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الوحدة التعليمية األولى
مفيوم التحكيم
الكممات المفتاحية:
تعريف التحكيم  -الطبيعة القانونية لمتحكيم – الصمح  -التوفيق والوساطة – الخبرة – السرعة – السرية.

الممخص:
يعد التحكيم من أىم وسائل فض المنازعات ،والسيما تمك الناشئة عن المعامالت التجارية بوجو عام،
وعقود التجارة الدولية بوجو خاص ،ولذا يتعين عمينا إيراد تعريف لو وتحديد طبيعتو القانونية وتمييزه عما
يشتبو بو من أنظمة ك الصمح والتوفيق والوساطة والخبرة لبيان ما يشتبو وما يختمف عن كل منيا ،ثم
نستعرض أنواع التحكيم ،وبعدىا نتطرق لبيان أىم ما يتسم بو التحكيم من مزايا ساعدت عمى انتشاره
والمتمثمة في :السرعة والسرية والمرونة والبساطة في اإلجراءات وحرية األطراف في اختيار َّ
محكمين من
ذوي الخبرة والمحافظة عمى استم اررية العالقات المستقبمية بين أطراف النزاع ،وما يشوبو من عيوب لعل
من أىميا :التحكيم آلية من آليات الدول الصناعي ة المتقدمة وكثرة المصاريف وعدم تنفيذ حكم التحكيم.

األىداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 تعريف التحكيم وتحديد طبيعتو القانونية.
 تمييز التحكيم عما يشتبو بو من أنظمة أخرى.
 بيان مزايا التحكيم ومساوئو.
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ماىية التحكيم
ّ
أ -تعريف التحكيم:
التعرض لتعريفو لدى عمماء المغة ،ثم في االصطالح الفقيي ،وأخي ًار في
ينبغي بصدد تعريف التحكيم
ّ

التشريعات.

أو ًال :تعريف التحكيم لغةً:

فوض إليو الحكم فيوَّ ،1
"حكم"َّ ،
يأتي التحكيم في المغة من مصدر َّ
وحكموه بينيم أي
وحكمو في األمر أي َّ
حكمنا فالنًا بيننا أي أجزنا حكمو بينناَّ ،
ويقال َّ
وحكمتو في األمر فاحتكم أي جاز فيو
أمروه أن يحكمُ ،

حكمو.2

ثانياً :تعريف التحكيم اصطالحاً:
بأنو" :تولية الخصمين حكمًا يحكم بينيما".3
َّ
عرف فقياء المسممين التحكيم ّ
بأنو" :عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكمًا برضاىما ليفصل في خصومتيما
َّ
وعرفتو مجمة األحكام العدلية ّ

ودعواىما".4

 1انًُجذ ف ٙانهغخ ٔ األػالو – كشو انجسزبَٔ ،ٙػبدل أيجٕثب – داس انًششق انؼشث – ٙثٛشٔد – انطجؼخ  -1986 -28ص
 ،146يشبس إن ّٛنذٖ :ػجذ انجبسظ يحًذ ػجذ انٕاسغ انضشاس – ٙانُظبو انمبََٕ ٙالرفبق انزحكٛى (دساسخ رحهٛهٛخ يمبسَخ)-
انًكزت انجبيؼ ٙانحذٚش – انطجؼخ  -2008 -2ص .15
 2نسبٌ انؼشة – نإليبو انؼاليخ أث ٙانفضم جًبل انذ ٍٚيحًذ ثٍ يُظٕس -داس إحٛبء انزشاس انؼشث -ٙثٛشٔد -ط-1997 -2
ص  ،129يشبس إن ّٛنذٖ :ػجذ انجبسظ انضشاس -ٙانًشجغ انسبثك -ص .15
 3يشبس إن ّٛنذٖ :ػجذ انجبسظ انضشاس -ٙانًشجغ انسبثك -ص  – .16د .ضحٗ إثشاْٛى يحًذ صمش انضٚبَ -ٙششط انزحكٛى
ف ٙانؼمٕد انًذَٛخ -سسبنخ دكزٕساِ -جبيؼخ انمبْشح -يصش -2003 -ص .24
 4يشبس إن ّٛنذٖ :ػجذ انجبسظ انضشاس -ٙانًشجغ انسبثك  -الموضع ذاته.
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بأنو" :تمكين أطراف النزاع من إقصاء منازعاتيم عن الخضوع
في حين َّ
عرفو جانب من الفقو الفرنسي ّ

لوالية القضاء الوطني ،وعرضيا عمى أشخاص يختارونيم".5

بأنو" :ا تفاق أطراف عالقة قانونية معينة ،عقدية أو غير
بينما َّ
عرفو جانب من الفقو العربي ّ
يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينيم بالفعل ،أو التي ُيحتمل أن تثور ،عن طريق
عقدية ،عمى أن ّ
َّ
كمحكمين".6
يتم اختيارىم
أشخاص ّ

7
بأنو" :وسيمة بديمة لحسم المنازعات في المسائل التي تقبل الصمح".
َّ
وعرف بعضيم التحكيم بصفة عامة ّ

ثالثاً :تعريف التحكيم قانوناً:
ال من القضاء ،سواء أكانت الجية التي
عرفو
َّ
لحل النزاع بد ً
بأنو" :أسموب اتفاقي قانوني ّ
المشرع السوري ّ
ّ

ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أم مرك ًاز دائمًا لمتحكيم أم لم تكن كذلك".8

المشرع السوري في تعريفو لمتحكيم قد أبرز دور إرادة طرفي النزاع في ىذا األسموب من
أن
ويالحظ ّ
ُ
ّ
فض المنازعات ،كما ّأنو أشار إلى نوعي التحكيم وىما :التحكيم الخاص (أو كما يسميو بعضيم
أساليب ّ

التحكيم الحر) والذي يتولى إجراءاتو شخص أو أشخاص معينون ،والتحكيم النظامي (أو كما يسميو

بعض يم التحكيم المؤسسي) والذي تتولى إجراءاتو منظمة أو مركز دائم لمتحكيم لديو نظام خاص
بالتحكيم ،كمركز القاىرة اإلقميمي لمتحكيم التجاري الدولي.
بأنو" :نظام لمفصل في المنازعات
وبعد ّ
كل ما تقدم إذا أردنا وضع تعريف جامع لمتحكيم ،فيمكن تعريفو ّ

عن طريق اتفاق طرفي عالقة قانونية معينة ،عقدية كانت أم غير عقدية ،عمى إحالة النزاع الناشئ أو

الذي من المحتمل أن ينشأ بينيما إلى َّ
محكم أو ىيئة تحكيم أو مركز أو منظمة دائمة لمتحكيم لمفصل فيو
َّ
المحكمين أو تحديد الجية التي يعيد
بحكم ممزم لطرفي النزاع ،عمى أن يتضمن اتفاقيما تعيين أسماء
إلييا بذلك".

 5يشبس إن ّٛنذٖ :د .ضحٗ انضٚبَ – ٙيشجغ سبثك – ص .105
 6يشبس إن ّٛنذٖ :انًشجغ انسبثك – ص .108
 7انًشجغ انسبثك – ص .101
 8و  1يٍ انمبٌَٕ سلى  / 4/انخبص ثبنزحكٛى ف ٙانًُبصػبد انًذَٛخ ٔااللزصبدٚخ ٔانزجبسٚخ نؼبو .2008
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ب -الطبيعة القانونية لمتحكيم:
يحل فييا حكم
عد التحكيم وسيمة فعالة لحسم المنازعات بد ً
ال من القضاءّ ،
بالرغم من اتفاق الفقو عمى ّ
أن مسألة تحديد
التحكيم محل الحكم القضائي في تحقيق العدالة والحماية
ّ
لمحق المتنازع عميو ،إال ّ

الطبيعة القانونية لمتحكيم كانت وما تزال محل جدل وخالف بين الفقياء ،رغم ما ليذه المسألة من أىمية

بالغة ،فالعديد من اآلثار المترتبة عمى عممية التحكيم ،ال يمكن التكين بيا أو تحديدىا إال في ضوء
التحديد المسبق لمطبيعة القانونية لعممية التحكيم.9
فقد ظيرت في الفقو  -بصدد تحديد الطبيعة القانونية لمتحكيم – أربع نظريات ،وىي :النظرية التعاقدية،
لكل من ىذه النظريات
والنظرية القضائية ،والنظرية المختمطة ،ونظرية استقالل التحكيم .وسنعرض ّ
األربع تباعًا فيما يمي:
أوالً :النظرية التعاقدية لمتحكيم:
فكل تركيبات ىذا النظام أساسيا اتفاق
أن نظام التحكيم ذو طبيعة تعاقديةّ ،
يرى أنصار ىذه النظرية ّ
ال واحداً
التحكيم المبرم بين طرفي النزاع ،وينظرون إلى اتفاق التحكيم وحكم التحكيم عمى ّأنيما يمثالن ك ً
ال يمكن فصميما ،فيما يكونان ىرمًا قاعدتو اتفاق التحكيم وقمتو حكم التحكيم.10

يتم تحديد نطاق التحكيم الشخصي والموضوعي،
فاتفاق التحكيم ىو أساس نظام التحكيم برمتو ،ففيو ّ
َّ
َّ
المحكمين أو كيفية اختيارىم ،والقانون الواجب التطبيق واإلجراءات ،وما حكم التحكيم
المحكم أو
وتعيين
إال انعكاس ليذا االتفاق والذي يستمد قوتو من رضا الخصوم الذين اتفقوا عمى عرض نزاعيم عمى
َّ
المحكمين والخضوع ألحكاميم.
أن التحكيم يبدأ
وأىم ما ُيؤخذ عمى ىذه النظرية ّأنيا بالغت في دور اإلرادة لؤلطراف ،فإذا كان صحيحاً ّ

عد حكم التحكيم عمالً تعاقدياً ،إذ لو كان كذلك ،فكيف تكون لو تمك الحجية
باتفاق ،إال ّأنو ال يمكن أن ُي ّ
التي يتمتع بيا اآلن في التشريعات المقارنة ،والتي تحول دون إمكان الطعن فيو.

 9د.ضحٗ انضٚبَ - ٙيشجغ سبثك – ص - .146ػجذ انجبسظ انضشاس - ٙيشجغ سبثك  -ص.21
 10د.يحًٕد انسٛذ انزح - ٕ٘ٛارفبق انزحكٛى ٔلٕاػذِ ف ٙلبٌَٕ انًشافؼبد ٔلبٌَٕ انزحكٛى  -سسبنخ دكزٕساِ -جبيؼخ انًُٕفٛخ
 يصش  - 1994 -ص.1754

ثانياً :النظرية القضائية لمتحكيم:
أن
أن التحكيم يستجمع عناصر العمل القضائي الثالثة وىي :االدعاء والمنازعة والعضو ،و ّ
ويرى أنصارىا ّ
َّ
عد قاضيًا بحكم وظيفتو وىي الفصل في المنازعات ،وىو ال يستمد سمطتو من اتفاق التحكيم
المحكم ُي ّ
المشرع التي تعترف بو.
فحسب وانما أيضًا من إرادة
ّ

َّ
المحكم
عد نظام التحكيم نوعًا من أنواع القضاء إلى جانب قضاء الدولة ،وما يصدره
ووفقًا ليذه النظرية ُي ّ
عد من قبيل األعمال القضائية ،فاتفاق التحكيم ال يعدو أن يكون مجرد نقطة انطالق لوضع ىذا النظام
ُي ّ
موضع الحركة التي تييمن عمييا طبيعتو القضائية ويتحرك بذاتيتو الخاصة.

كل مكونات عممية التحكيم ،فيم
أن مؤيدي ىذه النظرية لم يعمموا الطبيعة القضائية عمى ّ
والجدير بالذكر ّ

أضفوا الطابع القضائي عمى العمل القضائي الذي يصدر عن ىيئة التحكيم (أي عمى حكم التحكيم) ،أما

اتفاق التحكيم فتبقى لو الطبيعة التعاقدية ،ويخضع في إبرامو وآثاره لنظرية العقد.
َّ
فالمحكم ال يستند إلى ما يستند إليو القاضي من حصانة
وبالرغم من ذلك لم تسمم ىذه النظرية من النقد،
حل نزاع معين ويمنح ميمة القاضي بصفة مؤقتة وبخصوص نزاع
ودوام واستقرار ،إذ يقتصر دوره عمى ّ
أن حجية حكم التحكيم
معين ،كما ّأنو ال يتمتع بالسمطة اآلمرة ذاتيا التي يتمتع بيا القاضي ،فض ً
ال عن ّ
تختمف عن حجية الحكم القضائي.

ثالثاً :النظرية المختمطة لمتحكيم:
أن التحكيم ذو طبيعة مختمطة ،حيث تتعاقب عميو صفتان ،وىما الصفة
ويرى أنصار ىذه النظرية ّ

لفض منازعاتيم واحجاميم عن التوجو
التعاقدية التي تتمثل في اختيار الخصوم لطريق التحكيم أساسًا ّ
َّ
لممحكمين ولمقانون الذي سيطبق عمى إجراءات التحكيم وعمى موضوع
لقضاء الدولة ،وكذلك في اختيارىم
أن ىذه الصفة التعاقدية تبدأ في األفول تدريجيًا ليتخذ التحكيم الصفة القضائية منذ بدء
النزاع ،إال ّ
إجراءاتو والتي تكتمل بفضل تدخل الدولة ومنح حكم التحكيم صيغة التنفيذ.

رابعاً :نظرية استقالل التحكيم:
حل المنازعات ،فقد ظير في المجتمعات البدائية
أن التحكيم نظام مستقل وأصيل في ّ
ومفاد ىذه النظرية ّ
كل دول العالم ،كما ظيرت
قبل القضاء واستمر ،ومازال قائمًا بعد ظيور القضاء ،وىو نظام منتشر في ّ

قضاء موازيًا لقضاء الدولة ،ولكنو مستقل عنو.
ىيئات وغرف ومراكز دائمة لمتحكيم ،األمر الذي جعمو
ً
5

لحل المنازعات تختمف عن العقد و القضاء ،إذ ّأنو ييدف إلى
فالتحكيم وفقًا ليذه النظرية أداة قانونية ّ
ال
تحقيق وظيفة اجتماعية واقتصادية متميزة ،ىي التعايش السممي بين أطراف النزاع في المستقبل ،فض ً

عن تحقيق العدالة.
11
أن ما سبق توجييو من انتقادات لمنظرية القضائية ينطبق عمى ىذه النظرية.
ومع ذلك يرى بعضيم ّ

أن خطأ ٍّ
كل من أنصار النظريات السابقة يكمن في
وبعد ّ
كل ما تقدم فإننا نؤيد ما ذىب إليو بعضيم من ّ

أن كالً منيم حاول أن يفرض اتجاىاً واحداً عمى عممية التحكيم بجميع مراحميا رغم تمايز المراحل التي
ّ
إن التحكيم ككل عممية تستعصي عمى التكييف الموحد ،ويصعب وضعيا في
تمر بيا .فخالصة القول ّ
لكل مرحمة من مراحل عممية التحكيم خصائصيا المنفردة،
إن ّ
إطار من األطر القانونية القائمة ،حيث ّ

كل منيا
كل مرحمة من تمك المراحل بمثابة عممية قانونية قائمة بذاتيا ،نظ اًر التسام ّ
عد ّ
والتي ي جب معيا ّ
بطبيعة خاصة ،فالتحكيم ُيولد من عقد ويمر بإجراء وينتيي بحكم.12

 11د .يحًذ انسٛذ انزح – ٕ٘ٛانًشجغ انسبثك – ص.168
 12ػجذ انجبسظ انضشاس – ٙيشجغ سبثك – ص27
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تمييز التحكيم عما يشتبو بو من أنظمة
عد التحكيم النظام الوحيد اليادف إلى حسم المنازعات ،فثمة أنظمة أخرى تتشابو معو ،حيث يتدخل
ال ُي ّ
َّ
فإنو قد يتدخل
فييا شخص من الغير بمعرفة الخصوم في عالقاتيم القانونية ،فكما يتدخل الغير
كمحكم ّ
في نظام الصمح ،كما قد يتدخل كموفق أو وسيط ،وقد يتدخل كخبير ،ولذا فإننا سنتعرض في ىذا الجزء

وكل من الصمح والتوفيق والوساطة
لدراسة الفوارق التي يمكن من خالليا التمييز بين التحكيم من جيةّ ،
والخبرة من جية أخرى.
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أ -تمييز التحكيم عن الصمح:
نتطرق بصدد تمييز التحكيم عن الصمح لتعريف الصمح أوالً ،ثم لبيان أوجو الشبو بينيما ثانياً ،وأخي ًار
أوجو اختالفيما عن بعضيما.
أوالً :تعريف الصمح:
بأنو" :عقد يحسم بو الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان بو نزاعًا محتمالً ،وذلك
عرف
المشرع السوري الصمح ّ
ّ

كل منيما عمى وجو التقابل عن جزء من ادعائو".13
بأن يتنازل ّ

عد صمحاً لصريح
أن الصمح عقد رضائي من عقود المعاوضة ،وعميو فال ُي ّ
ويتضح من ىذا التعريف ّ

أن الصمح من العقود الممزمة
النص نزول أحد الطرفين عن جزء من حقو لآلخر دون مقابل ،كما ّ
لمجانبين ،وقد يكون عقدًا محدداً أو عقداً احتماليًا.14
ثانياً :تشابو الصمح مع التحكيم:
اح عدة:
فثمة تشابو بينيما يتجسد في نو ٍ
حل النزاع بعيداً عن القضاء ،فيما
 .1كالىما يجد أصمو في اتفاق يعبر عن رغبة أطرافو في ّ
بديل عن القضاء العام صاحب االختصاص في نطاق معين ،ويترتب عمييما عدم جواز عرض
النزاع عمى قضاء الدولة.
 .2كالىما يؤدي دوره بمناسبة نزاع قائم أو محتمل النشوء ،فالصمح قد يكون سابقًا عمى قيام النزاع
ال ،وىو بذلك يشبو شرط التحكيم ،15وقد يكون الحقًا لنشوء
بحيث يتوقى بو الطرفان نزاعاً محتم ً
النزاع بحيث يحسم بو الطرفان نزاعًا قائمًا بينيما ،وىو بذلك يشبو مشارطة التحكيم.16
ال لمتصرف في الحقوق المتنازع عمييا.17
ُ .3يشترط في أطراف كمييما أن يكونوا أى ً
 .4ما ال يجوز فيو الصمح ال يجوز االتفاق عمى التحكيم بشأنو.18

 13و  517يٍ انمبٌَٕ انًذَ ٙانسٕس٘ انصبدس ثبنًشسٕو انزششٚؼ ٙسلى  84ربسٚخ ٔ 1949/5/18رؼذٚالرّ.
 14د .ضحٗ انضٚبَ – ٙيشجغ سبثك – ص.86
 15أ٘ أٌ ٚزى االرفبق ػهٗ انزحكٛى لجم لٛبو انُضاعٔ ،غبنجب ً يب ٚشد يثم ْزا االرفبق ف ٙصٕسح ثُذ يٍ ثُٕد انؼمذ األصهٙ
انًجشو ث ٍٛانطشف.ٍٛ
 16أ٘ أٌ ٚزى االرفبق ػهٗ انزحكٛى ثؼذ َشٕة انُضاع.
 17اَظش و  518يٍ انمبٌَٕ انًذَ ٙانسٕس٘ ٔف 1و  9يٍ لبٌَٕ انزحكٛى انسٕس٘.
 18ف 2يٍ و 9يٍ لبٌَٕ انزحكٛى انسٕس٘.
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ثالثاً :اختالف الصمح عن التحكيم:
عدة تتمثل فيما يمي:
فبالرغم مما بينيما من أوجو تشابو ،إال ّأنيما يختمفان عن بعضيما من أوجو ّ
.1

ينيض بعبء الصمح أطراف العقد ،فيو ثمرة تفاوض مباشر بينيم ،حيث ّأنيم يتولون

بأنفسيم إدارتو ،وحتى في الحاالت التي يمجأ فييا المتصالحون إلى أشخاص آخرين يتولون إدارة
فإن الحوار بين المتصالحين ال يزال مباش اًر.
التصالحّ ،

أما في التحكيم فيقف دور األطراف عند تخويل ىيئة التحكيم سمطة حسم النزاع بحكم ،ويتركون

الباقي لمييئة.19
.2

الحق الموضوعي مقابل الجزء
يقوم الصمح في جوىره عمى تقديم تنازالت عن جزء من
ّ

كل طرف لصالح الطرف اآلخر.
الذي يتنازل عنو اآلخر ،فجوىر الصمح تقديم تنازالت من ّ
بفض النزاع
أما في التحكيم فال يقدم الخصوم مثل ىذا التنازل ،وانما يفوضون ىيئة التحكيم ّ

بما تراه عادالً ،وبالتالي فقد ُيجاب لطرف واحد بكل طمباتو دون الطرف اآلخر.20
.3

الصمح يبقى مجرد اتفاق بين الخصوم ،وال يكون قابالً لمتنفيذ بذاتو إال بعد تصديق

القضاء الذي يجعمو صالحًا إلمكانية وضع الصيغة التنفيذية.21
أما التحكيم فينتيي بحكم حاسم لمنزاع وقابل لمتنفيذ الجبري بعد إكسائو صيغة التنفيذ 22من
المحكمة المختصة ،دون أن تمتد سمطة ىذه المحكمة لمنظر في الموضوع.

 19د .يخزبس أحًذ ثشٚش٘ – انزحكٛى انزجبس٘ انذٔن – ٙداس انُٓضخ انؼشثٛخ – انمبْشح –  -1995ص.17
 20د .ضحٗ انضٚبَ – ٙيشجغ سبثك – ص – .87ػجذ انجبسظ انضشاس – ٙيشجغ سبثك – ص.31
 21د .يصطفٗ يحًذ انجًبل ٔ د .ػكبشخ يحًذ ػجذ انؼبل – انزحكٛى ف ٙانؼاللبد انخبصخ انذٔنٛخ ٔانذاخهٛخ – ط-1998-1
ص – .25د .ضحٗ انضٚبَ – ٙانًشجغ انسبثك – انًٕضغ رارّ.
 22و 53يٍ لبٌَٕ انزحكٛى انسٕس٘.
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ب -تمييز التحكيم عن التوفيق والوساطة:
أوالً :تعريف التوفيق والوساطة:
بأنو" :اتفاق األطراف عمى محاولة إجراء تسوية ودية عن طريق الموفق أو الموفقين الذين
ُي َّ
عرف التوفيق ّ

يختارىم األطراف".23

أما الوساطة فيي نوع من التوفيق بين الخصوم يتدخل بو شخص يسمى الوسيط ليقرب بين وجيات نظر
الخصوم بعد سماعيا ،ويعرض عمييم ما يقترحو من حمول ،فإن وافقوا حرروا بيا محض ًار رسميًا ووقعوا
كل قيمة
عميو ،وان رفضوا انتيى األمر وتجردت مقترحات الوسيط من ّ

.24

25
بأنيا" :التقريب بين مواقف أطراف عالقة قانونية معينة عن طريق شخص
وقد َّ
عرف بعضيم الوساطة ّ

بالحق في المجوء إلى القضاء".
من الغير دون المساس
ّ

ويتضح لنا بجالء من تعريف التوفيق والوساطة أنيما يشتركان مع التحكيم في اليدف المتوخى ،وىو
فض النزاع بين األطراف بتدخل شخص أو أكثر من الغير ،ولكن بالرغم من ذلك ثمة فروق يختمفان فييا
ّ

عن التحكيم.

ثانياً :اختالف التوفيق والوساطة عن التحكيم:
ثمة فروق ثالثة يختمف فييا التوفيق والوساطة عن التحكيم وتتمثل فيما يمي:26
كل من التوفيق والوساطة عن طريق اختيار أو تعيين شخص أو أكثر لمحاولة حصر نقاط
يتم ّ
ّ -1
حل توفيقي وسط ،وال يعقد الموفق
الخالف بين الطرفين ومداومة االتصال معيما حتى يمتقيا عند ّ
أو الوسيط جمسات مرافعة ،وانما يعقد اجتماعات خاصة مشتركة بين جميع األطراف حيث
يعرضون في يا حججيم ومستنداتيم ،كما يعقد اجتماعات منفصمة مع بعضيم دون بعضيم اآلخر
لالستماع واالطالع وفحص المستندات والتشاور.
 23د .يخزبس أحًذ ثشٚش٘ – يشجغ سبثك – ص.17
 24ػجذ انجبسظ انضشاس – ٙيشجغ سبثك -ص.33
 25د .ضحٗ انضٚبَ – ٙيشجغ سبثك – ص.83
 26اَظش ف ٙرنك :ػجذ انجبسظ انضشاس – ٙيشجغ سبثك – ص.34 ،33
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فتتم الجمسات بحضور األطراف جميعًا ،كما تراعى ضمانات معينة ،ويمكن أن
أما في التحكيم ّ

كل طرف عمى ما يقدمو اآلخر من حجج ومستندات.
يطمع ّ

 -2يقدم ال موفق والوسيط مجرد اقتراحات أو مشاريع حمول لتقريب وجيات النظر ،فإذا حظيت بقبول
الطرفين انتيت باتفاق ُم ْن ٍو لمنزاع يوقع عميو الطرفان.

أما التحكيم فينتيي  -كما سبق ورأينا  -بحكم يحسم بو النزاع ويمزم األطراف ،ويحوز حجية

ال لمتنفيذ الجبري بعد إكسائو صيغة التنفيذ من قبل القضاء.
األمر المقضي بو ،ويكون قاب ً
كل من التوفيق والوساطة بعض التنازالت من الطرفين لكي يمكن التوصل إلى حل
 -3يتضمن ّ
توفيقي وسط ،واذا فشل الموفق أو الوسيط في ميمتو فال يممك إال إنياء اإلجراءات ،وعندئذ
تعود لؤلطراف حريتيم في المجوء إلى القضاء.
أما في التحكيم فتصدر ىيئة التحكيم حكمًا قد ُيجاب فيو لطمبات أحد الطرفين وترفض طمبات

حل وسط ،واذا فشمت يتعين عمييا مواصمة ميمتيا
حل توفيقي أو ّ
الطرف اآلخر ،فيي ال تبحث عن ّ
واصدار حكم في النزاع.

ج -تمييز التحكيم عن الخبرة:
أوالً :تعريف الخبرة:
َّ
المحكم أو الخصوم إلى شخص ما ميمة إبداء رأيو في بعض
ىي اإلجراء الذي يعيد بموجبو القاضي أو
المسائل الفنية التي يكون عمى دراية بيا دون أن يكون رأيو في ىذا الصدد ممزمًا.
اح تتشابو فييا الخبرة مع التحكيم ،وتتمثل فيما يمي:
أن ثمة نو ٍ
والواقع ّ
 .1في كمييما يتدخل شخص من الغير بين أطراف النزاع.

ال من الخبير و َّ
المحكم قد يبدي رأيو ،أو يباشر عممو في نقطة قانونية أو واقعة بمناسبة
إن ك ً
ّ .2
نزاع معروض أمام القضاء.

كل من الخبير و َّ
المحكم عند ممارستو لعممو لشروط واحدة تقريبًا ،إذ ينبغي توفر
 .3يخضع ّ
الموضوعية واالستقاللية والحياد في كمييما.
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ثانياً :اختالف الخبرة عن التحكيم:
ثمة فروق أربعة تختمف فييا الخبرة عن التحكيم وىي:
 -1تيدف الخبرة إلى إبداء الرأي في مسألة فنية تتعمق باختصاص معين.
فض النزاع بين الخصوم.
أما التحكيم فيدفو ّ

إن االستعانة بالخبير قد تكون من قبل األطراف أنفسيم أو من قبل ىيئة التحكيم أو من قبل
ّ -2
القضاء الذي يستعين بتقارير الخبراء.

أما التحكيم فيكون بمجرد االتفاق بين أطراف النزاع أنفسيم ،والذين ال يممكون العودة وطرح
النزاع عمى َّ
محكمين آخرين أو رفع دعوى قضائية إال باتفاقيم.
 -3يعتمد الخبير في أداء ميمت و عمى معموماتو وخبراتو الذاتية.
َّ
بناء عمى ما يبديو الخصوم أمامو من مرافعات ،و ما يقدمونو إليو من
أما المحكم فيصدر حكمو ً
مستندات ،فدوره مشابو لدور القاضي.

 -4ال يشترط تعيين الخبير باالسم.
في حين ينبغي أن يعين المحكم باالسم – كقاعدة عامة – في اتفاق التحكيم.
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أنواع التحكيم ومزاياه وعيوبو
أ -أنواع التحكيم:
عدة وذلك تبعاً لمزاوية التي ينظر إليو من خالليا ،فمن حيث ما إلرادة الخصوم
ينقسم التحكيم إلى أنواع ّ
من دور في المجوء إلى التحكيم ينقسم إلى نوعين :تحكيم اختياري وتحكيم إجباري ،ومن حيث مدى
َّ
لممحكمين ينقسم إلى نوعين :تحكيم بالقانون وتحكيم بالصمح ،ومن حيث ارتباط
الصالحيات الممنوحة
عناصر عممية التحكيم بدولة واحدة أو تضمنيا عنص ًار أجنبيًا ينقسم التحكيم إلى نوعين :تحكيم داخمي
وتحكيم دولي ،ومن حيث الجية التي تتولّى إجراءات التحكيم ينقسم إلى نوعين :تحكيم خاص (أو حر)
ال من ىذه األنواع تباعًا فيما يمي:
وتحكيم نظامي (أو مؤسسي) .ونتناول ك ً
أو ًال :التحكيم االختياري و التحكيم اإلجباري:27

يتم
األصل في التحكيم أن يكون اختيارياً بمعنى أن ّ

المجوء إليو بمحض إرادة المحتكمين دون فرضو
عمييم ،ولكن مع ذلك ليس ثمة ما يمنع الدولة من أن

تجعل المجوء إلى التحكيم في بعض المنازعات طريقًا
وجوبياً يمتزم الخصوم باتباعو إذا أرادوا حسم ىذه
المنازعات ،بحيث ال يجوز ليم المجوء إلى القضاء
العادي بخصوص النزاع إال بعد طرح النزاع عمى
المشرع ،ولذا يسمى
نص عمييا
ىيئة التحكيم التي ّ
ّ

لحل بعض
ىذا التحكيم بالتحكيم اإلجباري ،وىو نظام متبع في بعض الدول كوسيمة قميمة الكمفة نسبيًا ّ
المنازعات كتمك التي تنشأ بين المشروعات العامة ،وكذلك منازعات العمل.

استثناء من القاعدة العامة األساسية التي تقضي بحرية الخصوم
عد
أن التحكيم اإلجباري – الذي ُي ّ
والواقع ّ
ً
في المجوء إلى التحكيم كوسيمة لفض منازعاتيم

28

 -ليس فيو من التحكيم إال اسمو ،فالتحكيم مجموعة

 27يحًذ أي ٍٛفضهٌٕ – انزحكٛى – يؤسسخ انُٕس٘ نهطجبػخ ٔانُشش ٔانزٕصٚغ – ديشك -1994 -صٔ 276يب ٚهٓٛب.
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َّ
َّ
المحكمين إلى حرية اختيار
المحكم أو
حريات ،فمن حرية نزع اختصاص المحاكم إلى حرية اختيار
إجراءات التحكيم والقانون المطبق عمى موضوع النزاع إلى حرية تحديد مكان جريان التحكيم ،وبالتالي
فكل ما ىو إلزامي يتناقض مع التحكيم ويفقده طبيعتو ،بحيث ال يبقى من التحكيم إال اسمو .29
ّ
ثانياً :التحكيم بالقانون والتحكيم بالصمح :30
َّ
المحكم – أثناء فصمو في النزاع – بأحكام القانون التي تحكم موضوعو،
األصل في التحكيم وجوب تقيد
بصرف النظر عن تقديره لمدى عدالة النتائج التي يتوصل إلييا ،شأنو في ذلك شأن القاضي .ويسمى
التحكيم في ىذه الحالة التحكيم بالقانون تعبي ًار عن االلتزام فيو بأحكام القانون ،أو كما يسميو بعضيم
َّ
المحكم فيو وىو دور القاضي.
التحكيم بالقضاء تعبي ًار عن حقيقة الدور الذي يؤديو

ولكن مع ذلك قد يرتضي طرفا النزاع تخويل ىيئة التحكيم صالحية الفصل في النزاع وفقًا لما تراه محققًا
ال إلى حكم يحفظ التوازن بين مصالحيما ،حتى لو كان ىذا الحكم مخالفًا ألحكام القانون
لمعدالة ،وصو ً
التي تحكم موضوع النزاع ،والتي يمتزم القاضي بتطبيقيا فيما لو ُع ِرض النزاع عميو .ويسمى التحكيم في
َّ
المحكم ،فيو من ناحية شخص
ىذه الحالة التحكيم بالصمح تعبي ًار عن الوظيفة المزدوجة التي يؤدييا
أجنبي عن الطرفين يتوّلى الفصل في نزاعيما بحكم ممزم ليما ،شأنو في ذلك شأن القاضي ،ومن ناحية
أخرى يعتمد بصدد فصمو في النزاع أساسًا مماثالً لؤلساس الذي تقوم عميو فكرة الصمح ،حيث ّأنو يسقط

حل يراعي المصالح المشروعة لك ّل منيما.
ما يراه غير عادل من طمبات الخصوم ،وصوالً إلى ّ

وقد عرضت المادة  33من قانون التحكيم السوري لمتفرقة بين التحكيم بالقانون والتحكيم بالصمح ،فبعد أن
َّ
المحكم بتطبيق القانون الذي يتفق عميو الطرفان أو القانون الذي
تناولت في فقراتيا الثالث األولى التزام
يرى ّأنو أكثر اتصاالً بالنزاع في حال عدم االتفا ق ،والتزامو بمراعاة شروط العقد موضوع النزاع واألعراف
بأنو" :إذا اتفق طرفا التحكيم صراحةً عمى تفويض ىيئة التحكيم
الجارية بشأنو ،قضت في فقرتيا الرابعة ّ
بالصمح ،جاز ليا أن تفصل النزاع عمى مقتضى قواعد العدالة واإلنصاف دون التقييد بأحكام القانون".

 28انًشجغ انسبثك – ص.287
 29ػجذ انجبسظ انضشاس – ٙيشجغ سبثك -ص.41
 30د .يصطفٗ يحًذ انجًبل ٔ د .ػكبشخ يحًذ ػجذ انؼبل – يشجغ سبثك – ص ٔ 108يب ٚهٓٛب.
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َّ
المحكم مثل ىذه السمطة الخاصة يفترض في طرفي النزاع درجة عالية من
أن تخويل
ومما الشك فيو ّ
الثقة في إحساسو بالعدالة وفي حسن تقديره وخبرتو.

ثالثاً :التحكيم الداخمي والتحكيم الدولي:
لفض المنازعات الناشئة بين أطراف ينتمون لدولة واحدة ،وال يوجد في
إذا كان التحكيم وسيمة مناسبة ّ
لفض المنازعات الناشئة بين أطراف ينتمون لدول
فإنو ُي ّ
عالقاتيم أي عنصر أجنبيّ ،
عد خير وسيمة ّ

مختمفة ،أو ينتمون لدولة واحدة ،ولكن يتعمق نزاعيم بأموال أو مشروعات موجودة في دولة أخرى ،وبوجو

خاص المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية.
فالتحكيم في الوقت الحالي إنما يستمد سمطانو من اآلمال المعقودة عميو في تطوير التجارة الدولية
وتنميتيا ،لكونو واحداً من األدوات النموذجية التي تعمل عمى تحقيق ىذا الغرض لما يتميز بو من سمات
تقدرىا الدول المتقدمة المصدرة لثورة المعمومات والتكنولوجيا الحديثة ،إذ ّإنو يأتي بحمول تتناسب وطبيعة
فإنو يساىم في تنميتيا وازدىارىا.31
معامالت التجارة الدولية ،وبذلك ّ

المشرع السوري أن يساير التطور الحاصل في عالم التجارة ،فوضع قانونًا موحداً لمتحكيم ينطبق
وقد شاء
ّ

نصت المادة الثانية من قانون التحكيم السوري عمى
عمى التحكيم الداخمي والتحكيم التجاري الدولي ،حيث ّ

ّأنو" :مع عدم اإلخالل باالتفاقيات الدولية المعمول بيا في الجميورية العربية السورية ،تسري أحكام ىذا
أي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ،إذا
أي تحكيم يجري في سورية ،وكما تسري عمى ّ
القانون عمى ّ
اتفق طرفاه عمى إخضاعو ألحكام ىذا القانون".

أن قانون التحكيم السوري يسري عمى صور ثالث من التحكيم ،وىي:
ويتضح من ىذا
النص ّ
ّ
-1

َّ
المحكمون
التحكيم الداخمي ،وىو الذي يرتبط بعالقة داخمية بحتة في جميع عناصرىا:

يتم داخل سورية
وطنيون والمنازعة موضوع التحكيم خالصة الوطنية (موضوعًا وأطرافًا وسببًا) والتحكيم ّ

ويطبق بشأنو القانون السوري.
-2

31

التحكيم الدولي الذي يجري في سورية.
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-3

التحكيم التجاري الدولي الذي يجري في الخارج متى اتفق طرفاه عمى إخضاعو ألحكام

ىذا القانون.
المشرع في المادة األولى من القانون المذكور لتعريف التحكيم التجاري ،فأسبغ صفة التجارية
كما عرض
ّ

عمى التحكيم متى"كان موضوع النزاع فيو ناشئاً عن عالقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أم
غير عقدية" ،وتطرق في المادة ذاتيا لبيان المقصود بالتحكيم التجاري الدولي مقر اًر ّأنو التحكيم الذي

يكون موضوع النزاع فيو متعمقًا بالتجارة الدولية – ولو جرى داخل سورية – وذلك في األحوال التالية:

الحالة األولى :إذا كان مرك از األعمال الرئيسيان لطرفي اتفاق التحكيم واقعين في إقميمي دولتين مختمفتين
وقت إبرام اتفاق التحكيم.


فالعبرة إذاً الختالف مكاني مركزي أعمال طرفي التحكيم وقت إبرام اتفاق التحكيم وليس

قبل ذلك أو بعده.


عدة لؤلعمال ،فالعبرة لممركز األكثر ارتباطًا بموضوع
واذا كان ألح د الطرفين مراكز ّ

اتفاق التحكيم .في حين لو لم يكن ألحدىما مركز أعمال ،فالعبرة لمحل إقامتو المعتاد.
الحالة الثانية :إذا كان مرك از األعمال الرئيسيان لطرفي اتفاق التحكيم واقعين في الدولة ذاتيا وقت إبرام
اتفاق التحكيم ،وكان واقعًا خارج ىذه الدولة أحد األماكن التالية:
-1

مكان إجراء التحكيم كما عينو اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينو:

عد ىذا الشرط متحققًا في أحد فروض ثالثة:
وي ّ
ُ
أ-

إذا اتفق طرفا التحكيم صراح ًة في اتفاق التحكيم عمى إجراء التحكيم خارج الدولة التي

يوجد فييا مرك از أعماليما الرئيسيان.
ب-

إذا أشار اتفاق التحكيم إلى كيفية تعيين مكان إجراء التحكيم ،وذلك بأن يتفق الطرفان

تم تحديد ىذا المكان خارج الدولة التي
عمى قيام شخص محدد أو جية معينة بتحديد مكان التحكيم .فإن ّ

يوجد فييا مرك از أعماليما الرئيسيان ،فيكون التحكيم دوليًا.
ج-

فإن المادة
إذا لم يرد في اتفاق التحكيم صراح ًة أو ضمنًا تحديد لمكان إجراء التحكيمّ ،

 23من قانون التحكيم تفوض ىيئة التحكيم في تعيين مكان التحكيم بشرط أن تراعي في اختيارىا ظروف
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الدعوى ومالءمة المكان لؤلطراف .فإن اختارت الييئة مكان التحكيم خارج الدولة التي يوجد فييا مرك از
أعمال الطرفين الرئيسيان ،فيكون التحكيم دوليًا.


تتم فيو إجراءات التحكيم ،بدليل
عمماً ّ
أن المادة المذكورة تشير إلى المكان األصمي الذي ّ

يخل ذلك بسمطة ىيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً لمقيام
ّأنيا تضيف قوليا" :وال ّ

بإجراء من إجراءات التحكيم ،كسماع أط ارف النزاع أو الشيود أو الخبراء أو االطالع عمى مستندات أو
معاينة بضاعة أو أموال ...إلخ".

-2

أن العبرة  -في ىذا الصدد – لمكان إجراء التحكيم ال لمكان صدور حكم التحكيم.
كما ّ
مكان تنفيذ جزء جوىري من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية بين األطراف:

فالمعيار ىنا موضوعي يتحقق بصرف النظر عن جنسية طرفي التحكيم أو موطنيما الشخصي ،إذ يكفي
أن تتوفر صفة "الجوىرية" في جزء من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية بين الطرفين .ومن ذلك
أن التحكيم كان يجري بشأن نزاع بين شركتين وطنيتين بصدد عقد بيع مصنع من اإلنتاج
مث ً
ال لو ّ

ا لمحمي مع تدريب العمالة الوطنية وتزويدىا بأحدث األساليب العممية المتطورة في الخارج ،بما يمزم معو
تنفيذ ىذا االلتزام في مصانع البائع الموجودة في القاىرة مثالً ،فيكون الشرط محل البحث متحققًا ،وبالتالي
عد التحكيم دوليًا.
ُي ّ
-3

المكان األكثر ارتباطاً بموضوع النزاع:

ففي ىذه الحالة يكون التحكيم دوليًا إذا كان المكان األكثر ارتباطًا بموضوع النزاع يقع في دولة أخرى
كل من طرفي التحكيم.
غير الدولة التي يوجد فييا المركز الرئيسي ألعمال ّ
أن تحديد درجة االرتباط التي يقوم معيا وصف الدولية لمتحكيم أمر موضوعي يقدره القاضي
* عمماً ّ

كل حالة عمى حدة ،ومن مصمحة طرفي التحكيم إقامة دليل عمى توفر ىذا الوصف أو
بالنظر لظروف ّ
انتفائو.
الحالة الثالثة :إذا كان موضوع النزاع الذي ينصرف إليو اتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة واحدة.


وىنا أيضاً نحن بصدد معيار موضوعي يقوم عمى اتصال موضوع النزاع محل اتفاق

التحكيم بأكثر من دولة ،كأن يكون موضوع النزاع – المشمول باتفاق التحكيم – متعمقًا بعممية نشر أو
أن األمر يتعمق بمصالح التجارة
في ّ
عد مثل ىذا التحكيم دولياً طالما ّ
توزيع أحد األفالم في أكثر من دولةُ ،
الدولية وبحركة األموال وانتقاليا عبر الحدود.
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عد دوليًا – وفقًا ليذا المعيار– التحكيم المتعمق بمنازعة تتركز جميع
في حين ال ُي ّ

عناصرىا داخل إقميم دولة واحدة ،وترتب آثارىا داخل محيط ىذه الدولة ،وال يغير من ذلك شيئًا اختالف

َّ
يتم بين
جنسية طرفي التحكيم أو كون المحكمين أجانب ،كالتحكيم المتعمق بنزاع ناشئ عن نقل بضاعة ّ
مرفأين تابعين إلقميم دولة واحدة.

رابعاً :التحكيم الحر والتحكيم النظامي:32
إن التحكيم الحر ىو الصورة التقميدية لمتحكيم ،ففيو يقوم أطراف النزاع بتنظيم إجراءات
في الواقع ّ
َّ
َّ
المحكمين الذين يتولون الفصل في نزاعيم ،ويحددون ليم اإلجراءات
المحكم أو
التحكيم ،حيث يختارون
التي يتبعونيا أو يفوضونيم في تحديدىا حسب ظروف النزاع ،كما يحددون القانون الذي يتعين عمييم
تطبيقو عمى موضوع النزاع ،فيو تحكيم منظم مخصص لمفصل في نزاع معين ،ومن ىذا المنطمق يسميو
بعضيم تحكيم الحاالت الخاصة.
َّ
تم اختيارىم ىم مجرد أفراد لدييم من الخبرة والصفات الشخصية وحسن السمعة
وىؤالء المحكمون الذين ّ

واالستقامة والكفاءة ما يؤىميم لكسب ثقة طرفي النزاع ،فيختارونيم ليتولوا الفصل في نزاعيم ،وبيذا تنتيي
ميمتيم عند ىذا الحد.
ولكن مع ازدىار التحكيم كوسيمة مفضمة لتسوية المنازعات انتشرت مراكز التحكيم ومنظماتو وغرفو
الدائمة لتمارس نشاطيا التحكيمي عمى جميع المستويات الوطنية واإلقميمية والدولية ،والتي أضحى ليا
لوائحيا وقواعدىا الخاصة بيا ،فعندما يمجأ األطراف إلى ىذا المركز أو ذاك يكونون قد ارتضوا بإرادتيم
الخضوع لتمك الموائح والقواعد وكأنيا أصبحت جزءًا من اتفاقيم ،ويسمى التحكيم الذي تتواله ىذه المراكز
المشرع السوري صراح ًة إلى ىذا النوع
أو المنظمات الدائمة بالتحكيم النظامي (أو المؤسسي) .وقد أشار
ّ
من التحكيم في المادة األولى من قانون التحكيم التي تطرق فييا إلى تعريف التحكيم.

وقد أصبح التحكيم النظامي ىو الغالب في منازعات التجارة الدولية ،ويرجع انتشاره إلى ما يحققو
لممحتكمين من مزايا عديدة تتمثل فيما يمي:

32

انًشجغ انسبثك – صٔ 126يب ٚهٓٛب – .ػجذ انجبسظ انضشاس – ٙيشجغ سبثك –صٔ 47يب ٚهٓٛب.
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َّ
المحكمين
 .1يوجد لدى ىيئات ومنظمات ومراكز التحكيم الدائمة قوائم بأسماء
المتخصصين في مختمف أنواع المنازعات يستطيع المحتكمون اختيار َّ
محكمييم منيا.
َّ
المحكم المناسب ،وبخاصة إذا تعمق
وىذا بال شك يجنب األطراف مشقة البحث عن
األمر بمسائل فنية يتطمب فيميا خبرة خاصة ال تتوافر عمى نطاق واسع.
 .2كما لدييا أيضاً لوائح معدة باإلجراءات التي يجري عمى أساسيا التحكيم لدييا ،وىي
عادة إجراءات بسيطة وسريعة تيسر مسيرة التحكيم ،دون أن تخل بأساسيات التقاضي.
 .3يجري التحكيم لدى ىذه الييئات والمنظمات والمراكز في مقرىا ،ما لم تتبين الحاجة إلى
اختيار مكان آخر بالنظر لظروف النزاع .وبالتالي فال داعي ألن يتفق األطراف عمى
مكان التحكيم.
ّ .4إنيا تقدم الخدمات اإلدارية التي تتطمبيا عممية التحكيم ،كأعمال السكرتارية والترجمة

وحفظ الممفات وغيرىا ،باإلضافة إلى تقديم المكان الالزم لعقد جمسات التحكيم ،وتوفير

َّ
المحكمون من وثائق ومعمومات متعمقة بالقانون الواجب التطبيق عمى
ما قد يحتاجو
النزاع.
ّ .5إنيا توفر لمن صدر حكم التحكيم لصالحو المساعدة في تنفيذه.
فإنو ال يخمو من العيوب ،فمو
ولكن بالرغم من ّ
كل ىذه المزايا التي يتسم بيا التحكيم النظاميّ ،

لعل من أىميا:
عدة ّ
مساوئ ّ

َّ
بالمحكم معرفة كافية توفر ليم الثقة في حيدتو وأمانتو عمى غرار ما
 .1عدم معرفة أطراف النزاع
عميو الحال في التحكيم الحر.
 .2نشأة منظمات ومراكز التحكيم العالمية المشيورة في كنف الدول الصناعية المتقدمة ،وكثي ًار ما
تنحو نظميا ولوائحيا إلى رعاية مصالح ىذه الدول ورعاياىا عمى حساب الدول النامية
ورعاياىا.
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تقييم التحكيم

33

أي نظام آخر لو محاسن بفضل ما يتسم بو من مزايا ،كما لو
ّ
إن التحكيم  -في الواقع – شأنو شأن ّ
ال من مزايا التحكيم وعيوبو تباعًا.
مساوئ بسبب ما يشوبو من عيوب .ونتناول اآلن ك ً

أ -مزايا التحكيم:
يتسم التحكيم بعدد من المزايا التي أدت إلى انتشاره ورواجو وتفضيل أطراف النزاع المجوء إليو ،ولعل من
أىم مزاياه ما يمي:
-1

السرعة:

لفض
حيث يأتي في مقدمة األسباب التي تدفع أطراف النزاع إلى تفضيميم المجوء لمتحكيم كوسيمة ّ

عادة دون تقيد بإجراءات التقاضي التي تتسم
نزاعيم ،ما يحققو ليم من سرعة في حسم نزاعيم ،إذ ّأنو يتم
ً
يتم عمى درجة
بالبطء والتعقيد ،باستثناء ما يتعمق منيا بالنظام العام،
ّ
كحق الدفاع مثالً ،كما ّأنو غالبًا ما ّ
َّ
عادة
فالمحكمون يكونون
تقاضي واحدة ،وبذلك يصل األطراف إلى مبتغاىم في سرعة حسم نزاعيم،
ً

متفرغين لمفصل في الخصومة أكثر من القضاة الذين تفرض عمييم طبيعة عمميم القيام بالفصل في

يتم اختيارىم عمى أساس ما لدييم من خبرة
المنازعات بشكل يومي ومتكرر ،كما ّ
أن المحكمين غالبًا ما ّ
فإنيم ال يحتاجون إلى وقت طويل لمفصل فيو ،وذلك لو األثر الكبير في حسم
في موضوع النزاع ،ولذا ّ

المنازعات ،والسيما التجارية نظ ًار لما لعامل الوقت من أىمية بالنسبة ألطرافيا.
-2

السرية:

تتم بيا
فالسرية التي تحاط بيا إجراءات التحكيم تُ ّ
عد ميزة أساسية من مزايا التحكيم ،إذ ّ
إن العمنية التي ّ

عد أحد أىم المبادئ األساسية التي يقوم عمييا النظام القضائي،
إجراءات التقاضي أمام المحاكم ،والتي تُ ّ
وتشكل ضمانًا من ضمانات العدالة ،قد تنقمب وباالً عمى التجار إذا كان من شأنيا إفشاء أسرار صناعية
أو اتفاقات خاصة يحرص التجار عمى إبقائيا س ًار مكتومًا ،وكم من تاجر يفضل خسارة دعواه عمى
الحق الذي يناضل من أجمو في الدعوى
كشف أسرار تجارتو والتي تمثل في نظره قيمة أعمى من قيمة
ّ

 33ػجذ انجبسظ انضشاس – ٙانًشجغ انسبثك – صٔ 50يب ٚهٓٛب.
 34د .يخزبس أحًذ ثشٚش٘ – يشجغ سبثك – ص.10
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.34

35
إن السرية ال
تتم جمسات التحكيم بصورة سرية ،فال يحضرىا إال أطراف النزاع أو ممثموىم  ،بل ّ
حيث ّ
َّ
المحكمون من حكم فاصل في النزاع
تقتصر عمى جمسات التحكيم فحسب ،وانما تمتد أيضًا لما يصدره

المعروض عمييم.36
-3

المرونة والبساطة في اإلجراءات:

إذ ال يشترط التقيد – أثناء سير خصومة التحكيم – بقواعد أصول المحاكمات المتبعة لدى المحاكم،
حيث تتسم إجراءات التحكيم بالبساطة واليسر ،فييئة التحكيم تتمتع بحرية أوسع بكثير من القضاة فيما
يتعمق بإجراءات التقاضي ،كالتبميغات وادارة الجمسات وتنظيميا واالتصال بأطراف النزاع وغير ذلك.
ىذا من جية اإلجراءات الشكمية .وكذلك الحال بالنسبة لممرونة في الموضوع ،فيكون القضاة
مكبمين بالقانون يمتزمون بمراعاة نصوصو وأحكامو ،بحيث لو جاءت أحكاميم عمى خالف النص أو
منافية لروحو ،فإنيا تكون معيبة وتستوجب النقض ،ولو كانت مناسبة لظروف الدعوى وفييا مراعاة
أن ىذه العدالة الصماء وان كانت ليا إيجابيات كونيا تحول دون الميل
لمصالح الخصوم ،والواقع ّ

واليوى ،إال ّأنيا غير محبذة في مجال المنازعات التجارية ،والتي يرغب أطرافيا في عدالة مرنة تتفيم

متطمباتيم ،وتراعي طبيعة تعامالتيم وخصوصيتيا ،ولذا فيم يفضمون المجوء إلى التحكيم لما يجدون فيو

من مزايا ينشدونيا.
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حرية األطراف في اختيار َّ
محكمين من ذوي الخبرة:

حيث يتمتع أطراف النزاع بحرية اختيار المحكمين ،األمر الذي يولد لدييم الثقة والطمأنينة في أنيم
سيفصمون في النزاع بحياد ونزاىة ،والسيما أنيم يختارون عادة من ليم خبرة في مجال النزاع ،37وذلك
بخالف القاضي الذي وان كان فقيياً بارعاً باألمور القانونية ،إال ّأنو قد يكون قميل الخبرة فيما يتعمق

بموضوع النزاع المطروح أمامو ،مما يحتم عميو االستعانة بخبير يرشده ويستعين بو في إيضاح ما خفي

عميو ،وىو أمر ال غنى عنو إذا كان النزاع المعروض عميو متعمقًا بمسائل فنية بحتة ،وىذا – بال ريب –
 ْٕٔ 35يب لضٗ ثّ انًششع صشاحخً ،فمذ َصذ و  3/29يٍ لبٌَٕ انزحكٛى انسٕس٘ ػهٗ أَّ " :ركٌٕ جهسبد ْٛئخ انزحكٛى
سشٚخ يب نى ٚزفك انطشفبٌ ػهٗ غٛش رنك".
 ْٕٔ 36يب أكذِ انًششع صشاحخ ،فمذ َصذ و  44يٍ لبٌَٕ انزحكٛى انسٕس٘ ػهٗ أَّ" :ال ٚجٕص َشش حكى انزحكٛى أٔ جضء
يُّ إال ثًٕافمخ طشف ٙانزحكٛى" .
 37د .يخزبس أحًذ ثشٚش٘ – يشجغ سبثك – ص.10
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ومممة
سيترتب عميو ىدر وقت وجيد يقتصده نظام التحكيم ،كون ىيئة التحكيم متفيمة لموضوع النزاع َّ
بكل أبعاده ،والسيما في ظل تنوع المعامالت التجارية وتشعبيا المعقَّد.
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المحافظة عمى استمرارية العالقات المستقبمية بين أطراف النزاع:

أن اضطالع ىيئة التحكيم بميمتيا بالنظر في النزاع القائم بين األطراف ،والفصل فيو بحكم
حيث ّ

تحكيمي ال يفسد عالقاتيم وتعامالتيم ،فيم عندما يمجؤون إلى التحكيم يضعون باعتبارىم المحافظة عمى

أن التحكيم يحقق العدالة بطرق وظروف أكثر مالءمة لممتخاصمين من تمك
مستقبل العالقة بينيم ،إذ ّ
تتم أمام الجية القضائية المختصة بالفصل في النزاع ،من حيث البعد عن شطط الخصومة
التي ّ

القضائية والمدد فييا.

ب -عيوب التحكيم:
فبالرغم مما لمتحكيم من مزايا ساعدت عمى انتشاره ،والسيما في المنازعات التجارية الداخمية منيا أو
كأي نظام آخر ال يخمو من العيوب والمثالب ،ولعل أىم عيوبو تتمثل فيما يمي:
الدولية ،إال ّأنو ّ
-1

التحكيم آلية من آليات الدول الصناعية المتقدمة:

وتعده آلية من آلياتيا لضمان ريادتيا ،إذ ُيقصد بو أساسًا إقصاء
حيث تعتمد ىذه الدول عميو ّ

القضاء الوطني في الدول النامية ومنعو من النظر في المنازعات الناشئة عن عقود التنمية االقتصادية،
لضمان عدم تعرض المستثمر األجنبي والشركات العمالقة التي تمثل طرفاً ميماً في ىذه العقود لتطبيق
القوانين الوطنية ،كما ّأنو ُيتخذ مطيَّة لفرض شروط مجحفة بحقوق األطراف الضعيفة ،ولفرض تطبيق

حق أريد بيا باطل.
وكأنو كممة ّ
القواعد القانونية التي تسيم الدول المتقدمة في صياغتياّ ،
-2

كثرة المصاريف:

فنفقات التحكيم أكثر من القضاء العادي الذي ال يدفع فيو األطراف سوى الرسوم المقررة قانوناً،
أن الدولة ىي التي تدفع مرتبات القضاة ،وال يدفع رافع الدعوى سوى الرسوم القضائية ،في
وبيان ذلك ّ
َّ
المحكمين ومصاريف انتقاليم واجتماعاتيم في مكان معين ىم أطراف النزاع،
أن من يدفع ألقاب
حين ّ

فضالً عن تحمميم الرسوم والمصاريف اإلدارية إذا كان التحكيم نظامياً (أي مؤسسيًا).
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عدم تنفيذ حكم التحكيم:

إذ قد يرفض من صدر حكم التحكيم ضده اإلذعان لو وتنفيذه ،وعندئذ تثور المشكمة ،فمن كسب
الدعوى ال يعينو كسبيا لمجرد الكسب ،بقدر ما يعنيو الحصول عمى ح ّقو ،أي بما حكمت بو ىيئة
التحكيم لصالحو ،وىذا يعني بالمقابل عودة طرفي النزاع إلى القضاء إلكساء حكم التحكيم الصيغة
المشرع ،38وبذلك يجد األطراف أنفسيم أمام
التنفيذية ،والتي ال بد فييا من توافر شروط معينة حددىا
ّ

إجراءات قضائية تالفوىا بدايةً وفرضت عمييم في النياية.

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :يتسم التحكيم بمزايا عدة ،لعل من أىميا :
 . 1قمة المصاريف.
 .2العالنية.
 . 3السرعة.
 .4كل ما تقدم.
اإلجابة الصحيحة رقم .3

 38حٛش َصذ و  2/56يٍ لبٌَٕ انزحكٛى انسٕس٘ ػهٗ أَّ(( :ال ٚجٕص إكسبء حكى انزحكٛى صٛغخ انزُفٛز ٔفمب ً
نٓزا انمبٌَٕ إال ثؼذ انزحمك يًب ٚه:ٙ
أ  -أَّ ال ٚز ؼبسض يغ حكى سجك صذٔسِ يٍ انًحبكى انسٕسٚخ ف ٙيٕضٕع انُضاع.
ة -أَّ ال ٚزضًٍ يب ٚخبنف انُظبو انؼبو ف ٙانجًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انسٕسٚخ.
ج  -أَّ لذ رى رجهٛغّ نهًحكٕو ػه ّٛرجهٛغب ً صحٛحبً.)) .
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الوحدة التعليمية الثانية
اتفاق التحكيم
الكممات المفتاحية:
شرط – مشارطة  -التحكيم باإلحالة – األثر اإليجابي – انقضاء.

الممخص:
يعد اتفاق التحكيم نقطة البداية في نظام التحكيم ،وىو جوىر التحكيم وحجر زاويتو ،إذ ال يعرض أي
نزاع عمى ىيئة تحكيم – باستثناء حاالت التحكيم اإلجباري – إال باتفاق أطرافو ذوي الشأن صراح ًة عمى
أن يتم الفصل فيو عن طريق التحكيم .ولذا نظ ًار ليذه المكانة التي يحتميا اتفاق التحكيم في نظام
التحكيم ،فقد حظي ىذا االتفاق باىتمام كبير من جانب الفقو وكذلك القانون الذي نظمو تنظيمًا يتالءم مع
أىميتو ،ولذلك البد من تعريف اتفاق التحكيم وتحديد طبيعتو القانونية ،ثم بيان موقعو بين العقود األخرى،
وبعدىا استعراض صوره ،وبيان شروط انعقاده وآثاره وأسباب انقضائو وكذلك أثار انقضائو.

األىداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد ًار عمى:
 تعريف اتفاق التحكيم.
 تحديد الطبيعة القانونية التفاق التحكيم.
 بيان موقع اتفاق التحكيم بين العقود األخرى.
 تعداد شروط انعقاد اتفاق التحكيم وشرح آثاره والحديث عن انقضائو.
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اتفاق التحكيم
عد اتفاق التحكيم نقطة البداية في نظام التحكيم ،وىو جوىر التحكيم وحجر زاويتو ،إذ ال يعرض
ُي ّ

أي نزاع عمى ىيئة تحكيم – باستثناء حاالت التحكيم اإلجباري – إال باتفاق أطرافو ذوي الشأن صراح ًة
يتم الفصل فيو عن طريق التحكيم.
عمى أن ّ

ولذا نظ ًار ليذه المكانة التي يحتميا اتفاق التحكيم في نظام التحكيم ،فقد حظي ىذا االتفاق باىتمام كبير
من جانب الفقو ،وكذلك القانون الذي نظمو تنظيمًا يتالءم مع أىميتو.

مفيوم اتفاق التحكيم
ماىية اتفاق التحكيم وموقعو بين العقود األخرى
أ -تعريف اتفاق التحكيم وطبيعتو القانونية:
-1

تعريف اتفاق التحكيم:

عرف جانب من الفقو1اتفاق التحكيم بأنو" :االتفاق الذي يحرره الخصوم فيما بينيم عمى عرض ما نشأ أو
َّ
ما قد ينشأ من نزاع بخصوص عقد معين عمى التحكيم".
عرفو جانب آخر من الفقو بأنو" :العقد الذي يتفق بمقتضاه األطراف عمى عرض النزاع القائم
في حين َّ
فعالً أو الذي قد ينشأ في المستقبل بمناسبة تنفيذ عقد معين عمى َّ
ال من عرضو عمى قضاء
محكمين بد ً
الدولة".
و ُيؤخذ عمى ىذين التعريفين أنيما قصدا اتفاق التحكيم بالمنازعات المتعمقة بالعالقات التعاقدية وحدىا،

يتم االتفاق عمى التحكيم بصدد نزاع ناشئ عن عالقة غير عقدية .ولذلك نجد
عمماً ّأنو من المتصور أن ّ

بأنو" :العقد المكتوب الذي يمتزم أطرافو
أن بعض الفقو 2قد تنبو لمثل ىذا الفرضَّ ،
فعرف اتفاق التحكيم ّ
ّ
 1ششٚف تٍ َاطش – انرحكٛى ت ٍٛانشكهٛح ٔانشػائٛح – سسانح ياجسرٛش – كهٛح انحمٕق -انجايؼح األسدَٛح –
ػًاٌ –  – 1989ص .45
 2ػثذ انثاسؾ انؼشاس – ٙيشجغ ساتك – ص.64

25

كل أو بعض المنازعات التي نشأت ،أو يمكن أن تنشأ بينيما بمناسبة عالقة
بالمجوء إلى التحكيم لتسوية ّ
قانونية معينة ،عمى أن يتضمن ىذا العقد تعيين ا َّ
المشرع
لمحكمين أو تحديد طريقة تعيينيم" .وكذلك فعل
ّ

بأنو" :اتفاق طرفي النزاع عمى المجوء إلى التحكيم
السوري ،فقد َّ
عرفو في المادة األولى من قانون التحكيم ّ
كل أو بعض المنازعات التي نشأت ،أو يمكن أن تنشأ بينيما بشأن عالقة قانونية معينة،
لمفصل في ّ
عقدية كانت أم غير عقدية".
بأنو االتفاق ...وتعريف الشيء يكون
ويالحظ عمى جميع التعريفات السابقة التفاق التحكيم ّأنيا َّ
عرفتو ّ

بأنو" :صك يتفق بموجبو
ببيان ذلك الشيء وليس بإعادة إبيامو ،ولذا فإننا نرى تعريف اتفاق التحكيم ّ

كل
يتم المجوء إلى التحكيم لمفصل في ّ
أطراف عالقة قانونية معينة ،عقدية كانت أم غير عقدية ،عمى أن ّ
أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ فيما بينيا بصدد تمك العالقة".
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الطبيعة القانونية التفاق التحكيم:

عد مظي ًار
وي ّ
يتم بين األطرافُ ،
ال أحد يستطيع أن يشكك في الطبيعة العقدية التفاق التحكيم ،فيو عقد ّ

لمبدأ سمطان اإلدارة ،الذي من نتائجو حرية األفراد في إبرام ما يشاؤون من عقود بشرط عدم مخالفتيا
لمنظام العام أو اآلداب العامة.
أي عقد آخر ،فاتفاق التحكيم
وبما ّأنو عقد ،فمن الطبيعي أن تتولد عنو التزامات شأنو في ذلك شأن ّ
يسبق اإلجراءات وال يشكل مرحمة من مراحميا.3

ب -موقع اتفاق التحكيم بين العقود األخرى:
فإنو من المتعين معرفة موقعو بين العقود
بأنو عقدّ ،
طالما انعقد اإلجماع عمى تكييف اتفاق التحكيم ّ
األخرى ،وبيان تحت أي صنف من العقود ينضوي.

إن اتفاق التحكيم يندرج – من حيث نظامو القانوني – ضمن طائفة العقود المسماة ،4كون
نقول بداي ًة ّ
المشرع قد وضع لو تنظيمًا خاصاً يتمثل في قانون التحكيم في المنازعات المدنية واالقتصادية والتجارية،
ّ

 3د.حفٛظح انسٛذ انحذاد – االذجاْاخ انًؼاطشج تشأٌ اذفاق انرحكٛى – داس انفكش انجايؼ – ٙاإلسكُذسٚح –
 – 2001ص.63
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فإنو يخضع لمقواعد الموجودة في قانون التحكيم ،فإن لم توجد القاعدة القانونية المراد تطبيقيا،
وبالتالي ّ

ُيرجع بشأنو إلى التنظيم العام لمعقود في القانون المدني.

المشرع لم يكتف النعقاده بتوافق إرادتي طرفيو ،وانما استمزم
ألن
في ّ
عد عقدًا شكميًاّ ،
أما من حيث انعقاده ُ
ّ

إفراغو في صك مكتوب ،وبذلك جعل الكتابة ركناً من أركانو.5

ال عمى عاتق
عد – من حيث أثره – من العقود الممزمة لمجانبين ،كونو ينشئ التزامًا متباد ً
في حين ّأنو ُي ّ
طرفيو ،فكالىما يمتزم بعدم عرض النزاع – الذي اتفق عمى حمّو عن طريق التحكيم – أمام القضاء
وعرضو عمى ىيئة التحكيم .ولكن ما يميز اتفاق التحكيم – في ىذا الشأن – ّأنو ينشئ التزامًا واحداً يقع

كل من طرفيو عمى سبيل التبادل ،فيكون ح ّقو ىو عين التزامو ،وال ينشئ التزامات تختمف من
عمى عاتق ّ
طرف إلى آخر ،كما ىو الحال في غيره من العقود الممزمة لمجانبين ،كعقد البيع الذي يمقي عمى عاتق
أن ىذه الخاصية
البائع التزامًا بتسميم المبيع ،ويمقي عمى عاتق المشتري التزامًا بدفع الثمن .والواقع ّ

كل من طرفيو – من شأنيا أن
المميزة التفاق التحكيم – المتمثم ة في وحدة االلتزام الذي يمقيو عمى عاتق ّ
تمغي اآلثار المألوفة لتقابل االلتزامات المترتبة عمى العقود الممزمة لمجانبين ،كالدفع بعدم التنفيذ أو الفسخ
لعدم التنفيذ ،وبالتالي إذا رفع أحد الطرفين النزاع إلى ىيئة التحكيم ،فال يتصور أن يدفع الطرف اآلخر
ألن االلتزام واحد
أمام الييئة بعدم التنفيذ أو يطالب بفسخ اتفاق التحكيم لعدم قيام خصمو بتنفيذ التزامو ّ

لمطرفين.6

 4د.يظطفٗ يحًذ انجًال ٔد .ػكاشح يحًذ ػثذ انؼال – يشجغ ساتك – ص.321
ً
 5حٛس َظد و  8يٍ لإٌَ انرحكٛى انسٕس٘ ػهٗ أَّٚ" :جة أٌ ٚكٌٕ اذفاق انرحكٛى يكرٕتا ٔإال كاٌ تاؽلً،
....إنخ".
 6د.يظطفٗ يحًذ انجًال ٔ د.ػكاشح يحًذ ػثذ انؼال – يشجغ ساتك – ص – .325ػثذ انثاسؾ انؼشاس– ٙ
يشجغ ساتك – ص.70
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صور اتفاق التحكيم
يتم االتفاق عمى التحكيم قبل نشوء
يتضح من تعريف اتفاق التحكيم أنو قد يتخذ إحدى صورتين :فإما أن ّ

ال  ،وذلك بأن يرد شرط أو بند ضمن بنود العقد األصمي يقضي بإحالة ما قد ينشأ بين الطرفين
النزاع أص ً
ٍ
عندئذ بـ
من نزاع بصدد تفسير العقد المبرم بينيما أو تنفيذه إلى التحكيم ،ويسمى االتفاق عمى التحكيم

يتم االتفاق عمى التحكيم بعد نشوء النزاع ،وذلك بيدف فضو عن طريق
(شرط التحكيم) ،واما أن ّ
التحكيم ،ويسمى االتفاق عمى التحكيم في ىذه الحالة بـ (مشارطة التحكيم).

المشرع في المادة ( )2/7من قانون التحكيم
وثمة صورة ثالثة قد يتخذىا االتفاق عمى التحكيم أشار إلييا
ّ
السوري ،وتتمثل في شكل إحالة ترد في العقد المبرم بين الطرفين إلى وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم

ٍ
عندئذ بـ (شرط
عد ىذا الشرط جزءًا من العقد ،ويسمى االتفاق عمى التحكيم
إذا كانت اإلحالة واضحة في ّ
التحكيم باإلحالة).7
أوالً :شرط التحكيم:
يقصد بشرط التحكيم اتفاق األطراف عمى إحالة ما قد ينشأ بينيم من نزاع بصدد تفسير العقد أو تنفيذه
ال وغير محدد يمكن أن ينشأ مستقبالً بين األطراف الراغبة في
إلى التحكيم ،أي أنو يواجو نزاعاً محتم ً
المجوء إلى التحكيم لحمو وقد ال ينشأ.
ال أن يرد في صمب العقد األصمي المبرم
فالمميز لشرط التحكيم ىو وروده قبل حدوث النزاع ،والغالب عم ً
بين الطرفين ،ولكن ليس ثمة ما يمنع من أن يكون شرط التحكيم قائمًا بذاتو ومنفصالً عن العقد المبرم
تم
بين الطرفين مصدر الرابطة القانونية ،دون أن يؤثر ذلك في وصفو ّ
بأنو شرط لمتحكيم ،طالما قد ّ
االتفاق عميو قبل نشوء النزاع بالفعل بين األطراف ذوي الشأن.8

 7د.ػحٗ انضٚاَ – ٙيشجغ ساتك – ص.137
 8ػثذ انثاسؾ انؼشاس – ٙيشجغ ساتك – ص – .78،79اَظش ػكس رنك :د.إتشاْٛى أحًذ إتشاْٛى – انرحكٛى انذٔنٙ
انخاص – داس انُٓؼح انؼشتٛح – انماْشج – ؽ– 1997 – 2ص.86
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كل من شرط التحكيم ومشارطة التحكيم يكمن في ورود الشرط قبل حدوث
وبالتالي فمعيار التفرقة بين ّ
المشرع
النزاع ،وبصرف النظر عما إذا كان قد ورد كبند من بنود العقد أو في اتفاق الحق ،وىذا ما أكده
ّ

السوري صراحةً في الفقرة األولى من المادة السابعة من قانون التحكيم التي أجاز فييا شرط التحكيم.9

ال مسبقاً من قبل األطراف وقبل نشوء النزاع بينيم عن المجوء إلى القضاء ،وتعيداً
عد شرط التحكيم تناز ً
وي ّ
ُ
حل أي نزاع مستقبمي قد ينشأ بينيم حول العقد عن طريق التحكيم.10
يتم ّ
بإرادتيم الصريحة بأن ّ

11
عد
وقد أثارت مسألة تكييف شرط التحكيم وتحديد طبيعتو خالفاً في الفقو  ،وبخاصة فيما يتعمق بكونو ُي ّ

شرطاً كبقية الشروط المنظمة في القانون المدني أم ّأنو متميز عنيا وال يجمعو معيا إال وحدة التسمية!

وان كنا نميل إلى تأييد ما ذىب إليو بعضيم 12من حيث كون شرط التحكيم مختمفاً عن الشرط المنظم في
القانون المدني ،نظ اًر لتميزه بأمور عدة ،لعل من أىميا :لزوم توفر أىمية خاصة إلبرامو ،وكون الكتابة
ال عن تميزه باالستقاللية عن بقية شروط العقد األخرى فيو اتفاق
ركنًا من أركانو كما سنرى الحقًا ،فض ً
ال.
داخل اتفاق ،وىو ما سنوضحو حا ً
 مبدأ استقالل شرط التحكيم:استقر الفقو والقضاء عمى مبدأ استقالل شرط التح كيم عن العقد األصمي الذي يحتويو أو يشير إليو،
بحيث ال يؤدي بطالن العقد األصمي أو فسخو أو إنياؤه إلى التأثير عمى شرط التحكيم الوارد فيو ،والذي
يبقى صحيحًا منتجاً آلثاره طالما ّأنو صحيح بذاتو ،أي كان لو وجود قانوني باستكمالو ألركانو.
يتم النظر إلى شرط التحكيم الوارد في عقد ما عمى ّأنو عقد قائم بذاتو ،ومستقل عنو
ومفاد ىذا المبدأ أن ّ
وعن المؤثرات التي تؤثر في صحتو.

 9حٛس َظد و( )1/7يٍ لإٌَ انرحكٛى انسٕس٘ ػهٗ أَّٚ " :جٕص االذفاق ػهٗ انرحكٛى ػُذ انرؼالذ ٔلثم لٛاو انُضاع سٕا ًء
أكاٌ االذفاق يسرملً تزاذّ أو ٔسد ف ٙػمذ يؼ."...ٍٛ
 10د .طانح تٍ ػثذ هللا تٍ ػكاف – انًثادئ انمإََٛح ف ٙطٛاغح ػمٕد انرجاسج انذٔنٛح – يُشٕساخ يشكض انثحٕز
ٔانذساساخ اإلداسٚح – انشٚاع –  - 1998ص.39
 11اَظش ف ٙػشع رنك ذفظٛلً :د .يظطفٗ يحًذ انجًال ٔد .ػكاشح يحًذ ػثذ انؼال – يشجغ ساتك – صٔ 343يا
ٚهٓٛا.
 12ػثذ انثاسؾ انؼشاس – ٙيشجغ ساتك – ص.82،84
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نصت المادة  /11/من قانون
أقره
المشرع السوري صراح ًة ،حيث ّ
ّ
تم تكريس ىذا المبدأ تشريعيًا ،فقد ّ
كما ّ

ال عن شروط العقد األخرى ،وال يترتب عمى انتياء العقد
عد شرط التحكيم اتفاقًا مستق ً
التحكيم عمى ّأنو"ُ :ي ّ
أو بطالنو أو فسخو أو إنيائو أي أثر عمى شرط التحكيم متى كان – ىذا الشرط – صحيحًا في ذاتو ،ما

لم يتفق الطرفان عمى غير ذلك".
* ويترتب عمى مبدأ استقالل شرط التحكيم عن العقد األصمي الذي تضمنو ثالث نتائج أساسية تتمثل
فيما يمي:
النتيجة األولى :عدم تأثر شرط التحكيم بمصير العقد األصمي الذي تضمنو:
فبطالن العقد األصمي أو فسخو أو إنياؤه ال يحول دون بقاء شرط التحكيم الوارد فيو صحيحاً ومنتجًا
آلثاره ،وبالتالي يكون الفصل في النزاع بشأن صحة العقد األصمي أو بطالنو خارجًا عن سمطان القضاء
ال في والية ىيئة التحكيم وحدىا ،وذلك ما لم يتفق الطرفان عمى غير ذلك.
وداخ ً
النتيجة الثانية :عدم تأثر العقد األصمي بمصير شرط التحكيم الوارد فيو:
فزوال شرط التحكيم ببطالن ذاتي أو سقوط أو غيرىا ال يؤثر عمى بقاء العقد األصمي قائمًا ومنتجًا
آلثاره ،وبالتالي يكون القضاء ىو صاحب الوالية بالفصل في المنازعات الناشئة عنو.
النتيجة الثالثة :أحقية ىيئة التحكيم بالنظر في المسائل المتعمقة باختصاصيا:
نصت عميو صراحةً المادة ( )1/21من قانون التحكيم السوري بقوليا" :تفصل ىيئة التحكيم في
وىذا ما ّ
الدفوع المتعمقة بعدم اختصاصيا ،بما في ذلك الدفوع المتعمقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطو أو

بطالنو أو بعدم شمولو لموضوع النزاع ،"...وىذا ما يطمق عميو "مبدأ االختصاص باالختصاص" الذي
ُو ِج َد لمنع الطرف الذي لم يعد لو مصمحة في التحكيم من عرقمتو عن طريق إثارة عيوب في اتفاق

13
إن التشكيك في اختصاص
التحكيم .وبفضل ىذا المبدأ تبقى ىيئة التحكيم مختصة بنظر النزاع  ،إذ ّ
َّ
ألن
المحكم بالنظر في اختصاصو ،وحجب ىذا
ّ
الحق عنو من شأنو أن يجعل التحكيم لغواً ََ ال قيمة لوّ ،

 13انًشجغ انساتك – ص.91
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ذلك سيترتب عميو بالضرورة وقف إجراءات التحكيم والمجوء إلى القضاء ،األمر الذي يعني ضياع الجيد
والوقت وبذلك يفقد التحكيم أىم مزاياه.14
ثانياً :مشارطة التحكيم:
بأنيا اتفاق بين األطراف بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بينيم يمتزمون بموجبو
تُ َّ
عرف مشارطة التحكيم ّ

يتم الفصل في ىذا النزاع عن طريق التحكيم ،15وىي الصورة األسبق ظيو ًار واعترافًا بيا.16
بأن ّ

يتم إبراميا قبل رفع
أن مشارطة التحكيم التي تبرم بعد قيام النزاع ،وان كان الغالب عم ً
والواقع ّ
ال أن ّ
أي
الدعوى أمام القضاء ،فميس ثمة ما يمنع من إبراميا بعد رفع الدعوى القضائية ،بل يمكن إبراميا في ّ
أي درجة من درجات التقاضي بل وأمام محكمة النقض ،كما
حالة تكون عمييا إجراءات الدعوى وأمام ّ

يجوز إبراميا حتى لو كانت القضية في مرحم ة المداولة ،طالما لم يصدر فييا حكم ،ذلك أنو متى صدر
حكم قضائي أو حكم تحكيمي نيائي حاسم لمنزاع ،يكون النزاع عندئذ قد انتيى بالفعل بين أطرافو ،ولم

يعد جائ ًاز إبرام مشارطة تحكيم بشأنو.
كما ال يصح إبرام مشارطة تحكيم بصدد ما قد ينشأ بين األطراف من منازعات مستقبالً ،إذ نكون عندئذ
أن عدم تحديد موضوع النزاع في المشارطة يؤدي إلى بطالنيا،
أمام شرط تحكيم وليس مشارطة ،ذلك ّ

يتم االتفاق عمى
وفقًا لما ّ
نصت عميو المادة ( )1/7من قانون التحكيم السوري بقوليا ..." :كما يجوز أن ّ
التحكيم بصورة الحقة لقيام النزاع ولو كان ىذا النزاع معروضاً عمى القضاء لمفصل فيو ،وفي ىذه الحالة

يجب أن يحدد االتفاق المسائل التي يشمميا التحكيم واال كان االتفاق باطالً".
أن استمزام تحديد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم أمر منطقي ولو ما يبرره ،إذ ليس ثمة ما
والحقيقة ّ
يدعو إلى عدم تحديد موضوع النزاع بعد وقوعو فعالً ،بخالف شرط التحكيم الذي يتعذر تحديد موضوع

ال.17
النزاع فيو كونو لم يقع بعد ،بل وقد ال يقع أص ً

 14انًشجغ انساتك  -ص.94
 15انًشجغ انساتك – ص.75
 16د .ػاؽف يحًذ انفم – ٙانرحكٛى ف ٙانًُاصػاخ انثحشٚح -داس انُٓؼح انؼشت -ٙانماْشج – ؽ – 1997 – 1ص.118
 17ػثذ انثاسؾ انؼشاس – ٙيشجغ ساتك – ص.78 ،77
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ثالثاً :شرط التحكيم باإلحالة:
المشرع السوري إلييا صراحةً في م ( )2/7من قانون
وتتجسد ىذه الصورة التفاق التحكيم – والتي تطرق
ّ

التحكيم – بقيام أطراف العقد األصمي باإلحالة إلى عقد أو وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم ،كاإلحالة
عد شرط التحكيم الوارد في العقد
إلى عقد نموذجي ،عمى أن تكون ىذه اإلحالة صريحة بتضمنيا ما يفيد ّ
أو الوثيقة المحالة إلييا جزءاً من العقد األصمي.18
وترد ىذه الصورة عادة في عقود النقل البحري لمبضائع ،إذ يمكن أن ترد في وثيقة الشحن البحري إحالة
إلى الشروط الواردة في مشارطة إيجار السفينة والتي حررت وثيقة الشحن تنفيذاً ليا ،فإذا تضمنت
مشارطة اإليجار شرط تحكيم ،وأحالت وثيقة الشحن إلييا بالنص عمى تطبيق شروطيا التي ال تتعارض
فإن العالقة الناشئة بين الناقل البحري وحامل وثيقة الشحن تخضع لمتحكيم وفقًا لشرط
مع الوثيقةّ ،

التحكيم الوارد في مشارطة اإليجار ،وذلك متى كان حامل الوثيقة عمى عمم بوجود ىذه اإلحالة أو كان

عميو أن يعمم بيا.19

 18د .يخراس أحًذ تشٚش٘ – يشجغ ساتك – ص – .43د .يحًٕد انسٛذ ذح – ٕ٘ٛيشجغ ساتك – ص.75
 19د .يحًٕد سًٛش انششلأ٘ – اذفاق انرحكٛى ف ٙانمإٌَ انًظش٘ – يُشٕس ف ٙكراب انرحكٛى انرجاس٘ – سهسهح
إطذاساخ انرحكٛى انرجاس٘ ج – 1يُشٕساخ ٔحذج انرذسٚة ٔذكُٕنٕجٛا انًؼهٕياخ تاذحاد انًحاي ٍٛانؼشب  -2002-ص
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انعقاد اتفاق التحكيم
عد اتفاق التحكيم – كما سبق ورأينا – عقدًا،
ُي ّ

فإنو ال بد النعقاده  -كأي عقد آخر –
ولذا ّ
ال ألركانو ،والتي تقسم
من أن يكون مستكم ً

إلى نوعين :أركان عامة تتمثل في الرضا
أي عقد
والمحل والسبب والشكل ،شأنو شأن ّ

شكمي آخر ،وأركان خاصة يتطمبيا انعقاد

اتفاق التحكيم ،وتتمثل في ركن واحد وىو أن
يحدد في اتفاق التحكيم  -الذي يتخذ صورة
مشارطة التحكيم – موضوع النزاع المراد حمو
عن طريق التحكيم.
ألن ركن السبب ال يثير أي صعوبة ،لكونو يتمثل بالنسبة التفاق التحكيم في إرادة األطراف
ونظ اًر ّ
باستبعاد عرض النزاع أمام القضاء وتفويض األمر لييئة التحكيم ،وىذا سبب مشروع دائمًا ،ما لم يثبت

ال عن ّأنو ال تباين بين القواعد
أن اليدف من إبرام اتفاق التحكيم ىو التيرب من أحكام القانون .فض ً
ّ

المنظمة لمسبب في النظرية العامة لمعقد والقواعد المنظمة لمسبب في اتفاق التحكيم ،لذا فإننا سنكتفي فيما

يتعمق بيذا الركن باإلحالة إلى النظرية العامة لمعقد ،وستقتصر دراستنا عمى األركان المتبقية مخصصين
ال.
لكل منيا مطمبًا مستق ً
ّ

33

الرضا في اتفاق التحكيم
عد الرضا ركناً أساسيًا لقيام أي عقد ،إذ ال وجود لمعقد دونو ،وىو يتكون من إرادتين عمى األقل،
ُي ّ
ال ،في حين لو كانت إرادة أحد أطراف العقد
وبالتالي فإذا انتفتا معًا أو انتفت إحداىما كان العقد باط ً
ال لإلبطال
فإن ذلك سيجعل العقد قاب ً
مشوبة بعيب من عيوب اإلرادة ،كالغمط أو التدليس أو اإلكراهّ ،

لمصمحة الطرف صاحب اإلرادة المعيبة وفقًا لمقواعد العامة الواردة في القانون المدني ،والتي نكتفي في
اإلحالة إلييا في ىذا الصدد.
كل من أطراف اتفاق التحكيم متمتعًا باألىمية الالزمة إلبرامو.
كما ينبغي أن يكون ّ
ال ،ثم نتحدث ثانياً عن أىمية أطراف
وعميو فإننا نتناول في ىذا المطمب توفر الرضا في اتفاق التحكيم أو ً
اتفاق التحكيم.
أ -توفر الرضا في اتفاق التحكيم:
الرضا – كما ىو معموم – توافق إرادتين بقصد إحداث أثر قانوني ،واإلرادة ىي أن يعي الشخص أمر
كل من
التعاقد الذي ىو قادم عميو وينتيي إلى أن يقصده ،وال بد أن تكون ىذه اإلرادة صحيحة لدى ّ
ال من القضاء العادي ،كما
طرفي اتفاق التحكيم وأن تتجو إلى اختيار التحكيم كطريق لتسوية النزاع بد ً
يشترط لوجود اإلرادة أن تكون جدية وحقيقية وأن تتجو إلحداث أثر قانوني يتمثل في سموك طريق
ال من القضاء بخصوص نزاع معين.
التحكيم بد ً
يتم التعبير عنيا تعبي ًار صريحاً َُ ،كون
إال ّ
أن وجود اإلرادة ال يكفي النعقاد اتفاق التحكيم ،وانما ال بد أن ّ
يتم بوسيمة معينة
المشرع استمزم الكتابة النعقاد اتفاق التحكيم ،بما يعني ّ
أن التعبير عن اإلرادة يجب أن ّ

وىي الكتابة.20

والجدير بالذكر أيضًا أنو ال يكفي ال نعقاد اتفاق التحكيم ما تقدم (أي وجود اإلرادة والتعبير عنيا بالشكل
كل طرف تعبيره إلى الطرف اآلخر لكي يعمم بو
الذي حدده
المشرع) ،وانما ال بد فوق ذلك أن يعمن ّ
ّ
ويدركو ،فالمقصود بتوافق اإلرادتين اقتران اإليجاب بقبول مطابق لو.

 20حٛس َظد و  8يٍ لإٌَ انرحكٛى انسٕس٘ ػهٗ أَّٚ" :جة أٌ ٚكٌٕ اذفاق انرحكٛى يكرٕتا ً ٔإال كاٌ تاؽلً ".
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ب -أىمية أطراف اتفاق التحكيم:
تُع ّد األىمية شرطاً الزماً لصحة العقد ،حيث ال يكون الرضا صحيحاً إال إذا كانت اإلرادات المكونة لو
المشرع السوري توفر أىمية التصرف لدى الشخص ليكون بإمكانو إبرام
صادرة من ذوي أىمية .وقد اشترط
ّ

21
الحق تكون لمن لو أىمية أداء كاممة ،22وتكون أىمية األداء
بأن أىمية التصرف في
ّ
اتفاق تحكيم  ،عمالً ّ

كاممة عندما يكون الشخص مؤىالً لمقيام بجميع التصرفات القانونية ،في حين ّأنيا تكون ناقصة عندما

ال لمقيام ببعض التصرفات القانونية دون بعضيا اآلخر ،بينما تكون منعدمة عندما ال
يكون الشخص مؤى ً
أي تصرف قانوني.
يكون لمشخص ّ
حق إبرام ّ
المشرع بإتمام
سن الرشد ،التي حددىا
ويع ّد الشخص متمتعًا بأىمية األداء وفقًا لمقانون السوري ببموغو ّ
ُ
ّ
ٍ
لجنون أو
ثماني عشرة سنة ميالدية من العمر ،وبشرط أن يكون متمتعاً بقواه العقمية غير محجور عميو
عتَ ٍو أو س ٍ
فو أو غفمة.
َ
َ

ولعل الحكمة من استمزام توفر أىمية التصرف لدى أطراف اتفاق التحكيم تكمن في النقاط التالية:23

النقطة األولى:
حق رفع الدعوى أمام القضاء ،كما أنو
إن اتفاق التحكيم تنازٌل عن بعض الحقوق اإلجرائية ،كالتنازل عن ّ
ّ

يؤدي إلى منع القضاء من نظر المنازعة التي اتفق عمى التحكيم بشأنيا ،24وىو ما يعني التخمي عن

الضمانات التي تكفميا طرق التقاضي العادية.
النقطة الثانية:
لفض الخصومات ،وفيو من المخاطر ما يستدعي الخشية عمى حقوق
إن التحكيم طريق استثنائي
ّ
ّ
المتقاضين من اليدر والضياع من ناحية ،وتعقيد المنازعات القائمة بينيم من ناحية أخرى.25

 21حٛس َظد و ( )1/9يٍ لإٌَ انرحكٛى انسٕس٘ ػهٗ أَّ " :ال ٚجٕص االذفاق ػهٗ انرحكٛى إال نهشخض انز٘ ًٚهك
انرظشف ف ٙحمٕلّ ٔفما ً نهمإٌَ انز٘ ٚحكى أْهٛرّ ".
 22ششٚف تٍ َاطش – يشجغ ساتك – ص.53
 23ػثذ انثاسؾ انؼشاس – ٙيشجغ ساتك – ص.114
 24حٛس َظد و( )1/10يٍ لإٌَ انرحكٛى انسٕس٘ ػهٗ أَّٚ " :جة ػهٗ انًحكًح انر ٙذشفغ أيايٓا دػٕٖ ف ٙيسأنح أتشو
تشأَٓا اذفاق ذحكٛى أٌ ذحكى تؼذو لثٕل انذػٕٖ."...
 25يحًذ أي ٍٛفؼهٌٕ – يشجغ ساتك -ص.59
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النقطة الثالثة:
يترتب عمى عدم توفر أىمية التصرف لدى أحد أطراف اتفاق التحكيم ،إمكانية رفع دعوى بطالن حكم
التحكيم ،26وىو ما يعني إعادة األمر إلى قضاء الدولة ،وبالتالي ضياع الوقت والجيد والمال.
كل من أطراف اتفاق التحكيم متمتعًا بأىمية التصرف في حقوقو،
* وخالصة ما تقدم أنو يشترط أن يكون ّ
كل منيا باألىمية الالزمة
ولذا فإننا سنتعرض لدراسة بعض الفروض لمعرفة مدى تمتع الشخص في ّ
إلبرام اتفاق التحكيم من عدمو ،فنبدأ أوالً بفاقد األىمية ،ثم ناقصيا ،ثم المفمس ،ثم الولي والوصي والقيم،
وأخي اًر الوكيل.
فاقد األىمية:

-1

كل من الصغير غير المميز الذي لم يبمغ السابعة من عمره والمجنون والمعتوه ،27وىؤالء
عد فاقداً لألىمية ّ
ُي ّ
أي تصرف قانوني ،فجميع تصرفاتيم باطمة.
محظور عمييم مباشرة ّ

وعميو ال يجوز لفاقد األىمية إبرام اتفاق تحكيم ،واذا أبرمو كان االتفاق باطالً ،ويجوز لو أو لمن يمثمو
ولكل ذي مصمحة
ألي من الخصوم
ّ
أي مرحمة من مراحل القضية ،كما يجوز ّ
التمسك بالبطالن في ّ
التمسك بالبطالن ،ويمكن أيضًا لييئة التحكيم أو لممحكمة بعد صدور حكم التحكيم وىي بصدد إكسائو

أن أحد األطراف كان عديم األىمية وقت إبرام
صيغة التنفيذ ،أن تثيره من تمقاء ذاتيا في حال اكتشاف ّ

اتفاق التحكيم
-2

.28

ناقص األىمية:

يتم الثامنة عشرة ،وكذلك السفيو وذو الغفمة .29وىؤالء
وىو الصغير المميز الذي بمغ السابعة من عمره ولم ّ

تكون تصرفاتيم المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً ليم ،وباطمة متى كانت ضارة ضر ًار

محضًا بالنسبة ليم ،أما تصرفاتيم المالية الدائرة بين النفع والضرر ،فتكون قابمة لإلبطال لمصمحتيم،

 26إر أَّ يٍ ت ٍٛاألسثاب انر ٙأجاص انًششع االسرُاد إنٓٛا نشفغ دػٕٖ تطلٌ حكى انرحكٛى أٌ ٚكٌٕ أحذ أؽشاف اذفاق
انرحكٛى ٔلد إتشايّ فالذ األْهٛح أٔ َالظٓا (و 1/50ب يٍ لإٌَ انرحكٛى انسٕس٘ ).
 27و  47يٍ انمإٌَ انًذَ ٙانسٕس٘.
 28يحًذ أي ٍٛفؼهٌٕ – يشجغ ساتك – ص.62-61
 29و  48يٍ انمإٌَ انًذَ ٙانسٕس٘.
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حق التمسك باإلبطال إذا أجازوا التصرف بعد اكتمال أىميتيم ،أو إذا صدرت اإلجازة من الولي أو
ويزول ّ
الوصي أو القيم أو من المحكمة بحسب األحوال.
30
فإنو ال يجوز لناقص
أن اتفاق التحكيم ُي ّ
عد من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ّ ،
وبناء عميو وبما ّ
ً

األىمية إبرامو إال بإذن مسبق ،فإذا أبرمو دون إذن يكون قابالً لإلبطال لمصمحتو ،وان كنا نؤيد في ىذا
31
حق التمسك باإلبطال ىنا ال يقتصر عمى ناقص األىمية
أن ّ
الصدد ما ذىب إليو بعضيم من حيث ّ

ألي من أطراف اتفاق التحكيم ،بل ولممحكمة ذاتيا نظ ًار ألىمية اتفاق
وحده ،وانما يكون مقر ًار أيضًا ّ
المشرع السوري قد جعل نقص أىمية أحد أطراف
أن
التحكيم ولتعمق مسائل األىمية بالنظام العام ،والسيما ّ
ّ

اتفاق التحكيم وقت إبرامو سبباً لرفع دعوى بطالن حكم التحكيم (م1/50ب من قانون التحكيم السوري).
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المفمس:

غل يده عن إدارة أموالو والتصرف فييا ،ولذا طالما
يترتب عمى صدور حكم بشير إفالس التاجر المدين ّ
أنو لم يعد يممك التصرف في أموالو وحقوقو ،فال يجوز لو إبرام اتفاق تحكيم بشأنيا ،واذا فعل فيكون
حق جماعة الدائنين.32
االتفاق عندئذ غير نافذ في ّ
ولكن يثور في ىذا الصدد التساؤل عن حكم اتفاق التحكيم الذي كان التاجر المفمس قد أبرمو قبل شير
حق جماعة الدائنين؟
عد نافذاً أو غير نافذ في ّ
إفالسو ،وما إذا كان ُي ّ
وينبغي لإلجابة عن ىذا التساؤل التمييز بين فرضين:

الفرض األول :إذا كان التاجر المفمس قد أبرم اتفاق التحكيم في فترة الريبة:
33
حق
أن اتفاق التحكيم في ىذا الفرض يكون صحيحاً ونافذاً في ّ
ذىب جانب من الفقو  -نؤيده – إلى ّ
َّ
المحكم مفوضاً بالصمح ،فعندئذ لجماعة الدائنين – عن طريق وكيل التفميسة
جماعة الدائنين ،ما لم يكن

أن الطرف اآلخر في االتفاق كان عالمًا –
– التمسك بعدم نفاذ اتفاق التحكيم بالصمح في حقيم ،إذا تبين ّ

وقت إبرام االتفاق – باضطراب المركز المالي لممفمس.

الفرض الثاني :إذا كان التاجر المفمس قد أبرم اتفاق التحكيم قبل فترة الريبة:
 30د.يظطفٗ يحًذ انجًال ٔ د .ػكاشح يحًذ ػثذ انؼال – يشجغ ساتك – ص .419
 31ػثذ انثاسؾ انؼشاس – ٙيشجغ ساتك – ص – .125يحًذ أي ٍٛفؼهٌٕ – يشجغ ساتك – ص ٔ 65يا ٚهٓٛا.
اَظش ػكس رنك :د .يظطفٗ يحًذ انجًال ٔ د .ػكاشح يحًذ ػثذ انؼال – انًشجغ انساتك –انًٕػغ راذّ.
 32ػثذ انثاسؾ انؼشاس – ٙانًشجغ انساتك – ص.117
 33د .يظطفٗ يحًذ انجًال ٔ د .ػكاشح يحًذ ػثذ انؼال – يشجغ ساتك – ص.417

37

حق جماعة الدائنين في جميع األحوال ،ولكن يتولى وكيل
فينا يكون اتفاق التحكيم صحيحًا ونافذاً في ّ
التفميسة مباشرة إجراءات التحكيم نيابة عن التاجر المفمس ولمصمحة جماعة الدائنين ،كما يكون لمطرف
اآلخر في االتفاق مباشرتو في مواجية وكيل التفميسة.34
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الولي والوصي والقيم:

بالنسبة لمولي يجوز لو االتفاق عمى التحكيم في شأن أعمال اإلدارة عمومًا ،وأعمال التصرف التي يكون
لو سمطة القيام بيا ،في حين ال يجوز لو االتفاق عمى التحكيم في أعمال اإلدارة وأعمال التصرف التي
يمزم إذن المحكمة لمقيام بيا ،إال بعد حصولو من المحكمة عمى إذن باالتفاق عمى التحكيم عمى وجو
التخصيص ،فال يكفيو الحصول عمى إذن بإجراء التصرف ،إذ ال يتضمن ىذا اإلذن إذنًا باالتفاق عمى
ال عن التصرف المأذون بو.35
التحكيم باعتباره اتفاقًا مستق ً
أما الوصي  -وكذلك القيم مثمو -36فال يجوز لو االتفاق عمى التحكيم إال بإذن مسبق من المحكمة (م
ال .37
عد باط ً
في ّ
/182ح من قانون األحوال الشخصية السوري) ،واذا أبرمو دون إذن منياُ ،
-5

الوكيل:

ال بد ليكون بإمكان الوكيل إبرام اتفاق تحكيم ،تنصرف أثاره لمموكل ،أن يكون مزوداً بوكالة خاصة
أن الوكالة العامة تخول الوكيل سمطة القيام بأعمال
تتضمن تفويضًا صريحًا بإبرام اتفاق التحكيم ،ذلك ّ

نص م ( )1/668من القانون
اإلدارة دون التصرف (م 1/667من القانون المدني) ،والتحكيم – بصريح ّ

عد من أعمال التصرف وليس من أعمال اإلدارة.
المدني ُ -ي ّ

ألن الوكالة الخاصة ال تجعل لموكيل صفة إال في مباشرة األمور المحددة فييا (م  3/668من
ونظ اًر ّ
فإن التوكيل
القانون المدني) ،فإنو يتعين أال يتوسع في تفسير الوكالة الخاصة ،ومن ىذا المنطمقّ ،

38
فإن التوكيل الخاص بإجراء
يخول الوكيل سمطة إجراء الصمح  ،وبالمقابل ّ
الخاص بإبرام اتفاق تحكيم ال ّ

 34انًشجغ انساتك –انًٕػغ راذّ.
 35انًشجغ انساتك – ص.435
 36حٛس َظد و  206يٍ لإٌَ األحٕال انشخظٛح انسٕس٘ ػهٗ أَّٚ " :سش٘ ػهٗ انمٛى يا ٚسش٘ ػهٗ انٕط ٙيٍ أحكاو
إال يا ٚسرثُٗ تُض طشٚح ".
 37يحًذ أي ٍٛفؼهٌٕ – يشجغ ساتك – ص.77
 38د .ػحٗ انضٚاَ – ٙيشجغ ساتك – ص.213

38

39
فإن الوكالة
يخول الوكيل إبرام اتفاق تحكيم  ،كون التحكيم أكثر خط ًار من الصمح ،وكذلك ّ
الصمح ال ّ
المقررة لمجوء إلى التوفيق – وىو الذي ال ينيي النزاع ،وال يمنع من اتخاذ اإلجراءات القضائية الحقًا –

ال تمنح الوكيل سمطة إبرام اتفاق تحكيم.40
والجدير بالذكر ّأنو في حال قام الوكيل العام بإبرام اتفاق تحكيم ،فيكون االتفاق قابالً لإلبطال لمصمحة

حق التمسك باإلبطال ،ومع ذلك تزول قابمية اتفاق التحكيم لإلبطال إذا أجازه
األصيل ،الذي لو وحده ّ
األصيل صراح ًة أو ضمنًا كأن يمثل أمام ىيئة التحكيم ،ويتكمم في الموضوع دون أي تحفظ ،وىذا ما
يتفق مع القواعد العامة.41

 39د .يظطفٗ يحًذ جًال ٔ د .ػكاشح يحًذ ػثذ انؼال – يشجغ ساتك – ص.427
 40ػثذ انثاسؾ انؼشاس – ٙيشجغ ساتك – ص.119
 41د .ػحٗ انضٚاَ – ٙيشجغ ساتك – ص – .213 ،212يحًذ أي ٍٛفؼهٌٕ – يشجغ ساتك – ص.78
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محل اتفاق التحكيم
يقصد بمحل اتفاق التحكيم النزاع المراد حمو عن طريق التحكيم ،ويشترط في ىذا النزاع أن يكون ناشئًا
عن عالقة قانونية معينة (تحديد النزاع) ،وأن يكون مما يجوز فضو عن طريق التحكيم (القابمية لمتحكيم)،
وأن يحدد موضوعو في ذات اتفاق التحكيم إذا اتخذ ىذا االتفاق صورة مشارطة تحكيم (تحديد موضوع
النزاع في مشارطة التحكيم) ،ونتناول كالً من ىذه المسائل الثالث تباعًا فيما يمي:
أ -تحديد النزاع بعالقة قانونية محددة:
المشرع السوري لتعريف اتفاق التحكيم
فعندما تطرق
ّ

ذكر بأنو" :اتفاق طرفي النزاع عمى المجوء لمتحكيم

كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو
لمفصل في ّ
يمكن أن تنشأ بينيما بشأن عالقة قانونية معينة
عقدية كانت أم غير عقدية ".42
المشرع قد اشترط في
أن
ويتضح من ىذا التعريف ّ
ّ

فضو عن طريق التحكيم أن
النزاع المتفق عمى ّ

اء
يكون ناشئًا عن عالقة قانونية محددة ،سواء كانت ىذه العالقة القانونية عقدية أم غير عقدية ،وسو ً
اتخذ اتفاق التحكيم صورة مشارطة أو شرط التحكيم .43

يتم
وبذلك يكون
ّ
المشرع قد استبعد – بمفيوم المخالفة لمنص -الصورة التي يتفق فييا األطراف عمى أن ّ

المجوء إلى التحكي م لمفصل في جميع المنازعات التي قد تنشأ بينيم بصفة عامة  ،44دون اإلشارة إلى
اتصال ىذه المنازعات بعالقة قانونية معينة.

 42و  1يٍ لإٌَ انرحكٛى انسٕس٘.
 43ػثذ انثاسؾ انؼشاس – ٙيشجغ ساتك – ص .129
 44د .يظطفٗ يحًذ انجًال ٔ د .ػكاشح يحًذ ػثذ انؼال – يشجغ ساتك – ص.338
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أن اشتراط نشوء النزاع ،المتفق بشأنو عمى التحكيم ،عن عالقة قانونية محددة ال يتنافى مع إمكانية
إال ّ

عدة قائمة بالفعل تغطي في مجموعيا عممية متكاممة ،كما ىو الحال في
شمول اتفاق التحكيم لعقود ّ
لحل جميع الخالفات التي قد تنشأ بينيم طوال مدة الشركة .45
اتفاق الشركاء عمى التحكيم كوسيمة ّ
المشرع عمى استبعاد أية شبية ممكنة فيما يتعمق بمفيوم العالقة القانونية الناشئ عنيا النزاع،
كما حرص
ّ

أن العالقة القانونية المحددة والتي يتفق
وما إذا كان يشترط فييا أن تكون عقدية أم ال يشترط ذلك ،مقر اًر ّ
ألنو إذا كان
بمناسبتيا عمى التحكيم يمكن أن تكون عقدية أو غير عقدية ،وحسنًا ما فعمو
المشرع بذلك ّ
ّ

فإن نطاق العالقات التي يمكن أن
المألوف أن يرد االتفاق عمى التحكيم بمناسبة عقد يبرمو األطرافّ ،
يضم صور المسؤولية غير العقدية الناشئة عن الفعل الضار أو عن
يشمميا التحكيم من االتساع بحيث
ّ

الفعل النافع ،بما في ذلك المنافسة غير المشروعة والتصادم واإلنقاذ البحري والمسؤولية عن حوادث النقل

أيًا كان نوعو ،وما إلى ذلك من مجاالت حديثة يؤدي التحكيم بالنسبة ليا دو ًار ميمًا .46
ب -قابمية النزاع لمتحكيم:
حق المجوء إلى التحكيم ،لم ُيجزه في جميع المنازعات ،وانما اعترف بو بصدد
أقر ّ
فالمشرع عندما ّ
ّ

نصت م( )2/9من قانون التحكيم السوري عمى ّأنو" :ال يجوز االتفاق عمى
منازعات معينة فقط ،حيث ّ
التحكيم في المسائل التي ال يجوز فييا الصمح ،أو المخالفة لمنظام العام أو المتعمقة بالجنسية ،أو

نصت م ( )519من القانون المدني عمى
باألحوال الشخصية ،باستثناء اآلثار المالية المترتبة عمييا" ،كما ّ
ّأنو" :ال يجوز الصمح في المسائل المتعمقة بالحالة الش خصية ،ولكن يجوز الصمح عمى المصالح المالية
التي تترتب عمى الحالة الشخصية ،أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم".
المشرع وان كان لم ُيجز االتفاق عمى التحكيم بصدد مسائل معينة،
أن
ويتضح من خالل ىذين النصين ّ
ّ

إال ّأنو أجاز االتفاق عمى التحكيم بشأن ما يترتب عمييا من آثار مالية.

وعميو فإننا سنبدأ باستعراض المسائل التي ال يجوز االتفاق عمى التحكيم بِشأنيا ،ثم نتطرق لجواز
التحكيم بشأن المصالح المالية المترتبة عمى تمك المسائل:
 45انًشجغ انساتك  -ص .339
 46انًشجغ انساتك – ص .340
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 -1المسائل التي ال يجوز فييا التحكيم :وىي:
أ -المسائل المتعمقة بأعمال سمطات الدولة:47
فالمسائل المتعمقة ببطالن أو صحة أعمال سمطات الدولة الثالث – التشريعية والقضائية
والتنفيذية – تأتي في مقدمة المسائل الت ي ال يجوز فييا التحكيم ،لكونيا تخرج بطبيعتيا عن مجال
أن المنازعات الناشئة عنيا تتعمق بصميم نظام الدولة ،والفصل فييا ال يكون إال لقضاء
التحكيم ،حيث ّ

الدولة وحده.

وعميو فال يجوز االتفاق عمى التحكيم بصدد نزاع عمى دستورية قانون ،أو عمى قانونية الئحة ،أو عمى
ص حة قرار إداري ،أو عمى إجراء من إجراءات التقاضي أمام المحاكم ،أو عمى رد أحد القضاة.
كما ال يجوز االتفاق عمى التحكيم بصدد نزاع عمى استحقاق ضريبة معينة تفرضيا الدولة أو عمى مقدار
أن اإلدارة المالية ىي التي تقرر استحقاق الضريبة ،أو تحدد ما يستحق منيا
الضريبة المستحقة ،ذلك ّ
بقرار من قبميا ،والرقابة عمى صحة قرارىا ىذا تكون لمسمطة القضائية وحدىا.
ب -المسائل الجزائية:
ال
فتحديد الجرائم ونسبتيا إلى شخص معين أي المسؤولية الجزائية عنيا ،ال يمكن أن يكون مح ً
لمتحكيم بين الفرد والنيابة العامة ،كما ال يجوز التحكيم بصدد تحديد مسؤولية الجاني الجزائية ،وما إذا
النص الواجب التطبيق في قانون
عد جريمة أم ال ،وأيضاً ال يجوز التحكيم بصدد تحديد
كان ما ارتكبو ُي ّ
ّ

اء عمى ما ارتكبو الجاني.48
العقوبات جز ً

ألن توقيع العقوبات الجزائية ال يصح أن يتواله أفراد عاديون،49
فيذه المسائل كمّيا ال يجوز فييا التحكيمّ ،

حق الدعوى العامة يتعمق بالمجتمع وتتواله – نيابة عنو – النيابة العامة ،كونيا متعمقة بالنظام
إن ّ
إذ ّ

العام.

المشرع التعامل فييا ،كاألسمحة غير
كما ال يجوز التحكيم في المنازعات المتعمقة بأموال يحظر
ّ

المرخصة والمخدرات واألفالم اإلباحية وغيرىا ،نظ ًار لعدم مشروعية المحل.50

 47انًشجغ انساتك – ص ٔ 162يا ٚهٓٛا.
 48ػثذ انثاسؾ انؼشاس – ٙيشجغ انساتك – ص ٔ 134يا ٚهٓٛا – .يحًذ أي ٍٛفؼهٌٕ – يشجغ ساتك – ص.82
 49د .يحًٕد انسٛذ انرح – ٕ٘ٛيشجغ ساتك – ص .585
50ػثذ انثاسؾ انؼشاس - ٙيشجغ ساتك – ص.136
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ج -المسائل المتعمقة بالحالة الشخصية:
حق معين أو
فمسألة كون اإلنسان ذك اًر أو أنثى ،أو كونو حياً أو ميتًا ،أو تمتعو بأىمية اكتساب ّ
ممارستو ،كح ّقو في التممك أو ح ّقو في االنتخاب أو في الترشيح في االنتخابات من عدمو أو أىميتو
كل ىذه المسائل مستبعدة تماماً من نطاق التحكيم.51
إلجراء تصرف معين أم الّ ،
د -المسائل المتعمقة باألحوال الشخصية:
وىي المسائل المتعمقة بنظام األسرة ،وخاصة الخطبة والزواج وواجباتيما المتبادلة ،والتطميق،
والتفريق ،والبنوة ،واإلقرار باألبوة وانكارىا ،والنسب ،والحضانة ،والنفقة ،والميراث ،والوصية ،وما إلى ذلك
المشرع في بسط والية
من مسائل األحوال الشخصية .فكل ىذه المسائل ال يجوز التحكيم فييا رغبةً من
ّ

القضاء العام عمييا.52

وعميو فال يجوز التحكيم في خصومة تتصل بما إذا كان الولد شرعيًا أو متبنى أو ال ينتسب إلى أسرة
معينة ،أو في خصومة تتصل بما إذا كان عقد الزواج صحيحاً أو باطالً ،أو في خصومة تتصل بما إذا
عد وارثًا أو غير وارث ،أو في خصومة تتصل بحضانة رضيع أو بحقوقو قبل والديو أو
كان شخص ما ُي ّ

حق الزوج في الطالق.53
حق الزوجة في النفقة أو ّ
بشأن ّ

 -2جواز التحكيم بشأن اآلثار المالية المترتبة عمى المسائل التي ال يجوز التحكيم فييا:
فإنو يجوز االتفاق عمى
فإذا كانت جميع المسائل السابق ذكرىا مما ال يجوز فييا التحكيمّ ،

نص المادة ( )2/9من قانون التحكيم والمادة
التحكيم بشأن ما يترتب عمييا من آثار مالية ،وذلك بصريح ّ

( )519من القانون المدني.

وعميو يجوز التحكيم مثالً في المنازعات التالية:
أ -النزاع المتعمق بالتعويض الناشئ عن ارتكاب جريمة.
ب -النزاع المتعمق بالتعويض عن قرار إداري غير مشروع لصدوره مخالفًا لمقانون.
ج -النزاع المتعمق بالحقوق المالية الناشئة عن الزواج أو الطالق ،كتقدير النفقة الزوجية أو نفقة
األوالد ،أو التعويض عن الضرر الناتج عن الطالق التعسفي وتقدير أجرة الحضانة ...إلخ.
د -النزاع المتعمق بالتعويض عن فسخ الخطبة.
 51انًشجغ انساتك – ص.139

 52انًشجغ انساتك – ص.132
 53د .يظطفٗ يحًذ انجًال ٔ د .ػكاشح يحًذ ػثذ انؼال – يشجغ ساتك – ص.167
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ج -وجوب تحديد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم:
يتم تحديد موضوع النزاع في
إذا ما اتخذ االتفاق عمى التحكيم صورة المشارطة ،فينبغي عندئذ أن ّ

المشارطة ذاتيا واال كانت باطمة ،54والمقصود بتحديد موضوع النزاع :تحديد مجموع االدعاءات المتبادلة
التي يدعييا الخصوم ،واالدعاء ىو محل طمب الخصم ،ويجب تحديد موضوع النزاع أي موضوع
القضية بشكل واضح.55
ولعل الحكمة من وراء اشتراط تحديد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم تكمن فيما يمي:56
-1

الرغبة في أال يتنازل األطراف عن والية القضاء العام في الدولة والمجوء إلى التحكيم إال

ألن التحكيم يقرر وضعاً استثنائيًا ،ولذا ينبغي تحديد أبعاده عمى وجو الدقة.
في مسألة أو مسائل محددةّ ،
-2

عدم إثارة منازعة أو منازعات فرعية بين الخصوم حول ما عيد بو إلى التحكيم.

-3

يترتب عمى تحديد المسائل محل النزاع إمكانية تحديد والية ىيئة التحكيم وسمطاتيا بدقة،

إذ تكون واليتيا مقتصرة عمى تمك المسائل المحددة باالتفاق دون غيرىا ،وال تممك الحكم في نزاع آخر
ولو كان مرتبطاً بالمسائل المحددة باالتفاق ،واال جاز رفع دعوى بطالن حكم التحكيم.57
أما فيما يتعمق بشرط التحكيم فيصعب تحديد موضوع النزاع فيو ،لكونو يبرم قبل نشوء النزاع وبين أطراف
إن النزاع المراد حّمو عن طريق التحكيم ىو نزاع محتمل الحدوث ،ولذا فال
ال يأممون حدوث نزاع ،أي ّ

نص عام ال يحدد فيو النزاع بصورة كافية ،ويكتفى بتحديد المحل
مناص من إبرام شرط التحكيم في شكل ّ

الذي يدور حولو النزاع ،58وذلك بأن تحدد نوعية النزاع الذي سيعرض عمى التحكيم ،59وان كان يجب أن
كل من المدعى عميو
يحدد موضوع النزاع – في ىذا الفرض – في بيان الدعوى الذي يرسمو المدعي إلى ّ
وىيئة التحكيم.60

 54حٛس جاء ف ٙآخش و()1/7يٍ لإٌَ انرحكٛى انسٕس٘ أَّ.." :كًا ٚجٕص أٌ ٚرى االذفاق ػهٗ انرحكٛى تظٕسج الحمح نمٛاو
انُضاعٔ ،. .فْ ٙزِ انحانح ٚجة أٌ ٚحذد االذفاق انًسائم انرٚ ٙشًهٓا انرحكٛى ٔإال كاٌ االذفاق تاؽلً".
 55ػثذ انثاسؾ انؼشاس – ٙيشجغ ساتك – ص .151
 56انًشجغ انساتك  -صٔ 153يا ٚهٓٛا.
 57حٛس جؼم انًششع يٍ ت ٍٛأسثاب سفغ دػٕٖ انثطلٌ فظم حكى انرحكٛى ف ٙيسائم ال ٚشًهٓا اذفاق انرحكٛى أٔ ذجأصِ
حذٔد ْزا االذفاق (و ٔ 1/50يٍ لإٌَ انرحكٛى انسٕس٘).
 58د .ػاؽف يحًذ انفم – ٙيشجغ ساتك – ص.190
 59ػثذ انثاسؾ انؼشاس – ٙيشجغ ساتك – ص.152
 60اَظش و ( )27يٍ لإٌَ انرحكٛى انسٕس٘.
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كتابة اتفاق التحكيم
نصت م  /8/من قانون التحكيم السوري عمى ّأنو" :
ّ
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا واال كان
باطالً ،ويكون االتفاق مكتوبًا إذا ورد في عقد أو
وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى
تم اختيارىا أو في أية رسائل
ىيئة التحكيم التي ّ

متبادلة عادية كانت أو مرسمة بوسائل االتصال

المكتوب« ،البريد اإللكتروني ،الفاكس ،التمكس» إذا
كانت تثبت تالقي إرادة مرسمييا عمى اختيار
لفض النزاع ".
التحكيم وسيمة ّ
عد اتفاق التحكيم اتفاقاً شكمياً،
ووفقاً ليذا النص ُي ّ
النص بطالن االتفاق إذا لم يكن مكتوبًا ،ولم ُيجز االتفاق
إذ جعل الكتابة ركنًا من أركانو ،فطالما رتب
ّ
أن الكتابة ليست
عمى التحكيم إال باتخاذه شكالً معينًا (وىو الكتابة) واال كان االتفاق باطالً ،فيذا يعني ّ

مجرد شرط إلثبات االتفاق فحسب ،وانما ىي أيضًا ركن من أركانو وال ينعقد االتفاق دونيا .ولكن الشكمية
المشرع في استمزاميا كركن لوجود االتفاق ،قد تبعيا تيسير في
المطموبة في اتفاق التحكيم والتي تشدد
ّ
المشرع أن تكون الكتابة رسمية ،وانما يمكن أن تكون كتابة عرفية،
كيفية تحقق ىذا الركن ،إذ لم يشترط
ّ

تتم الكتابة بألفاظ معينة أو بعبارات مخصصة ،فتصح كتابة اتفاق التحكيم بأية ألفاظ
كما لم يشترط أن ّ
وبأية عبارات طالما كانت داللتيا قاطعة عمى اتجاه إرادة األطراف بالفعل إلى التحكيم.61

 61د .يحًٕد انسٛذ انرح – ٕ٘ٛيشجغ ساتك – ص .155
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آثار اتفاق التحكيم وانقضاؤه
آثار اتفاق التحكيم
فإنو ينتج ما يترتب عميو من
إذا ما انعقد اتفاق التحكيم صحيحًا بأن توفرت أركانو التي سبق دراستياّ ،

ال من
آثار متمثمة في أثرين :أحدىما يسمى باألثر السمبي واآلخر يسمى باألثر اإليجابي .وسنتناول ك ً
ىذين األثرين تباعًا فيما يمي:
أ -األثر السمبي التفاق التحكيم:
أن اتفاق التحكيم
يتمثل ىذا األثر في امتناع القضاء عن نظر المنازعة المتفق بشأنيا عمى التحكيم ،ذلك ّ
كل من طرفيو باالمتناع عن االلتجاء إلى القضاء لمفصل في النزاع
ينشئ التزامًا سمبيًا متباد ً
ال عمى عاتق ّ
أخل أحد
المشمول باتفاق التحكيم ،وىذا االلتزام الت ازم إرادي يعقده الطرفان بإرادتييما المشتركة .فإذا ما ّ
الطرفين بالتزامو ىذا ورفع دعواه أمام القضاء ،فيمكن لمطرف اآلخر أن يتمسك أمام المحكمة بوجود
اتفاق التحكيم.62
أن االلتزام السمبي بعدم االلتجاء إلى القضاء قد نشأ باتفاق بين الطرفين ،فيمكن بإرادتييما معًا أن
وبما ّ

يتحمال من ىذا االلتزام ،ويمجآ إلى القضاء العادي بصدد النزاع الذي اتفقا عمى فضو عن طريق التحكيم،
وبالتالي إذا قام أحد طرفي اتفاق التحكيم برفع دعواه أمام القضاء ،فيعني ذلك نزولو عن التمسك بالتزام

خصمو باالمتناع عن االلتجاء إلى القضاء ،فمو حضر خصمو أمام المحكمة ،وبدأ في تقديم دفوعو
وطمباتو في الدعوى ،فيعني ذلك نزولو ىو اآلخر عن التمسك بالتزام المدعي نفسو بعدم االلتجاء إلى
القضاء ،ويجب عمى القاضي عندئذ الفصل في موضوع النزاع .63أما لو حصل أن تمسك المدعى عميو
أمام المحكمة – قبل إبدائو أي طمب أو دفاع في الدعوى  -باتفاق التحكيم الذي يقضي بإحالة النزاع
أن االتفاق باطل
إلى التحكيم ،فعندئذ يجب عمى المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى ،ما لم يتبين ليا ّ
وممغى أو عديم األثر أو ال يمكن تنفيذه.64

 62د .يظطفٗ يحًذ انجًال ٔ د .ػكاشح يحًذ ػثذ انؼال – يشجغ ساتك – ص .509
 63د .ػحٗ انضٚاَ - ٙيشجغ ساتك – ص.293
 64و( )1/10يٍ لإٌَ انرحكٛى انسٕس٘.
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فإنو يشترط إلعمال ىذا األثر المانع التفاق التحكيم ،بحي ث تمزم المحكمة بأن تحكم بعدم قبول
وبالتالي ّ
الدعوى توافر شرطين:

الشرط األول :أن يتمسك المدعى عميو أماميا باتفاق التحكيم قبل إبدائو أي طمب أو دفاع في الدعوى:
أن سكوت المدعى عميو عن التمسك باتفاق التحكيم وتكممو في الموضوع ،يفيد اتجاه إرادتو إلى
ذلك ّ

التحمل من االلتزام المتبادل بعدم االلتجاء إلى القضاء والتي تمتقي بإرادة المدعي في ذلك ،أو عمى األقل
يفيد نزولو عن ح ّقو في التمسك بيذا االلتزام في مواجية خصمو ،بحيث ال يجوز لو بعد البدء بتقديم
طمباتو ودفوعو في موضوع النزاع أن يثير ىذا الدفع لسقوط حقّو في إثارتو.65
الشرط الثاني :أن يكون اتفاق التحكيم المتمسك بو صحيحاً:
تبين لممحكمة – الذي تمسك أماميا المدعى عميو بأن النزاع المطروح يوجد بشأنو اتفاق التحكيم –
إذ لو ّ
أي سند
ّ
أن ىذا االتفاق باطل أو ممغى أو عديم األثر أو ال يمكن تنفيذه ،كما لو كان غير ظاىر في ّ

مكتوب ،أو كان أح د أطرافو فاقد األىمية ،أو أعمن من قبل بطالنو بحكم حائز لقوة األمر المقضي بو،
فعندئذ لن يكون ثمة التزام عمى المحكمة باالمتناع عن الفصل في موضوع النزاع ،وانما  -عمى العكس

من ذلك – يتعين عمييا التصدي لمنظر في موضوع النزاع والفصل فيو.66
ب -األثر اإليجابي التفاق التحكيم:
لحل النزاع المشمول
كل من طرفيو بالمجوء إلى التحكيم ّ
يتجسد األثر اإليجابي التفاق التحكيم في إلزام ّ
باالتفاق ،وكذلك إلزاميما باالعتداد بحكم التحكيم الصادر بصدد ىذا النزاع ،ما دام مستوفياً لشروطو

المحددة قانونًا.67

بكل ما
فإذا اتفق طرفان عمى المجوء إلى التحكيم لمفصل في نزاع معين بينيما ،كان االتفاق ممزماً ليما ّ
عد حكميا
وتعين عمييما الخضوع لما تحكم بو ىيئة التحكيم بصدد ىذا النزاع ،حيث ُي ّ
فيو من شروطّ ،

 65د .يظطفٗ يحًذ انجًال ٔد .ػكاشح يحًذ ػثذ انؼال – يشجغ ساتك – ص.511
 66د .ػحٗ انضٚاَ – ٙيشجغ ساتك – صٔ 312يا ٚهٓٛا.
 67يحًذ أي ٍٛفؼهٌٕ – يشجغ ساتك – ص.113
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وكأنو صادر عن المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع مع مراعاة ضرورة إكسائو صيغة التنفيذ ليكون
ال لمتنفيذ الجبري.68
قاب ً
َّ
المحكمين ممزمون بالتقيد بما عرض عمييم من نزاع ،أو بما اتفق األطراف عمى
أن
مع اإلشارة إلى ّ
الحد في حكم التحكيم الذي يصدرونو واال كان
عرضو عمييم من نزاع ،وبالتالي ال يجوز ليم تجاوز ىذا ّ

حكميم معرضًا لرفع دعوى بطالنو ،69كما ال يجوز ليم تناول أشخاص أو أطراف ال عالقة ليم باتفاق
ال بمبدأ نسبية آثار العقود ـ ال يجوز أن يتأثر بالتحكيم غير أطرافو نفعًا أو ضر ًار.70
التحكيم ،إذ ـ عم ً

 68حٛس َظد و  /53/يٍ لإٌَ انرحكٛى انسٕس٘ ػهٗ أَّ " :ذرًرغ أحكاو انًحكً ٍٛانظادسج ٔفك أحكاو ْزا انمإٌَ تحجٛح
األيش انًمؼ ٙتّ ٔذكٌٕ يهضيح ٔلاتهح نهرُفٛز ذهمائٛا ً يٍ لثم األؽشاف ،أٔ تظفح إجثاسٚح إرا سفغ انًحكٕو ػه ّٛذُفٛزْا
ؽٕػا ً ،تؼذ إكسائٓا طٛغح انرُفٛز ".
 69فمذ جؼم انًشش ع انسٕس٘ يٍ ت ٍٛأسثاب سفغ دػٕٖ تطلٌ حكى انرحكٛى فظهّ ف ٙيسائم ال ٚشًهٓا اذفاق انرحكٛى أٔ
ذجأصِ حذٔد ْزا االذفاق (ؤ 1/50يٍ لإٌَ انرحكٛى انسٕس٘).
 70اَظش نًضٚذ يٍ انرفظٛم فْ ٙزا انًٕػٕع:
يحًذ أي ٍٛفؼهٌٕ – يشجغ ساتك – ص – .132،131ػثذ انثاسؾ انؼشاس – ٙيشجغ ساتك – ص ٔ 187يا ٚهٓٛا– .
د .يظطفٗ يحًذ انجًال ٔد .ػكاشح يحًذ ػثذ انؼال – يشجغ ساتك – صٔ 448يا ٚهٓٛا – .د .ػحٗ انضٚاَ – ٙيشجغ
ساتك – صٔ 365يا ٚهٓٛا.
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انقضاء اتفاق التحكيم
يخضع اتفاق التحكيم – بوصفو عقداً – لمقواعد العامة في إنياء العقود ،ولكن نظ ًار لتميز طبيعة
كل من أسباب انتيائو وما يترتب عمييا من
موضوعو ،نجد لو خصوصية في ىذا المقام ،يظير أثرىا في ّ
آثار.
وعميو فإننا نبدأ أوالً باستعراض أسباب انقضاء اتفاق التحكيم ،ثم نبين اآلثار التي تترتب عمى انقضائو.
أ -أسباب انقضاء اتفاق التحكيم:
نشير بداي ًة إلى عدم تأثر اتفاق التحكيم بما يط أر عمى أطرافو أو عمى ىيئة التحكيم من عوارض ،فوفقًا
لمقواعد العامة يترتب عمى وفاة أحد أطراف اتفاق التحكيم انتقال آثاره إلى ورثتو بصفتيم خمفاً عاماً لو،
فإنو يمتزم باتفاق
وبالتالي حتى لو كان الخمف العام لمن توفي من طرفي االتفاق غير كامل األىميةّ ،
التحكيم الذي أبرمو سمفو ،ويقوم ممثمو القانوني بمباشرة إجراءات التحكيم نيابة عنو.

َّ
المشرع لمختمف ىذه العوارض ،كالوفاة أو
المحكم من عوارض ،إذ عرض
وكذلك الحال لما قد يواجو
ّ
َّ
محكم بديل عمن لحق بو العارض عمى النحو الذي
العزل أو الرد أو التنحي ،ورسم طريقًا الختيار
سيتبين لنا الحقًا عند دراستنا لييئة التحكيم.
فكل ما تقدم من عوارض سواء كانت متعمقة بأطراف االتفاق أو بييئة التحكيم ال يؤثر عمى
وبالتالي ّ
اتفاق التحكيم الذي يبقى قائمًا منتجًا آلثاره.71
كما ِّ
ال لمبدأ استقالل شرط
نذكر أيضًا بعدم تأثر شرط التحكيم بمصير العقد األصمي الذي تضمنو ،إعما ً
المشرع ،والذي سبق لنا دراستو
التحكيم عن العقد األصمي ،الذي استقر عميو الفقو والقضاء وأقره
ّ

بالتفصيل.

أن ثمة أسبابًا تؤثر في اتفاق التحكيم وتؤدي إلى انقضائو ،وىي:
في حين ّ
 -1صدور حكم التحكيم الفاصل في موضوع النزاع:

َّ
المحكمين لمميمة المعيود بيا إلييم ،والمتمثمة بالفصل في
حيث ينقضي اتفاق التحكيم بإنجاز
النزاع القائم بين األطراف واصدار حكميم في ذلك ،وىذه ىي النتيجة الطبيعية لمتحكيم.72

 71د .يظطفٗ يحًذ انجًال ٔ د .ػكاشح يحًذ ػثذ انؼال – انًشجغ انساتك – ص.559 ،558
 72يحًذ أي ٍٛفؼهٌٕ – يشجغ ساتك – ص.104
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ال ،بل حتى ولو قضي ببطالنو
أن اتفاق التحكيم ينقضي في ىذه الحالة ولو كان حكم التحكيم باط ً
عمماً ّ

بالفعل ،نظ ًار الستنفاد ىيئة التحكيم واليتيا بالفصل في النزاع بإصدار حكميا في موضوع النزاع .73ولكن
فإن االتفاق يبقى
مع ذلك إذا كان اتفاق التحكيم يشمل منازعات ّ
عدة وصدر حكم التحكيم بصدد إحداىاّ ،

قائماً ُليعمل بو في المنازعات األخرى ،ويقتصر أثر الحكم الصادر عمى انقضاء التحكيم بالنسبة لممنازعة

التي صدر بشأنيا.74

 -2اتفاق األطراف عمى إنياء التحكيم:
أي وقت يشاؤونو أن
إذ ينقضي اتفاق التحكيم أيضًا باتفاق الخصوم عمى التنازل عنو ،فميم في ّ

يتنازلوا عن االتفاق بإرادتيم المشتركة ،فإرادة األطراف ىي أساس نظام التحكيم ،وىي المسيطرة عمى
اتفاق التحكيم منذ انعقاده ولحين انقضائو.75
أن االتفاق عمى التنازل عن التحكيم قد يكون صريحًا بأن يرد في صورة محرر مكتوب أو في
عممًا ّ

صورة إعالنات عمى يد محضر أو مراسالت متبادلة أو عبر إحدى وسائل االتصال الحديثة ،وقد يكون

لفض النزاع القائم بينيم متجاىمين اتفاقيم بشأنو عمى
ضمنيًا وذلك بأن يمجأ األطراف إلى القضاء ّ
عد ذلك
في ّ
التحكيم ،وقد قضي في ىذا الصدد ّ
بأنو إذا خاض الخصم في موضوع الدعوى أمام القضاء ُ
بأن التحكيم ليس من النظام العام ،ودفاع
قبوالً بالتقاضي أمامو وعدوالً عن شرط التحكيم ،كما قضي ّ

الطرف الثاني أمام القضاء بعد لجوء الطرف األول إليو يفيد موافقتو عمى إلغاء الشرط التحكيمي.76

فإن لجوء األطراف إلى القضاء
مع اإلشارة إلى ّأنو في حال كان اتفاق التحكيم شامالً منازعات ّ
عدة ّ ،

بصدد منازعة منيا ال يعني نزوليم عن اتفاق التحكيم فيما يتعمق ببقية المنازعات ،ومن باب أولى يبقى

اتفاق التحكيم قائمًا إذا رفع أحد األطراف عمى اآلخر دعوى قضائية بصدد نزاع يرتبط بما اتفق بشأنو
ألن ىذا النزاع المرتبط
عمى التحكيم ،وال يدخل في نطاقو حتى ولو تكمم اآلخر في الموضوع ،نظ ًار ّ

ال في نطاق التحكيم.77
بالنزاع المتفق عمى فضو عن طريق التحكيم ال يدخل أص ً
 73ػثذ انثاسؾ انؼشاس – ٙيشجغ ساتك – ص .194
 74د .يظطفٗ يحًذ انجًال ٔد .ػكاشح يحًذ ػثذ انؼال – يشجغ ساتك – ص.566،567
 75ػثذ انثاسؾ انؼشاس – ٙيشجغ ساتك – ص.195
 76يحًذ أي ٍٛفؼهٌٕ – يشجغ ساتك – ص.104،105
 77د .يظطفٗ يحًذ انجًال ٔد .ػكاشح يحًذ ػثذ انؼال – يشجغ ساتك – ص.561،562
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 -3انتياء إجراءات التحكيم دون تسوية النزاع:
األصل أن تنتيي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنيي لمخصومة كميا ،ولكن مع ذلك
نصت م  45من قانون التحكيم السوري عمى ّأنو ..." :كما
قد تنتيي قبل تسوية النزاع والفصل فيو ،فقد ّ

أي من الحاالت المشار إلييا في ىذا القانون،
تنتيي أيضًا إذا قررت ىيئة التحكيم إنياءىا في ّ

وكذلك -1:إذا اتفق الطرفان عمى إنياء التحكيم دون تسوية النزاع -2 .إذا ترك المدعي خصومة
التحكيم أو سحب دعواه."...
والواقع ّأنو متى انتيت إجراءات التحكيم ترتب عمى ذلك انقضاء اتفاق التحكيم ،وذلك سواء انتيت
اإلجراءات بصدور حكم التحكيم المنيي لمخصومة كميا أم انتيت دون تسوية النزاع وصدور حكم

تحكيمي فيو.
ب -آثار انقضاء اتفاق التحكيم :78
يترتــب عمــى انقضــاء اتفــاق التحكــيم آثــار ميمــة تختمــف
تبع ـ ـ ـاً لسـ ـ ــبب انقضـ ـ ــائو ،وذلـ ـ ــك عمـ ـ ــى النحـ ـ ــو الت ـ ـ ــالي:
 -1بالنسبة لمعالقة بين أطراف النزاع:
أ -إذا انقضـ ـ ــى اتفـ ـ ــاق التحكـ ـ ــيم نتيجـ ـ ــة صـ ـ ــدور حكـ ـ ــم
فإنـو يترتــب عمــى ذلــك
التحكـيم المنيــي لمخصــومة كميــاّ ،

إنيـ ــاء الن ـ ـزاع بـ ــين الخصـ ــوم عمـ ــى الشـ ــكل الـ ــذي قـ ــرره

الحكم.
ب  -أمـ ــا إذا انقضـ ــى االتفـ ــاق بسـ ــبب اتفـ ــاق الخصـ ــوم
عمى ذلك ،فذلك يعني اتفـاقيم عمـى فسـخ اتفـاق التحكـيم
القائم بينيم ،مما يستتبع إعادتيم إلى الحالة التي كانوا
عمييا قبل إبرامو،وبالتالي يستعيد القضاء واليتو لمنظر في النزاع القائم بينيم ،وال يجوز بعد ذلك عرضو
عمى التحكيم إال بموجب اتفاق تحكيم جديد يبرم بين الخصوم مستكمالً جميع شروطو القانونية

 78د .يظطفٗ يحًذ انجًال ٔ د .ػكاشح يحًذ ػثذ انؼال – انًشجغ انساتك – صٔ 567يا ٚهٓٛا – .يحًذ أي ٍٛفؼهٌٕ –
يشجغ ساتك – ص ٔ 109يا ٚهٓٛا.
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 -2أما بالنسبة لإلجراءات التي تمت أمام ىيئة التحكيم:
حق أو أمر متنازع
إذا اتخذت إجراءات إثبات أماميا ونتج عنيا من جانب الخصوم إقرار أو تنازل عن ّ
فيو ،فيجوز االستناد إليو بعد انقضاء التحكيم بشرط أن يكون ىذا اإلقرار أو التنازل قد ثبت في ضبط
َّ
المحكمون.
الجمسة ووقع عميو
أما إذا كانت إجراءات اإلثبات قد تمت بأمر من الييئة ،فال يعتد بنتيجتيا في خصومة أخرى أمام
القضاء أو أمام ىيئة تحكيم أخرى إال عمى سبيل االستئناس فقط.
عمماً ّأنو يشترط إلعمال ما تقدم أال يكون انقضاء التحكيم ألمر يتصل ببطالنو ككل (لسبب يتعمق

فإنو ال يعتد بيذه اإلجراءات التي تمت أمام ىيئة التحكيم تطبيقًا
باالتفاق ذاتو أو بمحمو...إلخ) ،واال ّ
أن ما بني عمى الباطل باطل.
لقاعدة ّ
 -3وفيما يتعمق باألحكام التي صدرت عن ىيئة التحكيم:
فإن األحكام التمييدية التي تكون ىيئة التحكيم قد أصدرتيا تبقى قائمة منتجة آلثارىا ،وكذلك الحال من
ّ

شق من النزاع قبل انقضاء اتفاق التحكيم ،إذ ّإنيا
باب أولى بالنسبة لألحكام التي تكون قد أصدرتيا في ّ
تبقى قائمة منتجة آلثارىا ،وذلك كمو ما لم يكن موضوع النزاع غي ر قابل لمتجزئة ،فعندئذ ال يعتد بذلك
الحكم.
فإن موضوع النزاع يكون دائماً غير قابل لمتجزئة،
مع مالحظة ّأنو في حال كان التحكيم بالصمحّ ،

شق من الموضوع قبل انقضاء
وبالتالي إذا كانت ىيئة التحكيم مفوضة بالصمح وأصدرت حكميا في ّ
اتفاق التحكيم ،فعندئذ يترتب عمى انقضاء االتفاق بالضرورة زوال أثر ىذا الحكم في جميع األحوال،
أن حكم التحكيم الصادر عن ىيئة التحكيم المفوضة بالصمح ال يقبل التجزئة.
بمعنى ّ
عد
أن حكم التحكيم الذي تصدره ىيئة التحكيم بعد انقضاء اتفاق التحكيم ُي ّ
وتجدر اإلشارة أخي اًر إلى ّ

باطالً.

واآلن بعد أن انت يينا من دراسة اتفاق التحكيم ،ننتقل لمحديث عن ىيئة التحكيم.
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تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :يجوز االتفاق عمى التحكيم في المسائل:
.1

الجزائية.

.2

المتعمقة بأعمال سمطات الدولة.

.3

المتعمقة بالحالة الشخصية .

.4

غير ما تقدم.

اإلجابة الصحيحة رقم .4
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الوحدة التعليمية الثالثة
تعيين هيئة التحكيم وقبولها لمهمة التحكيم
الكممات المفتاحية:
َّ
المحكم  -انتقاء المصمحة  -وظيفة قضائية  -تعيين ىيئة التحكيم – الرفض – أتعاب.
شروط

الممخص:
ثمة صفات يتميز بيا اإلنسان عن غيره ينبغي التعرض ليا في ىذا المقام لمعرفة مدى تأثير ٍّ
كل منيا
َّ
َّ
المحكم وىي :كمال األىمية،
المحكم ،فبعض ىذه الصفات اشترط المشرع توفرىا في
عمى صحة اختيار
انتقاء المصمحة في النزاع ،عدم تولي وظيفة قضائية ،وبعضيا اآلخر تركو المشرع لتقدير أطراف النزاع
ذوي الشأن ،كالجنس أوالجنسية .وتتشكل ىيئة التحكيم من َّ
محكم واحد أو أكثر ،وفي كمتا الحالتين يتم
اختيارىم بإحدى طريقتين :فإما أن يتم اختيارىم من قبل أطراف النزاع مباشرًة ،أو أن تتولى المحكمة
َّ
َّ
اء من قبل أطراف النزاع مباشرًة أم من قبل
المختصة اختيارىم .ومتى تم تعيين المحكم أو المحكمين ،سو ً
ٍ
َّ
عندئذ بقبول الميمة الموكولة إليو؟ أم لو حق رفض توليو إياىا؟
المحكم
المحكمة المختصة ،فيل يمزم
وما طبيعة العالقة التي تربطو بأطراف النزاع؟ وىل يستحق أتعابًا لقاء توليو ىذه الميمة؟ وكيف يتم
ال عن بيان كيفية تحديد أتعاب ىيئة التحكيم.
تحديدىا؟ وىو ما ينبغي معرفتو ،فض ً

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد ًار عمى:
َّ
المحكم.
 بيان شروط

 معرفة كيفية تشكيل ىيئة التحكيم.
َّ
المحكم بأطراف النزاع.
 تحديد طبيعة العالقة التي تربط
َّ
المحكمين.
 شرح كيفية تحديد أتعاب
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هيئة التحكيم
ُيقصد بييئة التحكيم الشخص أو األشخاص الذين يعيد إلييم األطرراف ذوو الشرأن ميمرة النظرر فري النرزاع
القائم أو المحتمل قيامو بينيم والفصل فيو بحكم تحكيمي يمتزمون بالخضوع لو وتنفيذه.

ونظ ر ًار لمررا ي ارفررق ىررذا النرروع مررن القضرراء مررن خطررورة ومحرراذير كبي ررة ،فقررد أحاطررو المشر ّررع بمجموعررة مررن
َّ
رالمحكم ،إذ
الشررروط والض ررمانات الضرررورية لحف ررظ حقرروق المتخاص ررمين ،والترري م ررن أىميررا تم ررك المتعمقررة ب ر
وض ررل المش ر ّررع ش ررروطاً معين ررة يج ررب أن تتر روافر ف رري الش ررخص ال ررذي يت ررولى ميم ررة التحك رريم ،ومن ررل بع ررض
ال عررن اشررتراطو أن يكررون عرردد ال َّ
محكمررين  -فرري حررال تعررددىم -
األشررخاص مررن تررولي ىررذه الميمررة ،فض ر ً
وت اًر ،تخمصاً من ضرورة االلتجاء فيما بعد إلى تعيين مرجح واالختالف عمى تعيينو.
رإن اختيارىررا ال يكفرري
واذا كانررت ىيئررة التحكرريم تشرركل ركن رًا جوىري رًا فرري التحكرريم ال يتصررور قيامررو برردونيا ،فر ّ

وحده لقيام واجبيا بالفصل في النزاع الذي اختيرت لو ،وانما ال بد من قبوليا ليذه الميمة.

55

تعيين هيئة التحكيم وقبولها لمهمة التحكيم
َّ
المحكررم،
نقسررم ىررذا المبحررث إلررى مطالررب ثالثررة :نسررتعرض فرري المطمررب األول الشررروط الواجررب توافرىررا فرري
ونكررس المطمررب الثراني لبيرران كيفيررة تعيرين ىيئررة التحكريم ،فرري حررين نخصرص المطمررب الثالرث لمحررديث عررن
قبول الييئة لميمة التحكيم.

أوالً :شروط ا َّ
لمحكم
ثمرة صررفات يتميررز بيررا اإلنسرران عررن غيرره ينبغرري التعرررض ليررا فرري ىررذا المقررام لمعرفررة مرردى تررأثير كر ٍّرل منيررا
َّ
المحكررم ،فرربعض ىررذه الصررفات اشررترط المشرررع توافرىررا فرري المحر َّ
رك ّ م ،وبعضرريا اآلخررر
عمررى صررحة اختيررار
ّ

المشرع لتقدير أطراف النزاع ذوي الشأن.
تركو
ّ
َّ
المحكم:
أ -الصفات المشترطة في

يثور التساؤل بدايةً عما إذا كان يجوز إسناد ميمة التحكيم إلى
شخص اعتباري ،أم ّأنو يشترط فيمن يتولى ىذه الميمة أن يكون
شخصاً طبيعياً؟
والواقل ّأنو ال أحد يشكك في جواز إسناد ميمة اإلشراف عمى

التحكيم وادارتو إلى شخص اعتباري ،ولكن المشكمة تثور بصدد
مدى جواز االتفاق عمى أن يتولى الشرخص االعتباري ذاتو ميمة
الفصل في النزاع واصدار حكم التحكيم ،بحيث يكون ىو محل
االعتبار في الحكم الصادر ،دون الشخص الطبيعي الذي نظر
الخصومة بالفعل.
وقد انقسم الفقو بصدد ىذه المسألة إلى اتجاىين:1

 1يشاس إنًٓٛا نذٖ :د .يصطفٗ يحًذ انجًال ٔ د.عكاشح يحًذ عثذ انعال – يشجع ساتق – ص .605
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فبعضيم يرى أنو ليس ثمة ما يمنل من أن يكون الشخص االعتباري َّ
محكماً ،بمعنى أن يتولى ميمة
التحكيم من خالل ممثميو ،بحيث ينسب حكم التحكيم في النياية إليو ويكون ىو المسؤول عنو ،فذلك من
شأنو أن يحفظ لمقائمين بميمة التحكيم استقالليم عن الخصوم.
في حين يرى بعضيم اآلخر عدم جواز ذلك لكون عنصر الثقة  -الذي ينبغي أن يتوفر في العالقة بين
َّ
المحكم وأطراف النزاع  -ال وجود لو ،فيو ال يتوفر إال لمشخص الطبيعي وحده.
َّ
المحكم ،فتتمثل فيما يمي:
وبالنسبة لمصفات الواجب توافرىا في
 -1كمال األهمية:
َّ
المحكم كامل األىمية المدنية ،فال
إذ تجمل األنظمة القانونية بصورة عامة عمى اشتراط أن يكون
المشرع السوري في
يجوز أن يكون قاص اًر أو محجو ًار عميو أو محرومًا من حقوقو المدنية ،وىو ما أخذ بو
ّ
َّ
المحكم
نص في الفقرة األولى من مادتو الثالثة عشرة عمى ّأنو « :ال يجوز أن يكون
قانون التحكيم الذي ّ

قاص ًار أو محجو ًار عميو أو مجردًا من حقوقو المدنية بسبب الحكم عميو بجناية أو جنحة شائنة ،ما لم يكن
رد إليو اعتباره ».
قد ّ
وعميو ال يجوز أن ُيعيَّن عرديم األىمية (الطفل غير المميز والمجنون والمعتوه) َّ
محكمًا ،وكذلك ناقص
األىمية (الطفل المميز والسفيو وذو الغفمة) ،كما ال يجوز أن ُيعيَّن َّ
محكمًا من ُج درد من حقوقو المدنية

بسبب الحكم عميو بجناية أو جنحة شائنة ،أو من كان محجو اًر عميو ميما كان سبب الحجر عميو ،فيؤالء
محجورون من التصرف بشؤونيم الخاصة ،وتقل تصرفاتيم باطمة أو قابمة لإلبطال ،وبالتالي فمن باب
أولى تكون تصرفاتيم كذلك حيال شؤون الغير.2
عد
ولكن التساؤل الذي يطرح نفسو في ىذا الصدد ،ماذا لو ُع ِي َد إلى أحد ىؤالء بميمة التحكيم ،ىل ُي ّ
ٍ
عندئذ صحيحاً أم باطالً؟
التحكيم

 2يحًذ أي ٍٛفضهٌٕ – يشجع ساتق – ص .135
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عد من النظام العام ،ولذا
أن مسائل األىمية والمسائل المتعمقة بتشكيل الييئات القضائية تُ ّ
مما ال شك فيو ّ
َّ
يعرض التحكيم برمتو لمبطالن ،ونظ ًار التصالو بالنظام العام
أي من المذكورين أعاله
كمحكم د
ّ
فإن تعيين ّ
كل
أي مرحمة تكون عمييا الدعوى ،سواء أمام ىيئة التحكيم أو أمام المحكمة ومن قبل ّ
يمكن إثارتو في ّ
ذي مصمحة ،كما يمكن لممحكمة إثارتو من تمقاء ذاتيا.

َّ
سن الرشد غير محجور عميو وال محروم من حقوقو المدنية ،واال
وبالتالي ينبغي أن يكون
المحكم بالغًا ّ
ال ولو رضي بو الخصوم.3
كان التحكيم باط ً

َّ
المحكم
أن ميمة
وقد انتقد بعضيم منل المحروم من حقوقو المدنية من تولي ميمة التحكيم ،استناداً إلى ّ
َّ
المحكم مناط ثقة األطراف فيو وفي خبرتو ،وليس
أن اختيار
ال صمة ليا بحالتو المدنية ،فض ً
ال عن ّ

االحتفال بو وتكريمو.4

 -2انتقاء المصمحة في النزاع:
َّ
حد ما بالقاضي ،فيو يقوم بميمة تشبو وظيفة القاضي ،ولذا من الطبيعي اشتراط
عد
المحكم شبييًا إلى ّ
ُي ّ

أال تكون لو مصمحة ما في النزاع المعروض عميو.

ومن ىذا المنطمق يجمل الرأي عمى عدم جواز أن يكون َّ
محكمًا من كان خصمًا في النزاع المعروض
عمى التحكيم ،حيث ال يتصور أن يكون الشخص خصماً وحكمًا في آن واحد ،ولذا إذا كان أحد طرفي

التحكيم شخصًا اعتباريًا ،فال يجوز أن ُيعيَّن الشخص الطبيعي الذي يمثمو َّ
ألن ممثل الشخص
محكمًاّ ،
االعتباري ىو بمثابة عضو ليذا الشخص يتولى ممارسة صالحياتو ،وان كان يجوز – بالطبل  -أن
َّ
كمحكم أحد العاممين لدى الشخص االعتباري من غير ممثمو .5
ُيعيَّن
َّ
محكمًا من كانت لو مصمحة غير مباشرة في موضوع النزاع المطروح عمى
كما ال يجوز أن يكون
التحكيم ،كالدائن أو الكفيل أو الضامن أو المدين ألحد األطراف ،وكذلك ال يجوز لمميندس الذي أشرف
عمى عممية ما ،أو قام بتييئتيا لمتنفيذ أن يكون َّ
محكمًا في الخصومة بين صاحب العمل والمقاول الذي
 3انًشجع انساتق – ص .136
 4يشاس إن ّٛنذٖ :د .يصطفٗ يحًذ انجًال ٔ د .عكاشح يحًذ عثذ انعال – يشجع ساتق  -ص .606
 5انًشجع انساتق – ص .607
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نفَّذ ىذه العممية ،لكونو كان مشرفًا عمى عمل المقاول .وأيضًا ال يجوز لمشريك أو المساىم في شركة أن

يكون َّ
محكمًا في نزاع بين الشركة والغير.
 -3عدم تولي وظيفة قضائية:

نص المرسوم التشريعي رقم  89الصادر بتاريخ  5895/55/51المتضمن قانون السمطة القضائية
فقد ّ
في المادة  98منو عمى ّأنو « :ال يجوز لمقاضي بغير موافقة مجمس القضاء األعمى أن يكون َّ
محكمًا ولو
بغير أجر ،ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إال إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربو أو أصياره

فضو بطريق
لغاية الدرجة الرابعة .فإذا كانت الدولة أو إحدى الييئات العامة طرفاً في النزاع المراد ّ

التحكيم تولى مجمس القضاء األعمى اختيار الحكم الخاص بالحكومة أو الييئة العامة ،كما يتولى مجمس

القضاء وحده تحديد التعويض الذي يستحقو».
وبالتالي فاألصل عدم جواز اختيار القضاة والمستشارين َّ
استثناء يجوز اختيارىم في حالتين:
محكمين ،و
ً
الحالة األولى :موافقة مجمس القضاء األعمى.
الحالة الثانية :إذا كان أحد أطراف النزاع من أقارب القاضي أو المستشار المختار أو أصياره لغاية
أن أقاربو
الدرجة الرابعة ،وذلك نظ ًار لمظروف الخاصة التي يخضل ليا في مثل ىذه الحالة ،والمتمثمة في ّ
فض المنازعات التي قد
يضعون ثقة خاصة بو ،ويعمدقون عمى تفيمو ألمور القانون اآلمال العريضة في ّ
وفض
تنشأ فيما بين بعضيم بعضًا أو فيما بينيم وبين أناس آخرين ،وحرصًا عمى العالقات العائمية
ّ
مشاكميا فيما بينيم.

عممًا ّأنو ال يشترط أن يكون جميل الخصوم من أقارب القاضي ،إذ يكفي أن يكون أحدىم فقط من أقاربو.
َّ
عد قرابتو من أحد
وبذلك يتضح لنا الفرق بين ميمة القاضي في القضاء وميمتو
كمحكم ،ففي حين تُ ّ
أن
الخصوم أو مصاىرتو لو حتى الدرجة الرابعة خالل قيامو بميمة القضاء سببًا من أسباب ّ
رده ،نجد ّ

ىذه القرابة أو المصاىرة ذاتيا ىي من أسباب صحة قبولو بميمة التحكيم دون موافقة مسبقة من مجمس

ألن من أىم الصفات الواجب توافرىا في القاضي ىي الحياد ،وىو بال ريب
القضاء األعمى ،وذلك نظ اًر ّ
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رده عن الحكم
سيتعرض لمتصدع في حالة قرابتو ألحد الخصوم ،لذا سمح
المشرع لمخصم اآلخر طمب ّ
ّ

في مثل ىذه الحالة ،بل وأجاز لمقاضي نفسو أن يتنحى عن الحكم من تمقاء نفسو.

كل من الخصوم بكامل الحرية في اختيار َّ
محكمو ،واذ
أما في التحكيم فالوضل مختمف ،حيث يتمتل ّ
يختاره فيو ينتقيو ممن يضل بيم ثقتو الكاممة سواء لنزاىتو أو لقرابتو أو لخبرتو وعممو ،وغالبًا ما يتمتل

القاضي بالنسب ة ألقاربو بيذه الصفات كافةً ،األمر الذي يجعل من باب أولى اختياره َّ
محكمًا.

المشرع التسييالت الضرورية لمقاضي ومنحو الحرية المطمقة في قبولو أو عدم
ومن ىذا المنطمق وضل
ّ
أن القاضي الذي اختير َّ
محكماً من
قبولو بميمة التحكيم التي يعيد إليو بيا أقاربو ،ولكن يجب أال ننسى ّ
َّ
المحكمين.6
الرد ذاتيا التي يخضل ليا غيره من
قبل أحد أقاربو حتى الدرجة الرابعة يخضل لشروط ّ

َّ
المحكم المتروكة لتقدير األطراف:
ب -صفات
َّ
المحكم الصفات السابق ذكرىا ،وكانت تمك الصفات محل اتفاق في الفقو
المشرع قد اشترط في
إذا كان
ّ

المشرع السوري ألىم ىذه
تعرض
بصفة عامة ،فيناك صفات أخرى يثور حوليا جدل في الفقو ،وقد َّ
ّ
نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة
الصفات مقر اًر ترك أمر اشتراطيا لتقدير األطراف ذوي الشأن ،حيث ّ

عشرة من قانون التحكيم عمى ّأنو:

َّ
المحكم أن يكون من جنس أو من جنسية معينة إال إذا اتفق طرفا التحكيم عمى غير
«ال ُيشترط في
ذلك».

َّ
المحكم ذك ًار أم أنثى ،كما لم يتطمب لديو خبرة معينة في موضوع النزاع
المشرع جنس
وبالتالي لم يحدد
ّ
أو في اإلجراءات أو مستوى معينًا في المعرفة واالطالع القانوني ،ولم يحدد كذلك لغتو أو جنسيتو ،ولم

أي نقص في تكوينو الخمقي أو الحسي.
يشترط فيو السالمة من ّ
َّ
المحكم امرأة ليست ذات خبرة في موضوع النزاع أو بإجراءات التقاضي،
وعميو من الجائز أن يكون
َّ
المحكم أجنبيًا يتكمم لغة مغايرة لمغة
وليست لدييا أية معرفة بالقانون .ومن الجائز أيضًا أن يكون
6
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الخصوم ،ويعتنق دينًا غير دينيم ما ل م يكن موضوع النزاع متعمقًا بأمر شرعي .كما يمكن أن يكون
َّ
َّ
ال القراءة
المحكم أصمًا أو أبكمًا أو أعمى أو مقعدًا ،وليس ثمة ما يمنل من أن يكون
المحكم جاى ً

َّ
المحكم عمى األقل
والكتابة ،7وان كنا نميل إلى تأييد ما يذىب إليو جانب من الفقو من اشتراط أن يكون
ألن توليو لميمتو تستمزم أن يكون قاد اًر عمى االطالع عمى مستندات الخصوم
ممماً بالقراءة والكتابة ّ

وأوراقيم ،وعمى كتابة الحكم وتوقيعو وذكر أسبابو ،واالطالع عمى القوانين واألنظمة وغير ذلك من

َّ
عد شرطاً بديييًا دون حاجة لمنص عميو.8
األمور التي تستدعي إلمام
المحكم بالقراءة والكتابة ،فذلك ُي ّ

ثانياً :تعيين هيئة التحكيم:
َّ
يتم
يتم اختيارىم بإحدى طريقتين :إما أن ّ
تتشكل ىيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر ،وفي كمتا الحالتين ّ

اختيارىم من قبل أطراف النزاع مباشرةً ،أو أن تتولى المحكمة المختصة اختيارىم.
أ -التعيين من قبل األطراف مباشرةً:
المشرع
لفض المنازعات ،فقد منح
أن التحكيم قضاء اختياري ّ
بما ّ
ّ

أطراف النزاع ذوي الشأن المتفقين عمى التحكيم مطمق الحرية في

َّ
المحكمين عمى أن يكونوا مستوفين لمشروط السابق ذكرىا.
تعيين
وبإمكان الخصوم االتفاق عمى تشكيل ىيئة التحكيم من َّ
محكم واحد
ال:
كل من الفرضين ،عمى نحو ما سنرى حا ً
أو أكثر ،وان كان أمر التعيين يختمف في ّ
َّ
المحكم المنفرد:
 -1تعيين
رض ن رزاعيم عررن طريررق َّ
محكررم واحررد ينفرررد فرري تررولي ميمررة التحكرريم،
إذا اتفررق األط رراف ذوو الشررأن عمررى فر ّ
فعندئر ٍرذ إمررا أن يررذكر اسررمو فرري اتفرراق التحكرريم أو فرري اتفرراق مسررتقل يبرررم الحق راً بررين األط رراف ،كمررا يمكررن

َّ
المحكم.
لمخصوم االتفاق عمى تكميف شخص ثالث يعيدون إليو ميمة اختيار

7
8
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َّ
المحكرم أو عمرى الطريقررة التري يجررب
ولكرن فري جميررل األحروال ال برد مررن موافقرة أطرراف النرزاع عمرى تسررمية
بموجبيررا تسررميتو ،فررإذا وقررل الن رزاع بيررنيم بشررأن ى ررذا الموضرروع ،ولررم يكررن بيررنيم ثمررة شرررط خرراص ،تول ررت
َّ
بناء عمى طمب أحد الطرفين ،كما سنرى الحقاً.
المحكمة المختصة تسمية المحكم ً
َّ
بكل الطررق ،كرون المش ّررع
وفي جميل األحوال ينبغي تبميغ
المحكم بالميمة المسندة إليو ،مل إمكانية تبميغو ّ

لم يشترط طريقة خاصة لذلك.

َّ
المحكمين في حال تعددهم:
 -2تعيين
َّ
نصرت المرادة 51
نشير بداي ًة إلرى ّ
أن المش ّررع اشرترط أن يكرون عردد المحكمرين وتر ًار فري حرال تعرددىم ،فقرد ّ
َّ
المحكمرون وجرب أن يكرون عرددىم وتر اًر ،واال كران
من قانون التحكيم في فقرتيا الثانية عمى ّأنرو «:إذا تعردد

التحكيم باطالً».

رض نرزاعيم عررن طريرق أكثررر مررن َّ
محكررم وفقراً لمعرردد الررذي يرتؤونررو،
وعميرو فبإمكرران األطرراف االتفرراق عمرى فر ّ
بش رررط أن ي ارعر روا ك ررون ى ررذا الع رردد وتر ر ًار ،أي ثالث ررة أو خمس ررة أو...إل ررخ ،وذل ررك إلمك رران الت رررجيح ف رري ح ررال
َّ
المحكمررين
اخررتالفيم فرري ال ررأي ،ورتررب المشر ّررع عمررى عرردم م ارعرراة أط رراف اتفرراق التحكرريم لشرررط وتريررة ع ردد
بطالن التحكيم ،أمرا فري حرال اتفرق األطرراف عمرى تشركيل الييئرة مرن أكثرر مرن َّ
محكرم ولرم يتفقروا عمرى عردد
ٍ
َّ
فعندئذ يكرون عرددىم ثالثرة وفقرًا لمرا قررره المش ّررع فري الفقررة األولرى مرن المرادة الثانيرة عشررة مرن
المحكمين،

قانون التحكيم.

َّ
المحكمرين أو فري تحديرد كيفيرة اختيرارىم أو تحديرد وقرت
فإن لطرفي النزاع كامل الحرية في اختيرار
ومن ثم ّ
رتم االتفرراق عميررو بينيمررا فرري ىررذا الصرردد يكررون ممزم راً ليمررا وواجررب االحت ررام إعمرراالً لمبرردأ
اختيررارىم ،ومررا ير ّ

عد أحد األسس التي يقوم عمييا التحكيم.
الثقة ،الذي ُي ّ

أن حريررة الطرررفين فرري اختيررار ا َّ
لمحكمررين مقيرردة بمررا يقتضرريو مبرردأ المشرراركة فرري االختيررار مررن
مررل مالحظررة ّ
قياميمررا ب رردور متس ر ٍ
ال الش رررط ال ررذي يقضرري باس ررتقالل أح رردىما دون اآلخ ررر
راو فرري تحقيق ررو ،وعمي ررو ُيع ر ّرد برراط ً

62

باالختي ررار أو ال ررذي يقض رري باس ررتقالل َّ
محكم ررو بالفص ررل ف رري النر رزاع إذا تخم ررف الط رررف اآلخ ررر ع ررن اختي ررار
َّ
محكمو.9
َّ
رتم فرري ذات اتفرراق التحكرريم أو فرري اتفرراق الحررق ،إذ ال ُيعر ّرد اختيررار
عممرًا ّ
أن اختيررار الطرررفين لممحكمررين قررد ير ّ
َّ
المحكمررين شرررطاً الزم راً لوجررود اتفرراق التحكرريم أو لصررحتو ،طالمررا رسررم المشر ّررع طريق راً آخررر الختيررارىم عنررد

رتم اسررتكمال اتفرراق التحكرريم باتفرراق الحررق يسررمي
خمررو اتفرراق التحكرريم مررن ذلررك ،بررل ّإنررو مررن المتصررور أن ير ّ
َّ
المحكمين أو يبين كيفية اختيارىم أو وقت اختيارىم ،ولكرن فري ىرذه الحالرة ال برد مرن أن يكرون ىرذا االتفراق
مكتوباً شأنو في ذلرك شرأن اتفراق التحكريم ذاترو ،فالكتابرة مطموبرة لريس بشرأن االتفراق عمرى التحكريم فحسرب،

وانما أيضاً بشأن االتفاق عمى شروطو ،وبالترالي فيري مطموبرة لوجرود أي شررط متعمرق برالتحكيم ُيتفرق عميرو
َّ
المحكمين.
بعد االتفاق األصمي عمى التحكيم ،وىذا ىو حال االتفاق المتعمق باختيار
َّ
ألن
أن تفررويض الوكيررل بررالتحكيم يخولررو أيضراً صررالحية االتفرراق عمررى شررخص
المحكررم ّ
وتجرردر اإلشررارة إلررى ّ

عد حقًا شخصيًا لممحتكم نفسو.
مثل ىذا االتفاق ال ُي ّ

َّ
المحكم ررين بأس ررمائيم ،ولكررن م ررل ذلررك يج رروز تعيي ررنيم بصررفتيم ،10بش رررط أن تك ررون
رتم تعيررين
واألصررل أن ي ر ّ
َّ
المحكررم ،كررأن يقرال عميررد كميررة العمرروم الحررالي ،فررإذا كرران المنصررب
الصرفة قاطعررة فرري داللتيررا عمررى شررخص
شرراغ اًر عنررد طمررب التحكرريم ،فعندئر ٍرذ يتررولى التحكرريم مررن يشررغل الوظيفررة كنائررب العميررد القررائم مقامررو بسرربب
انتياء مدتو وعدم اختيار من يحل محمو بعده.
َّ
َّ
كمرا يمكررن أن يخترار كر ّرل مرن طرفرري النرزاع َّ
فيعر ّرد ذلررك
لمحكمييمررا اختيرار
محكمررو ،ويتركرا
المحكررم المررجحُ ،
ٍ
َّ
َّ
َّ
المحكم الثالث المرجح.
المحكم اآلخر عمى اختيار
لمحكمو لالتفاق مل
كل طرف
عندئذ بمثابة توكيل من ّ
َّ
المحكر ررم أو
ويمك ررن أيضر راً لطرف رري النر رزاع االتف رراق عم ررى تخوير ررل ش ررخص مع ررين باس ررمو أو بص ررفتو اختي ررار
َّ
المحكمررين ،وتفررويض ىررذا الشررخص الثالررث قررد يكررون ص رريحًا وقررد يكررون ضررمنيًا ،كررأن يتفررق الطرفرران عمررى
التحكيم بواسطة ىيئة أو منظمة أو مركز دائم لمتحكيم وفقاً لمقواعرد المقرررة فري لوائحرو ،وتكرون ىرذه المروائح

َّ
المحكمررين ،فمثرل ىرذا االتفراق يتضررمن تفرويض ىرذه الييئرة أو المنظمررة أو
منظمرة لطريقرة اختيرار أشرخاص
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َّ
َّ
المحكررم الررذي اختارتررو
المحكمررين وفق راً لمقواعررد المعمررول بيررا لديررو ،ولكررن إذا رفررض
المركررز سررمطة اختيررار

الييئة أو المنظمة أو المركز الميمة ،أو قام لديو مانل حال دون أدائو لميمتو ،فيجرب عندئ ٍرذ تطبيرق قواعرد
َّ
المحكرم يشرمل التفرويض فري اختيرار
ألن التفرويض فري اختيرار
الجية المفوضة في اختيرار مرن يحرل محمروّ ،

البديل.11

ب -التعيين من قبل المحكمة:
أن المشر ّررع قررد ترررك لطرفرري الن رزاع مطمررق الحريررة فرري
سرربق ورأينررا ّ

اختيررار ىيئررة التحكرريم تأكيرردًا لمعنررى الثقررة الترري يجررب أن يولياىررا
ليررا ،ولكنررو مررل ذلررك لررم يجعررل عرردم اتفاقيمررا عمررى االختيررار مانع راً
من إتمام التحكيم ،مقر اًر إحالل المحكمة محميما في ىذا

االختيررار ،والمحكمررة المختصررة فرري ىررذا الصرردد ىرري المحكمررة المشررار إلييررا فرري المررادة  / 3 /مررن قررانون
التحكرريم عم ررى نح ررو مررا أوض ررحتو الم ررادة  / 51 /م ررن القررانون ذات ررو ،وى رري محكمررة االس ررتئناف الت رري يج ررري
التحكيم ضمن دائرتيا ،ما لم يتفق الطرفان عمى اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية.
وقرد عرضررت المرادة  / 51 /مررن قررانون التحكريم فرري فقرتيررا األولرى لجميررل الفرروض التري تتخمررف فييررا إرادة
الطرفين كمياً أو تكون في حاجة إلى استكمال ،ونتناول اآلن كالً من ىذه الفروض.
الفرض األول :أن تكون ىيئة التحكيم مشكمة من َّ
محكم واحد ،وال يتحقرق ىرذا الفررض إال إذا كران الطرفران
ق ررد اتفق ررا صر رراحةً عم ررى تش رركيل ىيئ ررة التحك رريم م ررن َّ
ألنر رو ف رري ح ررال ع رردم االتف رراق عم ررى ع رردد
محك ررم واح رردّ ،
َّ
المحكمرين يكررون عررددىم ثالثرة بقرروة القررانون كمرا سرربق وذكرنررا ،وىرو ال يتحقررق إال عنررد تخمرف االتفرراق عمررى
َّ
المحكم الواحد أو عمى آلية معينة الختياره ،حيث ّأنو فري حرال اتفرق الطرفران عمرى إجرراءات معينرة
شخص
َّ
المحكر ررم ،فإنر ررو يتعر ررين اتبر رراع ىر ررذه اإلج ر رراءات ،وال يجر رروز االلتجر رراء إلر ررى المحكمر ررة الختير رراره قبر ررل
الختير ررار
استنفادىا.
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واذا تحق ررق ى ررذا الف رررض فيك ررون لص رراحب المص ررمحة م ررن الط رررفين ف رري تحري ررك التحك رريم أن يق رردم طمبر راً إل ررى

َّ
المحكم.12
المحكمة المختصة لتعيين

الفرررض الثرراني :أن تكررون ىيئررة التحكرريم مشرركمة مررن ثالثررة َّ
محكمررين أو أكثررر ،وال يكررون ىنرراك اتفرراق عمررييم
باالس ررم أو الص ررفة أو عم ررى كيفي ررة اختي ررارىم ،ويتحق ررق ى ررذا الف رررض ف رري ح ررال االتف رراق الصر رريح عم ررى ع رردد
َّ
ألن المشر ّررع حرردد عررددىم عندئر ٍرذ بثالثررة ،كمررا رأينررا
المحكمررين ،وكررذلك فرري حررال عرردم االتفرراق عمررى عررددىم ّ

سابقًا.

َّ
َّ
المحكرم المررجح،
المحكمرين باسرتثناء
واألصل في ىذا الفررض أن يخترار ك ّرل طررف مح َّكمراً أو نصرف عردد

َّ
َّ
المحكمون المختارون من قبميما في حرال زيرادة العردد
المحكمان المختاران من قبل الطرفين – أو
ثم يتولى
َّ
المحكم المرجح.13
عن الثالثة – اختيار
محكمررو أو َّ
ولكررن إذا لررم يقررم أحررد الطرررفين باختيررار َّ
محكميررو ،فيجرروز لمطرررف اآلخررر أن يطمررب إليررو تعيررين
محكمر ررو أو َّ
َّ
محكمير ررو ،واذا انقضر ررت مر رردة ثالثر ررين يوم ر راً عمر ررى تسر ررممو لير ررذا الطمر ررب دون أن يقر رروم بر ررالتعيين
المطموب ،فممطرف اآلخرر أن يطمرب إلرى المحكمرة المختصرة ترولي التعيرين حمروالً محمرو فيرو .وكرذلك الحرال

َّ
محكمرو أو َّ
كل من الطررفين َّ
المحكرم المررجح خرالل ثالثرين يومرًا
محكميرو ،ولرم يقرم ىرؤالء باختيرار
إذا اختار ّ

ٍ
لكل من الطرفين أن يطمرب إلرى المحكمرة المختصرة تعيينرو .14وقرد
من تاريخ تعيين آخرىم ،إذ يكون
عندئذ ّ

َّ
المحكم المرجح رئاسة ىيئة التحكيم.15
المشرع عمى أن يجعل ليذا
حرص
ّ

الفرض الثالث :أن يكون قد اتفق عمى إجرراءات معينرة تتبرل فري اختيرار ىيئرة التحكريم ،سرواء كانرت مشر ّكمة

من َّ
محكم واحد أو أكثرر ،ولرم يقرم المعنري بيرذه اإلجرراءات باتخاذىرا ،كمرا لرو اتفرق الطرفران عمرى أن يترولى

 12حٛث َصت و  /14 /يٍ قاإٌَ انتحكاٛى فا ٙانثُاذ  /أ  /ياٍ انف/اشج  / 1 /عهاٗ أَاّ «:إرا كاَات ْٛةاح انتحكاٛى يشاكهح ياٍ
يحكى ٔاحذ تٕنت انًحكًح انًعشفح ف ٙو  / 3 /يٍ ْزا ان/إٌَ اختٛاسِ تُا ًء عهٗ طهة أحذ انطشف.»ٍٛ
 13حٛث َصت و  / 14 /يٍ قإٌَ انتحكٛى ف ٙانثُذ  /ب  /يٍ انف/شج  / 1 /عهٗ أَّ « :إرا كاَت ْٛةح انتحكاٛى يشاكهح ياٍ
ثالثح يحكً ٍٛاختاس كم طشف يحكًا ً عُّ ثى ٚتفق انًحكًاٌ عهٗ اختٛاس انًحكى انثانث ».
 14حٛث َصت و  /14 /يٍ قاإٌَ انتحكاٛى فا ٙانثُاذ  /م  /ياٍ انف/اشج  / 1 /عهاٗ أَاّ « :إرا ناى ٚعا ٍٛأحاذ انطاشف ٍٛيحكًاّ
خالل يذج ٕٚ /30/ياا ً انتانٛاح نتساهًّ طهثاا ً تازنا ياٍ انطاشف اٜخاش ،أٔ إرا ناى ٚتفاق انًحكًااٌ انًعُٛااٌ عهاٗ اختٛااس انًحكاى
انثانث خالل يذج ٕٚ /30/يا ً انتانٛح نتاسٚخ تع ٍٛٛآخشًْا تٕنات انًحكًاح انًعشفاح فا ٙو  / 30/ياٍ ْازا ان/اإٌَ اختٛااسِ تُاا ًء
عهٗ طهة أحذ انطشف ٍٛت/شاس تتخزِ ف ٙغشفح انًزاكشج ».
ْٔ 15زا يا ٚتضح يٍ َض انعثاسج األخٛشج يٍ انثُذ  /م  /يٍ و  1 / 14يٍ قإٌَ انتحكٛى انت ٙجاء فٓٛاٚٔ« :كٌٕ نهًحكى
انز٘ اختاسِ انًحكًاٌ انًعُٛاٌ أٔ انز٘ اختاستّ انًحكًح سئاسح ْٛةح انتحكٛى ».
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َّ
َّ
المحكمررين ،ولررم
المحكررم أو
شرخص مررن الغيررر – يحددانررو فرري اتفرراق التحكرريم أو فري اتفرراق الحررق – اختيررار
يقرم ىرذا الشرخص بالميمرة التري عيرد بيرا إليرو ،أو لرم يقرم الطرفران باختيرار ىرذا الشرخص عنرد عردم االتفراق
َّ
َّ
لمحكميررو أو عمررى
لمحكمررو أو
عمررى شخصررو فرري اتفرراق التحكرريم .أو اتفررق الطرفرران عمررى اختيررار كر ّرل منيمررا

اختيار َّ
محكمييما لمحكم المرجح في إطار شروط معينة ،كأن يكون مرن يقرل عميرو االختيرار مرن برين رجرال
َّ
المحكمرون المختررارون مرن قبميمررا فري اختيررارىم بيرذه الشررروط.
القرانون ،ولرم يمتررزم أحرد الطرررفين أو لرم يمتررزم
رتم االختيرار مرن قائمرة معينرة يعردىا شرخص مرن الغيرر ،ولرم
وىذا ىو الشأن أيضاً فري حرال اتفرق عمرى أن ي ّ
يقم األخير بإعداد القائمة المطموبة منو أو لم يمتزم أحد الطرفين باالختيار منيا.

وقرد واجيرت الفقررة الرابعرة مررن المرادة ( )51مرن قررانون التحكريم ىررذا الفررض بقوليرا« :يكررون لممحكمرة أيضراً
َّ
المحكمررين ،ولكنررو لررم
رق اتخرراذ أي إج رراء كرران يجررب عمررى الطرررفين أو عمررى الغيررر اتخرراذه بشررأن اختيررار
حر ّ

يتخذ بسبب عدم اتفاق الطرفين أو تخمف الغير عن اتخاذه».
َّ
المحكمرين الرذين تترولى المحكمرة المختصرة تعييرنيم مسراويًا لمعردد المتفرق
المشرع أن يكون عردد
وقد اشترط
ّ

16
رض الن رزاع القررائم عررن طريررق سرربعة
عميررو بررين الخصرروم  ،بمعنررى ّأنررو إذا كرران األط رراف قررد اتفق روا عمررى فر ّ
محكمررين مررثالً ،فيجررب عمررى المحكمررة م ارعرراة ىررذا االتفرراق وتعيررين عر ٍ
َّ
ردد مسر ٍ
راو لمررا ورد فيررو ،واال كرران ذلررك

سببًا لرفل دعوى بطالن حكم التحكيم.
َّ
المحكمررين اثنررين مررثالً،
رض النرزاع عررن طريررق عرردد شررفل مررن
ولكرن مرراذا لررو كرران األطرراف قررد اتفقروا عمررى فر ّ
َّ
المحكمررين وفق رًا لمررا اتفق روا عميررو الت ازم رًا منيررا باتفرراق
فينررا ىررل تتقيررد المحكمررة المختصررة بتسررمية عرردد مررن
التحكرريم المبرررم بررين األط رراف واحت ارم راً إلرادتيررم فيررو؟ أم ّأنيررا تكمررل النصرراب القررانوني مررن تمقرراء ذاتيررا إلررى
ثالثة َّ
المشرع أن يكون العدد وت اًر؟ أم أنيا تحكم ببطالن اتفاق التحكيم؟
محكمين تماشياً مل اشتراط
ّ
17
أن اتفراق التحكرريم ىنرا يقررل
نؤيرد مرا ذىررب إليرو جانرب مررن الفقرو بصردد تعرضررو ليرذا الفررض ،حيررث ارترأى ّ

مخالفًا لمقانون وأن ذلك يؤدي لبطالن التحكيم ،ولكن مل ذلك بإمكان الخصوم اسرتدراك ىرذا الرنقص واتمرام

َّ
المحكم ررين وقب ررل الب رردء
النص رراب ،إم ررا باتف رراق الح ررق وام ررا أم ررام المحكم ررة المختص ررة بص رردد طم ررب تعي ررين
َّ
المحكمرين – الرذين اتفرق
وبناء عمى ذلك يجب عمى المحكمة المختصة عندما يطمب إلييا تعيين
بالتحكيم.
ً
16
17

و  2/14يٍ قإٌَ انتحكٛى انسٕس٘.
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األطرراف عمررى أن يكرون عررددىم شررفعاً وأصرروا عمررى ذلررك – أن تمتنرل عررن قبررول الطمرب ،وتقضرري برربطالن
َّ
المحكمرين ،بحيرث يصربح
اتفاق التحكيم ،وال يجوز ليرا أن تعمرل – مرن تمقراء ذاتيرا  -عمرى إكمرال نصراب
المشرع.
عددىم وت اًر مطابقاً لما اشترطو
ّ
َّ
َّ
المحكمررين بالمحكمررة المختصررة واحالليررا محررل أط رراف
المحكررم أو
وغايررة المشر ّررع مررن إناطررة سررمطة تعيررين
النرزاع فرري كر ّرل ىررذه الفررروض السررابقة ،تتمثررل فرري التسررييل عمررى المتقاضررين فرري حر ّرل مثررل تمررك اإلشرركاليات،
وبحيث ال يترك فرصة ألحد بأن ينسحب من اتفاق التحكيم دون مبرر مشروع.18
َّ
المحكررم عررن مباش ررة عممررو ،أو اعت ازلررو ،أو قيررام مررانل
وتحقيق راً ليررذه الغايررة ذاتيررا نجررد ّأنررو فرري حررال امتنرراع
يح ررول دون مباشر ررتو أو إتمام ررو لميمت ررو أو عزل ررو أو رده ،ال يج رروز لمخص ررم اآلخ ررر أن يع ر ّرد ى ررذا مب ررر ًار ل ررو

َّ
المحك ررم ع ررن طري ررق
ألن الب رراب مفت رروح أمام ررو لطم ررب تس ررمية ب ررديل ع ررن ذل ررك
لمرج رروع ع ررن اتف رراق التحك رريمّ ،

نصررت عمررى ّأنررو -5« :تتررولى المحكمررة
المحكمررة المختصررة عم رالً بالمررادة ( )59مررن قررانون التحكرريم الترري ّ
َّ
راء عمررى طمررب الطرررف األكثررر عجمررة ف رري
َّ
المعرفررة فرري المررادة ( )3مررن ىررذا القررانون تعيررين محك ررم بررديل بنر ً
َّ
َّ
المحكرم العمرل أو قرام مرانل مرن
المحكرم عرن مباشررة عممرو .ب– إذا اعترزل
الحالتين التراليتين :أ -إذا امتنرل
َّ
المحكررم البررديل طبقراً لإلج رراءات الترري اتبعررت فرري اختيررار
رتم تعيررين
مباشررتو لررو أو عررزل أو تقرررر رده –1 .ير ّ
َّ
المحكم الذي انتيت ميمتو».
َّ
َّ
المحكمررين ال يقبررل الطعررن ب ررأي
المحك ررم أو
أن ق ررار المحكم ررة المختصررة الصررادر بتعيررين
والجرردير بالررذكر ّ
طريررق مررن طرررق الطعررن ،ولكررن البررد ليكررون كررذلك مررن أن يصرردر صررحيحًا وغيررر مشرروب بمخالفررة القررانون،

بمعنر ررى أن يكر ررون قر ررد صر رردر اسر ررتناداً إلر ررى طمر ررب صر ررحيح مر ررن أحر ررد الخصر رروم مبنر رري عمر ررى أحر ررد األسر ررباب
المنصوص عنيا قانوناً ،كما يجب أال يكون ىناك شرط خاص بين األطرراف لمواجيرة الحراالت التري تعيرق
َّ
ال عررن ذلررك ينبغرري أن يصرردر القررار بمواجيررة طرفرري
تسررمية
المحكمررين واال وجررب احت ارمررو ومراعاتررو ،وفضر ً
الخصومة بعد التأكد من صحتيا ،ما لم يتغيب المردعى عميرو ،إذ يمكرن عندئ ٍرذ أن يصردر القررار فري غيابرو

راء عمررى طمررب
طالمررا تر ّرم تبميغررو موعررد الجمسررة تبميغراً صررحيحاً وتخمررف عررن الحضررور .إذ لررو صرردر القررار بنر ً
أي سربب مرن األسرباب المنصروص عنيرا قانونرًا أو فري ظرل خصرومة غيرر
غير صرحيح ولريس مسرتندًا إلرى ّ

 18انًشجع انساتق – ص.150.
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فإنرو
صحيحة أو في غياب المدعى عميو الذي لم يتم تبميغو موعد الجمسرة عمرى الشركل القرانوني الصرحيحّ ،

ٍ
ال لمطعن بسبب مخالفتو لألصول والقانون.19
يكون
عندئذ قاب ً

َّ
َّ
المحصرن
َّ
المحكمرين ،فيرو وحرده
المحكرم أو
أن ما سربق ذكره ينطبق فقط عمرى القررار الصرادر بتعيرين
عممًا ّ
من الطعرن ،وطالمرا ّأنرو كرذلك فرإذا كران ألحرد الطررفين اعترراض عمرى َّ
محكرم عينترو المحكمرة ،فمريس أمامرو

رده ،واما أن يرفرل دعروى بطرالن حكرم التحكريم .أمرا إذا أصردرت المحكمرة
سوى أحد سبيمين :إما أن يطمب ّ
َّ
رإن قرارىرا
ألي سربب كران ،ف ّ
المختصة التي قدم إلييا طمب تعيين المحكم قرارىا بررفض التعيرين ورد الطمرب ّ

ىررذا يك ررون ق ررابالً لمطعررن بطري ررق ال ررنقض خ ررالل مرردة الثالث ررين يومر راً التالي ررة لتبميغررو ،عم ررى أن تب ررت محكم ررة
الررنقض فرري الطعررن خررالل مرردة ثالثررين يوم راً مررن ترراريخ وصررول الممررف إلييررا(م  1/51مررن قررانون التحكرريم
السوري).

َّ
المحكم لممهمة:
ثالثاً :قبول
َّ
َّ
اء مرن قبرل أطرراف النرزاع مباشررةً أم مرن قبرل المحكمرة المختصرة،
تم تعيين المحكرم أو المحكمرين ،سرو ً
متى ّ
المحكم ع ٍ
َّ
رق رفرض توليرو إياىرا؟ ومرا طبيعرة العالقرة التري
فيل يمزم
ندئذ بقبول الميمة الموكمة إليرو؟ أم لرو ح ّ
تربطررو بررأطراف الن رزاع؟ وىررل يسررتحق أتعابرًا لقرراء توليررو ىررذه الميمررة؟ وكيررف يررتم تحديرردىا؟ وىررو مررا سررنتولى
اإلجابة عنو تباعاً فيما يمي:

19
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حرية القبول أو الرفض:

أ-

َّ
رالمحكم ال يجبر ررر عمر ررى القير ررام بالميمر ررة الموكمر ررة
فر ر
إلير ررو ،إذ لر ررو مطمر ررق الحرير ررة فر رري قبولر ررو توليير ررا أو
رفضو ليا ،20ولكنو متى قبميا ال يجروز لرو التخمري
ال عمررا قررد يسررببو
عنيررا دون مبرررر ،واال كرران مسررؤو ً
21
ألي منيمرا  .عممراً
مرن ضررر لطرفري التحكريم أو ّ
َّ
المحك ررم
أن المش ر ّررع اس ررتمزم الكتاب ررة إلثب ررات قب ررول
ّ

لميمتو ،22وحسنًا ما فعمو باشتراط ذلك ،نظ ًار

َّ 23
أن
لمررا يترتررب عمررى ىررذا القبررول مررن آثررار ميمررة ،بيررنيم أو بالنسرربة لعالقررة أطرراف النرزاع مررل
المحكررم  .إال ّ

الكتابة ىنا مجرد وسيمة لإلثبات وليست شرطاً لصحة التحكيم أو صحة إجراءاترو ،والقصرد منيرا تفرادي ك ّرل

فإنررو إذا كانرت البدينررة أو القررائن ال تكفرري
نرزاع قررد ينشررأ فري المسررتقبل بصرردد حصررول القبرول أو عدمررو ،ولررذا ّ
َّ
رإن شررروعو فري القيرام بالميمررة أو قيامرو بيررا فعرالً قراطل فرري داللترو عمررى قبولرو ليررا،
إلثبرات قبرول
المحكررم ،ف ّ
24
كرأن يرردعو الخصرروم إلرى الحضررور أمامررو فرري تراريخ معررين لتقررديم طمبراتيم و دفرروعيم ومسررتنداتيم  ،فضرالً

َّ
المحكم لميمتو باإلقرار أو اليمين الحاسمة.25
عن ّأنو يجوز دائمًا إثبات قبول
ب-

َّ
المحكم بأطراف النزاع:
تكييف عالقة

َّ
المحكرم لميمترو التري عيرد إليرو بيرا أطرراف النرزاع قيرام عقرد بيرنيم وبينرو ،والرذي ينتيري –
يترتب عمرى قبرول
عدة:
في األصل – بإنجاز الميمة وصدور حكم التحكيم ،ولكن مل ذلك قد ينقضي قبل ذلك ألسباب ّ

فيررو مررن العقررود الترري يمكررن إنياؤىررا مررن جانررب واحررد ،كررأن يتفررق طرفررا الن رزاع عمررى عررزل ال َّ
محكررم ،فعندئر ٍرذ

ينقضي ىذا العقد بإرادة أحد طرفيو ،متمثالً في طرفي النزاع.

َّ
المحكم – بحسب األصل – بإمكانو أن يتنحى عن أداء ميمتو ،فينتيي العقد بذلك.
أن
كما ّ
َّ
المحكم ،وكذلك بوفاتو أو بقيام أسباب تحول دون قيامو بميمتو ،كفقده ألىميتو.
وينقضي العقد أيضاً َّبرد
20
21
22
23
24
25

انًشجع انساتق – ص  – .152د .يصطفٗ يحًذ انجًال ٔ د .عكاشح يحًذ عثذ انعال – يشجع ساتق – ص .594
و  2/17يٍ قإٌَ انتحكٛى انسٕس٘.
و  1/17يٍ قإٌَ انتحكٛى انسٕس٘.
يحًذ أي ٍٛفضهٌٕ – يشجع انساتق – ص .153 ،152
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َّ
المحكم بطرفري النرزاع ،فقرد يبردو ألول وىمرة ّأنيرا عالقرة وكالرة عرن الطررفين،
أما فيما يتعمق بتكييف عالقة

َّ
ال ال
أن دور
المحكررم يختمررف عررن دور الوكيررل ،فيررو مسررتقل عررن أط رراف الن رزاع اسررتقال ً
ولكررن سرربق ورأينررا ّ

يتمت ررل ب ررو الوكي ررل .ول ررذا فالعالق ررة أق رررب ألن تك ررون عالق ررة عم ررل مس ررتقل تش رربو م ررن بع ررض الوج رروه عالق ررة

المقاولة.26
ج -أتعاب هيئة التحكيم:
َّ
المحكررم بررأطراف الن رزاع ىرري عالقررة أقرررب ألن تكررون عالقررة عمررل مسررتقل،
أن عالقررة
طالمررا ذكرنررا أعرراله ّ
َّ
المحكرم
فإنو يترتب عمى تكييف العالقة عمرى ىرذا النحرو اسرتحقاق
وتشبو من بعض الوجوه عالقة المقاولةّ ،

ال لقاء قيامو بميمتو ،ما لم يكن متفقًا عمى غير ذلك.
مقاب ً

َّ
رتم االتفراق بررين
وتقردير أتعراب ىيئرة التحكرريم ىرو شرأن طرفري النرزاع والمحكمرين معراً ،وبالترالي فاألصررل أن ي ّ
ٍ
َّ
رتم تحديرد
طرفي النزاع والمحكمين عمى تحديد أتعاب ىيئة التحكيم ،فإذا لم يوجد مثرل ىرذا االتفراق ،عندئرذ ي ّ
َّ
المحكمررين بق ررار مررن ىيئررة التحكرريم ،عمررى أن يكررون قرارىررا بيررذا الش ررأن قررابالً لمطعررن أمررام محكمررة
أتعرراب
االستئناف التي يجري التحكيم ضمن دائرتيا ،ما لم يتفق الطرفان عمى اختصراص محكمرة اسرتئناف أخررى
في سورية ،وتبت ىذه المحكمة في الطعن بقرار مبرم (م  1/11من قانون التحكيم السوري).
مل مالحظة ّأنو في حالة التحكيم النظامي (المؤسسي) تتضمن لوائح المنظمرات والييئرات والم اركرز الدائمرة
َّ
المحكمرين ،تكرون ممزمرة ألطرراف النرزاع بمجررد اختيرارىم لمتحكريم فري كنرف
لمتحكيم قوائم معدة سمفاً برأجور

َّ
لممحكم ررين الم رردرجين ف رري قوائمي ررا بمج رررد قب رروليم ميم ررة
المنظم ررة أو الييئ ررة أو المرك ررز ،كم ررا تك ررون ممزم ررة
التحكيم ،وغالبًا ما تقدر األجور في ىذه القوائم بنسبة معينة من قيمة الدعوى موضوع النزاع.27

26
27

انًشجع انساتق – ص .597 –595
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تمارين:
َّ
المحكم ،لعل من أىميا أن يكون:
اختر اإلجابة الصحيحة :استمزم المشرع توفر شروط معينة في
.1

ذك ًار.

.2

سوريًا.

.3

كامل األىمية.

.4

كل ما تقدم.

اإلجابة الصحيحة رقم .3
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الوحدة التعليمية الرابعة
براءة االختراع
الكممات المفتاحية:
َّ
رد.
سمطة – مسؤولية  -انتياء ميمة
المحكـ – تنحي – المتداعيف  -عزؿ – ّ

الممخص:
َّ
المحكـ سمطتو مف إدارة األطراؼ التي أقرىا المشرع والمتمثمة باتفاؽ التحكيـ ،ولذا يتعيف عميو
يستمد
التقيد بالسمطة الممنوحة لو بموجب اتفاؽ التحكيـ والتقيد باألحكاـ الواردة في قانوف التحكيـ وكذلؾ بقواعد
األصوؿ والقانوف ما لـ يتـ إعفاؤه منيا ،كما يتوجب عميو تأدية ميمتو بأمانة وشرؼ واخالص ونزاىة
وحياد ،وأف يبذؿ جيد أمثالو (ثقافةً وعمماً ومرك اًز اجتماعياً) في سبيؿ فض النزاع وفقاً لألصوؿ والقانوف
وبما يتفؽ مع قواعػد العدالة ،السيما وأف أطراؼ النزاع قد أولوه ثقتيـ ووضعوا بيف يديو َّ
مقدراتيـ لمحكـ
بيا وفصؿ النزاع بموجبيا ،ولذا فإنو ُيسأؿ عف أي خطأ يرتكبو في معرض مباشرتو لميمتو ،كالرشوة أو

ويمزـ بتعويض المضرور ،واف كاف – شأنو شأف
االنحياز أو التأخر غير المبرر في إصدار حكموُ ،
َّ
المحكـ بإصداره
القاضي في ذلؾ – ال يؤاخذ إال عف الخطأ الجسيـ أو المتعمد .األصؿ أف تنتيي ميمة
حكـ التحكيـ الفاصؿ في موضوع النزاع المعروض عميو ،فيذه ىي النتيجة الطبيعية لميمة التحكيـ
َّ
المحكـ قد تنتيي قبؿ ذلؾ لعدة ألسباب ،لعؿ مف أىميا :فقداف
المعيود بيا إليو ،ولكف يالحظ أف ميمة
َّ
المحكـ ألحد شروط صالحيتو ،اتفػاؽ األطػراؼ عمى إنياء التحكيـ دوف تسػوية النزاع...،إلخ.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قاد ًار عمى:
َّ
المحكـ وسمطتو.
 تحديد صالحية

َّ
المحكـ.
 معرفة المسؤولية الممقاة عمى عاتؽ
 بياف حاالت انتياء ميمة ىيئة التحكيـ.
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سمطة هيئة التحكيم ومسؤوليتها
َّ
المحكم
وانتهاء مهمة

أو ًال :سمطة هيئة التحكيم:1
َّ
المشرع والمتمثمة باتفاؽ التحكيـ ،ولذا يتعيف عميو
المحكـ سمطتو مف إدارة األطراؼ التي أقرىا
يستمد
ّ

التقيد بالسمطة الممنوحة لو بموجب اتفاؽ التحكيـ والتقيد باألحكاـ الواردة في قانوف التحكيـ ،وكذلؾ
بقواعد األصوؿ والقانوف ما لـ يتـ إعفاؤه منيا.
َّ
عرض عميو مف نزاع بموجب اتفاؽ التحكيـ وبيف أطرافو
وعميو ّ
فإف سمطة المحكـ تنحصر بالفصؿ فيما ُي َ

تعدي ذلؾ إلى منازعات أخرى بي ف الخصوـ أو إلى أشخاص آخريف غير أطراؼ النزاع
فقط ،وال يستطيع ّ

المتفقيف عمى التحكيـ.
َّ
المحكـ التقيد بحرفية اتفاؽ التحكيـ ،سواء بالنسبة لموضوع النزاع المعروض عميو أو
وبالتالي يتعيف عمى
التعرؼ مف اتفاؽ التحكيـ عمى مدى الصالحيات الممنوحة إليو
بالنسبة ألطراؼ التحكيـ ،كما يتعيف عميو ُّ
بموجبو ،وكذلؾ التحقُّؽ قبؿ مباشرتو لميمتو مف أف موضوع النزاع مما يجوز فيو التحكيـ.
َّ
المحكـ التقيد باألصوؿ والقانوف ما لـ يكف مفوضًا بالصمح.
ويجب عمى
وال يممؾ أف ُيعيِّف مساعدًا لو في الحكـ (أي َّ
ألف في ذلؾ مخالفة
محكـ آخر) ،وال حتى بموافقة الخصوـ ّ
َّ
َّ
المحكـ في مثؿ ىذه الحالة ،ولكنو يستطيع
المحكميف ،حيث ال يختمؼ المساعد عف
لشرط وترية عدد
تعييف كاتب يساعده في كتابة الضبط واألحكاـ.
َّ
عرض
كما ال يممؾ المحكـ سمطة الحكـ بالعقوبات الجزائية ميما كاف نوعيا أو التحقيؽ بمسألة جزائية تُ َ

لو أثناء التحكيـ ،كأف يطعف أمامو بتزوير ورقة قدمت إليو ،إذ تشكؿ ىذه الحالة مسألة أولية تخرج عف
األولية عف
واليتو ،ولذا يتعيف عميو عندئذ وقؼ عممو إلى حيف صدور حكـ نيائي في ىذه المسألة
ّ

المرجع القضائي المختص (ـ  84مف قانوف التحكيـ).
1

هحوذ أهٍي فضلىى – ص  168وها ٌلٍها.
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َّ
المحكـ أيضًا الحكـ بالجزاء عمى مف يتخمؼ مف الشيود عف الحضور أو مف يمتنع عف
وال يممؾ
اإلجابة ،كما ال يممؾ اتخاذ الق اررات المتعمقة باإلنابات القضائية ،وانما يتعيف عميو في مثؿ ىذه األحواؿ
الرجوع إلى محكمة االستئناؼ التي يجري التحكيـ ضمف دائرتيا ،ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى اختصاص
محكمة استئناؼ أخرى في سورية ،إلجراء ذلؾ (ـ  78مف قانوف التحكيـ).
َّ
يحؽ ألي مف طرفي التحكيـ مراجعة
المحكـ إلقاء الحجوز االحتياطية ،وانما
وال يدخؿ ضمف سمطة
ّ
قاضي األمور المستعجمة التخاذ مثؿ ىذا اإلجراء التحفظي (ـ < :/7مف قانوف التحكيـ).

ثانياً :مسؤولية هيئة التحكيم:2
َّ
المحكـ تأدية ميمتو بأمانة وشرؼ
يجب عمى
واخالص ونزاىة وحياد ،وأف يبذؿ جيد أمثالو
فض
(ثقاف ًة وعممًا ومرك ًاز اجتماعيًا) في سبيؿ ّ
النزاع وفقاً لألصوؿ والقانوف وبما يتفؽ مع
أف أطراؼ النزاع قد
قواعػد العدالة ،السيما و ّ

أولوه ثقتيـ ووضعوا بيف يديو َّ
مقدراتيـ لمحكـ
بيا وفصؿ النزاع بموجبيا .ومف ىذا المنطمؽ
قصر بأي مف ىذه الواجبات
فإنو ُيسأؿ إذا َّ
ّ

الممقاة عمى عاتقو ،ويكوف لمف تضرر مف

حؽ مقاضاتو لمطالبتو
طرفي النزاع جراء ذلؾ ّ
بالتعويض وفقًا لإلجراءات المعتادة
َّ
فالمحكـ ُيسأؿ عف أي خطأ
لرفع الدعاوى العادية وأماـ المحكمة المختصة بنظرىا طبقًا لمقواعد العامة.

ويمزـ
يرتكبو في معرض مباشرتو لميمتو  ،كالرشوة أو االنحياز أو التأخر غير المبرر في إصدار حكموُ ،

بتعويض المضرور ،واف كاف – شأنو شأف القاضي في ذلؾ – ال يؤاخذ إال عف الخطأ الجسيـ أو
المتعمد.
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َّ
َّ
المحكـ
المحكـ والضرر الناجـ عنو – مكانة ىذا
ولكف يجب األخذ بالحسباف  -عند تقدير خطأ
َّ
َّ
المحكـ المتعمِّـ ،كما ال يمكف
األمي كما يؤاخذ
المحكـ
وشخصيتو وعممو وثقافتو ،حيث ال يمكف مؤاخذة
ُّ
فكؿ مف ىؤالء ُيطمب منو نتيجة معينة
مؤاخذة الميندس أو المزارع كما يؤاخذ المحامي أو القاضيّ ،
تتناسب مع مستواه واطالعو ِ
وجية تخصصو وأفقو القانوني.
المحكـ ،قضى بأف ُيعاقب مف يعتدي عمى َّ
َّ
محكـ خالؿ
فإف المشرع ،وتقدي اًر منو لميمة
وبالمقابؿ لذلؾ ّ
ٍ
قاض (ـ 59
ممارسػتو لميمة التحكيـ أو بسػببيا بالعقوبة التي يعاقب بيا فيما لو كاف االعتداء واقعًا عمى

مف قانوف التحكيـ).

َّ
المحكم:
ثالثاً :انتهاء مهمة
َّ
المحكـ بإصداره حكـ التحكيـ الفاصؿ في موضوع النزاع المعروض عميو ،فيذه
األصؿ أف تنتيي ميمة
َّ
المحكـ في ىذه الحالة
ىي النتيجة الطبيعية لميمة التحكيـ المعيود بيا إليو ،ويستتبع انتياء ميمة
ٍ
لوجو مف أوجو البطالف التي تستدعي عدـ
انقضاء التحكيـ برمتو ،ما لـ يكف حكـ التحكيـ خاضعاً

المحكـ نفسو أو عف طريؽ َّ
َّ
محكـ آخر،
اء عف طريؽ
إكسائو صيغة التنفيذ واعادة التحكيـ مف جديد ،سو ٌ

أو عرض النزاع أماـ القضاء.3

َّ
لعؿ مف أىميا:
أف ميمة
عدةّ ،
المحكـ قد تنتيي قبؿ ذلؾ ألسباب ّ
ولكف يالحظ ّ
َّ
المحكـ ألحد شروط صالحيتو ،كفقدانو لجنسيتو إذا كاف مشترطاً أف يكوف مف جنسية
 .5فقداف
معينة.
 .6اتفػاؽ األطػراؼ عمى إنياء التحكيـ دوف تسػوية النزاع (ـ  5/89مف قانوف التحكيـ).
 .7ترؾ المدعي خصومة التحكيـ أو سحب دعواه ،ما لـ يعارض المدعى عميو في ذلؾ ،وتجد
أف لو مصمحة في استمرار اإلجراءات لحيف حسـ النزاع (ـ  6/89مف قانوف
ىيئة التحكيـ ّ

التحكيـ).

َّ
المحكـ أو تجريده مف حقوقو المدنية بسبب الحكـ عميو بجناية أو جنحة شائنة.
 .8الحجر عمى

3
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َّ
المحكـ أو فقدانيا.
 .9نقص أىمية
َّ
المحكـ.
 .:وفاة
َّ
المحكـ أو عزلو أو ُّ
رده.
; .تنحي
َّ
ألي مف األسباب المذكورة ال يستتبع انقضاء التحكيـ برمتو ،فقد أوجب
عمماً ّ
أف انتياء ميمة المحكـ ّ
َّ
المشرع في مثؿ ىذه الحالة تعييف َّ
المحكـ الذي
محكـ بديؿ لو طبقاً لإلجراءات التي اتبعت في اختيار
ّ

4
فض النزاع القائـ بينيـ عف طريؽ
انتيت ميمتو  ،وذلؾ – بالطبع – ما لـ يكف األطراؼ متفقيف عمى ّ
َّ
َّ
ألي سبب كاف
محكـ معيف بشخصو بالذات ،إذ ّأنو في ىذا الفرض فقط يترتب عمى انتياء ميمة
المحكـ ّ

ٍ
وعندئذ تعود الوالية في نظر النزاع إلى القضاء.
انقضاء التحكيـ برمتو،

َّ
المحكـ قبؿ إصداره حكـ التحكيـ الفاصؿ
وسنكتفي اآلف بالتعرض لدراسة السبب األخير النتياء ميمة
َّ
المحكـ أو عزلو أو ِّ
رده.
في النزاع ،والمتمثؿ في تنحي
َّ
المحــــكـم:5
أ -تنحي
َّ
لممحكـ مطمؽ الحرية في قبوؿ الميمة التي ُكمّؼ بيا أو رفضيا أو حتى االعتذار عف
أف
سبؽ ورأينا ّ
َّ
المحكـ عف
المشرع لجواز تخمي
االستمرار بالقياـ بيا ولو بعد قبولو ليا ومباشرة الميمة ،ولكف اشترط
ّ

ميمتو بعد قبوليا وجود مبرر لذلؾ ،6كأف تنشأ بالنسبة لو حالة جديدة تمنعو مف مباشرة ميمتو أو

االستمرار فييا ،ومف ذلؾ مثالً أف يفقد أىميتو ،أو ُيحجر عميو ،أو ُيحرـ مف حقوقو المدنية ،أو ُيعيف

قاضياً في إحدى المحاكـ ،وال تربطو مع أي مف أطراؼ النزاع صمة قرابة تسمح لو بالبقاء عمالً بالمادة

َّ
لممحكـ بموجبيا
عد مبررة ،ويسمح
( )<4مف قانوف السمطة القضائية ...إلى غير ذلؾ مف األسباب التي تُ ّ
أف يتنحى عف ميمة التحكيـ الموكمة إليو دوف أف تترتب عميو أية مسؤولية نتيجة ذلؾ.
َّ
فإنو يكوف
فإذا تنحى
المحكـ عف ميمتو بعد قبوليا دوف مبرر ،سواء قبؿ مباشرتو لمميمة أـ بعد ذلؾّ ،

مسؤوالً ،ويمزـ بتعويض الضرر الذي لحؽ بطرفي النزاع أو بأحدىما جراء ذلؾ ،7أما إذا لـ تتعرض
4
5
6
7

م  3/20هي قاًىى الرحكٍن.
الوزجع الساتق – ص .155،154
حٍث ًصد م  2/17هي قاًىى الرحكٍن على أًه« :ال ٌجىس للوح َّكن تعذ قثىل الوهوح الرخلً عٌها دوى هثزر»...
حٍث جاء فً آخز م  2/17هي قاًىى الرحكٍن ها ٌلً...« :وإال كاى هسؤوالً عوا قذ ٌسثثه هي ضزر لطزفً الرحكٍن أو

76

مصالح الخصوـ ألي ضرر نتيجة تنحيو ،فال يجوز الحكـ عميو بأي تعويض نظ ًار النتفاء السبب ،ويترؾ

َّ
تقدير ذلؾ لقاضي الموضوع .عممًا ّأنو ال يمكف أف يكوف ىناؾ ٍّ
المحكـ يمكف محاسبتو عميو
تنح مف قبؿ
إال بعد ثبوت قبولو لمميمة عمى الشكؿ المنصوص عميو قانونًا في الفقرة األولى مف المادة السابعة عشرة

عمى النحو الذي رأيناه سابقاً.
َّ
المشرع في
المحكـ ال ينقضي التحكيـ برمتو ،وانما يبقى قائمًا ،فقد قضى
مع مالحظة ّأنو في حاؿ تنحي
ّ
َّ
بناء عمى طمب الطرؼ األكثر
مثؿ ىذه الحالة بأف تتولى المحكمة المختصة تعييف محكـ بديؿ عنو ً
َّ
َّ
المحكـ
المحكـ البديؿ طبقًا لإلجراءات ذاتيا التي اتبعت في اختيار
يتـ تعييف ىذا
عجمة ،عمى أف ّ
8
فض النزاع عف طريؽ َّ
محكـ معيف
المتنحي  .وذلؾ كمو – بالطبع -ما لـ يكف األطراؼ متفقيف عمى ّ
ٍ
عندئذ يترتب عمى تنحيو انقضاء التحكيـ برمتو ،وتعود والية النظر في النزاع
بشخصو بالذات ،إذ
والفصؿ فيو إلى القضاء ،وىو ما أكدتو محكمة النقض السورية بقرارىا رقـ = ;6الصادر بتاريخ
حؿ النزاع عف طريؽ َّ
محكميف معينيف بأشخاصيـ،
 5=;9/</65الذي جاء فيو ":في حاؿ االتفاؽ عمى ّ
فإف اعتذار ىؤالء أو عدـ قياميـ بالميمة يعيد االختصاص لمقضاء صاحب الوالية العامة طبقًا لمقواعد
ّ

العامة ".9

َّ
المحكـ التنحي فيما لو أصبح غير قادر بحكـ
أف المش ّرع نفسو قد أوجب عمى
والجدير بالذكر أخي ًار ّ
القانوف أو بحكـ الواقع عمى أداء ميمتو ،أو تخمؼ ،أو انقطع عف القياـ بيا بعد قبوليا.10

َّ
المحكم:11
ب -عزل
َّ
َّ
المحكميف
المحكـ أو
نصت المادة ( )64مف قانوف التحكيـ في فقرتيا األولى عمى ّأنو« :ال يجوز عزؿ
ّ
َّ
المحكميف ،سواء أكاف العزؿ جماعياً أو إفراديًا،
فإنو يجوز عزؿ
إال باتفاؽ الخصوـ جميعاً»،
وبناء عميو ّ
ً
أقرىا
تـ تعيينيـ مف قبؿ أطراؼ النزاع مباشرًة أو مف قبؿ المحكمة المختصة أو بأية طريقة أخرى ّ
وسواء ّ

بد مف اتفاؽ أطراؼ النزاع عمى عزؿ
يتـ العزؿ باتفاؽ الخصوـ جميعًا ،بمعنى ّأنو ال ّ
القانوف ،بشرط أف ّ
ألي هٌهوا».
 8م  / 16 /هي قاًىى الرحكٍن.
ً 9قالً عي :هحوذ أهٍي فضلىى – هزجع ساتق – هاهش ص .155
 10م  2/20هي قاًىى الرحكٍن.
 11هحوذ أهٍي فضلىى – هزجع ساتق – ص .158 -156
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َّ
َّ
المحكـ الذي عينو أحد األطراؼ ألنو بعد اتفاؽ
المحكميف ،وذلؾ حتى ولو كاف المقصود ىو عزؿ
َّ
َّ
المحكميف ،يكوف قد تعمؽ لمطرؼ اآلخر ٌّ
المحكـ المطموب عزلو مف ِقَبؿ
حؽ لدى
الطرفيف عمى تعييف

فالبد مف موافقتو عمى العزؿ حتى ال يضيع حقو.
خصمو،
ّ

َّ
المحكموف في ميمتيـ حتى
فإنو ال ينتج أثره ويستمر
أي مف الخصوـ أمر العزؿّ ،
وبالتالي إذا عارض ّ
ٍ
َّ
عندئذ سوى طمب ِّ
الرد التي
المحكـ
إنجازىا ،وليس أماـ الخصـ الذي يطمب عزؿ
رده إذا توافرت شروط ّ

سندرسيا الحقاً.

َّ
المحكـ أف تعزلو ،وىذا ما أكدتو محكمة
كما ال يجوز لممحكمة المختصة حتى إذا كانت ىي التي عينت

إف الحكـ الذي ال يقبؿ
النقض السورية بقرارىا رقـ  754الصادر بتاريخ 5=;=/7/7الذي جاء فيوّ « :

الطعف بأي طريؽ مف طرؽ الطعف بمقتضى (المادة  ) 7/956أصوؿ ىو الحكـ الصادر في إحدى

َّ
المحكميف مباشرةً مف قبؿ محكمة
فإف الحكـ الصادر بعزؿ
الحاالت الواردة في المادة المذكورة ،وبالتالي ّ
أف الحالة غير مذكورة في المادة
البداية دوف موافقة الخصوـ يكوف خاضعًا لمقواعد العامة لمطعف باعتبار ّ

المشرع في الفقرة
( )956أصوؿ » .12واف كاف ال يفوتنا في ىذا المقاـ أف نشير إلى الفرض الذي لحظو
ّ
َّ
المحكـ غير قادر بحكـ القانوف أو
الثانية مف المادة ( )64مف قانوف التحكيـ التي جاء فييا« :إذا أصبح
بحكـ الواقع عمى أداء ميمتو أو تخمؼ أو انقطع عف القياـ بيا بعد قبوليا بثالثيف يومًا ،وجب عميو
يتـ العزؿ – إذا لـ يتفؽ الطرفاف عمى عزلو – بقرار مبرـ
التنحي واال كاف عرض ًة لمعزؿ ،وفي ىذه الحالة ّ

بناء عمى طمب أحد
مف المحكمة
َّ
المعرفة في المادة ( )7مف ىذا القانوف تتخذه في غرفة المذاكرة ً
َّ
يتـ بقرار مف المحكمة المختصة ،إال ّأنيا ال
الطرفيف» .ويتضح مف ىذا النص ّ
أف عزؿ المحكـ واف كاف ّ

بناء عمى طمب العزؿ الذي يقدمو إلييا أحد طرفي النزاع في حاؿ عدـ
تصدره مف تمقاء ذاتيا ،وانما ً
َّ
المحكـ الذي لـ َّ
المشرع عمى
ب
اتفاقيما عمى عزؿ
يتنح بالرغـ مف توفر ما يوجب عميو ذلؾ .وقد رتَّ َ
ّ

تقديـ طمب العزؿ وقؼ إجراءات التحكيـ وتعميؽ مدتو إلى حيف صدور قرار المحكم ة برفض طمب العزؿ

َّ
المحكـ البديؿ ميمتو التحكيمية (ـ  8/64مف قانوف التحكيـ).
أو قبوؿ
يتـ
أف المشرع لـ يحدد شكالً معيناً إلجراء العزؿّ ،
وبما ّ
فإنو يمكف أف يتـ كتابةً أو شفاى ًة ،كما يمكف أف ّ
َّ
صراح ًة أو ضمنًا ،كأف يعمد أطراؼ النزاع إلى تعييف َّ
المحكـ المطموب عزلو ،كما
ال عف
محكـ جديد بد ً
يتـ العزؿ في أية حالة تكوف عمييا إجراءات التحكيـ .ومع ذلؾ فإنو نظ ًار لما يترتب عمى عزؿ
يمكف أف ّ
َّ
َّ
المحكـ لميمتو ،وبخاصة إذا كاف العزؿ قد جاء بعد
المحكـ مف آثار قد تفوؽ في أىميتيا آثار قبوؿ
12
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َّ
المحكـ لمميمة ،وكاف قد اتخذ بعض اإلجراءات ،وأصدر أحكاماً إعدادية في موضوع النزاع،
مباشرة
فإنو َّ
يتـ العزؿ خطيًا وبصورة صريحة ال لبس فييا وال غموض ،وأف يثبت تبميغ أمر العزؿ إلى
يفضؿ أف ّ
َّ
المحكـ المعزوؿ ،دوف أف يتوقؼ ذلؾ عمى موافقتو مف عدميا.
َّ
وع َّدت جميع اإلجراءات التي يقوـ بيا بعد
تـ عزؿ
المحكـ امتنع عميو متابعة إجراءات التحكيـُ ،
ومتى ّ

عزلو باطمة وال قيمة ليا ،أما ما سبؽ لو القياـ بو مف إجراءات ،وما أصدره مف أحكاـ قبؿ عزلو ،فتكوف

نافذة وممزمة ألطراؼ النزاع.
َّ
تـ العزؿ
ولكف يبقى مف ّ
حؽ المحكـ المعزوؿ المطالبة بالتعويض عما لحقو مف ضرر جراء عزلو إذا ّ
َّ
ٍ
ال لمقواعد العامة .عممًا ّأنو ال عالقة
يد
لممحكـ فيو وبعد مباشرتو إجراءات التحكيـ ،وذلؾ إعما ً
لسبب ال َ
َّ
المحكـ المعزوؿ بالتعويض ألنيا مسألة دعوى تقاـ ضد أطراؼ النزاع
إلجراءات التحكيـ بمسألة مطالبة

وفقاً لمقواعد العامة ،وال تؤثر عمى مجريات التحكيـ.

َّ
المحكـ ال يتصور تطبيقيا إال بعد أف
أف جميع األحكاـ السابقة الخاصة بعزؿ
وتجدر اإلشارة أخي ًار إلى ّ
َّ
المحكـ قد ُعيِّف وقبؿ ميمة التحكيـ أصوالً ،فإذا بقي األمر في مرحمة المفاوضات فيستطيع ٌّ
كؿ مف
يكوف

َّ
المحكميف.
طرفي النزاع تغيير رأيو في اختيار
َّ
جُّ -
المحكم:13
رد

أجاز المشرع ٍّ
رد
لكؿ مف أطراؼ النزاع أف يطمب ّ
ّ
َّ
أف ىناؾ ما يتعارض مع مصمحتو أو
المحكـ إذا وجد ّ

َّ
المحكـ رىنًا بإرادة أطراؼ
رد
يضر بو ،ولكنو لـ يترؾ ّ
ّ
النزاع وأىوائيـ ،وانما نظَّـ ىذه المسألة تنظيماً دقيقاً،
فحدد  -عمى سبيؿ الحصر  -األسباب التي يجوز
َّ
المحكـ ،واستمزـ توافر شروط
رد
االستناد إلييا لطمب ّ
معينة لتقديـ طمب الرد ،وبيَّف الجية المختصة بتمقي
الطمب والنظر فيو ،ورتَّب آثا ًار عمى تقديـ الطمب وأخرى
َّ
المحكـ .وسنتناوؿ ىذه األمور
برد
عمى صدور القرار ّ

بالتفصيؿ تباعاً فيما يمي:

13

الوزجع الساتق – ص  159وها ٌلٍها.
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َّ
المحكم:
 -1أسباب رد
َّ
المشرع فد َّ
المحكـ،
لرد
أف
حدد عمى سبيؿ الحصر األسباب التي يجوز االستناد إلييا ّ
ذكرنا منذ قميؿ ّ
ّ
َّ
المحكـ إال إذا توافر أحد ىذه األسباب ،وقد تعرضت المادة
رد
ألي مف طرفي النزاع أف يطمب ّ
فمـ ُيجز ّ

َّ
المحكـ إال
(< )5مف قانوف التحكيـ لبياف ىذه األسباب في فقرتيا األولى التي جاء فييا« :ال يجوز رد
لألسباب التي يرد بيا القاضي ،أو إذا فقد أحد شروط صالحيتو المنصوص عمييا في القانوف».
رد القاضي ،ثـ جعؿ في
المشرع قد أحاؿ في
أف
الشؽ األوؿ منو ألسباب ّ
ّ
ويتضح لنا مف ىذا النص ّ
ّ
َّ
المحكـ ألحد شروط صالحيتو الواردة في قانوف التحكيـ سببًا لجواز طمب
الشؽ الثاني مف النص فقداف
ّ
َّ
المحكـ أحد
رد القاضي ،ثـ ننتقؿ بعد ذلؾ لحالة فقداف
رده ،وعميو فإننا سنبدأ أو ً
ال باستعراض أسباب ّ
ّ

شروط صالحيتو.
أ -أسباب رد القاضي:
نصت عمى جواز رد
بالرجوع إلى قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية السوري نجد ّ
أف المادة ( )5;8منو ّ

القاضي ألحد األسباب التالية:

 إذا كاف لو أو لزوجتو مصمحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحالؿ الزواج. إذا كاف بينو و بيف أحد الخصوـ قرابة أو مصاىرة حتى الدرجة الرابعة. إذا كاف خطيباً ألحد الخصوـ.ال ألحد الخصوـ في أعمالو الخصوصية أو وصيًا أو ّقيمًا عميو.
 إذا سبؽ أف كاف وكي ً -إذا سبؽ لو أف كاف شاىداً في القضية.

 إذا كاف أحد المتداعيف قد اختاره حكمًا في قضية سابقة. إذا وجد بينو وبيف أحد المتداعيف عداوة شديدة. إذا كانت قد أقيمت بينو وبيف أحد المت داعيف أو أحد أقاربو أو مصاىريو حتى الدرجة الرابعةدعوى مدنية أو جزائية خالؿ السنوات الخمس السابقة.
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َّ
الرد عمى عمـ بيا قبؿ
رد
المحكـ ليذه األسباب ذاتيا بشرط أال يكوف الخصـ طالب ّ
وبالتالي يجوز طمب ّ

14
َّ
لممحكـ
الرد بالنسبة
ألف اتفاؽ أطراؼ النزاع عمى التحكيـ بالرغـ مف عمميـ بتوفر أحد أسباب ّ
التعييف ّ ،

يفيد قبوليـ بو بالرغـ مف وجود سبب رده ،وىذا مف حقيـ ألنيـ أقدر عمى تقدير مصمحتيـ.

َّ
والواقع أننا لو َّ
أف ثمة تناقضًا بينو
نص المادة ( )5;8مف قانوف األصوؿ
فسيتكشؼ لنا ّ
أمعنا النظر في ّ

نص المادة ( )<4مف قانوف ال سمطة القضائية السابؽ دراستو ،والذي ال يجيز لمقاضي دوف موافقة
وبيف ّ
مجمس القضاء األعمى أف يكوف َّ
محكمًا ولو بغير أجر ،ولو كاف النزاع غير مطروح أماـ القضاء إال إذا
كاف أحد أطراؼ النزاع مف أقاربو أو أصياره لغاية الدرجة الرابعة .وىو األمر الذي يثير التساؤؿ عما إذا
َّ
المحكـ مستثنى مف سبب رد القاضي الذي أوردتو الفقرة ب مف المادة ( )5;8أصوؿ؟
كاف
َّ
المحكـ
برد
أف المادة (< )5مف قانوف التحكيـ عندما أحالت في فقرتيا األولى فيما يتعمؽ ّ
مف الواضح ّ
أي سبب مف أسباب رد القاضي ،كما ّأنو لـ يستثف
إلى أسباب ّ
نصيا مطمقاً ولـ يستثف ّ
رد القاضي جاء ّ
َّ
أي َّ
المحكـ الذي تربطو مع الطرؼ
رد
ألي مف أطراؼ النزاع أف يطمب ّ
محكـ مف ذلؾ ،ولذا فإنو يمكف ّ
َّ
المحكـ قاضيًا.
اآلخر صمة قرابة أو مصاىرة حتى الدرجة الرابعة ،ولو كاف ىذا
َّ
المحكـ أحد شروط صالحيتو:
ب -فقداف
َّ
المحكـ أيضًا إذا فقد أحد شروط صالحيتو المنصوص عمييا في قانوف التحكيـ ،كما لو
رد
يجوز طمب ّ
ُحجر عميو أو ُج ِّرد مف حقوقو المدنية بسبب الحكـ عميو بجناية أو جنحة شائنة ،أو َفقد أو ُج ِّرد مف

جنسيتو إذا كاف األطراؼ متفقيف عمى وجوب أف يكوف مف جنسية معينة ،وكذلؾ في حاؿ فقداف أىميتو

أو نقصيا....إلخ.

 14حٍث ًصد م  2/18هي قاًىى الرحكٍن على أًه « :ال ٌجىس ألي هي طزفً الرحكٍن طلة رد الوح َّكن الذي عٌٍه أو
اشرزك فً ذعٌٍٍه إال لسثة ذثٌٍه تعذ أى ذن هذا الرعٍٍي ».
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َّ
المحكم:
 -2طمب رد
َّ
ألي مف أطراؼ النزاع أف يطمب َّ
اء
المحكـ أحد أسباب الرد السابؽ ذكرىا،
متى توفر في
ّ
فيحؽ ّ
رده ،سو ً
رد َّ
رد
محكـ واحد أو طمب ّ
تـ تعيينو مف قبمو أو مف قبؿ خصمو أو مف قبؿ المحكمة ،كما يجوز طمب ّ
ّ

َّ
الرد فييـ جميعًا.
جميع
المحكميف في حاؿ توافرت أسباب ّ

ال محددًا ،وتقديمو خالؿ ميعاد معيفَّ ،
وحدد الجية المختصة
ولكف
الرد شك ً
المشرع أوجب اتخاذ طمب ّ
ّ

المشرع عمى
بنظره والفصؿ فيو .وسنتناوؿ ىذه المسائؿ تباعاً ،ولكف نود قبؿ ذلؾ اإلشارة إلى حرص
ّ

كؿ األبواب التي قد يستخدميا الخصوـ بقصد عرقمة الفصؿ في النزاع المعروض عمى ىيئة
إغالؽ ّ
أداة في أيدي الخصوـ يستخدمونيا كيفما شاؤوا لوقؼ الفصؿ في
التحكيـ ،فمـ يجعؿ تقديـ طمب ّ
الرد ً

النزاع أو عرقمة سير إجراءات التحكيـ ،بحيث إذا ما رفض الطمب يعودوف ويكرروف الحيمة ذاتيا عف

15
الرد
نصت المادة (= )8/5مف قانوف التحكيـ عمى ّأنو« :ال يقبؿ طمب ّ
طريؽ تقديـ طمب آخر  ،حيث ّ
َّ
المحكـ نفسو في التحكيـ ذاتو ولمسبب ذاتو».
برد
ممف سبؽ لو تقديـ طمب ّ

أ -شكل طمب الرد:
ٍ
باستدعاء يوقعو الطالب أو وكيمو ويشتمؿ عمى أسبابو ،مرفقًا بو األوراؽ الثبوتية
الرد
يجب تقديـ طمب ّ
المؤيدة لو (ـ = 5/5مف قانوف التحكيـ).
ب -ميعاد تقديم طمب الرد:
المشرع في اإلسراع بفصؿ المنازعات المحالة إلى التحكيـ ،وعدـ إفساح المجاؿ إلطالة أمده،
رغبةً مف
ّ
جو مف
ال عف رغبتو في اطمئناف الخصوـ عمى استقرار ىيئة التحكيـ ،واصدار أحكاميا في ٍّ
فض ً

لكؿ ذلؾ اشترط لقبوؿ طمب
فض النزاع المعروض عميياّ ،
االستقرار النفسي ،والتفرغ الكامؿ في سبيؿ ّ

لمرد (ـ = 5/5مف قانوف
الرد باألسباب المبررة ّ
الرد تقديمو خالؿ مدة  /59/يومًا مف تاريخ عمـ طالب ّ
ّ
َّ
بالمحكـ.
ال ضمنًا
وعد الخصـ قاب ً
رد الطمب شك ً
ال ّ
التحكيـ) ،تحت طائمة ّ
 15د .حسني عثنذ الثاسنظ جوٍعنً – رد الوح َّكنن فنً ًطناأ أحكنام القناًىى رقنن  94/27تشننى الرحكنٍن فنً الوٌاسعناخ الوذًٍننح
والرجارٌنننح – الرحكنننٍن الرجننناري – سلسنننلح إرنننذاراخ الرحكنننٍن الرجننناري – ج  – 1هٌشنننىراخ وحنننذج الرنننذرٌة وذكٌىلىجٍنننا
الوعلىهاخ تاذحاد الوحاهٍي العزب –  – 2002ص .206،205
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ج -الجهة التي ُيقدَّم إليها طمب الرد:
ىي محكمة االستئناؼ التي يجري التحكيـ ضمف دائرتيا ،ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى اختصاص محكمة
استئناؼ أخرى في سورية.
 -3آثار تقديم طمب الرد:
َّ
المحكـ إلى المحكمة المختصة وقؼ إجراءات التحكيـ وتعميؽ مدتو إلى حيف
رد
يترتب عمى تقديـ طمب ّ

َّ
المحكـ البديؿ ميمتو التحكيمية (ـ = 7/5مف قانوف التحكيـ).
لرد ،أو قبوؿ
صدور القرار برفض طمب ا ّ

َّ
رده،
الرد في غرفة المذاكرة ،وتفصؿ فيو بعد سماع
المحكـ المطموب ّ
وتنظر المحكمة المختصة بطمب ّ
برد الطمب أـ
أف قرارىا الصادر بيذا الشأف يكوف مبرمًا (ـ=6/5مف قانوف التحكيـ) ،سواء كاف ّ
عممًا ّ

الرد تختمؼ عف تمؾ التي تترتب عمى قبولو
بقبولو ،واف كانت اآلثار التي تترتب عمى رفض طمب ّ

َّ
ال.
برد
المحكـ ،كما سنرى حا ً
وصدور قرار ّ

 -4آثار القرار الصادر بالبت في طمب الرد:
ٍ
لعؿ
الرد ،فتترتب عميو
عدة ّ
عندئذ آثار ّ
أ -إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارىا برفض طمب ّ
مف أىميا:
َّ
ابتداء مف المرحمة
المحكـ إلى متابعة السير في ميمتو ،ويستأنؼ إجراءات التحكيـ
 يعودً
الرد
التي توقفت عندىا ،وتحسـ المدة التي توقفت خالليا اإلجراءات بسبب تقديـ طمب
ّ
مف الميعاد المحدد إلصدار حكـ التحكيـ.
الرد)
 إذا نجـ عف توقؼ إجراءات التحكيـ ُّأي ضرر ٍّ
ألي مف أطراؼ النزاع (غير طالب ّ
َّ
ردهٍّ ،
فمكؿ مف ىؤالء ُّ
الرد بالتعويض إف كاف
أو
حؽ مطالبة طالب ّ
لممحكـ المطموب ّ

لذلؾ مقتضى.
الرد ،كما يصادر
الرد جميع الرسوـ والمصاريؼ المترتبة عمى تقديـ طمب ّ
 يتحمؿ طالب ّمبمغ التأميف ويقيد إيراداً لمخزينة.
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َّ
عدة لعؿ مف
رد
المحكـ ،فيترتب عمى ذلؾ آثار ّ
الرد ،وقررت ّ
ب -أما إذا قبمت المحكمة طمب ّ
أىميا:
َّ
برده أف يمتنع عف النظر في موضوع النزاع ميما كانت
 يجب عمىالمحكـ المقضي ّ
المرحمة التي وصؿ إلييا بو.
تـ مف إجراءات – بما في ذلؾ حكـ التحكيـ – كأف لـ يكف مف تاريخ قياـ
عد ّ
 ُي ّكؿ ما ّ
الرد (ـ = 9/5مف قانوف التحكيـ).
سبب ّ

َّ
بناء عمى طمب الطرؼ
 تتولى محكمة االستئناؼ المختصة تعييف محكـ بديؿ عنو ًَّ
المحكـ البديؿ طبقًا لإلجراءات التي اتبعت في
يتـ تعييف ىذا
األكثر عجمة ،عمى أف ّ
َّ
برده (ـ  5:مف قانوف التحكيـ).
اختيار
المحكـ المقضي ّ
الرد وتعييف َّ
محكـ جديد مف
 وتحسـ المدة التي توقفت خالليا الدعوى التحكيمية بسبب ّالميعاد المحدد إلصدار حكـ التحكيـ.
َّ
المحكـ ال يؤثر عمى اتفاؽ أطراؼ النزاع عمى التحكيـ ،الذي يبقى
برد
أف القرار الصادر ّ
عمماً ّ
َّ
المحكميف ،وذلؾ ما لـ يكف أطراؼ التحكيـ ذوو الشأف
قائماً حتى واف أدى األمر إلى تبديؿ جميع
فض نزاعيـ عف طريؽ َّ
محكميف معينيف بأشخاصيـ بالذات .ففي ىذا الفرض يترتب عمى
متفقيف عمى ّ

رد أحدىـ انقضاء التحكيـ برمتو وعودة الوالية في نظر النزاع إلى القضاء.
ردىـ أو ّ
ّ

واآلف بعد أف انتيينا مف الحديث عف ىيئة التحكيـ ،ننتقؿ لدراسة إجراءات التحكيـ.

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :الجية المختصة بالنظر في طمب رّد المحَّكـ ىي محكمة:
.1

االستئناؼ.

.2

الصمح.

.3

النقض.

.4

غير ما تقدـ .

اإلجابة الصحيحة رقم .1
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الوحدة التعليمية الخامسة
إجراءات التحكيم
الكممات المفتاحية:
لغة التحكيم  -قواعد اإلسناد – سير – البيان  -اليمين القانونية.

الممخص:
يتوجب الرجوع في أصول المحاكمات أمام ىيئات التحكيم إلى أصول المحاكمات المتبعة أمام المحاكم
في حال انتفاء النص في قانون التحكيم ،وفيما عدا ذلك يعود لييئة التحكيم تقرير ما يحقق العدالة
ومراعاة الفصل في النزاع وفقًا لمقواعد العامة ،والبد من معرفة مكان جريان التحكيم ولغتو والقواعد التي
تطبقيا ىيئة التحكيم بخصوص إجراءات التحكيم ،وكذلك القواعد التي تطبقيا الييئة عمى موضوع النزاع،
وتحديد وقت بدء إجراءات التحكيم وكيفية سيرىا.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد ًار عمى:
 معرفة القواعد التي تطبقيا ىيئة التحكيم بخصوص إجراءات التحكيم.
َّ
المحكمون عمى موضوع النزاع.
 بيان كيفية تحديد القواعد القانونية التي يطبقيا
 معرفة سمطة ىيئة التحكيم بالمجوء لمخبرة.
 بيان مكان جريان التحكيم ولغتو.
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نص عمييا
نشير بدايةً إلى ّأنو ليس ىناك أصول محاكمات خاصة بالتحكيم ،باستثناء اإلجراءات التي ّ

المشرع في القانون رقم  /4/لعام  2002الخاص بالتحكيم في المنازعات المدنية واالقتصادية والتجارية،
ّ
ومن ثم يجب الرجوع في أصول المحاكمات أمام ىيئات التحكيم إلى أصول المحاكمات المتبعة أمام
المحاكم في حال عدم وجود النص ،وفيما عدا ذلك يعود لييئة التحكيم تقرير ما يحقق العدالة ومراعاة
الفصل في النزاع وفقًا لمقواعد العامة.
ومن ىذا المنطمق فإننا سنقصر دراستنا فيما يتعمق بأصول المحاكمات أمام ىيئات التحكيم عمى األحكام
نص في ىذا القانون -باإلحالة إلى
التي أوردىا
المشرع في قانون التحكيم ،ونكتفي – فيما لم يرد بشأنو ّ
ّ

أصول المحاكمات المتبعة أمام المحاكم وفقًا لقانون أصول المحاكمات.

عمى أن نقسم دراستنا إلجراءات التحكيم إلى مبحثين :نتناول في المبحث األول بيان مكان جريان التحكيم
ولغتو والقانون الواجب التطبيق ،ونخصص المبحث الثاني لمحديث عن سير إجراءات التحكيم.
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مكان التحكيم ولغته والقانون الواجب التطبيق
مكان جريان التحكيم ولغته
أوالً :مكان جريان التحكيم:
المشرع لطرفي النزاع حرية تحديد المكان الذي
ترك
ّ

يجري فيو التحكيم ،فميما االتفاق عمى جريان التحكيم

اء في سورية أم خارجيا.
في أي مكان ،سو ٌ
ولكن في حال عدم اتفاقيما عمى مكان جريان التحكيم
تتولى ىيئة التحكيم اختيار ىذا المكان عمى أن تراعي
في ذلك مالبسات الدعوى ومالءمة المكان ألطراف
حق ىيئة التحكيم
النزاع .مع العمم أنو يبقى من ّ
االجتماع في أي مكان تراه مناسبًا لمقيام بإجراء من
إجراءات التحكيم ،كسماع أطراف النزاع،
ٍ
عندئذ
أو الشيود ،أو الخبراء ،أو االطالع عمى مستندات ،أو معاينة بضاعة أو أموال ،ولكن يتعين عمييا
بوقت ٍ
تبميغ األطراف قبل موعد االجتماع ٍ
كاف ليتسنى ليم الحضور.1
ثانياً :لغة التحكيم:
نصت المادة  /24/من قانون التحكيم عمى ّأنو -1" :يجري التحكيم بالمغة العربية ما لم يتفق الطرفان
ّ
عمى غير ذلك ،أو تقرر ىيئة التحكيم تحديد لغة أو لغات أخرى ،ويسري حكم االتفاق أو القرار عمى لغة

كل قرار تتخذه ىذه الييئة أو رسالة توجييا
الوثائق والمذكرات المكتوبة وعمى المرافعات الشفيية ،وعمى ّ
أو حكم تصدره ،ما لم ينص االتفاق أو قرار ىيئة التحكيم عمى غير ذلك -2 .لييئة التحكيم أن تطمب
إرفاق ترجمة محمفة لبعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى بوساطة ترجمان محمف إلى المغة أو

1

م  23من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
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المغات المستخدمة في التحكيم ،وفي حال تعددت ىذه المغات يجوز ليا قصر الترجمة عمى بعضيا أو
عمى واحدة منيا".
عد
فإنو ال ُي ّ
تمت كتابة حكم التحكيم بمغة غير عربيةّ ،
وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى ّأنو حتى وان ّ
ألن العبرة فيما يتعمق بإسباغ الصفة األجنبية عمى حكم التحكيم من عدميا تكون لمكان
حكماً أجنبيًا ّ

صدوره وليس لمغة التي كتب بيا ،كما سنرى الحقًا.
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القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم
ينبغي التطرق في ىذا السياق إلى نوعين من القواعد ىما :القواعد التي تطبقيا ىيئة التحكيم بخصوص
إجراءات التحكيم ،والقواعد التي تطبقيا الييئة عمى موضوع النزاع.
أوالً :مضمون إجراءات التحكيم:
المشرع لطرفي النزاع حرية االتفاق عمى تحديد اإلجراءات التي يجب عمى ىيئة التحكيم اتباعيا ،بما
ترك
ّ

في ذلك حقيما في إخضاع ىذه اإلجراءات لمقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز دائم لمتحكيم في

سورية أو خارجيا ،بشرط مراعاتيما ألحكام قانون الت حكيم في ىذا الصدد .وفي حال عدم اتفاقيما عمى
اإلجراءات الواجب اتباعيا ،يكون لييئة التحكيم –مع مراعاة أحكام قانون التحكيم -اختيار اإلجراءات
التي تراىا مناسبة.2
لكل منيما
مع مالحظة أنو يجب عمى ىيئة التحكيم أن تعامل طرفي النزاع عمى قدم المساواة ،وأن تييئ ّ
فرصًا متكافئة وكافية لعرض قضيتو والدفاع عن حقوقو.3
ثانياً :القواعد القانونية الواجب تطبيقها عمى موضوع النزاع:
المشرع لطرفي النزاع حرية االتفاق عمى تحديد القواعد التي يجب عمى ىيئة التحكيم حسم النزاع
ترك
ّ

وفقًا ليا ،وفي حال اتفاقيما عمى تطبيق قانون دولة معينة ،تطبق الييئة القواعد الموضوعية في ىذا
القانون دون قواعد اإلسناد ،ما لم يتفق الطرفان عمى غير ذلك.4
ٍ
عندئذ تطبق الييئة
واذا لم يتفق الطرفان عمى القواعد القانونية الواجبة التطبيق عمى موضوع النزاع،
القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنو أكثر اتصاالً بالن ازع ،5والذي تتكفل بتحديده أحكام تنازع
القوانين ومبادئ الحقوق الدولية الخاصة التي تقضي بأنو في االلتزامات التعاقدية يطبق قانون اإلرادة
2
3
4
5

م  22من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
م  25من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
م  1/38من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
م  2/38من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
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الصريحة أو الضمنية ،واال فقانون دولة الموطن المشترك لممتعاقدين ،واذا لم يكونا مشتركين في الموطن
فيطبق قانون الدولة التي أبرم فييا العقد ،كما يسري قانون موقع العقار عمى العقود المبرمة بشأنو.
مع العمم ّأنو يجب عمى ىيئة التحكيم في جميع األحوال أن تراعي –عند فصميا في النزاع -شروط العقد
موضوع النزاع واألعراف الجارية بشأنو.6

وال يجوز لييئة التحكيم الفصل في النزاع عمى مقتضى قواعد العدالة واإلنصاف دون التقيد بأحكام
القانون ،إال إذا كان طرفا النزاع قد اتفقا صراحةً عمى تفويضيا بالصمح.7

سير إجراءات التحكيم
المدعي ،ما لم يتفق طرفا
المدعى عميو طمب التحكيم من ّ
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي لتسمم ّ

النزاع عمى غير ذلك.8

المدعي –خالل الميعاد المتفق عميو بين الطرفين أو الذي تعينو ىيئة
شرع عمى الطرف ّ
إذ أوجب الم ّ

المدعى عميو وىيئة التحكيم بيانًا مكتوبًا بدعواه ،9مضمنًا إياه المعمومات
التحكيم -أن يرسل إلى ّ
كل من ّ
اآلتية:
أ-

المدعي وعنوانو.
اسم ّ

المدعى عميو وعنوانو.
ب -اسم ّ
ج -شرٌح و ٍ
اف لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل محل النزاع والطمبات ،وغير ذلك مما يرى أن يشتممو
البيان.10

المدعي ىذا البيان خالل الميعاد المذكور ،ولم ِ
يبد عذ ًار لذلك ،جاز لييئة التحكيم تعميق
فإذا لم يرسل ّ
إجراءات التحكيم ،ما لم يتفق الطرفان عمى غير ذلك.11

 6م  3/38من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
 7م  4/38من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
 8م  26من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
 9م  1/27من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
 10م  2/27من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
 11م  3/27من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
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المدعى عميو بدوره أن يقدم لييئة التحكيم دفاعًا مكتوباً ،ويسمم نسخة منو إلى
كما أوجب
المشرع عمى ّ
ّ
رده
المدعي خالل الميعاد المتفق عميو بين الطرفين أو الذي تعينو ىيئة التحكيم ،12وأجاز لو أن
ِّ
يضمن ّ
ّ
بحق ناشئ عنو بقصد الدفع بالمقاصة،
أية طمبات عارضة متصمة بموضوع النزاع ،أو أن يتمسك
ّ

وبإمكانو ذلك أيضًا في مرحمة الحقة من اإلجراءات إذا رأت الييئة مبر اًر لمتأخير.13

كل من الطرفين من شرح موضوع دعواه وعرض
وبعد ذلك تجتمع ىيئة التحكيم بدعوة من رئيسيا لتمكين ّ
حججو وأدلتو ،مع إمكان اكتفائيا بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان عمى غير ذلك.14
وعمييا أن تخطر الطرفين بمواعيد جمساتيا ومكانيا قبل الموعد المحدد بوقت ٍ
كاف ليتسنى ليما الحضور
أو إرسال وكالء عنيما ،15وتكون جمسات التحكيم سرية ما لم يتفق الطرفان عمى غير ذلك ،16ومن ثم
المشرع نشر حكم
فإن سرية جمسات التحكيم ىي األصل ،وعالنيتيا استثناء ،وليذا السبب لم ُيجز
ّ
ّ
أن نشره يفقد الجمسات
التحكيم أو جزء منو إال بموافقة طرفي النزاع (م  44من قانون التحكيم) ،إذ ّ

التعرف من خالليا عمى أطراف النزاع
سريتيا ،كونو يعني نشر الحكم ومضمون الجمسات بحيث يمكن ّ

بسيولة.

وتدون وقائع جمسات التحكيم في محضر يوقع عميو أعضاء ىيئة التحكيم وطرفا النزاع الحاضران أو
كل من الطرفين ما لم يتفقا عمى غير ذلك.17
وكالؤىما ،وتسمم صورة منو إلى ّ
أن تخمف أحد الطرفين عن حضور بعض الجمسات أو عن تقديم ما طمب إليو تقديمو من
مع العمم ّ
مستندات ال يحول دون استمرار ىيئة التحكيم في إجراءاتيا المعتادة.18

لكل من طرفي النزاع أن يعدل طمباتو ،أو أوجو دفاعو ،أو أن يستكمميا خالل سير
وقد أجاز
المشرع ّ
ّ
حق رفض التعديل أو االستكمال إذا تبين ليا أنو قُ ِّدم
الدعوى التحكيمية ،وان كان قد َّ
خول ىيئة التحكيم ّ

متأخ اًر بقصد تأخير الفصل في النزاع أو تعطيمو.19

 12م  1/28من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
 13م  2/28من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
 14م  1/29من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
 15م  2/29من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
 16م  3/29من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
 17م  4/29من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
 18م  5/29من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
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واذا است مر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع عممو بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم ،أو
لحكم من أحكام قانون التحكيم يجوز االتفاق عمى مخالفتو دون تقديمو اعتراضًا عمى ىذه المخالفة في
الميعاد المتفق عميو أو في وقت معقول عند عدم االتفاقُ ،ع َّد ذلك نزوالً منو عن ح ّقو في االعتراض.20
أن ىيئة التحكيم ىي التي تفصل في الدفوع المتعمقة بعدم اختصاصيا ،بما في ذلك
والجدير بالذكر ّ
يتم
الدفوع المتعمقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطو أو بطالنو أو بعدم شمولو لموضوع النزاع ،عمى أن ّ

حق فييا .21واذا كان ثمة دفع متعمق بعدم شمول
تقديم ىذه الدفوع قبل إبداء أي دفع آخر ،واال سقط ال ّ
الحق
اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف اآلخر من مسائل أثناء نظر النزاع ،فيجب تقديمو فو اًر واال سقط
ّ

22
أن بإمكان ىيئة التحكيم أن تفصل في ىذه الدفوع كافةً بحسبانيا مسألة أولية ،أو تقرر
فيو  .مع العمم ّ

عد قرارىا مبرمًا ،23ولكن يجوز لمن ُرِفضت
ضميا إلى الموضوع لتفصل فييما معًا ،وفي كال الفرضين ُي ّ
دفوعو المذكورة أن يتمسك بيا عن طريق رفع دعوى بطالن حكم التحكيم.24

بناء عمى طمب أحد الطرفين -إجراء خبرة فنية
ويجوز لييئة التحكيم أن تقرر –سواء من تمقاء ذاتيا أو ً

كل مسائل النزاع ،واذا لم يتفق طرفا النزاع عمى تسمية الخبير أو الخبراء تقوم الييئة
عمى بعض أو ّ

بتسميتيم ،25وتتولى الييئة تحميف الخبراء اليمين القانونية قبل مباشرتيم ميمتيم ما لم يتفق الطرفان عمى
غير ذلك .26وعمى طرفي النزاع التعاون مع الخبراء وتقديم ما يطمبونو منيم من معمومات ومستندات
متعمقة بمسائل النزاع ،وتمكينيم من معاينة الوثائق والسجالت و البضائع واألموال وفحصيا .27وعمى
كل من
الخبراء بعد إنجازىم ميمتيم إيداع تقريرىم ىيئة التحكيم ،التي عمييا أن ترسل صورة عنو إلى ّ
طرفي النزاع إلبداء مالحظاتو عمى مضمونو خالل مدة مالئمة تحددىا لو ،28وبإمكان الييئة أن تعقد
جمسة لالستيضاح من الخبراء ومناقشتيم بما ورد في تقريرىم.29
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

م  30من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
م  31من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
م  1/21من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
م  2/21من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
م ( 4 /21أ) من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
م ( 4 /21ب) من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
م  1/32من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
م  2/32من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
م  3/32من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
م  4/32من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
م  5/32من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
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بناء عمى طمب أحد الطرفين -سماع
كما ّأنو بإمكان ىيئة التحكيم أن تقرر –سواء من تمقاء ذاتيا أو ً
الشيود الذين ترى فائدة من سماعيم بعد أدائيم اليمين القانونية ما لم يتفق الطرفان عمى غير ذلك.30

ٍ
عندئذ ال تستطيع ىيئة
واذا تخمف الشاىد عن الحضور أو امتنع بال عذر قانوني عن اإلدالء بشيادتو،
التحكيم أن تحكم عميو بالجزاءات أو الغرامات المقررة قانونًا ،وانما ترجع في ذلك إلى محكمة االستئناف
التي يجري التحكيم ضمن دائرتيا ما لم يتفق الطرفان عمى اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية.
عد ضروريًا لمفصل في النزاع وامتنع الغير عن
وكذلك الحال إذا لزم األمر إبراز الغير مستندًا في حوزتو ُي ّ
إب ارزه ،إذ ترجع ىيئة التحكيم إلى المحكمة المذكورة لمحكم بتكميفو بإب ارزه.31

ويجوز لييئة التحكيم أن تصدر أحكامًا وقتية أو في جزء من الطمبات قبل إصدارىا الحكم النيائي ،32كما
لكل من طرفي النزاع مراجعة قاضي األمور المستعجمة ،سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثناء
يحق ّ
ّ
سيرىا ،التخاذ إجراء تحفظي وفقًا لألحكام المنصوص عمييا في قانون أصول المحاكمات.33

واذا حصل أن ُع ِرضت -خالل سير إج ارءات التحكيم -مسألة أولية تخرج عن والية ىيئة التحكيم أو
طُ ِع َن بالتزوير في وثيقة قُ ِّدمت ليا ،فيجوز لمييئة وقف إجراءات التحكيم إذا كان الفصل في النزاع يتوقف
34
أن وقف اإلجراءات في مثل ىذا الفرض
عمى البت في ىذه المسألة أو في صحة الوثيقة  .وان كنا نرى ّ

ينبغي أن يكون وجوبيًا وليس جوازيًا ،إذ كيف سيتسنى لمييئة الحكم في النزاع إذا كان ذلك يتوقف عمى
البت في تمك المسألة أو في صحة تمك الوثيقة؟!
ّ
المشرع عندما تنبو لمفرض الذي قد يتفق فيو طرفا النزاع عمى إنياء النزاع خالل سير
وحسناً فعل
ّ
ٍ
عندئذ أن يطمبا من ىيئة التحكيم إثبات مثل ىذا االتفاق،
أن بإمكانيما
فنص عمى ّ
إجراءات التحكيمّ ،
وأوجب عمييا إصدار قرار يتضمن ما اتفقا عميو ،مقر ًار أن يكون ليذا القرار ما ألحكام التحكيم من قوة

بالنسبة لمتنفيذ.35

 30م  33من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
 31م  34من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
 32م  5 /38من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
 33م  6/38من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
 34م  40من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
 35م  39من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
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ويجوز لييئة التحكيم بعد اختتام جمسات التحكيم أن تقرر إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم
التحكيم ،36وبعد إغالق باب المرافعة تجتمع الييئة لممداولة س ًار إلصدار الحكم النيائي.37
وأخي ًار تنتيي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنيي لمخصومة كميا ،كما تنتيي أيضًا إذا قررت
أي من الحاالت المشار إلييا في قانون التحكيم ،وكذلك إذا اتفق طرفا النزاع عمى
الييئة إنياءىا في ّ
إنياء التحكيم من دون تسوية النزاع أو إذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو سحب دعواه ما لم يعارض

المدعى عميو في ذلك ،وتجد الييئة أن لو مصمحة في استمرار اإلجراءات حتى حسم النزاع ،38مع العمم
ّ
ّأنو بانتياء إجراءات التحكيم تنتيي ميمة الييئة –مع مراعاة ح ّقيا في التصحيح والتفسير واصدار حكم

تحكيم إضافي كما سنرى الحقًا -ويودع رئيسيا اإلضبارة التحكيمية ديوان محكمة االستئناف التي يجري
التحكيم ضمن دائرتيا ما لم يتفق الطرفان عمى اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية.39
المشرع لم ُي ِ
ورد في قانون التحكيم نصوصًا خاصة باإلثبات في مجال التحكيم ،ولذا
بأن
وال يفوتنا التنويو ّ
ّ
يتعين الرجوع في ىذا الصدد إلى ما أورده قانون البينات من أحكام نكتفي باإلحالة إلييا.

واآلن بعد أن انتيينا من دراسة إجراءات التحكيم ،نختتم مؤلفنا بالحديث عن حكم التحكيم ،مخصصين لو
الفصل الرابع.

36
37
38
39

م  1/36من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
م  2/36من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
م  45من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008
م  48من قانون التحكيم السوري رقم  /4/لعام .2008

94

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة ،تطبق ىيئة التحكيم عمى موضوع النزاع:
.1

قواعد العدالة واإلنصاف.

.2

قواعد اإلسناد في القانون السوري.

.3

القواعد الموضوعية في القانون السوري.

.4

غير ما تقدم.

اإلجابة الصحيحة رقم .4
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الوحدة التعليمية السادسة
حكم التحكيم
الكممات المفتاحية:
حجية – إكساء – ميعاد – اإليداع – النشر – دعوى بطالن.

الممخص:
يتعين عمى ىيئة التحكيم بعد االنتياء من نظر النزاع وختام أقوال الخصوم في القضية المنظورة أماميا
أن تصدر حكمًا في موضوع النازع مارعيًة في ذلك األصول القانونية التي أوردىا المشرع في قانون
التحكيم وأوجب عمى ىيئة التحكيم التقيد بيا عند إصدارىا حكم التحكيم الفاصل في موضوع النزاع .ولذا
البد من معرف وقت صدور حكم التحكيم وكيفية صدوره ومضمونو ،وبيان اآلثار القانونية المترتبة عمى
صدور حكم التحكيم ،والبد أيضًا من التطرق لسمطة ىيئة التحكيم بعد إصدارىا حكم التحكيم.
بالرغم من أن المشرع قد أسبغ الصفة القطعية عمى أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً ألحكام قانون
التحكيم ،فجعميا مبرمة غير خاضعة ألي طريق من طرق الطعن ،إال أنو أجاز رفع دعوى بطالن حكم
التحكيم  ،ونظَّم أحكام ىذه الدعوى ،فحدد أحواالً أو أسباباً حصرية لقبوليا ،وبَّين إجارءات رفعيا،
والمحكمة المختصة بنظرىا ،وأورد موانع قبوليا ،كما تعرض ألثر رفعيا .كما يحوز حكم التحكيم حجية
األمر المقضي بو منذ صدوره ويكون ممزماً وقابالً لمتنفيذ تمقائيًا من قبل األطارف ،ولكنو مع ذلك ال
يمكن تنفيذه جبًار إذا رفض المحكوم عميو تنفيذه طوعاً إال بعد إكسائو صيغة التنفيذ من قبل الجية
القضائية المختصة.

األىداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادًار عمى:
 معرفة ميعاد صدور حكم التحكيم وكيفية صدوره ومضمونو.
 بيان اآلثار القانونية المترتبة عمى صدور حكم التحكيم.
 تحديد طرق المراجعة القضائية لحكم التحكيم.
 معرفة صالحية المحكمة بصدد طمب إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ.
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يتعين عمى ىيئة التحكيم بعد االنتياء من نظر النزاع وختام أقوال الخصوم في القضية المنظورة أماميا
المشرع في قانون
أن تصدر حكمًا في موضوع النزاع ،مراعي ًة في ذلك األصول القانونية التي أوردىا
ّ

التحكيم ،وأوجب عمى ىيئة التحكيم التقيد بيا عند إصدارىا حكم التحكيم الفاصل في موضوع النزاع.

صدور حكم التحكيم
أوالً :ميعاد صدور حكم التحكيم:
المشرع من إق ارره لمؤسسة التحكيم عدم إطالة أمد النزاع
لما كان أحد األىداف الرئيسة التي توخاىا
ّ

المشرع لمخصوم
فض النزاع أمام المحاكم ،لذا وانطالقًا من ىذا المبدأ ترك
واختصار الوقت الذي يتطمبو ّ
ّ

مطمق الحرية في تحديد ميعاد إصدار ىيئة التحكيم لحكميا وذلك بما يتالءم مع مقتضيات مصالحيم،

وفي الوقت ذاتو ألزم الييئة بأن تصدر حكميا الفاصل في النزاع خالل الميعاد الذي حدده ليا الخصوم،
بأنو في حال عدم اتفاق الخصوم
ورغب ًة من
المشرع في سرعة حسم النزاع المطروح عمى التحكيم ،قضى ّ
ّ
عمى تحديد ميعاد إلصدار حكم التحكيم يجب عمى الييئة إصدار الحكم خالل مدة  /021/يومًا من

تاريخ انعقاد أول جمسة ليا.1
ولكنو مع ذلك أجاز لييئة التحكيم – إذا تع ّذر عمييا الفصل في النزاع ضمن الميعاد المتفق عميو أو
المشرع في حال عدم االتفاق -أن َّ
تمد أجل التحكيم لمدة ال تتجاوز  /31/يومًا ولمرة واحدة،2
الذي حدده
ّ
ٍ
لكل من طرفي التحكيم أن يطمب
فإذا انقضى ىذا األجل من دون أن يصدر حكم التحكيم،
عندئذ يجوز ّ
من محكمة االستئناف المختصة – خالل مدة  /01/أيام من انتياء ىذا الميعادَّ -
مد أجل التحكيم لمدة
إضافية ال تتجاوز  /31/يومًا ولمرة واحدة ،وتتولى المحكمة النظر في ىذا الطمب في غرفة المذاكرة بعد
دعوة الخصوم ،وتبت فيو بقرار مبرم سواء بالتمديد أو ِّ
برد الطمب.3
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ألي من طرفي التحكيم رفع دعواه
وفي حال انتياء ّ
كل ىذه اآلجال من دون صدور حكم التحكيم ،يجوز ّ
4
حق المتضرر
ال بنظر النزاع ما لم يتفقا مجددًا عمى التحكيم  ،فض ً
أمام المحكمة المختصة أص ً
ال عن ّ

منيما في مقاضاة ىيئة التحكيم لمطالبتيا بالتعويض إذا لم يكن ثمة عذر مقبول حال دون فصميا في
النزاع.5
ٍ
عندئذ :متى يجب أن يحدد
فإن السؤال الذي يطرح ذاتو
وفي حال اتفق طرفا النزاع مجدداً عمى التحكيمّ ،
المدعى
المدعي ّ
لكل من ّ
موضوع النزاع المراد طرحو عمى التحكيم؟ ىل في بيان الدعوى الذي يرسمو ّ
عميو وىيئة التحكيم أم في اتفاق التحكيم ذاتو؟ ولماذا؟
في ىذا الفرض يجب تحديد المسائل الذي يشمميا التحكيم في اتفاق التحكيم ذاتو ،واال كان االتفاق
تم بصورة الحقة لقيام النزاع.
باطالً ،ألننا ىنا بصدد مشارطة تحكيم ،فاالتفاق عمى التحكيم قد َّ

ثانياً :كيفية صدور حكم التحكيم:
أن األحكام بشكل عام يجب أن تصدر مكتوبة ،ومع ذلك حرص المش ّرع عمى اشتراط ذلك
من المسمم بو ّ

صراحةً بالنسبة لحكم التحكيم لمتأكيد عمى ىذه الناحية الميمة من جية ،ولقطع دابر التفسيرات حول ىذا
الموضوع نظ اًر لما يتسم بو التحكيم من طبيعة خاصة .وينطبق ذلك عمى سائر أحكام التحكيم بما فييا

َّ
المحكمين المفوضين بالصمح.
األحكام الصادرة عن

َّ
المحكمون يجيمون الكتابة فال مانع من أن يستعينوا بكاتب يصوغ ليم الحكم حسبما ُيممون
واذا كان

عميو ،وتكون نفقات ىذا الكاتب عمى عاتق الخصوم ،وتنحصر ميمتو بالكتابة فقط ،إذ ال يجوز لو

االشتراك في الحكم.
َّ
المحكمين مجتمعين س ًار
البد من إجراء المداولة فيما بين
مع العمم ّأنو قبل إصدار حكم التحكيم وكتابتو ّ
َّ
المحكمين المكمفين بميمة
حتى ولو كانوا مفوضين بالصمح ،وال يجوز أن يشترك في ىذه المداولة غير
َّ
لممحكمين أخذ رأي أحد في ىذه المداولة حتى ولو كان
التحكيم الذين سمعوا المرافعة فقط ،كما ال يجوز
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قدم تقري اًر في موضوع النزاع بصفتو خبي اًر فنيًا ،كون ميمة التحكيم ذات طابع خاص وشخصي ومحددة
الشروط قانونًا بحيث ال يجوز ِّ
تعدييا.
كما ال يجوز لييئة التحكيم أثناء المداولة االستماع ألحد الخصوم أو وكيمو إال بحضور خصمو ،كما
سبق ورأينا.
َّ
المحكمون،
وبعد المداولة يجب أن يصدر حكم التحكيم باإلجماع أو بأكثرية اآلراء ،ويجب أن يوقع عميو
َّ
يدون رأيو عمى صحيفة الحكم ،واذا رفض التوقيع وجب ذكر
وعمى
المحكم المخالف عند توقيع الحكم أن ِّ
أسباب ذلك في الحكم.6
ٍ
َّ
عندئذ يقوم رئيس ىيئة التحكيم منفردًا
المحكمين وتشتتيا،
وفي حال عدم توافر األكثرية وتشعب آراء

َّ
المحكمين اآلخرين المخالفين
كل من
بإصدار الحكم وفق رأيو ،ويكتفى بتوقيعو منفردًا عمى الحكم ،وعمى ّ
يدون رأيو كتاب ًة عمى صحيفة الحكم الذي يصدره رئيس الييئة ،فإن رفض
في الرأي ولبعضيم بعضًا أن ِّ
أحدىم أو بعضيم التوقيع وجب ذكر أسباب ذلك في الحكم.7

ثالثاً :مضمون حكم التحكيم:
المشرع أن يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء ىيئة التحكيم ،وأسماء الخصوم وعناوينيم
أوجب
ّ

وصفاتيم وجنسياتيم ،وصورة من اتفاق التحكيم ،وممخص لطمبات الخصوم وأقواليم ومستنداتيم ،ومنطوق

الحكم ،وتاريخ ومكان إصداره.8
كما أوجب أن يتضمن أيضاً أتعاب التحكيم ونفقاتو وكيفية توزيعيا بين الطرفين ،واذا لم يتم االتفاق بين
َّ
َّ
فيتم تحديدىا بقرار من ىيئة التحكيم ،عمى أن يكون
الطرفين والمحكمين عمى تحديد أتعاب المحكمين ّ
قرارىا بيذا الشأن قابالً لمطعن بطريق االستئناف ،ويكون قرار محكمة االستئناف في ىذه الحالة مبرمًا.9

المشرع كذلك تسبيب حكم التحكيم إال إذا اتفق طرفا التحكيم عمى غير ذلك ،أو كان القانون
وأوجب
ّ
الواجب التطبيق عمى اإلجراءات ال يشترط ذكر أسباب الحكم.10

 6م  1/41هي قاًىى التحكين السىري رقن  /4/لعام .2008
 7م  2/41هي قاًىى التحكين السىري رقن  /4/لعام .2008
 8م  1/42هي قاًىى التحكين السىري رقن  /4/لعام .2008
 9م  2/42هي قاًىى التحكين السىري رقن  /4/لعام .2008
 10م  3/42هي قاًىى التحكين السىري رقن  /4/لعام .2008

99

اآلثار القانونية المترتبة عمى صدور حكم التحكيم
سبق ورأينا ّأنو بصدور حكم التحكيم المنيي لمخصومة
كميا تنتيي إجراءات التحكيم ،وتنتيي بذلك ميمة ىيئة
التحكيم ،ويودع رئيسيا اإلضبارة التحكيمية ديوان
محكمة االستئناف المختصة .ولكن مع ذلك يبقى من
حق الييئة تصحيح ما وقع في حكميا من أخطاء مادية
ّ
بحتة ،وتفسير ما وقع في منطوقو من غموض،
واصدار حكم تحكيم إضافي في طمبات ِّ
قدمت خالل
اإلجراءات وأغفميا حكم التحكيم.

أ -تبميغ حكم التحكيم وايداعو ونشره:
-1التبميغ:
كل من طرفي التحكيم صورة عن حكم التحكيم موقعة من جميع أعضائيا
تسمم ىيئة التحكيم إلى ّ
وذلك خالل مدة  /01/يومًا من تاريخ صدوره.11
-2اإليداع:
المشرع في حال صدور حكم التحكيم في سورية أن يقوم من صدر الحكم لمصمحتو بإيداع
أوجب
ّ

أصل الحكم مع اتفاق التحكيم ديوان محكمة االستئناف المختصة ،الذي يجب عمى رئيسو تحرير محضر
ٍ
يحق لطرفي التحكيم الحصول عمى صورة مصدقة عن ىذا المحضر وعن الحكم بعد
وعندئذ
بذلك،
ّ
إيداعو ،واذا كان الحكم صاد اًر بمغة أجنبية يجب أن يرفق بو عند إيداعو ترجمة َّ
محمفة لو إلى المغة
العربية.12
فإنو يبقى جائ اًز لحين انقضاء مدة التقادم الطويل.
أن
المشرع لم يحدد ميمة معينة لإليداعّ ،
وبما ّ
ّ
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أما حكم التحكيم األجنبي (أي الصادر في الخارج) فيقدمو من صدر لمصمحتو إلى محكمة االستئناف
المختصة إلكسائو صيغة التنفيذ ،كما سنرى الحقًا.
-3النشر:
عد إحدى مزاياه الرئيسة ،لم ُيجز نشر حكم التحكيم
حرصًا من
المشرع عمى سرية التحكيم ،التي تُ ّ
ّ

أو جزء منو إال بموافقة طرفي التحكيم.13

ب -سمطة ىيئة التحكيم بعد إصدارىا حكم التحكيم:
-1تصحيح األخطاء المادية:
المشرع لييئة التحكيم أن تصحح ما وقع في حكميا من أخطاء مادية بحتة وذلك بقرار
إذ أجاز
ّ

بناء عمى طمب أحد الطرفين بشرط إخطار الطرف
اء من تمقاء ذاتيا أو ً
تتخذه في غرفة المذاكرة ،سو ً

اآلخر ،خالل مدة  /01/يومًا التالية لصدور الحكم أو إيداع طمب التصحيح بحسب الحال.14

المشرع لم ُيجز ليا أن تتخذ من التصحيح ذريع ًة لتعديل حكميا ،فإن فعمت ذلك تكون قد
أن
مع مالحظة ّ
ّ
ٍ
عندئذ التمسك ببطالن قرارىا بدعوى بطالن تسري عمييا أحكام
تجاوزت سمطتيا في التصحيح ،ويجوز
دعوى بطالن حكم التحكيم 15التي سيأتي بيانيا الحقًا.
-2تفسير الغموض واصدار حكم تحكيم إضافي:
بناء عمى طمب يقدمو أحد الطرفين خالل مدة  /01/يوماً من
أجاز
المشرع لييئة التحكيم – ً
ّ

تاريخ تبمغو حكم التحكيم ،وبعد قيامو بإبالغ الطرف اآلخر -أن تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم
من غموض أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في الطمبات التي سبق أن قُ ِّدمت خالل إجراءات التحكيم
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ٍ
يحق لمطرف اآلخر أن يقدم َّ
رده كتابيًا إلى ىيئة التحكيم خالل مدة  /01/أيام
وأغفميا الحكم،16
وعندئذ ّ
من تاريخ تبمغو الطمب.17

وتبت ىيئة التحكيم في طمب التفسير أو إصدا ر حكم تحكيم إضافي في غرفة المذاكرة من دون دعوة
الخصوم ،وتصدر قرارىا خالل مدة  /01/يوماً من تاريخ تقديم الطمب.18
عد الحكم التفسيري أو حكم التحكيم اإلضافي متممًا لحكم التحكيم األصمي ،ويسري عميو ما يسري عمى
وي ّ
ُ

الحكم األصمي من قواعد.19

والجدير بالذكر ّأنو في حا ل تعذر عمى ىيئة التحكيم التي أصدرت حكم التحكيم االجتماع من جديد،
ٍ
عندئذ يصبح تصحيح ما وقع
اء بسبب وفاة أحد أعضائيا أو فقده األىمية أو سفره أو ألي سبب كان،
سو ٌ
في حكميا من أخطاء مادية بحتة أو تفسير ما وقع في منطوقو من غموض أو إصدار حكم تحكيم

إضافي من اختصاص محكمة االستئناف المختصة المشار إلييا في المادة  /0/من قانون التحكيم.20
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دعوى بطالن حكم التحكيم

21

المشرع قد أسبغ الصفة القطعية عمى أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً ألحكام قانون
أن
بالرغم من ّ
ّ

ألي طريق من طرق الطعن ،إال ّأنو أجاز رفع دعوى بطالن حكم
التحكيم ،فجعميا مبرمة غير خاضعة ّ
التحكيم ،22ونظَّم أحكام ىذه الدعوى ،فحدد أحواالً أو أسبابًا حصرية لقبوليا ،وبيَّن إجراءات رفعيا،
ال
والمحكمة المختصة بنظرىا ،وأورد موانع قبوليا ،كما تعرض ألثر رفعيا .ولذا فإننا سنتناول بالتفصيل ك ً
من ىذه المسائل تباعًا:
أ -أسباب بطالن حكم التحكيم:
رد أسباب البطالن –كما وردت
يمكن ّ
في المادة  /11/من قانون التحكيم -إلى
مسائل عدة تتعمق باتفاق التحكيم
وطرفيو ،والقانون المطبق عمى موضوع
النزاع ،وتشكيل ىيئة التحكيم ،واجراءات
التحكيم ،وحكم التحكيم.
-1عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطالنو أو سقوطو:
تناول البند (أ) من الفقرة األولى من المادة  /11/من قانون التحكيم السبب األول من أسباب
بطالن حكم التحكيم ،وىو سبب يرجع إلى بطالن اتفاق التحكيم أو سقوطو بانتياء مدتو أو عدم وجوده
ال ،وأشار البند (ب) من الفقرة ذاتيا إلى أحد أسباب بطالن حكم التحكيم يتعمق بأطرافو عندما يكون
أص ً
أن تخصيص بند يشير
أحدىما وقت إبرامو فاقد األىمية أو ناقصيا وفقاً لمقانون الذي يحكم أىميتو ،إال ّ

إلى أىمية طرفي اتفاق التحكيم باعتبارىا أحد أسباب بطالنو ال يعني عدم األخذ بأسباب البطالن

األخرى ،إذ وضع البند (أ) السابق اإلشارة إليو مبدًأ عام ًا يجيز رفع دعوى بطالن حكم التحكيم المستند
 21د .أحود السعيد شرف الديي -دعىي تطالى حكن التحكين -دراسة في القاًىى الوصري وأحكام هحكوة الٌقض -التحكين التجاري-
سلسلة إصدارات التحكين التجاري -ج -1هٌشىرات وحدة التدرية وتكٌىلىجيا الوعلىهات تاتحاد الوحاهيي العرب -2002 -ص

 55وها يليها.
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نص قانون
إلى اتفاق تحكيم باطل أيًا كان سبب ىذا البطالن ،سو ٌ
اء ما تقضي بو القواعد العامة أو مما ّ

المشرع أوجب كتابة اتفاق
أن
التحكيم ذاتو لكونو سببًا من أسباب بطالن اتفاق التحكيم ،ومن ذلك مث ً
ال ّ
ّ
التحكيم تحت طائمة بطالنو ،كما أوجب في حال االتفاق عمى التحكيم بعد قيام النزاع أن تُ َّ
حدد المسائل
التي يشمميا التحكيم في االتفاق ذاتو واال كان االتفاق باطالً ،عمى نحو ما رأينا سابقًا.
ومن ىذا المنطمق فإنو يندرج تحت السبب األول من أسباب البطالن أكثر من حالة نعرض ليا فيما يمي:
أ-عدم وجود اتفاق التحكيم:
إن نظام
نص عمى ىذه الحالة إال ّأنو من النادر عم ً
ال تحققيا ،إذ ّ
بالرغم من ّ
أن قانون التحكيم قد ّ

التحكيم يفترض حتماً وجود اتفاق بين طرفيو عمى إجرائو ،أي اختياره كأسموب لتسوية النزاع بينيما ،ومن
بناء عمى
ثم إخراجو من اختصاص القضاء العادي .أما الذي يحدث عمالً فيو أن يصدر حكم التحكيم ً

اتفاق تحكيم ينازع أحد طرفيو في شمولو لمنزاع أو أن يصدر حكم التحكيم خارج حدود اتفاق التحكيم

متجاو اًز بذلك حدود النزاع كما حددىا االتفاق .وقد خصص قانون التحكيم ليذه الحالة البند (و) من الفقرة
األولى من المادة  /11/منو المتضمنة أحوال البطالن ،فذكر ّأنو" :تُ َقب ُل دعوى بطالن حكم التحكيم إذا

فصل في مسائل ال يشمميا اتفاق التحكيم أو جاوز حدود ىذا االتفاق ."...ففي ىذه الحالة يكون حكم

التحكيم بالنسبة لممسائل غير الواردة في اتفاق التحكيم وكأنو صدر من دون اتفاق تحكيم بشأنيا.
ب-بطالن اتفاق التحكيم:
اء كان البطالن يتعمق باألركان
ُي ّ
بناء عمى اتفاق تحكيم باطل ،سو ٌ
عد سببًا لبطالن حكم التحكيم صدوره ً

الموضوعية لالتفاق أم بأركانو الشكمية.

ال إذا أ ِ
ُبرَم بعد قيام النزاع،
ال إذا لم يكن مكتوباً ،كما يكون باط ً
أن اتفاق التحكيم يكون باط ً
وقد سبق ورأينا ّ
ولم تُ َّ
حدد فيو المسائل التي يشمميا التحكيم.
ال ،وىو
رجعُ في تقدير بطالن اتفاق التحكيم إلى القانون الذي يخضع لو االتفاق أص ً
والجدير بالذكر ّأنو ُي َ

قانون اإلرادة وليس قانون القاضي السوري الذي ينظر دعوى البطالن .وقد أشار قانون التحكيم إلى ىذا
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المعنى عندما ذكر عدم تمتع أحد طرفي اتفاق التحكيم باألىمية الالزمة لصحتو كسبب من أسباب بطالن
يتم تقرير فقدان األىمية أو نقصيا وفقًا لمقانون الذي يحكم أىمية الشخص ،وىو
حكم التحكيم ،ففي ىذه ّ
قانون جنسيتو بحسب القانون السوري.

ج-سقوط اتفاق التحكيم بانتياء مدتو:
أن
ُي ّ
عد سببًا لبطالن حكم التحكيم صدوره بعد انقضاء األجل أي الميعاد المحدد إلصداره ،مع مالحظة ّ

بناء عميو بعد زوال
انقضاء أجل االتفاق ال يعني بطالنو ،وانما يجعمو غير صالح إلصدار حكم التحكيم ً

ال من
فإنو يقع باط ً
مفعولو .واذا صدر حكم التحكيم المنيي لمخصومة بعد انقضاء أجل اتفاق التحكيم ّ

دون أن يكون لذلك مساس بما كان قد صدر عن ىيئة التحكيم من أحكام قطعية في أثناء سريان

االتفاق.
أن الحاالت التي ينظميا ىذا السبب من أسباب بطالن حكم التحكيم (وىي عدم وجود
وجدير بالذكر ّ

اتفاق تحكيم أو بطالنو أو سقوطو) يمكن أن يتم سك بيا صاحب المصمحة من طرفي التحكيم كدفع أمام

ٍ
عندئذ أن تفصل في ىذا الدفع قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمو إلى
ىيئة التحكيم ،ولمييئة
الموضوع لتفصل فييما معًا ،فإذا قضت برفض الدفع ،فال يجوز التمسك بو إال بطريق رفع دعوى بطالن
حكم التحكيم المنيي لمخصومة كميا.
-2فقدان أو نقصان أىمية أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامو وفقاً لمقانون الذي يحكم أىميتو.
ُّ -3
تعذر تقديم أحد طرفي التحكيم دفاعو بسبب عدم تبميغو تبميغاً صحيحاً بتعيين َّ
محكم أو بإجراءات
التحكيم أو ألي سبب آخر خارج عن إرادتو.
-4استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون المتفق عمى تطبيقو عمى موضوع النزاع:
عد سببًا لبطالن حكم التحكيم استبعاده تطبيق القانون الذي اتفق األطراف عمى تطبيقو عمى موضوع
ُي ّ
النزاع .وأول ما ُيالحظ عمى ىذا السبب أنو يتعمق بالقانون الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع ،ومن ثم

فإن عدم تطبيق قواعد اإل جراءات التي اتفق األطراف عمى إخضاع التحكيم ليا ال يندرج تحت ىذا
ّ
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السبب ،ولذا يثور التساؤل عما إذا كانت مخالفة ىيئة التحكيم لقواعد اإلجراءات –واجبة التطبيق اتفاقًا أو
قانونًا -ال تشكل في أية حالة سببًا لبطالن حكم التحكيم؟
اء عمى
من الواضح ّ
أن قانون التحكيم لم يجعل استبعاد ىيئة التحكيم القواعد المتفق عمى تطبيقيا ،سو ٌ
موضوع النزاع أو عمى إجراءات التحكيم ،سبباً لبطالن الحكم الصادر عنيا إال في الحاالت التي حددىا،
وقد سبق ورأينا الحكم في حالة استبعاد القانون الواجب تطبيقو عمى موضوع النزاع ،أما استبعاد القانون
النص المخصص لحاالت البطالن في
أو ا لقواعد المتفق عمى تطبيقيا عمى إجراءات التحكيم فمم يرد في
ّ

نص المادة  /11/من قانون التحكيم) ما يجعل ىذا االستبعاد سبباً لمبطالن فيما عدا
قانون التحكيم (وىو ّ
َّ
المحكمين عمى وجو مخالف لقانون التحكيم أو التفاق الطرفين .وبما
حالة تشكيل ىيئة التحكيم أو تعيين

إن أسباب البطالن التي حددتيا الفقرة األولى من المادة  /11/من قانون التحكيم قد وردت
أننا سبق وقمنا ّ
أن استبعاد قواعد اإلجراءات التي اتفق أطراف التحكيم عمى تطبيقيا
فإن مؤدى ذلك ّ
عمى سبيل الحصرّ ،
عمى إجراءاتو أو مخالفتيا ال يشكل سبب ًا لبطالن حكم التحكيم فيما عدا ما يتعمق بتشكيل ىيئة التحكيم أو

َّ
المحكمين.
بتعيين

ٍ
فعندئذ تطبق ىيئة التحكيم اإلجراءات
أما إذا لم يتفق طرفا التحكيم عمى القواعد المطبقة عمى إجراءاتو،
ال بالمادة  /22/من ىذا القانون ،وىنا يثور
التي تراىا مناسبة مع مراعاة أحكام قانون التحكيم ،وذلك عم ً
عد
التساؤل عما إذا كانت مخالفة ىيئة التحكيم لقواعد اإلجراءات المحددة قانونًا عمى النحو المذكور تُ ّ
سبباً لبطالن حكميا أم ال؟
أن صياغة النص تقصر قبول دعوى بطالن حكم التحكيم عمى حالة استبعاده
ينبغي اإلشارة ىنا إلى ّ

لمقانون المتفق عمى ت طبيقو عمى موضوع النزاع ،ومن ثم ال يدخل تحت ىذا السبب حالة الخطأ في
ألن ىذه الحالة تشكل سببًا لمطعن في األحكام طبقًا لقانون أصول المحاكمات ،وىو
تطبيق ىذا القانون ّ

ما استبعده قانون التحكيم (م ) 93في شأن أحكام التحكيم التي ال تقبل الطعن فييا بأي طريق من طرق

ال طعن في األحكام المنصوص عمييا في قانون أصول المحاكمات.
النص عمى اعتبار استبعاد حكم التحكيم القانون المتفق عمى تطبيقو عمى موضوع النزاع سببًا
واذا كان
ّ
أن ىذا ال يعني التزام ىيئة التحكيم بتطبيق ىذا القانون من دون مراعاة لمدى اتساقو مع
لبطالنو ،إال ّ
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أن تطبيق حكم التحكيم القانون الذي اختاره األطراف بالرغم من
مقتضيات النظام العام في سورية ،ذلك ّ

ال بالمادة ( )2/11من قانون
مخالفتو لمنظام العام في سورية يتيح لممحكمة المختصة القضاء ببطالنو عم ً

التحكيم.
َّ
المحكمين بالمخالفة لمقانون أو التفاق الطرفين:
-5وقوع تشكيل ىيئة التحكيم أو تعيين
َّ
محكمين عمى نحو مخالف
عد تشكيل ىيئة التحكيم ،وكذلك تعيين
طبقًا لقانون التحكيم (م0/11ه) ُي ّ

لقانون التحكيم أو التفاق طرفي التحكيم سببين من أسباب بطالن حكم التحكيم .ومن الواضح أنو يتعين

إلعمال ىذا النص تحديد ما يوجبو االتفاق أو القانون في المسألتين المذكورتين.
َّ
المحكمين وت اًر واال كان التحكيم
فبالنسبة لتشكيل ىيئة التحكيم :أوجب القانون (م )2/02أن يكون عدد

َّ
المحكم أال يكون قاص اًر أو محجو ًار عميو أو مجرداً من حقوقو المدنية
باطالً ،كما اشترط (م )0/00في
َّ
المحكم أن يقبل القيام
بسبب الحكم عميو بجناية أو جنحة شائنة ما لم يرد إليو اعتباره ،واشترط أيضًا في

بميمتو كتابةً ،وأن يفصح عند قبولو عن أية ظروف من شأنيا إثارة شكوك حول استقاللو أو حيدتو
(م .)0/01ويثور التساؤل عن أثر تخمف ىذا الشرط حين يكتشف أحد طرفي التحكيم أثناء جريانو ظروفًا
َّ
رد ىذا
تثير الشك حول حيدة أحد
المحكمين أو استقاللو ،وحين يصدر حكم التحكيم قبل انتياء إجراءات ّ
َّ
المحكم.
الرد أن يتمسك بالظروف التي استند
الرد ،إذ ال يجوز لطالب ّ
ال صعوبة إذا صدر حكم برفض طمب ّ

َّ
فإن القانون
برد
الرد لمطعن بالبطالن في حكم التحكيم .أما إذا صدر حكم ّ
إلييا في طمب ّ
المحكم ّ

تم من إجراءات التحكيم – بما في ذلك حكم التحكيم – كأن لم يكن من تاريخ قيام
(م )1/03يعد ما ّ
الرد.
سبب ّ

َّ
عدة بشأنيا،
أما بالنسبة لمسألة تعيين
المحكمين أو اختيارىم :فقد وضع القانون -كما سبق ورأينا -قواعد ّ
وعد مخالفتيا سببًا لبطالن حكم التحكيم.
ّ
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 -6فصل حكم التحكيم في مسائل ال يشمميا اتفاق التحكيم أو تجاوزه حدود ىذا االتفاق:
النص المتضمن أحوال البطالن (م0/11و) فذكر ّأنو :تُ َقبل
المشرع ليذه الحالة فقرة خاصة في
خصص
ّ
ّ

دعوى البطالن إذا فصل حكم التحكيم في مسائل ال يشمميا اتفاق التحكيم ،أو جاوز حدود ىذا االتفاق،
ففي ىذه الحالة يكون حكم التحكيم بالنسبة لممسائل غير الواردة في اتفاق التحكيم وكأنو صدر من دون

اتفاق تحكيم بشأنو.
وفي تطبيق النص عمى بطالن حكم التحكيم الذي يفصل في مسائل لم يشمميا اتفاق التحكيم تثور
مسألتان تتعمقان بنطاق تطبيقو:
نص عمييا قانون التحكيم ( -0/11و) إذ يكون بطالن حكم التحكيم بطالناً جزئيًا
أما المسألة األولى فقد ّ

وذلك إذا فصل الحكم في بعض أجزائو في مسائل ال يشمميا اتفاق التحكيم .ففي ىذه الحالة إذا أمكن
فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة لمتحكيم (أي التي تناوليا اتفاق التحكيم) عن أج ازئو

فإن البطالن ال يقع إال عمى
الخاصة بالمسائل غير الخاضعة لو (أي التي لم يشمميا اتفاق التحكيم) ّ

ال.
األجزاء األخيرة وحدىا ،أما إذا تعذر فصل أجزاء الحكم في المسائل المذكورة وقع الحكم كمو باط ً

وبالنسبة لممسألة الثانية فيي تتعمق بالحالة التي تعرض فييا مسألة أولية خالل إجراءات التحكيم ،وكانت
ىذه المسألة تخرج عن والية ىيئة التحكيم ،فيل يكون حكم التحكيم الذي يفصل في موضوع النزاع في
ىذه الحالة صحيحاً؟ .لقد سبق لنا التعرض ليذه المسألة.
-7وقوع بطالن في حكم التحكيم أو في اإلجراءات أثر في الحكم:
تناولت المادة ( -0/11ز) من قانون التحكيم سببين آخرين لبطالن حكم التحكيم توجد بينيما رابطة تتيح
الجمع بينيما ،ويتعمق السبب األول منيما بأركان الحكم ،في حين يتعمق السبب الثاني بإجراءات التحكيم.
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أ-وقوع بطالن في حكم التحكيم:
ُيقصد بذلك تخمف ركن جوىري من أركان الحكم كما حددىا قانون التحكيم ،والتي سبق لنا دراستيا

بالتفصيل.

ب-بطالن إجراءات التحكيم مما يؤثر في الحكم:
المشرع بطالن حكم التحكيم في حالة عدم مراعاة بعض قواعد اإلجراءات التي حددىا ،كما رتَّبو
رتَّب
ّ
عمى مجرد وقوع بطالن في أي إجراء من إجراءات التحكيم متى بمغ ىذا البطالن درجة أثرت في الحكم.

أما قواعد اإلجراءات التي حددىا قانون التحكيم والتي يترتب عمى مخالفتيا بطالنيا ،ومن ثم بطالن
َّ
المحكمين ومن ناحية أخرى بحق الدفاع ،وقد
الحكم ،فيي تتعمق من ناحية بتشكيل ىيئة التحكيم وتعيين
سبق أن تعرضنا لذلك.
نص عمى بطالن حكم
وبعد أن أورد
المشرع في قانون التحكيم حاالت محددة لمخالفة قواعد اإلجراءات ّ
ّ
التحكيم كنتيجة لوقوع بطالن في أي إجراء من إجراءات التحكيم إذا أثّر ىذا البطالن في الحكم.
وينصرف ىذا القيد األخير إلى القواعد التي أوردىا قانون التحكيم بشأن إجراءات التحكيم ،والتي ألزم
ىيئة التحكيم بات باعيا في حالة عدم اتفاق طرفي التحكيم عمى قواعد أخرى .كما يشمل القواعد المتفرعة
كل خصم اإلدالء
عن المبادئ األساسية لمتقاضي ،ومنيا مث ً
ال مبدأ احترام حقوق الدفاع ،بأن يمكن ّ
الرد عمييا ،وىذا ىو مقتضى مبدأ المواجية
بطمباتو ودفوعو قبل النطق بالحكم وأيضاً تمكين الخصم من ّ
بين الخصوم ،فإذا اتخذ خصم إجراءات في غيبة الخصم ولم تمكنو ىيئة التحكيم من إعداد دفاعو ،وكان
ىذا اإلجراء جوىرياً بحيث كان وجو الرأي يمكن أن يتغير لو أتيحت فرصة عادلة لمخصم الغائب لمدفاع،
ال ،ويبطل الحكم المترتب عميو .وتقضي المبادئ العامة بوجوب نظر
فإن ىذا اإلجراء يكون باط ً
ّ
َّ
المحكمين ،وأن يصدر الحكم منيم واال كانت اإلجراءات باطمة ،وأخي ًار يجوز
الخصومة في حضور جميع
عد عدم مراعاة ىذه اإلجراءات من قبيل الخروج عن حدود اتفاق التحكيم.
لمخصوم ّ
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-8مخالفة حكم التحكيم لمنظام العام في سورية:
نص
بعد أن أورد قانون التحكيم أحوال قبول طمب بطالن حكم التحكيم الذي يرفعو صاحب المصمحةّ ،

عمى حالة أجاز فييا لممحكمة أن تقضي من تمقاء ذاتيا بالبطالن ،وىي حالة ما إذا تضمن حكم التحكيم

أن ىناك دعوى بطالن رفعيا ذوو الشأن أمام المحكمة
ما يخالف النظام العام في سورية .ويفترض النص ّ

المختصة استنادًا إلى أحد األسباب األخرى غير السبب الذي نحن بصدده ،فأجاز النص ليذه المحكمة
أن تقضي في ىذه الدعوى بالبطالن من تمقاء ذاتيا استنادًا إلى ىذا السبب األخير.
أن مفيوم النظام العام الذي يتعين عمى ىيئة التحكيم أن تراعيو يشمل مختمف أبعاد ىذا
ونشير إلى ّ
المفيوم الموضوعية واإلجرائية ،فالنظام العام ال يقتصر عمى الجوانب الموضوعية فحسب ،وانما يتناول
أي نظام لمتقاضي بحيث يكون
أيضاً الضمانات اإلجرائية التي تُ ّ
عد مراعاتيا من المسائل الجوىرية في ّ

إىدارىا موجبًا لبطالن الحكم.

النص يظير أكثر ما
أن قضاء المحكمة بالبطالن استناداً إلى سمطتيا المقررة في
ويراعى في ىذا الصدد ّ
ّ

يظير حين يكون القانون الواجب التطبيق عمى التحكيم خاصة عمى موضوعو ،ىو قانون آخر غير

القانون السوري ،ففي ىذه الحالة ُيحتمل أن يتضمن ىذا القانون ما يخالف النظام العام في سورية أو أن

يكون موضوع النزاع مما ال يجوز الصمح فيو .وتستعمل المحكمة أيضاً سمطتيا في القضاء ببطالن حكم
التحكيم إذا تضمن تطبيق قاعدة اتفاقية مخالفة لمنظام العام في سورية .واألصل أن تقتصر سمطة
المحكمة في القضاء من تمقاء ذاتيا ببطالن حكم التحكيم عمى ما يخالف النظام العام ىذا ما لم تكن
الخصومة مما ال يقبل التجزئة.
ويندرج أيضًا تحت حالة مخالفة حكم التحكيم لمنظام العام أي مخالفة لقواعد اإلجراءات التي تتعمق

َّ
المحكمون جميعيم ،وكذلك إىدار
بالنظام العام ،مثل قاعدة إصدار الحكم بعد مداولة يشترك فييا
أن النص يقصر سمطة المحكمة عمى
الضمانات اإلجرائية لمتقاضي كاإلخالل ّ
ويراعى أخي ًار ّ
بحق الدفاعُ .

مخالفة حكم التحكيم لقواعد تتعمق بالنظام العام في سورية ،وىو ما ال يمتد إلى مخالفة قواعد ال تتعمق

فإنو عمى المحكمة التي تقضي ببطالن حكم التحكيم لمخالفتو النظام
بالنظام العام وان كانت آمرة ،ولذا ّ

العام أن ِّ
تبي ن وجو اتصال القاعدة التي خالفيا الحكم بالنظام العام.
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ب -إجراءات طمب البطالن والمحكمة المختصة:
تُرفع دعوى بطالن حكم التحكيم من ذي الصفة وىو الشخص الذي تقررت لمصمحتو القاعدة التي جرت
مخالفتيا ،فإذا كان سبب البطالن ىو بطالن اتفاق التحكيم لنقص أىمية أحد طرفيو ،فيجوز لو وحده رفع
َّ
فمكل طرف من أطرافو التمسك
الدعوى ،واذا رجع البطالن إلى خروج
المحكمين عن حدود اتفاق التحكيمّ ،
بالبطالن ،وفي حالة تعمق البطالن بالنظام العام ،كما ىو الشأن في حالة مخالفة اإلجراءات الجوىرية،
لكل طرف أن يتمسك بو.
يجوز ّ
وتُرفع دعوى بطالن حك م التحكيم باألوضاع المعتادة لرفع الدعاوى ،فيي ليست من طرق الطعن عمى
ىذا الحكم ،ولكنيا دعوى مبتدئة تُرفع أمام محكمة االستئناف التي يجري التحكيم ضمن دائرتيا ما لم
يتفق الطرفان عمى اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية.23

وقد حدد قانون التحكيم ميعاد رفع دعوى بطالن حكم التحكيم بمدة  /01/يومًا التالية لتاريخ تبميغ حكم
التحكيم لممحكوم عميو.24
وتفصل المحكمة في دعوى البطالن خالل مدة  /31/يوماً من تاريخ اكتمال الخصومة .25فإذا قررت
فإن قرارىا ىذا يقبل الطعن بطريق النقض خالل مدة  /01/يومًا التالية
المحكمة بطالن حكم التحكيمّ ،

لتبميغ الحكم ،26عمى أن تبت محكمة النقض بالطعن في القرار الصادر ببطالن حكم التحكيم خالل مدة
27
رد دعوى
 /31/يومًا من تاريخ وصول ممف الدعوى إلييا  ،في حين لو قررت محكمة االستئناف ّ

فإن قرارىا يقوم مقام إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ.28
البطالن ّ
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 25م  3/51هي قاًىى التحكين السىري رقن  /4/لعام .2008
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ج -موانع قبول طمب البطالن:
إذا ُرفعت دعوى بطالن حكم التحكيم أمام محكمة

غير مختصة ،جاز التمسك بعدم االختصاص

النوعي أو القيمي أو المحمي بحسب األحوال.
واذا تنازل أحد طرفي التحكيم عن حقو في إقامة
دعوى البطالن فيل يمنعو ذلك من رفعيا؟
تتوقف اإلجابة عن ىذا السؤال عمى الوقت الذي
حصل فيو التنازل:
تم التنازل قبل صدور حكم التحكيم ،فباإلمكان
فإذا ّ

تم
رفع دعوى البطالن ،بينما لو ّ

ٍ
إن الحق في رفع دعوى البطالن ال يسقط إال
التنازل بعد صدور الحكم
فعندئذ يكون التنازل صحيحًا،إذ ّ

أن التنازل عن التمسك بالبطالن يجوز حصولو بشكل صريح أو
بالتنازل عنو بعد نشوئو ،مع العمم ّ
أن نزول
ويراعى أخي ًار ّ
ضمني ،كما لو قام المحكوم عميو بتنفيذ الحكم باختياره وىو عمى بينة من أمرهُ ،
أحد طرفي التحكيم عن حقو في التمسك بالبطالن ال يمنع غيره من ذوي الحق فيو من التمسك بو.

د -أثر رفع دعوى البطالن(عدم وقف تنفيذ الحكم):
استثناء من ذلك أجاز لممحكمة
المشرع عمى رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وقف تنفيذه ،ولكنو
لم يرتِّب
ً
ّ
الناظرة في دعوى البطالن أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ لمدة أقصاىا  /01/يومًا إذا توافر

شرطان-0( :أن يطمب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى-2 .وجود خشية من أن يؤدي التنفيذ إلى وقوع
زم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن لخصمو
ضرر جسيم يتعذر تداركو) ،وعندئٍذ يجوز لممحكمة أن تُمِ َ

أضارر وقف التنفيذ إذا قضت برّد الدعوى.29

أن
أن رفع دعوى البطالن ال يترتب عميو وقف تنفيذ حكم التحكيم ،إال ّ
واذا كان األصل في قانون التحكيم ّ

النص فيو (م ) 0/10عمى أنو" :اليجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطالن"
ّ
يقتضي عدم جواز تنفيذ حكم التحكيم خالل مدة  /01/يومًا التالية لتاريخ تبميغو لممحكوم عميو.
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حجية حكم التحكيم وتنفيذه
ال لمتنفيذ تمقائيًا من قبل
يحوز حكم التحكيم حجية األمر المقضي بو منذ صدوره ،ويكون ممزمًا وقاب ً
األطراف ،ولكنو مع ذلك ال يتسم فور صدوره بما تتسم بو األحكام القضائية من قوة في التنفيذ الجبري،
فال يمكن تنفيذه جب اًر إذا رفض المحكوم عميو تنفيذه طوعاً إال بعد إكسائو صيغة التنفيذ.30
تتم مراقبة حكم التحكيم من حيث الشكل والتأكد من صدوره وفقًا لألصول
وقد ابتغى
ّ
المشرع من ذلك أن ّ
َّ
المحكمين ال
ألن
والقانون ،ومن مدى تطبيق القواعد واألسس المنصوص عمييا في قانون التحكيم ،وذلك ّ

ُيفترض فييم أن يكونوا متمتعين بأية خبرة بالميمة الموكمة إلييم قبل مباشرتيا ىذا من ناحية ،ومن ناحية
َّ
المحكمين ليسوا بموظفين رسميين .ومن ثم ال يمكن أن يكون لحكميم الصفات ذاتيا التي تتمتع
فإن
ثانية ّ
بيا أحكام المحاكم لجية التنفيذ الجبري فو ًار ،وعميو فإنيم ال يممكون سمطة فرض أحكاميم عمى السمطات

المختصة بتنفيذىا من دون أن تُكسى ىذه األحكام صيغة التنفيذ من قبل الجية القضائية المختصة.
أن الجية القضائية المختصة بإكساء أحكام التحكيم صيغة التنفيذ ال تباشر وظيفة قضائية
مع العمم ّ
كل ما
خالل قياميا بيذه الميمة بقدر ما تمارس وظيفة والئية ،فيي ال تفصل في موضوع نزاع قائم ،بل ّ

في األمر أنيا تُكسي حكم التحكيم الصيغة الشرعية التي تخولو أن ُيفرض عمى السمطات المختصة.
أو ًال :إجراءات إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ:
ِّ
يقدم الطرف الذي صدر حكم التحكيم لمصمحتو طمبًا بإكسائو صيغة التنفيذ إلى محكمة االستئناف التي
يجري التحكيم ضمن دائرتيا ما لم يتفق الطرفان عمى محكمة استئناف أخرى في سورية ،ويجب أن يرفق
مع طمبو ىذا ما يمي:
-1أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة عنو.
-2صورة عن اتفاق التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم.
-3ترجمة محمَّفة لمحكم إلى المغة العربية في حال صدوره بمغة أخرى.
-4صورة عن المحضر الدَّال عمى إيداع الحكم ديوان محكمة االستئناف المختصة.
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ٍ
وعندئذ تقوم المحكمة المذكورة بإكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة
الرد عمى الطمب خالل مدة  /01/أيام من تاريخ تبميغو صورة عنو.
بعد تمكين الطرف اآلخر من ّ
ثانياً :مدى سمطة المحكمة بشأن طمب إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ:
إن سمطة محكمة االستئناف الناظرة في طمب إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ تنحصر في تدقيق
ّ
َّ
المحكمين ،وجمع الطرفين واالستماع إلى
استكمال شروط ىذا الحكم الشكمية ،كدخول الحكم في والية
َّ
نص عمييا قانون التحكيم،
أقواليما ،وتوقيع الحكم من قبل المحكمين وتضمينو كل البيانات اإللزامية التي ّ
َّ
أن
وعدم تجاوز
المحكمين حدود ميمتيم المبينة في صك التحكيم .كما يتعين عمييا أيضًا التحقق من ّ
َّ
المحكمين ليس مما ُيمنع فيو التحكيم أو يتصل بالنظام العام.
موضوع النزاع المعروض عمى

وبناء عميو تنحصر صالحيتيا فقط بالتحقق مما إذا كانت شروط إكسائو صيغة التنفيذ متوافرة أم ال،
ً
لتقرر في ضوء ذلك :قبول الطمب واكساء الحكم صيغة التنفيذ أو رفضو ،وليس ليا أن تُبطل حكم

التحكيم أو ِّ
تعدلو أو تصدقو.

أن قانون التحكيم لم ُيجز إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ إال بعد التحقق من أمور ثالثة:
مع مالحظة ّ

-1إ ّنو ال يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع.
-2إ ّنو ال يتضمن ما يخالف النظام العام في سورية.
تم تبميغو لممحكوم عميو تبميغاً صحيحاً.
-3إ ّنو قد َّ

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :يتم تقديم طمب إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ إلى:
 . 1ىيئة التحكيم التي أصدرتو.
 .2محكمة االستئناف.
 .3محكمة النقض.
 . 4محكمة البداية.
اإلجابة الصحيحة رقم .2
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