفرن�ضية  املدنية  االإج����راءات  جملة  م��ن  املادة1506   تن�ض  امل��ث��ال  �ضبيل  فعلى 

الطعن باالإبطال �ضد حكم حتكيم دويل �ضدر بفرن�ضا يوقف التنفيذ. وبناء على 

اأنه  اإال  �ضدوره،  مبجرد  احلكم  يحوزها  التي  احلجية  من  وبالرغم  الن�ض،  هذا 

ال يتمتع بقوة التنفيذ اإال بعد �ضدور احلكم يف طلب االإبطال. وقد ذهبت بع�ض 

القوانني االأخرى اإىل تقرير مبداأ عدم فاعلية رفع دعوى البطالن لوقف التنفيذ 

يف  الن�ض  مت  لو  احل��ل  هو  ما  ولكن  جدية)1).  اأ�ضباب  على  مبنياً  الطلب  ك��ان  اإذا 

)1) انظر املادة 56 من مرشوع القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة املتعلق بالتحكيم يف املنازعات التجارية.

وثيقة التحكيم، اأو لوائح موؤ�ض�ضة التحكيم على تعهد اأطراف النزاع بتنفيذ حكم 

املحكمني مبجرد �ضدوره كما هو ال�ضاأن يف الفقرة ال�ضاد�ضة من املادة 26 من نظام 

حتكيم هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباري�ض، واملادة 30 

من الئحة اإجراءات املركز االإ�ضالمي الدويل للم�ضاحلة والتحكيم-  دبي. اأي هل 

مثل هذا الن�ض يعترب  تنازاًل �ضريحاً عن االأثر املتعلق بدعوى البطالن اأو على 

االأقل ينفذ احلكم نتيجة طلب الطعن؟.

ونظراً الأهمية النظام العام يف اجلوانب االإجرائية وبالتحديد يف جماالت طرق 

الطعن، فاإن تنازل اخل�ضم عن حقه يف طلب البطالن قبل �ضدور احلكم ال مينعه 

البطالن  اأن طلب  اإىل  ا�ضتناداً  بعد �ضدور احلكم  البطالن  اإج��راءات  تفعيل  من 

من النظام العام الذي ال ميكن خمالفته. اأما التنازل عن ا�ضتخدام احلق يف طلب 

البطالن بعد �ضدور احلكم فهذا متاح وال لب�ض فيه. وقد اأكدت الفقرة اخلام�ضة 

من املادة 54 من م�ضروع قانون التحكيم االحتادي لدولة االإمارات العربية املتحدة 

اأن��ه: » ال يحول دون قبول دعوى البطالن تنازل مدعي  )2017( التي ن�ضت على 

البطالن عن حقه يف رفعها قبل �ضدور حكم التحكيم«.
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89
السؤال التاسع والثمانون

بما أن التحكيم عدالة اتفاقية تقوم على 
اتفاق التحكيم -شرطًا أو مشارطة-  فهل 

يتعين استمرار هذا الرضا حتى صدور الحكم 
بحيث أن موت أحد الطرفين على سبيل 

المثال يضع حدًا للتحكيم؟

االإجابة على هذا ال�ضوؤال لها عالقة بال�ضوؤال رقم12  املتعلق مبو�ضوع الوكالة)1). 

التحكيم  هيئة  ب��ني  ال��ع��الق��ة  بطبيعة  املتعلق  ال�����ض��وؤال  على  االإج��اب��ة  مت��ت  وق��د 

االأ�ضباب  وذك��رت  بوكيل  موكل  عالقة  لي�ضت  باأنها  النزاع(  )اأط��راف  واملحتكمني 

بالتف�ضيل.

اأحد  وف��اة  اأن  بل  احلكم،  �ضدور  حتى  الر�ضا  دوام  ي�ضرتط  ال  لذلك  وا�ضتكمااًل 

املحتكمني ال تلغي النظر  يف احلكم، بل تدخل الوفاة يف عوار�ض التحكيم اإجرائياً. 

اإىل  وال�ضافعية واحلنابلة(  الفقهية فقد ذهب اجلمهور )احلنفية  الناحية  ومن 

ا�ضرتاط ذلك، فلو عزل املحتكمون احلكم اأو  مات اأحد املحتكمني فلي�ض للمحكم 

)1) صيغ السؤال رقم )12) كالتايل: »هل يعترب املحكم وكياًل عن طرف النزاع الًذي اختاره«.

اأن ي�ضدر حكمه، وذهب املالكية اإىل عدم ا�ضرتاط دوام الر�ضا. هذا وجتدر االإ�ضارة 

باأن الفتاوى املجمعية املعا�ضرة التي تنظم التحكيم ومنها املعيار رقم)32(  املتعلق 

بالتحكيم والذي يعترب  املرجع يف املجال مع قرار جممع الفقه االإ�ضالمي الدويل 

رقم 91)9/8( مل ت�ضرتط ا�ضتمرار الر�ضا حتى �ضدور احلكم.

هذا وقد ن�ضت بع�ض القوانني احلديثة �ضراحًة على عدم انتهاء اإجراءات التحكيم 

مبوت اأحد طريف التحكيم اأو  فقد اأهليته )انظر الفقرة 2  من املادة41 من نظام 

بتاريخ  رقم )م/34(  امللكي  املر�ضوم  ال�ضادر مبقت�ضى  ال�ضعودي اجلديد  التحكيم 

1433/5/24ه�(. وقد ن�ضت الفقرة 3 من املادة الرابعة من م�ضروع القانون االحتادي 

للتحكيم لدولة االإمارات العربية املتحدة )2017( على اأنه: »ما مل يتفق االأطراف 

على خالف ذلك، ال ينق�ضي اتفاق التحكيم بوفاة اأحد االأطراف، وميكن تنفيذه 

بوا�ضطة اخللف القانوين لذلك الطرف اأو  يف مواجهته«.
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90
السؤال التسعون

ما هي الدول العربية التي أصدرت قوانين 
حديثة في مجال التحكيم ؟

يق�ضد بالقوانني احلديثة تلك القوانني التي �ضدرت يف كثري من الدول العربية 

بعد اإقرار اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة القانون النموذجي املوحد للتحكيم 

التحكيم  جم��ال  يف  باملرونة  ات�ضم  القانون  ه��ذا  الأن   1985 �ضنة  ال��دويل  التجاري 

الدويل بحيث اأ�ضبح املرجع لكل القوانني ال�ضادرة بعده وملا له من �ضلطة معنوية 

باعتباره �ضادراً عن هيئة من هيئات االأمم املتحدة)1). ومن هذه الدول ميكن اأن 

نذكر:

دولة قطر:  قانون املرافعات رقم 13  ل�ضنة 1990.- 

اجلمهورية العربية اليمنية:  قانون رقم 22  ل�ضنة 1992.- 

اجلمهورية التون�ضية:  قانون رقم 42  ل�ضنة 1993.- 

جمهورية م�ضر العربية:  قانون رقم 27  ل�ضنة 1994.- 

)1) األونيسرتال هي هيئة قانونية ذات عضوية عاملية متخصصة يف إصالح القانون التجاري عىل النطاق العاملي منذ ما يزيد عن 40 

سنة. وتتمثل مهمة األونيسرتال يف عرصنة ومواءمة القواعد املتعلقة باألعامل التجارية الدولية، وتعمل عىل صياغة قواعد عرصية 

وعادلة ومتوامئة بشأن املعامالت التجارية. وتشمل اتفاقيات وقوانني منوذجية وقواعد مقبولة عاملياً، ومساعدة فنية إلجراء إصالحات 

قانونية.  

مملكة البحرين:  قانون رقم )9( ل�ضنة 2015 باإ�ضدار قانون التحكيم )اجلريدة - 

الر�ضمية عدد 3217 اخلمي�ض 9 يوليو 2015(.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية:  املر�ضوم الت�ضريعي رقم 9/93  - 

ل�ضنة 1993.

�ضلطنة عمان:  املر�ضوم ال�ضلطاين رقم 47  ل�ضنة 1997.- 

اململكة االأردنية الها�ضمية: قانون رقم)31(  ل�ضنة2001 اجلريدة الر�ضمية رقم - 

4496 ال�ضادرة يف 16 متوز2001  �ضفحة 2837-2821 .

1433/5/25هـ -  بتاريخ  )م/34(  رق��م  ملكي  مر�ضوم  ال�ضعودية:  العربية  اململكة 

باملوافقة على نظام التحكيم الذي حل حمل نظام التحكيم ال�ضادر  باملر�ضوم 

امللكي رقم )م46( وتاريخ 1403/7/12هــ. 

بالن�ضبة لدولة االإمارات العربية املتحدة التي �ضبق واأن اأ�ضدرت قانون االإجراءات 

قانون  م��ن  اإىل218     203 ب��امل��واد  التحكيم  نظم  ال���ذي  ل�ضنة1992   رقم11  امل��دن��ي��ة 

حتكيم  ق��ان��ون  م�ضروع  ع��ن  �ضنة2010   منذ  االإع���الن  مت  فقد  املدنية،  االإج����راءات 

القانون بعد.  2017 ومل ي�ضدر  اآخرها �ضيغة  احت��ادي متت مراجعته عدة م��رات، 

وقد مت اال�ضتئنا�ض به يف م�ضتهل اإجابتنا على االأ�ضئلة.
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91
السؤال الحادي والتسعون

ما هو مفهوم وآثار مبدأ ”حجية األمر 
المقضي فيه”على الحكم التحكيمي، 

وهل هناك اختالف في ذلك بين القانون 
والفقه اإلسالمي؟

اأو  الق�ضاء  عن  ال�ضادرة  االأح��ك��ام  حت��وز  اأن  فيه  املق�ضي  االأم��ر  بحجية  املق�ضود 

التحكيم حجية فيما ف�ضلت فيه وذلك مبجرد �ضدورها. وبناء على هذه احلجية 

اإع��ادة النظر فيما حكم فيه بق�ضية جديدة بني نف�ض االأط��راف لنف�ض  ال يجوز 

الوقائع ولنف�ض االأ�ضباب الأن احلكم ال�ضادر  يحمل يف الظاهر على ال�ضحة وال 

يطعن يف �ضحته اإال بال�ضيغ املقررة كاال�ضتئناف اأو التمييز. وغاية هذا املبداأ هو 

ا�ضتقرار املعامالت. ففي غياب هذا املبداأ، تفقد االأحكام قيمتها اإذ ميكن للطرف 

الذي مل ير�ض باحلكم اأن يقدم ق�ضية ثانية لنف�ض الوقائع ولنف�ض االأ�ضباب. هذا 

اأما يف جانب الفقه االإ�ضالمي، يقول ابن قدامة »لي�ض على  من جانب القانون. 

جملة  ويف  و�ضوابها«)1).  �ضحتها  الظاهر  الأن  قبله  كان  من  ق�ضايا  تتبع  احلاكم 

)1) املغني البن قدامة 180/9.

االأحكام العدلية ن�ضت املادة 1848 على اأنه »كما اأن حكم احلكام الزم االإجراء يف حق 

جميع االأهايل الذين يف داخل ق�ضائهم، كذلك حكم املحكمني يف حق من حكمهم، 

ويف اخل�ضو�ض الذي حكموا به الزم االإجراء.  بناء عليه لي�ض الأحد الطرفني اأن 

ميتنع من قبول احلكم الذي وقع من املحكمني اإذا كان موافقا الأ�ضوله امل�ضروعة«.  

كما ن�ضت املادة 1849 من نف�ض املجلة على اأنه »اإذا عر�ض حكم املحكم على احلاكم 

املن�ضوب من قبل ال�ضلطان �ضدقه اإن كان موافقاً لالأ�ضول واإال نق�ضه«. وي�ضتنتج 

من قول ابن قدامة وما ورد يف جملة االأحكام العدلية اأن احلجية قائمة مبجرد 

اآث���ار حكم  اأح���د  اإن احلجية  املحكم. وح��ي��ث  اأو  م��ن  القا�ضي  ���ض��دور احل��ك��م م��ن 

التحكيم، فيح�ضن ذكر االآثار  املرتتبة على حكم التحكيم وهي كالتايل:

اأواًل : خروج الق�ضية من يدي املحكم: ويوؤدي ذلك اإىل عدم جواز  رجوع املحكم 

يد  من  الق�ضية  تخرج  التحكيمي  القرار  �ضدور  فمنذ  ���ض��دوره.  بعد  حكمه  عن 

املحكم. فال يعود باالإمكان تعديل قراره اأو  تغيريه الأن التحكيم قد مت بالق�ضاء 

اإمكانية  ذلك  وي�ضتثنى من  القا�ضي.  املحكم مبثابة حكم  الأن حكم  وذل��ك  االأول 

تف�ضري  القرار التحكيمي اإذا ما وقع فيه غمو�ض وكذلك ت�ضحيح االأخطاء املادية 

اأو املحا�ضبية )انظر ال�ضوؤال رقم 73 املتعلق بتف�ضري اأحكام التحكيم(.

ثانياً : من املمكن البحث يف النزاع جمددا بني نف�ض اخل�ضوم اأمام هيئة حتكيمية 

اأخرى اأو حمكمة ق�ضائية كما ذكر اأعاله.

عليهم  ويجب  للخ�ضوم  ملزم  املحكم  حكم  املحكم:  بحكم  اخل�ضم  اإل��زام   : ثالثاً 

اأن يتوىل الطرف اخلا�ضر  تنفيذه طوعاً. ولكن عند  تنفيذه. وهذا يعني عملياً 

التحكيم  ي�ضبح حكم  كي  اإجرائية حم��ددة  اأ���ض��ول  اتباع  بد من  ال  التنفيذ  ع��دم 

متمتعاً بالقوة التنفيذية.
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92
السؤال الثاني والتسعون

ما هو موقف هيئة التحكيم المدعوة 
للنظر في عقد يتضمن شرطًا في الصلح  

قبل الشروع في إجراءات التحكيم؟

بال�ضلح  يتعلق  النزاع قد ت�ضمن �ضرطاً  العقد مو�ضوع  اأن  ال�ضوؤال  يفرت�ض هذا 

اأ�ضا�ضاً، واحتياطياً وعند ف�ضله يتم اللجوء اإىل التحكيم.

اأن تنظر  يف  ال��ف��رد(  املحكم  )اأو  التحكيم  ه��ل ميكن لهيئة  امل��ط��روح:   وال�����ض��وؤال 

على  الطرفني  اأح��د  احتج  اإذا  خا�ضة  املذكورة  الظروف  ويف  التحكيمية  الق�ضية 

عر�ض الق�ضية على التحكيم بدعوى اأن عر�ض مثل هذه الق�ضية على التحكيم 

اأن  التحكيم  ذل��ك غري قطعي. فيمكن لهيئة  �ضابق الأوان���ه. واجل���واب على  اأم��ر  

ال�ضلح غري  اإرادة  اأن  ب�ضبب  التحكيم  بناء على طلب  الق�ضية  النظر  يف  توا�ضل 

متوفرة، وما طلب التحكيم اإال دلياًل على ذلك. وبالتايل ف�ضرط امل�ضاحلة �ضرط 

باأن �ضرط ال�ضلح �ضرط عدمي اجل��دوى وال  غري ملزم. ولكن هل ميكن القطع 

امل�ضاعي  ف�ضلت  ول��و  فيه  وال�ضروع  تفعيله  يفيد  ما  اإثبات  اأن��ه يجب  اأو   ب��ه،  يعتد 

ال�ضلحية.

ومن باب احليطة، فاإن �ضرط ال�ضلح جدير  بالتفعيل، وذلك برفع القا�ضي يده 

اأن هناك حماولة لل�ضلح قد مت ال�ضروع فيها بقطع  وكذلك املحكم ما مل يثبت 

الت�ضوية  اإىل  االلتجاء  اأن  من  التاأكد  التحكيم  هيئة  فعلى  النتائج.  عن  النظر  

الودية ك�ضرط م�ضبق قبل االلتجاء للتحكيم قد حتقق بطريقة اأو باأخرى. ومن 

الطرفني  من  حم��اوالت  تت�ضمن  الطرفني  بني  املرا�ضالت  تبادل  حتققه  اأمثلة 

للت�ضوية الودية. اأو عرو�ض من طرف واحد مل تنل اهتمام الطرف االآخر.

هذا ومن ال�ضروط النمطية امل�ضتخدمة يف هذا املجال ميكن ذكر ال�ضرط التايل: 

بال�ضعي  يكلف  املجال  يف  خبري   اأو  حمايد  �ضخ�ض  تعيني  يتم  ن��زاع  ن�ضوب  »عند 

للو�ضول اإىل حل ودي بني الطرفني.  واإذا ا�ضتحال احلل الودي، ينظر  يف الق�ضية 

ت�ضمنت  اأن��ه��ا  اإىل  ت���وؤدي  لل�ضيغة  احل�ضيفة  وال��ق��راءة  التحكيم«.  اأ���ض��ا���ض  على 

مرحلتني: 

مرحلة ال�ضعي لل�ضلح ويجب اأن تتبلور باإجراء ما بني الطرفني تقدم فيها حلول 

قد تف�ضي اإىل حل ي�ضتقر  عليه الطرفني.

 ومرحلة ف�ضل ال�ضلح والتي تربر اللجوء للتحكيم.
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93
السؤال الثالث والتسعون

ما هو دور المحاماة في مجال التحكيم؟ 
)أوهل يختلف دور المحامي في القضايا 

التحكيمية عن تلك التي تعرض على 
القضاء؟(

الق�ضية التحكيمية �ضاأنها �ضاأن الق�ضية املعرو�ضة على الق�ضاء حتتاج اإىل ل�ضان 

اإرادة موكله  والوقائع ويرتجم  للمعامالت  ال�ضليم  التكييف  على  ي�ضاعد  دفاعي 

خا�ضة يف  الق�ضايا املعقدة مع ال�ضعي الإقناع هيئة التحكيم بوجهة نظره.

ونظراً خل�ضو�ضية اتفاق التحكيم الذي ال يقبل التو�ضع يف تف�ضريه، فاإن االأ�ضل 

ال  التحكيم  �ضرط  فاإن  البع�ض،  بع�ضها  عن  ومنف�ضلة  م�ضتقلة  العقود  كانت  اإذا 

يطال اإال العقد الذي ن�ض على �ضرط التحكيم �ضراحًة. فعلى هيئة الدفاع وهيئة 

التحكيم اأن تدرك مثل هذا التف�ضري  ال�ضيق ل�ضرط التحكيم. فللمحامي دور يف 

االأدلة  الق�ضاء وذلك بجمع  اأمام  املعرو�ضة  الق�ضايا  التحكيمية كما يف  الق�ضايا 

وفح�ضها وتقدميها للمحكمة اأو لهيئة التحكيم. واإذا كان املحامي ي�ضعى الإقناع 

اجلهة املكلفة باإ�ضدار احلكم )هيئة حتكيم اأو املحكمة( لفائدة موكله، اإال اأنه يف 

يتعامل  بل  واالإج���راءات،  القانون  يف  ق�ضاة متخ�ض�ضني  مع  يتعامل  ال  التحكيم 

عادة مع مهنيني من�ضبة اأفكارهم على امل�ضائل املركزية احلا�ضمة يف النزاع. ومبا 

االأخ��ذ بعني  فعليه  يتعامل مع ق�ضاء خا�ض،  التحكيمية  الق�ضية  املحامي يف  اأن 

االعتبار هذا العن�ضر. ومثل هذه اخل�ضو�ضية  جتعل واجبات املحامي خمتلفة يف 

بع�ض النواحي عن واجبات املحامي اأمام الق�ضاء. فما هي هذه اخلا�ضيات؟.

بني  امل��ربم  التحكيم  وات��ف��اق  التحكيم  قانون  ن�ضو�ض  م��راع��اة  مع  دفاعه  تقدمي 

الطرفني واأنظمة ولوائح التحكيم ال�ضادرة عن مركز  التحكيم املعرو�ض اأمامه 

عدم  اعتبار  التحكيم  خ�ضو�ضيات  اأمثلة  ومن  موؤ�ض�ضياً.  التحكيم  كان  اإذا  النزاع 

تقدمي اأحد طريف النزاع اعرتا�ضه يف امليعاد املقرر رغم وقوع خمالفة ل�ضرط يف 

اتفاق التحكيم اأو  حلكم من اأحكام القانون مما يجوز االتفاق على خمالفته نزواًل 

عن حقه يف االعرتا�ض. وهذا ي�ضتوجب فطنة لدى املحامي ملعرفة اأن خمالفة ما 

قد ح�ضلت �ضواء ا�ضتفاد منها موكله اأو ا�ضتفاد منها الطرف االآخر.

التحكيم  هيئة  اأم��ام  يدفع  قد  واأب��ع��اده:  التحكيم  اتفاق  دقيقة مب�ضمون  معرفة 

بعدم �ضمول اتفاق التحكيم بع�ض امل�ضائل فعلى املحامي التفاعل مع هذا الدفع 

فوراً حتى ال ي�ضقط احلق.

اختيار  حماميه  من  النزاع  ط��رف  يطلب  قد  املحكم:  الختيار  املحامي  تفوي�ض 

األقاها موكله عليه. فيتعني  اإ�ضافية قد  املحامي م�ضئولية  املحكم. وهنا يتحمل 

عليه اختيار املحكم القادر على ا�ضتيعاب الق�ضية مو�ضوع النزاع بالدقة املطلوبة. 

اأو  له  املنحاز   املحكم  اختيار  املحامي  على  ال يجب  االختيار موفقاً  يكون  وحتى 

اأم��ام هيئة التحكيم عند  ملوكله الأن هذا االنحياز �ضوف  يفقد م�ضداقية املحكم 

املداولة اأو حتى اأثناء �ضري  اإجراءات التحكيم  ملا قد يظهر  عليه من حماباة خالل 

طرح االأ�ضئلة على اأطراف النزاع.

درا�ضة القانون الواجب التطبيق م�ضدراً وفروعاً:  للمحامي اأمام هيئة التحكيم 
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حتدياً اإ�ضافياً وهو معرفة القانون واجب التطبيق اإذا ما كان قانوناً  اأجنبياً عليه. 

اأو  القانونية )عامة  القاعدة  القانون عن قرب وفهم  اأن يطلع على هذا  بد  فال 

خا�ضة اأو  اآمرة اأم تقبل االتفاق على خالفها(. واإذا كان هناك فراغ يف الن�ض على 

بالنزاع،  الت�ضاقاً  االأك��رث  القانون  تختار  �ضوف  التحكيم  هيئة  فاإن  معني،  قانون 

فعلى املحامي يف هذه احلالة التنبوؤ  بهذا القانون لبناء دفاعه عليه يف وقت مبكر.

على املحامي اأن يهتم مبا ورد بوثيقة التحكيم وما يجري يف جل�ضة االإجراءات - 

االأوىل اإذ عادة ما يتحدد فيها حتديد اأوجه الدفاع ومواعيده ومدة التحكيم 

والقانون واجب التطبيق وعادة امل�ضائل احلاكمة الإجراءات التحكيم.

االأخذ بعني االعتبار املدار�ض القانونية التي ينتمي اإليها املحكمون. فاملحكم - 

املنتمي ملدر�ضة القانون »االأجنلو�ضاك�ضوين« له منهج يف فهم الوقائع واالإثبات 

واالإن�ضاف يختلف عن منهج املحكم يف مدر�ضة القانون املدين.

اأثبتت التجارب وخا�ضة يف التحكيم الدويل اأن املحامي املتمر�ض يحر�ض على - 

التوا�ضل املبا�ضر مع املحكمني بح�ضور اجلل�ضات وخا�ضة االأوىل منها ليعطي 

ال�ضفاهية  املرافعات  في�ضتثمر   وعدالتها.  موكله  ق�ضية  ق��وة  على  انطباعاً 

ويوؤكدها كتابة جللب االنتباه ملا لها من طابع تلقائي.

تاأهيلهم -  اأن  مبعنى  ق�ضاة  العادة  يف  لي�ضوا  ذكرنا  كما  التحكيم  هيئة  اأع�ضاء 

لي�ض من�ضباً على درا�ضة القانون. فهم يف حاجة اإىل دفاع يربط بني املقدمات 

والنتائج مبنطق م�ضت�ضاغ دون اخلو�ض يف التنظري. فيجب عليه الرتكيز  على 

تقدمي احلجج التي لها ارتباط وثيق مبو�ضوع النزاع وت�ضاعد على االهتداء 

حلل عادل. كما على املحامي ح�ضن تلخي�ض امل�ضتندات ال�ضخمة الأن تقدميها 

كمادة خام قد يوؤدي اإىل عدم ا�ضتفادة هيئة التحكيم من م�ضمونها.

94
السؤال الرابع والتسعون

مدى جواز النص في عقد التمويل على 
تعيين عضو الهيئة الشرعية للمؤسسة 

المالية اإلسالمية محكمًا بينها وبين 
عميلها؟

الهيئة  ع�ضو   يعني  اأن  االإ�ضالمية  املالية  ال�ضناعة  جم��ال  يف  يحدث  م��ا  ك��ث��رياً 

اأنه  املوؤ�ض�ضة  اعتقاداً من  املوؤ�ض�ضة وعميلها  النزاع بني  ال�ضرعية للموؤ�ض�ضة لف�ض 

باعتباره غري موظف يف  املوؤ�ض�ضة  النزاع وال�ضتقالله عن  امللمة مبو�ضوع  اجلهة 

امل�ضرف فهو جهة رقابة خارجية حمايدة وم�ضتقلة �ضاأنه �ضاأن مدقق احل�ضابات 

مع االختالف يف املهام ولل�ضمعة التي يحظى بها لدى عمالء املوؤ�ض�ضة املالية. ومن 

االأمثلة العملية جند يف بع�ض عقود املوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية ما يلي: 

»عند حدوث اأي نزاع بني الطرفني، يرفع االأمر اإىل املراقب ال�ضرعي)1) للم�ضرف 

ف��اإن مل يتو�ضال اإىل حل مر�ٍض للطرفني ف��اإن االأم��ر  يحال اإىل املحكمة مبا ال 

)1) معنى املراقب الرشعي هنا ليس املدقق الرشعي الداخيل الذي يسعى ملراقبة مدى تطابق املعامالت الجارية يف املؤسسة مع ما 

أقرته الهيئة الرشعية، وإمنا عضو الهيئة الرشعية إذا تعدد أعضاء الهيئة أو العضو الفرد وهي الجهة التي تجيز العقود قبل استخدامها. 

أما املدقق الرشعي الداخيل فال يصلح أصال أن يكون محكام يف قضية يكون البنك طرفا فيها ألنه يعمل لدى البنك.
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يتعار�ض مع بنود هذا العقد، واأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية«. 

اإن مثل هذه ال�ضيغة ال توؤدي اإىل اال�ضتنتاج باأن اأطراف النزاع اأرادا اختيار �ضيغة 

التحكيم لف�ض نزاعهما، وذلك لالأ�ضباب التالية:

اأولية مل يو�ضح فيها مدى -  اإحالة النزاع اإىل املراقب ال�ضرعي ي�ضكل مرحلة 

امل�ضرف  بني  و�ضيط  جم��رد  بالظاهر  فهو   ال�ضرعي،  امل��راق��ب  ق��رار  اإلزامية 

وعميله، فهو  بهذه ال�ضفة ال يعترب حمكماً الأنه مل يفو�ض بح�ضم النزاع بقرار 

ملزم.  ومما يوؤكد ذلك افرتا�ض ف�ضل مهمته واإحالة الق�ضية اإىل املحكمة. 

كما اأن املراقب ال�ضرعي هو  عادة ما يكون جزءا من اجلهة التي اأجازت عقود - 

 - امل�ضرف  من  اأتعاباً  يتلقى  ال�ضرعي  املراقب  اأن  النزاع، ومبا  املوؤ�ض�ضة حمل 

االطمئنان حلكمه  ت�ضاعد على  فهذه عوامل ال  لديه-،  يكن موظفا  واإن مل 

وعليه يخ�ضى اأن يكون املراقب ال�ضرعي حمل �ضك يف حياده. فقد تكون مهمة 

التوفيق بني الطرفني اأن�ضب لوظيفته منها لوظيفة التحكيم ملا له من �ضلطة 

للمراقب  يكون  ب��اأن  نو�ضي  ال  عليه  وبناء  وعمالئها.  املوؤ�ض�ضة  على  معنوية 

ال�ضرعي حكماً بني املوؤ�ض�ضة وعميلها، واإمنا موقعه الطبيعي واملو�ضوعي هو 

اأن يكون م�ضاحلاً ملا له من �ضلطة معنوية على الطرفني كما ذكر.

95
السؤال الخامس والتسعون

ما هي األخطاء التي إذا ارتكبها المحكم 
تكون مصدر مسؤولية مدنية يتحملها 

المحكم؟

قبل اخلو�ض يف احلاالت التي تكون م�ضدر م�ضوؤولية مدنية للمحكم ينبغي 

طرح مدى اإمكانية م�ضاءلة املحكم عند ممار�ضة مهمته التحكيمية باعتباره 

قا�ضياً يف نزاع معني، ولكن يف نف�ض الوقت هو  معني من قبل اأطراف النزاع. 

فاأ�ضبح و�ضع املحكم م��زدوج��اً: فهو  يف اآن واح��د قا�ض وط��رف يف عقد مع 

اأطراف النزاع.

اإىل  ت��وؤدي  التي  ال�ضوؤال �ضوف نحاول ح�ضر بع�ض احل��االت  ولالإجابة على 

حتميل املحكم م�ضوؤولية مدنية للتعوي�ض عن خطاأ ارتكبه، وا�ضتثناء االأخطاء 

ذات ال�ضبغة اجلزائية التي يعاقب عليها القانون العام كالر�ضوة، والتزوير  

وغريها. ومن االأخطاء املدنية التي ميكن اأن يرتكبها املحكم ميكن ذكر ما 

يلي:

االمتناع عن امل�ضاركة يف �ضدور احلكم بدون عذر مقبول الأنه بت�ضرفه  	
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النزاع وهي  اأحدهما �ضدور حكم يبت يف  اأو   هذا ي�ضيع على الطرفني 

الغاية من تكليفه.

جتاوز امليعاد املقرر له مبهمة التكليف الأن مثل هذا التجاوز قد ي�ضبب - 

تاأخري �ضدور احلكم  الأن  ب�ضدور احلكم متاأخراً  النزاع �ضرراً  الأط��راف 

ا�ضرتجاع  فر�ض  ت��اأخ��ري  اأو   �ضياع  وبالتايل  التنفيذ  ت��اأخ��ري  اإىل  ي���وؤدي 

اإىل  التاأخري   ي��وؤدي  اأك��رث  ثقاًل عندما  امل�ضوؤولية  احل��ق��وق. وق��د تكون 

بطالن احلكم. وتكون امل�ضوؤولية الناجتة عن جتاوز ميعاد اإ�ضدار احلكم 

االإخالل يف حتقيق نتيجة وال  جمرد بذل عناية الأن �ضبب هذا التق�ضري  

ال يعود اإىل خطاأ يف التقدير.

املبالغة يف �ضرف االأموال عند اإجراء التحريات والتحقيق. وعلى املدعي - 

اإثبات اأن امل�ضاريف ال تتنا�ضب مع قيمة وطبيعة النزاع)1).

اإخفاء عالقة قرابة اأو عالقة مهنية قوية مع اأحد االأطراف، وكانت تلك - 

العالقة �ضبباً يف رد املحكم، وال�ضرر هنا هو �ضياع الوقت واجلهد واملال 

نتيجة الرد.

اأو اأكرث  ليكون -  �ضوء اختيار املحكمني كاأن يعهد للمحكم اختيار حمكم 

جزءاً من هيئة التحكيم، ويختار حمكمني مفل�ضني اأو حمجور عليهم.  

ويت�ضبب هذا التعيني يف بطالن احلكم.

عدم احرتام �ضرية الوثائق وامل�ضتندات.- 

اأن يكون  فاإنه ال يجب  التي يوؤديها املحكم،  الق�ضائية  ولكن نظراً  للمهمة 

املحكم  يربط  ال��ذي  العقد  ك��ان  ل��و  كما  مدنية  م�ضئولية  م�ضدر  خطاأ  اأي 

باملحتكمني عقداً مدنياً عادياً. وهذا ما ذهبت اإليه املادة 16 من قواعد جلنة 

)1) نصت الفقرة األوىل من املادة 17 من قواعد لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل »األونيسرتال« )تنقيح 2010) عىل أن 

تسري هيئة التحكيم  اإلجراءات عىل نحو »يتفادى اإلبطاء  واإلنفاق بال داع«. 

على  ن�ضت  التي  »االأون��ي�����ض��رتال«  ال��دويل  التجاري  للقانون  املتحدة  االأمم 

به  ي�ضمح  اأق�ضى مدى  اإىل  االأط��راف،  يتنازل  املتعمد،  »با�ضتثناء اخلطاأ  اأنه 

القانون  املنطبق، عن اأي ادعاء على املحكمني اأو �ضلطة التعيني واأي �ضخ�ض 

تعينه هيئة التحكيم ب�ضبب اأي فعل اأو تق�ضري  متعلق بالتحكيم«.

ال�ضلوك  م�����ض��دره��ا  امل��دن��ي��ة  امل�ضئولية  ف���اإن  امل��و���ض��وع  يف  ال��ق��ول  وخ��ال���ض��ة 

ال�ضخ�ضي للمحكم والتي اأثرت على م�ضري التحكيم. اأما االأخطاء يف احلكم 

نزاع خارج عن اخت�ضا�ضه، وكذلك  احلكم  اأو احلكم يف  اأو �ضياغًة،  ت�ضبيباً 

يف م�ضاألة ال يجوز االتفاق على حلها ب�ضيغة التحكيم وغريها فهي م�ضائل 

تقديرية واجتهادية ال ميكن املوؤاخذة عليها مدنياً. فهي تدخل يف احل�ضانة 

التي حتول دون قيام م�ضئولية مدنية ب�ضاأنها.
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96
السؤال السادس والتسعون

كيف يمكن تفعيل شرط التحكيم أمام إصرار 
أحد الطرفين على عدم التوقيع على وثيقة 

التحكيم؟

يفرت�ض هذا ال�ضوؤال وجود �ضرط حتكيمي يف العقد ين�ض على اخت�ضا�ض التحكيم 

دون الق�ضاء. وبعد ح�ضول النزاع بادر  املدعي بطلب تفعيل �ضرط التحكيم. كما 

اإىل  التحكيم  التفاعل لتفعيل �ضرط  املحتكم �ضده وعدم  تلكوؤ   ال�ضوؤال  يفرت�ض 

درجة اأنه رف�ض التوقيع على وثيقة التحكيم. 

التحكيم  هيئة  نظر   اأم��ام  عائقاً  ي�ضكل  ال  التحكيم  وثيقة  على  التوقيع  عدم  اإن 

بالتوقيع على  التحكيم  املعرو�ضة الأن ربط تفعيل �ضرط  التحكيمية  الق�ضية  يف 

وثيقة التحكيم يجعل ال�ضرط عدمي اجلدوى، اإذ ميكن الأي طرف له نية الرتاجع 

التحكيم. فااللتزام  التوقيع على وثيقة  اأن يعطل مفعوله برف�ض  التحكيم  عن 

بالتحكيم ن�ضاأ بال�ضرط، اأما وثيقة التحكيم فتوؤكده من الناحية االإجرائية.

االأ�ضا�ضية  العنا�ضر  ت�ضبط  اإنها  اإذا  اأهمية  من  التحكيم  لوثيقة  ملا  نظراً  ولكن 

العملية ل�ضري  اإجراءات التحكيم )وقد مت �ضبط البيانات االأ�ضا�ضية التي تت�ضمنها 

وثيقة التحكيم بال�ضوؤال رقم 64()1)، فاإنه على رئي�ض هيئة التحكيم اأن ينظر  يف 

�ضبب االإ�ضرار  على عدم توقيع وثيقة التحكيم، فاإذا كان ال�ضبب م�ضروعاً فعليه اأن 

ي�ضرب للطرف املماطل اأمدا، اأما اإذا الحظ اأن ال�ضبب ال ي�ضتقيم واأن �ضبب رف�ض 

التوقيع يعود اإىل التن�ضل من التحكيم، فعلى رئي�ض اللجنة اأن يوا�ضل النظر  يف 

اأ�ضا�ض ذلك،  ويعامل على  الراف�ض للتوقيع متخلفاً  اأن الطرف  الق�ضية معترباً 

ولكن على هيئة التحكيم وبالتحديد رئي�ضها اأن ي�ضعى باأن يكون الطرف املتخلف 

باإعالمه بكل ما ي�ضتجد ودعوته يف  الق�ضية، وذلك  اأط��وار �ضري  ال�ضورة بكل  يف 

�ضده  للمحتكم  يكون  فقد  نف�ضه.  والدفاع عن  الق�ضية  مرة ح�ضور جل�ضات  كل 

التحكيم  هيئة  ترتكبه  اإجرائي  خطاأ  على  يراهن  لكنه  بالتحكيم،  داخلية  قناعة 

بعدم دعوته للجل�ضات بدعوى اأنه رف�ض التوقيع على وثيقة التحكيم.

)1) هناك بعض التقاطع بني هذا السؤال والسؤال رقم )85).
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97
السؤال السابع والتسعون

هل يجوز النص على شرط التحكيم
 لفائدة طرف دون آخر؟

    اأدى تطبيق التحكيم يف املوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية اإىل تعدد ال�ضيغ يف �ضياغة 

�ضرط التحكيم. ومن ال�ضيغ غري التقليدية التي تنال االنتباه، تلك التي اعتمدها 

البنك االإ�ضالمي االأردين للتمويل واال�ضتثمار  وهي �ضيغة حتكيم خمتلفة متاماً 

عن ال�ضيغ املعتادة التي ت�ضتخدمها املوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية. وقد مت االحتجاج 

على ال�ضيغة اأمام الق�ضاء، ومت يف النهاية تف�ضري ال�ضيغة ل�ضالح البنك.

ما هي هذه ال�ضيغة اإذاً؟ وما �ضبب االحتجاج الذي اأثارته؟ وما هو موقف الق�ضاء 

منها؟.

�ضيغة ال�ضرط كما وردت يف العقد: »اإذا ن�ضاأ خالف نا�ضئ عن تطبيق اأحكام هذا 

العقد وملحقاته و/اأو متعلق به، يحق للفريق االأول )البنك( عر�ض اخلالف على 

ثالثة حمكمني يتم اختيارهم على الوجه التايل..«:

البنك  ن��زاع بني  ن�ضوب  ال�ضرط؟:  عند  البنك على هذا  1 / ما هو ماأخذ عميل 

البنك  عميل  فاحتج  الق�ضاء.  اإىل  البنك  جلاأ  املذكور  لل�ضرط  وتفعيال  وعميله. 

بوجود �ضرط التحكيم وجبت مراعاته قبل اللجوء للق�ضاء.

2 / موقف الق�ضاء االبتدائي : ملا عر�ض االأمر على الق�ضاء ذهبت بع�ض املحاكم 

ومنها حمكمة اال�ضتئناف اإىل تاأييد راأي العميل معتربة اأن عر�ض املو�ضوع على 

الق�ضاء �ضابق الأوانه لوجود �ضرط التحكيم. وو�ضل االأمر اإىل حمكمة التمييز.

3 / موقف حمكمة التمييز : ف�ضرت حمكمة التمييز م�ضمون ال�ضرط وا�ضتنتجت ما يلي:

»يفهم من هذا الن�ض اأن اللجوء اإىل التحكيم لف�ض اأي خالف ين�ضاأ عن تطبيق 

اأحكام العقد هو حق مقرر للطرف االأول -وهو البنك االإ�ضالمي االأردين للتمويل 

فهو  العقد،  مقدمة  يف  ورد  كما   ��� معا  كليهما  اأو  فروعه  من  اأي  اأو  واال�ضتثمار���� 

الذي يقرر اإحالة اخلالف اإىل التحكيم، ويرتتب على ذلك اأنه هو من ميلك حق 

اأن  املميز �ضده-    - الثاين  املقرر مل�ضلحته ولي�ض للفريق  ال�ضرط  التم�ضك بهذا 

يتم�ضك بهذا ال�ضرط. 

واأن  باأنواعها  املحاكم  اخت�ضا�ض  من  هو  النزاعات  ف�ض  يف  االأ�ضل  اإن      وحيث 

اللجوء اإليها هو حق لكل مواطن. 

اإج��ازة قيام االأط��راف بف�ض النزاعات  اإن امل�ضرع ا�ضتثنى من هذا االأ�ضل    وحيث 

ا�ضتثناء من  هو  التحكيم  اإىل  اللجوء  واأن  التحكيم،  اإىل  باللجوء  اأو   بالرتا�ضي 

القاعدة العامة امل�ضار اإليها. 

  وحيث اآثر الفريق االأول يف عقد املرابحة - وهو البنك االإ�ضالمي االأردين للتمويل 

واال�ضتثمار - اللجوء اإىل الق�ضاء، ومل ميار�ض حقه يف اللجوء اإىل التحكيم لف�ض 

النزاع مو�ضوع الدعوى.

فاإن ما تو�ضلت اإليه حمكمة اال�ضتئناف، من اأن الدع���وى �ضابق��ة الأوانها- ب�ضبب 

وتغدو  القانون،  و�ضحيح  يتفق  وال  للواقع  خمالف  هو  التحكيم-   �ضرط  وج��ود 

اأ�ضباب التمييز واردة على القرار املميز، مما يقت�ضي نق�ضه«.
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98
السؤال الثامن والتسعون

هل من أمثلة لقضايا تحكيمية صدرت 
في التاريخ اإلسالمي؟

حمكمني  ع��ن  ���ض��درت  ال��ت��ي  الق�ضايا  م��ن  بالعديد  ال��ق��دمي��ة  الفقه  كتب  ت��زخ��ر 

مرموقني جلهم يف �ضدر االإ�ضالم. وت�ضكل هذه الق�ضايا ثروة علمية تنري الطريق 

للعاملني يف املجال املتعلق باآليات ف�ض النزاعات من حمامني وق�ضاة وحمكمني، 

واأ�ضاتذة العلوم القانونية وال�ضرعية، واإىل حد علمنا مل ي�ضبق واأن مت حتليل مثل 

هذه القرارات، ومل تذكر مثل هذه القرارات يف كتب الفقه القدمية واحلديثة اإال 

القا�ضي  املقارنة بني حكم  �ضبيل  اأو على  التحكيم،  بجواز  اال�ضتدالل  �ضبيل  على 

الفائدة.  الإب��راز  االأحكام  هذه  على  اأمكن  ما  التعليق  حاولنا  وقد  املحكم.  وحكم 

ونذكر فيما يلي بع�ض االأحكام يف املجال.

1/98 الق�ضية االأول���ى:

الوقائ���ع وحكم املحكم: ا�ضرتى رجل من رجل عقاراً له فوجد الرجل الذي ا�ضرتى 

العقار يف عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي ا�ضرتى العقار خذ ذهبك مني اإمنا 

ا�ضرتيت منك االأر�ض، ومل ابتع منك الذهب، فقال الذي ا�ضرتى االأر�ض:  اإمنا 

األكما  اإليه:   بعتك االأر���ض وما فيها قال فتحاكما اإىل رجل، فقال الذي حتاكما 

ولد فقال اأحدهما: يل غالم وقال االآخر:  يل جارية، قال انكحوا الغالم اجلارية، 

اأنفقوا على اأنف�ضكما منه، وت�ضدقا)1).

الهمة  على  الق�ضية  ه��ذه  ت��دل  االجتماعية  الناحية  من  واال�ضتنتاج:  التحلي���ل 

العالية للرجلني، وخا�ضة امل�ضرتي حيث بلغت به االأمانة على االإ�ضرار اأن الذهب 

غري م�ضمول بالبيع. وكان باإمكانه اأن يتم�ضك باأن بيع العقار ي�ضمل االأر�ض وما 

فيها. وهذه حجة قوية من الناحية ال�ضرعية، والعملية، مع تعزيز  العرف لها.  

اأما احلجة التي كان باإمكان البائع التم�ضك بها ومفادها باأن الذهب منقول ولي�ض 

من التوابع الطبيعية للعقار  ال يدخل يف بيع العقار - على افرتا�ض اإث��ارة هذه 

احلجة من قبله-  هي االأوىل باأن تكون حمل جدل بني الطرفني. فالذهب من 

املنقوالت، وما مل يذكر �ضمن بيع العقار  فهو غري  م�ضمول بالبيع. ولكن الهمة 

العالية للم�ضرتي هي التي اأدت اإىل عر�ض املو�ضوع على املحكم. ولو احتج امل�ضرتي 

ي�ضتثنى  مل  ما  فيه  ما  كل  ي�ضمل  العقار   بيع  اأن  اإىل  ا�ضتناداً  امللكية  يف  باأحقيته 

ب�ضريح �ضروط العقد، لرمبا اأن�ضفه املحكم ولطوي »اجلدل« بني الطرفني.

 حكم املحكم اأقرب منه اإىل ال�ضلح للتحكيم الأنه ال يوجد يف احلقيقة نزاع.  فلم 

يدع اأحدهما اأن له احلق يف الذهب حتى ينظر احلكم يف من هو اأحق به. بل يدعي 

كل منهما اأنه غري حمق يف ملكية الذهب. ويف كل احلاالت ال بد اأن يكون اأحدهما 

اأحق به من االآخر  ولو ترجيحاً، اإال اأن يعود الذهب لبيت املال باعتباره مااًل  ال 

مالك له. ولكن غياب النزاع هو الذي حمل املحكم اإىل اإيجاد حل بعيد عن احللول 

املعتادة يف االخت�ضام. فا�ضتنبط حلواًل تعود بالنفع على البائع وامل�ضرتي )باالإذن 

وعلى  االأوالد(،  )بتزويج  ذويهم  وعلى  امل��ال(،  من  اأنف�ضهما  على  النفقة  يف  لهما 

املجتمع )عن طريق ال�ضدقة(.

)1) حديث متفق عليه واللفظ للبخاري – كتاب أحاديث األنبياء. باب رقم )54) رقم الحديث 3472.
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اآية  اأو   اأو حديث  حكم املحكم وفق قناعته. ومل ي�ضتند املحكم اإىل قاعدة فقهية 

قراآنية. فهو حمكم م�ضالح ولو مل يفو�ضه الطرفان بذلك )واملعروف اأن التحكيم 

من  �ضريحاً  تفوي�ضاً  ي�ضتوجب  احلديثة  ال��ق��وان��ني  يف  بال�ضلح  التفوي�ض  م��ع 

الطرفني ملا فيه من تنازل عن احلقوق واإطالق يد املحكم يف اتخاذ ما يراه منا�ضبا 

من احللول(، واإمنا طبيعة النزاع هي التي جعلت منه حمكماً. وهذه حاالت نادرة.

2/98 الق�ضية الثانية:

الوقائ�ع وحكم املحكم: عن اأبي مليكة رحمه اهلل تعاىل اأن عثمان ر�ضي اهلل تعاىل 

بالكوفة، فلما  له  اأر�ضاً  ابتاع من طلحة بن عبيد اهلل ر�ضي اهلل تعاىل عنه  عنه 

اإمنا  اإمنا النظر يل،  اأره، فقال طلحة:  تبايعا ندم عثمان، ثم قال بايعتك ما مل 

ابتعت مغيباً، واأما اأنت فقد راأيت ما ابتعت. فجعال بينهما حكماً. فحكم جبري بن 

مطعم ر�ضي اهلل تعاىل عنه، فق�ضى على عثمان اأن البيع جائز، واأن النظر لطلحة 

اأنه ابتاع مغيبا)1).

اأن  للبائع  يجوز  هل  التايل:  ال�ضوؤال  الق�ضية  هذه  تطرح  واال�ضتنتاج:  التحليل 

يحتج باأنه باع ما مل يره، ويطالب بف�ضخ البيع الأنه مل يَر ما ابتاعه؟ من حيث 

املبداأ تبداأ امل�ضاألة وكاأنها نظرية الأنه ي�ضعب من الناحية املنطقية ت�ضديق البائع 

عدم معرفة ما باعه. ولكن من الناحية العملية فاالأمر قابل للحدوث. فقد يكون 

للبائع اأمالك يف اأماكن �ضتى تدار  من قبل موؤ�ض�ضات خمت�ضة يف اإدارة الرثوة كما 

يحدث يف اأيامنا. وبعد اإجناز  البيع والرتوي يف ماهية املبيع قد يتبني للبائع اأن 

حقيقة املبيع )حمل البيع( خمتلفة عن ت�ضوره هو للمبيع.

حكم املحكم بجواز البيع معلاًل ذلك مببداأ يقوم على اأن النظر )يف خيار الروؤية( 

للم�ضرتي اإذا ا�ضرتى �ضيئاً مل يره.  اأما البائع فلي�ض له ذلك.

)1) البيهقي – السنن الكربى، كتاب البيع، باب من قال يجوز بيع العني الغائبة 268-267/5.

99
السؤال التاسع والتسعون

ما هو المذهب الفقهي المعتمد لدى 
”المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة 

والتحكيم - دبي” عند فض النزاع بطريقة 
التحكيم؟

من االأ�ضئلة التي بداأت تطرح مع تطور ال�ضناعة املالية االإ�ضالمية، وعّم طرحها 

االآل��ي��ة  باعتباره  والتحكيم  للم�ضاحلة  ال���دويل  االإ���ض��الم��ي  امل��رك��ز  تاأ�ضي�ض  بعد 

املبا�ضرة لتطبيق اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية يف جمال ال�ضناعة املالية االإ�ضالمية 

ال�ضوؤال التايل: 

ما هو املذهب الذي يطبق عند الف�ضل يف النزاع لديكم يف املركز؟. ويثري طرح 

مثل هذا ال�ضوؤال نقطتني اأ�ضا�ضيتني: 

على  العبادات  فقه  يف  ال�ضائدة  الفقهية  اخلالفات  �ضيطرة  هي  االأوىل:  النقطة 

ب�ضبب  الدقة  تنق�ضه  ال�ضحب  هذا  ومثل  املعامالت.  فقه  على  و�ضحبها  االأذه��ان 

اختالف فقه العبادات عن فقه املعامالت. واملعامالت وما اأفرزته من فقه يقوم 

املكلف  اإىل  بالن�ضبة  فيها  فاالأ�ضل  العبادات  اأم��ا  واملقا�ضد.  وامل�ضالح  العلل  على 
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التعبد دون االلتفات اإىل املعاين. وقد اأ�ضهب الفقهاء يف االآثار  املرتتبة عن الفرق 

بني فقه املعامالت وفقه العبادات ال ي�ضمح املجال للخو�ض فيها.

النقطة الثانية: اأن تعدد املذاهب يف فقه املعامالت وهو  مبثابة الرثوة الفقهية 

من  اإل��ي��ه  ينظر  احل��ل��ول،  اأن�ضب  الختيار  واملحكم  للقا�ضي  الطريق  تنري   التي 

االإ�ضالمية.  ومثل هذا  ال�ضريعة  اأحكام  اأنه عقبة يف تطبيق  الكثريين على  قبل 

املذاهب  يجمع  مبا  وا�ضحة  معرفة  عدم  ب�ضبب  الدقة  كذلك  تنق�ضه  اال�ضتنتاج 

اأنها مدار�ض لها  وما تختلف فيه، فالت�ضور غري الدقيق للمذاهب يقدمها على 

مرجعيات خمتلفة ت�ضل اإىل حد الت�ضارب واحلقيقة اأنها تنطلق كلها من القراآن 

الكرمي وال�ضنة واالإجماع وغريها من م�ضادر الت�ضريع. ويكاد ينح�ضر اختالفها 

يف فقه املعامالت يف بع�ض التفا�ضيل التي ال تعيق تطبيق فقه املعامالت مبا يعود 

بالفائدة على اجلميع)1). 

معاجلة  متت  فقد  والتحكيم  للم�ضاحلة  ال��دويل  االإ�ضالمي  للمركز  وبالن�ضبة 

مو�ضوع تعدد املذاهب باأن تركت احلرية لهيئة التحكيم الختيار ما تراه منا�ضباً 

ملو�ضوع النزاع من بني املذاهب االإ�ضالمية واآراء املجامع الفقهية واجتهادات هيئات 

االأ�ضا�ضي  النظام  11  من  املالية االإ�ضالمية )املادة  املوؤ�ض�ضات  ال�ضرعية يف  الرقابة 

للمركز(.

البيع يف  إلزامية وعد  اعتبارها كاالختالف يف مدى  لها  نتائج  إىل  فيها  االختالف  يرقى  قد  التي  املسائل  نكران بعض  )1) مع عدم 

املعامالت املرصفية اإلسالمية أو مدى جواز عزل املحكم ما مل يصدر حكمه وغريها.

100
السؤال المائة

ما هي الجهة المختصة في فض النزاع عند 
وجود شرطين في عقد واحد: األول ينص 

على اختصاص التحكيم، والثاني ينص على 
اختصاص القضاء؟

قد يرد يف العقود �ضرطا حتكيمياً ين�ض على ف�ض النزاع وفق �ضيغتني خمتلفتني 

ال�ضيغتني  هاتني  م��ع  التفاعل  ميكن  كيف  وال�����ض��وؤال  والتحكيم.  الق�ضاء  وهما 

املتناق�ضتني. ونعر�ض فيما يلي بع�ض مناذج هذه ال�ضيغة حماولني االهتداء اإىل 

احلل املنا�ضب م�ضتاأن�ضني باأحكام ق�ضائية وحتكيمية.

وفيما يلي �ضيغة وردت يف بع�ض العقود التي كانت حمل نزاع وعر�ضت على املركز 

االإ�ضالمي الدويل للم�ضاحلة والتحكيم للنظر فيها نعر�ضها كما وردت بالعقد.

القان�ن احلاكم وت�س�ية النزاعات

االإم��ارات  ل��دول  االحتادية  والقوانني  دبي  لقوانني  االتفاقية  تخ�ضع هذه   :1-17
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العربية املتحدة واملعمول بها يف اإمارة دبي وح�ضب البند 17-2 فاإن الطرفني يوافقان 

على اأن اأي اإجراءات قانونية �ضوف تكون خا�ضعة ح�ضرياً للوالية الق�ضائية ملحاكم 

دبي، بدولة االإمارات العربية املتحدة.

17-2: �ضوف يبذل الطرفان ق�ضارى جهدهما لت�ضوية اأي نزاع ين�ضاً عنه اأو ارتباطاً 

بتنفيذ هذه االتفاقية ودياً. ويف حالة ف�ضل الطرفان يف الو�ضول اإىل ت�ضوية لهذا 

النزاع يف خالل مدة)30(  يوماً على �ضدور اإخطار  كتابي بهذا ال�ضاأن )االإخطار 

اخلا�ض بالنزاع( من اأي طرف اإىل الطرف االآخر  يخطره فيه بوجود نزاع، فاإن 

هذا النزاع امل�ضار  اإليه �ضوف يتم ت�ضويته نهائياً من خالل اللجوء اإىل التحكيم 

طبقاً لقواعد املركز االإ�ضالمي الدويل للم�ضاحلة واحلكيم.

17-3: �ضوف يتم ت�ضوية النزاع والبت فيه من خالل هيئة حمكمني تتكون من ثالث 

)3( حمكمني. ويكون من الواجب على كل طرف بعد انق�ضاء فرتة الثالثني)30(  

املحكمان  ويقوم  تعيني حمكماً،  بالنزاع،  االإخطار اخلا�ض  تاريخ �ضدور  يوم من 

يكون  �ضوف  ثالث.  حمكم  الختيار  الطرفني،  اختيار  عليهما  يقع  الذين  االثنان 

مقر التحكيم هو اإمارة دبي و�ضوف تكون اإجراءات التحكيم والقرار ال�ضادر  عنه 

�ضادراً ب�ضورة كتابية باللغة االإجنليزية. و�ضوف يكون القرار ال�ضادر عن التحكيم 

نهائياً وملزماً لكال الطرفني. يتنازل الطرفان عن اأي حق يف التقدم للنق�ض اأو 

اإىل املحاكم بغر�ض تنفيذ قرار  اأي حماكم با�ضتثناء اللجوء  اأمام  اإعادة التحكيم 

التحكيم.

ال�ضوؤال املطروح: هل مثل هذا التناق�ض يبطل �ضرط التحكيم؟.

قد يقع امليل اإىل بطالن ال�ضرط ب�ضبب اأن اإرادة الطرفني لف�ض النزاع عن طريق 

طريق  عن  النزاع  ف�ضل  يف  الرغبة  بني  التذبذب  نتيجة  مكت�ضبة  غري  التحكيم 

الق�ضائي  التوجه  ولكن  التحكيم.  طريق  عن  النزاع  ف�ضل  يف  والرغبة  املحاكم 

يف فرن�ضا على �ضبيل املثال ق��د �ض�ار  يف اجتاه اإنقاذ �ضرط التحكيم وذلك بتاأكيد 

االخت�ضا�ض املبدئي للتحكيم وعلى هيئة التحكيم النظر  يف تف�ضيل ال�ضرط.

فقد يق�ضد بذلك التمييز  بني نوعني من النزاعات: نوع من اخت�ضا�ض الق�ضاء 

على  تقوم  اأخ��رى  حجة  اإ�ضافة  وميكن  التحكيم.   اخت�ضا�ض  من  االآخ��ر  والنوع 

العقد ال يفقده االخت�ضا�ض.   الن�ض عليه يف  للق�ضاء والية عامة فعدم  التايل: 

اأما الن�ض على التحكيم يف العقد فهو دليل على ا�ضتبعاد اخت�ضا�ض الق�ضاء. وهنا 

تاأكيد  ب�ضاأن  قرارها  التحكيم يف  اإليه هيئة  ذهبت  ما  اال�ضتثناء )هذا  تفعيل  يتم 

اخت�ضا�ضها عند تف�ضري ال�ضروط الواردة بالفقرات 1701  اإىل 1703(.

 12/  8 يف  12/8/املوؤرخ  )جل�ضة  بدبي  التمييز  حمكمة   حكمت  لها  حكم  اآخ��ر    يف 

ال�ضرط  امل�ضتخدمة يف �ضياغة  ال�ضيغة  وفق  يتم  االخت�ضا�ض  ترجيح  اأن   )2009/

التحكيمي وال�ضرط الق�ضائي اأي اأيهما من ال�ضيغتني اأكرث دقة وتف�ضياًل وراأت 

حمكمة التمييز  اأنه اإذ ح�ضل تناق�ض بني �ضرطني على املحكمة اأن تعتمد ال�ضيغة 

االأو�ضح واالأكرث  تف�ضياًل واال�ضتغناء عن ال�ضيغة الغام�ضة. 

ويف ما يلي احليثية الواردة يف حكم حمكمة متييز  دبي:

»اإن وجود �ضرطني يف اتفاقية واحدة ينظمان كما يبدو  عنهما اأمراً واحداً وكانا 

ال�ضرط  اإع��م��ال  يجب  فاإنه  اأحدهما  و�ضوح  لعدم  متناق�ضني  الظاهر  حيث  من 

األفاظه التي ال حتتاج اإىل تدخل  اأنه بو�ضوح  االأك��رث  و�ضوحاً وتف�ضياًل باعتبار 

من اأحد لتف�ضريها اأو  تاأويلها، يدل على ما اجتهت اإليه اإرادة املتعاقدين اأكرث مما 

يدل عليه ال�ضرط املبهم الغري  وا�ضح تف�ضريه«. 

الق�ضاء  فيهما  نظر  اللتني  ال�ضيغتني  ن�ض  يلي  فيما  نعر�ض  الفائدة  ولتعميم 

وا�ضتنتج اأن �ضيغة التحكيم اأكرث  و�ضوحا.
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النزاعات

ال�ضرط التحكيمي:

يف حالة ن�ضوء نزاع عن هذه االتفاقية يتعني على العميل واال�ضت�ضاري حماولة 

التو�ضل التفاق على ت�ضوية بح�ضن نية.

اأي وقت تقدمي   يف حالة عدم حل النزاع يجوز الأي من العميل واال�ضت�ضاري يف 

اإ�ضعار خطي ل�ضالح الطرف االآخر باأنه يرغب يف اإحالة النزاع اإىل حمكم ويتعني 

اأي��ام من  املحكم يف غ�ضون7   اإىل  ب�ضكل خطي  النزاع  اإحالة  املحيل  الطرف  على 

تقدمي االإ�ضعار.

 ويف حالة الف�ضل يف التو�ضل اإىل ت�ضوية للنزاع يف غ�ضون56  يوماً من تاريخ اإ�ضدار  

االإ�ضعار  يتعني اإحالة وحل النزاع نهائياً بوا�ضطة التحكيم وفقاً لقوانني التحكيم 

ال��دويل وذل��ك ح�ضب تاريخ االإح��ال��ة، ويتعني البت يف  يف حمكمة لندن للتحكيم 

النزاع بوا�ضطة حمكم واحد معني وفقاً للقوانني املذكورة اأعاله وينبغي اأن تكون 

باللغة االإجنليزية  التحكيم يف دبي ويتعني عقد كافة حما�ضر  اجلل�ضات  جل�ضة 

)املادة 13 من العقد(.

الإجراءات القان�نية

ال�ضرط الق�ضائي:

يجوز اإحالة اأي نزاع ين�ضاأ عن هذه االتفاقية الإ�ضدار قرار ملزم بناء على طلب 

اأي من الطرفني من اأجل الف�ضل فيه من قبل حماكم دبي )املادة 14  من العقد (.

المالحـق

الملحق رقم )1(

قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 
رقم 91)9/8( بشأن التحكيم

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وال�ضالة وال�ضالم على �ضيدنا حممد خامت النبيني وعلى 

اآله و�ضحبه اأجمعني

قرار رقم: 91 )9/8( )1(

ب�ضاأن

مبداأ التحكيم يف الفقه االإ�ضالمي

التا�ضع  م��وؤمت��ره  دورة  يف  املنعقد  ال���دويل  االإ���ض��الم��ي  الفقه  جممع  جمل�ض  اإن 

باأبوظبي بدولة االإمارات العربية املتحدة من 1 – 6 ذي القعدة 1415ه�، املوافق 1 – 6 

ني�ضان )اإبريل(  1995م.

بعد اطالعه على البحوث الواردة اإىل املجمع بخ�ضو�ض مو�ضوع مبداأ التحكيم يف 

الفقه االإ�ضالمي، وبعد ا�ضتماعه اإىل املناق�ضات التي دارت حوله،

ق����رر ما يلي:

منازعة  يف  يف�ضل  من  تولية  على  معينة،  خ�ضومة  طريف  اتفاق  اأوًل: التحكيم 

بني  اأك��ان  �ضواء  م�ضروع  وه��و  االإ�ضالمية.  ال�ضريعة  يطبق  ملزم،  بحكم  بينهما، 

االأفراد اأم يف جمال املنازعات الدولية.

ثانيًا: التحكيم عقد غري الزم لكل من الطرفني املحتكمني واحلكم، فيجوز لكل 

من الطرفني الرجوع فيه ما مل ي�ضرع احلكم يف التحكيم، ويجوز للحكم اأن يعزل 
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نف�ضه – ولو بعد قبوله – ما دام مل ي�ضدر حكمه، وال يجوز له اأن ي�ضتخلف غريه 

دون اإذن الطرفني الأن الر�ضا مرتبط ب�ضخ�ضه.

ثالثًا: ال يجوز التحكيم يف كل ما هو حق هلل تعاىل كاحلدود، وال فيما ا�ضتلزم 

للَحَكم  والي��ة  ال  املتحاكمني ممن  لغري  بالن�ضبة  نفيه  اأو  اإثبات حكم  فيه  احلكُم 

عليه، كاللعان، لتعلق حق الولد به، وال فيما ينفرد الق�ضاء دون غريه بالنظر فيه. 

فاإذا ق�ضى احلكم فيما ال يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل وال ينفذ.

رابعًا: ي�ضرتط يف احلكم بح�ضب االأ�ضل توافر �ضروط الق�ضاء.

املحتكمني،  اأح��د  اأب��ى  ف��اإن  طواعية،  املُحّكم  حكم  تنفيذ  يتم  اأن  خام�سًا: االأ�ضل 

عر�ض االأمر على الق�ضاء لتنفيذه، ولي�ض للق�ضاء نق�ضه، ما مل يكن جوراً بيناً، 

اأو خمالفاً حلكم ال�ضرع.

�ساد�سًا: اإذا مل تكن هناك حماكم دولية اإ�ضالمية، يجوز احتكام الدول اأو املوؤ�ض�ضات 

االإ�ضالمية اإىل حماكم دولية غري  اإ�ضالمية، تو�ضاًل، ملا هو جائز  �ضرعاً.

ويو�ضي مبا يلي:

ا�ضتكمال االإج����راءات  اإىل  امل��وؤمت��ر االإ���ض��الم��ي  ال���دول االأع�����ض��اء يف منظمة  دع��وة 

مهامها  اأداء  من  ومتكينها  الدولية،  االإ�ضالمية  العدل  حمكمة  الإقامة  الالزمة 

املن�ضو�ض عليها يف نظامه.

واهلل املوفق؛؛

الملحق رقم  )2(
نص المعيار الشرعي رقم 32 الصادر عن هيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المتعلق بالتحكيم
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل، وال�ضالة وال�ضالم على �ضيدنا حممد واآله و�ضحبه اأجمعني.

التقدمي:

املراد بالتحكيم و�ضروطه وجماله و�ضفات املحكمني  اإىل بيان  املعيار  يهدف هذا 

املوؤ�ض�ضات  ل��دى  وتطبيقاته  وتنفيذه،  التحكيم  وط��رق  وق���راره،  التحكيم  و�ضّك 

املالية االإ�ضالمية )املوؤ�ض�ضة/ املوؤ�ض�ضات()1).

واهلل املوفق،،،،

ن�ض املعيار

1 - نطاق املعيار.

يتناول هذا املعيار التحكيم يف املعامالت املالية واالأن�ضطة والعالقات التي تتم بني 

املوؤ�ض�ضات، اأو بينها وبني عمالءها، اأو موظفيها اأو اأطراف اأخرى، �ضواء كانوا يف 

بلد املوؤ�ض�ضة اأم يف بلد اآخر.

2 - تعريف التحكيم.

1/2 التحكيم: اتفاق طرفني اأو اأكرث على تولية من يف�ضل يف منازعة بينهم بحكم 

ملزم.

2/2 التحكيم املق�ضود يف هذا املعيار هو )التحكيم االإ�ضالمي( وهو الذي تطبق فيه 

اأحكام ومبادئ ال�ضريعة االإ�ضالمية.

3 - �ضور اللجوء اإىل التحكيم وطرفاه.

تنفيذاً  يكون  اأن  واإم��ا  النزاع،  ن�ضوء  باتفاق حني  اإليه  ي�ضار  اأن  اإم��ا  التحكيم   1/3

)1)استخدمت كلمة »املؤسسة /املؤسسات« اختصاراً عن املؤسسات املالية اإلسالمية، ومنها املصارف اإلسالمية.
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التفاق �ضابق على ا�ضرتاط امل�ضري  اإىل التحكيم بداًل من اللجوء اإىل الق�ضاء، وقد 

ي�ضار اإىل االتفاق على التحكيم باإلزام قانوين.

2/3 يجب الن�ض على وجوب التحكيم االإ�ضالمي يف االتفاقيات التي ال ميكن تقييد 

الرجوع فيها للقوانني بعدم التعار�ض مع ال�ضريعة االإ�ضالمية.

3/3  طرفا التحكيم هما املتنازعان طالبا التحكيم، وقد يكونان اأكرث  من اثنني.

4 - م�ضروعية التحكيم.

اأم بني �ضخ�ض  اأم اعتباريني،  التحكيم م�ضروع، �ضواء مت بني �ضخ�ضني طبيعيني 

اعتباري و�ضخ�ض طبيعي.

5 - �ضفة التحكيم.

1/5 التحكيم الزم يف احلاالت التالية:

اأ- اإذا ن�ض يف العقد على ا�ضرتاط التحكيم.

ب- اإذا اتفقا على التحكيم بعد ن�ضوء نزاع وتعهدا بعدم الرجوع عنه.

2/5 التحكيم غري الزم يف حق املحكم بغري اأجر فيجوز للمحكم اأن يعزل نف�ضه بعد 

قبوله، اأما اإذا كان التحكيم باأجر فهو للمحكم فاإن عزل املحكم نف�ضه وترتب على 

ب�ضاأن   )34( رقم  ال�ضرعي  )وينظر  ال�ضرر.  مقدار  يتحمل  فاإنه  فعلي  �ضرر  ذلك 

اإجارة االأ�ضخا�ض(.

6 -  اأركان عقد التحكيم.

1/6 ركن التحكيم ال�ضيغة )تبادر االإيجاب والقبول( بني طالبي التحكيم واملحكم.

2/6 ي�ضرتط ل�ضحة التحكيم ما ياأتي:

اأ- قيام نزاع بني طرفني اأو اأكرث حول حق م�ضروع.

ب- اتفاق طريف النزاع على التحكيم، وترا�ضيهما على قبول حكم املحكم.

ج- قبول املحكم ملهمة التحكيم.

7 -   جمال التحكيم )ما يجري فيه التحكيم �ضرعاً(.

1/7 يجوز التحكيم يف كل ما ي�ضلح لكل واحد من الطرفني ترك حقه فيه.

2/7 وال يجوز فيما ياأتي:

1/2/7 كل ما هو حق هلل - تعاىل، مثل احلدود.

2/2/7 ما ي�ضتلزم احلكم فيه اإثبات حكم اأو نفيه بالن�ضبة لغري املحتكمني.

3/7 اإذا ق�ضى املحكم فيما ال يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل وال ينفذ.

8 - �ضفات املحكم وتعيينه.

1/8 ي�ضرتط يف املحكم اأن تتوافر فيه اأهلية االأداء الكاملة.

اأن يكون املحكم م�ضلماً، واإذا دعت احلاجة املتعينة اإىل اختيار حمكم  2/8 االأ�ضل 

غري م�ضلم فيجوز ذلك للتو�ضل ملا هو جائز �ضرعاً. مع مراعاة البند 1/11.

3/8 يجوز حتكيم واحد اأو اأكرث، واالأوىل اأن يكون العدد فردياً، فاإن مل يكن كذلك 

التحكيم، ويكون  لهيئة  اأحد املحكمني رئي�ضاً  اأو املحتكمون  النزاع  اأطراف  فيعني 

راأيه مرجحاً عند ت�ضاوي االآراء.

4/8 يجوز تعيني حمكم واحد عن كل طرف من اأطراف النزاع، كما يجوز للمحكمني 

املعينني عن الطرفني اأن يعينا حمكماً في�ضاًل  اإذا اأذن لهما طرفا النزاع بذلك.

اأحد طريف النزاع حمكماً عنه تنفيذاً ل�ضرط التحكيم يف العقد  اإذا مل يعني   5/8

اإن مل  يحق للطرف االآخ��ر الرجوع للق�ضاء الختيار  حمكم عن الطرف املمتنع 

يكن يف �ضرط التحكيم ن�ض لطريقة تعيني املحكم االآخر.

6/8 ال يجوز للمحكم اأن ي�ضتخلف غريه اإال باإذن من اختاره للتحكيم؛ الأن الر�ضا 

به مرتبط ب�ضخ�ضه، اإال اإذا كان التحكيم ملوؤ�ض�ضة اأو اللجنة حتكيمية، وكان تعيني 

اأع�ضائها مراعى فيه �ضروط ت�ضكيلها املعلنة.

 7/8 ال يحق للوكيل اأو امل�ضارب املوافقة على التحكيم اإال بر�ضا املوكل، اأو اأرباب املال، 

اأو بالن�ض على ذلك يف �ضروط امل�ضاربة مثل �ضروط ح�ضابات اال�ضتثمار، وال يكون 
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طرفاً يف التحكيم عن املوؤ�ض�ضة ذات ال�ضخ�ضية االعتبارية اإال من ميثلها ر�ضمياً.

9 - م�ضتند التحكيم.

املحكم على مهمة  النزاع وموافقة  التحكيم عن موافقة طريف  ين�ضاأ م�ضتند   1/9

التحكيم وي�ضمى )عقد التحكيم( اأو )اتفاق التحكيم(.

واملحكم وجممل  النزاع  اأ�ضماء طريف  التحكيم على  ي�ضتمل م�ضتند  اأن  2/9 يجب 

مو�ضوع النزاع، واالأجل املحدد للتحكيم، واأتعاب املحكم اإن وجدت.

3/9 �ضرط التحكيم هو التزام طريف عقد اأو اتفاقية باإخ�ضاع النزاعات التي تتولد 

عنهما للتحكيم، فاإذا اأدرج يف اأي اتفاقية اأو عقد �ضرط التحكيم فاإنه يكتفى به عن 

االتفاق عند ن�ضوء النزاع.

4/9 يجب على املحكم تطبيق اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية واإذا قيد املحكم بقانون 

معني فيجب عليه عدم خمالفة اأحكام ال�ضريعة.

غر�ض  به  يتعلق  م�ضروع  �ضرط  ب��اأي  التحكيم  تقييد  التحكيم  لطريف  يحق   5/9

�ضحيح لهما، مثل اإجناز احلكم يف زمن معني، اأو وفقاً ملذهب معني اأو قانون معني 

ال يخالف ال�ضريعة االإ�ضالمية، اأو ا�ضت�ضارة خرباء يتم تعيينهم باال�ضم اأو ال�ضفة 

وال يلزم املحكم براأي اخلرباء.

6/9 اإذا انتهى االأجل املحدد الإ�ضدار احلكم دون �ضدوره اعترب املحكم معزواًل اإال 

مبوافقة طريف النزاع على متديد االأجل، ويعترب لبدء املدة تاريخ اكتمال توقيع 

من  التحكيم  ق���رار  توقيع  والنتهائها  املحتكمني،  جميع  م��ن  التحكيم  م�ضتند 

جميعهم.

7/9 ي�ضح �ضرعاً عقد التحكيم �ضفوياً، وينبغي يف املوؤ�ض�ضات توثيق م�ضتند احلكم 

كتابياً.

ولكن  التحكيم،  م�ضتند  يف  التحكيم  على  املوافقة  على  االإ�ضهاد  ي�ضرتط  ال   8/9

االأوىل االإ�ضهاد.

10 - طرق احلكم، واالإجراءات واالإثبات يف التحكيم:

1/10 يحق للمحكم االأخذ بجميع طرق احلكم املقبولة يف الق�ضاء، مثل االإقرار، 

بعلمه  احل��ك��م  ل��ه  يحق  وال  ب��ال��ن��ك��ول،  واحل��ك��م  والتحليف،  )ال�����ض��ه��ادة(،  والبينة 

ال�ضخ�ضي، واإذا رد املحكم ال�ضهادة مل ميتنع قبولها يف حتكيم اآخر  اأو  يف الق�ضاء 

واإمنا ميتنع قبولها اإذا ردت يف الق�ضاء.

2/10 يحق للمحكم طلب الوثائق وامل�ضتندات وكل ما يتعلق مبو�ضوع النزاع اأو �ضور 

عنها بعد مقارنتها باأ�ضولها مع اطالع الطرفني عليها الإبداء راأيهما فيها، كما 

يحق له طلب اإفادات �ضفوية اأو مكتوبة من طريف النزاع اأو من ال�ضهود والرجوع 

اإىل اخلرباء عند احلاجة.

3/10 ال يطلب يف التحكيم تطبيق االأ�ضول االإجرائية املطلوبة يف الق�ضاء، كما ال 

يلزم املحكم التقيد بالقوانني ما مل تكن من النظام العام.

له  بل يحق  قانوناً،  املن�ضو�ض عليها  االإثبات  املحكم على قواعد  يقت�ضر  4/10 ال 

اال�ضتناد اإىل اأي دليل اآخر  ال يتنافى قبوله مع اأحكام ال�ضريعة.

االأ�ضوات يرجح  ت�ضاوت  واإذا  باالأغلبية،  اأو  باالإجماع،  التحكيم  5/10 ي�ضدر  قرار 

الطرف الذي فيه الرئي�ض، واإذا كان يف م�ضتند التحكيم اأو لوائح اجلهة املحكمة 

ما ينظم ذلك على وجه اآخر فيلتزم به.

11 -  اإ�ضدار قرار التحكيم.

ال�ضريعة  وم��ب��ادئ  اأح��ك��ام  مع  احلكم  اتفاق  التحكيم  ق��رار  ل�ضحة  ي�ضرتط   1/11

االإ�ضالمية.

النزاع  نقاط  جميع  يف  الف�ضل  النهائي  التحكيم  ق��رار  يت�ضمن  اأن  ينبغي   2/11

وحتديد حقوق اأطرافه على اأ�ضا�ض العدل، واإذا اقت�ضر املحكم على معاجلة بع�ض 

النزاع عن الرجوع  اإغنائه طريف  لعدم  النزاع فاإن التحكيم ال يكون تاماً  جوانب 

للف�ضل يف  اإ�ضايف  بقرار حتكيم  القرار  با�ضتكمال  املحكم  ولهم مطالبة  للق�ضاء، 
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النقاط التي مل يعاجلها القرار االأ�ضلي.

لي�ضت من  عنه  اخلارجة  الق�ضايا  وتعترب  ال��ن��زاع،  يجوز جت��اوز مو�ضوع  3/11 ال 

�ضالحيات املحكم، اإال اإذا وافق طرفا النزاع على اإحلاقها مبو�ضوع التحكيم.

4/11 يجوز للمحكم، بناء على تقديره اأو بطلب طريف النزاع، اإ�ضدار تف�ضري لقرار 

التحكيم، وكذلك ت�ضحيح االأخطاء املادية التي وقعت فيه.

اأو  اأو جزئية  ق��رارات متهيدية  باإ�ضدار  القرار  اإ�ضدار  5/11 يحق للمحكم جتزئة 

حتديد امل�ضئولية دون تقدير التعوي�ض.

ولي�ض  )الت�ضبيب(  التحكيم  لقرار  والقانوين  ال�ضرعي  امل�ضتند  بيان  االأوىل   6/11

�ضرطاً اإال اإذا كان القانون ي�ضرتط ذلك.

7/11 االأ�ضل اإ�ضدار قرار التحكيم يف جمل�ض ي�ضم املحكمني اإن كانوا متعددين اأو 

اأكرثهم بعد دعوتهم، وميكن اإ�ضداره بالتمرير بعد اإعداده من املحكم الفي�ضل اأو 

رئي�ض هيئة التحكيم اأو اأحد املحكمني بتكليف منهم واإر�ضاله اإىل باقي املحكمني 

الإقراره �ضريطة حتقق االإجماع يف حالة التمرير.

فيهم  مبن  تعددهم  ح��ال  يف  املحكمني  جميع  بتوقيع  التحكيم  ق��رار  ي�ضدر   8/11

املعار�ضون مع اإثبات حتفظهم اأو معار�ضتهم، وميكن توقيعه من اأكرثية املحكمني 

مع بيان �ضبب عدم توقيع االآخرين، �ضريطة �ضدور القرار مبعرفتهم جميعاً من 

خالل حم�ضر جل�ضة اإ�ضدار القرار.

وهوياتهم  ال��ن��زاع  ط��ريف  واأ���ض��م��اء  احل��ك��م  ن�ض  على  التحكيم  ق���رار  ي�ضتمل   9/11

النزاع  مو�ضوع  وملخ�ض  وتاريخه،  التحكيم  م�ضتند  اإىل  واالإ���ض��ارة  وعناوينهم 

امل�ضتعان  ال�ضهود واخلرباء  واأ�ضماء  النزاع وم�ضتنداتها،  ادع��اءات طريف  وملخ�ض 

ال��ق��رار   اإ���ض��دار  ك��ان��وا م��ت��ع��ددي��ن، وم��ك��ان  اإن  اإن وج����دوا، واأ���ض��م��اء املحكمني  بهم 

وتاريخه، وتواقيع املحكمني، وكذلك توقيع طريف النزاع اإن اأمكن، واأ�ضباب القرار  

اإال اإذا ت�ضمن م�ضتند التحكيم االإعفاء من بيانها ومل يوجد ا�ضرتاط قانوين.

اإ�ضدار قرار التحكيم يف مواجهة طريف النزاع واإن كان االأوىل  10/11 ال ي�ضرتط 

اإ�ضداره بح�ضورهما الخت�ضار اإجراءات التبليغ.

واجلهات  الق�ضائية  للجهات  التو�ضية  اأو  بالطلب  القرار  تذييل  االأوىل    11/11

الر�ضمية املخت�ضة لتنفيذ قرار التحكيم بجميع الو�ضائل املتبعة.

12/11 ال ي�ضرتط ر�ضا طريف النزاع بقرار التحكيم، وهو ملزم لهما تلقائياً ما مل 

يتم نق�ضه ملخالفته اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية اأو النظام العام.

بالت�ضوية  اأو  ال�ضرعية  ب�ضوابطه  بال�ضلح  التحكيم  ق��رار  ي�ضدر  اأن  يجوز   13/11

االتفاقية.

12 -  اإبالغ قرار التحكيم، ونفاذه.

1/12 ينبغي اإبالغ طريف النزاع بقرار التحكيم بالطرق املعتادة، ما مل يحدد م�ضتند 

اإبالغهما مع التوقيع  اأو متطلب قانوين طريقة معينة لالإبالغ، ويتم  التحكيم 

عليه.

2/12 ال ي�ضرتط لنفاذ التحكيم االإ�ضهاد على اإبالغ طريف النزاع قرار التحكيم اأو 

على ر�ضائهما به، لكن االأوىل االإ�ضهاد لتجنب املنازعة.

اإيداعه يف  اأو  التحكيم  لقرار  الر�ضمي  الت�ضجيل  التحكيم  لنفاذ  ي�ضرتط  3/21 ال 

املحكمة املخت�ضة، واالأوىل اإجراء ذلك اإذا كان اإعطاء ال�ضفة التنفيذية له قانوناً 

يتطلب الت�ضجيل اأو االإيداع مع مراعاة املواعيد املحددة لذلك.

عند  املعتمدة  اللغة  حتديد  فيجب  لغة  من  باأكرث  التحكيم  ق��رار  كتب  اإذا   4/12

االختالف.

ال��ن��زاع، مع  لكل ط��رف من ط��ريف  ال��ق��رار  ن�ضخة موقعة من  ت�ضليم  ينبغي   5/12

احتفاظ كل واحد من املحكمني اإذا كانوا متعددين بن�ضخة موقعة.

13 -  تنفيذ احلكم )ال�ضيغة التنفيذية للحكم( اأو نق�ضه.

1/13 االأ�ضل اأن يتم تنفيذ احلكم من املحتكمني طواعية، فاإن اأبى اأحد املحتكمني 
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يحق لالآخر رفع االأمر اإىل الق�ضاء لتنفيذه وعليه ال ي�ضار اإىل التحكيم اإذا كان 

ال ميكن تنفيذه.

2/13 يجوز الرجوع اإىل املحاكم التي ال تلتزم باالأحكام االإ�ضالمية الإعطاء ال�ضفة 

التنفيذية لقرار التحكيم ال�ضرعي.

3/13 لي�ض للمحكم الرجوع عن حكمه اإال اإذا �ضرح باأنه اأخطاأ فيه فله حينئذ اإلغاوؤه 

اأو تعديله مبقت�ضى ال�ضريعة وما يحقق العدل.

14 -   م�ضروفات التحكيم، واأجور املحكم.

1/14 يحق للمحكم اإذا مل يكن متطوعاً اأو موظفاً عاماً خم�ض�ضاً للتحكيم احل�ضول 

اأو ن�ضبتها يف  االإع��الن عن مقدارها  التحكيم يتم  اأج��رة )اأتعاب( عن مهمة  على 

�ضروط التحكيم املوؤ�ض�ضي اأو يتفق عليها يف م�ضتند التحكيم.

2/14 اإذا كانت هناك م�ضروفات انتقال املحكم اأو ال�ضهود اأو اخلرباء اأو م�ضروفات 

طباعة... اإلخ، اأو اأجور للمحكم )اأتعاب( فيجب الن�ض يف القرار على الطرف الذي 

يتحملها، مع مراعاة اأن امل�ضروفات النا�ضئة عن طلب اأي طرف يتحملها مبفرده، 

وامل�ضروفات امل�ضرتكة تق�ضم على اأطراف النزاع ما مل يثبت �ضوء النية اأو الت�ضبب 

اأحدهم فيتم حتميلها له، هذا ما مل يتم االتفاق على حتميل  ال�ضار  فيها من 

امل�ضروفات واالأتعاب الأحد الطرفني اأو للمحكوم عليه.

15 -   تاريخ اإ�ضدار املعيار.

�ضدر هذا املعيار بتاريخ 30 �ضعبان 1428ه�/12 اأيلول )�ضبتمرب( 2007.

الملحق رقم )3(
المتعلق بالمواد 1841 إلى 1851 

من مجلة األحكام العدلية

الباب الرابع يف بيان امل�ضائل املتعلقة بالتحكيم 

املتعلقة  امل��ال  دع���اوى  يف  التحكيم  يجوز  امل���ال:  دع���اوى  يف  التحكيم   )1841( م��ادة 

بحقوق النا�ض. 

اخل�ضمني  حق  يف  اإال  ينفذ  وال  يجوز  ال  املحكم  حكم  املحكم:  حكم   )1842( م��ادة 

وال  ذل��ك  غري  يتجاوز  وال  فقط  به  حكماه  ال��ذي  اخل�ضو�ض  ويف  حكماه  اللذين 

ي�ضمل �ضائر خ�ضو�ضياتهما. 

مادة )1843( تعدد املحكم: يجوز تعدد املحكم، يعني يجوز ن�ضب حكمني اأو ثالثة 

اأو اأزيد خل�ضو�ض ويجوز اأن ين�ضب كل من املدعي واملدعى عليه حكماً. 

مادة )1844( تعدد املحكمون: اإذا تعدد املحكمون على ما ذكر اآنفا فيلزم اتفاق راأي 

كلهم ولي�ض لواحد منهم اأن يحكم وحده. 

من  ماأذونني  كانوا  اإن  اآخ��ر  يحكموا  اأن  للمحكمني  املحكمني:  حكم   )1845( م��ادة 

الطرفني واإال فال. 

مادة )1846( تقييد التحكيم بوقت فيزول مبروره: اإذا تقيد التحكيم بوقت فيزول 

مبروره. مثاًل احلكم املن�ضوب على اأن يحكم من اليوم الفالين اإىل �ضهر لي�ض له 

اأن يحكم اإال يف مدة ذلك ال�ضهر. ال اأن يحكم بعد انق�ضائه واإذا حكم بعد االنق�ضاء 

فال ينفذ حكمه. 

مادة )1847( عزل املحكم قبل احلكم: لكل من الطرفني عزل املحكم قبل احلكم. 

بعد  النائب  بن�ضب  امل���اأذون  ال�ضلطان  قبل  من  املن�ضوب  احلاكم  اأج��ازه  اإذا  ولكن 

حتكيم الطرفني اإياه فيكون مبنزلة نائب هذا احلاكم الأنه ا�ضتخلفه. 
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مادة )1848( حكم الق�ضاة الزم االإجراء: كما اأن حكم الق�ضاة الزم االإجراء يف حق 

جميع االأهايل الذين يف داخل ق�ضائهم. كذلك حكم املحكمني يف حق من حكمهم 

ويف اخل�ضو�ض الذي حكموا به الزم االإجراء. بناء عليه لي�ض الأحد الطرفني اأن 

ميتنع من قبول احلكم الذي وقع من املحكمني اإذا كان موافقاً الأ�ضوله امل�ضروعة. 

اإذا عر�ض حكم املحكم على احلاكم  مادة )1849( ت�ضديق احلكم ح�ضب االأ�ضول: 

املن�ضوب من قبل ال�ضلطان �ضدقه اإن كان موافقا لالأ�ضول واإال نق�ضه. 

مادة )1850( ال�ضلح: اإذا اأذن الطرفان بال�ضلح املحكمني اللذين جعلوهما ماأذونني 

باحلكم توفيقاً الأ�ضوله امل�ضروعة فيعترب �ضلحهم. وهو اأنه اإذا وكل اأحد الطرفني 

اأحد املحكمني واالآخ��ر بال�ضلح يف اخل�ضو�ض الذي تنازعا فيه وت�ضاحلا توفيقاً 

للم�ضائل املندرجة يف كتاب ال�ضلح. فلي�ض الأحد الطرفني اأن ميتنع من قبول هذا 

ال�ضلح. 

مادة )1851( نفاذ احلكم: اإذا ف�ضل اأحد يف الدعوى الواقعة بني �ضخ�ضني ومل يكن 

حمكماً فيكون حكمه نافذاً اإذا ر�ضي الطرفان واأجازا حكمه.

الملحــق رقم )4(

مشروع
القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 لسنة 2017

  في شأن التحكيم

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض دولة االإمارات العربية املتحدة،

 بعد االطالع على الد�ضتور،

ال���وزارات  اخت�ضا�ضات  ���ض��اأن  1972، يف  ل�ضنة  رق��م )1(  االحت���ادي  ال��ق��ان��ون  وع��ل��ى   

و�ضالحيات الوزراء، وتعديالته،

املدنية،  املعامالت  قانون  باإ�ضدار   ،1985 ل�ضنة   )5( رقم  االحت��ادي  القانون  وعلى   

وتعديالته،

 وعلى القانون االحتادي رقم )3( ل�ضنة 1987، باإ�ضدار قانون العقوبات، وتعديالته،

 وعلى القانون االحتادي رقم )10( ل�ضنة 1992، باإ�ضدار قانون االإثبات يف املعامالت 

املدنية والتجارية، وتعديالته،

 وعلى القانون االحتادي رقم )11( ل�ضنة 1992، باإ�ضدار قانون االإج��راءات املدنية، 

وتعديالته،

 وعلى القانون االحتادي رقم )35( ل�ضنة 1992، باإ�ضدار قانون االإجراءات اجلزائية، 

وتعديالته،
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 وعلى القانون االحتادي رقم )18( ل�ضنة 1993، ب�ضاأن املعامالت التجارية،

والتجارة  املعامالت  قانون  ب�ضاأن   ،2006 ل�ضنة   )1( رق��م  االحت��ادي  القانون  وعلى   

االإلكرتونية، 

 وعلى القانون االحتادي رقم )6( ل�ضنة 2012، يف �ضاأن تنظيم مهنة الرتجمة،

اأمام  2012، يف �ضاأن تنظيم مهنة اخلربة   وعلى القانون االحت��ادي رقم )7( ل�ضنة 

اجلهات الق�ضائية،

 وعلى القانون االحتادي رقم )2( ل�ضنة 2015، يف �ضاأن ال�ضركات التجارية،

 وبناء على ما عر�ضه وزير االقت�ضاد، وموافقة جمل�ض الوزراء واملجل�ض الوطني 

االحتادي، وت�ضديق املجل�ض االأعلى لالحتاد،

اأ�ضدرنا القانون االآتي:

الفصل األول
التعاريف ونطاق السريان

التعاريف

المادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين 

كل منهما ما مل يق�ض �ضياق الن�ض بغري ذلك:

الدولة:االإمارات العربية املتحدة.

التحكيم: و�ضيلة ينظمها القانون يتم من خاللها الف�ضل بحكم ملزم يف نزاع بني 

طرفني اأو اأكرث بوا�ضطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق االأطراف.

اتفاق التحكيم:اتفاق االأطراف على اللجوء اإىل التحكيم.

املحال  النزاع  يف  للف�ضل  اأك��رث  اأو  فرد  حمكم  من  امل�ضكلة  التحكيم:الهيئة  هيئة 

للتحكيم.

�ضمن  يجري  اأو   اتفق  التي  املحلية  اأو  االحتادية  اال�ضتئنافية  املحكمة:املحكمة 

دائرة اخت�ضا�ضها التحكيم.

موؤ�ض�ضة حتكيم:جهة اأو مركز من�ضاأ لغر�ض ت�ضيري اإجراءات التحكيم.

اجلهة املفو�ضة :اأي �ضخ�ض طبيعي اأو اعتباري يتفق االأطراف على منحه اأي من 

ال�ضالحيات املقررة وفقاً لهذا القانون.

اجلهة املعنية:املحكمة ما مل تكن هناك جهة مفو�ضة.

االأطراف: املحتكم واملحتكم �ضده مهما تعددوا.

املحتكم:الطرف الذي يبادر اإىل طلب البدء يف اإجراءات التحكيم.

املحتكم �ضده:الطرف الذي قام املحتكم مببا�ضرة اإجراءات التحكيم يف مواجهته.

نطاق سريان القانون

المادة )2(

ت�ضري اأحكام هذا القانون على:

قانون  اإخ�ضاعه الأح��ك��ام  اأط��راف��ه على  يتفق  ال��دول��ة ما مل  كل حتكيم يجري يف 

حتكيم اآخر �ضريطة عدم التعار�ض مع النظام العام واالآداب العامة للدولة.

كل حتكيم جتاري دويل يجري يف اخلارج يتفق اأطرافه على اإخ�ضاعه الأحكام هذا 

القانون.

كل حتكيم نا�ضئ عن نزاع ب�ضاأن عالقة قانونية عقدية كانت اأو غري عقدية تنظمها 

القوانني النافذة يف الدولة، اإال ما ا�ضتثني فيها بن�ض خا�ض.
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الصفة الدولية للتحكيم

المادة )3(

اأي من  يكون التحكيم ذا �ضفة دولية حتى لو جرى داخل الدولة، وذلك يف   -1

احلاالت اإذا كان املركز الرئي�ضي الأعمال االأطراف يقع يف دولتني خمتلفتني 

اأو اأكرث وقت اإبرام اتفاق التحكيم، فاإذا كان الأحد االأطراف عدة مراكز اأعمال، 

فالعربة باملركز االأكرث ارتباطاً مبو�ضوع اتفاق التحكيم، واإذا مل يكن الأحد 

اأطراف التحكيم مركز اأعمال، فالعربة مبحل اإقامته املعتاد.

2- اإذا كان اأحد االأماكن التالية يقع خارج الدولة التي يقع فيها املقر الرئي�ضي 

لعمل اأي من االأطراف:

مكان اإجراء التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم اأو اأ�ضار اإىل كيفية حتديده. اأ. 

التجارية  النا�ضئة عن العالقات  مكان تنفيذ جانب جوهري من االلتزامات  ب. 

بني االأطراف، اأو املكان الذي يكون له �ضلة وثيقة مبو�ضوع النزاع.

باأكرث من  اتفاق التحكيم يرتبط  النزاع الذي ين�ضب عليه  اإذا كان مو�ضوع   -3

دولة واحدة.

4- اإذا اتفق االأطراف �ضراحة على اأن مو�ضوع اتفاق التحكيم يتعلق باأكرث من دولة.

الفصل الثاني
اتفاق التحكيم

أهلية االتفاق على التحكيم

المادة )4( 

يكون االتفاق على التحكيم من ال�ضخ�ض الطبيعي اأو االعتباري الذي ميلك . 1

الت�ضرف يف حقوقه وفقاً للقانون الذي يحكم اأهليته.

ل��الأط��راف االت��ف��اق على االإج��راء . 2 القانون  التي يجيز فيها ه��ذا  يف االأح���وال 

الغري  تفوي�ض  منهم  لكل  فيجوز  معينة،  م�ضاألة  يف  للبت  اتباعه  ال��واج��ب 

الختيار هذا االإجراء اأو البت فيه، ويعترب من الغري يف هذا ال�ضاأن: كل �ضخ�ض 

طبيعي اأو موؤ�ض�ضة حتكيم داخل الدولة اأو خارجها.

ما مل يتفق االأطراف على خالف ذلك، ال ينق�ضي اتفاق التحكيم بوفاة اأحد . 3

اأو يف  ال��ط��رف  ل��ذل��ك  ال��ق��ان��وين  االأط����راف، ومي��ك��ن تنفيذه بوا�ضطة اخل��ل��ف 

مواجهته.

صور اتفاق التحكيم

مادة )5( 

يجوز اأن يكون اتفاق التحكيم �ضابقاً على قيام النزاع �ضواء اأكان م�ضتقاًل بذاته . 1

اأو ورد يف عقد معني ب�ضاأن كل اأو بع�ض املنازعات التي قد تن�ضاأ بني االأطراف.

اأقيمت يف . 2 النزاع ولو كانت قد  التحكيم بعد قيام  اأن يتم االتفاق على  يجوز 

�ضاأنه دعوى اأمام جهة ق�ضائية، ويف هذه احلالة يجب اأن يحدد االتفاق امل�ضائل 

التي ي�ضملها التحكيم.

يجوز االتفاق على التحكيم من خالل االإحالة التي ترد يف عقد اإىل اأي وثيقة . 3
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اعتبار هذا  االإح��ال��ة وا�ضحة يف  ه��ذه  اإذا كانت  اأخ��رى تت�ضمن �ضرط حتكيم 

ال�ضرط جزءاً من العقد.

استقاللية اتفاق التحكيم

مادة )6( 

على . 1 يرتتب  وال  االأخ��رى،  العقد  �ضروط  عن  م�ضتقاًل  التحكيم  اتفاق  يكون 

بطالن العقد اأو ف�ضخه اأو اإنهائه اأي اأثر على اتفاق التحكيم الذي يت�ضمنه اإذا 

كان هذا االتفاق �ضحيحاً يف ذاته.

ال يرتتب على الدفع ببطالن اأو ف�ضخ اأو  اإنهاء العقد الذي ت�ضمن االتفاق على التحكيم . 2

وقف اإجراءات التحكيم، ولهيئة التحكيم اأن تف�ضل يف مدى �ضحة ذلك العقد.

كتابة اتفاق التحكيم

المادة )7(

يجب اأن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً واإال كان باطاًل.. 1

يعد االتفاق على التحكيم م�ضتوفياً ل�ضرط الكتابة يف احلاالت االآتية:. 2

اأو غريها  اأو ورد فيما تبادلوه من ر�ضائل  اإذا ت�ضمنه حمرر وقعه االأط��راف  اأ. 

للقواعد  اإلكرتونية وفقاً  ر�ضالة  اأو مت مبوجب  املكتوبة  االت�ضال  و�ضائل  من 

النافذة يف الدولة ب�ضاأن املعامالت االإلكرتونية.

حيل يف عقد ثابت بالكتابة اإىل اأحكام عقد منوذجي اأو اتفاقية دولية اأو 
ُ
اإذا اأ ب. 

اأية وثيقة اأخرى تت�ضمن �ضرط حتكيم وكانت االإحالة وا�ضحة يف اعتبار هذا 

ال�ضرط جزءاً من العقد.

اإذا مت االتفاق على التحكيم اأثناء نظر النزاع من قبل حمكمة ذات اخت�ضا�ض،  ج. 

ويف هذه احلالة على املحكمة اأن حتيل ذلك النزاع اإىل التحكيم.

اإذا ورد يف املذكرات اخلطية املتبادلة بني االأطراف اأثناء اإجراءات التحكيم اأو  د. 

اأم��ام الق�ضاء، والتي يطلب فيها اأحد االأط��راف اإحالة النزاع اإىل  االإق��رار به 

التحكيم وال يعرت�ض على ذلك الطرف االآخر يف معر�ض اإجابته.

الفصل في النزاع المتضمن اتفاق التحكيم

المادة )8(

يجب على املحكمة التي يفع اإليها نزاع يوجد ب�ضاأنه اتفاق حتكيم، اأن حتكم . 1

بعدم قبول الدعوى اإذا دفع املدعى عليه بذلك قبل اإبدائه اأي طلب اأو دفع يف 

مو�ضوع الدعوى، وذلك ما مل يثبت للمحكمة اأن االتفاق على التحكيم باطل، 

اأو ي�ضتحيل تنفيذه.

اإج��راءات . 2 البدء يف  دون  ال�ضابق  البند  اإليها يف  امل�ضار  الدعوى  رف��ع  ال يحول 

التحكيم اأو اال�ضتمرار فيها اأو اإ�ضدار حكم التحكيم.

الفصل الثالث
هيئة التحكيم

تشكيل هيئة التحكيم

المادة )9(

ت�ضكل هيئة التحكيم باتفاق االأطراف من حمكم واحد اأو اأكرث، فاإذا مل يتفقوا . 1

على عدد املحكمني كان العدد ثالثة، ما مل تر اجلهة املعنية خالف ذلك.

اإذا تعدد املحكمون وجب اأن يكون عددهم وتراً.. 2
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الشروط الواجب توافرها في المحكم

المادة )10(

ي�ضرتط يف املحكم باالإ�ضافة اإىل ال�ضروط التي يتفق عليها االأطراف اأن يكون . 1

املدنية  حقوقه  من  حم��روم  اأو  عليه  حمجور  اأو  قا�ضر  غري  طبيعياً  �ضخ�ضاً 

ب�ضبب احلكم عليه يف جناية اأو جنحة خملة بال�ضرف اأو االأمانة اأو ب�ضبب �ضهر  

اإفال�ضه ما مل يرد اإليه اعتباره.

ال ي�ضرتط اأن يكون املحكم من جن�ض حمدد  اأو من جن�ضية معينة اإال اإذا اتفق . 2

االأطراف اأو ن�ض القانون على خالف ذلك.

ما من . 3 بكل  كتابة  ي�ضرح  اأن  التحكيم  لتويل مهمة  يبلغ برت�ضيحه  على من 

وخالل  تعيينه  منذ  وعليه  ا�ضتقالله،  اأو  حيدته  حول  �ضكوكاً  يثري  اأن  �ضاأنه 

اإجراءات التحكيم اأن يبادر دون اأي تاأخري باإخطار االأطراف و�ضائر املحكمني 

يف حال ن�ضوء اأي ظرف قد يثري ال�ضك حول حيدته اأو ا�ضتقالله، وذلك ما مل 

يكن قد �ضبق له اإحاطتهما علماً بذلك الظرف.

كيفية اختيار هيئة التحكيم

المادة )11(

لالأطراف االتفاق على االإجراءات الواجب اتباعها لتعيني املحكم اأو املحكمني . 1

ووقت وكيفية تعيينهم.

اإذا كانت هيئة التحكيم م�ضكلة من حمكم واحد ومل يتمكن االأطراف من االتفاق . 2

على املحكم خالل )15( خم�ضة ع�ضر يوماً من تاريخ تقدمي  طلب خطي من قبل 

اأحد االأطراف الإعالم الطرف االآخر القيام بذلك، تولت اجلهة املعنية تعيينه بناء 

على طلب من قبل اأحد االأطراف، وال يقبل الطعن على ذلك القرار باأي طريق 

من طرق الطعن، وذلك مع عدم االإخالل باأحكام املادة )14( من هذا القانون.

اإذا كانت هيئة التحكيم م�ضكلة من ثالثة حمكمني، اختار كل طرف حمكماً . 3

من طرفه، ثم يتفق املحكمان املعينان على اختيار املحكم الثالث، واإذا مل يقم 

اأحد االأطراف باختيار حمكم من طرفه خالل )15( خم�ضة ع�ضر يوماً التالية 

لت�ضلمه طلباً بذلك من الطرف االآخر، اأو اإذا مل يتفق املحكمان املعينان على 

تعيني  لتاريخ  التالية  ي��وم��اً  ع�ضر  خم�ضة   )15( خ��الل  الثالث  املحكم  اختيار 

بناء  اال�ضتعجال  تعيينه على وجه  املفو�ضة  اأو اجلهة  املحكمة  تولت  اآخرهما، 

على طلب من قبل اأحد االأطراف، وال يقبل الطعن على ذلك القرار  باأي طريق 

من طرق الطعن، وذلك مع عدم االإخالل باأحكام املادة )14( من هذا القانون.

التي . 4 ال�ضروط  اختياره  تتوىل  ال��ذي  املحكم  تراعي يف  اأن  املعنية  اجلهة  على 

يتطلبها هذا القانون وتلك املتفق عليها من االأطراف مبا يكفل تعيني حمكم 

م�ضتقل وحمايد، على اأن ُيوؤخذ يف االعتبار اختيار املحكم الفرد اأو رئي�ض هيئة 

التحكيم من جن�ضية تختلف عن جن�ضية االأطراف وذلك ح�ضب االأحوال.

يف االأح��وال التي ال تعني فيها اجلهة املفو�ضة املحكم وفقاً لالإجراءات التي . 5

يحددها اتفاق االأطراف، اأو وفق اأحكام هذا القانون يف حال عدم وجود اتفاق، 

ال��الزم  االإج���راء  تتخذ  اأن  املحكمة  اأن يطلب من  االأط���راف  الأي من  فيجوز 

الإمتام ت�ضكيل وتعيني اأع�ضاء هيئة التحكيم.

اإذا قدم طلب اإىل اجلهة املعنية لتعيني حمكم، فعلى مقدم الطلب اأن يوجه . 6

ن�ضخاً منه يف نف�ض الوقت اإىل جميع االأطراف االآخرين واإىل اأي حمكم �ضبق 

واأي��ة  ال��ن��زاع  مو�ضوع  باإيجاز  الطلب  يبني  اأن  ويجب  ال��ن��زاع،  بنف�ض  تعيينه 

�ضروط يتطلبها اتفاق التحكيم يف املحكم املطلوب تعيينه وجميع اخلطوات 

التي مت اتخاذها لتعيني اأي ع�ضو متبٍق يف هيئة التحكيم.

يتوىل املحكم الثالث املعني وفق اأحكام هذه املادة رئا�ضة هيئة التحكيم، وي�ضري . 7

هذا احلكم يف حالة ت�ضكيل هيئة حتكيم من اأكرث من ثالثة حمكمني.
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يجوز للمحكمة بناًء على طلب اأحد االأطراف اأن تطلب من اأي موؤ�ض�ضة حتكيم . 8

يف الدولة تزويدها بقائمة ال تزيد على �ضتة اأ�ضماء من املخت�ضني يف جمال 

التحكيم لُتعنّي املحكمة اأحدهم، وذلك بعد �ضداد الر�ضوم املقررة يف موؤ�ض�ضة 

تكاليف  م��ن  ج���زءاً  وتعترب  ال��ط��ل��ب،  ق��دم  ال���ذي  ال��ط��رف  قبل  م��ن  التحكيم 

التحكيم.

القرارات اإلجرائية في هيئة التحكيم

المادة )12(

اأك��رث من حمكم واح��د،  يتخذ اأي ق��رار يف اإج���راءات التحكيم ال��ذي ي�ضرتك فيه 

باأغلبية اأع�ضاء هيئة التحكيم، ما مل يتفق االأطراف على خالف ذلك.

يراأ�ض  الذي  املحكم  االإجرائية من  امل�ضائل  القرارات يف  اأن ت�ضدر  اأنه يجوز  على 

الهيئة اإذا اأذن له بذلك االأطراف اأو باقي اأع�ضاء هيئة التحكيم.

اإلخالل بإجراءات اختيار  هيئة التحكيم

المادة )13(

اإذا اأخل اأحد االأطراف باإجراءات اختيار املحكمني التي اتفقوا عليها اأو مل يتفقوا 

اأ�ضاًل على تلك االإجراءات اأو مل يتفق املحكمان املعينان على اأمر مما يلزم اتفاقهما 

عليه، اأو تخلف الغري - مبا يف ذلك اجلهة املفو�ضة – عن اأداء ما عهد اإليه به يف 

هذا ال�ضاأن، تولت املحكمة بناًء على طلب اأحد االأطراف القيام باالإجراء املطلوب 

ما مل ين�ض االتفاق على و�ضيلة اأخرى الإمتام هذا االإجراء، وال يقبل الطعن على 

ذلك القرار باأي طريق من طرق الطعن.

رد المحكم

المادة )14(

اأو . 1 �ضكوكاً جدية ح��ول حيدته  تثري  اإذا قامت ظ��روف  اإال  املحكم  رد  ال يجوز 

ا�ضتقالله، اأو اإذا ثبت عدم توافر ال�ضروط التي اتفق عليها االأطراف.

ال ُيقبل من اأي من االأطراف طلب رد املحكم الذي عينه اأو الذي ا�ضرتك يف . 2

تعيينه اإال ل�ضبب تبني له بعد اأن مت هذا التعيني.

ال ُيقبل طلب الرد ممن �ضبق له تقدمي طلب برد املحكم نف�ضه يف ذات التحكيم . 3

ولل�ضبب ذاته.

إجراءات رد المحكم

المادة )15(

لالأطراف االتفاق على اإجراءات رد املحكم، واإال اتبعت االإجراءات االآتية:

الرد . 1 املطلوب رده بطلب  املحكم  يبلغ  اأن  الذي يعتزم رد حمكم  الطرف  على 

كتابة، مبيناً فيه اأ�ضباب طلب الرد، وير�ضل ن�ضخة منه اإىل باقي اأع�ضاء هيئة 

وذل��ك خالل )15( خم�ضة  االأط��راف  باقي  واإىل  تعيينهم،  الذين مت  التحكيم 

ع�ضر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيني ذلك املحكم اأو بالظروف املوجبة 

للرد.

الرد . 2 االآخ��ر على طلب  اأو مل يوافق الطرف  املطلوب رده  املحكم  اإذا مل يتنح 

خالل )15( خم�ضة ع�ضر يوماً من تاريخ تبليغ املحكم بطلب الرد وفق اأحكام 

اإىل اجلهة املعنية  ال��رد رف��ع طلبه  امل��ادة )24( من ه��ذا القانون، ج��از لطالب 

خالل )15( خم�ضة ع�ضر يوماً من نهاية االأيام اخلم�ضة ع�ضر املذكورة، وتبت 

اجلهة املعنية يف طلب الرد خالل )10( ع�ضرة اأيام، وال يقبل الطعن على ذلك 

القرار باأي طريق من طرق الطعن.

ال يرتتب على تبليغ املحكم بطلب الرد، اأو على رفع الطلب اإىل اجلهة املعنية . 3
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اإج��راءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم مبا يف ذلك املحكم املطلوب  وقف 

رده اال�ضتمرار يف اإجراءات التحكيم واإ�ضدار حكم التحكيم، وذلك حتى لو مل 

تف�ضل اجلهة املعنية بالطلب.

ال يعترب  تنحي املحكم عن مهمته اأو اتفاق االأطراف على عزله اإقراراً ب�ضحة . 4

اأي من اأ�ضباب الرد.

اإذا قررت اجلهة املعنية رد املحكم، فيجوز لها اأن تقرر ما جتده منا�ضباً لذلك . 5

املحكم من اأتعاب وم�ضاريف اأو ال�ضرتداد اأية اأتعاب اأو م�ضاريف قد مت دفعها 

له، وال يقبل الطعن على ذلك القرار باأي طريق من طرق الطعن.

إنهاء مهمة هيئة التحكيم

المادة )16(

اإذا تعذر على املحكم اإنهاء مهمته اأو مل يبا�ضرها، اأو انقطع عن اأدائها مبا يوؤدي . 1

اإىل تاأخري  غري مربر يف اإج��راءات التحكيم اأو اأهمل ق�ضداً العمل مبقت�ضى 

اتفاق التحكيم رغم اإخطاره خطياً بذلك، ومل يتنح ومل يتفق االأطراف على 

عزله، جاز للجهة املعنية بناء على طلب اأي من االأط��راف وبعد �ضماع اأقوال 

ال�ضاأن  ال�ضادر يف هذا  املعنية  اإنهاء مهمته، ويكون قرار اجلهة  ودفاع املحكم 

غري قابل للطعن عليه.

تكون �ضلطة املحكم �ضخ�ضية وتنقطع بوفاته، وال توؤدي وفاة ال�ضخ�ض الذي . 2

قام بتعيني املحكم اإىل اإلغاء �ضلطة املحكم، ما مل يتفق االأطراف على خالف 

ذلك.

تعيين المحكم البديل

المادة )17(

اإذا انتهت مهمة املحكم برده اأو عزله اأو  تنحيه اأو باأي �ضبب اآخر، وجب تعيني . 1

بديل له وفقاً لالإجراءات التي مت اتباعها يف اختيار املحكم الذي انتهت مهمته.

يجوز لالأطراف بعد تعيني حمكم بديل، االتفاق على اإبقاء اأي من االإجراءات . 2

التي متت �ضابقاً، وحتديد نطاق ذلك، واإذا مل ي�ضتطع االأطراف التو�ضل اإىل 

اتفاق يف هذا اخل�ضو�ض، تقرر هيئة التحكيم التي اأعيد ت�ضكيلها فيما اإذا كانت 

اأي قرار  ال�ضابقة تعترب �ضحيحة ونطاق ذل��ك، وال يوؤثر  اأي من االإج���راءات 

ي�ضدر عن هيئة التحكيم املعاد ت�ضكيلها على حق اأي من االأطراف بالطعن يف 

االإجراءات التي متت قبل اإعادة ت�ضكيل هيئة التحكيم بناء على اأي �ضبب ن�ضاأ 

قبل تعيني املحكم البديل.

االختصاص العام ينظر تدابير التحكيم

المادة )18(

بناء على طلب هيئة . 1 اأو  االأط���راف  اأح��د  بناء على طلب   – تاأمر  اأن  للمحكمة 

التحكيم – باتخاذ تدابري موؤقتة اأو حتفظية- وفقاً ملا تراه �ضرورياً – الإجراءات 

اأثناء  اأو  التحكيم القائمة اأو املحتملة، �ضواء قبل البدء يف اإج��راءات التحكيم 

�ضري  تلك االإجراءات.

ال يرتتب على اتخاذ التدابري  امل�ضار اإليها يف البند ال�ضابق من هذه املادة وقف . 2

اإجراءات التحكيم، وال يعد تنازاًل عن اتفاق التحكيم.

اإذا اأ�ضدرت املحكمة اأمراً وفقاً ملا ن�ض عليه البند )1( من هذه املادة فاإن اأثر . 3

اأو  التحكيم  هيئة  ت�ضدره  ب��ق��رار  جزئياً  اأو  كلياً  ينتهي  عنها  ال�ضادر  االأم���ر 

موؤ�ض�ضة التحكيم اأو اأي هيئة اأخرى اأو �ضخ�ض اآخر يتمتع ب�ضالحية الت�ضرف 

فيما يتعلق مبو�ضوع القرار.
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اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها

المادة )19(

ما مل يتفق االأطراف على خالف ذلك، تف�ضل هيئة التحكيم يف اأي دفع يتعلق . 1

اأو  اتفاق حتكيم  املبني على عدم وج��ود  الدفع  بعدم اخت�ضا�ضها مبا يف ذلك 

بطالنه اأو عدم �ضموله ملو�ضوع النزاع، ولهيئة التحكيم اأن تف�ضل يف ذلك اإما 

يف قرار متهيدي اأو  يف حكم التحكيم النهائي ال�ضادر حول مو�ضوع النزاع.

اإذا قررت هيئة التحكيم يف قرار متهيدي اأنها خمت�ضة، فالأي من االأطراف . 2

خ��الل )30( ث��الث��ني ي��وم��اً م��ن ت��اري��خ اإخ��ط��اره ب��ذل��ك ال��ق��رار اأن يطلب من 

املحكمة اأن تف�ضل يف تلك امل�ضاألة، ويكون قرارها غري قابل للطعن فيه، واإىل 

حني البت يف هذا الطلب، لهيئة التحكيم اأن ت�ضتمر يف اإجراءات التحكيم، واأن 

ت�ضدر حكم التحكيم.

يتحمل الطرف الذي يطلب اال�ضتمرار يف اإجراءات التحكيم تكاليف التحكيم . 3

وذلك فيما لو حكمت املحكمة بعدم اخت�ضا�ض هيئة التحكيم.

ميعاد التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم

المادة )20(

التحكيم يف ميعاد ال يجاوز ميعاد  اخت�ضا�ض هيئة  بعدم  بالدفع  التم�ضك  يجب 

تقدمي دفاع املدعى عليه امل�ضار اإليه يف املادة )30( من هذا القانون، ويف حال تعلق 

الدفع بعدم �ضمول اتفاق التحكيم للم�ضائل التي يثريها الطرف االآخر اأثناء نظر 

النزاع، فيجب التم�ضك به فوراً واإال �ضقط احلق فيه، ويجوز ف جميع االأحوال اأن 

تقيل هيئة التحكيم الدفع املتاأخر اإذا راأت اأن التاأخري  كان ل�ضبب مقبول.

وال يرتتب على قيام اأحد الطرفني تعيني حمكم اأو اال�ضرتاك يف تعيينه �ضقوط 

حقه يف تقدمي اأي من هذه الدفوع.

التدابير المؤقتة أو التحفظية

المادة )21(

مع مراعاة اأحكام املادة )18( من هذا القانون، ما مل يتفق االأطراف على خالف . 1

ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب اأي من االأطراف اأو من تلقاء نف�ضها 

تقت�ضيها  حتفظية  اأو  موؤقتة  تدابري  من  ت��راه  ما  باتخاذ  منهم  اأي��ا  تاأمر  اأن 

طبيعة النزاع، وبوجه خا�ض:

االأمر  باملحافظة على االأدلة التي قد تكون جوهرية يف حل النزاع.. 2

اتخاذ التدابري الالزمة للحفاظ على الب�ضائع التي ت�ضكل جزءاً من مو�ضوع . 3

النزاع، مثل االأمر باإيداعها لدى �ضخ�ض ثالث اأو بيع الب�ضائع املعر�ضة للتف.

املحافظة على املوجودات واالأموال التي ميكن بو�ضاطتها تنفيذ قرار  الحق.. 4

اإبقاء احلال اأو اإعادته اإىل ما كان عليه اإىل حني الف�ضل يف النزاع.. 5

ه�. االأمر بالقيام باإجراء ملنع حدوث �ضرر حايل اأو  و�ضيك اأو م�ضا�ض بعملية . 6

اأو  ال�ضرر  ي�ضبب  اأن  باإجراء ميكن  القيام  باالمتناع عن  االأم��ر   اأو  التحكيم، 

امل�ضا�ض بالتحكيم.

التحفظية تقدمي . 7 اأو  املوؤقتة  بالتدابري  االأمر  تلزم طالب  اأن  التحكيم  لهيئة 

كافة  بتحمل  اإل��زام��ه  اأي�ضا  ولها  التدابري،  ه��ذه  نفقات  لتغطية  ك��اف  �ضمان 

التحكيم يف وقت  ق��ررت هيئة  اإذا  الناجمة عن تنفيذ هذه االأوام��ر  االأ���ض��رار 

الحق عدم اأحقيته يف ا�ضت�ضدارها.

اأم��رت به بناء . 8 اأو تلغي تدبرياً موؤقتاً  اأو تعلق  اأن تعدل  يجوز لهيئة التحكيم 

ا�ضتثنائية ومبوجب  ح��االت  اأو مببادرة منها يف  اأي طرف  يقدمه  على طلب 

اإ�ضعار م�ضبق توجهه اإىل االأطراف.

يجوز للطرف الذي �ضدر اأمر بتدبري موؤقت ل�ضاحله، بعد ح�ضوله على اإذن خطي . 9

من هيئة التحكيم، اأن يطلب من املحكمة املخت�ضة االأمر بتنفيذ االأمر ال�ضادر عن 
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هيئة التحكيم اأو اأي جزء منه، وتر�ضل ن�ضخ عن اأي طلب للح�ضول على االإذن اأو 

للتنفيذ مبوجب هذه املادة اإىل جميع االأطراف االآخرين يف نف�ض الوقت.

الفصل الرابع
إجراءات التحكيم

ضم أطراف جديدة للتحكيم

المادة )22(

يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب اأي من االأطراف اأن ت�ضمح ب�ضم اأي �ضخ�ض 

ثالث كطرف يف عملية التحكيم، �ضريطة اأن يكون طرفاً يف اتفاق التحكيم، وذلك 

ل�ضماع  فر�ضة  �ضمه  املطلوب  ال�ضخ�ض  فيهم  مبن  االأط���راف  جميع  اإع��ط��اء  بعد 

اأقوالهم، وعلى هيئة التحكيم اأن تقرر عدم ال�ضم اإذا كان من �ضاأنه اأن يلحق �ضرراً 

بالطرف املطلوب �ضمه اأو  اأي من االأطراف.

تحديد اإلجراءات الواجبة االتباع

المادة )23(

اتباعها . 1 التحكيم  هيئة  على  يتعني  التي  االإج���راءات  على  االتفاق  ل��الأط��راف 

لل�ضري يف التحكيم مبا يف ذلك اإخ�ضاع هذه االإجراءات للقواعد النافذة يف اأية 

منظمة اأو موؤ�ض�ضة حتكيم يف الدولة اأو خارجها.

اأن حُتدد . 2 التحكيم  اإج��راءات معينة، كان لهيئة  اتباع  اتفاق على  اإذا مل يوجد 

القانون ومبا ال  اأحكام هذا  التي تراها منا�ضبة وذلك مع مراعاة  االإج��راءات 

تكون  التي  الدولية  واالتفاقيات  التقا�ضي  يف  االأ�ضا�ضية  املبادئ  مع  يتعار�ض 

الدولة طرفاً فيها.

التبليغات

المادة )24(

ت�ضري االأحكام الواردة يف هذا البند، ما مل يتفق االأطراف على خالف ما يلي:  .1

اأو  �ضخ�ضياً،  اإليه  املر�ضل  اإىل  �ضلمت  اإذا  م�ضتلمة:  كتابية  ر�ضالة  اأي  تعد  اأ. 

اأو يف عنوانه الربيدي  املعتاد  اإقامته  اأو يف حمل  اإذا �ضلمت يف مقر عمله 

املنظمة  الوثيقة  يف  اأو  التحكيم  ات��ف��اق  يف  امل��ح��دد  اأو  للطرفني  امل��ع��روف 

اأي من هذه العناوين  للعالقة التي يتناولها التحكيم، واإذا تعذر معرفة 

بعد اإجراء التق�ضي الالزم، فتعترب الر�ضالة الكتابية يف حكم امل�ضتلمة اإذا 

مت اإر�ضالها اإىل اآخر مقر عمل معروف للمر�ضل اإليه اأو حمل اإقامته املعتاد 

الربيد  �ضركات  بوا�ضطة  اأو  م�ضجلة  ر�ضالة  مبوجب  الربيدي  عنوانه  اأو 

ال�ضريع اأو باأي و�ضيلة اأخرى تزود اإثباتاً خطياً مبحاولة ت�ضليمها. وي�ضمل 

م�ضطلح »العنوان الربيدي« اأي رقم فاك�ض اأو عنوان بريد اإلكرتوين �ضبق 

االأطراف  اأو �ضبق الأحد  ا�ضتخدامه يف تعامالتهم مع بع�ضهم  لالأطراف 

اإ�ضعار  الطرف االآخر  به يف ر�ضائله.

على  فيه  ت�ضليمها  يتم  ال��ذي  اليوم  يف  امل�ضتلمة  حكم  يف  الر�ضالة  تعترب  ب. 

النحو املذكور يف هذا القانون، وتعترب الر�ضالة املر�ضلة بالفاك�ض اأو الربيد 

باأنها  بياناتها  على  يظهر  الذي  التاريخ  امل�ضتلمة يف  االإلكرتوين يف حكم 

اأن ال يكون هناك ما يدل على ما يفيد ح��دوث خطاأ يف  اأر�ضلت فيه على 

اأو  ا�ضتالمها  اإذا مت  ك��ل االأح����وال يعترب  اال���ض��ت��الم ق��د مت  االإر���ض��ال، ويف 

اإر�ضالها قبل ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاًء يف البلد الذي ا�ضتلمت فيه املرا�ضلة، 

وبخالف ذلك يعد اال�ضتالم قد مت يف اليوم التايل.

لغايات ح�ضاب املدد وفقاً لهذا القانون، تبداأ املدة من اليوم التايل لليوم الذي   .2

ي��وم لتلك  اآخ��ر   واإذا �ضادف  اأخ��رى،  اأي��ة مرا�ضلة  اأو  الر�ضالة  ا�ضتالم  مت فيه 
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املدة عطلة ر�ضمية اأو يوم عطلة عمل يف مقر اأو مكان عمل املر�ضل اإليه، فاإن 

املدة متتد حتى اأول يوم عمل تال، ويدخل يف ح�ضاب تلك املدة اأيام العطالت 

الر�ضمية اأو عطل العمل التي تقع اأثناء هذه املدة.

3. ال ت�ضري اأحكام هذه املادة على املرا�ضالت التي تتم من خالل االإجراءات اأمام املحاكم.

التنازل عن حق االعتراض

المادة )25(

اإج��راءات التحكيم مع علمه بوقوع خمالفة التفاق  اإذا ا�ضتمر  اأحد االأط��راف يف 

التحكيم اأو حلكم من اأحكام هذا القانون مما يجوز االتفاق على خمالفته، ومل 

يقدم اعرتا�ضاً على هذه املخالفة يف امليعاد املتفق عليه اأو يف وقت معقول عند عدم 

االتفاق، اعترب ذلك منه نزواًل عن حقه يف االعرتا�ض.

التنازل عن حق االعتراض

المادة )26(

يعامل اأطراف التحكيم على قدم امل�ضاواة، وتهياأ لكل منهم فر�ضة متكافئة وكاملة 

لعر�ض طلباته ودفاعه.

بدء إجراءات التحكيم

المادة )27(

تبداأ اإجراءات التحكيم من اليوم التايل لتبليغ املدعى عليه بطلب التحكيم ما . 1

مل يتفق االأطراف على غري ذلك.

احلجز . 2 توقيع  ل��غ��اي��ات  ل��ل��دع��وى  رف��ع  مبثابة  التحكيم  بطلب  التبليغ  يعد 

التحفظي.

مكان التحكيم

المادة )28(

ات��ف��اق عينت هيئة . 1 ي��وج��د  ف���اإذا مل  التحكيم،  ل��الأط��راف االت��ف��اق على م��ك��ان 

التحكيم مكان التحكيم، وذلك مع مراعاة ظروف الدعوى، ومالءمة املكان 

الأطرافها.

لهيئة التحكيم، ما مل يتفق االأطراف على غري ذلك:. 2

 االجتماع يف اأي مكان تراه منا�ضباً للقيام باأي اإجراء من اإجراءات التحكيم، أ. 

مع اإبالغ االأطراف قبل موعد االجتماع بوقت كاف.

 اإج���راء االج��ت��م��اع��ات م��ع االأط����راف اأو امل��داول��ة ع��ن ط��ري��ق و�ضائل االت�ضال ب. 

اإر���ض��ال  اأو  بت�ضليم  التحكيم  هيئة  وت��ق��وم  احلديثة،  االإلكرتونية  والتقنيات 

حم�ضر االجتماع اإىل االأطراف.

لغة التحكيم

المادة )29(

تتم اإجراءات التحكيم باللغة العربية، ما مل يتفق االأطراف على غري ذلك.. 1

يف حال عدم اتفاق االأطراف على لغة التحكيم، جاز لهيئة التحكيم اأن تقرر . 2

القرار  اأو  التي ت�ضتخدم يف االإج��راءات، وي�ضري هذا االتفاق  اللغات  اأو  اللغة 

حكم  واأي  �ضفوية،  مرافعة  واأي  االأط���راف،  يقدمها  مكتوبة  مذكرة  اأي  على 

حتكيم اأو قرار اأو اأي بالغ اآخر ي�ضدر من هيئة التحكيم، ما مل ين�ض االتفاق 

على غري ذلك.

لهيئة التحكيم اأن تقرر باأن يرفق بكل اأو بع�ض الوثائق املكتوبة التي تقدم يف . 3

الدعوى ترجمة اإىل اللغة اأو اللغات امل�ضتخدمة يف التحكيم، ويف حالة تعدد 

هذه اللغات يجوز ق�ضر الرتجمة على بع�ضها.
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بيان الدعوى وأوجه الدفاع

المادة )30(

ير�ضل املحتكم خالل امليعاد املتفق عليه بني االأطراف اأو الذي تعينه هيئة التحكيم، . 1

اإىل املحتكم �ضده واإىل كل واحد من املحكمني بياناً مكتوباً بدعواه ي�ضتمل على: 

ا�ضمه، وعنوانه، وا�ضم املحتكم �ضده، وعنوانه، و�ضرح لوقائع الدعوى، وحتديد 

للم�ضائل حمل النزاع، وطلباته، وكل اأمر اآخر يوجب اتفاق االأطراف ذكره يف هذا 

البيان.

ير�ضل املحتكم �ضده خالل امليعاد املتفق عليه بني االأطراف اأو الذي تعينه هيئة . 2

التحكيم، اإىل املحتكم واإىل كل واحد من املحكمني مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً 

على ما جاء ببيان الدعوى، وله اأن ي�ضمن هذه املذكرة اأية طلبات عار�ضة اأو 

متقابلة مت�ضلة مبو�ضوع النزاع، اأو اأن يتم�ضك بحق نا�ضئ عنه بق�ضد الدفع 

باملقا�ضة، وله ذلك ولو يف مرحلة الحقة من االإجراءات اإذا راأت هيئة التحكيم 

اأن الظروف تربر التاأخري.

ما مل يتفق االأط��راف على خالف ذلك، لكل من االأط��راف تعديل طلباته اأو . 3

اأوجه دفاعه اأو ا�ضتكمالها اأو رفع دعوى متقابلة خالل اإجراءات التحكيم ما 

مل تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتاأخري الف�ضل يف النزاع اأو لكون 

قرارها  يف  التحكيم  هيئة  تراعي  اأن  على  اخت�ضا�ضها  نطاق  عن  يخرج  ذلك 

مبادئ التقا�ضي وحقوق الدفاع.

المستندات المؤيدة لبيان الدعوى وأوجه الدفاع

المادة )31(

لكل من االأطراف اأن ُيرفق ببيان الدعوى اأو مبذكرة الدفاع ح�ضب االأحوال �ضوراً 

من الوثائق التي ي�ضتند اإليها، اأو اأن ي�ضري اإىل كل اأو بع�ض الوثائق واأدلة االإثبات 

التي يعتزم تقدميها، وال يخل هذا بحق هيئة التحكيم يف اأي مرحلة كانت عليها 

اأي من  اإليها  ي�ضتند  التي  الوثائق  اأو  امل�ضتندات  اأ�ضول  تقدمي  الدعوى يف طلب 

االأطراف.

إخالل األطراف بالتزاماتهم

المادة )32(

مع مراعاة اأحكام املادة )30( من هذا القانون، وما مل يتفق االأطراف على غري . 1

ذلك، فاإنه يجب مراعاة ما ياأتي:

اإذا مل يقدم املحتكم دون عذر مقبول بيان الدعوى التحكيمية وفقا ملا تن�ض . 2

اإج��راءات جاز لهيئة  عليه هذه القواعد وما اتفق االأط��راف على اتباعه من 

وغري  مفرط  تاأخري  بوجود  اقتنعت  اإذا  االإج���راءات  اإنهاء  تقرر  اأن  التحكيم 

مربر من جانب املحتكم عند متابعته لدعواه واأن التاأخري يت�ضبب با�ضتحالة 

الو�ضول اإىل حل عادل اأو باإجحاف بحق املحتكم �ضده.

اإذا مل يقدم املحتكم �ضده مذكرة بدفاعه، وجب على هيئة التحكيم اال�ضتمرار . 3

املحتكم �ضده بدعوى  من  اإق���راراً  ذل��ك  ُيعترب  اأن  دون  التحكيم  اإج���راءات  يف 

على  رداً  لدفاعه  املحتكم  تقدمي  ع��دم  ح��ال  يف  احلكم  ذات  وي�ضري  املحتكم، 

دعوى م�ضادة.

اإذا تخلف اأحد االأط��راف عن ح�ضور اإحدى اجلل�ضات اأو عن تقدمي ما طلب . 4

منه من م�ضتندات اأو القيام باأي اإجراء، دون عذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم 

اال�ضتمرار يف اإجراءات التحكيم، واأن ت�ضتنتج ما تراه منا�ضباً يف �ضوء ت�ضرفات 

واإخ���الل ذل��ك ال��ط��رف، وذل��ك ح�ضبما ت��ربره ظ��روف ال��دع��وى التحكيمية، 

واإ�ضدار حكم يف النزاع ا�ضتناداً اإىل عنا�ضر االإثبات املتوفرة لديها.
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عقد الجلسات وتقديم البينات

المادة )33(

تكون جل�ضات التحكيم �ضرية ما مل يتفق االأطراف على خالف ذلك.. 1

ما مل يتفق االأط��راف على خالف ذلك، لهيئة التحكيم اأن تقرر ما اإذا كانت . 2

�ضتعقد جل�ضات مرافعة �ضفهية لتقدمي االأدلة اأو لتقدمي احلجج ال�ضفهية اأو 

امل�ضتندات وغريها  بتقدمي  االكتفاء  اأ�ضا�ض  االإج���راءات على  �ضت�ضري  يف  اأنها 

من االأدلة املادية، ولهيئة التحكيم اأن تقرر عقد مثل تلك اجلل�ضات يف مرحلة 

منا�ضبة من االإجراءات بناء على طلب اأحد االأطراف. 

هيئة . 3 تقرر  التي  واالج��ت��م��اع��ات  اجلل�ضات  مبواعيد  االأط����راف  اإخ��ط��ار  يجب 

ت��ق��دره هيئة  ك��اف  ب��وق��ت  ل��ذل��ك  تعينه  ال���ذي  ال��ت��اري��خ  قبل  التحكيم عقدها 

التحكيم ح�ضب االأحوال.    

وغريهم . 4 حمامني  من  القانونيني  وال��وك��الء  باخلربء  اال�ضتعانة  ل��الأط��راف 

لتمثيلهم اأمام هيئة التحكيم على نفقتهم اخلا�ضة، ولهيئة التحكيم اأن تطلب 

حتدده  ال��ذي  لل�ضكل  وفقاً  ملمثله  املمنوحة  ال�ضلطة  يثبت  ما  ط��رف  اأي  من 

الهيئة.

وت�ضلم . 5 حم�ضر   يف  التحكيم  هيئة  تعقدها  جل�ضة  كل  وقائع  خال�ضة  ت��دون 

�ضورة منه اإىل كل من االأطراف.

يكون اال�ضتماع اإىل ال�ضهود مبن فيهم اخلرباء بال�ضروط التي حتددها هيئة . 6

التحكيم، واأن يكون ا�ضتجوابهم بالطريقة التي تقررها.

تتمتع هيئة التحكيم ب�ضلطة تقديرية لتحديد قواعد االإثبات الواجبة االتباع، . 7

ومدى قبول اأو ارتباط اأو تقدير البينة التي يقدمها اأي من االأطراف حول 

واقعة اأو راأي اخلربة، ولها كذلك اأن حتدد الوقت والطريقة وال�ضيغة التي 

يتم فيها تبادل مثل هذه البيئة بني االأطراف وكيفية تقدميها اإىل الهيئة.

االستعانة بالخبراء

المادة )34(

لهيئة التحكيم اأن تقرر بعد الت�ضاور مع االأطراف تعيني خبري اأو اأكرث لتقدمي . 1

تقريره، وحتدد له مهمته ومدتها وتر�ضل اإىل االأطراف ن�ضخة من قرارها.

واأن . 2 بالنزاع،  املتعلقة  املعلومات  اخلبري  اإىل  يقدم  اأن  االأط���راف  من  كل  على 

اأية  اأو  اأو عقارات  اأو ب�ضائع  ميكنه من معاينة وفح�ض ما يطلبه من وثائق 

اأموال منقولة اأو غري منقولة متعلقة بالنزاع، وتف�ضل هيئة التحكيم يف كل 

نزاع ين�ضاأ بني اخلبري واأحد االأطراف يف هذا ال�ضاأن.

االأط��راف . 3 واإىل  التحكيم  هيئة  اإىل  يقدم  اأن  تعيينه  قبول  قبل  على اخلبري  

اأن يبلغ هيئة  اأي طرف  بياناً مبوؤهالته واإق��راراً بحياده وا�ضتقالليته، وعلى 

التحكيم خالل املدة التي حتددها الهيئة يف القرار فيما لو كان لديه اعرتا�ض 

ذلك  تعيني  على  اعرتا�ض  ب��اأي  التحكيم  هيئة  وتف�ضل  اخلبري،  تعيني  على 

اخلبري  ويكون قرارها نهائياً بهذا ال�ضاأن.

اأو . 4 اأو حياده  ال يجوز الأي من االأط���راف االع��رتا���ض على م��وؤه��الت اخلبري  

ا�ضتقالليته اإال اإذا كان االعرتا�ض قائماً على اأ�ضباب اأ�ضبح ذلك الطرف على 

علم بها بعد اأن مت التعيني.

تر�ضل هيئة التحكيم اإىل كل من االأطراف ن�ضخة من تقرير اخلبري مبجرد . 5

اإيداعه، وعليها اأن تتيح الفر�ضة لهم للتعقيب على ذلك التقرير خالل املهل 

التي حتددها.

بناء . 6 اأو  نف�ضها  تلقاء  اأن تقرر من  التحكيم بعد تقدمي تقرير اخلبري  لهيئة 

على طلب اأحد االأطراف عقد جل�ضة ل�ضماع اأقوال اخلبري مع اإتاحة الفر�ضة 

لالأطراف ل�ضماعه ومناق�ضته ب�ضاأن ما ورد يف تقريره وفح�ض اأي وثيقة ا�ضتند 

اأك��رث  ُيعني من  اأو  اأن ي�ضتعني بخبري  عليها يف تقريره، ولكل من االأط��راف 
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طرفه الإبداء الراأي يف امل�ضائل التي تناولها تقرير اخلبري الذي عينته هيئة 

التحكيم ما مل يتفق االأط��راف على غري ذلك، وت�ضري على تلك االإج��راءات 

االأحكام الواردة يف املادة )33( من هذا القانون.

اأتعاب وم�ضاريف اخلبري املعني من هيئة التحكيم ا�ضتناداً لهذه املادة . 7 ت�ضدد 

من قبل االأطراف وفقاً ملا تقرره هيئة التحكيم.

شهادة الشهود

المادة )35(

و�ضائل  خ��ال  م��ن  اخل���ربة،  �ضهود  فيهم  مب��ن  ال�ضهود  ا�ضتجواب  التحكيم  لهيئة 

كالتداول  للجل�ضة  �ضخ�ضي  ب�ضكل  ح�ضورهم  تتطلب  ال  التي  احلديثة  االت�ضال 

بو�ضائل االت�ضال املرئية.

صالحية المحكمة في األمر بتقديم أدلة اإلثبات

المادة )36(

اأن تطلب . 1 اأحد االأط��راف  اأو بناء على طلب  التحكيم من تلقاء نف�ضها  لهيئة 

امل�ضاعدة من املحكمة للح�ضول على اأية اأدلة، وللمحكمة يف حدود �ضلطتها اأن 

تاأمر  بتنفيذ الطلب، وبح�ضور ال�ضهود اأمام هيئىة التحكيم، وذلك لتقدمي 

واالإدالء بال�ضهادة ال�ضفوية، اأو  الإبراز امل�ضتندات، اأو اأي من مواد االإثبات.

يقدم الطلب اإىل رئي�ض املحكمة، وله اأن يقرر اأياً مما ياأتي:. 2

احلكم على من يتخلف من ال�ضهود عن احل�ضور، اأو ميتنع بغري مربر قانوين  اأ. 

عن االإجابة باجلزاءات املقررة قانوناً.

احلكم بتكليف الغري  باإبراز م�ضتند حتت حوزته يكون �ضرورياً للحكم بالنزاع. ب. 

االأمر  باالإنابة الق�ضائية. ج. 

الفصل الخامس
حكم التحكيم

تطبيق قانون اإلرادة على موضوع النزاع

المادة )37(

تطبق هيئة التحكيم على مو�ضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها االأطراف، . 1

واإذا اتفق على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد املو�ضوعية فيه دون 

القواعد اخلا�ضة بتنازع القوانني ما مل يتفق على غري ذلك. 

اإذا اتفق االأطراف على اإخ�ضاع العالقة القانونية بينهم الأحكام عقد منوذجي . 2

اأو اتفاقية دولية اأو اأية وثيقة اأخرى، وجب العمل بتلك االأحكام وما ت�ضمله 

من اأحكام خا�ضة بالتحكيم.

سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون

الواجب التطبيق على موضوع النزاع

المادة )38(

اإذا مل يتفق االأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على مو�ضوع . 1

اأنه  الذي ترى  القانون  املو�ضوعية يف  القواعد  التحكيم  النزاع، طبقت هيئة 

االأكرث ات�ضااًل مبو�ضوع النزاع.

يجب اأن تراعي هيئة التحكيم عند الف�ضل يف مو�ضوع النزاع �ضروط العقد حمل . 2

النزاع واالأعراف اجلارية يف نوع املعاملة وما جرى عليه التعامل بني االأطراف.

قواعد . 3 مقت�ضى  على  ال��ن��زاع  مو�ضوع  يف  تف�ضل  اأن  التحكيم  لهيئة  يجوز  ال 

العدالة واالإن�ضاف دون التقيد باأحكام القانون، وذلك ما مل يتفق االأطراف 

على ذلك �ضراحة اأو تفوي�ضها بال�ضلح.
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األحكام الوقتية

المادة )39(

يجوز اأن ت�ضدر هيئة التحكيم اأحكاماً وقتية اأو اأحكاما يف جزء من الطلبات، وذلك 

قبل اإ�ضدار احلكم املنهي للخ�ضومة كلها.

االتفاق على تسوية النزاع

المادة )40(

اأن  اإذا اتفق االأط��راف قبل �ضدور احلكم النهائي على ت�ضوية تنهي النزاع، فلهم 

اأمام هيئة التحكيم، ويجب عليها يف هذه احلالة  اإثبات �ضروط الت�ضوية  يطلبوا 

اأن ت�ضدر حكم حتكيم اتفاقي يت�ضمن �ضروط الت�ضوية وينهي االإجراءات، ويكون 

لهذا احلكم ما الأحكام املحكمني من اآثار.

شكل حكم التحكيم وبياناته

المادة )41(

ي�ضدر حكم التحكيم كتابة.. 1

ي�ضدر حكم التحكيم باأغلبية االآراء اإذا كانت هيئة التحكيم م�ضكلة من اأكرث . 2

من حمكم، واإذا ت�ضعبت اآراء املحكمني بحيث ال تتحقق معها االأغلبية، اأ�ضدر 

رئي�ض هيئة التحكيم احلكم اإال اإذا اتفق االأطراف على خالف ذلك، ويف هذه 

احلالة يجب كتابة اأو اإرفاق االآراء املخالفة، وتعترب جزءاً  ال يتجزاأ من احلكم.

عدم . 3 �ضبب  ذك��ر  وج��ب  توقيعه  منهم  اأي  رف�ض  واإذا  احلكم،  املحكمون  يوقع 

التوقيع، ويكون احلكم �ضحيحاً اإذا وقعه اأغلب املحكمني.

يجب اأن يكون حكم التحكيم م�ضببا اإال اإذا اتفق االأطراف على غري ذلك، اأو . 4

كان القانون الواجب التطبيق على اإجرءات التحكيم ال ي�ضرتط ذكر اأ�ضباب 

احلكم.

واأ�ضماء . 5 وعناوينهم  اخل�ضوم  اأ���ض��م��اء  على  التحكيم  حكم  ي�ضتمل  اأن  يجب 

لطلبات  وملخ�ض  التحكيم  اتفاق  ون�ض  وعناوينهم  وجن�ضياتهم  املحكمني 

اخل�ضوم واأقوالهم وم�ضتنداتهم ومنطوق احلكم واأ�ضبابه اإذا كان ذكرها واجباً 

وتاريخ ومكان �ضدوره.

يعترب حكم التحكيم �ضادرا يف مكان التحكيم وفقا ملا تن�ض عليه املادة )28( . 6

من هذا القانون، ولو مت توقيعه من قبل اأع�ضاء هيئة التحكيم خارج مكان 

التحكيم، وبغ�ض النظر عن كيفية توقيعه، �ضواء متت من قبل اأع�ضاء هيئة 

التحكيم ح�ضوريا اأو اأر�ضل احلكم لتوقيعه من كل ع�ضو ب�ضكل منفرد، اأو مت 

بالطرق االإلكرتونية ما مل يتفق االأطراف على خالف ذلك.

ما مل يتفق االأطراف على خالف ذلك، يكون تاريخ �ضدور احلكم هو التاريخ . 7

الذي مت فيه توقيع احلكم من املحكم اإذا كان منفردا، ويف حالة وجود اأكرث 

من حمكم فالعربة بتاريخ اآخر توقيع من املحكمني.

ميعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة

المادة )42(

امليعاد الذي . 1 اإ�ضدار احلكم املنهي للخ�ضومة كلها خالل  على هيئة التحكيم 

اتفق عليه االأطراف، فاإن مل يوجد اتفاق على ميعاد حمدد اأو طريقة حتديد 

ذلك املوعد وجب اأن ي�ضدر احلكم خالل �ضتة اأ�ضهر من تاريخ عقد اأول جل�ضة 

امليعاد  التحكيم مد  تقرر هيئة  اأن  التحكيم،كما يجوز  اإج��راءات  من جل�ضات 

على اأال تزيد فرتة املد على )6( �ضتة اأ�ضهر اإ�ضافية، ما مل يتفق االأطراف على 

مدة تزيد على ذلك.

يجوز لهيئة التحكيم اأو الأي من االأطراف يف حال عدم �ضدور حكم التحكيم . 2

بعد انتهاء املدة امل�ضار اإليها يف البند )1( من هذه املادة، اأن تطلب من املحكمة 
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اإج��راءات  اإنهاء  اأو  التحكيم  اإ�ضايف الإ�ضدار حكم  بتحديد ميعاد  اإ�ضدار قرار 

التحكيم اإذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك، ولها متديد هذه الفرتة وفقا لل�ضروط 

يتفق  نهائبا، ما مل  ه��ذا اخل�ضو�ض  ق��راره يف  ويعترب  التي جتدها مالئمة، 

االأطراف على خالف ذلك.

اإذا اأ�ضدرت املحكمة قرارا باإنهاء اإجراءات التحكيم، فيجوز الأي من الطرفني . 3

عندئذ رفع دعواه اإىل املحكمة املخت�ضة اأ�ضاًل بنظرها.

الفصل في المسائل األولية

المادة )43(

اإذا عر�ضت خالل اإجراءات التحكيم م�ضاألة تخرج عن والية هيئة التحكيم اأو طعن 

بالتزوير يف ورقة قدمت اإليها، اأو اتخذت اإجراءات جزائية عن تزويرها اأو عن فعل 

جزائي اآخر، فلهيئة التحكيم اال�ضتمرار يف نظر مو�ضوع النزاع اإذا راأت اأن الف�ضل 

يف هذه امل�ضاألة اأو يف تزوير الورقة اأو يف الفعل اجلزائي االآخر  لي�ض الزماً للف�ضل 

يف مو�ضوع النزاع واإال فلها اأن توقف االإج��راءات حتى ي�ضدر حكم نهائي يف هذا 

ال�ضاأن، ويرتتب على ذلك وقف �ضريان امليعاد املحدد الإ�ضدار حكم التحكيم، ويعود 

احت�ضابه ثانية من اليوم التايل لتاريخ اإبالغ هيئة التحكيم بزوال �ضبب الوقف.

تبليغ حكم التحكيم

المادة )44(

اأو �ضورة منه  التحكيم  اأ�ضل حكم  بت�ضليم كل منهم  وذلك  يبلغ احلكم لالأطراف 

موقعة من املحكم على اأن يتم ذلك خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ �ضدور احلكم.

انتهاء إجراءات التحكيم

المادة )45(

هيئة . 1 قبل  م��ن  للخ�ضومة  املنهي  احلكم  ب�ضدور  التحكيم  اإج����راءات  تنتهي 

التحكيم.

على هيئة التحكيم اإنهاء االإجراءات يف اأي من االأحوال االآتية:. 2

اإذا اتفق االأطراف على اإنهاء اإجراءات التحكيم وفقا الأحكام هذا القانون. اأ. 

اإذا ترك املحتكم خ�ضومة التحكيم ما مل تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب  ب. 

املدعى عليه اأن له م�ضلحة جدية يف ا�ضتمرار االإجراءات حتى يح�ضم النزاع.

اأو  التحكيم  ا���ض��ت��م��رار  ج���دوى  ع��دم  اآخ���ر  �ضبب  الأي  التحكيم  هيئة  راأت  اإذا  ج. 

ا�ضتحالته.

تكاليف التحكيم

المادة )46(

التحكيم تقدير . 1 ذل��ك، يكون لهيئة  االأط���راف على خ��الف  اتفاق  ما مل ين�ض 

اأي  تكبدها  التي  والنفقات  االأتعاب  التحكيم، وي�ضمل ذلك:  اأتعاب وم�ضاريف 

التحكيم يف �ضبيل تنفيذ مهامه، ونفقات تعيني اخل��رباء من  ع�ضو  يف هيئة 

قبل هيئة التحكيم.

لهيئة التحكيم احلكم باالأتعاب وامل�ضاريف املن�ضو�ض عليهما يف البند )1( من . 2

اأن تقرر بناًء على  اأحد االأط��راف، وللمحكمة  اأو بع�ضها على  امل��ادة كلها  هذه 

طلب اأحد االأطراف تعديل تقدير املحكمني الأتعابهم اأو امل�ضاريف مبا يتنا�ضب 

مع اجلهد املبذول وطبيعة النزاع.

ال يجوز تقدمي اأية طلبات للمحكمة الإعادة النظر مبقدار االأتعاب اأو امل�ضاريف . 3

وذلك يف حالة وجود اتفاق على حتديدها.
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االمتناع عن تسليم الحكم في حالة التخلف عن الدفع

المادة )47(

يجوز لهيئة التحكيم رف�ض ت�ضليم حكم التحكيم النهائي لالأطراف يف حال . 1

عدم ت�ضديد كامل اأتعاب وم�ضاريف التحكيم.

اإذا رف�ضت هيئة التحكيم ت�ضليم احلكم وفقا الأحكام البند )1( من هذه املادة، . 2

يجوز الأي من االأطراف اأن يتقدم بطلب اإىل املحكمة بعد اإعالم باقي االأطراف 

وهيئة التحكيم الإلزام هيئة التحكيم بوجوب ت�ضليم احلكم لالأطراف، وذلك 

بعد اإثبات �ضداد كافة الر�ضوم وامل�ضاريف التي طلبتها هيئة التحكيم اأو تلك 

التي حتددها املحكمة وفقا للمادة )46( من هذا القانون.

سرية أحكام المحكمين

المادة )48(

اأحكام املحكمني �ضرية، وال يجوز ن�ضرها اأو جزء منها اإال مبوافقة االأطراف على ذلك 

كتابة، وال يعترب  ن�ضر االأحكام الق�ضائية التي تتناول حكم التحكيم اإخالاًل بهذا املبداأ.

تفسير حكم التحكيم

المادة )49(

مبجرد �ضدور حكم التحكيم ال يعود لهيئة التحكيم اأي �ضلطة للف�ضل باأي من . 1

امل�ضائل التي تناولها حكم التحكيم، اإال اأنه يجوز الأي من االأطراف اأن يطلب 

من هيئة التحكيم خالل )30( يوماً التالية لت�ضلمه حكم التحكيم تف�ضري ما 

وقع يف منطوقه من غمو�ض، وذل��ك ما مل يتفق االأط��راف على اإج��راءات اأو 

مدد اأخ��رى، ويجب على طالب التف�ضري اإعالن الطرف االآخ��ر  بهذا الطلب 

قبل تقدميه لهيئة التحكيم.

اإذا وجدت هيئة التحكيم اأن لطلب التف�ضري ما يربره، ت�ضدر حكماً بالتف�ضري . 2

كتابة خالل الثالثني يوماً التالية لتاريخ تقدمي الطلب اإىل الهيئة، ويجوز 

لها مد هذا امليعاد )15( يوماً اأخرى اإذا راأت مربراً لذلك.

يعترب احلكم ال�ضادر  بالتف�ضري متمماً حلكم التحكيم الذي يف�ضره وت�ضري . 3

عليه اأحكامه.

تصحيح األخطاء المادية بحكم التحكيم

المادة )50(

تتوىل هيئة التحكيم ت�ضحيح ما وقع يف حكمها من اأخطاء مادية بحتة كتابية . 1

اأحد  طلب  على  بناء  اأو   نف�ضها  تلقاء  من  ت�ضدره  بقرار  وذل��ك  ح�ضابية،  اأو 

االأط��راف بعد اإع��الن االأط��راف االآخرين، ويقدم الطلب خالل )30( ثالثني 

يوماً التالية لت�ضلم حكم التحكيم، وذلك ما مل يتفق االأطراف على اإجراءات 

اأو مدد اأخرى، وجتري هيئة التحكيم ت�ضحيح احلكم خالل )30( ثالثني يوماً 

التالية لتاريخ �ضدور احلكم اأو تقدمي طلب الت�ضحيح بح�ضب االأحوال، ولها 

مد هذا امليعاد )15( خم�ضة ع�ضر يوماً اأخرى اإذا راأت مربراً لذلك.

ي�ضدر قرار الت�ضحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويعلن اإىل االأط��راف خالل . 2

)15( خم�ضة ع�ضر يوماً من تاريخ �ضدوره.

يعترب ت�ضحيح احلكم ال�ضادر  بالت�ضحيح متمماً حلكم التحكيم وت�ضري عليه . 3

اأحكامه.
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حكم التحكيم اإلضافي

المادة )51(

يجوز الأي من االأطراف اأن يطلب من هيئة التحكيم خالل )30( ثالثني يوماً . 1

قدمت  طلبات  يف  اإ�ضايف  حتكيم  حكم  اإ�ضدار  التحكيم،  حكم  لت�ضلمه  التالية 

اإعالنه لكافة  التحكيم، وعلى مقدم الطلب  واأغفلها حكم  االإج��راءات  خالل 

االأطراف.

امل��ادة ما . 2 البند )1( من هذه  اإليه يف  امل�ضار  اأن للطلب  التحكيم  راأت هيئة  اإذا 

الطلب،  تقدمي  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��اً  �ضتني   )60( خ��الل  حكمها  فت�ضدر  ي���ربره، 

ويجوز لها مد هذا امليعاد اإىل )30( ثالثني يوماً اأخرى.

يعترب حكم التحكيم االإ�ضايف متمماً حلكم التحكيم وت�ضري عليه اأحكامه.. 3

القوةة اإللزامية لحكم التحكيم

المادة )52(

يعترب حكم التحكيم ال�ضادر  وفقاً الأحكام هذا القانون ملزماً لالأطراف، ويحوز 

حجية االأمر املق�ضي، ويكون له ذات القوة التنفيذية كما لو كان حكماً ق�ضائياً، اإال 

اأنه ي�ضرتط لتنفيذه احل�ضول على قرار للم�ضادقة عليه من املحكمة.

الطعن على حكم التحكيم

المادة )53(

ال يقبل الطعن على حكم التحكيم اإال مبوجب رفع دعوى بطالن اإىل املحكمة . 1

وعلى طالب البطالن اأن يثبت اأياً من االأ�ضباب االآتية:

عدم وجود اتفاق حتكيم اأو اأن االتفاق كان باطاًل اأو �ضقط بانتهاء مدته وفق  اأ. 

القانون الذي اأخ�ضعه له االأطراف اأو وفقا لهذا القانون وذلك يف حالة عدم 

وجود اإ�ضارة اإىل قانون معني.

اأن اأحد االأطراف كان وقت اإبرام اتفاق التحكيم فاقد االأهلية اأو  ناق�ضها وفقاً   ب. 

للقانون الذي يحكم اأهليته.

اإذا تعذر على اأحد اأطراف التحكيم تقدمي دفاعه ب�ضبب عدم اإعالنه اإعالناً  ج. 

�ضحيحاً بتعيني حمكم اأو باإجراءات التحكيم اأو نتيجة اإخالل هيئة التحكيم 

باأ�ض�ض التقا�ضي اأو الأي �ضبب اآخر خارج عن اإرادته. 

اإذا ا�ضتبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق االأطراف على تطبيقه  د. 

على مو�ضوع النزاع.

املحكمني قد مت على وج��ه خمالف  اأح��د  تعيني  اأو  التحكيم  ت�ضكيل هيئة  اأن  ه�. 

الأحكام هذا القانون اأو التفاق االأطراف.

اإذا كانت اإجراءات التحكيم باطلة بطالناً  اأثر يف احلكم اأو �ضدر حكم التحكيم  و. 

بعد انتهاء املدة املقررة له.

اأن حكم التحكيم قد ف�ضل يف م�ضائل مل ي�ضملها اتفاق التحكيم اأو جاوز حدود  ز. 

هذا االتفاق، ومع ذلك اإذا كان من املمكن ف�ضل اأجزاء احلكم اخلا�ضة بامل�ضائل 

اخلا�ضعة للتحكيم عن اأجزائه اخلا�ضة بامل�ضائل غري اخلا�ضعة له، فال يقع 

البطالن اإال على االأجزاء االأخرية وحدها.

حتكم املحكمة ببطالن حكم التحكيم من تلقاء نف�ضها اإذا وجدت:  .2

اأن مو�ضوع النزاع يعد من امل�ضائل التي ال يجوز التحكيم فيها. اأ. 

خمالفة حكم التحكيم للنظام العام واالآداب العامة بالدولة. ب. 
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دعوى بطالن حكم التحكيم

المادة )54(

يعترب احلكم ال�ضادر من املحكمة يف دعوى البطالن نهائياً وال يقبل الطعن . 1

اإال اإذا �ضدر ببطالن حكم التحكيم.

التالية . 2 التحكيم بعد م��رور )30( ثالثني يوماً  ال ن�ضمع دع��وى بطالن حكم 

لتاريخ تبليغ حكم التحكيم من الطرف طالب البطالن.

يرتتب على احلكم ببطالن حكم التحكيم زوال ذلك احلكم كله اأو جزء منه، . 3

اأو جزئياً، واإذا كان قد �ضدر حكم بتف�ضري  اإذا طان البطالن كلياً  بح�ضب ما 

اجلزء الذي حكم ببطالنه فاإنه يزول تبعاً له.

وفقاً . 4 �ضارياً  التحكيم  ات��ف��اق  يبقى  ذل��ك،  خ��الف  االأط���راف على  يتفق  م��ا مل 

اإبطال حكم التحكيم، وذلك ما مل ي�ضتند االإبطال  الأحكام هذا القانون بعد 

اإىل عدم وجود االتفاق ذاته اأو �ضقوطه اأو بطالنه اأو عدم اإمكانية تنفيذه.

ال يحول دون قبول دعوى البطالن تنازل مدعي البطالن عن حقه يف رفعها . 5

قبل �ضدور حكم التحكيم.

للمحكمة التي يطلب منها اإبطال حكم التحكيم اأن توقف اإجراءات االإبطال . 6

ملدة ال تزيد عن )60( �ضتني يوماً، اإذا وجدت ذلك مالئماً بناء على طلب من 

اأحد االأطراف، من اأجل منح هيئة التحكيم فر�ضة التخاذ اأي اإجراء اأو تعديل 

يف �ضكل احلكم من �ضاأنه اإزالة اأ�ضباب االإبطال دون اأن يوؤثر على م�ضمونه.

تنفيذ حكم التحكيم

المادة)55(

حكم . 1 تنفيذ  بطلب  يتقدم  اأن  التحكيم  حكم  بتنفيذ  يرغب  من  على  يتعني 

التحكيم اإىل املحكمة، على اأن يرفق به ما ياأتي:

اأ�ضل احلكم اأو �ضورة معتمدة منه. اأ. 

�ضورة من اتفاق التحكيم. ب. 

ترجمة م�ضدق عليها من جهة معتمدة اإىل اللغة العربية حلكم التحكيم اإن  ج. 

مل يكن �ضادراً بها.

على املحكمة اأن حتكم بامل�ضادقة على حكم التحكيم وتنفيذه ما مل جتد اأن   .2

اأو اأكرث من اأ�ضباب بطالن حكم التحكيم بناء على اإثبات اأي من  هناك �ضبباً 

احلاالت الواردة يف البند )1( من املادة )53( من هذا القانون.

طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم

المادة )56(

ومع . 1 احلكم،  تنفيذ  وق��ف  التحكيم  حكم  بطالن  دع��وى  رف��ع  على  يرتتب  ال 

ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى بطالن حكم التحكيم اأن تاأمر بوقف 

التنفيذ بناء على طلب اأحد االأطراف اإذا كان الطلب مبنياً على اأ�ضباب جدية.

على املحكمة الف�ضل يف طلب وقف التنفيذ خالل )30( ثالثني يوماً من تاريخ . 2

اأول جل�ضة حمددة لنظره.

اإذا قررت املحكمة وقف التنفيذ، جاز لها اأن تاأمر طالب الوقف بتقدمي كفالة . 3

اأو �ضمان م��ايل، ويجب عليها الف�ضل يف دع��وى البطالن خالل )3( ثاللثة 

اأ�ضهر من تاريخ �ضدور هذا القرار.

بطالن . 4 دع��وى  رف��ع  ميعاد  انق�ضاء  قبل  التحكيم  حكم  تنفيذ  طلب  يقبل  ال 

التحكيم.
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الطعن على تنفيذ حكم التحكيم

المادة )57(

ال يجوز الطعن على قرار املحكمة ال�ضادر باالأمر بتنفيذ حكم التحكيم، اأما احلكم 

املخت�ضة  اال�ضتئناف  حمكمة  اأم��ام  فيه  الطعن  فيجوز  التنفيذ،  برف�ض  ال�ضادر 

خالل )30( ثالثني يوماً من اليوم التايل للتبليغ.

الفصل السادس
أحكام ختامية

ميثاق عمل المحكمين وقوائمهم

المادة )58(

ي�ضدر  وزير االقت�ضاد ميثاق عمل املحكمني بالتن�ضيق مع موؤ�ض�ضات التحكيم . 1

بالدولة.

ي�ضع وزير العدل اأو رئي�ض اجلهة الق�ضائية املخت�ضة قوائم املحكمني الذين . 2

يجري االختيار من بينهم، وفقاً حلكم املادة )11( من هذا القانون.

التحكيم القائم وقت العمل بالقانون

المادة )59(

ت�ضري اأحكام هذا القانون على كل حتكيم قائم وقت العمل به ولو ا�ضتند اإىل اتفاق 

حتكيم �ضابق عليه، على اأن تبقى االإجراءات التي متت وفق اأحكام اأي ت�ضريع �ضابق 

�ضحيحة.

إلغاء المخالف

المادة )60(

تلغى املواد )203( اإىل )218( من القانون االحتادي رقم )11( ل�ضنة 1992 امل�ضار . 1

اإليه، على اأن تبقى االإجراءات التي متت وفقاً لها �ضحيحة.

يلغى كل حكم خمالف الأحكام هذا القانون.. 2

النشر والعمل بالقانون

المادة )61(

ين�ضر هذا القانون يف اجلريدة الر�ضمية، ويعمل به بعد �ضهر من تاريخ ن�ضره.

خليف����ة ب����ن زاي����د اآل نهي�������ان

رئي�ض دولة االإمارات العربية املتحدة

�ضدر عنا يف ق�ضر الرئا�ضة باأبوظبي:

بتاريخ:1438 هـ

املوافق:2017م
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الملحق رقم )5(
اتفاقية نيويورك المتعلقة باالعتراف بقرارات التحكيم 

األجنبية وتنفيذها لسنة 1958
 متت املوافقة على هذا امليثاق من قبل موؤمتر االأمم املتحدة املنعقد يف نيويورك 

بتاريخ 1958/6/10.

المادة )1(

التحكيم . 1 ب��ق��رارات  االع���رتاف  تتناول  التي  االأم���ور  على  امليثاق  ه��ذا  ينطبق 

ال�ضادرة يف الدول، غري الدولة التي يراد تنفيذ تلك القرارات لديها ، والنا�ضئة 

عن املنازعات القائمة بني االأفراد، طبيعية كانت اأم قانونية . كما وينطبق على 

قرارات التحكيم التي ال تعترب  قرارات حملية لدى الدولة املراد تنفيذ تلك 

القرارات لديها.

اأن عبارة ) قرارات التحكيم ( ال ت�ضمل فقط القرارات التي ي�ضدرها املحكمون . 2

التي ت�ضدره  اأي�ضا القرارات  املعينون للبت يف الق�ضايا االنفرادية بل ت�ضمل 

هيئات التحكيم الدائمة التي يخ�ضع لها الفرقاء.

اأو . 3 مب�ضمونه  التقيد  اأو  عليه  والت�ضديق  امل��ي��ث��اق  ه��ذا  على  التوقيع  ل��دى 

االن�ضمام اإليه مبقت�ضى اأحكام املادة العا�ضرة منه ، يجوز لكل دولة على اأ�ضا�ض 

املعاملة باملثل اأن ت�ضرح باأنها �ضتطبق اأحكام هذا امليثاق على االأمور املتعلقة 

اأية دولة اأخرى من الدول  باالعرتاف وبتنفيذ قرارات التحكيم ال�ضادرة يف 

املتعاقدة، كما ويجوز لها اأن ت�ضرح باأنها �ضوف حت�ضر تطبيق هذا امليثاق على 

املنازعات النا�ضئة عن العالقات القانونية )تعاقدية كانت اأم غري تعاقدية ( 

والتي تعترب باأنها ذات طابع جتاري بنظر القانون املحلي للدولة التي ت�ضدر 

مثل هذا الت�ضريح.

المادة )2(

على كل دولة من الدول املتعاقدة اأن تعرتف باالتفاقيات اخلطية التي يوافق . 1

)اأو  ن�ضاأت  اأية منازعات تكون قد  التحكيم  اإىل  اأن يحيلوا  الفرقاء فيها على 

حم��ددة  قانونية  بعالقات  م�ضا�ض  لها  وي��ك��ون  بينهم  تن�ضاأ(  اأن  ميكن  ال��ت��ي 

ت�ضويته  نزاع ميكن  باأي  يتعلق  – وذلك فيما  تعاقدية  اأم غري  كانت  تعاقدية 

بطريق التحكيم .

اأواأية . 2 ت�ضمل عبارة )االتفاق اخلطي( الفقرة التحكيمية ال��واردة يف اأي عقد، 

اتفاقية للتحكيم موقع عليها من قبل الفرقاء، اأو التي من املمكن ا�ضتنتاجها 

من التحارير اأو الربقيات املتبادلة بني الفرقاء.

عالقة . 3 ذات  ق�ضية  لديها  ت��ق��ام  ال��ت��ي  املتعاقد  البلد  حمكمة  على   يتوجب 

باتفاقية معقودة بني الفرقاء �ضمن منطوق هذه املادة ، اأن حتيل ذلك النزاع 

اإىل التحكيم وذلك بطلب من اأحد الفرقاء : اإالاإذا تبني اإىل املحكمة باأن تلك 

االتفاقية الغية وباطلة ، اأو اأنها غري ملزمة ، اأو اأنه لي�ض يف االإمكان تنفيذها.

المادة )3(

على كل دولة من الدول املتعاقدة اأن تعرتف ب�ضحة قرارات التحكيم وتنفيذها، 

ي��راد اال�ضتناد  ال��ذي  البلد  املرعية االإج��راء يف  اأ�ضول املحاكمات  وذل��ك مبقت�ضى 

اأن التفر�ض على  التالية. ويجب  امل��واد  املبينة يف  ال�ضروط  اإليها فيه ومبقت�ضى 

اأكرث  تكون  �ضروط  اأي��ة  امليثاق  ه��ذا  عليها  ينطبق  التي  التحكيم  ق���رارات  تنفيذ 

ق�ضوة )اأو ر�ضوم تكون اأعلى( من ال�ضروط اأو الر�ضوم املرتتبة على تنفيذ قرارات 

التحكيم املحلية.
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المادة )4(

  1 . من اأجل احل�ضول على االعرتاف والتنفيذ املبحوث عنهما يف املادة ال�ضابقة 

اأن يربز ما يلي  يتوجب على الفريق الذي يطلب مثل هذا االع��رتاف والتنفيذ 

عند تقدميه الطلب : 

اأ .     قرار التحكيم االأ�ضلي امل�ضدق، اأو �ضورة م�ضدقة عنه .

ب .    االتفاقية االأ�ضلية املبحوث عنها يف املادة الثانية ، اأو �ضورة م�ضدقة عنها .

 2 .    اإذا مل يكن قرار التحكيم اأو االتفاقية غري منظمني باللغة الر�ضمية للبلد 

املراد اال�ضتناد اإليهما فيه ، فيتوجب على الفريق الذي يطالب باالعرتاف بذلك 

القرار  وتنفيذه اأن يربز ترجمات لهذه امل�ضتندات بتلك اللغة ، ويتوجب امل�ضادقة 

اأو  دبلوما�ضي  قبل موظف  اأو من  قبل مرتجم حمّلف  الرتجمات من  تلك  على 

قن�ضلي.

المادة )5(

 1 .    يجوز رف�ض طلب االعرتاف بقرار التحكيم وتنفيذه، وذلك بناء على طلب 

الطلب  ذلك  اإليها  املقدم  اإىل اجلهة  االأخ��ري  يقدم هذا  اأن  �ضريطة  املدعى عليه، 

اإثباتاً مبا يلي: 

الثانية كانوا فاقدي االأهلية  امل��ادة  اأن الفرقاء يف االتفاقية املبحوث عنها يف    . اأ 

اأن تلك االتفاقية مل تكن �ضحيحة مبقت�ضى  اأو  القانون املطبق عليهم  مبوجب 

القانون الذي تخ�ضع اإليه تلك االتفاقية ، اأو ) يف حالة عدم وجود الدليل على 

ذلك ( مبقت�ضى قانون البلد الذي �ضدر فيه قرار التحكيم.

ب .   اأو اأن الفريق الذي �ضدر قرار التحكيم �ضده مل يبلغ اأي اإ�ضعار بتعيني املحكم، 

اأوباإجراءات التحكيم، اأو اأنه كان غري قادر على عر�ض ق�ضيته.

ج .    اأو  اأن قرار التحكيم يبحث يف نزاع خارج عن نطاق ال�ضروط التي مت مبوجبها 

اأم��ور خارجة عن  اأن��ه يت�ضمن ق���رارات ح��ول  اأو  اإح��ال��ة ذل��ك ال��ن��زاع اإىل التحكيم 

نطاق التحكيم: وي�ضرتط يف ذلك اأنه اإذا اأمكن ف�ضل االأمور التي كانت معرو�ضة 

للتحكيم فيجوز االعرتاف بذلك اجلزء من القرار الذي يتناول االأمور التي كانت 

معرو�ضة للتحكيم، وتنفيذه.

مبوافقة  جت��ر  مل  التحكيم(  اإج����راءات  اأن  )اأو  التحكيمية  الهيئة  ت�ضكيل  اأن   . د 

اأو يف حالة عدم وجود موافقة كهذه فاإن االإج��راءات مل تكن متفقة مع  الفرقاء 

قانون البالد التي جرى فيها التحكيم .

ه� .  اأن قرار التحكيم مل يكت�ضب بعد �ضفة االإلزام بحق الفرقاء ، اأواأنه قد ف�ضخ 

اأواأوقف مفعوله من قبل هيئة ذات اخت�ضا�ض اأو مبقت�ضى اأحكام القانون ال�ضاري 

املفعول يف البالد التي �ضدر فيها قرار التحكيم املذكور.

البلد  يف  ال�ضلطات  اإذاراأت  وتنفيذه  التحكيم  بقرار  االع��رتاف  رف�ض  ميكن    .  2 

املطلوب تنفيذ القرار فيه :

اأ .  اإن مو�ضوع اخلالف ال ميكن حله بطريق التحكيم مبوجب قوانني ذلك البلد.

ب .  اأو اأن االعرتاف بذلك القرار وتنفيذه يناق�ض ال�ضيا�ضة العامة لذلك البلد.

المادة )6(

اإذا قدم طلب لف�ضخ اأو اإيقاف العمل بقرار التحكيم اإىل ال�ضلطة ذات االخت�ضا�ض 

اإليها طلب  � الفقرة )ا( )ه�( فيجوز للمحكمة التي قدم  مبوجب املادة اخلام�ضة 

تنفيذ قرار التحكيم  )اإذا راأت من املنا�ضب( اأن توؤجل اإعطاء القرار ب�ضاأن تنفيذ 

قرار التحكيم، كما وميكنها بناء على طلب الفريق طالب التنفيذ، اأن تاأمر بتقدمي 

كفالة منا�ضبة .
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المادة )7(

1 .    اإن ن�ضو�ض امليثاق احلايل ال توؤثر على �ضحة االتفاقيات املتعددة االأطراف اأو 

على �ضحة االتفاقيات الثنائية املتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم والتي تكون الدول 

املتعاقدة فرقاء فيها، كما وال حترم اأي فريق اآخر ذا عالقة من حقه يف احل�ضول 

على قرار حتكيم بالطريقة واإىل املدى امل�ضموح به يف القوانني اأو املعاهدات املرعية 

االإجراء يف البلد الذي يراد اال�ضتناد اإىل قرار التحكيم فيه .

بتنفيذ  املتعلق  جنيف  ميثاق  ال  و   1923 ل�ضنة  جنيف  بروتوكول  ينطبق  ال      .  2 

قرارات التحكيم االأجنبية ل�ضنة 1927 على الدول املتعاقدة ، وذلك مبجرد التقيد 

باأحكام هذا امليثاق،  واإىل املدى الذي يتم فيه هذا التقيد.

المادة )8(

1 .    يبقى هذا امليثاق مفتوحاً لغاية 31 كانون االأول 1958 للتوقيع عليه بالنيابة عن 

اأي ع�ضو من اأع�ضاء هيئة االأمم املتحدة اأو بالنيابة عن دولة اأخرى تكون ع�ضواً 

)اأو �ضت�ضبح ع�ضواً ( يف اأية وكالة متخ�ض�ضة من وكاالت هيئة االأمم املتحدة ، اأو 

اأي  اأو بالنيابة عن   ، من الدول التي ت�ضرتك يف ع�ضوية حمكمة العدل الدولية 

دولة تكون قد وجهت اإليها الدعوة من قبل اجلمعيات العامة لهيئة االأمم املتحدة.

ال�ضكرتري   امليثاق،  وتودع وثائق الت�ضديق لدى  .    يجري الت�ضديق على هذا   2

العام لهيئة االأمم املتحدة.

المادة )9(

1 .    يكون هذا امليثاق مفتوحاً الن�ضمام كافة الدول امل�ضار  اإليها يف املادة الثامنة.

 2 .    يتم االن�ضمام اىل هذا امليثاق باإيداع طلب االن�ضمام لدى ال�ضكرتري العام 

لهيئة االأمم املتحدة.

المادة )10(

اأو  عليه  الت�ضديق  ح��ني  اآو  امليثاق  ه��ذا  على  توقيعها  ح��ني  دول���ة  الأي���ة  ي��ج��وز   .1

االن�ضمام اإليه اأن تعلن متديد تطبيقه بحيث ي�ضمل كافة املناطق الواقعة حتت 

اإ�ضرافها الدويل وي�ضبح مثل هذا االإعالن �ضاري املفعول اعتباراً من تاريخ تطبيق 

امليثاق على الدولة ذات العالقة.

2.     ميكن اإجراء مثل هذا التمديد فيما بعد وذلك عن طريق اإر�ضال اإ�ضعار بذلك 

اإىل �ضكرتري عام هيئة االأمم املتحدة ويعترب هذا االإجراء نافذا اعتباراً من اليوم 

قبل  املبحوث عنه من  االإ�ضعار  ا�ضتالم  فيه  يتم  ال��ذي  اليوم  يلي  ال��ذي  الت�ضعني 

�ضكرتري عام هيئة االأمم املتحدة اأو اعتباراً من تاريخ تطبيق امليثاق لدى الدولة 

ذات العالقة : اأيهما ياأتي ترتيبه اأخرياً.

 3.     بالن�ضبة للبلدان التي مل ي�ضملها هذا امليثاق عند التوقيع عليه اأو ت�ضديقه اأو 

االن�ضمام اإليه يتوجب على كل دولة اأن تبحث اإمكانية اتخاذ االإجراءات الالزمة 

موافقة  على  احل�ضول  �ضريطة  املناطق  تلك  على  امليثاق  ه��ذا  تطبيق  لتمديد 

حكومات تلك املناطق اإذا كان مثل هذا االإجراء �ضرورياً  الأ�ضباب د�ضتورية.

المادة )11(

تطبق االأحكام التالية على الدولة االحتادية )غري الوحدوية(:

الت�ضريعية  ال�ضالحيات  �ضمن  تدخل  التي  امليثاق  هذا  م��واد  اإىل  بالن�ضبة       .  اأ 

للدولة االحتادية فان التزامات الدولة االحتادية يكون لها نف�ض املدى كالتزامات 

الدول املتعاقدة وغري اخلا�ضعة اإىل النظام االحتادي .

الت�ضريعية  ال�ضالحيات  �ضمن  تدخل  التي  امليثاق  هذا  مواد  اإىل  بالن�ضبة   ب.     

الد�ضتوري  النظام  بح�ضب  وال��ت��ي  االحت���اد  يف  االأع�����ض��اء  املقاطعات  اأو  ل��ل��والي��ات 

لالحتاد ال تكون ملزمة على اتخاذ اإجراء ت�ضريعي معني يتوجب على احلكومة 
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علماً  املقاطعات  اأو  الواليات  تلك  يف  العالقة  ذات  ال�ضلطات  حتيط  اأن  االحتادية 

بهذه املواد م�ضفوعة بالتو�ضيات الالزمة وذلك يف اأقرب وقت ممكن .

ج.     يتوجب على الدولة االحتادية املن�ضمة اإىل هذا امليثاق بناء على طلب اأية دولة 

املتحدة(  االأمم  لهيئة  العام  ال�ضكرتري  اإليها عن طريق  )املبلغ  املتعاقدة  الدول  من 

اأن تبادر اإىل تزويد تلك الدولة ببيان عن الو�ضع القانوين وعن التعامل املتبع يف 

االحتاد ويف الواليات التابعة له وذلك بالن�ضبة اإىل ن�ض معني من ن�ضو�ض هذا امليثاق 

مع بيان مدى تقيد ال�ضلطات الت�ضريعية بذلك الن�ض اأو باأية اإجراءات اأخرى .

المادة )12(

الوثيقة  اإي��داع  تاريخ  يلي  ال��ذي  الت�ضعني  اليوم  يف  نافذاً  امليثاق  ي�ضبح هذا       .1

الثالثة من وثائق الت�ضديق اأو االن�ضمام .

2.     كل دولة ت�ضدق على هذا امليثاق اأو تن�ضم اإليه بعد اإيداع الوثيقة الثالثة من 

وثائق الت�ضديق اأو االن�ضمام ي�ضبح هذا امليثاق نافذاً بحقها يف اليوم الت�ضعني من 

تاريخ اإيداع وثيقة الت�ضديق اأو االن�ضمام املبحوث عنها .

المادة )13(

1.     يجوز الأية دولة من الدول املتعاقدة اأن تن�ضحب من هذا امليثاق وذلك بتقدمي 

اإ�ضعار خطي بذلك اإىل ال�ضكرتري العام لهيئة االأمم املتحدة - ويتم االن�ضحاب بعد 

انق�ضاء �ضنة واحدة على تاريخ ا�ضتالم االإ�ضعار من قبل ال�ضكرتري  العام.

2.     اأية دولة من الدول التي تكون قد تقدمت بت�ضريح اأو اإ�ضعار مبقت�ضى اأحكام 

اإىل  تر�ضله  وباإ�ضعار  وق��ت الح��ق  اأي  يف  لها  يجوز  امليثاق  ه��ذا  العا�ضرة من  امل��ادة 

ال�ضكرتري العام لهيئة االأمم املتحدة اأن تعلن اأن هذا امليثاق مل يعد معمواًل به يف 

املنطقة ذات العالقة وذلك بعد انق�ضاء �ضنة واحدة على تاريخ ا�ضتالم االإ�ضعار من 

قبل ال�ضكرتري  العام .

3.     يظل هذا امليثاق مطبقاً على قرارات التحكيم التي اتخذت ب�ضاأنها االإجراءات 

الالزمة من اأجل االعرتاف بها اأو تنفيذها قبل تاريخ االن�ضحاب .

المادة )14(

ال يحق الإحدى الدول املتعاقدة اأن تلج�اأ اإىل تطبيق هذا امليثاق �ضد الدول املتعاقدة 

االأخرى ما مل تكن تلك الدولة نف�ضها مقيدة باأحكام امليثاق واإىل نف�ض املدى .

المادة )15(

املادة  املبحوث عنها يف  ال��دول  يبلغ  اأن  املتحدة  االأمم  العام لهيئة  ال�ضكرتري  على 

الثامنة مبا يلي :

 اأ .     التوقيع والت�ضديق مبقت�ضى املادة الثامنة.

 ب.     االن�ضمام مبقت�ضى املادة التا�ضعة.

 ج.     الت�ضريحات واالإ�ضعارات مبقت�ضى املواد االأوىل والعا�ضرة واحلادية ع�ضرة.

  د.      تاريخ بدء العمل بهذا امليثاق مبقت�ضى املادة الثانية ع�ضرة.

 ه�.     االن�ضحابات واالإ�ضعارات مبقت�ضى املادة الثالثة ع�ضرة.

المادة )16(

باللغات  وق��د مت و�ضعه  املتحدة  االأمم  اأر�ضيف هيئة  امليثاق يف  ه��ذا  اإي��داع  يجري 

ال�ضيغ  ه��ذه  وتعترب   - واالإ�ضبانية  والرو�ضية  والفرن�ضية  واالإنكليزية  ال�ضينية 

باأجمعها �ضحيحة: على قدم امل�ضاواة فيما بينها.

على ال�ضكرتري  العام لهيئة االأمم املتحدة اأن ير�ضل �ضورة م�ضدقة من هذا امليثاق 

اإىل الدول املبحوث عنها يف املادة الثامنة.
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الملحــق رقم )6(

المتعلق 
»باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي«

اعتمدها جمل�ض وزراء العدل العرب يف دورته االأوىل بالقرار رقم )1(

د-1 1983/4/6، ودخلت حّيز النفاذ بتاريخ 1985/10/30

قرار ب�ضاأن االتفاقية العربية للتعاون الق�ضائي

اإن جمل�ض وزراء العدل العرب،

امل�ضّكلة  ال�ضباعية  اللجنة  اإليها  انتهت  التي  النهائية  ال�ضيغة  على  اطلع  -وق��د 

االتفاقية  م�ضروع  �ضياغة  الإع��ادة  العرب  العدل  ل��وزراء  الثاين  املوؤمتر  قبل  من 

الق�ضائية العربية،

-وبعد اال�ضتماع اإىل املناق�ضات التي دارت حول هذا املو�ضوع،

يق������ّرر:

1.املوافقة على االتفاقية العربية للتعاون الق�ضائي يف �ضيغتها املرفقة.

2.اإطالق ا�ضم »اتفاقية الريا�ض العربية للتعاون الق�ضائي« على هذه االتفاقية.

)قرار رقم 1/د1 – 1403/6/23ه� - 1983/4/6م(.

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
_____

وافق عليها جمل�ض وزراء العدل العرب مبوجب قراره رقم )1( املوؤرخ 1983/4/6 يف 

دورة انعقاده العادي االأوىل.

وّقعت االتفاقية بتاريخ 1983/4/6 »الريا�ض« من قبل جميع الدول االأع�ضاء عدا 

كل من جمهورية م�ضر العربية – جمهورية القمر االحتادية االإ�ضالمية.

لن�ّض  تطبيقاً  وذلك   ،1985/10/30 تاريخ  من  ابتداًء  النفاذ  حّيز   االتفاقية  دخلت 

املادة )67( منها:

الدول ال�ضديقة:

1.دول�����������ة فل�ضطني بتاريخ 1983/11/28

2.جمهوري���������ة العراق بتاريخ 1984/03/16

3.اجلمهورية اليمنية

 ��� جمهورية اليمن الدميقراطية ال�ضعبيةبتاريخ 1984/04/13

 �� اجلمهورية العربية اليمني�����ةبتاريخ 1984/06/11

4.جمهوري���������ة ال�ضودان بتاريخ 1984/11/26

5.اجلمهورية االإ�ضالمية املوريتاني��ةبتاريخ 1985/06/17

6.اجلمهورية العربية ال�ضوري����ةبتاريخ 1985/09/30

7.جمهورية ال�ضومال الدميقراطي��ةبتاريخ 1985/10/02

8.اجلمهوري���ة التون�ضي�����ةبتاريخ 1985/10/29

9.اململكة االأردنية الها�ضمي�����ةبتاريخ 1986/01/17

10.اململك����ة املغربي�����ةبتاريخ 1987/03/30

11.اجلماهريية العربية الليبية ال�ضعبية اال�ضرتاكية العظمى بتاريخ1988/01/06

12.دولة االإمارات العربية املتحدةبتاريخ1999/05/11
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13.�ضلطن����ة ُعم�����ان بتاريخ 1999/07/28

14.مملك����ة البحري����ن بتاريخ 2000/01/23

15.اململكة العربية ال�ضعودي���ةبتاريخ2000/05/11

16.اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبي�����ةبتاريخ 2001/05/20

للمادة )72( منها حتّل هذه االتفاقية بالن�ضبة للدول التي �ضادقت عليها  ووفقاً 

حمل االتفاقيات الثالث املعقودة عام 1952 يف نطاق جامعة الدول العربية ب�ضاأن 

كل من: االإعالنات واالإنابات الق�ضائية، وتنفيذ االأحكام، وت�ضليم املجرمني.

قرار ب�ضاأن

تعديل اتفاقية الريا�ض العربية للتعاون الق�ضائي

اإن جمل�ض وزراء العدل العرب،

بعد اطالعه على:

-اتفاقية الريا�ض العربية للتعاون الق�ضائي.

-مذكرة الوفد الدائم للمملكة العربية ال�ضعودية.

-مذكرة االأمانة الفنية للمجل�ض.

وبعد املناق�ضة،

يق����ّرر:

من   )69( للمادة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  من  املقرتح  التعديل  على  -املوافقة 

باالتفاقيات اخلا�ضة بني بع�ض  االتفاقية  »ال تخُل هذه  االتفاقية بحيث ت�ضبح 

اتفاقية  اأي  اأحكام  مع  االتفاقية  ه��ذه  اأحكام  تعار�ض  حالة  ويف  االأع�ضاء  ال��دول 

وحتقيق  واملحكومني  املتهمني  لت�ضليم  حتقيقاً  االأك��رث  االتفاقية  فتطّبق  خا�ضة 

التعاون االأمني والق�ضائي يف املجاالت االأخرى«.

)ق 258/د13 – 1997/11/26(

تعديل املادة )69( من اتفاقية الريا�ض العربية للتعاون الق�ضائي

الريا�ض  »اتفاقية  املادة )69( من  العرب على تعديل  العدل  -وافق جمل�ض وزراء 

العربية للتعاون الق�ضائي« املوّقعة عام 1983 وذلك مبوجب قراره رقم )258( املوؤّرخ 

يف 1997/11/26 يف دور انعقاده العادي الثالث ع�ضر، بحيث ي�ضبح ن�ّض هذه املادة كما 

يلي:

»ال تخُل هذه االتفاقية باالتفاقيات اخلا�ضة بني بع�ض الدول االأع�ضاء ويف حالة 

االتفاقية  فتطّبق  خا�ضة  اتفاقية  اأي  اأح��ك��ام  مع  االتفاقية  ه��ذه  اأح��ك��ام  تعار�ض 

االأكرث حتقيقاً لت�ضليم املتهمني واملحكومني وحتقيق التعاون االأمني والق�ضائي 

يف املجاالت االأخرى«.

-الدول امل�ضّدقة على التعديل:

1.دول��������������ة فل�ضطني بتاريخ 1998/09/15

2.دولة االإمارات العربية املتح�����دة بتاريخ 1999/05/11

3.اجلمهوري���ة التون�ضي��������ةبتاريخ 1999/05/25

4.�ضلطن����ة ُعم����������ان بتاريخ 1999/07/28

5.مملك����ة البحري���������ن بتاريخ 2000/01/23

6.اململكة العربي��ة ال�ضعودي������ةبتاريخ 2000/05/11

7.اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبيةبتاريخ 2001/05/20

8.اجلمهورية العربية ال�ضوري�������ةبتاريخ 2002/03/14

-تاريخ النفاذ:يدخل هذا التعديل حّيز التنفيذ بعد م�ضّي 30 يوماً من تاريخ اإيداع 

االأع�ضاء يف اجلامعة  ال��دول  اإق��راره من ثلث  اأو  اأو قبوله  الت�ضديق عليه  وثائق 

وذلك ابتداًء من تاريخ 2002/4/13.
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اتفاقية الريا�ض للتعاون الق�ضائي

اإن حكومات:

اململكة االأردنية الها�ضمية- 

دولة االإمارات العربية املتحدة- 

مملكة البحرين- 

اجلمهورية التون�ضية- 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية- 

جمهورية جيبوتي- 

اململكة العربية ال�ضعودية- 

جمهورية ال�ضودان الدميقراطية- 

اجلمهورية العربية ال�ضورية- 

جمهورية ال�ضومال الدميقراطية- 

اجلمهورية العراقية- 

�ضلطنة ُعمان- 

فل�ضطني- 

دولة قطر- 

دولة الكويت- 

اجلمهورية اللبنانية- 

اجلماهريية العربية الليبية ال�ضعبية اال�ضرتاكية العظمى- 

اململكة املغربية- 

اجلمهورية االإ�ضالمية املوريتانية- 

اجلمهورية العربية اليمنية- 

جمهورية اليمن الدميقراطية ال�ضعبية- 

ال�ضعي  ينبغي  العربية هدف قومي  ال��دول  الت�ضريع بني  وح��دة  ب��اأن  منها  اإمياناً 

التعاون  باأن  منها  واقتناعاً  ال�ضاملة،  العربية  الوحدة  نحو  انطالقاً  اإىل حتقيقه 

الق�ضائي بني الدول العربية ينبغي اأن يكون تعاوناً �ضاماًل لكل املجاالت الق�ضائية 

على نحو ي�ضتطيع اأن ُي�ضهم ب�ضورة اإيجابية وفّعالة يف تدعيم اجلهود القائمة يف 

هذا املجال.

وحر�ضاً منها على توثيق عالقات التعاون القائمة بني الدول العربية يف املجاالت 

الق�ضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتو�ضيع نطاقها، وتنفيذاً لالإعالن ال�ضادر 

عن املوؤمتر العربي االأول لوزراء العدل املنعقد يف الرباط عا�ضمة اململكة املغربية 

يف الفرتة من 14-16 دي�ضمرب/كانون اأول 1977 قد اتفقت على ما يلي:

الباب األول
أحكام عامة

المادة )1(

تبادل المعلومات

تتبادل وزارات العدل لدى االأطراف املتعاقدة ب�ضفة منتظمة ن�ضو�ض الت�ضريعات 

التي  واملجالت  والق�ضائية  القانونية  والبحوث  والن�ضرات  واملطبوعات  النافذة 

تن�ضر فيها االأحكام الق�ضائية، كما تتبادل املعلومات املتعّلقة بالتنظيم الق�ضائي، 

الت�ضريعية  الن�ضو�ض  بني  التوفيق  اإىل  الرامية  االإج���راءات  اّت��خ��اذ  على  وتعمل 

تقت�ضيه  ح�ضبما  املتعاقدة  االأط����راف  ل��دى  الق�ضائية  االأن��ظ��م��ة  ب��ني  والتن�ضيق 

الظروف اخلا�ضة بكل منها.
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المادة )2(

تشجيع الزيارات والندوات واألجهزة المتخصصة

موا�ضيع  لبحث  واحللقات  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  عقد  املتعاقدة  االأط��راف  ت�ضّجع 

مت�ضلة بال�ضريعة االإ�ضالمية الغراء يف جماالت الق�ضاء والعدالة.

الوفود الق�ضائية وتبادل رجال الق�ضاء والعدل بق�ضد متابعة  كما ت�ضّجع زيارة 

التي  امل�ضاكل  ح��ول  ال���راأي  وت��ب��ادل  منها،  ك��ل  يف  والق�ضائي  الت�ضريعي  التطور 

كل  يف  للعاملني  تدريبية  زي��ارات  تنظيم  اأي�ضاً  وت�ضجع  املجال  هذا  يف  تعرت�ضها 

منها.

وتدعم االأطراف املتعاقدة مادياً ومعنوياً وباالأطر العلمية املوؤهلة املركز العربي 

التعاون  وتنمية  توثيق  يف  كاماًل  ب��دوره  ليقوم  والق�ضائية،  القانونية  للبحوث 

العربي يف املجالني القانوين والق�ضائي.

اأن  العدل على  وزارات  االأم��ور مبا�ضرة بني  بكل هذه  املتعّلقة  املرا�ضالت  وجت��ري 

تخطر كل منها وزارة اخلارجية يف بلدها ب�ضورة من هذه املرا�ضالت.

المادة )3(

ضمانة حّق التقاضي

يتمّتع مواطنو  االأطراف املتعاقدة داخل حدود كل منها بحّق التقا�ضي اأمام الهيئات 

الق�ضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، وال يجوز ب�ضفة خا�ضة اأن تفر�ض 

باأي وجه كان، لكونهم ال يحملون جن�ضية  اأو عينية  اأية �ضمانة �ضخ�ضية  عليهم 

الطرف املتعاقد املعني لعدم وجود موطن اأو حمل اإقامة لهم داخل حدوده.

وتطّبق اأحكام الفقرة ال�ضابقة على االأ�ضخا�ض املعنوية املن�ضاأة اأو امل�ضّرح بها وفقاً 

لقوانني كل طرف من االأطراف املتعاقدة.

المادة )4(

المساعدة القضائية

يتمّتع مواطنو االأطراف املتعاقدة داخل حدود كل منها باحلّق يف احل�ضول على 

امل�ضاعدة الق�ضائية اأ�ضوة مبواطنيه ووفقاً للت�ضريع النافذ فيه.

يف  املخت�ضة  اجلهات  من  طالبها  اإىل  املالية  القدرة  لعدم  املثبتة  ال�ضهادة  وت�ضلم 

حمل اإقامته املختار اإذا كان يقيم يف اإقليم اأحد االأطراف املتعاقدة، اإما اإذا كان يقيم 

يف بلد اآخر فت�ضلم هذه ال�ضهادة من قن�ضل بلده املخت�ّض اأو من يقوم مقامه.

واإذا اأقام ال�ضخ�ض يف البلد الذي قّدم فيه الطلب فيمكن احل�ضول على معلومات 

تكميلية من اجلهات املخت�ضة لدى الطرف املتعاقد الذي يحمل جن�ضيته.

المادة )5(

تبادل صحف الحالة الجنائية:

تر�ضل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد اإىل وزارة العدل لدى اأي طرف متعاقد 

اآخر بيانات عن االأحكام الق�ضائية النهائية ال�ضادرة �ضد مواطنيه اأو االأ�ضخا�ض 

)ال�ضجل  اجلنائية  احلالة  �ضحف  يف  واملقّيدة  اإقليمه  يف  املقيمني  اأو  املولودين 

العديل( طبقاً للت�ضريع الداخلي لدى الطرف املتعاقد املر�ضل.

ويف حالة توجيه اتهام من الهيئة الق�ضائية اأو غريها من هيئات التحقيق واالدعاء لدى اأي 

من االأطراف املتعاقدة يجوز الأي من تلك الهيئات اأن حت�ضل مبا�ضرة من اجلهات املخت�ضة 

على �ضحيفة احلالة اجلنائية )ال�ضجل العديل( اخلا�ضة بال�ضخ�ض املوّجه اإليه االتهام.

ويف غري حالة االتهام يجوز للهيئات الق�ضائية اأو االإدارية لدى اأي من االأطراف 

املتعاقدة احل�ضول من اجلهات املخت�ضة على �ضحيفة احلالة اجلنائية )ال�ضجل 

ال��ع��ديل( امل��وج��ودة ل��دى ال��ط��رف املتعاقد االآخ����ر، وذل���ك يف االأح����وال واحل���دود 

املن�ضو�ض عليها يف ت�ضريعه الداخلي.
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الباب الثاني
إعالن الوثائق واألوراق القضائية

وغير القضائية وتبليغها.

المادة )6(

في القضايا المدنية والتجارية واإلدارية 

والجزائية وقضايا األحوال الشخصية

املدنية  بالق�ضايا  املتعّلقة  الق�ضائية  وغ��ري  الق�ضائية  واالأوراق  الوثائق  تر�ضل 

تبليغها  اأو  اإعالنها  املطلوب  ال�ضخ�ضية  االأح���وال  وق�ضايا  واالإداري���ة  والتجارية 

اإىل اأ�ضخا�ض مقيمني لدى اأحد االأطراف املتعاقدة وذلك مبا�ضرة من الهيئة اأو 

تبليغه يف  اأو  اإعالنه  املطلوب  يقيم  التي  املحكمة  اإىل  املخت�ّض  الق�ضائي  املوظف 

بالق�ضايا  املتعّلقة  الق�ضائية  وغري  الق�ضائية  واالأوراق  الوثائق  وتر�ضل  دائرتها 

اجلزائية مبا�ضرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم 

االإخالل باأحكام املواد اخلا�ضة بت�ضليم املتهمني واملحكوم عليهم.

ويف حالة اخلالف حول جن�ضية املر�ضل اإليه، يتّم حتديدها طبقاً لقانون الطرف 

املتعاقد املطلوب االإعالن اأو التبليغ يف اإقليمه.

يعترب االإعالن اأو التبليغ احلا�ضل يف اإقليم اأي من االأطراف املتعاقدة طبقاً الأحكام 

هذه االتفاقية كاأنه قد مّت يف اإقليم الطرف املتعاقد طالب االإعالن اأو التبليغ.

المادة )7(

حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب إليها اإلعالن أو التبليغ

اإذا كانت اجلهة املطلوب اإليها اإعالن الوثائق واالأوراق الق�ضائية وغري الق�ضائية 

اإىل اجلهة املخت�ضة يف  باإر�ضالها  اأو تبليغها غري خمت�ضة تقوم من تلقاء نف�ضها 

بلدها واإذا تعّذر عليها ذلك حتيلها اإىل وزارة العدل، وتخطر فوراً اجلهة الطالبة 

مبا مّت يف احلالتني.

المادة )8(

مرفقات طلب اإلعالن أو التبليغ

 والبيانات الخاصة بهذه المرفقات

يجب اأن ترفق الوثائق واالأوراق الق�ضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:

اأ.اجلهة التي �ضدرت عنها الوثيقة اأو الورقة الق�ضائية وغري الق�ضائية.

ب.نوع الوثيقة اأو الورقة الق�ضائية وغري الق�ضائية املطلوب اإعالنها اأو تبليغها.

اأو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه  ج.اال�ضم الكامل لكل من املطلوب اإعالنهم 

وجن�ضيته اإن اأمكن، واملقّر القانوين لالأ�ضخا�ض املعنوية وعنوانها، واال�ضم الكامل 

ملمثلها القانوين اإن وجد وعنوانه.

اأو  ال�ضرعية  املرتكبة واملقت�ضيات  ويف الق�ضايا اجلزائية ي�ضاف تكييف اجلرمية 

القانونية املطّبقة عليها.

المادة )9(

إعالن أو تبليغ األشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد

ال حتول اأحكام املواد ال�ضابقة دون حّق مواطني كل طرف من االأطراف املتعاقدة 

املقيمني يف اإقليم اأي من االأطراف االأخرى، يف اأن يعلنوا اأو يبلغوا اإىل االأ�ضخا�ض 

املقيمني فيه جميع الوثائق واالأوراق الق�ضائية وغري الق�ضائية يف الق�ضايا املدنية 

اأو االأح��وال ال�ضخ�ضية وتطّبق يف هذا ال�ضاأن االإج��راءات  اأو االإداري��ة  اأو التجارية 

والقواعد املعمول بها لدى الطرف املتعاقد الذي يتّم فيه االإعالن اأو التبليغ.
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المادة )10(

حالة رفض تنفيذ طلب اإلعالن أو التبليغ

ال يجوز رف�ض تنفيذ طلب االإعالن اأو التبليغ وفقاً الأحكام هذه االتفاقية اإاّل اإذا راأى 

الطرف املتعاقد املطلوب اإليه ذلك اأن تنفيذه من �ضاأنه امل�ضا�ض ب�ضيادته اأو بالنظام 

العام فيه. وال يجوز رف�ض التنفيذ بحجة اأن قانون الطرف املتعاقد املطلوب اإليه 

ذلك يق�ضي باخت�ضا�ضه الق�ضائي دون �ضواه بنظر الدعوى القائمة اأو اأنه ال يعرف 

االأ�ضا�ض القانوين الذي يبنى عليه مو�ضوع الطلب. ويف حالة رف�ض التنفيذ، تقوم 

اجلهة املطلوب اإليها ذلك باإخطار اجلهة الطالبة فوراً مع بيان اأ�ضباب الرف�ض.

المادة )11(

طريقة اإلعالن أو التبليغ

الطرف  املخت�ضة لدى  الوثائق واالأوراق من قبل اجلهة  تبليغ  اأو  اإع��الن  يجري 

املتعاقد املطلوب اإليه ذلك، وفقاً لالأحكام القانونية املرعية لديه ويجوز ت�ضليمها 

اإىل املطلوب اإعالنه اأو اإبالغه اإذا قبلها باختياره.

المادة )12(

طريقة تسليم الوثائق واألوراق

تقت�ضر مهمة اجلهة املخت�ضة لدى الطرف املتعاقد املطلوب اإليه ت�ضليم الوثائق 

واالأوراق على ت�ضليمها اإىل املطلوب اإعالنه اأو اإبالغه.

اأو  الوثيقة  �ضورة  على  اإبالغه  اأو  اإعالنه  املطلوب  بتوقيع  الت�ضليم  اإثبات  ويتّم 

اأو ب�ضهادة تعّدها اجلهة املخت�ضة يو�ضح بها كيفية تنفيذ  الورقة وتاريخ ت�ضّلمه 

الطلب وتاريخ التنفيذ وال�ضخ�ض الذي �ضلمت اإليه وعند االقت�ضاء ال�ضبب الذي 

حال دون التنفيذ.

اأو  اإبالغه  اأو  اإعالنه  املطلوب  املوّقع عليها من  الورقة  اأو  الوثيقة  وتر�ضل �ضورة 

ال�ضهادة املثبتة للت�ضليم للطرف الطالب مبا�ضرة.

المادة )13(

الرسوم والمصروفات:

للجهة  الق�ضائية  وغ��ري  الق�ضائية  واالأوراق  الوثائق  اإب��الغ  اأو  اإع��الن  يرتب  ال 

املطلوب اإليها االإعالن والتبليغ احلّق يف اقت�ضاء اأية ر�ضوم اأو م�ضروفات.

الباب الثالث
اإلنابة القضائية

المادة )14(

مجاالت اإلنابة القضائية

لكل طرف متعاقد اأن يطلب اإىل اأي طرف متعاقد اآخر اأن يقوم يف اإقليمه نيابة 

عنه باأي اإجراء ق�ضائي متعّلق بدعوى قائمة وب�ضفة خا�ضة �ضماع �ضهادة ال�ضهود 

وتلقي تقارير اخلرباء ومناق�ضتهم، واإجراء املعاينة وطلب حتليف اليمني.

المادة )15(

في القضايا المدنية والتجارية واإلدارية 

والجزائية وقضايا األحوال الشخصية

االأح��وال  وق�ضايا  واالإداري��ة  والتجارية  املدنية  الق�ضائية  االإنابة  طلبات  اأ.تر�ضل 

ال�ضخ�ضية مبا�ضرة من اجلهة املخت�ضة لدى الطرف املتعاقد الطالب اإىل اجلهة 

املطلوب اإليها تنفيذ االإنابة لدى اأي طرف متعاقد اآخر، فاإذا تبنّي عدم اخت�ضا�ضها 
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حتيل الطلب من تلقاء نف�ضها اإىل اجلهة املخت�ضة واإذا تعّذر عليها ذلك حتيلها 

اإىل وزارة العدل، وتخطر فوراً اجلهة الطالبة مبا مّت يف احلالتني.

امل��ت��ع��اق��دة ب�ضماع �ضهادة  ل��ك��ل م��ن االأط�����راف  ال�����ض��م��اح  ت��ق��دم دون  ي��ح��ول م��ا  وال 

القن�ضليني  ممثليها  طريق  عن  مبا�ضرة  اآنفاً،  اإلها  امل�ضار  الق�ضايا  يف  مواطنيها، 

يتّم  �ضماعه،  امل��راد  ال�ضخ�ض  اخل��الف حول جن�ضية  حالة  ويف  الدبلوما�ضيني،  اأو 

حتديدها وفق قانون الطرف املتعاقد املطلوب تنفيذ االإنابة الق�ضائية لديه.

ب.تر�ضل طلبات االإنابة الق�ضائية يف الق�ضايا اجلزائية املطلوب تنفيذها لدى اأي 

من االأطراف املتعاقدة مبا�ضرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.

المادة )16(

تحديد طلب اإلنابة القضائية وبياناته

اأن  ويجب  الطالب  املتعاقد  الطرف  لقانون  وفقاً  الق�ضائية  االإنابة  طلب  يحّرر 

االأوراق  و�ضائر  هو  الطالبة  اجلهة  بخامت  وخمتوماً  عليه  وموّقعاً  م��وؤّرخ��اً  يكون 

املرفقة به، وذلك دون ما حاجة للت�ضديق عليه اأو  على هذه االأوراق.

ويت�ضّمن طلب االإنابة الق�ضائية نوع الق�ضية واجلهة ال�ضادر عنها الطلب واجلهة 

الق�ضية  بوقائع  املتعّلقة  التف�ضيلية  البيانات  وجميع  التنفيذ،  اإليها  املطلوب 

واالأ�ضئلة  اإقامتهم  وحم��ال  ال�ضهود  اأ�ضماء  وخا�ضة  تنفيذها  املطلوب  وباملهمة 

املطلوب طرحها عليهم.

المادة )17(

حاالت رفض أو  تعّذر تنفيذ طلبات اإلنابة القضائية

اإليها وفقاً  اإليها بتنفيذ طلبات االإنابة الق�ضائية التي ترد  تلتزم اجلهة املطلوب 

الأحكام هذه االتفاقية، وال يجوز لها رف�ض تنفيذها اإاّل يف احلاالت االآتية:

الطرف  ل��دى  الق�ضائية  الهيئة  اخت�ضا�ض  يف  يدخل  ال  التنفيذ  ه��ذا  ك��ان  اأ.اإذا 

املتعاقد املطلوب اإليه التنفيذ.

ب.اإذا كان من �ضاأن التنفيذ امل�ضا�ض ب�ضيادة الطرف املتعاقد املطلوب اإليه ذلك، اأو 

بالنظام العام فيه.

ج.اإذا كان الطلب متعّلقاً بجرمية يعتربها الطرف املتعاقد املطلوب اإليه التنفيذ 

جرمية ذات �ضبغة �ضيا�ضية.

اإليها  املطلوب  تعّذر تنفيذه، تقوم اجلهة  اأو  االإنابة  ويف حالة رف�ض تنفيذ طلب 

تنفيذ الطلب باإخطار اجلهة الطالبة بذلك فوراً مع اإعادة االأوراق وبيان االأ�ضباب 

التي دعت اإىل رف�ض اأو تعّذر  تنفيذ الطلب.

المادة )18(

طريقة تنفيذ اإلنابة القضائية

قوانني  يف  به  املعمول  القانونية  ل��الإج��راءات  وفقاً  الق�ضائية  االإن��اب��ة  تنفيذ  يتّم 

الطرف املتعاقد املطلوب اإليه ذلك.

ويف حالة رغبة الطرف املتعاقد الطالب – بناًء على طلب �ضريح منه – يف تنفيذ 

االإنابة الق�ضائية وفق �ضكل خا�ض، يتعنّي على الطرف املتعاقد املطلوب اإليه ذلك 

اأب��دت اجلهة  اإذا  اأنظمته ويجب  اأو  اإجابة رغبته ما مل يتعار�ض ذلك مع قانونه 

الطالبة رغبتها �ضراحة – اإخطارها يف وقت منا�ضب مبكان وتاريخ تنفيذ االإنابة 

الق�ضائية حتى يت�ضنى لالأطراف املعنية اأو وكالئهم ح�ضور التنفيذ، وذلك وفقاً 

للحدود امل�ضموح بها يف قانون الطرف املتعاقد املطلوب اإليه التنفيذ.
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المادة )19(

األشخاص المطلوب سماع شهاداتهم

يكّلف االأ�ضخا�ض املطلوب �ضماع �ضهاداتهم باحل�ضور بالطرق املّتبعة لدى الطرف 

املتعاقد املطلوب اأداء ال�ضهادة لديه.

المادة )20(

األثر  القانوني لإلنابة القضائية

االتفاقية  الأحكام هذه  وفقاً  الق�ضائية  االإنابة  بطريق  يتّم  الذي  لالإجراء  يكون 

االأثر القانوين ذاته كما لو مّت اأمام اجلهة املخت�ضة لدى الطرف املتعاقد الطالب.

المادة )21(

رسوم أو مصروفات تنفيذ اإلنابة القضائية

ال يرتب تنفيذ االإنابة الق�ضائية، احلّق يف اقت�ضاء اأية ر�ضوم اأو م�ضروفات فيما 

الطالب  يلتزم  التي  ال�ضهود  ونفقات  لها مقت�ضى،  ك��ان  اإن  اخل���رباء،  اأت��ع��اب  ع��دا 

باأدائها، وير�ضل بها بيان مع ملف االإنابة.

وللطرف املتعاقد املطلوب اإليه تنفيذ االإنابة الق�ضائية اأن يتقا�ضى حل�ضابه ووفقاً 

لقوانينه الر�ضوم املقّررة على االأوراق التي تقّدم اأثناء تنفيذ االإنابة.

الباب الرابع
حضور الشهود والخبراء 

في القضايا الجزائية

المادة )22(

حصانة الشهود والخبراء

كل �ضاهد اأو خبري اأياً كانت جن�ضيته يعلن باحل�ضور لدى االأطراف املتعاقدة 

ويح�ضر مبح�ّض اختياره لهذا الغر�ض اأمام الهيئات الق�ضائية لدى الطرف 

املتعاقد الطالب، يتمّتع بح�ضانة �ضد اّتخاذ اإجراءات جزائية بحّقه اأو القب�ض 

الطرف  اإقليم  دخوله  على  �ضابقة  اأحكام  تنفيذ  اأو  اأفعال  عن  حب�ضه  اأو  عليه 

املتعاقد الطالب.

ويتعنّي على الهيئة التي اأعلنت ال�ضاهد اأو اخلبري اإخطاره كتابة بهذه احل�ضانة 

بعد  اأو  اخلبري  ال�ضاهد  ه��ذه احل�ضانة عن  وت��زول  م��رة  قبل ح�ضوره الأول 

انق�ضاء 30 يوماً على تاريخ ا�ضتغناء الهيئات الق�ضائية لدى الطرف املتعاقد 

الطالب عن وجوده يف اإقليمه دون اأن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك 

الأ�ضباب خارجة عن اإرادته اأو اإذا عاد اإليه مبح�ض اختياره بعد اأن غادره.

المادة )23(

مصروفات سفر  وإقامة الشاهد والخبير

لل�ضاهد اأو اخلبري احلّق يف تقا�ضي م�ضروفات ال�ضفر واالإقامة وما فاته من اأجر 

باأتعابه نظري   املطالبة  للخبري  الطالب، كما يحّق  املتعاقد  الطرف  اأو ك�ضب من 

لدى  بها  املعمول  واالأنظمة  التعريفات  على  بناء  كله  ذلك  ويحّدد  براأيه  االإدالء 

الطرف املتعاقد الطالب.
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الطرف  اخلبريويدفع  اأو  لل�ضاهد  ت�ضتحّق  التي  املبالغ  االإع��الن  اأوراق  يف  وتبنّي 

املتعاقد الطالب مقدماً هذه املبالغ اإذا طلب ال�ضاهد اأو اخلبري ذلك.

المادة )24(

الشهود والخبراء المحبوسون

يلتزم كل طرف متعاقد بنقل ال�ضخ�ض املحبو�ض لديه الذي يتّم اإعالنه وفقاً الأحكام 

هذه االتفاقية للمثول اأمام الهيئة الق�ضائية لدى اأي طرف متعاقد اآخر يطلب �ضماع 

�ضهادته اأو راأيه بو�ضفه �ضاهداً اأو خبرياً ويتحّمل الطرف املتعاقد الطالب نفقات نقله.

يف  اأو  وق��ت  اأق��رب  يف  واإع��ادت��ه  حمبو�ضاً  باإبقائه  الطالب  املتعاقد  الطرف  ويلتزم 

االأجل الذي يحّدده الطرف املتعاقد املطلوب اإليه، وذلك مع مراعاة اأحكام املادة 

22 من هذه االتفاقية.

لهذه  وفقاً  لديه  املحبو�ض  ال�ضخ�ض  نقل  اإليه  املطلوب  املتعاقد  للطرف  ويجوز 

املادة، اأن يرف�ض نقله يف احلاالت االآتية:

اأ.اإذا كان وجوده �ضرورياً لدى الطرف املتعاقد املطلوب اإليه نقله ب�ضبب اإجراءات 

جزائية يجري اّتخاذها.

ب.اإذا كان من �ضاأن نقله اإىل طرف املتعاقد الطالب اإطالة مدة حب�ضه.

ج.اإذا كانت ثمة اعتبارات خا�ضة اأو اعتبارات ال ميكن التغّلب عليها حتول دون نقله 

اإىل الطرف املتعاقد الطالب.

الباب الخامس
االعتراف باألحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية 

واإلدارية وقضايا األحوال الشخصية وتنفيذها

المادة )25(

قوة األمر المقضي به

كانت ت�ضميته ي�ضدر  اأي��اً  الباب كل قرار  اأ.يق�ضد باحلكم يف معر�ض تطبيق هذا 

ة لدى اأحد  بناء على اإج��راءات ق�ضائية اأو والئية من حماكم اأو اأية جهة خمت�ضّ

االأطراف املتعاقدة.

ب.مع مراعاة ن�ّض املادة )30( من هذه االتفاقية يعرتف كل من االأطراف املتعاقدة 

املدنية مبا يف  الق�ضايا  اآخ��ر يف  اأي طرف متعاقد  ال�ضادرة عن حماكم  باالأحكام 

ذلك االأحكام املتعّلقة باحلقوق املدنية ال�ضادرة عن حماكم جزائية، ويف الق�ضايا 

االأمر  لقوة  احلائزة  ال�ضخ�ضية،  االأح��وال  وق�ضايا  االإداري��ة،  والق�ضايا  التجارية 

املق�ضي به وينّفذها يف اإقليمه وفق االإجراءات املتعّلقة بتنفيذ االأحكام املن�ضو�ض 

اإذا كانت حماكم الطرف املتعاقد التي اأ�ضدرت احلكم  عليها يف هذا الباب وذلك 

خمت�ضة طبقاً لقواعد االخت�ضا�ض الق�ضائي الدويل املقّررة لدى الطرف املتعاقد 

اأحكام هذا الباب، وكان  اأو خمت�ضة مبقت�ضى  اأو التنفيذ  اإليه االعرتاف  املطلوب 

التنفيذ ال يحتفظ  اأو  اإليه االعرتاف  املتعاقد املطلوب  النظام القانوين للطرف 

ملحاكمه اأو ملحاكم طرف اآخر دون غريها باالخت�ضا�ض باإ�ضدار احلكم.

ج.ال ت�ضري هذه املادة على:

اأو  االع��رتاف  اإليه  املطلوب  املتعاقد  الطرف  حكومة  �ضد  ت�ضدر  التي  -االأح��ك��ام 

التنفيذ اأو �ضد اأحد موظفيها عن اأعمال قام بها اأثناء الوظيفة اأو ب�ضببها فقط.

-االأحكام التي يتنافى االعرتاف بها اأو تنفيذها مع املعاهدات واالتفاقات الدولية 
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املعمول بها لدى الطرف املتعاقد املطلوب اإليه التنفيذ.

-االإجراءات الوقتية والتحفظية واالأحكام ال�ضادرة يف ق�ضايا االإفال�ض وال�ضرائب 

والر�ضوم.

المادة )26(

االختصاص في حالة النزاع حول أهلية الشخص

 طالب التنفيذ أو حالته الشخصية

تقدمي  وقت  ال�ضخ�ض من مواطنيه  يكون  ال��ذي  املتعاقد  الطرف  تعترب حماكم 

الطلب خمت�ضة يف ق�ضايا االأهلية واالأحوال ال�ضخ�ضية اإذا كان النزاع يدور حول 

اأهلية هذا ال�ضخ�ض اأو حالته ال�ضخ�ضية.

المادة )27(

االختصاص في حالة الحقوق العينية

خمت�ضة  العقار  م��وق��ع  اإقليمه  يف  ي��وج��د  ال���ذي  املتعاقد  ال��ط��رف  حم��اك��م  تعترب 

بالف�ضل يف احلقوق العينية املتعّلقة به.

المادة )28(

حاالت اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم:

تعترب  االتفاقية  ه��ذه  م��ن   )27،26( امل��ادت��ني  يف  عليها  املن�ضو�ض  امل�ضائل  غ��ري  يف 

حماكم الطرف املتعاقد الذي �ضدر فيه احلكم خمت�ضة يف احلاالت االآتية:

)افتتاح  ال��دع��وى  يف  النظر  وق��ت  اإقامته  حمل  اأو  عليه  املدعى  موطن  ك��ان  اأ.اإذا 

الدعوى( يف اإقليم ذلك الطرف املتعاقد.

ب.اإذا كان للمدعى عليه وقت النظر يف الدعوى )افتتاح الدعوى( حمل اأو فرع ذو 

�ضبغة جتارية اأو �ضناعية اأو غري ذلك يف اإقليم ذلك الطرف املتعاقد وكانت قد 

اأقيمت عليه الدعوى لنزاع متعّلق مبمار�ضة ن�ضاط هذا املحل اأو الفرع.

اأو كان واجب التنفيذ لدى  ج.اإذا كان االلتزام التعاقدي مو�ضوع النزاع قد نّفذ، 

لذلك الطرف املتعاقد مبوجب اتفاق �ضريح اأو �ضمني بني املّدعي واملدعى عليه.

د.يف حاالت امل�ضوؤولية غري العقدية، اإذا كان الفعل امل�ضتوجب للم�ضوؤولية قد وقع 

يف اإقليم ذلك الطرف املتعاقد.

ه�.اإذا كان املدعى عليه قد قبل اخل�ضوع �ضراحة الخت�ضا�ض حماكم ذلك الطرف 

على  االت��ف��اق  طريق  عن  اأو  خمتار  موطن  تعيني  طريق  عن  ك��ان  �ضواء  املتعاقد 

اخت�ضا�ضها متى كان قانون ذلك الطرف املتعاقد ال يحرم مثل هذا االتفاق.

و.اإذا اأبدى املدعى عليه دفاعه يف مو�ضوع الدعوى دون اأن يدفع بعدم اخت�ضا�ض 

املحكمة املرفوع اأمامها النزاع.

ز.اإذا تعّلق االأمر بطلبات عار�ضة وكانت هذه املحاكم قد اعتربت خمت�ضة بنظر 

الطلب االأ�ضلي مبوجب ن�ّض هذه املادة.

المادة )29(

مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف بالحكم أو تنفيذه 

عند بحث األسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد اآلخر.

اأو تنفيذه، عند بحث  اإليه االع��رتاف باحلكم  املتعاقد املطلوب  تتقّيد حماكم الطرف 

االأ�ضباب التي بني عليها اخت�ضا�ض حماكم الطرف املتعاقد االآخر بالوقائع الواردة يف 

احلكم التي ا�ضتند اإليها يف تقرير االخت�ضا�ض وذلك ما مل يكن احلكم قد �ضدر غيابياً.
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المادة )30(

حاالت رفض االعتراف بالحكم:

يرف�ض االعرتاف باحلكم يف احلاالت االآتية:

اأ.اإذا كان خمالفاً الأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية اأو اأحكام الد�ضتور اأو النظام العام اأو 

االآداب يف الطرف املتعاقد املطلوب اإليه االعرتاف.

اإع��الن��اً  احلكم  اأو  بالدعوى  عليه  املحكوم  اخل�ضم  يعلن  ومل  غيابياً  ك��ان  ب.اإذا 

�ضحيحاً ميكنه من الدفاع عن نف�ضه.

اخلا�ضة  االع���رتاف  اإليه  املطلوب  املتعاقد  الطرف  قانون  قواعد  ت��راِع  مل  ج.اإذا 

بالتمثيل القانوين لالأ�ضخا�ض عدميي االأهلية اأو ناق�ضها.

د.اإذا النزاع ال�ضادر يف �ضاأنه احلكم املطلوب االع��رتاف به حماًل حلكم �ضادر يف 

املو�ضوع بني اخل�ضوم اأنف�ضهم ويتعّلق بذات احلّق حماًل و�ضبباً وحائزاً لقوة االأمر 

اأو لدى طرف متعاقد  اإليه االع��رتاف  املق�ضي به لدى الطرف املتعاقد املطلوب 

ثالث، ومعرتفاً به لدى الطرف املتعاقد املطلوب اإليه االعرتاف.

�ضاأنه احلكم املطلوب االع���رتاف به حم��اًل لدعوى  ال�ضادر يف  ال��ن��زاع  ك��ان  ه����.اإذا 

منظورة اأمام اإحدى حماكم الطرف املتعاقد املطلوب اإليه االعرتاف بني اخل�ضوم 

اإىل حماكم  اأنف�ضهم ويتعّلق بذات احلّق حماًل و�ضبباً، وكانت الدعوى قد رفعت 

هذا الطرف املتعاقد االأخري يف تاريخ �ضابق على عر�ض النزاع على حمكمة الطرف 

املتعاقد التي �ضدر عنها احلكم املُ�ضار اإليه وللجهة الق�ضائية التي تنظر يف طلب 

التنفيذ طبقاً لن�ّض هذه املادة اأن تراعى القواعد القانونية يف بلدها.

المادة )31(

تنفيذ الحكم

اأ.ي��ك��ون احل��ك��م ال�����ض��ادر م��ن حم��اك��م اأح���د االأط����راف املتعاقدة وامل��ع��رتف ب��ه من 

االأطراف املتعاقدة االأخرى طبقاً الأحكام هذه االتفاقية، قاباًل للتنفيذ لدى ذلك 

التابعة له  الطرف املتعاقد االآخر متى كان قاباًل للتنفيذ لدى الطرف املتعاقد 

املحكمة التي اأ�ضدرته.

الطرف  لقانون  تنفيذه  اأو  باحلكم  ب��االع��رتاف  اخلا�ضة  االإج����راءات  ب.تخ�ضع 

التي ال تق�ضي فيها  اإليه االع��رتاف باحلكم، وذل��ك يف احل��دود  املتعاقد املطلوب 

االتفاقية بغري ذلك.

المادة )32(

مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد

المطلوب إليه االعتراف بالحكم أو تنفيذه

اإليه  املطلوب  املتعاقد  الطرف  ل��دى  املخت�ضة  الق�ضائية  الهيئة  مهمة  تقت�ضر 

فيه  توافرت  قد  ك��ان احلكم  اإذا  التحّقق مما  تنفيذه، على  اأو  باحلكم  االع��رتاف 

ال�ضروط املن�ضو�ض عليها يف هذه االتفاقية وذلك دون التعّر�ض لفح�ض املو�ضوع 

وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نف�ضها وتثبت النتيجة يف قرارها.

اإليه االعرتاف  املطلوب  املتعاقد  الطرف  املخت�ضة لدى  الق�ضائية  الهيئة  وتاأمر 

الالزمة  التدابري  باّتخاذ  بالتنفيذ  اأم��ره��ا  اإ���ض��دار  عند  االقت�ضاء  ح��ال  باحلكم 

لت�ضبغ على احلكم القوة التنفيذية نف�ضها التي تكون له لو  اأنه �ضدر من الطرف 

املتعاقد الذي ُيراد تنفيذه لديه.

ويجوز اأن ين�ضب طلب االأمر بالتنفيذ على منطوق احلكم كله اأو بع�ضه اإن كان 

قاباًل للتجزئة.
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المادة )33(

اآلثار المترّتبة على األمر بالتنفيذ

ت�ضري اآثار  االأمر بالتنفيذ على جميع اأطراف الدعوى املقيمني يف اإقليم الطرف 

املتعاقد الذي �ضدر فيه.

المادة )34(

المستندات الخاصة بطلب االعتراف بالحكم أو تنفيذه

يجب على اجلهة التي تطلب االعرتاف باحلكم لدى اأي من االأطراف املتعاقدة 

االأخرى تقدمي ما يلي:

ة. اأ.�ضورة كاملة ر�ضمية من احلكم م�ضدقاً على التوقيعات فيها من اجلهة املخت�ضّ

ب.�ضهادة باأن احلكم اأ�ضبح نهائياً وحائزاً لقوة االأمر املق�ضي به ما مل يكن ذلك 

من�ضو�ضاً عليه يف احلكم ذاته.

ج.�ضورة من م�ضتند تبليغ احلكم م�ضّدقاً عليها مبطابقتها لالأ�ضل اأو اأي م�ضتند 

ال�ضادر فيها  بالدعوى  اإعالناً �ضحيحاً  املدعى عليه  اإعالن  اإثبات  �ضاأنه  اآخر من 

احلكم وذلك يف حالة احلكم الغيابي.

اأعاله �ضورة م�ضّدقة  اإىل الوثائق املذكورة  ويف حالة طلب تنفيذ احلكم ي�ضاف 

من احلكم القا�ضي بوجوب التنفيذ.

ويجب اأن تكون امل�ضتندات املبّينة يف هذه املادة موقعاً عليها ر�ضمياً وخمتومة بخامت 

اأخ��رى، با�ضتثناء  اأية جهة  اإىل الت�ضديق عليها من  املحكمة املخت�ضة دون حاجة 

املن�ضو�ض عليه يف البند )اأ( من هذه املادة.

المادة )35(

الصلح أمام الهيئات المختصة

الأحكام  طبقاً  املخت�ضة  الق�ضائية  الهيئات  اأم��ام  اإثباته  يتّم  ال��ذي  ال�ضلح  يكون 

هذه االتفاقية لدى اأي من االأطراف املتعاقدة معرتفاً به ونافذاً يف �ضائر اأقاليم 

لدى  التنفيذي  ال�ضند  ق��وة  له  اأن  التحّقق من  بعد  االأخ��رى  املتعاقدة  االأط���راف 

اأحكام  تخالف  ن�ضو�ض  على  ي�ضتمل  ال  واأن���ه  فيه،  عقد  ال��ذي  املتعاقد  ال��ط��رف 

الطرف  لدى  االآداب  اأو  العام  النظام  اأو  الد�ضتور  اأحكام  اأو  االإ�ضالمية  ال�ضريعة 

املتعاقد املطلوب اإليه االعرتاف بال�ضلح اأو تنفيذه.

�ضورة  ت��ق��ّدم  اأن  تنفيذه  اأو  بال�ضلح  االع���رتاف  تطلب  التي  اجلهة  على  ويتعنّي 

معتمدة منه و�ضهادة ر�ضمية من اجلهة الق�ضائية التي اأثبتته تفيد اأنه حائز لقوة 

ال�ضند التنفيذي.

وتطّبق يف هذه احلالة الفقرة الثالثة من املادة 34 من هذه االتفاقية.

المادة )36(

السندات التنفيذية

ال�ضندات التنفيذية لدى الطرف املتعاقد التي اأبرمت يف اإقليمه يوؤمر بتنفيذها 

لالأحكام  بالن�ضبة  املّتبعة  ل��الإج��راءات  طبقاً  االأخ���رى  املتعاقدة  االأط���راف  ل��دى 

اأال يكون يف تنفيذها ما  االإج��راءات وي�ضرتط  لتلك  اإذا كانت خا�ضعة  الق�ضائية 

يتعار�ض مع اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية اأو الد�ضتور اأو النظام العام اأو  االآداب لدى 

الطرف املتعاقد املطلوب اإليه التنفيذ.

الطرف  ل��دى  وتنفيذه  موّثق  ب�ضند  االع���رتاف  تطلب  التي  اجلهة  على  ويتعنّي 

املتعاقد االآخر اأن تقّدم �ضورة ر�ضمية منه خمتومة بخامت املوثق اأو مكتب التوثيق 

م�ضّدقاً عليها، اأو �ضهادة �ضادرة منه تفيد اأن امل�ضتند حائز  لقوة ال�ضند التنفيذي.
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وتطّبق يف هذه احلالة الفقرة الثالثة من املادة )34( من هذه االتفاقية.

المادة )37(

أحكام المحكمين

مع عدم االإخالل بن�ّض املادتني )28 و30( من هذه االتفاقية يعرتف باأحكام املحكمني 

وتنّفذ لدى اأي من االأطراف املتعاقدة بنف�ض الكيفية املن�ضو�ض عليها يف هذا الباب 

وال  لديه  التنفيذ  املطلوب  املتعاقد  الطرف  ل��دى  القانونية  القواعد  مراعاة  مع 

اأن  التنفيذ  اإليه  املطلوب  املتعاقد  الطرف  لدى  املخت�ضة  الق�ضائية  للهيئة  يجوز 

تبحث يف مو�ضوع التحكيم وال اأن ترف�ض تنفيذ احلكم اإاّل يف احلاالت االآتية:

اأ.اإذا كان قانون الطرف املتعاقد املطلوب اإليه االعرتاف اأو تنفيذ احلكم ال يجيز 

حّل مو�ضوع النزاع عن طريق التحكيم.

ب.اإذا كان حكم املحكمني �ضادراً تنفيذاً ل�ضرط اأو لعقد حتكيم باطل اأو مل ي�ضبح نهائياً.

ج.اإذا كان املحكمون غري خمت�ضني طبقاً لعقد اأو �ضرط التحكيم اأو طبقاً للقانون 

الذي �ضدر حكم املحكمني على مقت�ضاه.

د.اإذا كان اخل�ضوم مل يعلنوا باحل�ضور على الوجه ال�ضحيح.

ه�.اإذا كان يف حكم املحكمني ما يخالف اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية اأو النظام العام 

اأو االآداب لدى الطرف املتعاقد املطلوب اإليه التنفيذ.

ويتعنّي على اجلهة التي تطلب االعرتاف بحكم املحكمني وتنفيذه اأن تقّدم �ضورة 

معتمدة من احلكم م�ضحوبة ب�ضهادة �ضادرة من اجلهة الق�ضائية تفيد حيازته 

للقوة التنفيذية.

ويف حالة وجود اتفاق �ضحيح مكتوب قبل االأطراف مبوجبه للخ�ضوع الخت�ضا�ض 

املحكمني وذلك للف�ضل يف نزاع معنّي اأو فيما قد ين�ضاأ بني الطرفني من منازعات 

يف عالقة قانونية معينة يجب تقدمي �ضورة معتمدة من االتفاق امل�ضار اإليه.

الباب السادس
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم

المادة )38(

األشخاص الموّجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم

لديه  املوجودين  االأ�ضخا�ض  ي�ضلم  اأن  املتعاقدة  االأط���راف  من  ط��رف  كل  يتعّهد 

املوجه اإليهم اتهام من اجلهات املخت�ضة اأو املحكوم عليهم من الهيئات الق�ضائية 

لدى اأي من االأطراف املتعاقدة االأخرى وذلك وفقاً للقواعد وال�ضروط الواردة يف 

هذا الباب.

المادة )39(

تسليم المواطنين

ت�ضليم مواطنيه ويتعّهد  اأن ميتنع عن  املتعاقدة  االأط��راف  يجوز لكل طرف من 

منهم  يرتكب  من  �ضد  االتهام  بتوجيه  اخت�ضا�ضه،  اإليها  ميتّد  التي  احل��دود  يف 

اأي من االأط��راف املتعاقدة االأخ��رى جرائم معاقباً عليها يف قانون كل من  لدى 

الدولتني بعقوبة �ضالبة للحرية مّدتها �ضنة اأو بعقوبة اأ�ضّد لدى اأي من الطرفني 

املتعاقدين وذلك اإذا ما وجه اإليه الطرف املتعاقد االآخر طلباً باملالحقة م�ضحوباً 

الطرف  ويحاط  حيازته  يف  تكون  التي  واملعلومات  واالأ���ض��ي��اء  والوثائق  بامللفات 

املتعاقد الطالب علماً مبا مّت يف �ضاأن طلبه.

وحتّدد اجلن�ضية يف تاريخ وقوع اجلرمية املطلوب من اأجلها الت�ضليم.
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المادة )40(

األشخاص الواجب تسليمهم

يكون الت�ضليم واجباً بالن�ضبة لالأ�ضخا�ض االآتي بيانهم:

اأ.من وّجه اإليهم االتهام عن اأفعال معاقب عليها مبقت�ضى قوانني كل من الطرفني 

�ضالبة للحرية مّدتها  الت�ضليم بعقوبة  اإليه  الت�ضليم واملطلوب  املتعاقدين طالب 

�ضنة اأو بعقوبة اأ�ضّد يف قانون اأي من الطرفني اأياً كان احلّدان االأق�ضى واالأدنى يف 

تدّرج العقوبة املن�ضو�ض عليها.

ب.من وّجه اإليهم االتهام عن اأفعال غري معاقب عليها يف قوانني الطرف املتعاقد 

املتعاقد  الطرف  ل��دى  لالأفعال  امل��ق��ّررة  العقوبة  كانت  اأو  الت�ضليم  اإليه  املطلوب 

اإذا كان  اإليه الت�ضليم  طالب الت�ضليم ال نظري لها لدى الطرف املتعاقد املطلوب 

االأ�ضخا�ض املطلوبون من مواطني الطرف املتعاقد طالب الت�ضليم اأو من مواطني 

طرف متعاقد اآخر يقّرر نف�ض العقوبة.

ج.من حكم عليهم ح�ضورياً اأو غيابياً من حماكم الطرف املتعاقد الطالب بعقوبة 

�ضالبة للحرية ملدة �ضنة اأو بعقوبة اأ�ضّد عن اأفعال معاقب عليها مبقت�ضى قانون 

الطرف املتعاقد املطلوب اإليه الت�ضليم.

د.من حكم عليه ح�ضورياً اأو غيابياً من حماكم الطرف املتعاقد الطالب عن فعل 

غري معاقب عليه يف قوانني الطرف املتعاقد املطلوب اإليه الت�ضليم اأو بعقوبة ال 

نظري لها يف قوانينه، اإذا كان من مواطني الطرف املتعاقد طالب الت�ضليم اأو من 

مواطني طرف متعاقد اآخر يقّرر نف�ض العقوبة.

المادة )41(

الجرائم التي ال يجوز فيها التسليم

ال يجوز الت�ضليم يف احلاالت االآتية:

القواعد  مبقت�ضى  معتربة  الت�ضليم  اأج��ل��ه��ا  م��ن  امل��ط��ل��وب  اجل��رمي��ة  ك��ان��ت  اأ.اإذا 

القانونية النافذة لدى الطرف املتعاقد املطلوب اإليه الت�ضليم جرمية لها �ضبغة 

�ضيا�ضية.

ب.اإذا كانت اجلرمية املطلوب من اأجلها الت�ضليم تنح�ضر  يف االإخ��الل بواجبات 

ع�ضكرية.

الطرف  اإقليم  يف  ارتكبت  قد  الت�ضليم  اأجلها  من  املطلوب  اجلرمية  كانت  ج.اإذا 

مب�ضالح  اأ���ض��ّرت  قد  اجلرمية  ه��ذه  كانت  اإذا  اإاّل  الت�ضليم  اإليه  املطلوب  املتعاقد 

هذه  مرتكبي  تتبع  على  تن�ّض  قوانينه  وكانت  الت�ضليم  طالب  املتعاقد  الطرف 

اجلرائم ومعاقبتهم.

د.اإذا كانت اجلرمية قد �ضدر ب�ضاأنها حكم نهائي )مكت�ضب الدرجة القطعية( لدى 

الطرف املتعاقد املطلوب اإليه الت�ضليم.

ه�.اإذا كانت الدعوى عند و�ضول طلب الت�ضليم قد انق�ضت اأو العقوبة قد �ضقطت 

مب�ضّي املدة طبقاً لقانون الطرف املتعاقد طالب الت�ضليم.

و.اإذا كانت اجلرمية قد ارتكبت خارج اإقليم الطرف املتعاقد الطالب من �ضخ�ض ال 

يحمل جن�ضيته وكان قانون الطرف املتعاقد املطلوب اإليه الت�ضليم ال يجيز توجيه 

االتهام عن مثل هذه اجلرمية اإذا ارتكبت خارج اإقليمه من مثل هذا ال�ضخ�ض.

ز.اإذا �ضدر عفو لدى الطرف املتعاقد الطالب.

ح.اإذا كان قد �ضبق توجيه االتهام ب�ضاأن اأية جرمية لدى الطرف املتعاقد املطلوب 

اإليه الت�ضليم اأو كان قد �ضبق �ضدور حكم ب�ضاأنها لدى طرف متعاقد ثالث.

ال�ضيا�ضية  ال�ضبغة  ذات  اجلرائم  من  تعترب  ال  االتفاقية  هذه  اأحكام  تطبيق  ويف 
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املُ�ضار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة ولو كانت بهدف �ضيا�ضي اجلرائم االآتية:

اأو  اأ�ضولهم  اأو  زوجاتهم  اأو  املتعاقدة  االأط���راف  وروؤ���ض��اء  ملوك  على  1.التعّدي 

فروعهم.

2.التعّدي على اأولياء العهد اأو نواب الروؤ�ضاء لدى االأطراف املتعاقدة.

3.القتل العمد وال�ضرقة امل�ضحوبة باإكراه �ضد االأفراد ال�ضلطات اأو و�ضائل النقل 

واملوا�ضالت.

المادة )42(

طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته

يقّدم طلب الت�ضليم كتابة من اجلهة املخت�ضة لدى الطرف املتعاقد طالب الت�ضليم 

اإىل اجلهة املخت�ضة لدى الطرف املتعاقد املطلوب اإليه الت�ضليم ويجب اأن يرفق 

الطلب مبا ياأتي.

ل عن هوية ال�ضخ�ض املطلوب ت�ضليمه واأو�ضافه وجن�ضيته و�ضورته  اأ.بيان مف�ضّ

اإن اأمكن.

ب.اأمر القب�ض على ال�ضخ�ض املطلوب ت�ضليمه اأو اأية وثيقة اأخرى لها نف�ض القوة 

ة اأو اأ�ضل حكم االإدانة ال�ضادر  طبقاً لالأو�ضاع املقّررة  �ضادرة من اجلهات املخت�ضّ

يف قانون الطرف املتعاقد الطالب اأو �ضورة ر�ضمية له م�ضّدقاً عليها من اجلهة 

املخت�ضة لدى الطرف املتعاقد الطالب.

اأجلها  م��ن  الت�ضليم  املطلوب  االأف��ع��ال  ارت��ك��اب  وم��ك��ان  ت��اري��خ  تت�ضمن  ج.م��ذك��رة 

وتكييفها واملقت�ضيات ال�ضرعية اأو القانونية املّطبقة عليها مع ن�ضخة معتمدة من 

هذه املقت�ضيات وبيان من �ضلطة التحقيق باالأدلة القائمة �ضد ال�ضخ�ض املطلوب 

ت�ضليمه.

المادة )43(

توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفًا مؤقتًا

يجوز يف اأحوال اال�ضتعجال وبناًء على طلب اجلهة املخت�ضة لدى الطرف املتعاقد 

و�ضول  اإىل حني  وذلك  موؤقتاً  وتوقيفه  املطلوب  ال�ضخ�ض  على  القب�ض  الطالب 

طلب  ويبلغ  االتفاقية  ه��ذه  من   )42( امل��ادة  يف  املبّينة  وامل�ضتندات  الت�ضليم  طلب 

القب�ض اأو التوقيف املوؤقت اإىل اجلهة املخت�ضة لدى الطرف املتعاقد املطلوب اإليه 

الت�ضليم اأما مبا�ضرة بطريق الربيد اأو الربق واأما باأية و�ضيلة اأخرى ميكن اإثباتها 

كتابة ويجب اأن يت�ضّمن الطلب االإ�ضارة اإىل وجود اإحدى الوثائق املن�ضو�ض عليها 

وبيان  الت�ضليم  اإر���ض��ال طلب  نّية  االإف�ضاح عن  امل��ادة )42(، مع  البند )ب( من  يف 

اجلرمية املطلوب عنها الت�ضليم والعقوبة املقّررة لها اأو املحكوم بها، وزمان ومكان 

اأمكن  الّدقة ما  ت�ضليمه على وجه  املطلوب  ال�ضخ�ض  واأو�ضاف  ارتكاب اجلرمية، 

ريثما ي�ضل الطلب م�ضتوفياً �ضرائطه القانونية طبقاً الأحكام املادة )42( من هذه 

االتفاقية وحتاط اجلهة الطالبة دون تاأخري  مبا اّتخذ من اإجراءات ب�ضاأن طلبها.

المادة )44(

اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه

يجب االإفراج عن ال�ضخ�ض املطلوب ت�ضليمه اإذا مل يتلَق الطرف املتعاقد املطلوب 

اإليه الت�ضليم خالل 30 يوماً من تاريخ القب�ض عليه، الوثائق املبينة يف البند )ب( 

من املادة )42( من هذه االتفاقية اأو طلباً با�ضتمرار التوقيف املوؤقت.

وال يجوز باأية حال اإن جتاوز مدة التوقيف املوؤقت 60 يوماً من تاريخ بدئه.

ويجوز يف اأي وقت االإف��راج عن ال�ضخ�ض املطلوب ت�ضليمه على اأن يّتخذ الطرف 

للحيلولة  يراها �ضرورية  التي  االإج��راءات  الت�ضليم جميع  اإليه  املطلوب  املتعاقد 

دون فراره.
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جديد  من  عليه  القب�ض  من  ت�ضليمه،  املطلوب  ال�ضخ�ض  عن  االإف���راج  مينع  وال 

وت�ضليمه اإذا ما ا�ضتكمل طلب الت�ضليم فيما بعد.

المادة )45(

اإليضاحات التكميلية

اإذا تبنّي للطرف املتعاقد املطلوب اإليه الت�ضليم اأنه بحاجة اإىل اإي�ضاحات تكميلية 

ليتحّقق من توافر ال�ضروط املن�ضو�ض عليها يف هذا الباب وراأى من املمكن تدارك 

هذا النق�ض، يخطر بذلك الطرف املتعاقد الطالب قبل رف�ض الطلب وللطرف 

املتعاقد املطلوب اإليه الت�ضليم حتديد ميعاد جديد للح�ضول على هذه االإي�ضاحات.

المادة )46(

تعّدد طلبات التسليم

اإذا تعّددت طلبات الت�ضليم من اأطراف متعاقدة خمتلفة عن جرمية واحدة فتكون 

االأولوية يف الت�ضليم للطرف املتعاقد الذي اأ�ضّرت اجلرمية مب�ضاحله ثم للطرف 

اإليه  املتعاقد الذي ارتكبت اجلرمية يف اإقليمه، ثم للطرف املتعاقد الذي ينتمي 

ارتكاب اجلرمية فاإذا احّتدت الظروف  ال�ضخ�ض املطلوب ت�ضليمه بجن�ضيته عند 

يف�ضل الطرف املتعاقد االأ�ضبق يف طلب الت�ضليم اأما اإذا كانت طلبات الت�ضليم عن 

جرائم متعّددة فيكون الرتجيح بينها ح�ضب ظروف اجلرمية وخطورتها واملكان 

الذي ارتكبت فيه.

وال حتول هذه املادة دون حّق الطرف املتعاقد املطلوب اإليه الت�ضليم يف الف�ضل يف 

املتعاقدة مبطلق حريته مراعياً يف  االأط��راف  اإليه من خمتلف  املقدمة  الطلبات 

ذلك جميع الظروف.

المادة )47(

تسليم األشياء المتحصلة عن الجريمة

 أو المستعملة فيها أو المتعّلقة بها

اإذا تقّرر ت�ضليم ال�ضخ�ض املطلوب ت�ضبط وت�ضّلم اإىل الطرف املتعاقد الطالب بناًء 

على طلبه االأ�ضياء املتح�ضلة من اجلرمية اأو امل�ضتعملة فيها اأو املتعّلقة بها والتي 

ميكن اأن تّتخذ دلياًل عليها والتي توجد يف حيازة ال�ضخ�ض املطلوب ت�ضليمه وقت 

القب�ض عليه اأو التي تك�ضف فيما بعد.

ويجوز ت�ضليم االأ�ضياء امل�ضار اإليها حتى ولو مل يتّم ت�ضليم ال�ضخ�ض املطلوب ب�ضبب 

هربه اأو وفاته وكل ذلك مع االحتفاظ باحلقوق املكت�ضبة للطرف املتعاقد املطلوب 

القوانني  باأحكام  االإخ���الل  ع��دم  وم��ع  االأ�ضياء  ه��ذه  على  للغري  اأو  الت�ضليم  اإليه 

الطرف  اإىل  رّده��ا  ويجب  الت�ضليم  اإليه  املطلوب  املتعاقد  الطرف  ل��دى  النافذة 

اأجل  اأقرب  املتعاقد الطالب يف  الت�ضليم على نفقة الطرف  اإليه  املتعاقد املطلوب 

متى ثبتت هذه احلقوق وذلك عقب االنتهاء من اإجراءات االتهام التي يبا�ضرها 

الطرف املتعاقد الطالب.

ويجوز للطرف املتعاقد املطلوب اإليه الت�ضليم االحتفاظ موؤقتاً باالأ�ضياء امل�ضبوطة 

اإذا راأى حاجته اإليه يف اإجراءات جزائية كما يجوز له عند اإر�ضالها اأن يحتفظ باحلّق 

يف ا�ضرتدادها لنف�ض ال�ضبب مع التعّهد باإعادتها بدوره عندما يت�ضنى له ذلك.

المادة )48(

الفصل في طلبات التسليم

تف�ضل اجلهة املخت�ضة لدى كل طرف من االأطراف املتعاقدة يف طلبات الت�ضليم 

املقّدمة لها وفقاً للقانون النافذة وقت تقدمي الطلب.

ويخرب الطرف املتعاقد املطلوب اإليه الت�ضليم اجلهة املخت�ضة لدى الطرف املتعاقد 
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الطالب بقراره يف هذا ال�ضاأن ويجب ت�ضبيب طلب الرف�ض الكّلي اأو اجلزئي ويف 

حالة القبول يحاط الطرف املتعاقد الطالب علماً مبكان وتاريخ الت�ضليم وعلى 

اأن يت�ضّلم ال�ضخ�ض املطلوب بوا�ضطة رجاله يف التاريخ  الطرف املتعاقد الطالب 

املحّددين  املكان والتاريخ  ال�ضخ�ض يف  ت�ضّلم  يتّم  فاإذا مل  املحّددين لذلك  واملكان 

يجوز االإف��راج عنه بعد مرور 15 يوماً على هذا التاريخ، وعلى اأية حال فاإنه يتّم 

االإفراج عنه بانق�ضاء 30 يوماً على التاريخ املحّدد للت�ضليم دون متامه، وال جتوز 

املطالبة بت�ضليمه مرة اأخرى عن الفعل اأو االأفعال التي طلب من اأجلها الت�ضليم.

الطرف  ت�ضّلمه وجب على  اأو  ت�ضليمه  دون  ا�ضتثنائية  اإذا حالت ظ��روف  اأن��ه  على 

املتعاقد �ضاحب ال�ضاأن اأن يخرب الطرف املتعاقد االآخر بذلك قبل انق�ضاء االأجل 

ال�ضخ�ض عند  اأجل نهائي للت�ضليم يخلى �ضبيل  املتعاقدان على  ويّتفق الطرفان 

التي  االأفعال  اأو  الفعل  بت�ضليمه بعد ذلك عن نف�ض  املطالبة  انق�ضائه وال يجوز 

طلب من اأجلها الت�ضليم

المادة )49(

طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى 

لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.

عليه  حمكوماً  ك��ان  اأو  ت�ضليمه،  املطلوب  ال�ضخ�ض  اإىل  موّجه  اتهام  ثمة  ك��ان  اإذا 

التي طلب  تلك  الت�ضليم عن جرمية خالف  اإليه  املطلوب  املتعاقد  الطرف  لدى 

من اأجلها الت�ضليم، وجب على هذا الطرف املتعاقد رغم ذلك اأن يف�ضل يف طلب 

الت�ضليم، واأن يخرب الطرف املتعاقد الطالب بقراره فيه وفقاً لل�ضروط املن�ضو�ض 

عليها يف املادة )48( من هذه االتفاقية.

لدى  حماكمته  تنتهي  حتى  املطلوب  ال�ضخ�ض  ت�ضليم  ي��وؤّج��ل  القبول  حالة  ويف 

الطرف املتعاقد املطلوب اإليه الت�ضليم واإذا كان حمكوماً، حتى يتّم تنفيذ العقوبة 

ت عليه املادة )48( امل�ضار اإليها وال حتول  املحكوم بها ويتبع يف هذه احلالة ما ن�ضّ

اأحكام هذه املادة دون اإمكان اإر�ضال ال�ضخ�ض املطلوب موؤقتاً للمثول اأمام الهيئات 

الق�ضائية لدى الطرف املتعاقد الطالب على اأن يتعّهد �ضراحة باإعادته مبجّرد اأن 

ت�ضدر الهيئات الق�ضائية لديه قرارها يف �ضاأنه.

المادة )50(

وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة

 التي سّلم الشخص المطلوب من أجلها

ت�ضليمه  املطلوب  ال�ضخ�ض  ت�ضليم  وبعد  ال��دع��وى  اإج���راءات  �ضري   اأث��ن��اء  وق��ع  اإذا 

تعديل يف تكييف الفعل مو�ضوع اجلرمية التي �ضّلم ال�ضخ�ض املطلوب من اأجلها 

اإذا كانت العنا�ضر املكّونة للجرمية  اإاّل  اأو حماكمته  اإليه  فال يجوز توجيه اتهام 

بتكييفها اجلديد تبيح الت�ضليم.

المادة )51(

حسم مدة التوقيف المؤقت

حت�ضم مدة التوقيف املوؤّقت )التوقيف االحتياطي( احلا�ضل ا�ضتناداً اإىل املادة )43( 

امل�ضّلم لدى الطرف  ال�ضخ�ض  اأية عقوبة يحكم بها على  من هذه االتفاقية من 

املتعاقد طالب الت�ضليم.

المادة )52(

محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير  التي سّلم من أجلها

حب�ضه  اأو  ح�ضورياً  حماكمته  اأو  �ضّلم  ال��ذي  ال�ضخ�ض  اإىل  اتهام  توجيه  يجوز  ال 

تنفيذاً لعقوبة حمكوم بها عن جرمية �ضابقة على تاريخ الت�ضليم غري تلك التي 
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�ضّلم من اأجلها واجلرائم املرتبطة بها اأو اجلرائم التي ارتكبها بعد الت�ضليم اإاّل يف 

احلاالت االآتية:

اأ.اإذا كان ال�ضخ�ض امل�ضّلم قد اأتيحت له حرية وو�ضيلة اخلروج من اإقليم الطرف 

املتعاقد امل�ضّلم اإليه ومل يغادره خالل 30 يوماً بعد االإفراج عنه نهائياً اأو خرج منه 

وعاد اإليه باختياره.

ب.اإذا وافق على ذلك الطرف املتعاقد الذي �ضّلمه وذلك ب�ضرط تقدمي طلب جديد 

ومبح�ضر  االتفاقية  ه��ذه  من   )42( امل��ادة  يف  عليها  املن�ضو�ض  بامل�ضتندات  مرفق 

اإىل  فيه  وي�ضار  الت�ضليم  ام��ت��داد  ب�ضاأن  امل�ضّلم  ال�ضخ�ض  اأق���وال  يت�ضمن  ق�ضائي 

اإىل اجلهات املخت�ضة لدى الطرف  اأتيحت له فر�ضة تقدمي مذكرة بدفاعه  اأنه 

املتعاقد املطلوب اإليه الت�ضليم.

المادة )53(

تسليم الشخص إلى دولة ثالثة

ال يجوز لطرف متعاقد ت�ضليم ال�ضخ�ض امل�ضّلم اإليه اإىل دولة ثالثة، يف غري احلالة 

املن�ضو�ض عليها يف البند )اأ( من املادة )52( من هذه االتفاقية اإاّل بناًء على موافقة 

الطرف املتعاقد الذي �ضّلمه اإليه ويف هذه احلالة يقّدم الطرف املتعاقد املطلوب 

اإليه الت�ضليم طلباً اإىل الطرف املتعاقد الذي ت�ضّلم منه ال�ضخ�ض مرفقاً به ن�ضخة 

من الوثائق املقدمة من الدولة الثالثة.

المادة )54(

تسهيل مرور األشخاص المقّرر تسليمهم

توافق االأطراف املتعاقدة على مرور ال�ضخ�ض املقّرر ت�ضليمه اإىل اأي منها من دولة 

الطلب  يكون  اأن  ويجب  اإليها،  يوّجه  طلب  على  بناًء  وذل��ك  اإقليمها  عرب  اأخ��رى 

اإىل  ت��وؤّدي  اأن  اأن االأمر متعّلق بجرمية ميكن  بامل�ضتندات الالزمة الإثبات  موؤّيداً 

الت�ضليم طبقاً الأحكام هذه االتفاقية.

القواعد  تتبع  ت�ضليمه  املقّرر  ال�ضخ�ض  لنقل  اجلوية  الطرق  ا�ضتخدام  حالة  ويف 

االآتية:

باإخطار  الطالب  املتعاقد  الطرف  يقوم  الطائرة  هبوط  املقّرر  من  يكن  مل  اأ.اإذا 

الدولة التي �ضتعرب الطائرة ف�ضاءها بوجود امل�ضتندات املن�ضو�ض عليها يف املادة 

املتعاقد  للطرف  يجوز  اال�ضطراري  الهبوط  حالة  ويف  االتفاقية  هذه  من   )42(

على  القب�ض  اإل��ق��اء  طلب  االتفاقية  ه��ذه  م��ن   )43( امل���ادة  الأح��ك��ام  طبقاً  الطالب 

ال�ضخ�ض املقّرر ت�ضليمه ريثما يوّجه طلباً باملرور وفقاً لل�ضروط املن�ضو�ض عليها 

يف الفقرة االأوىل من هذه املادة اإىل الدولة التي هبطت يف اأرا�ضيها.

ب.اإذا كان من املقّرر هبوط الطائرة وجب على الطرف املتعاقد الطالب اأن يقّدم 

طلباً باملرور ويف حالة ما اإذا كانت الدولة املطلوب اإليها املوافقة على املرور تطالب 

هي االأخرى بت�ضليمه فال يتّم هذا املرور اإاّل بعد اتفاق الطرف املتعاقد الطالب 

وتلك الدولة ب�ضاأنه.

المادة )55(

تنفيذ األحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية

 لدى الطرف المتعاقد الموجود في إقليمه المحكوم عليه

يجوز تنفيذ االأحكام القا�ضية بعقوبة �ضالبة للحرية ملدة تقّل عن �ضنة يف اإقليم 

اأحد االأطراف املتعاقدة املوجودة فيه املحكوم عليه بناًء على طلب الطرف املتعاقد 

املطلوب  املتعاقد  والطرف  عليه  املحكوم  ذلك  على  واف��ق  اإذا  احلكم  اأ�ضدر  ال��ذي 

لديه التنفيذ.
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المادة )56(

مصروفات التسليم

على  املرتّتبة  امل�ضروفات  جميع  الت�ضليم  اإليه  املطلوب  املتعاقد  الطرف  يتحّمل 

الطالب  املتعاقد  ال��ط��رف  ويتحّمل  اأرا���ض��ي��ه  ف��وق  ت��ت��ّم  ال��ت��ي  الت�ضليم  اإج����راءات 

امل�ضروفات مرور ال�ضخ�ض خارج اإقليم الطرف املتعاقد املطلوب اإليه الت�ضليم.

اإىل  امل�ضلم  ال�ضخ�ض  ع��ودة  م�ضروفات  جميع  الطالب  املتعاقد  الطرف  ويتحّمل 

املكان الذي كان فيه وقت ت�ضليمه اإذا ثبت عدم م�ضوؤوليته اأو حكم برباءته.

المادة )57(

تنسيق إجراءات طلب التسليم 

مع المكتب العربي للشرطة الجنائية

تتوىل االأطراف املتعاقدة تن�ضيق اإجراءات طلب الت�ضليم املن�ضو�ض عليها يف هذه 

اجلرمية  �ضد  االجتماعي  للدفاع  العربية  املنظمة  وب��ني  بينها  فيما  االتفاقية 

املعنية  االت�����ض��ال  �ضعب  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك  اجلنائية(  لل�ضرطة  ال��ع��رب��ي  )امل��ك��ت��ب 

اإليه  املطلوب  املتعاقد  الطرف  املنظمة وعلى  اإن�ضاء  اتفاقية  واملن�ضو�ض عليها يف 

ال�ضادر يف  القرار  ب�ضورة من  اجلنائية  لل�ضرطة  املنظمة  مكتب  اإخطار  الت�ضليم 

�ضاأن طلب الت�ضليم.

الباب السابع
تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم
لدى الدول التي ينتمون إليها

المادة )58(

شروط التنفيذ

وال�ضادرة  )النهائية(  القطعية  الدرجة  املكت�ضبة  اجلزائية  االأحكام  تنفيذ  يجوز 

لدى اأحد االأطراف املتعاقدة يف اإقليم اأي من االأطراف االأخرى الذي يكون املحكوم 

عليه من مواطنيه، بناًء على طلبه، اإذا توافرت ال�ضروط االآتية:

اأ.اأن تكون العقوبة املحكوم بها �ضالبة للحرية ال تقّل مدتها اأو املدة املتبقية منها 

اأو القابلة للتنفيذ عن �ضتة اأ�ضهر.

ب.اأن ال تكون العقوبة من اأجل اإحدى اجلرائم التي ال يجوز فيها الت�ضليم طبقاً 

للمادة 41 من هذه االتفاقية.

املطلوب  املتعاقد  الطرف  ل��دى  عليه  معاقب  فعل  اأج��ل  من  العقوبة  تكون  ج.اأن 

التنفيذ لديه بعقوبة �ضالبة للحرية ال تقّل مدتها عن �ضتة اأ�ضهر.

د. اأن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف املتعاقد ال�ضادر عنه احلكم واملحكوم 

عليه.

المادة )59(

الحاالت التي ال يجوز فيها التنفيذ

ال يجوز تنفيذ االأحكام اجلزائية يف احلاالت االآتية:

اأ.اإذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف املتعاقد طالب التنفيذ ال يّتفق ونظام 

التنفيذ لدى الطرف املتعاقد ال�ضادر فيه احلكم.
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ب.اإذا كانت العقوبة قد انق�ضت مب�ضّي املدة وفق قانون الطرف املتعاقد ال�ضادر 

لديه احلكم اأو الطرف املتعاقد طالب التنفيذ.

اأو  املراقبة  احلرية  اأو  وال��ت��اأدي��ب  االإ���ض��الح  تدابري  من  تعّد  العقوبة  كانت  ج.اإذا 

العقوبات الفرعية واالإ�ضافية وفقاً لقوانني ونظام الطرف املتعاقد طالب التنفيذ.

المادة )60(

تنفيذ العقوبة

يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ املعمول به لدى الطرف املتعاقد طالب 

التنفيذ على اأن حت�ضم منها مدة التوقيف االحتياطي وما ق�ضاه املحكوم عليه من 

اأجل اجلرمية ذاتها.

المادة )61(

آثار العفو العام أو العفو الخاص

لدى  ال�ضادرين  اخلا�ض  والعفو  العام  العفو  من  كل  عليه  املحكوم  على  ي�ضري 

الطرف املتعاقد الذي اأ�ضدر احلكم وال ي�ضري عليه العفو اخلا�ض ال�ضادر لدى 

الطرف املتعاقد طالب التنفيذ اأما اإذا �ضدر عفو عام من الطرف املتعاقد طالب 

التنفيذ وكان ي�ضمل املحكوم عليه، اأخطر بذلك الطرف املتعاقد ال�ضادر عنه احلكم 

الذي له اأن يطلب ا�ضتعادة املحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبات املحكوم بها 

واإذا مل يتقّدم بهذا الطلب خالل 15 يوماً من تاريخ اإبالغه بهذا االإخطار يعترب 

اأنه �ضرف النظر عن ا�ضتعادة املحكوم عليه ويطّبق العفو العام على املحكوم عليه.

المادة )62(

تقديم طلب تنفيذ الحكم وإجراءاته والفصل فيه

االإج���راءات  وف��ق  املخت�ضة  اجلهة  قبل  م��ن  فيه  وي��ب��ّت  احلكم  تنفيذ  طلب  يقدم 

املن�ضو�ض عليها يف هذا الباب والقواعد املعمول بها لدى الطرف املتعاقد الذي 

اأ�ضدر احلكم.

المادة )63(

تطبيق العقوبات الفرعية واإلضافية المنصوص عليها 

في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ

العقوبة  ينا�ضب  ما  عليه  املحكوم  على  يطّبق  اأن  التنفيذ  املتعاقد طالب  للطرف 

املحكوم بها من عقوبات فرعية واإ�ضافية طبقاً لقانونه وذلك اإذا مل ين�ّض احلكم 

عليها اأو على نظريها.

المادة )64(

مصروفات النقل والتنفيذ

يتحّمل الطرف املتعاقد الذي �ضدر احلكم لديه م�ضروفات نقل املحكوم عليه اإىل 

م�ضروفات  االأخ��ري  الطرف  هذا  ويتحّمل  التنفيذ  طالب  املتعاقد  الطرف  اإقليم 

تنفيذ العقوبة املحكوم بها.

اجلنائية  لل�ضرطة  ال��ع��رب��ي  املكتب  م��ع  النقل  طلب  اإج����راءات  لتن�ضيق  وت��راع��ى 

املقت�ضيات املن�ضو�ض عليها يف املادة )57(.
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الباب الثامن
األحكام الختاميـة

المادة )65(

اتخاذ اإلجراءات الداخلية الالزمة لوضع االتفاقية موضع التنفيذ

الداخلية  االإج����راءات  اّت��خ��اذ  على  املوّقعة  االأط���راف  ل��دى  ك��ل جهة معنية  تعمل 

الإ�ضدار القوانني واللوائح. )املرا�ضيم( التنظيمية الالزمة لو�ضع هذا االتفاقية 

مو�ضع التنفيذ.

المادة )66(

التصديق والقبول واإلقرار

االأط��راف  اإقرارها من  اأو  اأو قبولها  للت�ضديق عليها  تكون هذه االتفاقية حماًل 

املوقعة وتودع وثائق الت�ضديق اأو القبول اأو االإقرار لدى االأمانة العامة جلامعة 

الدول العربية يف موعد اأق�ضاه 30 يوماً من تاريخ الت�ضديق اأو القبول اأو االإقرار 

وعلى االأمانة العامة اإبالغ �ضائر الدول االأع�ضاء واالأمانة العامة للمنظمة العربية 

للدفاع االجتماعي �ضد اجلرمية بكل اإيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة )67(

سريان االتفاقية

ت�ضري هذه االتفاقية بعد م�ضّي 30 يوماً من تاريخ اإيداع وثائق الت�ضديق عليها اأو 

قبولها اأو اإقرارها من ثلث الدول االأع�ضاء يف جامعة الدول العربية.

المادة )68(

االنضمام إلى االتفاقية

اأن تن�ضّم  يجوز الأي دولة من دول اجلامعة العربية غري املوّقعة على االتفاقية 

اإليها بطلب تر�ضله اإىل اأمني عام اجلامعة.

وثيقة  اإي���داع  مبجرد  االتفاقية  بهذه  مرتبطة  االن�ضمام  طالبة  ال��دول��ة  تعترب 

ت�ضديقها عليها اأو قبولها اأو  اإقرارها وم�ضي 30 يوماً من تاريخ االإيداع.

المادة )69(

أحكام االتفاقية ملزمة ألطرافها

اأ.تكون اأحكام هذه االتفاقية ملزمة جلميع اأطرافها املتعاقدة فال يجوز لطرفني 

اأو اأكرث من االأطراف املتعاقدة االتفاق على ما يخالف اأحكامها.

اتفاقية خا�ضة �ضابقة يطّبق  اأية  اأحكام  اأحكام هذه االتفاقية مع  ب.اإذا تعار�ضت 

الن�ض االأكرث حتقيقاً لت�ضليم املتهمني واملحكوم عليهم.

المادة )70(

عدم جواز إبداء تحفظات مخالفة ألحكام االتفاقية

اأو �ضمناً  اأن حتّفظ ينطوي �ضراحة  اأن يبدي  ال يجوز الأي طرف من االأط��راف 

على خمالفة لن�ضو�ض هذا االتفاقية اأو خروج عن اأهدافها.

المادة )71(

االنسحاب من االتفاقية

كتابي  بناًء على طلب  اإاّل  االتفاقية  ين�ضحب من  اأن  ال يجوز الأي طرف متعاقد 

م�ضّبب ير�ضله اإىل اأمني عام جامعة الدول العربية.
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يرّتب االن�ضحاب اأثره بعد م�ضّي �ضتة �ضهور من تاريخ اإر�ضال الطلب اإىل اأمني عام 

جامعة الدول العربية.

تظّل اأحكام االتفاقية نافذة بالن�ضبة اإىل طلبات الت�ضليم التي قّدمت خالل تلك 

املدة ولو ح�ضل هذا الت�ضليم بعدها.

المادة )72(

إلغاء االتفاقيات المعمول بها حاليًا

حتّل هذه االتفاقية بالن�ضبة للدول التي �ضادقت عليها حمل االتفاقيات الثالث 

املعقودة عام 1952 يف نطاق جامعة الدول العربية واملعمول بها حالياً ب�ضاأن كل من 

االإعالنات واالإنابات الق�ضائية، وتنفيذ االأحكام وت�ضليم املجرمني.

وتاأييداً ملا تقّدم قد وّقع املندوبون املفو�ضون املبّينة اأ�ضماوؤهم بعد هذه االتفاقية 

نيابة عن حكوماتهم وبا�ضمها.

العربية  اململكة  عا�ضمة  الريا�ض  مبدينة  العربية  باللغة  االتفاقية  هذه  ح��ّررت 

ال�ضعودية يوم االأربعاء الثالث والع�ضرين من �ضهر جمادى الثانية عام 1403 املوافق 

باالأمانة  يحفظ  واح��د  اأ�ضل  من  ميالدية   1983 ني�ضان  اأبريل  �ضهر  من  ال�ضاد�ض 

من  ط��رف  لكل  لالأ�ضل  مطابقة  �ضورة  وت�ضلم  العربية  ال��دول  جلامعة  العامة 

االأطراف املوّقعة على هذه االتفاقية اأو املن�ضّمة اإليها.

عن حكومات:

اململكة االأردنية الها�ضمية

اجلمهورية العراقية

دولة االإمارات العربية املتحدة 

�ضلطنة عمان

دولة البحرين

فل�ضطني

اجلمهورية التون�ضية

دولة قطر

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية

دولة الكويت

جمهورية جيبوتي

اجلماهريية العربية الليبية ال�ضعبية اال�ضرتاكية

اململكة العربية ال�ضعودية 

اململكة املغربية

جمهورية ال�ضودان الدميقراطية

اجلمهورية االإ�ضالمية املوريتانية

اجلمهورية العربية ال�ضورية

اجلمهورية العربية اليمنية

جمهورية ال�ضومال الدميقراطية

جمهورية اليمن الدميقراطية ال�ضعبية
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الفهـــــرس التــحليلي لألسئلــة

)ح�ضب امل�ضطلحات التي تدور حولها املو�ضوعات)1)(

1/اتفاقية دولية:  �ضوؤال رقم )15(.

2/اتفاقية التحكيم: 

�ضكل االتفاقية:  �ضوؤال رقم )21( .

الفرق بني مهمة التحكيم واتفاقية التحكيم: �ضوؤال رقم )46( .

جتاوز اتفاق التحكيم: �ضوؤال رقم )36(.

3/ اأتعاب املحكمني:  �ضوؤال رقم )74(.

4/اإجباري:  حتكيم اإجباري:  �ضوؤال رقم )14( .

5/اإج�راءات: �ضوؤال رقم )37(، )42(، )54(، )55( ،)85( .

6/اخت�ضا�ض:  اخت�ضا�ض هيئة التحكيم:  �ضوؤال رقم )56( ،)100( .

7/ ا�ضتقاللية:  ا�ضتقاللية �ضرط التحكيم �ضوؤال رقم )51( ، الفرق بني اال�ضتقاللية 

واحلياد: �ضوؤال رقم )77( .

8/اإ�ضالمي:  مركز حتكيم اإ�ضالمي: �ضوؤال رقم )16( .

9/ اأق�ضية: �ضوؤال رقم )98( .

10/ اأهلية: �ضوؤال رقم )47(.

11/ اأمني �ضر التحكيم:  �ضوؤال رقم )83( .

12/ بطالن:  �ضوؤال رقم )35(،)36(، )53(، )59(، )88(.

13/ بلد التحكيم:  �ضوؤال رقم )60( .

14/تداول:  �ضوؤال رقم )55( .

)1) الرقم بني قوسني التايل للعنوان يشري إىل الرقم املتسلسل للسؤال.

15/ت�ضديق:  �ضوؤال رقم )47(  ، )49(.

16/ حتكي��م:

مفهوم التحكيم:  �ضوؤال رقم )1(، )18(.

ال�ضلح والتحكيم:  �ضوؤال  رقم)7( .

التحكيم واخلربة:  �ضوؤال رقم )6(.

التحكيم والق�ضاء:  �ضوؤال رقم )2(،(33(.

حتكيم بال�ضلح:  �ضوؤال رقم)43( .

حتكيم حر: �ضوؤال رقم )8( ،)52( ،)58(  ، )62(.

حتكيم حملي:  �ضوؤال رقم )4( .

حتكيم موؤ�ض�ضي:  �ضوؤال رقم )8(   ،  )38(، )69(.

حتكيم جتاري دويل:  �ضوؤال رقم )19( .

حتكيم اإجباري:  �ضوؤال رقم )14( .

حتكيم عن طريق الق�ضاء: �ضوؤال رقم )76(.

17/جتاوز امليعاد:  �ضوؤال رقم )78(.

18/ تخ�ض�ض:  �ضوؤال رقم )16(،)72(.

19/ت�ضبيب/تعليل:  �ضوؤال رقم )87( .

20/تف�ضري:  �ضوؤال رقم )73(.

21/ت�ضديق:  �ضوؤال رقم )66(.

22/تعديل: تعديل التزامات املتعاقدين: �ضوؤال رقم )82( .

23/تكاليف:  �ضوؤال رقم )74( .

24/تنفيذ:  �ضوؤال رقم  )46(.

25/تاريخ:  �ضوؤال رقم )42(.

26/توفيق: �ضوؤال رقم )32(.
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26/ح�ر: التحكيم احلر:�ضوؤال رقم )8(.

27/ح�ضانة:  �ضوؤال رقم )45( .

28/حجية:   �ضوؤال رقم )91( .

29/حك�م التحكيم:   �ضوؤال رقم )44(.

30/حق�وق وواجبات املحكمني:  �ضوؤال رقم )39( .

31/حياد:  �ضوؤال رقم )77(.

32/خربة:  �ضوؤال رقم )6(، )24(.

33/دويل:  حتكيم دويل: �ضوؤال رقم )4(.

34/دعوى: دعوى البطالن:  �ضوؤال رقم )35(.

35/ر�ضا: �ضوؤال رقم )89( .

36/رئي�ض هيئة التحكيم:  �ضوؤال رقم)57( .

37/رد املحكم:  �ضوؤال رقم )20(  ، )78(.

38/�ضرعة:  عنا�ضر ال�ضرعة يف التحكيم: �ضوؤال رقم )67(،)69(.

39/ �ضلبيات: �ضوؤال رقم )82(.

41/�ضلطة:  �ضلطة املحكم: �ضوؤال رقم )65( .

42/�ض��رط التحكيم:  �ضوؤال رقم )5(،  )62(، )84(،)97( ،)100(.

43/�ضلح:

ال�ضلح والتحكيم:  �ضوؤال رقم )7( .

موقف هيئة التحكيم من �ضرط ال�ضلح:  �ضوؤال رقم )92( .

التحكيم بال�ضلح اأو التحكيم املطلق: �ضوؤال رقم )43(.

44/ �ضالحيات: �ضوؤال رقم )36( ، )37(.

45/ �ضناعة مالية:  �ضوؤال رقم )16(.

46/ �ضيغة : 

�ضيغة ال�ضرط:  �ضوؤال رقم )62( ، )100(.

ال�ضيغة التنفيذية:  �ضوؤال رقم )34( .

47/ طرق الطعن:  �ضوؤال رقم)11(،)81(.

48/ عدد: عدد املحكمني:  �ضوؤال رقم )63( .

49/عزل املحكم: �ضوؤال رقم )78(.

50/ عقود: �ضوؤال رقم )48(.

51/ عالقة: 

عالقة مراكز التحكيم باأطراف النزاع: �ضوؤال رقم )58( .

عالقة التحكيم بالوكالة: �ضوؤال رقم )12(.

52/ عوار�ض التحكيم: �ضوؤال رقم )83(.

53/غياب:  �ضوؤال رقم )85( .

54/غري امل�ضلمني:   �ضوؤال رقم )64( .

55/فق�ه اإ�ضالمي:  �ضوؤال رقم )18(،  )38( ، )73(، )86(، )91(، )99(.

56/ قانون: 

قانون التجارة الدولية:  �ضوؤال رقم )22( .

اختيار املحكمني من القانونيني:  �ضوؤال رقم )68( .

مفهوم التحكيم يف القوانني:   �ضوؤال رقم )18( .

القانون الواجب التطبيق يف النزاع:  �ضوؤال رقم )17( .

قوانني حديثة:  �ضوؤال رقم )90( .

57/ ق�����ضاء : �ضوؤال رقم )3(،)29( ،)31(،)33( ، )71( ، )76(.

58/ جلنة: جلان مراجعة: �ضوؤال رقم )50( .

59/ عقود: �ضوؤال رقم )84(.

60/ مبادئ: �ضوؤال رقم )19( .
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61/ جمال التحكيم: �ضوؤال رقم )9(.

62/ جملة االأحكام العدلية: �ضوؤال رقم )73( .

63/ حمل التحكيم: �ضوؤال رقم )9( .

64/حمامي:  �ضوؤال رقم )93( .

65/ حمكم:

االختيار:  �ضوؤال رقم )24(، )27(، )68( ، )75(.

انتهاء دور املحكم: �ضوؤال رقم )26( .

حقوق وواجبات املحكم: �ضوؤال رقم )39(.

عدد املحكمني: �ضوؤال رقم )63(.

م�ضوؤولية املحكم: �ضوؤال رقم )95(.

66/ مداولة: �ضوؤال رقم )44(.

67/ م��دة: مدة �ضدور احلكم: �ضوؤال رقم )23( .

68/ م�دعي: �ضفة املدعي يف البطالن: �ضوؤال رقم )80( .

69/مرجعية اإ�ضالمية: �ضوؤال رقم )86(.

70/مراجعة:�ضوؤال رقم )50( .

71/ مراكز التحكيم: �ضوؤال رقم )25(،  )40(،)58(، )80(.

72/ مراقب �ضرعي: �ضوؤال رقم )94(.

73/ مذهب فقهي: �ضوؤال رقم  )99(.

74/ مزايا التحكيم: �ضوؤال رقم )2(، )67(.

75/ م�ضلم: حتكيم غري امل�ضلم:  �ضوؤال رقم )75(.

76/م�ضئولية املحكم : �ضوؤال رقم )39( ، )78( ، )95(.

77/ م�ضارف: ال�ضوؤال رقم  )32(.

78/م�ضاريف: �ضوؤال رقم )41(.

79/ م�ضاربة: �ضوؤال رقم )26(.

80/م�ضارطة: �ضوؤال رقم )5(.

81/ مط�لق: حتكيم مطلق: �ضوؤال رقم )43(.

82/ مكان التحكيم: �ضوؤال رقم )30( ،)60(.

83/ املعايري ال�ضرعية: �ضوؤال رقم )86(.

84/ مماطلة: �ضوؤال رقم )67(.

85/موؤ�ض�ضات مالية اإ�ضالمية: �ضوؤال رقم )70( .

86/موؤ�ض�ضي: حتكيم موؤ�ض�ضي: �ضوؤال رقم )8(، )40(.

87/موفق: موفق م�ضريف: �ضوؤال رقم  )32(.

88/ موظف حكومي: �ضوؤال رقم )76( .

89/ نظام عام: �ضوؤال رقم )9( ، )11( ، )13(.

90/ نية:ح�ضن نية املحتكم �ضوؤال رقم )59( .

91/ هيئة التحكيم: �ضوؤال رقم )28( ،)80( .

92/ هيئة �ضرعية: �ضوؤال رقم  )22(.

93/ وثيقة التحكيم: �ضوؤال رقم )64(  ، )85(، )96(.

94/ وكال���ة:�ضوؤال رقم )12( ،)89(.

95/ واجبات املحكمني:  �ضوؤال رقم )39( .

96/ والي��ة:�ضوؤال رقم )48(، )59(.

97/ والية عامة: �ضوؤال رقم )9(،)48( .

98/ نيويورك )اتفاقية نيويورك(: �ضوؤال رقم )10(  ،)15(  ، )49(.
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فهـــــــرس المحـــاور الواردة باألسئلة
1/ اتفاقية التحكيم: �ضوؤال رقم 21،5.

2/ اإجراءات التحكيم: �ضوؤال رقم 42،37.

3/ اأنواع التحكيم: �ضوؤال رقم: 76،52،43،14،8،4.

4/ حكم التحكيم: �ضوؤال رقم:91،88،87،50،46،36،35،34،23،11.

5/ خربة: �ضوؤال رقم: 68،27،14،6.

6/ �ضروط: �ضوؤال رقم: 100،92،97،84،77،63،62،51،24،10،5.

7/ �ضلح وو�ضاطة: �ضوؤال رقم: 92،32،7.

8/ فقه اإ�ضالمي: �ضوؤال رقم: 99،98،75،57،38،22،18.

9/ فقه املعامالت: �ضوؤال رقم: 98،75.

10/ قانون: �ضوؤال رقم: 90،67،18،17،15.

11/ ق�ضاء: �ضوؤال رقم: 81،73،66،61،59،54،46،33،31،2.

12/ موؤ�ض�ضات مالية: �ضوؤال رقم: 94،22.

13/ حمكم: �ضوؤال رقم: 95،80،79،78،77،68،65،63،39،27،24،20،12.

14/ حماماة: �ضوؤال رقم 93.

15/ مزايا التحكيم: �ضوؤال رقم: 80،70،69،58،40،25،17،16،3.

16/ مفهوم التحكيم وخ�ضائ�ضه: �ضوؤال رقم: 48،47،43،33،9،6،3،1.

17/ مقر التحكيم: �ضوؤال رقم: 60،30.

18/ هيئة التحكيم: �ضوؤال رقم: 92،57،56،55،28.

19/ وثيقة التحكيم: �ضوؤال رقم : 96،64.
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اأهداف املن�ضورات يف املعهد 

اإثراء العمل الق�ضائي بالبحوث والدرا�ضات واملعلومات القانونية مما يعني القا�ضي يف  	

اأداء عمله، وتو�ضيع مداركه، وزيادة ح�ضيلته املعلوماتية.

الدرا�ضات  	 ن�ضر  خ��الل  من  والق�ضاء،  الفقه  جم��ال  يف  االجتهاد  تن�ضيط  على  العمل   

والبحوث واملقاالت املعمقة يف جمال الفقه والق�ضاء والت�ضريع.

العدل،  	 كتابات  تاأ�ضيل  وك��ذا  املحاكم،  يف  والتوثيقات  االأح��ك��ام  �ضيغ  بتطوير  العناية 

وتطوير قوالبها الكتابية مبا يتفق وال�ضوابط القانونية وال�ضرعية.

الق�ضاء  	 تطوير  يف  ت�ضهم  التي  وال��درا���ض��ات  بالبحوث  العامة  والنيابة  املحاكم  اإم���داد 

واأ�ضاليبه واإجراءاته.

توثيق اأن�ضطة املعهد وما يقام فيه من دورات، ون�ضر ما يلقى فيه من حما�ضرات بغية  	

االإ�ضهام يف التقييم الفني الأعمال الق�ضاء.

املعاهد  	 م��ن  ونظرائه  الق�ضائي  دب��ي  معهد  ب��ني  والفكرية  العلمية  ال�ضالت  توطيد 

اخلليجية والعربية والعاملية.

اإطار القانون، ال�ضيما ما يخت�ض منها بدولة  	 معاجلة الق�ضايا االإن�ضانية املعا�ضرة يف 

االإمارات العربية املتحدة والعامل.

االإماراتي، من خالل  	 املجتمع  اأو�ضاط  والق�ضائي يف  الفقهي  امل�ضتوى  رفع  االإ�ضهام يف 

اإمداده باأحدث االأبحاث القانونية، والدرا�ضات الق�ضائية، و�ضروح القانون.

قواعد الن�ضر

 اأن تكون البحوث والدرا�ضات يف اإطار ما يعنى به املعهد من درا�ضات قانونية وق�ضائية  	

ذات الطابع العملي، وكذا التعليق على االأحكام القانونية، على اأن تت�ضم بالعمق والرثاء 

املعريف.

االلتزام باأ�ضول البحث العلمي وقواعده العامة، ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق. 	

به  	 ويرفق  الطباعية،  االأخطاء  من  مراجعته  بعد  ن�ضختني،  يف  مطبوعاً  البحث  يقدم 

ن�ضخة من الوعاء االإلكرتوين املطبوع من خالله.

الرتقيم  	 م��راع��اة  م��ع  والنحوية،  اللغوية  االأخ��ط��اء  م��ن  خالياً  البحث  يكون  اأن  يجب 

املتعارف عليه يف االأ�ضلوب العربي، و�ضبط الكلمات التي حتتاج اإىل �ضبط، وتقوم هيئة 

التحرير باملراجعة اللغوية والتعديل مبا ال يخل مبحتوى البحث اأو م�ضمونه.

اأن ال يكون البحث قد �ضبق ن�ضره على اأي نحو كان، اأو مت اإر�ضاله للن�ضر يف غري املعهد،  	

ويثبت ذلك باإقرار بخط الباحث وتوقيعه.

يلتزم الباحث بعدم اإر�ضال بحثه الأي جهة اأخرى للن�ضر حتى ي�ضله رد املعهد ب�ضالحية  	

بحثه للن�ضر من عدمه.

الهاتف،  	 ورق��م  بالتف�ضيل  وعنوانه  العلمية،  �ضريته  ع��ن  بنبذة  بحثه  الباحث  يرفق 

والفاك�ض )اإن وجد( والربيد االإلكرتوين.

يراعى عندكتابة الهوام�ض ما يلي: 	

الكتب: املوؤلف، عنوان الكتاب )دار الن�ضر، مكان الن�ضر، �ضنة الن�ضر(، ال�ضفحة.- 

الدوريات: املوؤلف، عنوان البحث، ا�ضم الدورية، العدد )مكان الن�ضر، �ضنة الن�ضر(، - 

ال�ضفحة.
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تخ�ضع البحوث التي ترد اإىل املعهد للتقومي والتحكيم من قبل املخت�ضني للحكم على  	

من  للن�ضر  �ضالحيتها  ثم  ومن  عر�ضها،  طريقة  و�ضالمة  وقيمتها  وجدتها  اأ�ضالتها 

عدمه.

يلتزم الباحث باإجراء تعديالت املحكمني على بحثه وفق التقارير املر�ضلة اإليه، وموافاة  	

املعهد بالن�ضخة املعدلة.

لدولة  	 والق�ضائية  القانونية  بالتحليالت  املرتبطة  للبحوث  الن�ضر  اأول��وي��ة  ت��ك��ون   

االإمارات العربية املتحدة، وكذا تاريخ و�ضول البحث اإىل هيئة التحرير.

مينح كل باحث خم�ض ن�ضخ من ال�ضل�ضلة املحتوية مل�ضمون بحثه. 	

مينح املعهد مكافاأة مالية لالأبحاث التي تتقرر �ضالحيتها للن�ضر ويقوم املعهد بن�ضرها. 	

ت�ضبح البحوث والدرا�ضات املن�ضورة ملكاً ملعهد دبي الق�ضائي، وال يحق للباحث اإعادة  	

ن�ضرها يف مكان اآخر دون احل�ضول على موافقة كتابية من املعهد.

للمعهد احلق يف ترجمة البحث اأو اأجزاء منه ومبا ال يخل مبحتوى البحث اأو م�ضمونه  	

متى اقت�ضت الظروف ذلك ومبا ال يخل بفحوى املادة العلمية.

اإجراءات الن�ضر

تر�ضل البحوث والدرا�ضات با�ضم رئي�ض التحرير . 	

يتم اإخطار الباحث مبا يفيد ت�ضلم بحثه خالل اأ�ضبوعني من تاريخ الت�ضلم. 	

ير�ضل البحث اإىل ثالثة حمكمني من ذوي االخت�ضا�ض يف جمال البحث بعد اإجازته  	

تاريخ  من  اأ�ضابيع  اأربعة  تتجاوز  ال  م��دة  يف  التحكيم  يتم  اأن  على  التحرير،  هيئة  من 

اإر�ضال البحث للتحكيم.

يخطر الباحث بقرار �ضالحية البحث للن�ضر من عدمه خالل �ضهرين على االأكرث من  	

تاريخ ت�ضلم البحث.

يف حالة ورود مالحظات من املحكمني، تر�ضل املالحظات اإىل الباحث الإجراء التعديالت  	

الالزمة، على اأن تعاد خالل مدة اأق�ضاها �ضهر.

اأو عدمه،  	 للن�ضر،  بالقرار حول �ضالحيتها  البحوث  اأ�ضحاب  االأح��وال يخطر  كل  ويف 

اإىل هيئة  البحث  تاريخ و�ضول  اأ�ضهر من  اأربعة  تتجاوز  الن�ضر يف مدة ال  وك��ذا ميعاد 

التحرير.

اأ�ضول البحوث التي ت�ضل اإىل املعهد ال ترد �ضواء ن�ضرت اأو مل تن�ضر. 	
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قائمة اإ�سدارات دار ن�سر معهد دبي الق�سائي
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 التزام الطبيب بتب�ضري املري�ض - القا�ضي د. خ�ول�ة عل�ي العب�دويل.. 9

�سل�سلة القت�ساد الإ�سالمي
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