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توصمت الدراسة إلى أف محكمة االستئناؼ تممؾ دورًا بارزًا في تعييف المحكميف، خشية أية 

مماطمة أو تسويؼ مف قبؿ المحتكميف، كما أف المشرع األردني لـ يحصر أسباب الرد في قوالب 

نما ترؾ األمر ألي سبٍب مف شانو أف يشكؾ في مظيري الحيدة واالستقالؿ  جامدة محددة مسبقًا، وا 

ف إضافة نص صريح إلى الفقرة )ج( مضرورة التي ينبغي توافرىا في المحكـ. كما أوصت الدراسة ب

( مف قانوف التحكيـ األردني التي تشترط عمى المحكـ أف يفصح عند قبولو بميمتو عف 15المادة )

يكوف فحوى ىذا النص المضاؼ توقيع  أي ظروؼ مف شأنيا إثارة شكوؾ حوؿ حيدتو واستقاللو،

جزاء مالي عمى المحكـ بإلزامو بغرامة مدنية إذا ثبت غير ذلؾ وكذلؾ إلزامو بالتعويضات في 

ضرورة إضافة نص واجية الخصـ األخر طبقًا لقواعد المسؤولية المدنية العامة.  كما أوصت بم

صريح إلى قانوف التحكيـ األردني يعالج مسألة مف يقع عميو عبء إثبات وجود سبب الرد، بإلقاء 

عبء اإلثبات عمى الطرؼ األخر في خصومة التحكيـ بأف يثبت أف طالب الرد كاف يعمـ بسبب 

 ولكنو لـ يتمسؾ بو.الرد 



 ك 
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Abstract 

The study concluded that the Court of Appeal have a prominent role in the 

appointment of arbitrators, lest any procrastination or delay by 

Mahtkamin, and the Jordanian legislator did not limit the reasons respond 

in specific rigid predefined templates, but leave it for any reason, would 

be questioned in my appearance of impartiality and independence should 

be met by the arbitrator. The study also recommended the need to add an 

explicit provision to paragraph (c) of Article (15) of the Jordanian 

Arbitration Act, which requires the arbitrator to disclose when accepting 

his mission for any conditions which would raise doubts about the 

impartiality and independence, the content of this added text sanction 

Mali by binding arbitrator civil fine if it is proved otherwise, as well as 

forcing him to compensation in the face of the other opponent, according 

to the general rules of civil liability. It also recommended that in addition 

to the explicit text of the Jordanian Arbitration Act addresses the question 

of who is the burden of proving the existence of the reason for the reply, 

throwing the burden of proof on the other party to the dispute arbitration 

to prove that students respond because he knew respond but did not stick 

to it... 
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 الفصل األول

 الدراسة واإلطار النظريمقدمة 

 تمييد: فكرة عامة عن موضوع الدراسة.أواًل: 

وانفتػػػاح الػػػدوؿ عمػػػى المنتمػػػيف إلػػػى دوؿ مختمفػػػة وتعػػػددىا، إف تنػػػوع المصػػػالح بػػػيف األفػػػراد 

لػػػى واالجتماعيػػػة، وبػػػالنظر إتكنولوجيػػػة وتطػػػورات الحيػػػاة السػػػريعة العمميػػػة واالقتصػػػادية وال ،بعضػػػيا

افة إلى تزايد وتبايف باإلض ،الحجـ الكبير لمعالقات التجارية الدولية وتشابؾ ىذه العالقات وتعقيداتيا

أساسػػػيا رفػػػض لخالفػػػات سػػػواء بػػػيف األفػػػراد أو الشػػػركات ونشػػػوء مشػػػكالت وقضػػػايا جديػػػدة بيػػػنيـ، ا

إلى ظيور التحكيـ  ذلؾ كمو أدىبيا،  الشركات الكبرى الخضوع لمقضاء الوطني لمدوؿ التي تستثمر

 التجاري الدولي.

إذا كانت العدالة فػي الػدوؿ المعاصػرة تتميػز بكونيػا عدالػة عامػة تمارسػيا الدولػة مػف خػالؿ 

فػػإف اعتبػػارات متعػػددة اقتضػػت أف ال تبقػػى أجيػػزة قضػػاء الدولػػة ىػػي  ،أجيزتيػػا القضػػائية المختصػػة

نما يشاركيا فػي ذلػؾ، وفػي نطػاؽ المحتكرة الوحيدة لحسـ المنازعات بيف األ شخاص في المجتمع، وا 

بحسبانو صورة منظمة قانونػًا مػف صػور القضػاء الخػاص المعتػرؼ  منازعات معينة، قضاء التحكيـ،

 بو في جميع النظـ القانونية.

لمقضػاء حػؽ التػدخؿ فػي مجػاؿ التحكػيـ بالمسػاعدة  فيقػدـ القضػاء المسػاعدة لمتحكػيـ نظػرًا و 

ة اإللػػزاـ التػػي يتمتػػع بيػػا القضػػاء باعتبػػاره الجيػػة المنػػوط بيػػا إصػػدار األمػػر بتنفيػػذ لعػػدـ تمتعػػو بسػػمط

األحكػػاـ جبػػرًا، ولكػػف ىػػذا التػػدخؿ قػػد يػػتـ لغػػرض أخػػر وىػػو الرقابػػة أي رقابػػة ىيئػػة التحكػػيـ فػػي أداء 

 ميمتيا.
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تحػػاط ميمػػة المحكػػـ فػػي مواجيػػة أطػػراؼ خصػػومة التحكػػيـ بػػبعض الضػػمانات التػػي تكفػػؿ 

يؽ غايتػو وأثػاره بكػؿ دقػة ونزاىػة، وأطػراؼ خصػومة التحكػيـ لػدى اختيػارىـ محكمػييـ ال لمتحكيـ تحق

بد أف يسعى كؿ منيـ الختيار المحكـ الذي تتوافر لديو المقتضيات التي تبعػث فػي نفسػو الطمأنينػة 

والثقة في أف المحكػـ المختػار سػوؼ يبػذؿ قصػارى جيػده فػي تأديػة ميمتػو، مسػمحًا بالنزاىػة والتجػرد 

 ناء نظر الدعوى.أث

حرصػػػت مختمػػػؼ قػػػوانيف وأنظمػػػة التحكػػػيـ واالتفاقيػػػات الدوليػػػة والمراكػػػز الدوليػػػة لػػػذلؾ كمػػػو 

لمتحكيـ عمى تقريػر العديػد مػف الضػمانات لممحتكمػيف فػي مواجيػة محكمػييـ فػي محاولػة لتػوفير حػد 

انات ضرورية أدنى مف حيادىـ واستقالليـ عف طرفي النزاع الذيف اختاروىـ، باعتبار أف ىذه الضم

عػػدـ المسػػاواة بػػيف حكػػـ التحكػػيـ، بسػػبب إلقامػػة العدالػػة، ويػػؤدي إغفاليػػا وعػػدـ مراعاتيػػا إلػػى بطػػالف 

 الخصـو وعدـ مراعاة واحتراـ حقوؽ الدفاع.

لذا فمف حؽ طػرؼ خصػومة التحكػيـ صػاحب المصػمحة أف يطمػب رد المحكػـ الػذي تشػوب 

 . الرقابة المقررة لمقضاء عمى التحكيـحيدتو واستقاللو شائبة أماـ القضاء كأحد أوجو 

ال يجػػػوز أف تػػػدفع الرغبػػػة فػػػي تشػػػجيع نظػػػاـ ، فػػلػػذا فػػػإف رد المحكػػػـ ضػػػمانة ىامػػػة لمخصػػػوـ

رد المحكػػـ عنػػدما يثبػػت تحيػػزه وعػػدـ حيدتػػو واسػػتقالليتو أو وجػػود صػػمة لػػو  طمػػبالتحكػػيـ إلػػى رفػػض 

 إجرائي أصيؿ ىو حؽ الدفاع.رد المحكـ يعكس احتراـ مبدأ طمب بأحد الخصوـ، فتقرير إمكانية 

ومف جانػب أخػر  ،نظاـ الرد إلى توفير نوع مف التوازف بيف حماية المحكـ مف جانبييدؼ 

تػوفير األسػػموب القػػانوني المناسػػب لحمايػػة الخصػػـو إذا مػػا تبػيف ليػػـ أسػػباب مػػف شػػأنيا التػػأثير عمػػى 
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عػػد ىػػذا النظػػاـ عقوبػػة أدبيػػة ، ويختيػػاره وأثنػػاء سػػير خصػػومة التحكػػيـحيػػاد أو اسػػتقالؿ المحكػػـ بعػػد ا

 وطبيعية الفتقاد المحكـ شرط الحياد واالستقالؿ. 

تنص  1007لسنة  17( مف قانوف التحكيـ األردني رقـ 71قًا لذلؾ  جاءت المادة )يوتطب 

 -1ال يجوز رد المحكـ إال إذا قامت ظروؼ تثير شكوكًا حوؿ حيدتو واستقاللو.  -7عمى أنو: " 

طرفي التحكيـ رد المحكـ الذي عينو أو المشترؾ في تعيينو إال لسبب تبيف لو وال يجوز ألي مف 

( مف ذات القانوف إجراءات تقديـ طمب الرد وأثاره 71بعد أف تـ ىذا التعييف."، وتضمنت المادة )

 وأثار الحكـ بو.

لحؽ رد المحكـ يجب أف يتـ في إطار ضوابط  التحكيـخصومة أطراؼ لذلؾ فإف ممارسة  

 بعض ط معينو، تبدأ بتقديـ طمبًا كتابيًا مثبتًا فيو األسباب الموجبة لمرد إلى ىيئة التحكيـ فيوشرو 

برد المحكـ طمب ، أما في القانوف األردني فيتـ تسجيؿ أو إلى المحكمة المختصة القوانيف المقارنة

اءات لدى المحكمة المختصة بخصومة التحكيـ وىي محكمة االستئناؼ، عالوة عمى وجود إجر 

 وأثار أخرى سنتناوليا في متف الدراسة. 

 .ثانيًا: مشكمة الدراسة

واالستقالؿ والعمـ باألنظمة والخبرة في  تكوف النزاىة واألمانة والحيدة بالنظر إلى المحكـ 

مجالو مف أىـ أسباب اختياره، ولكف عندما تقوـ ظروؼ تثير شكوكًا حوؿ حيدتو واستقاللو  يثور 

تساؤؿ حوؿ آلية مواجية ىذا الخمؿ، فتظير الوسيمة الممنوحة لطرفي خصومة التحكيـ في رفع 

 التفاؽ التحكيـ. رد المحكـ كاستثناء عمى مبدأ القوة اإللزامية طمب
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طمب  تسجيؿلذا تتمحور مشكمة ىذه الدراسة في بحث جممة اآلثار القانونية المترتبة عمى 

جراءاتو وأثاره الطعف بقرار رفض رد مدى إمكانية وخاصة  رد المحكـ، مف حيث أسبابو وشروطو وا 

 المحكـ.   

 .ىدف الدراسةثالثًا: 

الذي يترتب عمى  األثرما ىو  تساؤالت ىامة ىي: تيدؼ ىذه الدراسة إلى اإلجابة عمى 

وما ىي  .المحكم عن أية ظروف أو وقا ع تثير شكوك حول حيدتو واستقاللو؟ إفصاحعدم 

وما مدى إمكانية الطعن  الرد سواًل بالقبول والرفض؟. طمبوما ىي أثار  .الرد؟ طمبإجرالات 

 بقرار رد المحكم عند اكتشاف سبب الرد بعد حكم التحكيم ومن صاحب المصمحة في ذلك؟

 اليدؼ، وعميو فاف تشكؿ غاية البحث وجوىره تعمى ىذا التساؤال اإلجابةلذلؾ فاف 

رد المحكـ ىو بياف الجوانب القانونية المنظمة ليذا الموضوع في  طمبالرئيس مف تناوؿ أثار 

وذلؾ مف خالؿ بياف النظاـ القانوني لرد المحكـ ونطاقو وأسبابو، وكذلؾ  ،القانوف األردني والمقارف

الرد، كما  طمب إلجراءاتوبياف القواعد المنظمة  طمب رد المحكـ وشروطومف خالؿ بياف مفيوـ 

مف خالؿ إتباع المنيجية القانونية  وجميع ذلؾ، الرد طمب أثاربياف  إلىا تسعى الدراسة أخير 

 1007لسنة  17الصحيحة، مف خالؿ تفحص النصوص القانونية في قانوف التحكيـ األردني رقـ 

التشريعات المقارنة العربية والدولية واآلراء الفقيية حوؿ موضوع الدراسة  حتى أغمب ومقارنتيا مع 

صالحيا، والتحدث  كوف فيياقد يما  نتبيف مف عيوب ونواقص لدعوة المشرع األردني لمعالجتيا وا 

 عف النقاط المضيئة في ىذا الموضوع إف وجدت.



5 
 

 
 

وصواًل بالنتيجة إلى مجموعة مف النتائج البحثية والتوصيات القانونية لمواطف العجز 

 القانونية. وأثارهرد المحكـ  طمبالقصور في تنظيـ و 

 .الدراسة أىميةرابعًا: 

تتناوؿ بعض المشكالت القانونية التي تظير عند أنيا تكمف في أىمية مثؿ ىذه الدراسة  

يجادوىذا يتطمب دراستيا  ،ضمانة الحيدة واالستقالؿ الواجب توافرىا في المحكـ إىدار حموؿ ليا،  وا 

ي مجاؿ إجراءات تكشؼ النقاب عف وجود قواعد عامة مشتركة في غالبية النظـ القانونية فكما أنيا 

الرد، ويمكف أف تعتبر نواه لمحاوالت تشريعية في المستقبؿ مف  تسجيؿ طمبرد المحكميف وأثار 

أجؿ تقنيف وتعديؿ وتوحيد المسائؿ اإلجرائية في ىذا الخصوص. وتزداد أىمية ىذه الدراسة كوف 

ستحقو مف البحث والدراسة ػ رغـ أىميتو العممية ػ يموضوعيا لـ يحظى باالىتماـ الكافي ولـ ينؿ ما 

التحكيـ األخرى بصفة عامة، وخاصة أف المكتبة عمى نحو ما حدث بالنسبة ألغمب موضوعات 

 ىذا الموضوع. ردنية تخمو مف أي دراسة متخصصة في القانونية األ

 أس مة الدراسة.خامسًا: 

 -مشكمتيا فيما يمي:بناء عمى ما تقدـ تبدو أسئمة الدراسة وعناصر  

 ؟ ما ىو المفيوم العام لممحكم وما ىي شروط تعيينو وضماناتو -

 ؟ىو طمب رد المحكم وما ىي شروطو وأسبابو ما  -

 ؟ رد المحكم طمبما ىي المحكمة المختصة بنظر  -

 ؟ ما ىي الظروف التي تقدح باستقالل المحكم وحياده -

 ؟ ما مدى التزام المحكم باإلفصاح -
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تسجيل ما ىي أوجو االختالف بين القانون األردني والقوانين المقارنة من حيث إجرالات  -

 ؟ رد المحكم وعبل إثبات توافر سبب الرد طمب

رد  تسجيل طمبما ىي اآلثار القانونية التي تترتب ابتداًل عمى إجرالات التحكيم عند  -

ثار التي تترتب عند الحكم وما ىي اآلالمحكم في القانون األردني والقوانين المقارنة؟ 

 ؟ رد المحكم بطمب

 ؟ ما ىو الحكم في حالة اكتشاف سبب الرد بعد صدور حكم التحكيم -

 رد المحكم الطعن بيذا الحكم طمبىل يممك الطرف الذي تقرر عدم رد المحكم بنتيجة  -

 ؟ رد المحكم الطعن بيذا الحكم طمبىل يممك المحكم الذي تقرر رده بنتيجة  -

 ؟ رد المحكم طمبىل يممك أطراف خصومة التحكيم التنازل عن  -

 .سادسًا: محددات الدراسة

ستقتصر ىذه الدراسة عمى ناحيتيف الموضوعية والمكانية  مف الناحية الموضوعية 

ستقتصر الدراسة عمى اآلراء الفقيية والدراسات القانونية المتخصصة في التحكيـ أو في موضوع 

 ةمقارنعمى قانوف التحكيـ األردني ما مف الناحية المكانية ستقتصر الدراسة الدراسة إف وجدت. أ

وقوانيف االتفاقيات الدولية والقوانيف النموذجية أغمب التشريعات العربية والدولية و معظـ بغيره مف 

 المراكز الدولية لمتحكيـ وجيود المنظمات الدولية والييئات التحكيمية. 
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رد  لطمبوذلك كمو من خالل االلتزام بالحدود المتعمقة بموضوع الدراسة: )اآلثار القانونية 

 المحكم "دراسة مقارنة "(.

 .سابعًا: مصطمحات الدراسة

ىو اتفاؽ بيف طرفيف أو أكثر عمى إخراج نزاع أو عدد مف النزاعات مف  التحكيم: -

اختصاص القضاء العادي وأف يعيد بو إلى ىيئة تتكوف مف محكـ أو أكثر لمفصؿ فيو 

 . بقضاء ممـز

ىو شخص يتمتع بثقة الخصوـ أولوه عناية الفصؿ في خصومة قائمة بينيـ،  المحكم: -

لمختصة في الحاالت التي ينص عمييا القانوف، وىو وقد يتـ تعيينو مف قبؿ المحكمة ا

المحور األساسي الذي تقـو حولو خصومة التحكيـ وبقدر دقة المحكـ وميارتو ونزاىتو 

 واستقالليتو وحياده تكوف سالمة إجراءات التحكيـ وصحة الحكـ الصادر.

في جوىر ىو مفيوـ أخالقي يدخؿ في صميـ المفاىيـ القانونية، ويكمف حياد المحكم:  -

ة يؤمف فاعمي ومف خاللوالعمؿ القضائي، وىو الشرط الالـز لمنظاـ التحكيمي ككؿ، 

عمى المحكـ أف يكوف محايدا تجاه أطراؼ النزاع وتجاه  القانوف واحتراـ وجوده، وبموجبو

 الموضوع المطروح أمامو وتجاه القانوف الواجب التطبيؽ.

تتخذه ىيئة التحكيـ لمفصؿ في موضوع النزاع ىو القرار النيائي الذي : قرار التحكيم -

المطروح عمييا، ويطمؽ عميو حكـ التحكيـ النيائي، وىذا الحكـ تصدره ىيئة التحكيـ في 

موضوع اإلدعاءات المطروحة عمييا وتنزؿ حكـ القانوف بقصد حسـ النزاع بيف أطراؼ 

 .الخصومة التحكيمية حسمًا نيائياً 
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رائي بمقتضاه يستطيع أحد أطراؼ خصومة التحكيـ أف تنظيـ قانوني إج رد المحكم:  -

يستبعد محكـ أو أكثر مف تشكيؿ ىيئة التحكيـ إذا كاف مف الممكف أف يفقد ىذا المحكـ 

حياده واستقالليتو إذا توافرت أحد األسباب التي نصيا عمييا القانوف، وذلؾ وفؽ شروط 

جراءات نظميا المشرع لتقديـ  جممة أثار أىما بالنتيجة رد  عميوطمب برد المحكـ يترتب وا 

 أو عدـ رد المحكـ.

 .الدراسات السابقةثامنًا: 

(. مسا ل في التحكيم )تدخل القضال 9006عبد الحميد، رضا السيد) الدراسة األولى: -

 في التحكيم بالمساعدة والرقابة(، الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية، القاىرة.

وقد اشتممت الدراسة عمى فصميف، األوؿ بعنواف التدخؿ لممساعدة والثاني التدخؿ لمرقابة، 

فتناوؿ في المبحث األوؿ مف الفصؿ الثاني بياف إجراءات رد المحكميف وسمطة ىيئة التحكيـ في 

طمب الرد ومدى اختصاص القضاء بالفصؿ في الطعف عمى قرار رفض طمب الرد، وقد توصؿ 

عدد مف النتائج الخاصة بموضوع التحكيـ بصفة عامة وليس فييا ما يخص موضوع الباحث إلى 

 رد المحكميف.  

وتتميز دراستي عف ىذه الدراسة في أنيا ستكوف دراسة منفردة ومستقمة في اآلثار القانونية 

رد المحكـ، بالدراسة المقارنة والتطبيؽ القضائي لكؿ ما يتعمؽ بيذا الموضوع مف جزئيات  لطمب

شكاليات تثيرىا الدراسة   ابتداًء مف تسجيؿ   طمب الرد وأسبابو ونطاقو وأثاره والحكـ الصادر فيووا 

 والطعف بو إف جاز وغير ذلؾ مف اآلثار.  
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(. إجرالات رد المحكمين في قانون 4651دراسة عبد الفتاح، عزمي) الدراسة الثانية: -

ويت، السنة الثامنة، العدد المرافعات الكويتي، بحث منشور في مجمة الحقوق، الك

 الرابع.

تناوؿ الباحث في دراستو التعميؽ عمى حكـ محكمة الكويت الكمية )الدائرة اإلدارية( الصادر 

. في طمب رد رئيس ىيئة تحكيـ. فبعد عرضو لحيثيات الحكـ  جاء 11/7811في القضية رقـ 

كـ وتبريره وأسباب رد المحكميف موضوع دراستو مف خالؿ نقاط متتالية تناوؿ فييا: مبدأ رد المح

جراءات رد المحكميف مف حيث شكؿ تقديـ طمب الرد وميعاده وعْب إثبات تقديمو.   وا 

وقد توصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج أىميا  عدـ جواز رد المحكـ إال ألسباب تحدث أو 

س الغمط في تظير بعد تعييف شخص المحكـ وعدـ جواز رفع دعوى بإبطاؿ حكـ التحكيـ عمى أسا

الرد، وكذلؾ جواز التنازؿ  طمبشخص المحكـ أو التدليس إلخفائو سب الرد بعد صدور حكـ في 

 رد المحكـ. طمبرد المحكـ، وأخيرًا جواز الطعف بقرار طمب عف 

رد  لطمبوتتميز دراستي عف ىذه الدراسة  في أنيا ستتناوؿ بالتفصيؿ اآلثار القانونية 

عمى إجراءات التحكيـ والطعف  الطمب والمحكمة المختصة بنظره وأثرهالمحكـ، ابتداًء مف تسجيؿ 

 الرد، وىذا ما أغفؿ تناولو الباحث في دراستو السابقة.  طمبفي الحكـ الصادر في 

دور المحكم في خصومة (. 9002)الصانوري، ميند أحمد دراسة  الدراسة الثالثة: -

 .اص، الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمانالتحكيم الدولي الخ

جاءت ىذه الدراسة في فصؿ تمييدي وبابيف، وفي المبحث األوؿ مف الفصؿ الثاني مف 

الباب الثاني تناوؿ الباحث موضوع رد المحكميف بإشارات خاطفة إلى ىذا الموضوع، تناولت مفيـو 
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جراءاتو، ثـ اإلشارة بعجؿ إلى األثر المترتب عمى رد المحكـ وأسبابو وضوابط تقديـ طمب الرد  وا 

 تقديـ طمب الرد، وأخيرًا تناوؿ الباحث أثر الحكـ برد المحكـ.

وتوصؿ الباحث إلى نتائج منيا بخصوص موضوعنا أف إغالؽ الباب أماـ المحتكميف 

باحث عمى لمطعف بالحكـ الصادر في طمب الرد فيو إجحافًا بحؽ المحتكـ طالب الرد، واقترح ال

 المشرع إجازة الطعف حتى ولو مع الحكـ التحكيمي.

رد  طمبوتتميز دراستي عف ىذه الدراسة في أنيا ستتناوؿ موضوع إجازة الطعف بنتيجة 

المحكـ بالنسبة لممحتكميف بوجو مف التفصيؿ في التشريعات المقارنة واالتفاقيات الدولية واآلراء 

 رد المحكـ. عمى طمبالفقيية، إضافة إلى الموضوعات األخرى في اآلثار المترتبة 

(. مس ولية المحكم "دراسة 9003دراسة حسني، وفال فاروق) الدراسة الرابعة: -

 وراه، جامعة عين شمس، اإلسكندرية، مصر.مقارنة"، رسالة دكت

اشتممت ىذه الدراسة عمى ثالثة أبواب، جاء ما يتعمؽ بموضوع دراستنا في الباب األوؿ 

منيا في الفصؿ الرابع في المبحث الثالث منو تحت عنواف انتياء ميمة المحكـ  تناوؿ الباحثة فيو 

ـ تناولت الفرؽ بيف رد المحكـ وعزلة. موضوع رد المحكميف مف حيث تقديـ طمب الرد وشروطو، ث

وتوصمت الباحثة إلى نتيجة ىامة وىي ضرورة النص في التشريعات عمى مسؤولية المحكـ لضماف 

خالص، فال بد مف أف يخضع لممسألة كما في حاؿ النص  نجاز ميمتو بأمانة وا  حياده واستقالليتو وا 

 عمى مسؤولية القاضي والمحامي والميندس والطبيب.  

ؿ والعمومية لموضوع رد المحكميف وتناوؿ جميع و تتميز دراستي عف ىذه الدراسة بالشمو 

رد المحكـ، ابتداًء مف اختيار المحكـ وظيور أسباب رده وتقديـ  طمباآلثار القانونية المترتبة عمى 
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اإلجرائي والمحكمة لنظامو رد المحكـ وصواًل  طمب، ومف ثـ اإلجراءات المتبعة في طمب بذلؾ

الرد والطعف  بطمبمختصة برد المحكـ ومضموف حكميا، وختامًا باآلثار المترتبة عمى الحكـ ال

 .  الطمببالحكـ الصادر في 

(. النظام القانوني ليي ة التحكيم، 9002اهلل) الدراسة الخامسة: النوايسة، عامر مد -

جستير، تشكيميا وردىا، ومسؤوليتيا في القانون األردني "دراسة مقارنة"، رسالة ما

 جامعة مؤتة، الكرك، األردن.

اشتممت ىذه الدراسة عمى خمسة فصوؿ  جاء الفصؿ الثاني تحت عنواف رد ىيئة التحكيـ، 

في ثالث مباحث خصص األوؿ منيا لبياف ماىية الرد وأىميتو وأسبابو، ثـ تناوؿ الباحث حيدة 

لتناوؿ نطاؽ الرد مف حيث  ثـ المبحث الثاني واستقالؿ المحكميف كمعيار لمنظر في طمب ردىـ.

الزماف واألشخاص، وفي المبحث الثالث تناوؿ الباحث إجراءات الرد وأثاره، مف حيث المحكمة 

 المختصة وعب اإلثبات وسمطة المحكمة في الفصؿ بطمب الرد.

وقد توصؿ الباحث إلى جممة مف النتائج بيذا الخصوص منيا: أف قانوف التحكيـ األردني  

مف حيث الزماف يفرؽ بيف حالتيف  حالة كوف طالب الرد قد اشترؾ في اختيار في نطاؽ الرد 

المحكـ المطموب رده وبيف حالة كوف طالب الرد لـ يشترؾ في اختيار المحكـ المطموب رده، ففي 

الحالة األولى ال يجوز الرد إال لسبب تبينو الخصـ بعد التعييف، أما في الحالة الثانية فإنو يجوز 

قًا أيًا كاف وقت حدوث الرد أو العمـ بو. وخمص الباحث إلى نتيجة ثانية ىي جواز رد الرد مطم

جميع أعضاء ىيئة التحكيـ بما فييـ الرئيس والنتيجة الثالثة تمثمت في أف عبء إثبات توافر سبب 

الرد يكوف عمى المحكـ وليس عمى طالب الرد حسبما استقر عمى ذلؾ القضاء المقارف، والنتيجة 

 خيرة ىي السمطات الواسعة لممحكمة عند الحكـ بطمب رد المحكـ وعدـ جواز الطعف بحكميا.األ
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وتتميز دراستي عف ىذه الدراسة في أنيا ستستقؿ بموضوع رد المحكـ مف خالؿ بياف 

رد المحكـ وبالدراسة التحميمية الوصفية المقارنة وصواًل إلى اقتراح نصوص  لطمباآلثار القانونية 

مى مشرعنا األردني يضمنيا قانوف التحكيـ األردني في المستقبؿ تتناوؿ جميع اإلشكاالت قانونية ع

 التي تثيرىا دراسة ىذا الموضوع.   

(. النظام القانوني لرد المحكم " في 4666الدراسة السادسة : النمر، أبو العال عمي) -

ستورية بعدم د 4666نوفمبر  3ضول حكم المحكمة الدستورية العميا الصادر في 

( من قانون التحكيم المصري". بحث منشور في مجمة العموم القانونية 46/4المادة)

 واالقتصادية ، جامعة عين شمس.

اشتممت ىذه الدراسة عمى أربعة مباحث  األوؿ في األساس القانوني لتكويف ىيئة التحكيـ، 

صاح ومجاؿ الرد في قانوف والثاني في النظاـ القانوني لرد المحكـ مف حيث التزاـ المحكـ باإلف

جراءات الرد وأثار رد المحكـ  ثبات سبب رد المحكـ والتزاـ المحكـ بالحياد وا  التحكيـ المصري وا 

، والمبحثيف الثالث والرابع ؼ سبب الرد بعد صدور حكـ التحكيـعمى إجراءات التحكيـ، وحكـ اكتشا

والمقترحات إزاء  7881( مف قانوف التحكيـ المصري لعاـ 78/7في القضاء بعدـ دستورية المادة )

 ذلؾ. 

وقد توصؿ الباحث إلى جممة مف النتائج بيذا الخصوص مف أىميا: أف التحكيـ يقـو عمى 

قرار المشرع ليذه اإلرادة، وأف ا لمشرع المصري لـ يعالج األثر أساسيف ىما  إرادة الخصوـ وا 

المترتب عمى االلتزاـ باإلفصاح، وكذلؾ المشرع المصري لـ يربط أسباب رد المحكـ بحاالت رد 

نما أطمؽ الحؽ لمخصوـ في طمب الرد في كؿ الحاالت التي تثير الشكوؾ الجدية حوؿ  القاضي وا 

د، وأف المشرع المصري لـ حيدة واستقالؿ القاضي، وكذلؾ جواز تنازؿ طالب الرد عف طمب الر 
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يمنح الطرؼ األخر في خصومة التحكيـ حؽ الطعف في القرار الذي صدر برد المحكـ، وأف 

المشرع جعؿ الحكـ الصادر مف المحكمة بالطعف في قرار ىيئة التحكيـ بخصوص طمب الرد نيائيًا 

ينيي خصومة ال يقبؿ الطعف بأي طرؽ، وكذلؾ وصؿ الباحث إلى أف الحكـ بقبوؿ طمب الرد 

التحكيـ ولكف ال ينيي مبدأ المجوء إلى التحكيـ فيظؿ صحيحًا منتجًا ألثاره، وأخيرًا خمص الباحث 

إلى أف اكتشاؼ سبب الرد بعد صدور حكـ التحكيـ يعد إخالاًل بمبدأ اإلفصاح الممـز بو المحكـ 

 وبالتالي يرتب الطعف بالبطالف عمى حكـ التحكيـ.  

ه الدراسة في أنيا ستكوف دراسة مستقمة بخصوص اآلثار القانونية وتتميز دراستي عف ىذ

رد المحكـ مف خالؿ قانوف التحكيـ األردني والتشريعات المقارنة واالتفاقيات والقواعد الدولية  لطمب

التحكيمية وصواًل إلى اقتراح نصوص قانونية عمى مشرعنا األردني يضمنيا قانوف التحكيـ األردني 

 تناوؿ جميع اإلشكاالت التي تثيرىا دراسة ىذا الموضوع. في المستقبؿ ت

. دور المحكم في خصومة التحكيم، (9044) الدراسة السابعة : الطراونة، عيسى -

 عمان، األردن. ،األوسطرسالة ماجستير، جامعة الشرق 

جب توافرىا فيو، اتحدث الباحث في ىذه الدراسة عف ماىية التحكيـ ومفيومو والشروط الو 

تناوؿ سمطات المحكـ في خصومة التحكيـ والتزامات المحكـ وكيفية انقضاء ميمتو في كما 

خصومة التحكيـ، وتكمف مشكمة ىذه الدراسة في مدى تمتع المحكـ بالحيادية واالستقالؿ أثناء نظر 

 النزاع المعروض عميو.
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نماز في أنيا ال تركز عمى شخص المحكـ تتميىذه الدراسة  رد  بطمتبحث في أثار  وا 

وأثار الرد  طمباآلثار المترتبة عمى قبوؿ رد المحكـ ومف حيث  طمبالمحكـ مف حيث أثار تقديـ 

 الرد.   طمبرفض 

وتتميز دراستي عف ىذه الدراسة في أنيا ستكوف دراسة مستقمة متخصصة بموضوع رد 

صفية المقارنة رد المحكـ وبالدراسة التحميمية الو  لطمبالمحكـ مف خالؿ بياف اآلثار القانونية 

وصواًل إلى اقتراح نصوص قانونية عمى مشرعنا األردني يضمنيا قانوف التحكيـ األردني في 

 المستقبؿ تتناوؿ جميع اإلشكاالت التي تثيرىا دراسة ىذا الموضوع.   

 .منيجية الدراسةتاسعًا: 

يعتمد ىذا المنيج عمى المعمومات والحقائؽ عف موضوع معيف المنيج الوصفي:  -

 ووضعيا في قالب محكـ ومكتمؿ.

يعتمد عمى إجراء دراسة متعمقة لكؿ جزئية مف جزئيات البحث، فال المنيج التحميمي:  -

يكتفي بالعرض والتجميع، ويشمؿ ذلؾ بالطبع اآلراء الفقيية واالتفاقيات الدولية والقوانيف 

مية بخصوص أثار النموذجية والقوانيف الوطنية وجيود المنظمات الدولية والييئات التحكي

 رد المحكـ.  طمب

ويعتمد ػ ليس فقط ػ عمى إجراء تتابع تسمسمي منطقي لمبحث العممي، المنيج المقارن:  -

جراء  وذلؾ بعرض المسألة المراد بحثيا " رد المحكـ " عمى القواعد العامة في التحكيـ وا 

لدولية والقوانيف دراسة تحميمية ليا، ثـ عرض المسألة ذاتيا عمى االتفاقيات والييئات ا

جراء دراسة تحميمية ليا، ولكف باإلضافة إلى ذلؾ  الوطنية والنموذجية والقواعد الوطنية وا 

فإنو يقوـ بإجراء مقارنة عممية تطبيقية عمى ىذه الدراسات لحؿ ىذه المسألة مع التركيز 
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ة عمى التطبيقات القضائية الوطنية والدولية بخصوص المسألة، مع بياف رأي الباحث

 الشخصي في ذلؾ عند المقتضى. 

وألن المنيج الوصفي والمنيج التحميمي ليسا بمتعارضين بل متكاممين، فإننا سوف 

نستخدميما معًا عن طريق تفسير ودراسة المعمومات التي يتم تجميعيا ووضعيا وتحميميا عند 

استخدام المنيج المقارن بيدف إيضاح حقيقة األمور أو إظيار المواطن التي تتطمب تدخل 

 المشرع. 
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 الفصل الثاني 

 النظام القانوني لرد المحكم 

المحكـ عندما يمارس اختصاصو وصواًل لحؿ النزاع، يجب أف تتوافر فيو شروط حددتيا  

االتفاقيات الدولية والقوانيف المختمفة ذات العالقة بالتحكيـ ولوائح مراكز التحكيـ حتى يستطيع القياـ 

يستطيع أف يمارس اختصاصاتو أو يحددىا مف تمقاء نفسو بالميمة التحكيمية، باإلضافة إلى أنو ال 

بؿ يستمدىا أساسًا مف اتفاؽ األطراؼ أو النظاـ القانوني الذي يتفؽ األطراؼ عمى تطبيقو، إذ أنيـ 

غالبًا ما يحيموف في اتفاقيـ إلى تطبيؽ نظاـ مركز أو قانوف تحكيـ في بمد معيف. كما أف المحكـ 

، ـز بالعديد مف الواجبات التي تقع عمى عاتقو اعتبارًا مف أوؿ إجراء يتخذعندما يؤدي عممو فإنو يمت

 القراروحتى مرحمة صدور  وىو اإلفصاح عف كؿ ما مف شأنو التاثير في حيدتو واستقاللو،

التحكيمي. ومف أبرز ىذه الواجبات المساواة بيف األطراؼ والحياد الكامؿ وعدـ االنحياز وااللتزاـ 

األطراؼ، ومتى تجاوز ىذه الواجبات أو خرج عنيا فإف مسمكو ىذا يؤدي إلى رده أو بما اتفؽ عميو 

كضمانات لممحتكميف في مواجية المدنية  عزلو أو إقالتو بؿ قد يوقعو ذلؾ تحت طائمة المسؤولية

 . (1)المحكـ

 -وبناًل عمى ذلك؛ سيتم تقسيم ىذا الفصل إلى المباحث التالية: 

 المبحث األول: التعريف بالمحكم وشروط تعيينو 

 المبحث الثاني: مفيوم مبدأ الحياد واالستقالل وماىية الرد

 المبحث الثالث: أسباب رد المحكم ونطاقو
                                                           

 .  129-128سنتكمـ عف المسؤولية المدنية لممحكـ بشٍئ مف التفصيؿ الحقًا، أنظر ص (1)
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 المبحث األول: التعريف بالمحكم وشروط تعيينو.

نما عرؼ ىيئة التحكيـ في الم ادة الثانية لـ يعرؼ المشرع األردني المحكـ بصورة مباشرة، وا 

بأنيا:" الييئة المشكمة مف محكـ واحد أو أكثر  (1)1007لسنة  17مف قانوف التحكيـ األردني رقـ 

 لمفصؿ في النزاع المحاؿ إلى التحكيـ وفؽ أحكاـ ىذا القانوف".

لذلؾ لزامًا عمينا ىنا أف نورد تعريؼ المحكـ لغويًا وفقييًا، ومف ثـ نبيف الطبيعة القانونية 

ثـ نعرج عمى كيفية تعييف المحكـ والشروط الواجب توافرىا فيو، وضمانات أطراؼ خصومة لعممو، 

التحكيـ في مواجية المحكـ، وصواًل لضمانة رد المحكـ، التي سننطمؽ منيا لبقية الدراسة، لذا 

  -سنتولى دراسة ىذا المبحث في المطمبيف التالييف:

 القانونية لعممو.المطمب األول: تعريف المحكم والطبيعة 

أثار الفقو والقضاء جداًل في محاولة تحديد  وقدتعددت تعريفات المحكـ في المغة والفقو،  

 -الفرعيف التالييف: فيىذا المطمب  سنتناوؿوعميو   ؿ المحكـ،الطبيعة القانونية لعم

 الفرع األول: تعريف المحكم.

في المغة، لكف رغـ تعددىا تتشابو في  وردت تعريفات عدة لممحكـ: أواًل: تعريف المحكم لغةً 

 المعنى إلى حد كبير، نورد منيا ما يمي:

و"تحكـ" في األمر حكـ فيو وفصؿ برأي نفسو مف غير أف  المحكم بالفتح الحكم والفاصل: .4

 .(1)يبرز وجيًا لمحكـ وتصرؼ فيو وفؽ مشيئتو، و"حكـ" حكمو واله وجعمو حكماً 

                                                           

 . 16/7/2111، تاريخ 2821، الصفحة 4496المنشور في الجريدة الرسمية، العدد رقـ (1)
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و"حكمو" في مالو "تحكيمًا" إذا جعؿ إليو الحكـ فيو. يقاؿ: َحكـ  الحكم: بفتحتين الحاكم: .9

فالنًا عما يريد، و"َحكـ" فالنًا في الشيء واألمر جعمو حكمًا واحتكـ الخصماف إلى الحاكـ 

 . (2)رفعا خصومتيما إليو و"الحاكـ" مف نصب لمحكـ بيف الناس وجمعو "ُحكاـ"

عدة تعريفات لممحكـ في االصطالح، لكف رغـ تعددىا  وردتثانيًا: تعريف المحكم في االصطالح: 

 تتشابو في المعنى إلى حد كبير، نورد منيا ما يمي:

( بما نصيا: " ىو 7111أحالت مجمة األحكاـ العدلية في تعريؼ المحكـ إلى المادة )  .4

الذات الذي نصب وعيف مف قبؿ السمطاف ألجؿ فصؿ وحسـ الدعوى والمخاصمة الواقعة 

توفيقًا ألحكاميا المشروعة"، وىذا ىو القاضي ويجمعو مع المحكـ االختصاص  بيف الناس

نما يختاره الخصوـ  .(3)بالفصؿ في النزاع ولكنو ال يعينو السمطاف وا 

المحكـ ىو شخص يتمتع بثقة الخصـو أولوه عناية الفصؿ في خصومة قائمة بينيـ، وقد  .9

 .(4)ز ذلؾ لمقياـ بميمتويتـ تعيينو مف جانب المحكمة إذا كاف التشريع يجي

المحكـ ىو مف يؤدي رأيو الفني والقانوني في القضية المعروضة عميو باختيار أطراؼ  .2

النزاع عند وقوع النزاع أو قبمو عند إبراـ االتفاؽ نفسو، والمحكـ يشمؿ الفرد وكذلؾ ىيئة 

 .   (1)التحكيـ، فيي تصدر بالنياية حكمًا فاصاًل في النزاع

                                                                                                                                                                          

المجمػػد األوؿ، الطبعػػة الثانيػػة، بيػػروت، بػػاب (. المحػػيط، معجػػـ المغػػة العربيػػة، 4551المجمػػي وآخػػروف، أديػػب)( 1)
 "ح".

 (. مختار الصحاح، مطبعة الحمبي، القاىرة، باب "ح". 4551الرازي، اإلماـ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر)( 2)

، عقػػد التحكػػيـ فػػي الشػػريعة والقػػانوف، الطبعػػة األولػػى، المكتػػب اإلسػػالمي، بيػػروت(. 2112)العػػوا، فاطمػػة محمػػد( 3)
 .252ص

، (. التحكيـ االختياري واإلجباري، الطبعة الخامسة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية.2111أبو الوفا،احمد)( 4)
 .   153ص
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الشخص الذي يمنحو المتخاصماف سمطة الفصؿ في خصومتيما لثقتيـ فيو أو المحكـ ىو  .1

 .(2)ىو شخص يعيد إليو بالفصؿ في النزاع المعروض عمى التحكيـ بحكـ ممـز

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لعمل المحكم.

 تكتنؼ طبيعة عمؿ المحكـ الكثير مف الجدؿ والغموض، فكاف لزامًا عمى الباحثة محاولة

تحديدىا، وتبرز أىمية تحديدىا في معرفة أمور ىامة مثؿ القانوف الواجب التطبيؽ عمى إجراءات 

التحكيـ وكيفية معاممة حكـ التحكيـ بعد صدوره مف حيث إلزاميتو وتنفيذه، بؿ ومعرفة موقؼ 

القضاء الوطني وعالقتو بالتحكيـ مف حيث المساعدة والرقابة عمى التحكيـ وبخاصة في نطاؽ 

ثار الجدؿ بيف نوعيف مف النظريات حوؿ الطبيعة القانونية لعمؿ المحكـ، جراءات رد المحكـ. وقد إ

 -أال وىي:

 البند األول: النظريات األحادية. 

 -ىما:  ىذه النظريات عمى نوعيف 

  

                                                                                                                                                                          

تشكيؿ ىيئات التحكيـ" وفقًا لقانوف التحكيـ األردني والقانوف المقارف"، رسالة  (.2115عربيات، خالد أحمد) (1)
 .31ص عماف ، ماجستير، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا،

دكتوراه، جامعة عيف شمس،  أطروحة(. مسئولية المحكـ "دراسة مقارنة"، 2116حسني، وفاء فاروؽ)( 2)
 .12، صاإلسكندرية، مصر
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 أواًل: نظرية الطبيعة التعاقدية لعمل المحكم )النظرية العقدية(.

النظرية إلى أف مصدر التحكيـ ىو عقد التحكيـ وىو عقد مف تستند ىذه أساس ىذه النظرية: 

عقود القانوف الخاص، واعتبره البعض عقدًا رضائيًا ممزمًا لمجانبيف مف عقود المعاوضة، ويدمج 

أنصار ىذه النظرية "حكـ التحكيـ" في اتفاؽ التحكيـ، فالتحكيـ يقوـ عمى عمؿ مف المحتكميف ىو 

كـ ىو الفصؿ في النزاع بقرار ممـز لطرفيو، ومف ثـ فاتفاؽ التحكيـ اتفاؽ التحكيـ وعمؿ مف المح

يستغرؽ عممية التحكيـ برمتيا، وأخيرًا يرى أنصار ىذه النظرية أف أحكاـ التحكيـ الصادرة ليست 

نما تستعير ىذه األحكاـ أثارىا مف إرادة األطراؼ المحتكميف، فعندىـ ماداـ أف  أحكامًا قضائية وا 

 .(1)عمى أساس إرادة األطراؼ فإف لو طابع تعاقديالتحكيـ يقـو 

 االنتقادات التي وجيت ليذه النظرية: 

أف أنصار ىذه النظرية ركزوا عمى الجانب اإلرادي في خصومة التحكيـ، رغـ أف ىذه  .4

ف كاف وليد إرادة الخصـو  اإلرادة ال تكفي في ذاتيا لبناء ىذا النظاـ المتميز، فالتحكيـ وا 

إال أنو يفرض عمييا متى أنصبت في الشكؿ المحدد قانونًا، ويؤكد ذلؾ أنو ال يجوز عزؿ 

                                                           

.       27-26، ص(. الطبيعة القانونية التفاؽ التحكيـ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية2113التحيوي، محمود السيد)( 1)
لتحكيـ نوع مف القضاء؟، بحث منشور في مجمة الحقوؽ الكويتية، العدد األوؿ (. ىؿ ا1993راغب، وجدي) -

(. دراسة تحميمية في التحكيـ وطبيعتو القانونية مقارنًة 2119الميداوي، عمي أحمد) -.133، ص17والثاني، السنة 
، جامعة اإلسكندرية، بالفقو اإلسالمي، بحث منشور في مجمة الحقوؽ لمبحوث القانونية واالقتصادية، كمية الحقوؽ

 . 145العدد األوؿ، ص
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تفاؽ الخصوـ جميعًا وال يجوز ردىـ إال في حدود النطاؽ الذي يرسمو المحكميف إال با

 .(1)المشرع، وبذلؾ ال يمكف القوؿ بالطبيعة العقدية لحكـ التحكيـ

بموجب ىذه النظرية تعذر تكييؼ نوع العالقة العقدية التي تربط المحكـ باألطراؼ، فمع  .9

التحكيـ إال أنو يجب عدـ التسميـ بوجود اتفاؽ بيف األطراؼ عمى عرض نزاعيـ عمى 

الخمط بيف ىذا االتفاؽ وبيف التحكيـ ككؿ، والعقد ال يعتبر جوىر التحكيـ بدليؿ عدـ 

وجوده في التحكيـ اإلجباري، كما أف المحكميف ال يعينوف دائمًا باتفاؽ األطراؼ إذ قد يتـ 

 .  (2)ذلؾ عف طريؽ المحكمة المختصة أو عف طريؽ مركز التحكيـ

مف أنو يسود في الفقو والقضاء والقانوف والمعاىدات الدولية ولوائح مراكز عمى الرغـ  .2

التحكيـ مبدأ خضوع اإلجراءات لقانوف اإلرادة إال أنو يقتضي المجوء لمراكز التحكيـ 

اإلذعاف لإلجراءات المقررة في لوائحيا، كما أف المشرع في قوانيف التحكيـ ىو الذي يحدد 

 .(3)ضي أماـ المحكـاإلجراءات األساسية لمتقا

 ثانيًا: نظرية الطبيعة القضا ية لعمل المحكم )النظرية القضا ية(.

                                                           

، قانوف التحكيـ في النظرية والتطبيؽ، الطبعة األولى، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية (.2117فتحي) والي، (1)
(. التحكيـ في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، الطبعة األولى، 2114عمر، نبيؿ إسماعيؿ) -.    51ص

 .191المرجع السابؽ، صالتحكيـ االختياري واإلجباري،  أبو الوفا، -.32دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ص

(. المركز القانوني لممحكـ في التحكيـ التجاري الدولي " دراسة مقارنة بيف 2111السراجي، زكريا محمد)( 2)
-.266، صدكتوراه، جامعة عيف شمس، اإلسكندرية، مصر أطروحةالتشريعات الوضعية والفقو اإلسالمي"، 

عة الثانية، منشأة المعارؼ، (. التحكيـ والتصالح في ضوء الفقو والقضاء، الطب2111الشواربي، عبد الحميد)
 .29ص اإلسكندرية.

المرجع السابؽ، ص  التحيوي، الطبيعة القانونية التفاؽ التحكيـ،( أنظر تفصياًل بخصوص ىذه اآلراء النقدية: 3)
، المرجع التحكيـ والتصالح الشواربي،-.25-24، المرجع السابؽ، صحسني، مسئولية المحكـ -وما بعدىا. 194

 .36-35، المرجع السابؽ، صتشكيؿ ىيئات التحكيـ عربيات،-.29السابؽ، ص
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تمثؿ ىذه النظرية االتجاه الغالب في الفقو، ويبدأ أصحاب ىذه النظرية مف أساس ىذه النظرية: 

و التنبيو إلى أف تحديد طبيعة نظاـ مف النظـ إنما يعتمد عمى معايير موضوعية تتعمؽ بأصؿ وظيفت

ذا كاف التحكيـ يقـو  وليس عمى معايير عضوية أو شكمية تتعمؽ بشخص مف يؤدي ىذه الوظيفة. وا 

بالوظيفة ذاتيا التي يقوـ بيا قضاء الدولة وىي حسـ النزاع وتحقيؽ العدالة بيف المتنازعيف، فإنو 

اٍض يكتسب بالضرورة الطبيعة القضائية. وينظر أصحاب ىذه النظرية إلى المحكـ عمى أنو ق

بمعنى الكممة وأنو يؤدي ميمة قضائية وأف العمؿ الصادر عنو ىو حكـ بمعنى الكممة يتمتع بكافة 

واستنفاذه لطرؽ الطعف، الخصائص التي يتمتع بو غيره مف األحكاـ، إذ أنو يحوز بمجرد صدوره 

 . (1)أي يصبح حكمًا نيائياً و حجية األمر المقضي ب

  -االنتقادات التي وجيت ليذه النظرية:

أف النظرية القضائية ال تستقيـ مع طبيعة التحكيـ وذلؾ ألف القضاء سمطة عامة مف  .4

سمطات الدولة ال يتوالىا إال القاضي الذي يمثؿ الدولة فيما يصدره مف أحكاـ، فالمحكـ 

 ال يستند إلى ما يدعـ القاضي مف حصانة ودواـ واستقرار.

يخضع لنظاـ قانوني مغاير لذلؾ الذي يخضع لو القاضي مف حيث  إف المحكـ .9

صالحيتو ومسؤوليتو وسمطتو، فال يشترط في المحكـ ما يشترط في القاضي مف حيث 

السف والجنسية والمؤىالت، وال يكوف مرتكبًا لجريمة إنكار العدالة إذا امتنع عف أداء 

نما يخضع لمقواعد العامة لممسؤولية المد  نية.  عممو، وا 

                                                           

(. التحكيـ في العالقات الخاصة الدولية، الطبعة األولى، دار 1998) الجماؿ، مصطفى وعبد العاؿ، عكاشة( 1)
 راغب، -.197المرجع السابؽ، صأبو الوفا، التحكيـ االختياري واإلجباري،  -.41، صالفكر الجامعي، اإلسكندرية

. 27-26، المرجع السابؽ، صحسني، مسئولية المحكـ -.134المرجع السابؽ، صلتحكيـ نوع مف القضاء؟، ىؿ ا
 .38، المرجع السابؽ، صتشكيؿ ىيئات التحكيـ عربيات، -
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إف المحكـ ال يتقيد بالقانوف دائمًا، كما ىو الحاؿ في التحكيـ بالصمح، فوظيفة المحكـ  .2

الحقيقية ىي وظيفة اجتماعية واقتصادية سممية بحتة ىي حؿ النزاع بالقانوف وبغير 

القانوف عمى نحو يضمف استقرار العالقات بيف أطراؼ النزاع في المستقبؿ. أما وظيفة 

 .(1) نونية بحتو تتمثؿ في حماية الحقوؽ والمراكز القانونيةالقاضي فيي قا

 البند الثاني: النظريات الثنا ية.

 -ىذه النظريات كذلؾ عمى نوعيف ىما: 

 أواًل: نظرية الطبيعة المختمطة لعمل المحكم.

يؤيد غالبية الفقو الطبيعة المختمطة لمتحكيـ وعمؿ المحكـ، فيو عقدي بالنظر أساس ىذه النظرية: 

إلى الوجوه التي تشتؽ مف أصؿ التحكيـ وىو العمؿ اإلرادي لألطراؼ، وىو قضائي بالنظر إلى 

كوف الحكـ الذي ينتيي إليو يمـز األطراؼ بقوة تختمؼ عف مجرد القوة الممزمة لمعقد. فأصحاب ىذه 

ظروف إلى التحكيـ في أساسو وجوىره تصرؼ إرادي عمى أنو ينطمؽ نحو تحقيؽ ىدؼ النظرية ين

داد العمؿ القضائي.لذا يؤدي إلى تحريؾ نظاـ تتفاعؿ فيو عناصر ذات طبيعة مغايرة تدخؿ في ع

                                                           

السراجي،  -.31، المرجع السابؽ، صالشواربي،التحكيـ والتصالح( أنظر تفصياًل بخصوص ىذه اآلراء النقدية: 1)
الميداوي، التحكيـ وطبيعتو القانونية، المرجع السابؽ،  -.275-274، المرجع السابؽ، صلممحكـ المركز القانوني

قانوف  والي، -. 34-33عمر، التحكيـ في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابؽ، ص -.1ىامش 146ص
 .54-53المرجع السابؽ، ص التحكيـ في النظرية والتطبيؽ،
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فيذه النظرية تجعؿ عمؿ المحكـ يحتؿ موقعًا وسطًا بيف الطبيعة التعاقدية والطبيعة القضائية، 

 .(1)عتراؼ بالطبيعة القضائية لمحكـ لما بعد صدور األمر بتنفيذهفيتراخى اال

 -االنتقادات التي وجيت ليذه النظرية:

أف أنصار نظرية الطبيعة المختمطة لعمؿ المحكـ ال يتفقوف فيما بينيـ حوؿ الحد  .4

الزمني الذي يغير التحكيـ مف طبيعتو العقدية إلى طبيعتو القضائية، فبعضيـ يؤكد أف 

التحكيـ ىو بمثابة نظاـ مختمط يبدأ باتفاؽ ثـ يصير إجراء ثـ ينتيي بقضاء ىو قرار 

ف اعتبرت عقدًا قبؿ أمر  التحكيـ، والبعض األخر يذىب إلى أف قرارات التحكيـ وا 

 التنفيذ إال أنيا تصبح بيذا األمر بمثابة الحكـ القضائي.

حد زمني فاصؿ بيف كؿ مف تكمف نقطة الضعؼ في ىذه النظرية في محاولتيا إيجاد  .9

الطابع العقدي والطابع القضائي لمتحكيـ، خالفًا لمواقع في بروز ىذيف الطابعيف معًا 

 عند االتفاؽ عمى التحكيـ وحتى االنتياء منو بتنفيذ حكـ المحكـ.

ال يكفي لتحديد طبيعة عمؿ التحكيـ القوؿ بأنو يبدأ باتفاؽ ثـ ينتيي بحكـ قضاء،  .2

تحكيـ عقد تترتب عميو نتائج تتجاوز في أىميتيا وخطورتيا أي عقد فاعتبار اتفاؽ ال

أخر، فيو إف تشابو مع العقد في أمور إال أنو يختمؼ عنو في أمور أخرى. كما أف 

اعتبار حكـ التحكيـ بمثابة حكـ قضائي يتجاىؿ وجود اختالفات رئيسية بيف الحكميف، 

                                                           

الميداوي، التحكيـ وطبيعتو القانونية،  -.135المرجع السابؽ، ص، ؟مف القضاءراغب، ىؿ التحكيـ نوع ( 1)
أبو الوفا، التحكيـ االختياري  -.36-35، المرجع السابؽ، صحسني، مسئولية المحكـ -.147المرجع السابؽ، ص

 .    224المرجع السابؽ، صواإلجباري، 
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عمؿ المحكـ بأنو اتفاؽ وقضاء متى فمجرد التشابو مع العقد والقضاء ال يكفي لوصؼ 

 .(1)اشتمؿ عمى ما يميزه عنيا

 ثانيًا: نظرية الطبيعة المستقمة لعمل المحكم.

يذىب أنصار ىذه النظرية إلى أف التحكيـ يمثؿ وسيمة لحؿ المنازعات دوف أساس ىذه النظرية: 

ية مستقمة تتأتى مف كونو أداه أف يكوف تصرفًا قانونيًا أو عماًل قضائيًا، وأنو ذو طبيعة خاصة وذات

خاصة تحقؽ اليدؼ الذي يسعى إليو الخصوـ وىو السعي إلى العدالة عمى أسس تختمؼ عف 

المفيوـ التقميدي ليا، فالتحكيـ عندىـ نظاـ قانوني يمكف األطراؼ مف حؿ نزاعيـ بغير طريؽ 

اثيؽ دولية مف معاىدات القضاء، نظاـ ال يجد مأواه في قوانيف الدوؿ فحسب، بؿ في غيرىا مف مو 

 .(2)وقرارات لمنظمات دولية وفي أنظمة لوائح ىيئات التحكيـ الدائمة

 -االنتقادات التي وجيت ليذه النظرية:

أنو لـ ينكر أنصار ىذه النظرية الطبيعة المركبة لنظاـ التحكيـ بوصفو قضاًء إراديًا أو   .4

عماًل قضائيًا ومف ثـ يجمع بيف الطابع اإلرادي والقضائي بيف جنباتو، والواقع أف المحكـ 

نما يطبؽ  ليس ممزمًا بأف يطبؽ عمى النزاع المعروض عميو ما تتجو إليو إرادة األطراؼ وا 

د الموضوعية التي تحكـ النزاع، كما أنو ال تؤدي التطورات التي يمر بيا التحكيـ القواع

 وانطوائو تحت لواء القضاء عمى فقداف التحكيـ لذاتيتو المستقمة.

                                                           

المرجع ، التحكيـ في العالقات الخاصة الدولية، خروأ الجماؿ( أنظر تفصياًل بخصوص ىذه اآلراء النقدية: 1)
عمر، التحكيـ  -.281-279، المرجع السابؽ، صالسراجي، المركز القانوني لممحكـ -وما بعدىا. 44السابؽ، ص

 .36في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابؽ، ص

، تشكيؿ ىيئات التحكيـ عربيات، -.35-34صعمر، التحكيـ في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابؽ،  (2)
 .48المرجع السابؽ، ص
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ما قيؿ مف إثبات صفة القاضي لممحكـ ىو األخر تكذبو قواعد القانوف التي تخضع  .9

 مسؤوليتو وسمطاتو وردة وعزلو.المحكـ لنظاـ قانوني مغاير لنظاـ القاضي مف حيث 

قد ، كما أف الرأي القائؿ بعدـ جواز إعماؿ القواعد العامة لمقضاء عمى خصومة التحكيـ  .2

استندإلى وجود فراغ تشريعي دفع بالفقو والقضاء إلى االسترشاد بقواعد األصوؿ المدنية 

يختمؼ في جوىره  والمرافعات، أما بعد صدور قوانيف التحكيـ التي أتت بتنظيـ إجرائي ال

عف التنظيـ القضائي، ومف ثـ فإف الطابع القضائي لتنظيـ إجراءات خصومة التحكيـ 

 .(1)أصبح أصياًل وليس مأخوذًا بالقياس

 البند الثالث: وجية نظر الباحثة حول الطبيعة القانونية لعمل المحكم

مؿ المحكـ، بعد عرض الباحثة لمنظريات واآلراء السابقة الخاصة بتحديد طبيعة ع 

واالنتقادات الموجية إلييا، وجدت الباحثة أنيا جميعيا متفقة عمى مفيوـ موحد لمتحكيـ ولممحكـ 

 رغـ احتداـ االختالؼ بينيا حوؿ طبيعة التحكيـ وطبيعة عمؿ المحكـ.

تكمف صعوبة التحديد كوف طبيعة التحكيـ وعمؿ المحكـ تنصب عمى عممية مركبة ومعقدة  

حكيـ وتكويف ىيئاتو وسير خصومتو وما قد يطرأ عمييا مف عوارض وحتى صدور تبدأ باتفاؽ الت

الحكـ وتنفيذه ومياجمتو عف طريؽ رفع دعوى بطالف أو االعتراض عمى أمر تنفيذ الحكـ، ولذلؾ 

تنعدـ النتائج القانونية الختالؼ وجيات النظر الفقيية في ىذا المجاؿ، إال أنو مف المسمـ بو أف 

 ـ أو حاوؿ تنظيـ خصومة التحكيـ في إطار متكامؿ في قوانيف التحكيـ.المشرع قد نظ

                                                           

. 155المرجع السابؽ، ص، ؟راغب، ىؿ التحكيـ نوع مف القضاء( أنظر تفصياًل بخصوص ىذه اآلراء النقدية: 1)
، حسني، مسئولية المحكـ -وما بعدىا. 376المرجع السابؽ، ص التحيوي، الطبيعة القانونية التفاؽ التحكيـ، -
 .   44مرجع السابؽ، صال
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لذلؾ ترى الباحثة لزامًا عمييا االعتراؼ بالطبيعة الخاصة والذاتية المستقمة لعممية التحكيـ  

وطبيعة عمؿ المحكـ، مع االعتراؼ نوعًا ما بطبيعتو المختمطة، حيث أف الطبيعة المختمطة 

المحكـ ما ىي إال بداية لالعتراؼ بالطبيعة الخاصة والذاتية المستقمة لمعممية لمتحكيـ وبالتالي عمؿ 

 التحكيمية وبالتالي عمؿ المحكـ. 

 المطمب الثاني: تعيين المحكم وضمانات المحتكمين في مواجيتو.

األصؿ أف األمر متروؾ لحرية األطراؼ في اختيار المحكميف، ولكف قد تحدث المماطمة  

مف أحد الطرفيف باختياره لممحكـ أو ال يتـ االتفاؽ عمى تعييف المحكـ أصاًل، وىنا يبرز دور 

وفؽ إجراءات رسميا القانوف لذلؾ، ىذا بالنسبة لمتحكيـ الخاص أو القضاء الوطني في التعييف، 

)الوطني(. أما بالنسبة لمتحكيـ المؤسسي وىو ذلؾ التحكيـ الذي تتواله ىيئات أو مراكز دولية الحر 

جراءات موضوعة سمفًا كاالتفاقيات الدولية أو القرارات المنشئة  أو وطنية متخصصة وفقًا لقواعد وا 

في طريقة اختيار ، فإف قواعد ىذه الييئات أو المراكز تختمؼ فيما بينيا (1)ليذه الييئات أو المراكز

 وتعييف المحكميف. 

وبالمقابؿ ىنالؾ مجموعة مف الضمانات لممحتكميف في مواجية المحكـ لضماف حيدتو 

 واستقاللو في حاؿ أف خرج بعممو عف مسمؾ الحيده واالستقالؿ.

 -سيتـ تناوؿ ىذا المطمب في الفرعيف التالييف:

 الفرع األول: تعيين المحكم والشروط الواجب توافرىا فيو. 

                                                           

(. المحكـ التجاري الدولي "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة الموصؿ، 2115الناصري، مصطفى ناطؽ ) (1)
 .61العراؽ، ص
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في التحكيـ الخاص أو الحر  سيتـ تناوؿ ىذا الفرع في بنديف  األوؿ لبياف كيفية تعييف المحكـ

 -، والثاني لبياف الشروط الواجب توافرىا في المحكـ، كما يمي:وكذلؾ في التحكيـ المؤسسي

  البند األول: تعيين المحكم.

( منو 8وف التحكيـ األردني حدد الشخص الذي يحؽ لو المجوء إلى التحكيـ في المادة )قان

ال يجوز االتفاؽ عمى التحكيـ إال لمشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يممؾ التصرؼ في  " بقوليا:

 . (1)حقوقو،..."

قانوف  ( مف8أكدت عمى ذلؾ محكمة التمييز األردنية بقوليا: " يستفاد مف المادة )وقد 

ال يجوز االتفاؽ عمى التحكيـ إال لمشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يممؾ التحكيـ والتي تنص)

التصرؼ في حقوقو وال يجوز التحكيـ في المسائؿ التي ال يجوز فييا الصمح(، وفيما يتعمؽ 

تباري بالشخص الطبيعي فيتوجب أف يكوف متمتعًا باألىمية وليس محجورًا عميو، أما الشخص االع

 .(2)فيتوجب أف يكوف لو األىمية إلبراـ العقد إال إذا كاف محجورًا عميو"

أف يقوـ األطراؼ باختيار المحكميف فاألمر  فيو األصؿي أو الوطني في التحكيـ الداخم

متروؾ لحرية األطراؼ، ولكف قد تحدث المماطمة مف أحد الطرفيف باختياره لممحكـ أو ال يعيف 

المحكـ أصاًل، وىنا يبرز دور القضاء الوطني في التعييف، وىذا ما جاءت بأحكامو تفصياًل المادة 

بموجب ىذا النص، ومنعًا ألية إعاقة و  .1007ة لسن 17( مف قانوف التحكيـ األردني رقـ 71)

                                                           

 . 1994لسنة  27( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 11( وتقابميا المادة )1)

)منشورات مركز  6/11/2111يئة خماسية( تاريخ )ى 1783/2111قرار محكمة التمييز األردنية )حقوؽ( رقـ  (2)
 عدالة(
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مسؤولية التدخؿ لمقياـ بأي  (1)تحدث في عممية التشكيؿ، أناط المشرع األردني بالمحكمة المختصة

عمؿ أو إجراء عند تقاعس أحد األطراؼ أو المحكميف المختاريف أو الغير عمى القياـ بو، فإذا لـ 

اختمفوا حوؿ اإلجراءات أو غير ذلؾ فإف المحكمة ىي  يتفؽ المحتكموف عمى اختيار المحكـ أو

، فإذا ما عينت المحكمة محكمًا أو أكثر المحكـ بناء عمى طمب أحد الخصوـ التي تقـو باختيار

فإف القانوف يشترط أف يكوف عدد مف تعينيـ المحكمة مساويًا لمعدد المتفؽ عميو بيف الخصوـ أو 

ََ لو مكماًل
يؿ ىيئة التحكيـ ىو دور إجرائي بحت يستيدؼ مجرد الحيمولة ، ودور القضاء في تشك(2)

                                                           

محكمة االستئناؼ التػي يجػري ضػمف ( مف قانوف التحكيـ األردني  فإف المحكمة المختصة ىي 2حسب المادة )( 1)
 دائرة اختصاصيا التحكيـ ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى اختصاص محكمة استئناؼ أخرى في المممكة.

لطرفي التحكيـ االتفاؽ عمى اختيار المحكميف وعمى كيفية وتاريخ اختيارىـ فإذا أ. فنصت ىذه المادة عمى أنو:"  (2)
 لـ يتفقا عمى غير ذلؾ تتبع اإلجراءات التالية:

 إذا كانت ىيئة التحكيـ تتكوف مف محكـ واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينو بناًء عمى طمب أحد الطرفيف. -1

ذا -2 كانت ىيئة التحكيـ مشكمة مف ثالثة محكميف يعيف كؿ طرؼ محكمًا ويتفؽ المحكماف المعينػاف عمػى تعيػيف  وا 
المحكـ الثالػث، فػإذا لػـ يعػيف أحػد الطػرفيف محكمػو خػالؿ الخمسػة عشػر يومػًا التاليػة لتسػممو طمبػًا بػذلؾ مػف الطػرؼ 

لثالث خالؿ الخمسة عشػر يومػًا التاليػة لتػاريخ تعيػيف اآلخر، أو إذا لـ يتفؽ المحكماف المعيناف عمى اختيار المحكـ ا
آخرىما تتولى المحكمة المختصػة تعيينػو بنػاًء عمػى طمػب أي مػف الطػرفيف وتكػوف رئاسػة ىيئػة التحكػيـ لممحكػـ الػذي 

 اختاره المحكماف المعيناف أو الذي عينتو المحكمة. 

كانػػػت ىيئػػػة التحكػػػيـ مشػػػكمة مػػػف أكثػػػر مػػػف ثالثػػػة  ( مػػػف ىػػػذه الفقػػػرة إذا2تتبػػػع اإلجػػػراءات المػػػذكورة فػػػي البنػػػد ) -3
 محكميف.

ذا خالؼ أحد الطرفيف إجراءات المحكميف التي اتفقا عمييا، أو لػـ يتفقػا عمػى كيفيػة القيػاـ بتمػؾ اإلجػراءات، أو ب.  وا 
ي ىػذا لـ يتفؽ المحكماف المعيناف عمى أمر مما يجب االتفاؽ عميو، أو إذا تخمؼ الغير عػف أداء مػا عيػد بػو إليػو فػ

 الشأف تتولى المحكمة المختصة بناًء عمى طمب أي مف الطرفيف القياـ باإلجراء أو بالعمؿ المطموب.

تراعي المحكمة في المحكـ الذي تختاره الشروط التي يتطمبيا ىذا القانوف وتمؾ التي اتفؽ عمييا الطرفاف، . ج
 ."لقرار قاباًل لمطعف فيو بأي مف طرؽ الطعفوتصدر قرارىا باختيار المحكـ عمى وجو السرعة، وال يكوف ىذا ا

مع اختالؼ طفيؼ في المدد، حيث أنو في القانوف  1994( مف قانوف التحكيـ المصري لعاـ 17وتقابميا المادة )
المصري عمى الطرؼ الذي استمـ طمبًا مف الطرؼ األخر بتعييف محكـ القياـ بذلؾ خالؿ ثالثيف يومًا وىي مدة 
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دوف توقؼ إجراءات التحكيـ المتفؽ عميو مف الطرفيف بسبب عدـ التوصؿ إلى اختيار ىيئة التحكيـ 

وال بد مف اإلشارة إلى أف طمب تعييف  وال يتطرؽ بتاتًا إلى النواحي الموضوعية في اتفاؽ التحكيـ.

 .   (1)قدـ لممحكمة المختصةيطمب المحكـ يتـ بصورة 

كذلؾ مف الشروط التي ينبغي عمى الخصـو أو عمى المحكمة مراعاتيا عند قياميا بالتعييف 

وترية ىيئة التحكيـ كقاعدة مستقرة في أغمب قوانيف التحكيـ في العالـ، حيث نصت  أف تراعي

فاؽ عمى عدد المحكميف، فإف /أ( مف قانوف التحكيـ األردني عمى أنو في حالة عدـ االت71المادة )

العدد يكوف ثالثة، واختيار ثالثة محكميف يؤكد عمى ضماف عدـ االختيار السيئ المفرد، ولكف 

بالطبع يجوز لألطراؼ أف يتفقوا عمى عدد المحكميف سواًء قبؿ إثارة النزاع أو بعده، فإذا ما اتفقوا 

  . (2)عمى عددىـ فيجب عمى المحكمة أف تمتـز بيذا العدد

                                                                                                                                                                          

مدة الخمسة عشر يومًا الواردة في القانوف األردني ىي مدة كافية، فكاف النص األردني أفضؿ  طويمة، في حيف أف
 بتقصير ىذه المدة رغبًة مف مشرعنا في تقصير اإلجراءات وسرعة الفصؿ مراعاًة لطبيعة التحكيـ. 

تجاري الدولي، (. دور القاضي في التحكيـ ال2119البطاينة، عامر فتحي) ( أنظر تفصياًل بيذا الخصوص:1)
(. النظاـ العاـ 2112الرفاعي، أشرؼ) -وما بعدىا. 79، صالطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف

والقانوف الواجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ في العالقات ذات العنصر األجنبي "دراسة فقيية قضائية مقارنة"، 
(. النظاـ القانوني لييئة التحكيـ، 2113النوايسة، عامر مد اهلل) -.34-33دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ص

، تشكيميا وردىا، ومسؤوليتيا في القانوف األردني "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة مؤتو، الكرؾ، األردف
األردني، (. والية القضاء عمى حكـ التحكيـ في ظؿ قانوف التحكيـ 2112السيايدة، نشأت) -وما بعدىا.     26ص

، التحكيـ في العالقات وأخر الجماؿ -وما بعدىا 41، صرسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األوسط، عماف، األردف
 .189-188المرجع السابؽ، صالخاصة الدولية، 

الرفاعي، النظاـ العاـ والقانوف  -.86، المرجع السابؽ، ص  البطاينة، دور القاضي في التحكيـ التجاري الدولي( 2)
، دور المحكـ في خصومة التحكيـ، الطراونة-.55الواجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ ، المرجع السابؽ، ص

 .37المرجع السابؽ، ص
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وكما قمنا فإف قاعدة وترية ىيئة التحكيـ تعد مف القواعد المستقرة في قوانيف التحكيـ الوطنية 

والدولية، لذلؾ فإف أي اتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ يعتبر مخالفًا لمنظاـ العاـ، فحتى لو أجاز قانوف 

قد يستكمؿ . وكذلؾ (1)اإلجراءات المختص تعييف عدد زوجي مف المحكميف كاف ىذا التحكيـ باطالً 

المحكماف المعيناف العدد الوتري لتعييف محكـ رئيسي أو أف تقوـ المحكمة باستكماؿ ىذا العدد 

 .(2)وتعييف المحكـ الرئيسي

في تطبيؽ ذلؾ  قضت محكمة استئناؼ عماف النظامية األردنية بأنو: " يستفاد مف أحكاـ و 

تشكيؿ ىيئة التحكيـ بإحدى أف  1007لسنة  17مف قانوف التحكيـ رقـ  71و 71المادتيف 

الطريقتيف األولى بقياـ الخصوـ باختيار ىيئة التحكيـ والثانية بتدخؿ القضاء بتشكيؿ ىيئة التحكيـ 

مف خالؿ طمب يقدـ لممحكمة المختصة والتي تصدر قرارىا بتشكيؿ ىيئة التحكيـ عمى النحو 

النزاع اتفقا عمى أف يتولى فض  إذا كانت ىيئة التحكيـ مف محكـ واحد أي أف أطراؼ -7 التالي:

النزاع بينيما محكـ واحد ولـ يتفقا عمى تسميتو تقوـ المحكمة بتسميتو وتعيينو بناء عمى طمب 

أما في حاؿ إذا كاف االتفاؽ بيف الطرفيف بأف الخالؼ بينيما يحاؿ إلى التحكيـ ولـ  -1أحدىما. 

 . (3)محكميف ثالثة محكميف"يتضمف اتفاقيما عمى تحديد عدد المحكميف فيكوف عدد ال

                                                           

( مف قواعد اليونستراؿ، 11، والمادة )1976( مف قواعد األمـ المتحدة لمقانوف التجاري لعاـ 5أنظر: المادة ) (1)
( مف قانوف 15( مف قانوف المرافعات الفرنسي، والمادة )1453/أ( مف قانوف التحكيـ األردني، والمادة )14والمادة )

 التحكيـ المصري.

( مف قانوف المرافعات المدنية الفرنسي، حيث جاء فييا:" إذا عيف الطرفاف 1454ىذا ما نصت عميو المادة )( 2)
المحكميف بعدد زوجي، فإف محكمة التحكيـ تستكمؿ بمحكـ يتـ اختياره وفقًا لما اتفؽ عميو الطرفاف، وأما إذا لـ 

 ئيس المحكمة البدائية".يوجد ىذا االتفاؽ بواسطة المحكميف المعينيف، في حاؿ عدـ اتفاقيما يتـ التعييف بواسطة ر 

)منشورات  26/1/2111)ىيئة ثالثية( تاريخ  212/2111قرار محكمة استئناؼ عماف النظامية )حقوؽ( رقـ  (3)
 مركز عدالة(
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نصت األنظمة التحكيمية المختمفة عمى  وكذلؾ يجب قبوؿ المحكـ لميمتو كتابًة، حيث

ذلؾ صراحًة، ورغـ اتفاقيـ عمى ضرورة قبوؿ المحكـ ميمة التحكيـ إال أنيا قد اختمفت فيما بينيا 

في كيفية ىذا القبوؿ، فمنيا ما استوجب أف يكوف القبوؿ كتابًة، كما فعؿ المشرع األردني في الفقرة 

ومنيا يكوف قبوؿ المحكـ القياـ بميمتو كتابًة (، ( مف قانوف التحكيـ األردني ) 71)ج( مف المادة )

لكتابة المتقدمة ألنيا شرط ما اشترط الكتابة لمجرد إثبات القبوؿ وال يترتب أي بطالف إذا لـ تتوافر ا

إلثبات قبوؿ المحكـ وليست شرط لصحة التحكيـ أو صحة إجراءاتو، ومف الجائز إثبات قبوؿ 

 . (1)المحكـ لمتحكيـ باإلقرار أو اليميف الحاسمة

( مػػػف قػػػانوف التحكػػػيـ األردنػػػي  فػػػإف الحكػػػـ 71كػػػذلؾ كمػػػا جػػػاء فػػػي الفقػػػرة)ج( مػػػف المػػػادة )

المحكميف ال يكوف قاباًل لمطعف فيو بأي طريؽ مف طرؽ الطعف. وىذا الصادر مف المحكمة بتعييف 

ما أكدت عميو محكمة التمييز األردنيػة فػي حكػـ حػديث ليػا حػيف قضػت: " يعتبػر القػرار االسػتئنافي 

المتضػػمف تعيػػيف محكػػـ وحسػػب قػػانوف التحكػػيـ مػػف القػػرارات القطعيػػة غيػػر القابمػػة لمطعػػف فييػػا أمػػاـ 

 . (2)محكمة التمييز"

أما في القػانوف الفرنسػي  فػإف تػدخؿ المحكمػة القضػائية لممسػاعدة فػي تشػكيؿ ىيئػة التحكػيـ 

 الفرنسػػي المدنيػػة  ( مػػف قػػانوف المرافعػػات7111ممحػػوظ فػػي التحكػػيـ الػػداخمي الفرنسػػي فػػي المػػادة )

أمػػػا فػػػي تحكػػػيـ الحػػػاالت بالنسػػػبة لمتحكػػػيـ الػػػدولي. ( منػػػو 7181وفػػػي المػػػادة ) 7810الجديػػػد لعػػػاـ 

ة فال بد مف تدخؿ المحكمة ألف ليس ىنالؾ مف يعيف المحكميف إذا تخمؼ طرؼ عف تعيػيف الخاص
                                                           

، السراجي، المركز القانوني لممحكـ -.225المرجع السابؽ، ص قانوف التحكيـ في النظرية والتطبيؽ، والي، (1)
 .51ف، التحكيـ في الفقو والقانوف المقارف، المرجع السابؽ، صحسي -.319المرجع السابؽ، ص

)منشورات مركز 11/4/2114)ىيئة عادية( تاريخ 318/2114قرار محكمة التمييز األردنية )حقوؽ( رقـ ( 2)
 .عدالة(
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 .(1)محكمو أو تعذر تعييف المحكـ الثالث

فسنقـو بتسميط الضػوء عمػى بعػض التحكيـ المؤسسي  تعييف المحكميف في أما بخصوص و 

 .سألة اختيار المحكميفقواعد المراكز التحكيمية البارزة في العالـ وبياف أحكاـ قواعدىا مف م

أف ىيئػػة  7/7/7881النافػػذة فػػي  نالحػػظ فػػي قواعػػد غرفػػة التجػػارة الدوليػػة فػػي بػػاريس حيػػث

التحكػػيـ ومحكمػػة التحكػػيـ المنبثقتػػاف عػػف غرفػػة التجػػارة الدوليػػة تتمتعػػاف بسػػمطات واسػػعة فػػي تعيػػيف 

المحكميف حتى لو اتفؽ االطراؼ عمى عدد المحكميف وتسميتيـ، إذ ال يعدو كوف ذلؾ مجرد اقتراح 

فػػي اختيػػار محكمػػييـ وعػػددىـ، وفػػي يحتػػاج إلػػى تثبيػػت وتصػػديؽ مػػف قبػػؿ الييئػػة، ولألطػػراؼ حريػػة 

حاؿ عدـ االتفاؽ تعيف المحكمة محكمًا منفردًا لمفصػؿ فػي النػزاع مػا لػـ يتبػيف أف الخػالؼ يسػتدعي 

( يومػػًا مػػف تػػاريخ 71لحمػػو تعيػػيف ثالثػػة محكمػػيف، ففػػي ىػػذه الحالػػة يعػػيف المػػدعي محكمػػو خػػالؿ )

( يومػػًا مػػف مػػف 71و كػػذلؾ خػػالؿ )اسػػتالمو تبميػػم المحكمػػة بػػالتعييف، ويعػػيف المػػدعى عميػػو محكمػػ

. كػذلؾ فػي حػاؿ اتفػاؽ الطػرفيف عمػى (2)تاريخ استالمو التبميم الخاص بالتعييف الذي قاـ بو المدعي

ذا لػػـ يػػتـ االتفػػاؽ  حػػؿ النػػزاع عػػف طريػػؽ محكػػـ واحػػد، فيجػػوز االتفػػاؽ عميػػو لغػػرض إقػػرار تعيينػػو، وا 

 . (3)عميو تعينو المحكمة

نػػدف لمتحكػػيـ الػػدولي  فالمبػػدأ ىػػو إعطػػاء الحريػػة لطرفػػي النػػزاع أمػػا بالنسػػبة لقواعػػد محكمػػة ل
                                                           

جراءات التحكيـ وفقًا لنظاـ غرفة التجارة الدولية، 1993أبو الميؿ، إبراىيـ الدسوقي) (1) ث منشور في بح(. قواعد وا 
 .84، ص الثانياف األوؿ و العدد السابعة عشرة،مجمة الحقوؽ، جامعة الكويت ، الكويت، السنة 

عمى أنو: " إذا لـ  1998( مف نظاـ تحكيـ غرفة التجارة الدولية بباريس لعاـ 2مف المادة ) 5حيث نصت الفقرة ( 2)
التحكيـ تعيف محكمًا واحدًا إال إذا بدا ليا أف النزاع يبرر يكف الطرفاف قد اتفقا عمى تحديد عدد المحكميف، فإف ىيئة 

كذلؾ راجع الفقرة  -تعييف ثالثة محكميف، فممطرفيف في ىذه الحالة ميمة ثالثيف يومًا ليقـو كؿ منيما بتعييف محكـ". 
 .1998( مف نظاـ تحكيـ غرفة التجارة الدولية بباريس لعاـ 2مف المادة ) 8

 .1998( مف نظاـ تحكيـ غرفة التجارة الدولية بباريس لعاـ 2المادة ) مف 3راجع الفقرة  (3)
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الختيار محكمييـ، ومػف ثػـ يػتـ إرسػاؿ إسػـ المرشػح مػف قبػؿ طرفػي النػزاع لممحكمػة لكػي تعينػو مػف 

قبميا، ألف محكمة لندف ىي وحدىا فقط التي تعيف المحكـ بعد أف تستطمع عف وضعو الميني لكي 

ح مػػف قبػػؿ طرفػػي النػػزاع لممحكػػـ المختػػار، تقػػـو المحكمػػة باختيػػار ، وعنػػد عػػدـ الترشػػيتسػػمح بتعيينػػو

 . (1)المحكـ مف قبميا

تفاقيػػة العربيػػة أمػا بخصػػوص المركػػز العربػػي لمتحكػػيـ التجػػاري والػذي تػػـ إنشػػائو بموجػػب االو 

، حيػػث أشػػػارت االتفاقيػػػة بقيػػػاـ المركػػز بإعػػػداد قائمػػػة بأسػػػماء 7811لمتحكػػيـ التجػػػاري الػػػدولي لعػػػاـ 

المعػػروفيف بنػػزاىتيـ ومػػف رجػػاؿ القضػػاء والقػػانوف ومػػف ذوي الخبػػرة العاليػػة واالختصػػاص المحكمػػيف 

واإلطالع الواسع في مجاؿ التجارة والماؿ والصناعة، ويتمتعػوف بػاألخالؽ العاليػة والسػمعة الحسػنة، 

ف كانت ىذه القوائـ غير ممزمة لألطراؼ فيحؽ71/7وىذا ما نصت عميو المادة )  ( مف االتفاقية، وا 

أف ىيئػػة التحكػػيـ مػػف االتفاقيػػة ( 71جػاء فػػي الفقػػرة األولػػى مػػف المػادة )كػػذلؾ  .(2)ليػـ االسػػتعانة بيػػا

( منيػػا 71تتػػألؼ مػػف ثالثػػة أعضػػاء، ويجػػوز لمطػػرفيف االتفػػاؽ عمػػى محكػػـ واحػػد، وحػػددت المػػادة )

 .(3)إجراءات تعييف المحكميف في حاؿ عدـ اتفاؽ األطراؼ

، 7817أما عف االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األمػواؿ العربيػة فػي الػدوؿ العربيػة لعػاـ 

التي مف خالليا تػـ تشػكيؿ محكمػة االسػتثمار العربػي، فقػد نصػت المػادة الثانيػة مػف ممحػؽ االتفاقيػة 

ثػر، عمى اإلجراءات المتعمقة بتعييف المحكميف، وقد تركت لألطراؼ حريػة اختيػار محكػـ واحػد أو أك

                                                           

 .1998( مف قواعد تحكيـ محكمة لندف لمتحكيـ لعاـ 7راجع المادة ) (1)

(. التحكيـ التجاري الدولي " دراسة مقارنة "، الجزء الخامس، الطبعة األولى، 2116سامي، فوزي محمد ) (2)
الناصري، المحكـ التجاري الدولي، المرجع السابؽ،  -.143، صلمنشر والتوزيع، عماف، دار الثقافة الثانياإلصدار 

  .64ص

  .1987( مف االتفاقية العربية لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ 18-15( راجع المواد )3)
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ونصت الفقرة الثالثػة منيػا عمػى أنػو إذا لػـ يقػـ الطػرؼ األخػر أو إذا لػـ يتفػؽ المحكمػاف عمػى تعيػيف 

المحكػػـ المػػرجح )الػػرئيس( خػػالؿ المػػدة المحػػددة تتكػػوف ىيئػػة التحكػػيـ مػػف محكػػـ واحػػد أو أي عػػدد 

فػػردي مػػف المحكمػػيف بيػػنيـ محكػػـ مػػرجح، ويحػػؽ الي طػػرؼ أف يطمػػب تعييػػنيـ مػػف جانػػب األمػػيف 

 . (1)العاـ لجامعة الدوؿ العربية، وتعد جامعة الدوؿ العربية ىنا سمطة تعييف

 طمػبأحكاـ خاصػة فػي التحكػيـ المؤسسػي بالنسػية لمجيػة المختصػة بفصػؿ  أخيرًا  ىنالؾو  

رد المحكـ وكذلؾ بالنسبة لإلجراءات المطبقة ومدى االتفاؽ عمييا، وسنأتي عمى بيانيا تفصياًل فػي 

 .(2)الدراسة مواضع الحقة مف 

دارتو إلى شخص معنوي، ولكف ىؿ و  ال نزاع في جواز إسناد ميمة اإلشراؼ عمى التحكيـ وا 

صدار الحكـ فيكوف  يجوز االتفاؽ عمى أف يتولى الشخص المعنوي ذاتو ميمة الفصؿ في النزاع وا 

 ىو محؿ االعتبار في الحكـ الصادر دوف الشخص الطبيعي الذي نظر الخصومة بالفعؿ وأصدر

 الفعؿ؟؟

اختمؼ الرأي في ذلؾ  حيث يرى البعض أنو ال يوجد ما يمنع مف أف يكوف الشخص 

المعنوي محكمًا بمعنى أف يتولى ميمة التحكيـ مف خالؿ ممثميو وينسب إليو في النياية حكـ 

التحكيـ ويكوف ىو المسئوؿ عنو، وفي تقديرىـ إف اختيار الشخص المعنوي محكمًا مف شأنو أف 

. بينما يرى البعض األخريحفظ لمق ػ وىو الراي الذي  ائميف بميمة التحكيـ استقالليـ عف الخصـو

عدـ جواز أف يكوف الشخص المعنوي محكمًا، بمعنى أف ينسب حكـ التحكيـ إليو تؤيده الباحثة ػ 

                                                           

  .66الناصري، المحكـ التجاري الدولي، المرجع السابؽ، ص (1)

.           88-86رد المحكـ في التحكيـ المؤسسي: أنظر الحقًا، ص أما بخصوص الجية المختصة بفصؿ دعوى( 2)
 .99وبخصوص اإلجراءات المطبقة في التحكيـ المؤسسي: أنظر الحقًا، ص -



36 
 

 
 

فيكوف محؿ االعتبار في إصدار الحكـ ىو ىذا الشخص ال الشخص الطبيعي الذي قاـ بتحقيؽ 

عداد الحكـ فييا، فإذا اتفؽ الطرفاف عمى أف يكوف الشخص المعنوي محكمًا بيذا الخصومة وا  

المعنى كاف االتفاؽ باطاًل، وىـ يستندوف في ذلؾ إلى عنصر الثقة الذي ينبغي أف يتوافر بيف 

 .    (1)المحكـ والمحتكميف معًا ال يتوافر إال لمشخص الطبيعي وحده

 ىا في المحكمالبند الثاني: الشروط الواجب توافر 

مف وقت اختياره والكفاءة يشترط في المحكـ ما يشترط في القاضي مف االستقالؿ والحياد  

، وكقاعدة عامة يتعيف أف تتوافر في المحكـ المؤىالت والقدرات الشخصية القراروحتى صدور 

، وال سرع وقتأداء ميمة حسـ النزاع بأ كالذكاء وسرعة الفيـ والقدرة عمى االستنباط التي تمكنو مف

بد مف أف تتوافر في المحكـ صفات أخالقية وسموكية كالصدؽ واألمانة والعفة مف أف تمتد يده إلى 

 . (2)الرشوة أو التحيز إلى جانب دوف األخر

وعميو  فقد جاءت بعض االتفاقيات العربية والدولية بشأف التحكيـ وراعت أىمية توافر  

الجوانب والصفات األخالقية في المحكـ وخصوصًا وأنو يقوـ بمينة ليا قدسيتيا التي ال تقؿ أىمية 

( مف اتفاقية تسوية 11عف مينة الطبيب والقاضي والمحامي والميندس، حيث جاءت المادة )

تنص عمى:" إف  1007لعاـ االستثمار بيف الدوؿ العربية المضيفة لالستثمارات العربية  منازعات

المحكميف المقيديف في قوائـ التحكيـ يجب أف يكونوا مف األشخاص المشيود ليـ بحسف الخمؽ"، 

                                                           

المرجع السابؽ، ، التحكيـ في العالقات الخاصة الدولية، وأخر الجماؿ( أنظر تفصياًل بخصوص ىذه اآلراء : 1)
 .151، المرجع السابؽ، صالدولي التحكيـ التجاري سامي، -. 614ص

(. المحكموف )دراسة تحميمية إلعداد المحكـ(، دار أبو 2112النمر، أبو العال عمي والجداوي، أحمد قسمت)( 2)
أثر النظاـ العاـ عمى اتفاؽ التحكيـ "دراسة (. 2112)مناحي خالد، الياجري -.22، صالمجد لمطباعة، القاىرة

 .159، ص دكتوراه، جامعة عيف شمس، اإلسكندرية، مصر أطروحة، مقارنة"
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عمى  7811عات االستثمار لعاـ ( مف اتفاقية واشنطف بشأف تسوية مناز 71وكذلؾ نصت المادة )

حكميف المقيديف في قوائـ المركز يجب أف يكونوا مف ذوي األخالؽ"، كما ذىبت اتفاقية " المأف:

قبؿ مباشرة عماف العربية لمتحكيـ إلى أبعد مف ذلؾ كمو  فنصت عمى ضرورة أف يؤدي المحكموف 

عي القانوف الواجب التطبيؽ وأف " أقسـ باهلل العظيـ أف أحكـ بالعدؿ وأف أرامياميـ القسـ التالي:

 . (1)ميمتي بأمانة ونزاىة وتجرد" أودي

أىـ  1007لسنة  17( مف قانوف التحكيـ األردني رقـ 71( و)71قد حددت المادتيف ) 

يتبيف أف ىنالؾ شروطًا يجب  استقراء ىذه النصوصمف و ، (2)الشروط الواجب توافرىا في المحكـ

أف تتوافر في المحكـ وىي شروط جاءت بنص القانوف، وبالتالي فإف أي محكـ ال تتوافر فيو ىذه 

الشروط يكوف حكمو معرضًا لإلبطاؿ مف خالؿ رفع دعوى بطالف حكـ التحكيـ بناًء عمى ىذا 

في المحكـ وأثارت جداًل فيما  التجارييف ، بؿ وىنالؾ شروطًا أخرى تطمبيا الفقو والقضاء(3)السبب

 بينيـ بيف مؤيد ومعارض. 

عمى أية حاؿ  سنتناوؿ الشروط التي تطمبيا القانوف والتي ينبغي عمى المحكمة مراعاتيا 

                                                           

 .1987( مف اتفاقية عماف العربية لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ 14/2( المادة )1)

تشكؿ ىيئة التحكيـ باتفاؽ الطرفيف مف محكـ واحد أو أكثر، فإذا لـ  -أ (:14المادة )" فقد نصت ىاتيف المادتيف عمى أنو:( 2)
ال كاف التحكيـ باطاًل. -ب لمحكميف كاف العدد ثالث.يتفقا عمى عدد ا  - إذا تعدد المحكموف وجب أف يكوف عددىـ وترًا، وا 

ال يجوز أف يكوف المحكـ قاصرًا أو محجورًا عميو أو محرومًا مف حقوقو المدنية بسبب الحكـ عميو بجناية أو  -أ (:15المادة )
ال يشترط أف يكوف المحكـ مف جنس محدد أو جنسية  -ب دَّ إليو اعتباره.بجنحة مخمة بالشرؼ أو بسبب شير إفالسو ولو رُ 

يكوف قبوؿ المحكـ القياـ بميمتو كتابًة ويجب عميو أف  -ج معينة إال إذا اتفؽ طرفا التحكيـ أو نص القانوف عمى غير ذلؾ.
( مف قانوف التحكيـ 16ا: المادة )وتقابمي ".يفصح عند قبولو عف أي ظروؼ مف شأنيا إثارة شكوؾ حوؿ حيدتو أو استقاللو

 ( مف قانوف التحكيـ اليمني.21المادة ) -. 1994لسنة  27المصري رقـ 

( مف قانوف التحكيـ األردني، حالة 49حيث أنو مف حاالت الطعف بالبطالف عمى حكـ التحكيـ حسب أحكاـ المادة ) (3)
 تشكيؿ ىيئة التحكيـ أو تعييف المحكميف عمى وجو مخالؼ لمقانوف أو التفاؽ الطرفيف.
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  -مع الشروط األخرى في النقاط التالية:

أي قانونو  يشترط في المحكـ أف يكوف كامؿ األىمية طبقًا لقانونو الشخصي أواًل: أىمية المحكم:

وبالتالي لـ تشترط قوانيف التحكيـ حدًا أدنى لسف المحكـ كما في القاضي، فيكفي أف يكوف ، الوطني

فالتحكيـ والية عمى الغير ولذا يمـز أف يكوف متمتعًا باألىمية القانونية بأف أكمؿ ثمانية عشرة سنة. 

ال كاف حكمو باطاًل، ويجيز مف لو تمؾ الوالية كامؿ األىمية، فال يجوز تعييف الصغير  محكمًا وا 

قانوف التحكيـ األردني لمطرفيف بأف يمجئوا إلى المحكمة إذا رفض المحكـ القياـ بالميمة أو كاف 

غير حائز األىمية القانونية، ويعتبر ىذا الشرط متعمقًا بالنظاـ العاـ فال يجوز لمخصوـ االتفاؽ عمى 

 .  (1)عكس ذلؾ

ىمية المدنية التي تخضع لمقانوف الشخصي عند الفرد ليكوف محكمًا، لكف ال يكفي توافر األ 

إنما يمـز توافر شروط أخرى ىي شروط صالحيتو لممارسة العمؿ القضائي، فينبغي مراعاة القيود 

الواردة في التشريعات الوطنية المختمفة وىو ما نص عميو المشرع األردني، فينبغي أف ال يكوف 

رًا عميو أو محرومًا مف حقوقو المدنية أو مفمسًا، فيذه الشروط تتعمؽ المحكـ قاصرًا أو محجو 

باالختصاص بالتحكيـ وليا أثرىا في صحة الحكـ أو بطالنو، وىي بيذه المثابة تخضع لمقانوف 

. ومف ناحية أخرى  إذا كاف المجنوف أو السفيو أو ذو الغفمة ال يممؾ (2)الذي يحكـ اإلجراءات

                                                           

ألولى، المكتب الجامعي (. التحكيـ في الفقو والقانوف المقارف، الطبعة ا2111حسيف، محمد أحمد شحاتة) (1)
 -.86المرجع السابؽ، ص البطاينة، دور القاضي في التحكيـ التجاري الدولي،  -.48الحديث، اإلسكندرية، ص
المرجع السابؽ،  والي،قانوف التحكيـ في النظرية والتطبيؽ، -.77، المرجع السابؽ، صحسني، مسئولية المحكـ

 .232ص

، رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األوسط، المحكـ في خصومة التحكيـدور  (.2111)عيسى بادي، الطراونة(2)
 -.86التجاري الدولي، المرجع السابؽ، ص البطاينة، دور القاضي في التحكيـ -.35، صعماف، األردف

 .58، المرجع السابؽ، صالشواربي،التحكيـ والتصالح-.151، المرجع السابؽ، صسامي،التحكيـ التجاري الدولي



39 
 

 
 

تـ توقيع الحجر عميو، فإنو مف باب أولى ال يممؾ أف يحكـ في حقوؽ  التصرؼ في حقوقو إذا

 .  (1)غيره

المشرع األردني قد أضاؼ قيدًا أخرًا عمى تعييف المحكـ وىو أف ال  فإفباإلضافة إلى ذلؾ  

يكوف قد أشير إفالسو حتى ولو كاف قد تـ رد اعتباره إليو. عمى عكس الحاؿ في قانوف التحكيـ 

ًَ المصري الذي  وترى . (2)أجاز لمشخص الذي أشير إفالسو ورد إلية اعتباره أف يعيف محكمَا

الباحثة أف موقؼ المشرع األردني ىنا محمودًا، فالشخص الذي يتـ إشيار إفالسو في مرحمة ما، 

  سيكوف وضعو المادي يشكؾ بحيدتو واستقاللو في مراحؿ الحقة.

: استقالل المحكم وحياده: أي وجوب إفصاح المحكم عند قبولو ميمة التحكيم عن أية ثانياً 

( مف قانوف 71) حسب منطوؽ الفقرة )ج( مف المادة :تثير الشك في حياده واستقاللوقد ظروف 

، فإنو يجب لكي يمتـز بالقياـ بميمة اختير شخص عضوًا في ىيئة التحكيـإذا ما التحكيـ األردني 

أف يكوف قد قبؿ القياـ بيا كتابة، كما يجب عميو أف يكشؼ عف أي مالبسات أو ظروؼ التحكيـ 

تشكؾ في استقاللو أو حيدتو، وال يتولى ميمة التحكيـ إال إذا قبؿ األطراؼ المحتكموف ذلؾ بعد 

سنكتفي بيذا القدر ونعود لمتفصيؿ بخصوص حياد المحكـ واستقاللو في و . (3)عمميـ بما أعمنو

 المبحث التالي مف ىذا الفصؿ.  

                                                           

، وأخر النمر -.39الرفاعي، النظاـ العاـ والقانوف الواجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .49حسيف، التحكيـ في الفقو والقانوف المقارف، المرجع السابؽ، ص -.25، المرجع السابؽ، صالمحكموف

( مف قانوف التحكيـ 16( مف المادة )2الفقرة ) -( مف قانوف التحكيـ األردني.15راجع الفقرة )أ( مف المادة ) (2)
 المصري.

حسيف، التحكيـ في الفقو  -.91، المرجع السابؽ، صالبطاينة، دور القاضي في التحكيـ التجاري الدولي (3)
 .98، المرجع السابؽ، ص، المحكموفوأخر النمر -.51والقانوف المقارف، المرجع السابؽ، ص
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فاألصؿ أنو ال يجوز أف يكوف أحد الخصوـ محكمًا، : أال يكون لممحكم مصمحة في النزاع، ثالثاً 

ة مف النظاـ ألف العدالة ال تقر أف يكوف الشخص الواحد حكمًا وخصمًا في ذات الوقت، وىذه قاعد

العاـ وفقًا لما ذىب إليو الرأي الراجح في الفقو، بؿ ويضيفوف بأنو ال يمكف أف يستفيد المحكـ مف 

الحكـ الصادر مف خالؿ أداء ميمتو، فال يجوز أف يكوف المحكـ دائف أو كفيؿ أو ضامف في نزاع 

أو المساىـ في شركة  تحكيمي أحد أطرافو المديف أو المضموف أو المكفوؿ، بؿ وال يجوز لمشريؾ

 .(1)أف يكوف محكمًا في نزاع بيف تمؾ الشركة والغير

فيما إذا كان يشترط فيمن يتم تعيينيم كمحكمين االنتمال إلى جنس معين أو  مسألة رابعًا:

 ؟؟.  جنسية معينة أو ىل يشترط فييم أن يكونوا حاصمين عمى مؤىالت معينة

ال يشترط  ( مف قانوف التحكيـ األردني عمى أنو: "71)بتداًء تنص الفقرة )ب( مف المادة إ

أف يكوف المحكـ مف جنس محدد أو جنسية معينة إال إذا اتفؽ طرفا التحكيـ أو نص القانوف عمى 

مف المتفؽ عميو أنو ال يوجد ما يمنع مف تعييف امرأة كمحكـ إال إذا اتفؽ األطراؼ و غير ذلؾ". 

السابقة مف جواز واز أو المنع باستثناء ما ورد في الفقرة ، فمـ يرد نص بالج(2)عمى خالؼ ذلؾ

 . (3)االتفاؽ عمى الجنس أو أف يرد نص قانوني بذلؾ

وبخصوص اشتراط مؤىالت معينة في شخص المحكـ  ذىب اتجاه في الفقو إلى أنو ليس 

ىنالؾ ما يمنع مف أف يكوف المحكـ غير متخصص وال خبرة لو في موضوع النزاع أو جاىاًل 

                                                           

المرجع ، دور المحكـ في خصومة التحكيـ، الطراونة -.48مرجع السابؽ، ص، ال، المحكموفوأخر النمر( 1)
 .65حسيف، التحكيـ في الفقو والقانوف المقارف، المرجع السابؽ، ص -.38السابؽ، ص

 .58، المرجع السابؽ، صعربيات،تشكيؿ ىيئات التحكيـ-.98، المرجع السابؽ، صحسني، مسئولية المحكـ (2)

 . 1994لسنة  27( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 27)( وتقابميا المادة 3)
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لمقانوف، ويجوز أف يكوف المحكـ جاىاًل لغة الخصوـ فيو يحكـ مف واقع األوراؽ المقدمة إليو ولو 

. بينما ذىب اتجاه أخر مف الفقو إلى أف أعضاء ىيئة التحكيـ المختارة لمفصؿ في (1)كانت مترجمة

ف لـ يكونوا مف رجاؿ القانوف فإنو يجب عمى األقؿ أف يكونوا متخصصيف في  المنازعة النزاع وا 

في حيف أف ىنالؾ بعض التشريعات التي تشترط شروطًا معينة فيمف يتولى  .(2)التي يفصموف بيا

ميمة التحكيـ  مثاؿ ذلؾ ما اشترطو المشرع اإلسباني مف استمزاـ كوف المحكـ مف المحاميف 

ذىب نظاـ  ، وكذلؾ(3)المزاوليف إذا كاف المحكـ ممزمًا بالفصؿ في النزاع بمقتضى أحكاـ القانوف

التحكيـ السعودي إلى أنو:" يشترط في المحكميف أف يكونوا مف ذوي الخبرة، حسني السيرة 

 وىذه الشروط لـ يرد فييا نصوص خاصة في قانوف التحكيـ األردني. والسموؾ".

  فإف المشرع األردني في قانوف أما بخصوص اشتراط أن يكون المحكم من جنسية معينة 

مؤداه أنو ال يشترط في المحكـ جنس معيف أو جنسية معينة، وبذلؾ ترؾ األمر التحكيـ جاء بنص 

، وىذا (4)لحرية األفراد في اختيار المحكـ مف أي جنسية كانت، وىذا ما يؤيده غالبية الفقو القانوني

ما جاء في معظـ التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية كقانوف التحكيـ المصري وقواعد لجنة 

 وف التجاري لألمـ المتحدة )اليونستراؿ(. القان

                                                           

البطاينة، دور القاضي في التحكيـ  -.154المرجع السابؽ، صأبو الوفا، التحكيـ االختياري واإلجباري، ( 1)
 .44المرجع السابؽ، ص، دور المحكـ في خصومة التحكيـ، الطراونة -.92، المرجع السابؽ، صالتجاري الدولي

، المرجع السابؽ، حسني، مسئولية المحكـ -.155، المرجع السابؽ، صالتحكيـ التجاري الدوليسامي، ( 2)
 .273أثر النظاـ العاـ عمى اتفاؽ التحكيـ، المرجع السابؽ، ص،الياجري -  .112ص

 .93-92، المرجع السابؽ، صالبطاينة، دور القاضي في التحكيـ التجاري الدولي ورد في: (3)

، المرجع السابؽ، حسني، مسئولية المحكـ -.168المرجع السابؽ، صتحكيـ االختياري واإلجباري، أبو الوفا، ال(4)
عربيات،تشكيؿ ىيئات -.89التجاري الدولي، المرجع السابؽ، ص البطاينة، دور القاضي في التحكيـ -.99ص

 .55السابؽ، ص حسيف، التحكيـ في الفقو والقانوف المقارف، المرجع -.59، المرجع السابؽ، صالتحكيـ
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لكف وجدت الباحثة أف ىنالؾ بعض االتفاقيات والقواعد الدولية تنص عمى عدـ تعييف 

المحكـ ممف يحمموف جنسية أحد أطراؼ النزاع، وذلؾ عندما يتـ تعيينو مف قبؿ سمطة التعييف، 

فقرة ىػ( نصت عمى:" تراعي سمطة  1في المادة ) 7811حيث أف قواعد لجنة األمـ المتحدة لعاـ 

التعييف وىي بصدد اختيار المحكـ االعتبارات التي مف شأنيا اختيار محكـ مستقؿ ومحايد، وأف 

تأخذ بعيف االعتبار أنو مف المستحسف أف يكوف المحكـ مف جنسية غير جنسية أحد أطراؼ 

 7811لتجاري الدولي لسنة ( مف االتفاقية العربية لمتحكيـ ا71النزاع". وكذلؾ نصت المادة )

المكتب مف مواطني أحد الطرفيف". ونجد أف ىذا  عمى:" ال يجوز أف يكوف المحكموف الذيف يعينيـ

ف كاف فيو ضمانًا  االتجاه في اشتراط عدـ تعييف المحكـ ممف يحمموف جنسية أحد أطراؼ النزاع، وا 

لممحتكميف قد تتدارؾ عدـ النص  لنوع مف الحيادية واالستقالؿ، إال أف وجود ضمانة رد المحكـ

 عمى ىذا الشرط في بعض األحياف. 
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 .الفرع الثاني: ضمانات المحتكمين في مواجية المحكم

بتعييف المحكـ وقبولو الميمة الموكمة إليو بإرادة األطراؼ، تبدأ إجراءات التحكيـ وفقًا 

ي يممؾ صالحيات واسعة لألصوؿ وتدخؿ الدعوى والنزاع موضوع التحكيـ تحت والية المحكـ الذ

إحراءات فاصاًل في النزاع. وخالؿ  قراراً وكاممة نحو السير بخصومة التحكيـ إلى حد بموغيا 

، مما لو أكبر األثر اتجاه واإلجراءاتلمحكـ سمسمة واسعة مف الصالحيات يمارس ا التحكيـ

مالكيف  الخصومةأطراؼ ، األمر الذي يستدعي أف يكوف خصومة التحكيـ واطراؼ الخصومة

لضمانات عممية فاعمة تكوف وسيمة بيدىـ لمواجية االنحراؼ أو التعنت أو سوء استخداـ 

المحكـ  لرد طمبيقدـ الصالحيات مف قبؿ المحكـ، لذا فمف حؽ المحتكـ صاحب المصمحة أف 

قا لتو إذا الذي تشوب حيدتو واستقاللو شائبة، كما يستطيع المحتكموف إنياء ميمة المحكـ وعزلو وا 

  -. وىذه الضمانات ىي:(1)اتفقا عمى ذلؾ

الكالـ ىنا ينطبؽ عمى المحكـ الفرد وعمى أعضاء ىيئة التحكيـ عند تعدد  رد المحكم: .7

أعضائيا، إذ يممؾ أي مف األطراؼ رد المحكـ أو الييئة ألسباب ووفؽ شروط حددىا 

أنو:" ال يجوز رد المحكـ إال ( مف قانوف التحكيـ األردني ب71القانوف، فقد جاء في المادة )

. وال شؾ أف نظاـ الرد ييدؼ إلى (2)إذا قامت ظروؼ تثير شكوكًا حوؿ حيدتو واستقاللو"

توفير نوعًا مف التوازف بيف حماية المحكـ مف جانب ومف جانب أخر توفير األسموب 

حياد أو  القانوني المناسب لحماية الخصوـ إذا ما تبيف ليـ أسباب مف شأنيا التأثير عمى

                                                           

، المرجع السابؽ، سامي،التحكيـ التجاري الدولي-.115، المرجع السابؽ، صعربيات، تشكيؿ ىيئات التحكيـ(1)
 .175، المرجع السابؽ، ص، المحكموفوأخر النمر-.237ص

 . 1994لسنة  27( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 18( وتقابميا المادة )2)
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استقالؿ المحكـ بعد اختياره وأثناء سير خصومة التحكيـ، ويعد عقوبة أدبية وطبيعية 

 .(1)الفتقاد المحكـ شرط الحياد واالستقالؿ

a.  سنكتفي ىنا بيذا القدر بخصوص رد المحكـ ػ منعًا لمتكرار ػ إذ أف موضوع رد

 المحكـ ىو جوىر دراستنا فيما سيأتي الحقًا مف مباحث وفصوؿ.

قد ال تتوافر في المحكـ أو ىيئة التحكيـ أسبابًا لمرد فال يقوـ بحقيـ أو  استبدال المحكم: .1

بحؽ أي منيـ شكوؾ حوؿ الحيادية والنزاىة واالستقالؿ، ولكف مع ذلؾ قد تكوف طريقة 

عمؿ الييئة مف شأنيا إلحاؽ الضرر باألطراؼ أو بأحدىـ، مف ذلؾ كوف الييئة متباطئة 

مة أو ال تبدي الجدية الالزمة أو أنيا ال تعمؿ بكفاءة بما ال يخدـ القضية في عمميا أو ميم

وبذلؾ فإف لألطراؼ حؽ عزؿ المحكـ  .(2)محؿ التحكيـ وال يحفظ حقوؽ ومصالح األطراؼ

ال يتـ إعماؿ  أو ىيئة التحكيـ أو أحد أطرافيا واستبدالو بغيره وذلؾ باالتفاؽ فيما بينيـ، وا 

 .(3)نوف التحكيـ األردني( مف قا78نص المادة )

a.  بذلؾ يحاؿ أمر الخالؼ بإرادة أحد األطراؼ إلى المحكمة المختصة التي تتولى

ىذا العزؿ، فإف تـ العزؿ وقفت سمطة المحكمة وتعود السمطة إلى أطراؼ النزاع 

                                                           

، المرجع السابؽ، سامي،التحكيـ التجاري الدولي -.168-176المرجع السابؽ، ص، ، المحكموفوأخر النمر( 1)
 .238ص

، عربيات،تشكيؿ ىيئات التحكيـ-.265-264، المرجع السابؽ، صالعوا، عقد التحكيـ في الشريعة والقانوف( 2)
 .121المرجع السابؽ، ص

ميمتو أو لـ يباشرىا أو انقطع عف أدائيا بما إذا تعذر عمى المحكـ أداء ( حيث نصت ىذه المادة عمى أنو:" 3)
يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيـ ولـ يتنح ولـ يتفؽ الطرفاف عمى عزلو، يجوز لممحكمة المختصة، 

 "األمر بإنياء ميمتو بناًء عمى طمب أي مف الطرفيف بقرار ال يقبؿ أي طريؽ مف طرؽ الطعف

 . 1994لسنة  27التحكيـ المصري رقـ  ( مف قانوف21وتقابميا المادة )
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ويجري استبداؿ المحكـ المعزوؿ بمحكـ جديد وفقًا لمطريقة التي عيف بيا سمفو 

( مف قانوف التحكيـ األردني التي نصيا: "إذا انتيت 10مادة )تطبيقًا ألحكاـ ال

ميمة المحكـ بإصدار حكـ برده أو عزلو أو تنحيو أو وفاتو أو عجزه أو ألي سبب 

آخر وجب تعييف بديؿ لو طبقًا لإلجراءات التي تتبع في اختيار المحكـ الذي 

 (.1)انتيت ميمتو"

إمعانًا لمطابع اإلرادي لمجوء إلى التحكيـ، ومف ذلؾ حرية األطراؼ في  إقالة المحكم: .1

إقالة المحكـ أو ىيئة  ألحد أطراؼ خصومة التحكيـ طمباختيار ىيئة التحكيـ، فإنو يحؽ 

واإلقالة ىي طمب فردي مف قبؿ أحد أطراؼ خصومة التحكيـ التحكيـ أو أحد أعضائيا، 

ذا وصالحية الفصؿ فيو لممحكمة المختصة،  بتنحي المحكـ عف نظر خصومة التحكيـ وا 

وفقًا  ذلؾ أف المشرع األردني ،تمت اإلقالة فال يكوف مف أثر عمى ما تـ مف إجراءات

ف ذكر التنحيو، وكذلؾ10ألحكاـ المادة )  ( مف قانوف التحكيـ األردني لـ يذكر اإلقالة وا 

ف نصوأثرىا اإلقالة تنص عمى حالةلـ  التشريعات المقارنة واالتفاقيات الدولية عمى  ت، وا 

بإبطاؿ كافة اإلجراءات السابقة التي قاـ بيا أو اشترؾ  واستبدالو وأثارىما، رد المحكـ حالة

 .(2)بيا

  

                                                           

 . 1994لسنة  27( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 21( وتقابميا المادة )1)

، المرجع السابؽ، ، المحكموفوأخر النمر -.123ص، المرجع السابؽعربيات، تشكيؿ ىيئات التحكيـ، ( 2)
 .171ص
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 المبحث الثاني: ماىية الرد ومفيوم مبدأ الحياد واالستقالل

فييا القضاء في التحكيـ، فالمحكمة تتدخؿ في رد  يتدخؿرد المحكـ ىو مف األمور التي  

المحكـ الذي يؤخذ عميو عدـ الحياد أو أية أمور تثير شكوكًا حوؿ حيدتو، ىذا وقد كانت النصوص 

غير واضحة في ىذا الشأف حيث كانت ىنالؾ مادة  7811لعاـ في قانوف التحكيـ األردني القديـ 

 1007المشرع األردني في قانوف التحكيـ الحالي لعاـ  ، في حيف جاء(1)واحدة في شأف رد المحكـ

ال يجوز  -( منو بأنو: " أ71بنصوص أكثر تفصياًل في ىذا الشأف، منيا ما نصت عميو المادة )

وال يجوز ألي مف طرفي  -رد المحكـ إال إذا قدمت ظروؼ تثير شكوكًا حوؿ حيدتو واستقاللو. ب

 .(2)في تعيينو إال لسبب تبيف لو بعد أف تـ ىذا التعييف" التحكيـ رد المحكـ الذي عينو أو اشترؾ

  -سنتولى دراسة ىذا المبحث في المطمبيف التالييف:وعميو   

 المطمب األول: تعريف رد المحكم وتمييزه عن رد القاضي والخبير

لقد حرص المشرع عمى ضماف حياد واستقالؿ كؿ مف القاضي والمحكـ إزاء النزاع  

، غير أف أسموب تحقيؽ ىذا الضماف يختمؼ في حالة المحكـ عنو في حالة أماموالمطروح 

القاضي اختالفًا بينًا ينبع في الحقيقة مف كوف المحكـ يقـو بمينة قضاء خاص بيف خصـو 

                                                           

عمى أنو: " إذا أساء المحكميف  1953لسنة  18رقـ  ( مف قانوف التحكيـ األردني القديـ11حيث نصت المادة )( 1)
أو الفيصؿ سموكو أو أىمؿ قصدًا العمؿ بمقتضى اتفاؽ التحكيـ بعد أف طمب إليو ذلؾ أحد الفريقيف كتابة يجوز 

 لممحكمة أف تقيمو وتعيف خمفًا لو إذا لـ يقـ بذلؾ الفريؽ الذي عينو أو المحكموف الذيف عينوه".

( مف القانوف 217/4( مف القانوف النموذجي، والمادة )12( مف قواعد اليونستراؿ، والمادة )11ة )تقابميا الماد( 2)
 ( مف القانوف اليمني.23( مف القانوف الكويتي، والمادة )18( مف القانوف التونسي، والمادة )22اإلماراتي، والمادة )
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وكذلؾ يختمؼ  .(1)معينيف، بينما القاضي يقـو بوظيفة قضاء عاـ ودائـ بيف الكافة دوف تحديد

ـ يقـو بوظيفة القضاء ويحسـ النزاع ورأيو مفروض عمى األطراؼ، بينما التحكيـ عف الخبرة  فالمحك

ال يكمؼ الخبير إال بمجرد إبداء الرأي فيما يطرح عميو مف مسائؿ وىذا الرأي ال يمـز الخصوـ وال 

 . (2)يمـز القاضي

لذلؾ سنتناوؿ في ىذا المطمب التعريؼ برد المحكـ، ثـ بياف أوجو تمييز رد المحكـ عف رد 

  -في الفرعيف التالييف:الخبير، و رد القاضي و 

 الفرع األول: تعريف رد المحكم.

أف يعبر أحد المحتكميف في خصومة التحكيـ عف إرادتو في عدـ  يقصد برد المحكـ :"

المثوؿ أماـ محكـ معيف في قضية معينة لتوافر احد األسباب التي حددىا القانوف وطبقًا لمنطاؽ 

. ويعرفو أحدىـ بأنو: "أسموب قانوني وضع لحماية الخصوـ مف احتماؿ (3)والشروط التي حددىا"

جور المحكـ الذي قامت عميو دالئؿ قوية تشير إلى عدـ حيدتو أو استقاللو أو إخاللو بالتزاماتو 

. وكذلؾ يقصد برد المحكـ: " ىو منعو مف النظر والفصؿ في القضية التحكيمية، بناًء (4)الجوىرية"

ات التي يوفرىا الخصوـ ألسباب يخشى أف تخرجو عف حياده، وىو إحدى الضمانعمى طمب أحد 

                                                           

إبراىيـ، والية القضاء عمى  -.99السابؽ، ص ، المرجعالتجاري الدولي البطاينة، دور القاضي في التحكيـ( 1)
 .23المرجع السابؽ، ص ،دور المحكـ في خصومة التحكيـ، الطراونة -.148المرجع السابؽ، ص التحكيـ،

 إبراىيـ، والية القضاء عمى التحكيـ، -.31المرجع السابؽ، ص ،دور المحكـ في خصومة التحكيـ، الطراونة(2)
 .33، المرجع السابؽ، صالشواربي،التحكيـ والتصالح -.141المرجع السابؽ، ص

دور المحكـ في خصومة التحكيـ الدولي الخاص، الطبعة األولػى، دار الثقافػة (. 2115)الصانوري، ميند أحمد ( 3)
 .211، صلمنشر والتوزيع، عماف

 .87حسيف، التحكيـ في الفقو والقانوف المقارف، المرجع السابؽ، ص (4)
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 وعرؼ بأنو: " .(1)مواجية المحكميف لتأميف حد أدنى مف حيادىـ واستقالليـ" المشرع لمخصوـ في

في عدـ  أف يعبر أحد أطراؼ خصومة التحكيـ عف إرادتو ػ طبقًا لإلجراءات التي رسميا القانوف ػ

 . (2)محكـ معيف في قضية معينة لظروؼ جدية تثير الشؾ حوؿ حيدتو واستقاللو" االمتثاؿ أماـ

ىذا وقد كاف المبدأ في القانوف الفرنسي القديـ أف المحكـ ال يرد، بيد أف ىذا المبدأ قد تغير  

لعدة أسباب منيا تكييؼ العالقة بيف الخصـ والمحكـ تكييفًا صحيحًا وأنيا ليست عقد وكالة، ولكنو 

ؿ استقالاًل عف إرادة الخصوـ، ومنيا تطور الفكر اإلجرائي الذي كاف يرى أف المحكـ ليس يعم

قاضيًا إلى القوؿ بأف المحكـ قاٍض بالمعنى الحقيقي ومف ثـ يجب إيجاد الوسائؿ التي تكفؿ 

استقاللو وحياده، ألف ىذا الحياد واجب االحتراـ ومنبثؽ مف مبدأ إجرائي أصيؿ ىو حؽ الدفاع، 

 . (3)ثـ فإف مقتضيات األمور وطبيعة التحكيـ أوجبت نظاـ الرد ومف

 الفرع الثاني: تمييز رد المحكم عن رد القاضي والخبير.

اليدؼ مف نظاـ عدـ صالحية القاضي ورده ضماف حياده في الدعوى والحفاظ عمى ثقة 

الخصوـ فيو، لذا يقرر القانوف حاالت لعدـ الصالحية المطمقة، بحيث ال يجوز لو الفصؿ في 

ال كاف حكمو باطاًل، وحاالت أخرى يجوز فييا رد القاضي مف أحد  الدعوى ولو باتفاؽ الخصـو وا 

                                                           

(. أسػػباب رد المحكػػـ فػػي القػػانوف السػػوري، بحػػث منشػػور فػػي مجمػػة جامعػػة دمشػػػؽ 2113حػػاج)طالػػب، محمػػد  (1)
 . 2ص ،2، العدد 29لمعمـو االقتصادية والقانونية، المجمد 

 .53المرجع السابؽ، ص النوايسة، النظاـ القانوني لييئة التحكيـ، (2)

فعات الكويتي، بحث منشور في مجمة (. إجراءات رد المحكميف في قانوف المرا1984عبد الفتاح، عزمي)(3)
(. والية القضاء عمى 1995إبراىيـ، عمي سالـ) -.237-236، صالحقوؽ، الكويت، السنة الثامنة، العدد الرابع

البطاينة، دور القاضي في  -.231، صدكتوراه، جامعة عيف شمس، اإلسكندرية، مصر أطروحةالتحكيـ، 
المرجع السابؽ،  النوايسة، النظاـ القانوني لييئة التحكيـ،-.99-98ص، المرجع السابؽ، التحكيمالتجاري الدولي

 .54-53ص
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ضمانًا مف المشرع لحياد . و عمى نحو ما سيتـ تفصيمو الحقاً  ،(1)الت أسباب الرد ـ وىي حاالخصو 

ما كمفتيـ بو  تقديرالخبراء ورفعيـ عف مواطف الشؾ، أباح لمخصوـ طمب استبعادىـ وردىـ عف 

المحكمة متى توافرت في حقيـ إحدى الحاالت التي تجعؿ ىناؾ احتماؿ قياـ شؾ في صدؽ عمؿ 

ونظاـ الرد الخاص بالقضاة والخبراء يختمؼ اختالفًا جوىريًا عف نظاـ رد  .(2)الخبير ونزاىتو

 -البنديف التالييف:المحكـ، وىذا ما سنتناوؿ بيانو في ىذا الفرع مف خالؿ 

 البند األول: تمييز رد المحكم عن رد القاضي

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية األردني  حاالت عدـ 711تناولت المادة ) 

( مف ذات القانوف بينت 711صالحية القضاة المطمقة والتي فييا التنحية وجوبية، بينما المادة )

  .(3)أسباب رد القضاة والتي فييا التنحية جوازيو

                                                           

(. رد القاضي "دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسالمية والقانوف األردني 2111الرشيدي، عبد العزيز دىاـ)( 1)
حكـ في دور الم، الطراونة-.23-22، صوالكويتي"، رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األوسط، عماف، األردف

 -.54المرجع السابؽ، ص النوايسة، النظاـ القانوني لييئة التحكيـ، -.23المرجع السابؽ، ص ،خصومة التحكيـ
 .155المرجع السابؽ، صراغب، ىؿ التحكيـ نوع مف القضاء؟، 

، قارنة"المعاينة والخبرة كدليؿ مف أدلة اإلثبات في القانوف المدني األردني "دراسة م(. 2111( شنيكات، مراد)2)
 .125رسالة ماجستير، معيد البحوث والدراسات العربية، القاىرة، ص

يكوف القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا مف سػماعيا ولػو لػـ يػرده أحػد مػف الخصػـو فػي  " : 132المادة (3)
 األحواؿ اآلتية:

 الرابعة.إذا كاف زوجًا ألحد الخصـو أو كاف قريبًا أو صيرًا لو إلى الدرجة  - 1

 إذا كاف لو أو لزوجو خصومة قائمة مع أحد الخصـو أو مع زوجو. - 2

إذا كػػاف وكػػياًل ألحػػد الخصػػـو فػػي أعمالػػو الخاصػػة أو وصػػيًا عميػػو أو قيمػػًا أو مظنونػػة وراثتػػو لػػو أو كػػاف زوجػػًا  - 3
الوصػػي أو القػػيـ لوصػػي أحػػد الخصػػـو أو القػػيـ عميػػو أو كانػػت لػػو صػػمة قرابػػة أو مصػػاىرة لمدرجػػة الرابعػػة بيػػذا 

بأحد أعضاء مجمػس إدارة الشػركة المختصػمة أو أحػد مػديرييا وكػاف ليػذا العضػو أو المػدير مصػمحة شخصػية 
 في الدعوى. 
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لسنة  11مدنية األردني رقـ ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات ال711بينت المادة )كذلؾ 

، اإلجراءات والشروط الالزمة لصحة 1001لسنة  71وتعديالتو لغاية القانوف المعدؿ رقـ  7811

يطمب رد القاضي باستدعاء يقدـ إلى رئيس محكمة تقديـ طمب رد القاضي، حيث جاء فييا:" 

أو إلى رئيس محكمة  البداية إذا كاف المطموب رده قاضي صمح أو أحد قضاة المحكمة البدائية

االستئناؼ إذا كاف قاضي استئناؼ أو رئيس محكمة بداية أو إلى رئيس محكمة التمييز إذا كاف 

قاضيًا فييا أو رئيسًا لمحكمة استئناؼ، وال يقبؿ طمب الرد إذا لـ يقدـ قبؿ الدخوؿ في الدعوى إف 

بو المدعى عميو، ما لـ يكف  كاف المتقدـ بو المدعي وقبؿ الدخوؿ في المحاكمة إف كاف المتقدـ

                                                                                                                                                                          

إذا كاف لو أو لزوجو أو ألحد أقاربو أو أصياره عمى عمود النسػب أو لمػف يكػوف وكػياًل عنػو أو وصػيًا أو قيمػًا  - 4
 عميو مصمحة في الدعوى القائمة.

إذا كاف بينو وبيف أحد قضاة الييئة صمة قرابة أو مصػاىرة لمدرجػة الرابعػة أو كػاف بينػو وبػيف المػدافع عػف أحػد  - 5
 الخصـو صمة قرابة أو مصاىرة لمدرجة الثانية.

إذا كػػاف قػػد أفتػػى أو ترافػػع عػػف أحػػد الخصػػـو فػػي الػػدعوى ولػػو كػػاف ذلػػؾ قبػػؿ اشػػتغالو فػػي القضػػاء، أو كػػاف قػػد  - 6
 قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا أو كاف قد أدى شيادة فييا. سبؽ لو نظرىا 

 .(3)"إذا رفع دعوى تعويض عمى طالب الرد أو قدـ ضده بالغًا لجية االختصاص - 7

 يجوز رد القاضي ألحد األسباب التالية:"  : 134المادة 

خصومة مع أحد الخصـو أو مػع إذا كاف لو أو لزوجو دعوى مماثمة لمدعوى التي ينظرىا أو إذا جدت ألحدىما  -1
زوجػػو بعػػد قيػػاـ الػػدعوى المطروحػػة عمػػى القاضػػي مػػا لػػـ تكػػف ىػػذه الػػدعوى قػػد أقيمػػت بقصػػد رده عػػف نظػػر الػػدعوى 

إذا كاف لمطمقتو التي لو منيا ولد أو ألحد أقاربو أو أصياره عمى عمود النسب خصومة قائمة  -2 المطروحة عميو.
وى أو مػػع  زوجػػو مػػا لػػـ تكػػف ىػػذه الخصػػومة قػػد أقيمػػت بعػػد قيػػاـ الػػدعوى أمػػاـ القضػػاء مػػع أحػػد الخصػػـو فػػي الػػدع

إذا كػػاف قػػد اعتػػاد مسػػاكنة أحػػد  -4  إذا كػػاف أحػػد الخصػػـو يعمػػؿ عنػػده. -3 المطروحػػة عمػػى القاضػػي بقصػػد رده.
ودة إذا كاف بينػو وبػيف أحػد الخصػـو عػداوة أو مػ -5 الخصـو أو كاف قد تمقى منو ىدية قبيؿ رفع الدعوى أو بعده. 

 ".يرجح معيا عدـ استطاعتو الحكـ بغير ميؿ

والمعدؿ بالقانوف رقـ  1968لسنة  13( مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية المصري رقـ 148وتقابميا المادة )
 .1999لسنة  18
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سبب الرد متولدًا عف حادث طرأ بعد الدخوؿ في الدعوى أو المحاكمة، فيشترط عندئٍذ لقبوؿ طمب 

 ".الرد أف يقدـ في أوؿ جمسة تمي ىذا الحادث

يرى أحدىـ أف تقديـ طمب رد القاضي ال يؤدي إلى وقؼ السير بالدعوى أو وقؼ نظرىا  

رده، رغـ أف المشرع األردني لـ يذكر ذلؾ صراحًة ولكف يستنتج ىذا مف قبؿ القاضي المطموب 

( مف قانوف أصوؿ 711األثر مف خالؿ السياؽ الضمني لمنصوص ذات العالقة، فالمادة )

المحاكمات المدنية األردني تنص عمى أنو: " يجوز رد القاضي ألحد األسباب التالية."، فمستيؿ 

يًا لممحكمة، بمعنى أف الرد ليس مف النظاـ العاـ، وما داـ األمر ىذه المادة يجعؿ الرد أمرًا جواز 

كذلؾ فإف تقديـ طمب الرد ال يمنع القاضي المطموب رده مف االستمرار في نظر الدعوى، كما يفيـ 

( مف ذات القانوف أف رئيس المحكمة المعنية يبمم القاضي المطموب رده 711مف نص المادة )

ب الرد وبعد ورود الجواب منو تقرر المحكمة ما تراه بشأف ىذا صورة مصدقة عف استدعاء طم

( مف ذات 718الجواب، أي أف القاضي يبقى مستمرًا في نظر الدعوى، وكذلؾ فإف عجز المادة )

يشير إلى أنو إذا ما ثبت لممحكمة وجود سبب مف أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عف  (1)القانوف

ال فتقرر رد الط  . (2)مبنظر الدعوى وا 

 -مف أوجو االختالؼ بيف نظاـ رد المحكـ ونظاـ رد القاضي ما يمي:و 

                                                           

مرفػوع إذا ظيػر لممحكمػة ال( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية األردني عمى أنػو: " 139حيث نصت المادة )( 1)
إلييا طمب الرد أف األسباب التي بينيا طالبو تصمح قانونػًا لمػرد أو لػـ يجػب عنيػا القاضػي المطمػوب رده فػي الميعػاد 
الذي عينتو لػو تعػيف يومػًا لمنظػر فػي الطمػب المػذكور بحضػور الطػرفيف دوف اشػتراؾ القاضػي المطمػوب رده وتفصػؿ 

ال فيو وفؽ األصوؿ فإذا ثبت لممحكمة وجػود سػبب مػف أسػ باب  الػرد تقػرر تنحيػة القاضػي عػف النظػر فػي الػدعوى وا 
 ".فتقرر رد الطمب ومصادرة مبمم التأميف واشتراؾ القاضي الذي طمب رده في المحاكمة والحكـ

(. أثر طمب رد القاضي عمى سير الدعوى المدنية وكيفية الطعف برفضو، بحث 2111الزبيدي، عبد اهلل محمد) (2)
 .44، صاألردنية في القانوف والعمـو السياسية، جامعة مؤتو، المجمد الثاني، العدد الثالث، تموزمنشور في المجمة 
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نمػا  .4 ال يوجد نظاـ لعدـ صالحية رد المحكـ بصفة مطمقة كما ىو الحاؿ بالنسبة لمقاضي، وا 

يتوقؼ األمر دائمًا عمى موقؼ الخصوـ، ولذا يصح حكػـ المحكػـ فػي قضػية أحػد الخصػوـ 

ا لػـ يعتػرض أحػد خػالؿ الموعػد المحػدد، كمػا يصػح حكمػو فييا مػثاًل زوجتػو أو شػقيقو طالمػ

عػدـ . عمى عكس الحاؿ في نظػاـ (1)إذا سبؽ أف ترافع في ىذه القضية محاميًا أو أفتى بيا

حيػػث أنػػو بحػػاؿ تػػوافر أحػػد األسػػباب التػػي تجعػػؿ القاضػػي غيػػر صػػالحية القضػػاة الوجوبيػػة، 

المدنيػػػة األردنػػي وحكػػػـ فػػػي ( مػػػف األصػػوؿ 711صػػالح لنظػػػر الػػدعوى الػػػواردة فػػي المػػػادة )

 . (2)القضية ولو باتفاؽ الخصوـ يعتبر حكمة باطالً 

ال يجوز رد المحكـ إال ألسباب تحدث أو تظير بعد تعييف شخص المحكـ، أي أنو لو قاـ  .9

سبب الرد مثؿ القرابة أو سبؽ أف ترافع أو كتب في النزاع أو كاف وكياًل لمخصـ في 

الخصـ ىذا ولـ يعترض عميو فال يجوز لو رد المحكـ ويكوف أعمالو الخاصة، وكاف يعمـ 

. بعكس الحاؿ في حالة رد القاضي بالنسبة لحاالت الرد أو حاالت عدـ (3)حكمو صحيحاً 

حيث يجوز رد القاضي سواًء كاف سبب الرد قد حدث بعد رفع الدعوى أو قبؿ  ،الصالحية

طالما لـ يقفؿ فييا باب المرافعة،  ذلؾ ويجوز رد القاضي في أي حالة تكوف عمييا الدعوى

                                                           

المرجع السابؽ،  إبراىيـ، والية القضاء عمى التحكيـ،-.76، المرجع السابؽ، ص، المحكموفوأخر النمر( 1)
المرجع ف القضاء؟، راغب، ىؿ التحكيـ نوع م -.39، المرجع السابؽ، صالرشيدي، رد القاضي -.149ص

 .155السابؽ، ص

يقع باطاًل عمؿ القاضي أو ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية األردني عمى أنو: "133حيث نصت المادة ) (2)
قضاؤه في األحواؿ المشار إلييا في المادة السابقة ولو تـ باتفاؽ الخصـو ولو وقع ىذا البطالف في حكـ صدر مف 

عادة نظر الطعف أماـ ىيئة تمييز ال يكوف فييا إحدى ىيئات التمييز جا ز لمخصـ أف يطمب منيا إلغاء الحكـ وا 
 ."القاضي المتسبب في البطالف

 .41، المرجع السابؽ، صالرشيدي، رد القاضي( 3)
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وال يقبؿ طمب الرد  .(1)وعمة األمر أف الخصوـ لـ يختاروا القضاة ولكنيـ مفروضيف عمييـ

إذا لـ يقدـ قبؿ الدخوؿ في الدعوى إف كاف المتقدـ بو المدعي وقبؿ الدخوؿ في المحاكمة 

عف حادث طرأ بعد الدخوؿ إف كاف المتقدـ بو المدعى عميو، ما لـ يكف سبب الرد متولدًا 

في الدعوى أو المحاكمة، فيشترط عندئٍذ لقبوؿ طمب الرد أف يقدـ في أوؿ جمسة تمي ىذا 

 .الحادث

ورد ذكرىا حصرًا في حاالت عدـ صالحية القضاة الوجوبية وأسباب ردىـ الجوازيو إف  .2

في ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية، عمى عكس الحاؿ 711( و)711المادتيف )

أسباب رد المحكـ فكؿ ما مف شأنو إثارة الشكوؾ حوؿ حيدة واستقالؿ المحكـ يعتد بو 

 كسبب لمرد. 

إذا قررت المحكمة رفض طمب رد القاضي، يجوز لطالبو أف يستأنؼ ىذا القرار ويميزه مع  .1

مف قانوف أصوؿ المحاكمات  710الحكـ الذي يصدر في نياية الدعوى )المادة 

الحاؿ في حالة رفض المحكمة طمب رد المحكـ حيث أف القرار برفض  . بعكس(2)المدنية(

مف قانوف  71الطمب غير قابؿ لمطعف بأي طريؽ مف طرؽ الطعف )الفقرة أ مف المادة 

 التحكيـ األردني(.

                                                           

، المرجع السابؽ، ، المحكموفوأخر النمر -.243-242عبد الفتاح، إجراءات رد المحكميف،المرجع السابؽ، ص( 1)
، المرجع السابؽ، الرشيدي، رد القاضي -.151المرجع السابؽ، ص إبراىيـ، والية القضاء عمى التحكيـ، -.76ص
 .38ص

إذا قررت المحكمة رفض طمب الرد، يجوز لطالبو أف يستأنؼ ىذا القرار حيث نصت ىذه المادة عمى أنو: " (2)
 ."ويميزه مع الحكـ الذي يصدر في نياية الدعوى
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وتجد الباحثة أنو قد أحسف صنعًا المشرع األردني في عدـ النص عمى اعتبار حاالت رد 

المحكـ، فطبيعة عمؿ المحكـ الخاصة والذاتية تقتضي فسح المجاؿ  وتنحية القضاة ىي حاالت رد

ف كاف باإلمكاف االستئناس  لرده كمما قامت الظروؼ التي قد تثير الشكوؾ حوؿ حيدتو واستقاللو، وا 

 مف قبؿ اطراؼ الخصومة بحاالت التنحية والرد الخاصة بالقضاة عند إبداء أسباب رد المحكـ.

 المحكم عن رد الخبير البند الثاني: تمييز رد

قاـ المشرع األردني بتنظيـ الخبرة في موضعيف ضمف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية، 

( مف القانوف المذكور، أما الموضع الثاني 11( وحتى )11فقد جاء الموضوع األوؿ في المواد )

نسميو نظامًا  ( بقدر تعمؽ األمر بالخبرة مف نفس القانوف.فما81وحتى  80فجاء في المواد مف )

لرد الخبير، لـ يأتي في نصوص قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية سوى إشارة بسيطة تحيؿ 

موضوع رد الخبراء إلى األحكاـ التي نظمت رد القضاة مف نفس القانوف، كما جاء في الفقرة الثانية 

ضع الخبير مف . دوف مراعاة لما يحممو و (1)مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية (80مف المادة )

اختالؼ عف وضع القاضيمف حيث التسميات واإلجراءات، وكانت المسألة مجرد "استبداؿ لفظة 

قاضي بمفظة خبير حيثما وردت ضمف األحكاـ المتعمقة برد القضاة لتحصؿ عمى نظاـ نستطيع 

كمة أو أماـ كذلؾ نرى أف الخبير ممـز بأداء القسـ القانوني سواًء أماـ المح مف خاللو رد الخبير".

 ىيئة التحكيـ. 

                                                           

تطمب المحكمة إلى الفريقيف انتخاب خبير أو أكثر لمقياـ بالميمة المبينة في حيث نصت ىذه المادة عمى أنو: " (1)
ذا لـ يتفقا تولت ىي نفسيا أمر االنتخاب والخبراء الذيف تنتخبيـ المحكمة مف تمقاء نفسيا تجري  الفقرة السابقة وا 

 ." عمييـ األحكاـ المتعمقة برد القضاة
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أما عف الخبراء الذيف أجاز مشرعنا ردىـ في قانوف أصوؿ المحاكمػات المدنيػة فيػـ الخبػراء 

الػػػذيف تعيػػػنيـ المحكمػػػة وتنتخػػػبيـ دوف أف يكػػػوف لمخصػػػـو دور باختيػػػارىـ، وعمػػػة ذلػػػؾ مػػػف منظػػػور 

ينتخبػونيـ ألداء الميمػة حيػث مشرعنا تكمف عمى األغمب في افتػراض عمػـ الخصػـو بػالخبراء الػذيف 

يفترض أف الخصـ لـ يوافؽ عمى تعييف الخبيػر إال بعػد التقصػي عنػو والتحػري حػوؿ نزاىتػو وحيدتػو 

ومػػدى عالقتػػو بالخصػػـ اآلخػػر حيػػث يفتػػرض المشػػرع ذلػػؾ وال يحػػتج بعػػدـ عمػػـ الخصػػـ بمعمومػػات 

الخصػـو حػؽ طمػػب رد بضػرورة مػنح  الػبعض معينػة عػف الخبيػر الػذي ينتخبػو بيػذا الشػػأف. ويطالػب

الخبػػػراء الػػػذيف انتخبػػػوىـ فػػػي حػػػاؿ قيػػػاـ سػػػبب الػػػرد بعػػػد فتػػػرة وجيػػػزة مػػػف تػػػاريخ انتخػػػابيـ مػػػف قبػػػؿ 

لذلؾ نحيؿ لما ذكرناه في البند السابؽ بخصػوص رد القضػاة وتنحيػتيـ فيمػا يتعمػؽ منػو  .(1)الخصوـ

 برد الخبراء منعًا لمتكرار.

 -ما يمي: الخبيرـ رد مف أوجو االختالؼ بيف نظاـ رد المحكـ ونظا

الخبراء الذيف أجاز مشرعنا ردىـ في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية فيـ الخبراء الذيف تـ  .4

، عمى عكس (2)تعيينيـ وانتخابيـ مف قبؿ المحكمة دوف أف يكوف لمخصوـ دور باختيارىـ

المعيف الحاؿ في نظاـ رد المحكميف حيث يجوز رد المحكـ المعيف مف قبؿ األطراؼ أو 

 مف قبؿ المحكميف ما داـ قد قاـ ىنالؾ سبب لمرد.

( مف قانوف أصوؿ 711( و)711إف أسباب رد الخبير ورد ذكرىا حصرًا في المادتيف ) .9

( مف قانوف 80في الفقرة الثانية مف المادة )المحاكمات المدنية بموجب اإلحالة الواردة 

                                                           

 .133، المرجع السابؽ، صالمعاينة والخبرة، ( شنيكات1)

 .133، المرجع السابؽ، صالمعاينة والخبرة( شنيكات، 2)
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رد المحكـ فكؿ ما مف شأنو  ، عمى عكس الحاؿ في أسباب أصوؿ المحاكمات المدنية

 إثارة الشكوؾ حوؿ حيدة واستقالؿ المحكـ يعتد بو كسبب لمرد. 

إذا قررت المحكمة رفض طمب رد الخبير، يجوز لطالبو أف يستأنؼ ىذا القرار ويميزه مع  .2

مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية(  710الحكـ الذي يصدر في نياية الدعوى )المادة 

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات 80واردة في الفقرة الثانية مف المادة )سندًا لإلحالة ال

المدنية. بعكس الحاؿ في حالة رفض المحكمة طمب رد المحكـ حيث أف القرار برفض 

مف قانوف  71الطمب غير قابؿ لمطعف بأي طريؽ مف طرؽ الطعف )الفقرة أ مف المادة 

 التحكيـ األردني(.

 ياد واستقالل المحكمالمطمب الثاني: مفيوم مبدأ ح

يقصد باستقالؿ المحكـ عدـ وجود صمة لممحكـ بموضوع النزاع أو ارتباط بأحد األطراؼ 

أو ممثمييـ أو تبعيتو ألحدىـ، أما الحياد فيقصد بو عدـ انحياز المحكـ إلى أحد أطراؼ النزاع أو 

عاداًل بيف  وقوفو ضد أحد الطرفيف ألسباب خاصة أو شخصية ألنو إذا فعؿ ذلؾ فمف يكوف

الطرفيف، فالحياد واالستقالؿ التزاـ عمى عاتؽ المحكـ، بؿ وعمى المحكـ عمى امتداد مراحؿ التحكيـ 

بعد تعيينو وقبولو ميمتو ومباشرتيا أف يفضي بال إبطاء إلى األطراؼ بوجود أي ظروؼ مف ىذا 

و فإف قواعد التحكيـ قد القبيؿ، فإذا ما وجدت بعض الظروؼ التي تثير شكوكًا حوؿ حيدتو واستقالل

 .(1)أعطت لألطراؼ حؽ طمب رده

                                                           

، المرجع تشكيؿ ىيئات التحكيـ عربيات، -.162المرجع السابؽ، صالتحكيـ االختياري واإلجباري،  أبو الوفا،( 1)
 إبراىيـ، والية القضاء عمى التحكيـ، -.28-27، المرجع السابؽ، ص، المحكموفوأخر النمر -.64السابؽ، ص

 .13طالب، أسباب رد المحكـ في القانوف السوري، المرجع السابؽ، ص -.231المرجع السابؽ، ص
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وقد عرفت محكمة استئناؼ القاىرة عدـ الحيدة بأنو: " ميؿ نفسي أو ذىني لممحكـ لصالح 

ألحد أطراؼ  استطاعتو الحكـ بغير ميؿ أو ىوى أو ضد أحد أطراؼ النزاع بحيث يرجح معو عدـ

أو المودة شخصية ومف القوة بحيث يستنتج منيا  النزاع أو ضده، بيد أنو يجب أف تكوف العداوة

 . (1)قياـ خطر عدـ الحيدة عند إصدار الحكـ"

وكذلؾ عرفت ذات المحكمة استقالؿ المحكـ بأنو:" عدـ ارتباطو بأي رابطة تبعية 

خصوصًا بأطراؼ النزاع أو الدولة أو الغير وعدـ وجود روابط مادية وذىنية تتنافى مع استقاللو 

خطرًا مؤكدًا لمميؿ إلى جانب أحد أطراؼ التحكيـ، ومف ىنا فإنو يتنافى مع استقالؿ  بحيث تشكؿ

المحكـ أف تكوف لو مصالح مادية أو شراكة مع أي مف طرفي الخصومة المعروضة عميو، أو إذا 

كاف المحكـ ينتظر مف أحد األطراؼ ترفيعًا أو ترقية أو أف يكوف خاضعًا لتأثيره أو توجييو أو 

لتأثير وعد أو وعيد منو، كأف يباشر تقديـ استشارات ومساعدة فنية ألحد أطراؼ النزاع  خاضعاً 

مقابؿ أجر أثناء سير إجراءات التحكيـ، أو إذا تـ تعيينو كمستخدـ لدى أحد أطراؼ النزاع في اليـو 

 . (2)التالي إلصداره حكـ التحكيـ"

التحكيـ األردني عمى المحكـ أف ( مف قانوف 71الفقرة )ج( مف المادة ) تشترطحيث  

يفصح عند قبولو بميمتو عف أي ظروؼ مف شأنيا إثارة شكوؾ حوؿ حيدتو واستقاللو، فأمانة 

موقفو  المحكـ تقتضي منو اإلفصاح مف البداية عف أي صالت تربطو بأي مف األطراؼ، كما يحدد

                                                           

 والي، ؽ مشار إليو في: 121لسنة  78في القضية رقـ  31/3/2114حكـ محكمة استئناؼ القاىرة تاريخ  (1)
 .245المرجع السابؽ، ص قانوف التحكيـ في النظرية والتطبيؽ،

والي،قانوف  ؽ مشار إليو في: 121لسنة  1في القضية رقـ  29/4/2113حكـ محكمة استئناؼ القاىرة تاريخ  (2)
 .249المرجع السابؽ، ص التحكيـ في النظرية والتطبيؽ،
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طراؼ عممًا بالظروؼ المحيطة سواء بعدـ قبوؿ التحكيـ بسبب ىذه الصمة أو بالقبوؿ مع إحاطة األ

 . (1)بيذه الصمة، وترؾ األمر لتقدير األطراؼ

عمى ذات الحكـ  7881( مف قانوف التحكيـ المصري لعاـ 71/1كذلؾ نصت المادة )

أنيا بقوليا: " ..، ويجب عميو أف يفصح لألطراؼ عند قبولو ميمة التحكيـ عف أي ظروؼ مف ش

  .(2)إثارة الشكوؾ حوؿ استقاللو"

تقالؿ والحياد يمني قد تحدثوا عف االسوبذلؾ ترى الباحثة اف المشرع األردني والسوري وال

بعكس المشرع المصري الذي ذكر االستقالؿ فقط، وبذلؾ فإف موقؼ المشرع األردني أو السوري أو 

وأعطى  اليمني أكثر دقة حيث جاء متوافقًا مع االتفاقيات الدولية التي سنذكرىا في الفقرات السابقة،

كذلؾ مرونة في تحديد حاالت الرد خاصة بسبب الفرد بيف طابع الحيدة وطابع االستقالؿ كما 

 سنرى بعد قميؿ.

أما عمى صعيد لوائح التحكيـ الدولية، فقد تطمبت الفقرة السابعة مف المادة الثانية مف نظاـ 

تثبيتو مف قبؿ ىيئة التحكيـ،  تحكيـ غرفة التجارة الدولية بباريس مف المحكـ المرشح قبؿ تعيينو أو

أف يعمـ أمينيا العاـ كتابًة بكؿ الوقائع التي قد يكوف مف طبيعتيا التأثير عمى استقاللو في نظر 

األطراؼ، وبمجرد أف يتمقى األميف العاـ لييئة التحكيـ ىذا اإلعالـ يبمغو كتابًة إلى األطراؼ ويحدد 
                                                           

نظاـ القانوني لييئة النوايسة، ال -.113، المرجع السابؽ، صالبطاينة، دور القاضي في التحكيـ التجاري الدولي( 1)
 .63، المرجع السابؽ، صتشكيؿ ىيئات التحكيـ عربيات، -.58المرجع السابؽ، ص  التحكيـ،

عمى أنو :" ..، ويجب عميو أف  2118لسنة  4( مف قانوف التحكيـ السوري رقـ 17/1كذلؾ نصت المادة ) (2)
تثير شكوكًا حوؿ استقاللو أو حيدتو سواًء يفصح لطرفي التحكيـ ولممحكميف اآلخريف عف أية ظروؼ مف شأنيا أف 

كانت ىذه الظروؼ قائمة عند قبولو لميمتو أـ استجدت في أثناء إجراءات التحكيـ، ويكوف لطرفي التحكيـ في ىذه 
الحالة الخيار لقبوؿ استمراره بميمة التحكيـ أو مطالبتو بالتنحي عنيا". كذلؾ تضمف قانوف التحكيـ اليمني النص 

 ( منو.23لحكـ في المادة )عمى ذات ا
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نصت المادة التاسعة مف قواعد األونستراؿ التي  وكذلؾ .(1)ليـ ميمة لتقديـ مالحظاتيـ حولو

عمى أنو يجب عمى المحكـ حيف  7811وضعتيا لجنة األمـ المتحدة لقانوف التجارة الدولية لعاـ 

يفاتحو األطراؼ بقصد تعيينو محكمًا أف يصرح ليـ بكؿ الظروؼ التي مف شأنيا أف تثير شكوكًا 

 . (2)حوؿ حيدتو واستقاللو

( مف قواعد التحكيـ التي وضعتيا األمـ المتحدة عمى:" يمكف رد 70نصت المادة )حيث  

ونصت كذلؾ الفقرة )أ( مف المادة المحكـ إذا كانت ىنالؾ أي ظروؼ تؤثر في نزاىتو أو استقاللو". 

ال يجوز رد المحكـ إال إذا قدمت ظروؼ تثير شكوكًا  ( مف قانوف التحكيـ األردني عمى أنو: "71)

في تطبيؽ ذلؾ  قضت محكمة استئناؼ عماف النظامية األردنية بأنو: " حيدتو واستقاللو". و حوؿ 

/أ( مف قانوف التحكيـ تنص عمى أنو ال يجوز رد المحكـ إال إذا قامت 71يستفاد مف المادة )

 . (3)ظروؼ تثير شكوكًا حوؿ حيدتو واستقاللو،..."

ما القاضي يجب أال تربطو بأحد الخصـو يختمؼ التحكيـ عف القضاء، فبينبطبيعة الحاؿ  

رابطة تؤثر في مظير الحيدة والنزاىة التي يجب أف يتحمى بيا، وىذا ىو الغرض األساسي مف 

( مف 711و 711وضع نظاـ عدـ صالحية القاضي لنظر الدعوى ونظاـ رده عماًل بالمادتيف )

طمب ما تقدـ في المحكـ، ألف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية، بالمقابؿ نجد أف المشرع ال يت

                                                           

جراءات التحكيـ، المرجع السابؽ، ص، أبو الميؿ (1)  .113قواعد وا 

( مف الئحة القواعد المنظمة إلجراءات التحكيـ بالمركز الدولي لمتحكيـ التجاري 31كذلؾ تنص المادة ) (2)
كذلؾ حتى الفصؿ نيائيًا في  باإلسكندرية عمى:" يجب أف يكوف المحكـ مستقاًل عف كؿ مف طرفي النزاع وأف يظؿ

 النزاع".

 31/5/2111)ىيئة ثالثية( تاريخ  239/2119قرار محكمة االستئناؼ النظامية األردنية )حقوؽ( رقـ  (3)
 )منشورات مركز عدالة(
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الخصوـ ال يتفقوا عمى التحكيـ إال لحسـ خالفاتيـ في جو عائمي أو خاص ال يسوده ما يسود جو 

المحاكـ مف رسميات ومظاىر وشكميات قد تؤثر عمى العالقات العائمية أو الودية القائمة بينيـ، 

د شخص أميف حريص عمى تمؾ وكثيرًا ما يكوف أساس التحكيـ والغرض منو وضع النزاع في ي

 .(1)العالقات كرب األسرة أو صديؽ حميـ لمطرفيف أو محاـٍ ألحدىما يحترمو األخر

فإف استقالؿ المحكـ وحياده فكرتاف تتحداف أو تتشابياف في غايتيما، ولكنيما ال   أخيراً  

تندمجاف أو تختمطاف في مضمونيما، فاالستقالؿ ىو مسألة موضوعية ممموسة والحياد ىو مسألة 

شخصية أو ذىنية أو معنوية، واالستقالؿ يمكف تقديره موضوعيًا وبشكؿ مادي، أما الحياد فيو ال 

بعد ممارسة العممية التحكيمية، واالستقالؿ قرينة عمى الحياد فالمحكـ قد يكوف محايدًا رغـ  يثبت إال

. فيقصد باالستقالؿ عدـ ارتباط المحكـ بالخصوـ بأية طريقة وىذا  أنو غير مستقؿ عف الخصـو

جانب مادي قد ال يضر في ذاتو، أما الحياد فيو خمو الذىف مف جانب المحكـ مف أي ميؿ أو 

طؼ مسبؽ مع وجية نظر أحد الخصوـ في النزاع الذي سيفصؿ فيو بحيث يجمس المحكـ عمى تعا

مائدة التشاور خالي الذىف إال مف حسف أداء وظيفتو بصرؼ النظر عف الطريقة التي تـ بيا 

 . (2)تعيينو

  

                                                           

طالب،  -.43الرفاعي، النظاـ العاـ والقانوف الواجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ ، المرجع السابؽ، ص (1)
، السيايدة، والية القضاء عمى حكـ التحكيـ -.14د المحكـ في القانوف السوري، المرجع السابؽ، صأسباب ر 

والي،قانوف التحكيـ في  -.66، المرجع السابؽ، صتشكيؿ ىيئات التحكيـ عربيات، -.92المرجع السابؽ، ص
 .62المرجع السابؽ، ص التحكيـ،النوايسة، النظاـ القانوني لييئة -.244المرجع السابؽ، ص النظرية والتطبيؽ،

، المرجع ، المحكموفوأخر النمر -.111( عمر، التحكيـ في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابؽ، ص2)
 .256أثر النظاـ العاـ عمى اتفاؽ التحكيـ، المرجع السابؽ، ص ،الياجري -.27السابؽ، ص
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 المبحث الثالث: أسباب رد المحكم ونطاقو

لى المشرع األردني لـ يضع أسبابًا محددة لطمب رد ا لمحكـ، بؿ ترؾ األمر لمخصوـ وا 

( 71مطمؽ صالحية المحكمة التي يقدـ إلييا طمب الرد، حسب منطوؽ الفقرة األولى مف المادة )

ظروؼ تثير شكوكًا حوؿ حيدة واستقالؿ مف قانوف التحكيـ األردني، فأجاز الرد ألي سبب فيو 

لرد المحكـ مف خالؿ مجموعة ضوابط، كذلؾ تضمف قانوف التحكيـ األردني تحديدًا لنطاؽ  المحكـ.

حتى ال يتخذ أحد أطراؼ خصومة التحكيـ نظاـ الرد وسيمة لتعطيؿ التحكيـ وتعنت مف جانب 

 أحدىـ أو الرغبة في المماطمة والتسويؼ والضغط عمى الطرؼ األخر في الخصومة.

  -ييف:في المطمبيف التاللذلؾ لزامًا عمينا تناوؿ مفيـو أسباب الرد ونطاؽ الرد  

 المطمب األول: أسباب رد المحكم 

المشرع ، نجد أف ( مف قانوف التحكيـ األردني71حسب منطوؽ الفقرة األولى مف المادة ) 

ف إذا قدمت ظروؼ تثير شكوكًا حوؿ حيدتو واستقاللو(.أجاز الرد بعبارة مطمقة ) ىذا النص  وا 

ة بحيث ترؾ األمر لمجرد تقدير واسع مطاط، فيؿ أحسف المشرع األردني باألخذ بيذه الصياغ

المحتكميف والمحكمة مقتفيًا في ذلؾ أثر القانوف النموذجي "اليونستراؿ" الصادر عف لجنة األمـ 

. أـ كاف ينبغي عميو أف يأخذ بما أخذت بو معظـ قوانيف (2)وقانوف التحكيـ المصري (1)المتحدة 

                                                           

و:" ال يجوز رد محكـ إال إذا وجدت ظروؼ تثير شكوكًا ( مف القانوف النموذجي بأن12حيث جاء في المادة ) (1)
ليا ما يبررىا حوؿ حيدتو، أو استقاللو أو إذا لـ يكف حائزًا لمؤىالت اتفؽ عمييا الطرفاف وال يجوز ألي طرفي 

 النزاع رد محكـ عينو ىو أو اشترؾ في تعيينو إال ألسباب تبينيا بعد أف تـ تعييف ىذا المحكـ".

ال يجوز رد المحكـ إال إذا قدمت ظروؼ تثير  -( مف قانوف التحكيـ المصري بأنو:" أ18المادة ) حيث جاء في (2)
وال يجوز ألي مف طرفي التحكيـ رد المحكـ الذي عينو أو اشترؾ في  -ب حوؿ حيدتو واستقاللو.جدية شكوكًا 

 ."تعيينو إال لسبب تبيف لو بعد أف تـ ىذا التعييف
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( مف 71ومثاؿ ذلؾ ما جاء في المادة )الدوؿ العربية، حيث أخذت بأحكاـ مماثمة لرد القضاة، 

ىػ التي نصت عمى أنو:" يطمب رد المحكـ لألسباب  7101لسنة  11نظاـ التحكيـ السعودي رقـ 

ذاتيا التي يرد بيا القاضي ويرفع طمب الرد إلى الجية المختصة أصاًل بنظر النزاع خالؿ خمسة 

ر أو حدوث سبب مف أسباب الرد ويحكـ أياـ مف يوـ إخبار الخصـ بتعييف المحكـ أو مف يوـ ظيو 

 .(1)في طمب الرد بعد دعوة الخصـو والمحكـ المطموب رده إلى جمسة تعقد ليذا الغرض"

الممغاة تقضي  7811لسنة  71( مف قانوف المرافعات المصري رقـ 101قد كانت المادة ) 

لح لمحكـ. أما المادة برد المحكـ لذات األسباب التي يرد بيا القاضي أو يعتبر بسببيا غير صا

فقد أو ردت سببًا عامًا مجماًل لرد المحكـ وىو إذا  7881( مف قانوف التحكيـ المصري لعاـ 71)

قامت ظروؼ تثير شكوكًا جدية حوؿ حيدتو أو استقاللو، فمـ تحدد أسبابًا محددة لرد المحكـ ولـ 

 نظر الدعوى. تحيؿ لألسباب التي يرد بيا القاضي أو يعتبر بسببيا غير صالح ل

مع أف ذلؾ ال يمنع ػ سواًء في القانوف األردني أو المصري أو غيرىـ ػ مف االستفادة مف 

األسباب الواردة في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية أو المرافعات بالنسبة لمرد لتأثرىا بالحيدة 

وف التحكيـ األردني أو واالستقالؿ باعتبارىا حجر الزاوية في القضاء والتحكيـ، فالنص سواًء في قان

المصري يشمؿ كؿ ما يخؿ بحياد المحكـ واستقاللو أو يجعمو غير صالح لنظر خصومة التحكيـ، 

                                                           

عمى انو: " ال يجوز  2118لسنة  4( مف قانوف التحكيـ السوري رقـ 18ولى مف المادة )كذلؾ نصت الفقرة األ (1)
رد المحكـ إال لألسباب التي يرد بيا القاضي أو إذا فقد أحد شروط صالحيتو المنصوص عمييا في القانوف". 

 .1992لسنة  22( مف قانوف التحكيـ اليمني رقـ 23وتقابميا المادة )
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كما انو يشمؿ أو يندرج تحتو أسباب الرد وأسباب عدـ صالحية القضاة كما جاء في أحكاـ القضاء 

 . (1)وأحكاـ التحكيـ

نو ال يجوز رد المشرع في أسباب الرد، فإ إرادة إذا ما أردنا أف نصؿ إلىيرى البعض أنو  

المحكـ إال إذا كانت ىنالؾ ظروفًا تثير شكوكًا حوؿ حياده واستقاللو، ويقصد بحياد المحكـ عدـ 

انحياز المحكـ إلى احد الطرفيف أو ضد أحد الطرفيف ألسباب خاصة أو شخصية، ألنو لف يكوف 

استقالؿ المحكـ إلى وجود ارتباط بيف المحكـ عاداًل بيف الطرفيف في ىذه الحاالت. ويرجع عدـ 

وأحد الطرفيف أو صمة مصمحة معو أو تبعية لو، فالمحكـ يجب أف يكوف مستقاًل عف كال الطرفيف 

محايدًا بينيـ، وليس معنى ىذا أف أي صمة بيف المحكـ واحد الطرفيف سواًء الطرؼ الذي اختاره أو 

 .(2)ة سطحية غير مؤثرة عمى حياد المحكـ واستقالليتوالطرؼ األخر يبرر رد المحكـ فقد تكوف صم

/أ( مف قانوف 71" يستفاد مف المادة )بأنو:في تطبيؽ ذلؾ  قضت محكمة استئناؼ عماف النظامية 

                                                           

 الجمػػػاؿ -.213-212، صالمرجػػػع السػػػابؽالمحكػػػـ فػػػي خصػػػومة التحكػػػيـ الػػػدولي الخػػػاص، الصػػػانوري، دور ( 1)
 إبػػراىيـ، واليػػة القضػػاء عمػػى التحكػػيـ، -.767المرجػػع السػػابؽ، ص، التحكػػيـ فػػي العالقػػات الخاصػػة الدوليػػة، وأخػػر

واليػة القضػاء السػيايدة، -.482، المرجػع السػابؽ، صالسراجي، المركز القانوني لممحكػـ-.232 المرجع السابؽ، ص
 .66، المرجع السابؽ، صتشكيؿ ىيئات التحكيـ عربيات،-.96، المرجع السابؽ، صعمى حكـ التحكيـ

حيث جاء في حكـ التحكيـ الصػادر عػف مركػز القػاىرة اإلقميمػي لمتحكػيـ التجػاري الػدولي فػي القضػية التحكيميػة رقػـ 
ويكػػوف  –ا ىػي أسػػباب عػدـ صػػالحية القضػاة. أسػػباب عػدـ صػػالحية المحكػـ بػػذاتي -مػػا يمػي: "  1999لسػنة  129

كاف قد أفتى أو ترافػع عػف أحػد  إذاالقاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا مف سماعيا ولو لـ يرده أحد الخصـو 
الخصـو في الدعوى أو كاف قد سبؽ لو نظرىا قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا، ويقع باطاًل عمػؿ القاضػي أو قضػاءه فػي 

".حكـ التحكػيـ الصػادر عػف مركػز القػاىرة اإلقميمػي لمتحكػيـ التجػاري األحواؿ المتقد مػة الػذكر ولػو تػـ باتفػاؽ الخصػـو
الصػانوري، دور المحكػـ ، مشػار إليػو في: 11/6/1999جمسػة  1999لسػنة  129الدولي في القضية التحكيمية رقـ 

 .5ىامش 213، صالمرجع السابؽفي خصومة التحكيـ الدولي الخاص، 

السراجي، المركز  -.112-111، المرجع السابؽ، صالبطاينة، دور القاضي في التحكيـ التجاري الدولي( 2)
 .59المرجع السابؽ، ص النوايسة، النظاـ القانوني لييئة التحكيـ، -.484، المرجع السابؽ، صالقانوني لممحكـ
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التحكيـ تنص عمى أنو ال يجوز رد المحكـ إال إذا قامت ظروؼ تثير شكوكًا حوؿ حيدتو 

 . (1)واستقاللو،..."

حسنًا فعؿ المشرع األردني بما أخذ بو، مف حيث عدـ إخضاع بذلؾ ترى الباحثة أنو  

أسباب رد المحكـ إلى قوالب جامدة أو نصوص محددة كما في أسباب رد القاضي وعزلو المشار 

إلييا سابقًا، بؿ يجب منح الجية المنوط بيا الفصؿ في طمب الرد سمطة تقديرية واسعة، لتقييـ مدى 

لمحكـ ومدى نصيبيا مف الصحة عمى ضوء االعتبارات المحيطة قوة الشكوؾ المثارة حوؿ حيدة ا

 بالمحكـ والمصالح المشتركة والمتضاربة.

 المطمب الثاني: نطاق رد المحكم

حرصػػت قػػوانيف التحكػػيـ ومنيػػا قػػانوف التحكػػيـ األردنػػي عمػػى تحديػػد نطػػاؽ لػػرد المحكػػـ مػػف  

ىػػذه الضػػمانة وسػػيمة لتعطيػػؿ خػػالؿ وضػػع عػػدة ضػػوابط لػػرد المحكػػـ حتػػى ال يتخػػذ أحػػد المحتكمػػيف 

التحكػػػػيـ وتعنػػػػت مػػػػف جانػػػػب أحػػػػدىـ أو الرغبػػػػة فػػػػي المماطمػػػػة والضػػػػغط عمػػػػى الطػػػػرؼ األخػػػػر فػػػػي 

( مػػػف قػػػانوف التحكػػػيـ 71الخصػػػومة، فػػػنص قػػػانوف التحكػػػيـ األردنػػػي فػػػي الفقػػػرة )ب( مػػػف المػػػادة ) 

شػترؾ فػي تعيينػو وال يجوز ألي مػف طرفػي التحكػيـ رد المحكػـ الػذي عينػو أو ا " األردني عمى أنو :

( مػف قػانوف 71كػذلؾ الفقػرة )ب( مػف المػادة ) ونصػت .(2)إال لسبب تبيف لو بعد أف تـ ىذا التعييف"

التحكػػيـ األردنػػي بأنػػو: " ال يقبػػؿ طمػػب الػػرد ممػػف سػػبؽ لػػو تقػػديـ طمػػب بػػرد المحكػػـ نفسػػو فػػي ذات 

                                                           

 31/5/2111ئة ثالثية( تاريخ )ىي 239/2119قرار محكمة االستئناؼ النظامية األردنية )حقوؽ( رقـ ( 1)
 )منشورات مركز عدالة(

 .1994( مف قانوف التحكيـ المصري لعاـ 18( مف المادة )2وتقابميا الفقرة ) (2)
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ف كػػاف يحػػـر مػػف تقػػدـ بطمػػب لػػرد ا .(1)التحكػػيـ ولمسػػبب ذاتػػو" لمحكػػـ سػػابقًا، مػػف تقػػديـ إال أف ذلػػؾ وا 

طمػػب أخػػر لمسػػبب ذاتػػو، فإنػػو ال يمنػػع مػػف قيػػاـ المحػػتكـ األخػػر بتقػػديـ طمػػب لػػرد ذات المحكػػـ ولػػو 

 لنفس السبب.

ففي نطاؽ الرد، ال بد مف التمييػز بػيف حالػة مػا إذا كػاف طالػب الػرد ىػو الػذي عػيف المحكػـ  

وبػػيف حالػػة مػػا إذا كػػاف تعيينػػو قػػد تػػـ موضػػع الشػػؾ فػػي حيدتػػو أو اسػػتقاللو أو اشػػترؾ فػػي تعيينػػو، 

بواسػػػطة الطػػػرؼ األخػػػر أو المحكمػػػة أو شػػػخص مػػػف الغيػػػر. ففػػػي الحالػػػة األولػػػى ال يكػػػوف لطػػػرؼ 

التحكيـ أف يرد المحكـ إال لسبب تبينو بعد أف تػـ ىػذا التعيػيف عمػى نحػو ال يجػوز لػو طمػب الػرد إذا 

ىي بالعمـ بالسبب وقت التعييف ال بمجرد  كاف عالمًا بسبب الرد عند التعييف، والعبرة كما ىو واضح

وجوده في ىذا الوقت، فػإذا كػاف السػبب قائمػًا بالفعػؿ وقػت التعيػيف ولكنػو ال يعمػـ بػو فػي ىػذا الوقػت 

كاف لو أف يطمػب الػرد مػع ذلػؾ. أمػا فػي الحالػة الثانيػة فػالرد يكػوف جػائزًا حتػى ولػو كػاف طالػب الػرد 

عيػيف، بػالنظر إلػى أنػو ال يمكػف أف يعمػـ بوقػوع االختيػار عمػى يعمـ بقيامو في المحكـ المعيف قبؿ الت

ىذا المحكـ الذي يتوافر بالنسبة لو سبب الرد إال مف وقت عممػو باختيػاره، لكػف إقػرار تعيػيف المحكػـ 

فػي تطبيػؽ ذلػؾ  قضػت  .(2)مف بعد يمنع مػف طمػب رده ليػذا السػبب الػذي كػاف معروفػًا قبػؿ اختيػاره

بأنػػو: " يشػػترط لػػرد المحكػػـ مػػف قبػػؿ مػػف قػػاـ بتعيينػػو    اميػػة األردنيػػة محكمػػة اسػػتئناؼ عمػػاف النظ

وجود سبب تبيف لو بعد أف تـ ىذا التعييف وأنو يتوجب تقديـ طمب رد المحكـ كتابة لممحكمػة خػالؿ 

                                                           

 .1994( مف قانوف التحكيـ المصري لعاـ 19( مف المادة )2وتقابميا الفقرة ) (1)

، التحكيـ في العالقات الخاصة وأخر جماؿال -.243عبد الفتاح، إجراءات رد المحكميف،المرجع السابؽ، ص( 2)
النوايسة، -.482، المرجع السابؽ، صالسراجي، المركز القانوني لممحكـ-.768-767المرجع السابؽ، صالدولية، 

، المرجع السابؽ، سامي،التحكيـ التجاري الدولي -.71-69المرجع السابؽ، ص النظاـ القانوني لييئة التحكيـ،
 إبراىيـ، والية القضاء عمى التحكيـ، -. 67-66، المرجع السابؽ، صىيئات التحكيـتشكيؿ  عربيات،-.248ص

 .234-233المرجع السابؽ، ص
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خمسة عشر يومػًا مػف تػاريخ عمػـ طالػب الػرد بتشػكيؿ ىيئػة التحكػيـ أو بػالظروؼ المبػررة لمػرد، ولمػا 

وأف المسػتدعي وحسػب مػا ورد بشػيادة  77/1/1008مب المستدعي مقػدـ بتػاريخ كاف الثابت أف ط

الشيود عمـ بسبب الرد الذي يدعيو مف حوالي فتػرة عشػرة إلػى خمسػة عشػر يومػًا وقبػؿ بػدء جمسػات 

وقبػػؿ حػػوالي مػػا يقػػارب السػػنة والنصػػؼ مػػف  1/1/1008التحكػػيـ والتػػي انعقػػدت أولػػى جمسػػاتيا فػػي 

مػػػػا يجعػػػػػؿ طمػػػػب المسػػػػتدعي والحالػػػػة ىػػػػػذه مقػػػػدمًا بعػػػػد مػػػػرور المػػػػػدة ، م1/1/1077تػػػػاريخ اليػػػػـو 

 . (1)/أ( مف قانوف التحكيـ مما يجعؿ طمب المستدعي مستوجبًا لمرد "71المنصوص عمييا بالمادة )

خالصة القوؿ  ترى الباحثة أف السبب الذي يجوز مف أجمو رد المحكـ يتحقػؽ فػي حػالتيف:  

يف المحكػـ. الثانيػة  أف يكػوف موجػودًا مػف قبػؿ ولكػف لػـ يظيػر األولى  أف يحدث ألوؿ مػرة بعػد تعيػ

لطالب الرد ولـ يعمـ بو إال بعد تعييف شخص المحكـ أو أنو يعمـ بو وتـ تعييف شخص المحكػـ مػف 

 قبؿ الطرؼ األخر أو مف قبؿ المحكمة.

  

                                                           

 31/5/2111)ىيئة ثالثية( تاريخ  239/2119قرار محكمة االستئناؼ النظامية األردنية )حقوؽ( رقـ  (1)
 )منشورات مركز عدالة(
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 الفصل الثالث

 رد المحكم وآثاره طمبتقديم 

رد المحكـ ضمانة ىامة لمخصوـ بحيث ال يجوز أف تدفع الرغبة في تشجيع نظاـ  طمب 

. فتقرير  طمبالتحكيـ إلى رفض  رد المحكـ عندما يثبت تحيزه أو عند وجود صمو لو بأحد الخصـو

أصيؿ ىو حؽ الدفاع فمف حؽ كؿ طرؼ أف يمثؿ  إمكانية رد المحكـ يعكس احتراـ مبدأ إجرائي

رد المحكـ جزاًء وقائيًا ألنو يمنع اإلخالؿ بواجبات الميمة  طمب ويعتبرمحايد، أماـ قاض أو محكـ 

  التحكيمية في المستقبؿ.

إلى توفير نوع مف التوازف بيف حماية المحكـ مف جانب، ومف جانب  نظاـ الرد ييدؼو 

لتأثير أخر توفير األسموب القانوني المناسب لحماية الخصوـ إذا ما تبيف ليـ أسباب مف شأنيا ا

عمى حياد أو استقالؿ المحكـ بعد اختياره وأثناء سير خصومة التحكيـ، بؿ ويقضي بعقوبة أدبية 

رد  طمبوطبيعية الفتقاد المحكـ شرط الحياد واالستقالؿ. وذلؾ يتـ مف خالؿ إجازة المشرع تقديـ 

عتبر جزاًء فعااًل يضمف حماية المحتكـ بصفة وقائية ضد خطر تحيز وعدـ استقاللية لذي يالمحكـ ا

المحكـ، إال أف ممارسة ىذا الحؽ يجب أف يتـ في إطار ضوابط معينو مف خالؿ نظاـ إجرائي 

 معيف. 

رد  طمبتقديـ  1007لسنة  17حيث نظـ المشرع األردني في قانوف التحكيـ األردني رقـ 

، فوضع نظامًا متكاماًل إلجراءات الرد في عدة مبادئ  بينت الشروط الواجب توافرىا وأثاره المحكـ

جراءات تقديمور المحكمة المختصة بنظو الرد،  طمبلقبوؿ  الرد  طمبر تقديـ اثوآ، طمب الرد وا 

 . عمى إجراءات التحكيـ
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 ( مف القانوف تنص عمى أنو: " 71حيث جاءت المادة )

ى المحكمة المختصة مبينًا فيو أسباب الرد خالؿ خمسػة عشػر يومػًا مػف يقدـ طمب الرد كتابًة إل -أ 

تػػاريخ عمػػـ طالػػب الػػرد بتشػػكيؿ ىيئػػة التحكػػيـ أو بػػالظروؼ المبػػررة لمػػرد، فػػإذا لػػـ يتػػنح المحكػػـ 

المطموب رده مف تمقاء نفسو بعػد إشػعاره فصػمت المحكمػة فػي الطمػب، ويكػوف قرارىػا غيػر قابػؿ 

 الطعف.لمطعف فيو بأي طريؽ مف طرؽ 

 ال يقبؿ طمب الرد ممف سبؽ لو تقديـ طمب برد المحكـ نفسو في ذات التحكيـ ولمسبب ذاتو. -ب 

ذا حكػػـ بػػرد المحكػػـ تعتبػػر إجػػراءات  -ج  ال يترتػػب عمػػى تقػػديـ طمػػب الػػرد وقػػؼ إجػػراءات التحكػػيـ، وا 

 التحكيـ التي شارؾ فييا كأف لـ تكف، بما في ذلؾ الحكـ ".

القانوف عمى أنو: " يكوف لمعبارات التالية حيثما وردت في ( مف ذات 1نصت كذلؾ المادة )

ىذا القانوف المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ:المحكمة المختصة: 

محكمة االستئناؼ التي يجري ضمف دائرة اختصاصيا التحكيـ ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى اختصاص 

 محكمة استئناؼ أخرى في المممكة ".

 -وبناًل عمى ذلك؛ سيتم تقسيم ىذا الفصل إلى المباحث التالية: 

 بطمب رد المحكم وشروط قبولوالمبحث األول: التعريف 

 الرد طمبإجرالات تقديم المبحث الثاني: 

 الرد عمى إجرالات التحكيم طمبآثار تقديم المبحث الثالث: 
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 بطمب رد المحكم وشروط قبولوالمبحث األول: التعريف 

رد المحكـ إحدى الضمانات المخولة ألطراؼ خصومة التحكيـ في مواجية  بر طمبيعت

المحكـ، والتي ال يجوز افتراض تنازؿ المحتكميف عنيا أو أف تدفع الرغبة في تشجيع نظاـ التحكيـ 

رد المحكـ عندما يثبت تحيزه أو عند وجود صمة لو بأحد الخصوـ. ولكف بالمقابؿ طمب إلى رفض 

، توافرىا لتقديمو وبالتالي قبولو ويبيف الشروط الواجب الطمب بنظاـ قانوني فقيي يعرفويحاط ىذا 

 كضمانة لممحكـ ولمطرؼ األخر اتجاه الطرؼ طالب الرد.

طمب رد المحكـ مف خالؿ بياف تعريفو والشروط الواجب لذلؾ يثور التساؤؿ  حوؿ ماىية 

 ؟؟. توافرىا لقبولو

جابة ىذا التساؤؿ ستتـ    -خالؿ المطمبيف التالييف: مف وا 

 رد المحكم طمبالمطمب األول: تعريف 

األمر الذي يعرضو شخص أماـ محكمة ويدعي حقًا " :الطمب ػ بصفة عامة ػ بأنوعرؼ ي 

فيو، ويطمب أف تحكـ لو بو المحكمة في مواجية خصمو، وىو يرد عمى صورتيف إما طمب أصمي 

كما تـ تعريفو بأنو: " اإلجراء الذي يتقدـ بو الشخص إلى القضاء طالبًا الحكـ  .(1)"أو طمب عارض

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية 1الفقرة األولى مف المادة ). حيث نصت (2)لو بما يدعيو"

                                                           

 1988لسنة  24وؿ المحاكمات المدنية " القانوف رقـ (. شرح قانوف أص2113المصري، محمد وليد ) (1)
 .224وتعديالتو" "دراسة مقارنة "، الطبعة األولى، دار قنديؿ لمنشر والتوزيع، عماف، ص

(. أصوؿ المحاكمات المدنية والتنظيـ القضائي، الطبعة األولى، دار الثقافة 2118القضاة، مفمح عواد ) (2)
 .224لمنشر والتوزيع، عماف، ص
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ال عمى أنو: "  1001لسنة  71وتعديالتو لغاية القانوف المعدؿ رقـ  7811لسنة  11رقـ  األردني

 طمب أو دفع ال يكوف لصاحبو فيو مصمحة قائمة يقرىا القانوف".يقبؿ أي 

أحد األطراؼ في خصومة  الذي يعبر فيو الطمب ذلؾ:" بأنو عرؼفي رد المحكـ طمبأما 

التحكيـ، طبقًا إلجراءات منصوص عمييا ليذا الغرض، عف رفضو لسبب قانوني أف يرى محكمًا 

عرفو كذلؾ . (1)ضمف تشكيؿ محكمة تحكيمية عرضت عمييا قضية ىو أحد أطرافيا لمفصؿ فييا"

مب برد المحكـ أحد أطراؼ خصومة التحكيـ عف إرادتو في الط الذي يعبر فيو الطمب:" بأنو أخر

عرؼ . كذلؾ (2)وعدـ االمتثاؿ أمامو في القضية المعينة لظروؼ تثير الشؾ حوؿ حيدتو واستقاللو"

دفع ببطالف تشكيؿ ىيئة التحكيـ، فيجوز فييا رد المحكـ إذا وجدت ظروؼ  ىوالرد  طمب: " بأنو

 .(3)تثير شكوكًا ليا ما يبررىا حوؿ حياده أو استقاللو"

الرد نظاـ ييدؼ إلى توفير نوعًا مف التوازف بيف حماية المحكـ مف جانب  طمبوبذلؾ فإف 

ومف جانب أخر توفير األسموب اإلجرائي القانوني المناسب لحماية الخصوـ إذا ما تبيف ليـ أسباب 

                                                           

. منشور عمى 114بحث بعنواف " مسؤولية المحكـ في إطار السمطات الممنوحة لو "، بدوف إسـ مؤلؼ، ص (1)
 -الموقع االلكتروني التالي:

egypt.org-http://www.iac 

(. قانوف التحكيـ الكويتي، الطبعة األولى، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 1991عبد الفتاح، عزمي) (2)
دور محكمة االستئناؼ المختصة في (. 2115)نادية عبد السالـ، . وردت اإلشارة إليو في: المبيضيف261ص

"، رسالة ماجستير، انوف األردنيفي الق"دراسة  الرقابة عمى إجراءات التحكيـ السابقة عمى صدور حكـ التحكيـ
 .16، ص جامعة مؤتو، الكرؾ، األردف

، منشاة في ضوء الفقو وقضاء التحكيـ (.التنظيـ القانوني لمتحكيـ الدولي والداخمي1997عبد المجيد، منير) (3)
 .137، صالمعارؼ، اإلسكندرية

http://www.iac-egypt.org/
http://www.iac-egypt.org/
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مف شأنيا التأثير عمى حياد أو استقالؿ المحكـ بعد اختياره وأثناء سير خصومة التحكيـ، ويعد 

 .(1)وطبيعية الفتقاد المحكـ شرط الحياد واالستقالؿعقوبة أدبية 

 رد المحكم طمبالمطمب الثاني: الشروط الواجب توافرىا لقبول 

ف كاف تحيز  جزاء فعاؿ يضمف حماية المحتكـ بصفة وقائية ضد خطر طمب رد المحكـ وا 

، إال أف ممارسة المحتكـ ليذا الحؽ يجب أف يتـ في إطار ضوابط معينة، وعدـ استقالؿ المحكـ

 -رد المحكـ عدة شروط ىي: طمبفيشترط لقبوؿ 

 الشرط األول: ال يجوز رد المحكم إال إذا كانت الظروف تثير شكوكًا حول حيدتو واستقاللو.

 .(2)ىذا الشرط قد سبؽ شرحو وبيانو في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة

خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ عمم طالب الرد بتشكيل  يقدم طمب الردالشرط الثاني: يجب أن 

 ىي ة التحكيم أو بالظروف المبررة لمرد.

طمب رد المحكـ ( مف قانوف التحكيـ األردني ضرورة تقديـ 71توجب الفقرة )أ( مف المادة ) 

شكاًل ػ خالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ عمـ طالب الرد بتشكيؿ ىيئة التحكيـ أو  ػ كشرط لقبولو

ف ىذا الميعاد ىو ميعاد سقوط لحؽ تقديـ ، (3)بالظروؼ المبررة لمرد فإذا فات ىذا الرد،  طمبوا 
                                                           

 .442إجرالات رد المحكمين،المرجع السابق، ص. عبد الفتاح، 061، المرجع السابق، ص، المحكمونوأخر النمر( 1)

 وما بعدىا. 57أنظر فيما تقدـ، ص( 2)

والمعدلة بالقانوف  1994لسنة  27( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 19تقابميا : الفقرة األولى مف المادة )( 3)
ا فيو أسباب الرد خالؿ يقدـ طمب الرد كتابة إلى ىيئة التحكيـ مبينوالتي نصيا : " 2111لسنة  8المعدؿ رقـ 

خمسة عشر يوما مف تاريخ عمـ طالب الرد بتشكيؿ ىذه الييئة أو بالظروؼ المبررة لمرد، فإذا لـ يتنح المحكـ 
رده خالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ تقديـ الطمب يحاؿ بغير رسـو إلى المحكمة المشار إلييا في المطموب 

 غير قابؿ لمطعف". مف ىذا القانوف لمفصؿ فيو بحكـ 8المادة 
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شكاًل، وقد جعؿ المشرع األردني  طمب الرد وعدـ قبولوالميعاد يترتب عميو سقوط الحؽ في تقديـ 

لمدة خمسة عشر يومًا نظرًا لما يوجبو نظاـ التحكيـ مف سرعة البت في القضايا التحكيمية ىذه ا

والخمسة عشر يومًا ىي مدة كافية لتقديـ طمب الرد، ولكف المشرع األردني جعؿ ابتداًء ىذه المدة 

ؾ قررت وفي تطبيؽ ذل .(1)لمبررة لمردتشكيؿ ىيئة التحكيـ أو بالظروؼ امف تاريخ عمـ طالب الرد ب

يقدـ  "محكمة استئناؼ عماف النظامية برد الطمب شكاًل لتقديمو بعد فوات المدة، حيف قضت بأنو: 

طمب رد المحكـ خالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ عمـ طالب الرد بتشكيؿ ىيئة التحكيـ أو 

ت وحيث مض 1007لسنة  17/أ مف قانوف التحكيـ رقـ 71بالظروؼ المبررة لمرد عمال بالمادة 

ىذه الميمة فاف الطمب يكوف والحالة ىذه مقدـ بعد فوات المدة القانونية مما يستوجب رده شكاًل 

"(2). 

                                                                                                                                                                          

عمى أنو : "يقدـ طمب الرد كتابة إلى ىيئة  1997( مف قانوف التحكيـ الُعماني لسنة 19( مف المادة )1الفقرة ) -
التحكيـ مبينًا فيو أسباب الرد خالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ عمـ طالب الرد بتشكيؿ ىذه الييئة أو بالظروؼ 

 المطموب رده فصمت ىيئة التحكيـ في الطمب". المبررة لمرد فإذا لـ يتنح المحكـ

 .2118لسنة  4( مف قانوف التحكيـ السوري رقـ 19( مف المادة )1الفقرة ) -

 .1985الصادر عف األمـ المتحدة لعاـ لمتحكيـ التجاري الدولي قواعد القانوف النموذجي ( مف 12/2المادة ) -

،  2113أكتػػػوبر  28األكاديميػػػة العربيػػػة لمتحكػػػيـ التجػػػاري، قواعػػػد وأسػػػس رد المحكػػػـ، مقػػػاؿ منشػػػور بتػػػاريخ  (1)
 -، عمى الرابط االلكتروني التالي:1ص

http://www.facebook.com 

تير، جامعػػة عمػػاف العربيػػة لمدراسػػات (. الرقابػػة عمػػى أعمػػاؿ المحكمػػيف، رسػػالة ماجسػػ2112الحيػػاري، عمػػر ىشػػاـ)
 .76المرجع السابؽ، ص النوايسة، النظاـ القانوني لييئة التحكيـ، -.31، صالعميا، عماف ، األردف

)منشورات  19/5/2111)ىيئة ثالثية( تاريخ  36/2111قرار محكمة االستئناؼ النظامية األردنية )حقوؽ( رقـ  (2)
 مف( 18) المادة مف يستفادبأنو: "  محكمة االستئناؼ النظامية األردنية وفي حكـ أخر ليا قضت. مركز عدالة(

 مف يوماً  عشر خمسة خالؿ الرد أسباب فيو مبيناً  المختصة المحكمة إلى كتابة الرد طمب تقديـ أف التحكيـ قانوف
( 18) المادة بأحكاـ وعمالً  الطمب ىذا بمثؿ المستدعياف يتقدـ لـ وحيث. التحكيـ ىيئة بتشكيؿ الرد طالب عمـ تاريخ

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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يثور تساؤؿ حوؿ حؽ الخصـ في رد المحكـ إذا ما كانت خصومة التحكيـ قد بدأت خالؿ 

الخمسة عشر يومًا المذكورة، ىؿ يستمر حقو في الرد طواؿ األياـ الخمسة عشر أـ ينقضي 

 بالحضور أماـ المحكـ ثـ إبداء الطمب رغـ عدـ انقضاء ىذه المدة ؟؟.

يرى جانب مف الفقو  أف حضور الخصـ أماـ المحكـ الذي توفر في شخصو أحد أسباب 

 .(1)الرد والتكمـ في الموضوع رغـ عممو بسبب الرد يسقط حقو في رد المحكـ

في الموضوع  الدخوؿالباحثة ػ أف  خر مف الفقو ػ وىو الرأي الذي تؤيدهبينما يرى جانب آ

أماـ المحكـ المطموب رده ال يمنع مف تقديـ الطمب بعد ذلؾ في الميعاد وال يسقط الحؽ فيو، ألف 

فحدد ميمة زمنية لمخصـ  ،(2)المشرع في قانوف التحكيـ أراد أف يخالؼ ما ىو مقرر بالنسبة لمقضاة

ليتروى خالليا ويحدد موقفو مف المحكـ، والنص جاء عامًا يعمؿ بو سواًء أكاف المحكـ قد باشر 

عممو خالؿ ىذا الميعاد وأدلى الخصوـ بطمباتيـ ودفوعيـ أمامو أـ لـ يكف قد بدأ المحكـ عممو 

ىيئة التحكيـ مف أي عضو خاللو. كذلؾ فإف خصوصية التحكيـ توجب تمكيف األطراؼ مف تنقية 

                                                                                                                                                                          

قرار محكمة االستئناؼ  رده ". معو يتعيف مما وارد غير السبب فإف بذلؾ مختصة جية عف صادراً  قرار يرد ولـ
 .)منشورات مركز عدالة( 22/5/2111)ىيئة ثالثية( تاريخ  312/2119النظامية األردنية )حقوؽ( رقـ 

وأنظمة التحكيـ الدولية، المؤلؼ،  1994لسنة  27(. التحكيـ طبقًا لمقانوف رقـ 2112( صاوي، أحمد السيد )1)
النوايسة،  -.771المرجع السابؽ، ص، التحكيـ في العالقات الخاصة الدولية، وأخر الجماؿ -.99القاىرة، ص

 .171، المرجع السابؽ، ص، المحكموفوأخر النمر -.76المرجع السابؽ، ص النظاـ القانوني لييئة التحكيـ،

وتعديالتو عند بيانيا  1988لسنة  24( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية األردني رقـ 136حيث أف المادة ) (2)
ال يقبؿ طمب الرد إذا لـ يقدـ قبؿ الدخوؿ في لإلجراءات والشروط الالزمة لصحة تقديـ طمب رد القاضي، أفادت أني

كاف المتقدـ بو المدعى عميو، ما لـ يكف سبب  تقدـ بو المدعي وقبؿ الدخوؿ في المحاكمة إفالدعوى إف كاف الم
الرد متولدًا عف حادث طرأ بعد الدخوؿ في الدعوى أو المحاكمة، فيشترط عندئٍذ لقبوؿ طمب الرد أف يقدـ في أوؿ 

 . جمسة تمي ىذا الحادث

 .51-49أنظر فيما تقدـ، ص
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وخاصة أنيا قد تظير بعد الدخوؿ في الموضوع،  تعمؽ بو شائبة مف شؾ حوؿ حياده أو استقاللو،

الذيف يختاروف أعضاء تمؾ الييئة، فإف جاء اختيارىـ مخاًل بتوقعاتيـ مجافيًا ال سيما وأنيـ ىـ 

في  الدخوؿالتحكيـ ولو بعد العتبارات النزاىة والحيدة، وجب تمكينيـ في أي وقت مف مراحؿ 

و، مع ضرورة واستقاللكـ الذي يمكف أف يثبت عدـ حيدتو الموضوع، مف تصويب الخمؿ ورد المح

 .(1)ة عشرة يوماً االلتزاـ بمدة الخمس

الحقيقة أف لمميعاد في الخصومة وظيفتيف  فبعضيا يرمي إلى دفع الخصـ إلى القياـ و 

ويعتبر ميعاد  فترة زمنية كافية لمقياـ بالعمؿ، منح الخصـبعمؿ إجرائي معيف، وبعضيا يرمي إلى 

الرد مف النوع الذي يؤدي الوظيفة األولى، أي دفع المحتكـ صاحب المصمحة إلى تقديـ الطمب 

حتى ال تظؿ الخصومة ميددة إلى أخر لحظة، لكف المتأمؿ في صياغة النص يجد أف بدء سرياف 

لب الرد الذي يستطيع أف يؤجؿ إعالف اتصالو بسبب الميعاد يتوقؼ عمى محض عمـ المدعي طا

 يتعارضالرد وعممو بو وبالتالي تأجيؿ حقو في التمسؾ برد المحكـ إلى الوقت الذي يحدده، وىذا 

( 7111/7تنص المادة )حيث . (2)بطبيعة الحاؿ مع غاية المواعيد في األصوؿ المدنية والمرافعات

محكمة : " يختص رئيس العمى أنو 7810الجديد لعاـ لفرنسي مف قانوف المرافعات المدنية ا

لألمور المستعجمة وذلؾ بناًء عمى طمب أحد الخصوـ أو محكمة  بالفصؿ في مسألة الرد كقاضٍ 

                                                           

جراءاتو، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية2117احمد)أبو الوفا، ( 1)  -.156-175، ص(. عقد التحكيـ وا 
 -.119(. شرح تشريعات التحكيـ الداخمي والدولي، دار الكتب القانونية، القاىرة، ص 1998مراد، عبد الفتاح )

يـ التجاري، المرجع السابؽ، سالمة، قانوف التحك -.32، المرجع السابؽ، صالنمر، النظاـ القانوني لرد المحكـ
 .741ص

 إبراىيـ، والية القضاء عمى التحكيـ، -.178المرجع السابؽ، صالتحكيـ االختياري واإلجباري،  أبو الوفا،( 2)
 .741سالمة، قانوف التحكيـ التجاري، المرجع السابؽ، ص -.237المرجع السابؽ، ص
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نصت عمى أنو  ( مف ذات القانوف111بالمقابؿ المادة ) لكف حكيـ ذاتيا بأمر ال يقبؿ الطعف "،الت

 : " يسقط الحؽ في تقديـ طمب الرد بقفؿ باب المرافعة".

كذلؾ يعتبر طمب الرد مرفوعًا مف تاريخ تقديـ وتسجيؿ الطمب في قمـ محكمة االستئناؼ 

بعد أداء الرسـ القانوني الواجب كاماًل، إذ يعتبر الميعاد المتقدـ ػ الخمسة عشر يومًا في قانوف 

 .(1)عيًا مف يوـ ىذا التقديـ والتسجيؿالتحكيـ األردني ػ مر 

قفؿ باب المرافعة، ففي مثؿ ىذه  قد يقاؿ أف سبب الرد قد يصؿ إلى عمـ طالب الرد بعدو 

رفع ني و ( مف قانوف التحكيـ األرد18الحالة يمكف القوؿ أنو يستطيع المحتكـ االستناد إلى المادة )

عمى ما  ،(2)مف الفقرة )أ( مف تمؾ المادة دعوى بطالف عمى حكـ التحكيـ لتحقؽ الحالة الخامسة

 .(3)سيأتي شرحو في المبحث الثالث مف الفصؿ الرابع الحقاً 

أخيرًا  تالحظ الباحثة أف المشرع الفرنسي لـ يحدد مدة معينة ينبغي تقديـ طمب الرد خالليا 

بعكس موقؼ المشرعيف األردني والمصري، وتفضؿ الباحثة موقؼ المشرعيف األردني والمصري 

ـ، بيدؼ اإلسراع في إنياء إجراءات التحكيـ التجاري، وىي الميزة األساسية التي يتسـ بيا ىذا النظا

                                                           

البطاينػػػة، دور القاضػػػي فػػػي التحكػػػيـ  -.167ع السػػػابؽ، صالمرجػػػأبػػػو الوفػػػا، التحكػػػيـ االختيػػػاري واإلجبػػػاري، ( 1)
جراءاتو، المرجع السابؽ، ص -.112المرجع السابؽ، صالتجاري الدولي،   .176أبو الوفا، عقد التحكيـ وا 

إذا  -5 ال تقبؿ دعوى بطالف حكـ التحكيـ إال في أي مف الحاالت التالية: -أحيث جاء في ىذه الفقرة أنو: "  (2)
 ".ىيئة التحكيـ أو تعييف المحكميف عمى وجو مخالؼ ليذا القانوف أو التفاؽ الطرفيفتـ تشكيؿ 

الفقرة )ب( مف المادة  -.1994لسنة  27( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 53وتقابميا: الفقرة )ىػ( مف المادة )
قانوف المرافعات المدنية  ف( م4141المادة ) -.4556لسنة  44( مف قانوف اإلجراءات المدنية اإلماراتي رقـ 642)

 .1997( مف قانوف التحكيـ الُعماني لسنة 53الفقرة الخامسة مف المادة )-.4541الفرنسي لعاـ 

 .وما بعدىا 142أنظر الحقًا، ص( 3)
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ف كاف مف األفضؿ أف يسمؾ المشرعيف األردني والمصري موقؼ المشرع الفرنسي في سقوط  وا 

 الحؽ في تقديـ طمب الرد بقفؿ باب المرافعة.

لكف تجد الباحثة أف المشرع األردني لـ يعالج مسألة مف يقع عميو عبء إثبات أف طالب  

مؼ طالب الرد بإثبات واقعة سمبية الرد لـ يمضي عمى عممو أكثر مف خمسة عشر يومًا، وىؿ يك

 ؟. وىي عدـ العمـ وىي مسألة غير يسيرة

تؤيد الباحثة الجانب الغالب مف الفقو الذي يرى أف حؿ ىذه المشكمة ىو باالعتماد عمى و  

الظاىر، فعبء اإلثبات يقع عمى عاتؽ مف يدعي خالؼ الظاىر، والظاىر أف طمب الرد قدـ في 

الطرؼ األخر أو المحكـ أنو قد مضى أكثر مف المدة المقررة عمى عمـ الخصـ الميعاد، فإذا ادعى 

 . (1)طالب الرد بسبب الرد فعميو ىو أف يثبت ذلؾ

في تطبيؽ ذلؾ  قضت محكمة الكويت الكمية )الدائرة اإلدارية( في حكميا الصادر في 

باب الرد وىي وجود : " ..، بالنسبة إلى أف طالبة الرد كانت تعمـ بأس11/7811القضية رقـ 

عالقة مودة بيف رئيس ىيئة التحكيـ وأحد الخصوـ مف مدة تزيد عمى الخمسة أياـ المنصوص 

فإنو ال يبيف مف األوراؽ أف طالبة الرد عممت بوجود ىذه العالقة قبؿ يـو  711عمييا في المادة 
                                                           

، بحث 1992لسنة  11(. التحكيـ وفقًا لقانوف اإلجراءات المدنية اإلماراتي رقـ 2111النجار، جماؿ حسف ) (1)
 .123منشور في مجمة الحؽ لمشريعة والقانوف، اإلمارات العربية المتحدة، العدد السابع، ص

 16/6/2112ورة بتاريخ ، مقالة منش1(. قراءة في نظاـ التحكيـ الجديد "السعودي"، ص2112النويصر، خالد) -
 -عمى الرابط االلكتروني التالي:

http://www.startimes.com/f.aspx  

عبد الفتاح، إجراءات رد المحكميف،المرجع  -.731سالمة، قانوف التحكيـ التجاري، المرجع السابؽ، ص -
، وأخر الجماؿ -.168المرجع السابؽ، صالتحكيـ االختياري واإلجباري، أبو الوفا،  -.235-234السابؽ، ص

 .772المرجع السابؽ، صالتحكيـ في العالقات الخاصة الدولية، 

http://www.startimes.com/f.aspx
http://www.startimes.com/f.aspx


77 
 

 
 

البة قبؿ ىذا ، كما لـ يقدـ الطرؼ األخر ما يدحض بدليؿ يقطع بتوافر عمـ الط11/1/7811

 . (1)التاريخ، وبذلؾ يكوف الدفع غير قائـ عمى أساس مف القانوف ينتيي بالرفض"

سنكتفي ىنا بيذا القدر بخصوص عبء إثبات العمـ بسبب الرد، إذ أننا سنعود لدراستو  

 .(2)الرابع مف الفصؿ األوؿتفصياًل الحقًا في المطمب األوؿ مف المبحث 

نظاـ التحكيـ السعودي الصادر بالمرسـو    تجد الباحثة أفعربيةأما في قوانيف التحكيـ ال

.، يقدـ طمب الرد : "( منو عمى71  نص في المادة )ىػ 71/1/7101تاريخ  11الممكي رقـ 

خالؿ خمسة عشر يومًا مف إخطار الخصـ طالب الرد بتعييف المحكـ أو خالؿ خمسة عشر يومًا 

لسنة  11أما قانوف التحكيـ اليمني رقـ  .(3)الرد "مف تاريخ ظيور أو حدوث سبب مف أسباب 

( منو فقد أوجب تقديـ طمب الرد خالؿ أسبوع مف يوـ إخطار طالب الرد 11في المادة ) 7881

 .(4)بتعييف المحكـ أو مف يوـ عممو بالظروؼ المبررة لمرد

األوروبية  تجد الباحثة أف قانوف التحكيـ السويسري المعروؼ بػ  أما في قوانيف التحكيـ

Concordat  ( منو عمى أنو: " طمب الرد يجب التمسؾ بو 10قد نص في المادة ) 7811لعاـ

                                                           

مشار إليو في:  27/1983حكـ محكمة الكويت الكمية )الدائرة اإلدارية( في حكميا الصادر في القضية رقـ  (1)
 .235عبد الفتاح، إجراءات رد المحكميف،المرجع السابؽ، ص

 .وما بعدىا 113أنظر الحقًا ، ص (2)

ارنة تطبيقية"، رسالة ماجستير، (. دور القضاء في التحكيـ" دراسة تأصيمية مق2118) القرني، زىير عبد اهلل( 3)
 .82، صجامعة األمير نايؼ لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية

إذا لـ يوجد  تنص عمى أنو:" 1993لسنة  42رقـ  قانوف التحكيـ التونسي( مف 58( مف المادة )2كذلؾ الفقرة )( 4)
فإف الطرؼ الذي يعتـز التجريح في محكـ ما ينبغي عميو أف يعرض أسباب التجريح كتابة عمى  االتفاؽمثؿ ىذا 

 57مف الفصؿ 2ىيئة التحكيـ خالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ عممو بأي سبب مف األسباب المشار إلييا بالفقرة 
 ." مف ىذه المجمة
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( 1قبؿ الكالـ في الموضوع، أو بمجرد عمـ الطرؼ المعني بوجود سبب الرد". وأيضًا تنص الفقرة )

عمى أنو: " في حاؿ فشؿ  7811كيـ التجاري الدولي الكندي لعاـ ( مف قانوف التح71مف المادة )

الخصوـ في الوصوؿ إلى اتفاؽ حوؿ ما تقدـ، فمف حؽ الخصـ الذي ينوي رد المحكـ ػ في خالؿ 

خمسة عشر يومًا مف تاريخ عممو بتكويف المحكمة أو مف تاريخ عممو بالظروؼ المشار إلييا في 

ذا تضمف أسباب الرد، أف يرسؿ خطابًا يػ  71/1المادة  ويوجو ىذا الخطاب إلى محكمة التحكيـ، وا 

ذا لـ يوافؽ الخصـ األخر عمى الرد، فسوؼ تفص ؿ المحكمة لـ ينسحب المحكـ المردود، وا 

 .(1) "التحكيمية في طمب الرد

قواعد مركز مف ( 77أف المادة ) فإنني أجدأما بالنسبة لمراكز التحكيـ الدولية واإلقميمية   

 تنص عمى أنو :"  1001القاىرة اإلقميمي لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ 

عمى الطرؼ الذي يعتـز رد محكـ أف يرسؿ إخطارًا بطمب الرد خالؿ خمسة عشر يومًا مف  .7

تاريخ إخطاره بتعييف ىذا المحكـ أو خالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ عممو بالظروؼ 

 (.70و)( 8المذكورة في المادتيف )

يخطر الطرؼ األخر والمحكـ المطموب رده واألعضاء اآلخروف في ىيئة التحكيـ بطمب  .1

 الرد، ويكوف اإلخطار كتابًة وتبيف فيو أسباب الرد.

عندما يطمب أحد الطرفيف رد محكـ، يجوز لمطرؼ األخر الموافقة عمى الرد، كما يجوز  .1

تبر ىذه الموافقة أو ىذا التنحي لممحكـ الذي طمب رده التنحي عف نظر الدعوى، وال تع

إقرارًا ضمنيًا بصحة األسباب التي يستند إلييا الرد، وفي كمتا الحالتيف تتبع في تعييف 
                                                           

()دراسػة فػي القػانوف 2ات التجػارة الدوليػة )المجمػد (. تكويف المحكمة التحكيميػة فػي منازعػ2118خالد، ىشاـ ) (1)
الػػدولي الخػػاص المػػادي فػػي ضػػوء التشػػريعات الالتينيػػة واإلنجموسكسػػونية والعربيػػة(، منشػػأة المعػػارؼ، اإلسػػكندرية،  

 .111ص
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( ولو لـ يمارس أحد 1( و)1المحكـ البديؿ كؿ اإلجراءات المنصوص عمييا في المادتيف )

ييف أو االشتراؾ في ىذا التعالطرفيف أثناء إجراءات تعييف المحكـ الذي طمب رده حقو 

 . (1)"فيو

 الرد كتابًة إلى المحكمة المختصة. يقدم طمبيجب أن الشرط الثالث: 

المبحث الثاني مف ىذا المطمب الثاني مف ىذا الشرط سنأتي عمى شرحو وبيانو الحقًا في 

 .(2)الفصؿ

ال يجوز ألي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينو أو اشترك في تعيينو إال  الشرط الرابع:

 .لسبٍب تبين لو بعد أن تم ىذا التعيين

 .(3)ىذا الشرط قد سبؽ شرحو وبيانو في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة

 .(4) الرد بمواجية ذات المحكم ولذات السبب طمب: عدم تكرار تقديم الشرط الخامس

                                                           

قواعد تحكيـ غرفة ( مف 6( مف المادة )6الفقرة )-.1976( مف قواعد اليونستراؿ لعاـ 11تقابميا: المادة ) (1)
 .1998( لعاـ iccالتجارة الدولية في باريس )

يطمب  أفطرؼ  أليػ يجوز 7تنص عمى أنو: " 4556( مف نظاـ تحكيـ الييئة األمريكية لمتحكيـ لعاـ 4المادة ) -
محكـ  أيعمى كؿ طرؼ يود رد ،و استقاللو أووجدت ظروؼ تثير الشكوؾ ليا ما يبررىا حوؿ حياده  إذارد محكـ 

خالؿ ميمة خمسة عشر يوما اعتبارا مف تاريخ عممو بالظروؼ  فيلمتحكيـ  األمريكيةيرسؿ طمب الرد إلى الييئة  أف
 ".(يكوف طمب الرد مكتوبا ومسببا )معمالً  أفيجب  -1 رد المحكـ. إلىتؤدى  أفيمكف  التي

 وما بعدىا. 93أنظر الحقًا، ص( 2)

 وما بعدىا. 63أنظر فيما تقدـ، ص( 3)

نصت عمى أنو: " ال يجوز رد المحكـ إال  2118( مف قانوف التحكيـ السوري لعاـ 18/1نجد أف المادة )( 4)
لألسباب التي يرد بيا القاضي أو إذا فقد أحد شروط صالحيتو المنصوص عمييا في ىذا القانوف"، بينما المشرع 

التالي ىذا سبب عاـ، يصعب معو تبياف أنو األردني لـ يحدد أسبابًا معينة لمرد وحصرىا بالحيدة واالستقالؿ، وب
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عمى  1007لسنة  17( مف قانوف التحكيـ األردني رقـ 71نصت الفقرة )ب( مف المادة )

ال يقبؿ طمب الرد ممف سبؽ لو تقديـ طمب برد المحكـ نفسو في ذات التحكيـ ولمسبب ذاتو أنو: " 

( مف قانوف التحكيـ المصري عمى أنو: " ال يقبؿ 78". ونصت كذلؾ الفقرة الثانية مف المادة )

 . (1)رد ممف سبؽ لو تقديـ طمب برد المحكـ نفسو في ذات التحكيـ "طمب ال

 1007لسنة  17/ب( مف قانوف التحكيـ األردني رقـ 71بذلؾ يتضح لمباحثة أف المادة )

والنصوص المقارنة  حظرت تقديـ الخصـ طمب رد المحكـ ذاتو في ذات التحكيـ أكثر مف مرة 

في أف المشرع يحاوؿ أف يقؼ حائاًل ضد أي محاولة  واحدة لذات السبب، واليدؼ مف ذلؾ يكمف

لمنيؿ مف استمرار إجراءات التحكيـ، أو أي ىدؼ لممماطمة، حتى ال يتخذ أحد المحتكميف ضمانة 

رد المحكـ وسيمة لتعطيؿ التحكيـ أو التعنت والرغبة في الضغط عمى الطرؼ األخر في الخصومة. 

تقرار لممحكـ أثناء تسييره إلجراءات التحكيـ، ألنو في أي أف المشرع ييدؼ إلى إضفاء طابع االس

حاؿ تكرار طمب رد ذات المحكـ وفي نفس التحكيـ وقبولو يؤدي إلى عدـ شعور المحكـ باالستقرار 

في أداء ميمة التحكيـ، كما يؤدي إلى التأثير السمبي عمى سير إجراءات العممية التحكيمية برمتيا، 

طمب الرد أماـ المحكمة بتقديـ طمب لرد المحكـ نفسو في ذات خصومة فال يقبؿ أف يقوـ مف قاـ ب

 .(2)التحكيـ ولمسبب ذاتو

                                                                                                                                                                          

لنفس السبب رفعت دعوى الرد، لذلؾ تجد الباحثة أف المشرع السوري قد أحسف صنعًا عندما عطؼ أسباب رد 
 المحكـ عمى أسباب رد القضاة المنصوص عمييا في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية السوري.

 -.1997لسنة  97/47يـ الُعماني الصادر بالمرسـو السمطاني رقـ ( مف قانوف التحك19/2المادة )وتقابميا: ( 1)
 .2118لسنة  4( مف قانوف التحكيـ السوري رقـ 19/4المادة )

 النوايسة، النظاـ القانوني لييئة التحكيـ، -.483، المرجع السابؽ، صالسراجي، المركز القانوني لممحكـ( 2)
، المرجع السابؽالصانوري، دور المحكـ في خصومة التحكيـ الدولي الخاص، -.81المرجع السابؽ، ص

النويصر،  -.123النجار، التحكيـ وفقًا لقانوف اإلجراءات المدنية اإلماراتي، المرجع السابؽ، ص -.214ص
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لكف بمفيوـ المخالفة لممادة السابقة يفيـ أنو إذا كاف طالب الرد يستند إلى سبٍب أخر فال 

 ضير في ذلؾ، فمو كاف يستند إلى سبب القرابة بيف المحكـ والطرؼ األخر وقدـ طمبًا ورفض ىذا

الطمب لعدـ وجود القرابة ثـ بعد ذلؾ اكتشؼ ىذا الطرؼ أف ىذا المحكـ تربطو بالطرؼ األخر 

عالقة صداقة أو ود تجعمو ال يستطيع أف يحكـ بغير ميؿ فإنو يستطيع تقديـ طمب الرد الختالؼ 

ولكف يجوز التقدـ بطمب رد نفس المحكـ مف الخصـ المحتكـ األخر، كما  السبب في الطمبيف.

ز طمب رد نفس المحكـ مف ذات الخصـ الذي سبؽ أف تقدـ بطمب لرده ولكف في نزاع يجو 

 .(1)تحكيمي أخر

تجد الباحثة بمقارنة النص األردني بالنصيف المصري والُعماني السابقيف الذكر  أف كاًل مف 

ف حظرا تقديـ طمب رد نفس المحكـ مف ذات الخصـ الذي سبؽ أف  النصيف المصري والُعماني وا 

قدـ بطمب رده، إال أنيما لـ يجيزا تقديـ طمب رد المحكـ نفسو في ذات التحكيـ أكثر مف مرة واحدة ت

 لذات السبب أو لسبب أخر.

 -عمى ضوء ذلؾ  يشترط لتطبيؽ ىذا الشرط ما يمي:و 

أي أف يكوف طمب الرد لممرة الثانية مقدـ مف ذات الطرؼ الذي قدمو  -:وحدة طالب الرد .4

لممرة األولى، فإف قدـ طمب رد ذات المحكـ مف الخصـ األخر، فمف يتوفر الشرط الذي 

 نحف بصدده.

                                                                                                                                                                          

رجع ، المالتحكيـ التجاري الدولي سامي، -.2قراءة في نظاـ التحكيـ الجديد "السعودي"، المرجع السابؽ، ص
 .411، المرجع السابؽ، صعبد المجيد، التنظيـ القانوني لمتحكيـ -.239السابؽ، ص

النوايسة، النظاـ  -.114-113المرجع السابؽ، صالبطاينة، دور القاضي في التحكيـ التجاري الدولي،  (1)
مراد، شرح تشريعات التحكيـ الداخمي والدولي، المرجع  - .81المرجع السابؽ، ص القانوني لييئة التحكيـ،

 .111السابؽ، ص
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فالطرؼ الذي تقدـ بطمب رد محكـ ال يحـر مف  -:وحدة المحكم المطموب رده في المرتين .9

 ت ىيئة التحكيـ، إف توفر بحقو أحد أسباب الرد.تقديـ طمب رد محكـ أخر في ذا

ف رد ذات المحكـ في نزاع  -:وحدة النزاع في المرتين .2 فإف كاف أحد األطراؼ قد سبؽ وا 

 .(1)أخر، فال يحـر مف تقديـ طمب برده في النزاع المعروض

  

                                                           

(. دور القاضي الوطني في مجاؿ التحكيـ التجاري الدولي، رسالة ماجستير، جامعة 2112طاىر، حدادف) (1)
 ،دور محكمة االستئناؼ المختصة في الرقابة عمى إجراءات التحكيـ ،المبيضيف -.64، صمولود معمري، الجزائر
مراد، شرح تشريعات التحكيـ  -.61، المرجع السابؽ، صالشواربي،التحكيـ والتصالح -.64المرجع السابؽ، ص

 .735سالمة، قانوف التحكيـ التجاري، المرجع السابؽ، ص -.111الداخمي والدولي، المرجع السابؽ، ص
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 الرد طمبإجرالات تقديم المبحث الثاني: 

العامة، أنو يجب أف يقدـ طمب الرد كتابة وأف أصبح مف المعموـ لدينا وحسب القواعد 

ال يجوز إبداؤه شفاىة، وأف وخالؿ المدد المنصوص عمييا قانونًا، وكذلؾ  تذكر فيو أسباب الرد

يقدـ إلى المحكمة المختصة أف يذكر فيو كؿ األسباب والوقائع والظروؼ المبررة لمرد مع أدلتيا، و 

مة ؟؟. وما ىي اإلجراءات القانونية الواجبة اإلتباع عند رد المحكـ، فما ىي ىذه المحك طمببنظر 

 الرد ؟؟. طمبتقديـ 

فيما  رد المحكـ، طمبأيضًا مف المسائؿ اليامة التي تثور في مسألة االختصاص بنظر 

يتعمؽ في التحكيـ المؤسسي بشكؿ خاص، تمؾ التي تتعمؽ بمدى جواز الخروج عمى ىذه القواعد، 

عطاء االختصاص بالرد  جراءاتو لجية أخرى غير القضاء ؟؟.وا   وشروطو وا 

 -وعمى ضوء ذلؾ  سنتولى دراسة ىذا المبحث في المطمبيف التالييف:

 الرد طمبالمطمب األول: المحكمة المختصة بنظر 

إف المصالح االقتصادية التي يمكف أف تكوف محؿ نزاع وتسوية عف طرؽ التحكيـ قد  

تتعرض إلى الضياع وعدـ االنضباط في الحقوؽ عندما يتعمؽ األمر بمحكميف وقع الشؾ في 

استقالليتيـ أو نزاىتيـ أو حيادىـ، أو عدـ توافر الشروط والصفات المتفؽ عمييا في اتفاؽ التحكيـ. 

مختمؼ القوانيف الوطنية والدولية الخاصة بالتحكيـ لألطراؼ المحتكميف الحؽ في لذلؾ أعطت 

، فمنيا تقديـ ىذا الطمبتقديـ طمب لرد ىؤالء المحكميف، ولكف اختمفت حوؿ الجية التي يتـ أماميا 
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مف جعؿ االختصاص برد المحكميف لييئة التحكيـ ومنيا ما جعمو لمقضاء ومنيا ما جعمو مشتركًا 

 .(1)يئة التحكيـ والقضاءبيف ى

محكمة  تعد 1007لسنة  17( مف قانوف التحكيـ األردني رقـ 1حسب منطوؽ المادة )و 

رد  طمبىي المحكمة المختصة بنظر  التي يجري ضمف دائرة اختصاصيا التحكيـ االستئناؼ

المحكـ، وأضاؼ المشرع األردني استثناًء عمى ذلؾ بجواز االتفاؽ بيف األطراؼ المحتكميف عمى 

وبذلؾ يشترط أف يكوف طمب رد د، الر  طمباختصاص محكمة استئناؼ أخرى في المممكة بنظر 

 المحكـ داخاًل في اختصاص محكمة االستئناؼ، وأف يكوف األردف مقرًا لمتحكيـ، حتى لو كاف جزءاً 

 . (2)مف إجراءات التحكيـ قد تمت في الخارج

( مف قانوف 11( مف المادة )1أما في قوانيف التحكيـ العربية المقارنة  نجد أف الفقرة )

إذا لـ يتخؿ المحكـ المجرح فيو أو لـ  تنص عمى أنو:" 7881لسنة  11التحكيـ التونسي رقـ 

يح أف يطمب مف محكمة االستئناؼ بتونس يوافؽ الطرؼ اآلخر عمى طمب التجريح فممقائـ بالتجر 

النظر في التجريح  -المتقدمة  1خالؿ خمسة وأربعيف يومًا مف العرض المنصوص عميو بالفقرة 

                                                           

سة مقارنة"، منشورات الحمبي الحقوقية، (. الرقابة القضائية عمى التحكيـ التجاري الدولي "درا2112يدر، أماؿ ) (1)
الحياري، الرقابة  -.83-82المرجع السابؽ، ص ،دور المحكـ في خصومة التحكيـ، الطراونة -.49بيروت، ص

 .235المرجع السابؽ، ص إبراىيـ، والية القضاء عمى التحكيـ، -.31المرجع السابؽ، صعمى أعماؿ المحكميف، 

، رسالة ماجستير، التحكيـ االلكتروني كوسيمة لحؿ منازعات التجارة االلكترونية(. 2119)محمد محمود، جبراف (2)
المرجع  ،دور المحكـ في خصومة التحكيـ، الطراونة -.124-123، صجامعة الشرؽ األوسط، عماف، األردف

 .31المرجع السابؽ، صالحياري، الرقابة عمى أعماؿ المحكميف،  -.83السابؽ، ص
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ويكوف المحكـ الصادر في الموضوع غير قابؿ ألي وجو مف أوجو الطعف وفي انتظار المحكـ 

 .(1)المذكور تتوقؼ إجراءات التحكيـ "

تاريخ  11نظاـ التحكيـ السعودي الصادر بالمرسوـ الممكي رقـ  الباحثة أفبالمقابؿ  تجد 

، حيث (2)الرد مف اختصاص المحكمة المختصة أصاًل بنظر النزاع طمب  يجعؿ ىػ 71/1/7101

( منو عمى أنو: " ..، ويرفع طمب الرد إلى المحكمة المختصة أصاًل بنظر النزاع 71تنص المادة )

." 

( 17( مف قانوف التحكيـ األردنػي رقػـ )71جاء في نص الفقرة األولى مف المادة ) كذلؾ قد

مػػػا مفػػػاده )فػػػإذا لػػػـ يتػػػنح المحكػػػـ المطمػػػوب رده مػػػف تمقػػػاء نفسػػػو بعػػػد إشػػػعاره فصػػػمت  1007لسػػػنة 

لسػػنة  11( مػػف قػػانوف التحكػػيـ المصػػري رقػػـ 78المحكمػػة فػػي الطمػػب(، أمػػا الفقػػرة )أ( مػػف المػػادة )

يقػػدـ طمػػب الػػرد كتابػػة إلػػى ىيئػػة )فجػػاء فييػػا  1000لسػػنة  1لقػػانوف المعػػدؿ رقػػـ المعدلػػة با 7881

التحكيـ مبينا فيو أسػباب الػرد ،..، فػإذا لػـ يتػنح المحكػـ المطمػوب رده خػالؿ خمسػة عشػر يومػًا مػف 

مف ىذا القانوف لمفصؿ  8تاريخ تقديـ الطمب يحاؿ بغير رسـو إلى المحكمة المشار إلييا في المادة 

  (.فيو

الػػػرد ابتػػػداًء إلػػػى  طمػػػبقػػػدـ فػػػي القػػػانوف األردنػػػي ي أنػػػوجػػػد ىػػػذيف النصػػػيف  نبالمقارنػػػة بػػػيف و 

محكمة االستئناؼ التي يقع ضمف اختصاصيا المكاني إجػراءات التحكػيـ، وبػذلؾ فػإف مرجػع النظػر 

                                                           

عمى أنو: " يكوف االختصاص بنظر  1994لسنة  27( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 9)( كذلؾ نصت المادة 1)
مسائؿ التحكيـ التي يحيميا ىذا القانوف إلى القضاء المصري لممحكمة المختصة أصاًل بنظر النزاع، أما إذا كاف 

ستئناؼ القاىرة، ما لـ يتفؽ التحكيـ تجاريًا دوليًا، سواًء جرى في مصر أو في الخارج، فيكوف االختصاص لمحكمة ا
 الطرفاف عمى اختصاص محكمة استئناؼ أخرى في مصر".

 .1النويصر، قراءة في نظاـ التحكيـ الجديد "السعودي"، المرجع السابؽ، ص (2)
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. أمػا فػي القػانوف المصػري  فػإف تقػديـ فيو ىي محكمة االستئناؼ مباشرةً  في طمب الرد وجية الحكـ

فيػي ابتداًء إلى ىيئة التحكيـ، أمػا المرحمػة الثانيػة  الطمبالرد يتـ عمى مرحمتيف: األولى تقديـ  طمب

إذا لػػـ يتػػنح المحكػػـ المطمػػوب رده خػػالؿ  محكمػػة اسػػتئناؼ القػػاىرة الػػرد وبغيػػر رسػػـ إلػػى طمػػبإحالػػة 

 .(1)خمسة عشر يومًا مف تاريخ تقديـ الطمب

( مف قواعد القانوف النموذجي لمتحكيـ 71/1المادة )كذلؾ بمقارنة النصيف السابقيف مع 

، تجد الباحثة أف ىذه المادة أعطت لييئة 7811التجاري الدولي الصادر عف األمـ المتحدة لعاـ 

التحكيـ سمطة الفصؿ في طمب الرد ولكف أخضعت تمؾ السمطة لرقابة القضاء عف طريؽ نظر 

 الطعف عمى القرار الصادر برفض طمب الرد.

لؾ يكوف المشرعيف األردني والمصري قد أصابا في ىذا الخصوص حيث تداركا مباشرًة بذ 

لسنة قانوف التحكيـ الُعماني  ىذا ما لـ يتداركوو ثغرات ىذه المسألة الواردة في القانوف النموذجي. 

( منو، مع أنو 78/7والذي منح ىيئة التحكيـ ذاتيا سمطة الفصؿ في طمب الرد في المادة ) 7881

عطى لصاحب طمب الرد إذا رفض طمبو حؽ الطعف برفض الطمب أماـ محكمة االستئناؼ التي أ

 .(2)يجري ضمف اختصاصيا التحكيـ

                                                           

 -.99صاوي، التحكيـ، المرجع السابؽ، ص -.118، المرجع السابؽ، صتشكيؿ ىيئات التحكيـ عربيات،( 1)
، المرجع السابؽ، ، المحكموفوأخر النمر -.88حسيف، التحكيـ في الفقو والقانوف المقارف، المرجع السابؽ، ص

، المرجع السابؽ، التحكيـ والتصالح الشواربي،-.124التحكيـ االلكتروني، المرجع السابؽ، ص، جبراف -. 169ص
 .61ص

يقدـ طمب الرد كتابة إلى  -1عمى أنو : "  1997نة ( مف قانوف التحكيـ الُعماني لس19حيث نصت المادة )( 2)
ىيئة التحكيـ مبينًا فيو أسباب الرد خالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ عمـ طالب الرد بتشكيؿ ىذه الييئة أو 

لطالب الرد أف يطعف  -2بالظروؼ المبررة لمرد فإذا لـ يتنح المحكـ المطموب رده فصمت ىيئة التحكيـ في الطمب. 
( مف 9ـ برفض طمبو خالؿ ثالثيف يومًا مف تاريخ إعالنو بو أماـ المحكمة المنصوص عمييا في المادة )في الحك

 ىذا القانوف ويكوف حكميا غير قابؿ لمطعف بأي طريؽ".
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( مف 7111تنص الفقرة األولى مف المادة )أما بالنسبة لقوانيف التحكيـ األوروبية المقارنة، 

محكمة بالفصؿ ختص رئيس العمى أنو : " ي 7810قانوف المرافعات المدنية الفرنسي الجديد لعاـ 

لألمور المستعجمة وذلؾ بناًء عمى طمب أحد الخصوـ أو محكمة التحكيـ  في مسألة الرد كقاضٍ 

حسب االختصاص  ذاتيا بأمر ال يقبؿ الطعف ". ورئيس المحكمة المختصة في القانوف الفرنسي

 -قد يكوف: المكاني،

 التحكيـ. رئيس المحكمة المختصة التي حددىا الخصـو في اتفاؽ .7

وفي غيبة االتفاؽ، ينعقد االختصاص لرئيس المحكمة التي اتفؽ الخصوـ عمى أف  .1

 إجراءات التحكيـ تجري في نطاؽ اختصاصيا.

ذا لـ يعالج اتفاؽ التحكيـ مسألة إجراءات التحكيـ، ينعقد االختصاص لرئيس المحكمة  .1 وا 

 دىـ.التي يقع في دائرة اختصاصيا موطف المدعى عمييـ في حالة تعد

فإذا كاف المدعى عميو يقيـ في الخارج، ينعقد االختصاص لرئيس المحكمة التي يقع في  .1

 .(1)دائرة اختصاصيا موطف المدعي

قد نص في الفقرة األولى مف  Concordatكذلؾ فإف قانوف التحكيـ السويسري المعروؼ بػ 

، ىي ستفصؿ في طمب 1دة ( منو عمى أنو: " السمطة القضائية الوارد ذكرىا في الما17المادة )

( مف قانوف التحكيـ التجاري الدولي الكندي لعاـ 71. وكذلؾ تنص الفقرة الثانية مف المادة )(2)الرد"

عمى أنو: " في حاؿ فشؿ الخصوـ في الوصوؿ إلى اتفاؽ حوؿ ما تقدـ، فمف حؽ الخصـ  7811

تكويف المحكمة أو مف تاريخ الذي ينوي رد المحكـ ػ في خالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ عممو ب

                                                           

 .1981( مف قانوف المرافعات المدنية الفرنسي الجديد لعاـ 1457الفقرة الثالثة مف المادة ) (1)

 .49التحكيمية )المجمد الثاني(، المرجع السابؽ، صخالد، تكويف المحكمة  (2)
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ػ أف يرسؿ خطابًا يتضمف أسباب الرد ػ ويوجو ىذا  71/1عممو بالظروؼ المشار إلييا في المادة 

ذا لـ يوافؽ الخصـ األخر عمى  ذا لـ ينسحب المحكـ المردود، وا  الخطاب إلى محكمة التحكيـ، وا 

 الرد، فسوؼ تفصؿ المحكمة التحكيمية في طمب الرد.".

ر في االختصاص يكوف بالنسبة لقواعد التحكيـ التجاري الداخمي أو الدولي التي ىذا األم

تتبع في منازعاتيا لقوانيف التحكيـ الوطنية، أما بالنسبة لمتحكيـ المؤسسي الخاص وفقًا لمراكز 

االتفاقيات الدولية  نجد أف مؤسسات التحكيـ واالتفاقيات الدولية قد درجت عمى و التحكيـ الدولية 

جراءات ذلؾ، بما في  وضع قواعد تحكيمية خاصة بيا، تشمؿ أيضًا قواعد لرد المحكـ وشروط وا 

.  (1)ذلؾ إعطاء المؤسسة ذاتيا أو جية معينة تحددىا االتفاقية  صالحية البت في طمب رد المحكـ

يف أف االختصاص يكوف ألحد ىيئات المؤسسة التحكيمية أو مكاتبيا المستقمة أو سمطة التعي فنجد

( مف اتفاقية عماف العربية لمتحكيـ 78، حيث تنص المادة )أو المحكمة التحكيمية حسب األحواؿ

عمى أنو: " يحؽ لكؿ مف الطرفيف أف يطمب مف مكتب المركز رد أحد  7811التجاري الدولي لعاـ 

ال تتجاوز المحكميف أو أكثر ألسباب يبينيا في طمبو"، ويفصؿ المكتب في طمب الرد في مدة 

 . (2)سبعة أياـ مف استالـ الطمب

 عمى أنو: 7881( مف نظاـ تحكيـ الييئة األمريكية لمتحكيـ لعاـ 8تنص المادة )بالمقابؿ  

األخرى عمى طمب الرد ولـ يتنح المحكـ المطموب رده عف نظر  إذا لـ يوافؽ الطرؼ أواألطراؼ" 

تنص كذلؾ  ". األمريكية لمتحكيـ وفقا لما تراه مناسباً الدعوى، يتخذ القرار بالرد مف قبؿ الييئة 
                                                           

(. المسمؾ السػميـ إلصػدار وتنفيػذ حكػـ التحكػيـ "دراسػة نظريػة تطبيقيػة مقارنػة"، 6142بني مقداد، محمد عمي )(1)
 .65-64الطبعة األولى، مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، إربد، األردف، ص

، 4543التحكيـ التجاري الدولي وفقػًا لالتفاقيػة العربيػة لمتحكػيـ التجػاري لعػاـ (. 2116الجبراف، صادؽ محمد )(2)
 .53الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، ص
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عمى أنو: " إذا  1001قواعد مركز القاىرة اإلقميمي لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ ( مف 71المادة )

لـ يوافؽ الطرؼ األخر عمى طمب الرد ولـ يتنح المحكـ المطموب رده عف نظر الدعوى، فإف القرار 

 النحو التالي:في طمب الرد يصدر عمى 

 إذا كاف تعييف المحكـ قد قامت بو سمطة التعييف، فيي التي تصدر القرار. -أ 

إذا لـ يكف التعيف قد قامت بو سمطة التعييف ولكف سبؽ تسمية مثؿ ىذه السمطة، فيي  -ب 

 التي تصدر القرار.

في جميع الحاالت األخرى يصدر القرار مف سمطة التعييف التي تتـ تسميتيا وفقًا  -ج 

 .(1)( "1اءات المنصوص عمييا في المادة )لإلجر 

                                                           

قواعد تحكيـ غرفة ( مف 3( مف المادة )4الفقرة ) -.1976( مف قواعد اليونستراؿ لعاـ 12وتقابميا المادة ) (1)
 .1998( لعاـ iccباريس )التجارة الدولية في 

يقـو الطرؼ عمى أنو: "  1998( مف قواعد محكمة لندف لمتحكيـ الدولي لعاـ 11تنص الفقرة الرابعة مف المادة ) -
عممو أي  إلىيـو مف تشكيؿ ىيئة التحكيـ أو )الحقا( بعد أف تصؿ  51الذي ينوى تقديـ طعف ضد المحكـ خالؿ 

محكمة لندف  إلى، وذلؾ بإرساؿ مذكرة كتابية بأسباب الطعف  3-51أو  5-51مف الظروؼ المشار إلييا بالمادة
 لمتحكيـ الدولي ، والى ىيئة التحكيـ والى جميع األطراؼ اآلخريف.

يـو مف استالـ  51إذا لـ ينسحب المحكـ المقدـ ضده الطعف أو موافقة جميع األطراؼ اآلخريف عمى الطعف خالؿ 
 ."لندف لمتحكيـ الدولي تتخذ قرارىا في الطعف المذكرة الكتابية ، فإف محكمة

تحػػت عنػػواف: رد المحكـ/عػػدـ صػػالحية المحكػػـ، تػػنص عمػػى  4521القاعػػدة التاسػػعة مػػف اتفاقيػػة واشػػنطف لعػػاـ  -
 أنو:"

مػػف االتفاقيػػة الماثمػػة، سػػوؼ  13الخصػػـ الػػذي يطعػػف عمػػى المحكػػـ المعنػػى عػػدـ صػػالحيتو، وفقػػًا لممػػادة  -4
 باب المرافعة، بإعداد ممؼ وتسجيمو لدى السكرتير العاـ، مبينًا فيو أسباب الرد.يقـو فورًا، وقبؿ إقفاؿ 

 سوؼ يقـو السكرتير العاـ بإتباع التالي: -6

ذا كػػاف ىػػذا الطمػػب موجيػػًا ضػػد  - أ إرسػػاؿ صػػورة مػػف طمػػب الػػرد إلػػى أعضػػاء المحكمػػة التحكيميػػة، وا 
إلى رئيس المجمس التنفيػذي  محكـ فرد أو ضد غالبية المحكميف فيتـ إرساؿ صورة مف ىذا الطمب 

 و
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( مف قواعد تحكيـ غرفة التجارة الدولية في 1كذلؾ جاء في الفقرة األولى مف المادة )

عمى اختصاص ىيئة التحكيـ بنظر طمب رد المحكـ، حيث نصت عمى  7881( لعاـ iccباريس )

مى أي سبب أخر، بتوجيو تقرير أنو: يقدـ طمب الرد، المستند عمى إدعاء بانتفاء االستقالؿ أو ع

 .(1)كتابي إلى األميف العاـ لييئة التحكيـ يحدد الوقائع والظروؼ التي يقـو عمييا ىذا الطمب"

رد  طمببذلؾ تجد الباحثة أنو حسنًا فعؿ المشرع األردني، بسحب سمطة الفصؿ في 

ناطتيا بالقضاء، عمى عكس مراكز التحكيـ الدولية وبعض القوانيف المقارنة التي أناطت  المحكـ وا 

ات التحكيـ نفسيا التي تنظر النزاع، فال يعقؿ أف تكوف ىيئة ئىذه الميمة بمراكز التحكيـ أو بيي

 التحكيـ أو المركز خصمًا وحكمًا في ذات الوقت.

فيما كانت  7881لسنة  11ف التحكيـ المصري رقـ وقد ثار خالؼ في ظؿ نصوص قانو 

 ( منو بأنو: " 78تنص عميو المادة )

                                                                                                                                                                          

 إخطار الخصـ األخر بطمب الرد. - ب

المحكػػـ المطمػػوب رده/ المطعػػوف فػػي صػػالحيتو، يجػػب عميػػو دوف تػػأخير تقػػديـ توضػػيحاتو إلػػى المحكمػػة  -2
 التحكيمية أو إلى الرئيس سالؼ الذكر، حسب مقتضى الحاؿ.

، فػإف أعضػاء المحكمػة التحكيميػة، في الحاالت التي يتعمؽ فييا األمػر بعػدـ صػالحية غالبيػة المحكمػيف -1
غير المطعوف فػييـ، سػوؼ يقومػوف فػورًا بدراسػة الطعػف بعػدـ الصػالحية وسػوؼ يصػوتوف عمػى المقتػرح 
ذا انقسػػـ ىػػؤالء المحكمػػوف، فسػػوؼ يقومػػوف بإخطػػار  المعنػي، مػػع عػػدـ حضػػور المحكػػـ المطعػػوف فيػػو. وا 

ا تقػػـو غالبيػػة المحكمػػيف بإخطػػار الػػرئيس الػػرئيس السػػابؽ بػػاألمر، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ السػػكرتير العػػاـ، كمػػ
السػػابؽ ػ وذلػػؾ مػػف خػػالؿ السػػكرتير العػػاـ ػ باإليضػػاحات التػػي أرسػػميا المحكػػـ المطعػػوف فيػػو إلػػى ىػػذه 

 الغالبية، كذلؾ بعجز ىذه الغالبية عف الوصوؿ إلى قرار في خصومة عدـ الصالحية.

خصػػومة الصػػالحية، ىنػػا يتعػػيف عميػػو فػػي الحػػاالت التػػي يتعػػيف فييػػا عمػػى الػػرئيس السػػابؽ، الفصػػؿ فػػي  -1
 يومًا مف تمقيو طمب عدـ الصالحية. 21اتخاذ القرار المناسب في ىذا الصدد، وذلؾ خالؿ 

سػػػوؼ يػػػتـ وقػػػؼ إجػػػراءات الخصػػػومة التحكيميػػػة، وذلػػػؾ لحػػػيف صػػػدور قػػػرار فاصػػػؿ فػػػي خصػػػومة عػػػدـ  -2
 الصالحية.".

جراءات التحكيـ، المرجع السابؽ، ، أبو الميؿ (1)  .87صقواعد وا 
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يقدـ طمب الرد كتابة إلى ىيئة التحكيـ مبينا فيو أسباب الرد خالؿ خمسة عشر يوما مف  .4

تاريخ عمـ طالب الرد بتشكيؿ ىذه الييئة أو بالظروؼ المبررة لمرد، فإذا لـ يتنح المحكـ 

 ت ىيئة التحكيـ في الطمب.المطموب رده فصم

 وال يقبؿ الرد ممف سبؽ لو تقديـ طمب المحكـ نفسو في ذات التحكيـ. .9

لطالب الرد أف يطعف في الحكـ برفض طمبو خالؿ ثالثيف يوما مف تاريخ إعالنو بو أماـ  .2

( مف ىذا القانوف، ويكوف حكميا غير قابؿ لمطعف بأي 8المحكمة المشار إلييا في المادة )

 طريؽ.

اليترتب عمى تقديـ طمب الرد أو عمى الطعف في حكـ التحكيـ الصادر برفضو وقؼ   .1

ذا حكـ برد المحكـ سواء مف ىيئة التحكيـ أو مف المحكمة عند نظر  إجراءات التحكيـ. وا 

الطعف، ترتب عمى ذلؾ اعتبار ما يكوف قد تـ مف إجراءات التحكيـ، بما في ذلؾ حكـ 

 المحكميف، كأف لـ يكف".

النص كاف يخوؿ ىيئة التحكيـ ذاتيا بتمقي طمب رد المحكـ مف طالب الرد، وبذلؾ ىذا 

كانت الييئة لدى نظرىا طمب الرد تعد خصمًا وحكمًا في نفس الوقت، األمر الذي دعا الفقو إلى 

انتقاد ىذا األمر، باعتبار أنو ال يعقؿ أف يجمس المحكـ المطموب رده مع باقي ىيئة التحكيـ ليحكـ 

في طمب الرد، حيث أنو بمجرد تقديـ طمب الرد تنعقد خصومة مف نوع خاص في موضوعيا  معيـ

جراءاتيا، وذلؾ قياسًا عمى خصومة رد القاضي، فطمب الرد ال يقدـ لو شخصيًا بؿ إلى رئيس  وا 



92 
 

 
 

المحكمة األعمى منو درجة، وعميو فال يمكف أف يكوف القاضي خصمًا وحكمًا في أف واحد وكذلؾ 

 .(1)المحكـ

 11( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 78/7عمى أثر االنتقادات الشديدة لنص المادة ) 

وفي أوؿ مواجية عممية أماـ المحكمة الدستورية العميا المصرية، قضت في حكميا  7881لسنة 

وحيث إف الثابت مف االطالع عمى ممؼ الدعوى الموضوعية، أف تقدير محكمة الموضوع بأف : " 

بعدـ الدستورية المبدي أماميا قد اقتصر عمى ماينص عميو عجز البند األوؿ مف  لجدية الدفع

، ...، وحيث إف المدعية ”فصمت ىيئة التحكيـ في الطمب “المشار إلييا مف عبارة  78المادة 

تنعي عمى النص المطعوف فيو مخالفتو لمبادئ الشريعة اإلسالمية بجعمو الخصـ في نزاع حكما 

خاللو بم بدأ المساواة أماـ القانوف، إذ أىدر ضمانة الحيدة الواجب توافرىا في المحكميف في فيو، وا 

حيف استمـز الدستور توافرىا في كؿ مف يمي عمال قضائيا األمر الذي يشكؿ تمييزا غير مبرر 

بإسقاطو ضمانة الحيدة التي يتطمبيا كؿ عمؿ قضائي عف فئة مف المتقاضيف بينما ىي مكفولة 

مف الدستور. وحيث  11و  10و  1اسو كذلؾ بحؽ التقاضي وذلؾ بالمخالفة لممواد لغيرىـ، ومس

مف الدستور، تمتد  11إف ضمانة الفصؿ إنصافا في المنازعات عمى اختالفيا وفؽ نص المادة 

بالضرورة إلى كؿ خصومة قضائية، أيا كانت طبيعة موضوعيا جنائيًا كاف أو مدنيًا أو تأديبيًا إذ 

ي ىذه الخصومات وحسميا إنما يتعيف إسناده إلى جية قضاء أو ىيئة قضائية منحيا أف التحقيؽ ف
                                                           

(. النظاـ القانوني لرد المحكـ " في ضوء حكـ المحكمة الدستورية العميا الصادر 1999النمر، أبو العال عمي)(1)
( مف قانوف التحكيـ المصري". بحث منشور في مجمة العمـو 19/1بعدـ دستورية المادة) 1999نوفمبر  6في 

المرجع ، دور القاضي في التحكيـ التجاري الدولي، البطاينة -. 32، صالقانونية واالقتصادية ، جامعة عيف شمس
مراد، شرح  -.258-257المرجع السابؽ، ص والي،قانوف التحكيـ في النظرية والتطبيؽ،-.415-414السابؽ، ص

المرجع  إبراىيـ، والية القضاء عمى التحكيـ، -.119تشريعات التحكيـ الداخمي والدولي، المرجع السابؽ، ص
، المرجع السراجي، المركز القانوني لممحكـ-.111وي، التحكيـ، المرجع السابؽ، صصا -. 235السابؽ، ص
 .486السابؽ، ص
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القانوف اختصاص الفصؿ فييا بعد أف كفؿ استقالليا وحيدتيا القانوف. وحيث إف البيف مف نص 

ػ المطعوف عمى عجزه ػ أنو قضي بأنو إذا لـ يتنح المحكـ المطموب رده  78( مف المادة 7البند )

التحكيـ في الطمب، فدلت بذلؾ عمى أنيا أناطت الفصؿ في خصومة رد المحكـ، بيذا فصمت ىيئة 

المحكـ نفسو طالما أنو لـ يتنح وظؿ متمسكًا بنظر النزاع األصمي، إذا كانت ىيئة التحكيـ مشكمة 

منو وحده، أما إذا كانت تمؾ الييئة مشكمة مف أكثر مف محكـ وكاف طمب الرد يتناوؿ بعضيـ أو 

جميعا اختصوا بالفصؿ في ىذا الطمب.وكاف ال يجوز أف يكوف العمؿ القضائي موطئًا  يشمميـ

لشبية تداخؿ تجرده وتثير ظالال قاتمة حوؿ حيدتو، فال يطمئف إليو متقاضوف استرابوا فيو بعد أف 

صار نائيا عف القيـ الرفيعة لموظيفة القضائية، وكاف النص الطعيف، قد خوؿ ىيئة التحكيـ الفصؿ 

ي طمب ردىا لتقوؿ كممتيا في شأف يتعمؽ بذاتيا وينصب عمى حيادىا، وكاف ذلؾ مما ينافى قيـ ف

العدؿ ومبادئو وينقض مبدأ خضوع الدولة لمقانوف وينتيؾ ضمانة الحيدة التي يقتضييا العمؿ 

القضائي بالنسبة إلى فريؽ مف المتقاضيف، بينما ىي مكفولة لغيرىـ، فإنو بذلؾ يكوف قد خالؼ 

مف الدستور، ذلؾ أف الحقوؽ والضمانات التي كفمتيا  18و  11و  11و  11و  10حكاـ المواد أ

النصوص الدستورية السالؼ اإلشارة إلييا تعتبر حجر الزاوية والركف الركيف في النظاـ القضائي 

ف ومف ثـ يقع اإلخالؿ بيا في حمأة المخالفة الدستورية ولو اقتصر عمى إحدى الدرجتيف. وحيث إ

إبطاؿ ىذه المحكمة لمنص الطعيف، يقتضي تدخؿ السمطة التشريعية إلقرار نص بديؿ يتالفى 

العوار الدستوري السابؽ بيانو، إعماال لمحجية المطمقة التي أسبغيا قانوف المحكمة الدستورية العميا 

لتعمؿ عمى أحكاميا في المسائؿ الدستورية والتي الزميا نزوؿ الدولة بكامؿ سمطاتيا عمييا 

بوسائميا وأدواتيا ػ ومف خالؿ سمطة التشريع أصميًا أو فرعيًا، كمما كاف ذلؾ ضرورياًػ عمى 

مف  78( مف المادة 7حكمت المحكمة بعدـ دستورية العبارة الواردة بالبند ) األسباب فميذه تطبيقيا.

، والتي تنص 7881لسنة  11قانوف التحكيـ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانوف رقـ 
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عمى أف )فصمت ىيئة التحكيـ في الطمب(، وألزمت الحكومة المصروفات ومبمم مائة جنيو مقابؿ 

 .(1)"أتعاب المحاماة

لسنة  1رقـ  ترسيخًا لحكـ المحكمة الدستورية العميا السابؽ، فقد صدر القانوف المصري

( مف قانوف التحكيـ 78بتعديؿ نص المادة ) 7881لسنة  11المعدؿ لقانوف التحكيـ رقـ  1000

المصري، حيث آثر المشرع المصري ترجيح اعتبارات العدالة عمى اعتبارات السرعة التي يمكف 

 مف النص السابؽ. تحقيقيا

 ( مف القانوف بعد التعديؿ ينص عمى أنو : "78حيث أصبح نص المادة )

يقدـ طمب الرد كتابة إلى ىيئة التحكيـ مبينا فيو أسباب الرد خالؿ خمسة عشر يوما مف  .7

تاريخ عمـ طالب الرد بتشكيؿ ىذه الييئة أو بالظروؼ المبررة لمرد، فإذا لـ يتنح المحكـ 

الؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ تقديـ الطمب يحاؿ بغير رسوـ إلى المطموب رده خ

 مف ىذا القانوف لمفصؿ فيو بحكـ غير قابؿ لمطعف". 8المحكمة المشار إلييا في المادة 

 وال يقبؿ الرد ممف سبؽ لو تقديـ طمب المحكـ نفسو في ذات التحكيـ. .1

  

                                                           

منشػػور  6/11/1999قضػػائية دسػػتورية، جمسػػة  19لسػػنة  83حكػػـ المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا المصػػرية رقػػـ  (1)
 عمى الرابط االلكتروني التالي:

p://www.startimes.com/htt  

 

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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ذا  .1 حكـ برد المحكـ يترتب عمى ذلؾ اليترتب عمى تقديـ طمب الرد وقؼ إجراءات التحكيـ.وا 

 اعتبار ما قد يكوف تـ مف إجراءات التحكيـ، بما في ذلؾ حكـ المحكميف كأف لـ يكف".

 ردال طمبالمطمب الثاني: إجرالات تقديم 

فيو األسباب  اً ، مبينبطمبلمحكـ وجوب تقديـ رد امف المستقر عميو في التطبيؽ العممي  

مف خالؿ دفع رسـ مقطوع عنيا يقدره رئيس محكمة  لتسجيؿ الطمباتالجدية لمرد، وبالطرؽ العادية 

في المحكمة حتى يسيؿ احتساب  الطمباتاالستئناؼ المختصة، كما في األردف، وقيدىا في سجؿ 

  . (1)المدد

الرد يعتبر طالب الرد ىو المدعي وخصمو ىو المدعى عميو، وليس المحكـ  طمبفي ف

المطموب رده أو مركز التحكيـ الذي يجري التحكيـ وفقًا لقواعده ىو الخصـ، ولكف يجوز لممحكـ 

إذا كاف في أسباب الرد ما يمس نزاىتو، فيكوف مف مصمحتو الحضور لمدفاع  الطمبأف يتدخؿ في 

( مف قانوف 71فقد جاء في الفقرة األولى مف المادة ) .(2)حقو في الدفاععف سمعتو إعمااًل ل

يقدـ طمب الرد كتابًة إلى المحكمة المختصة النص عمى ) 1007لسنة  17التحكيـ األردني رقـ 

في المحكمة المختصة مف خالؿ الئحة  فطمب رد المحكـ يشترط قيده(، وبذلؾ مبينًا فيو أسباب الرد

باب الرد )وىي األسباب القائمة عمى ظروؼ جدية أثارت الشكوؾ حوؿ حيدة يبيف فييا أس طمب

                                                           

عبػػػد الفتػػػاح،  -.63المرجػػػع السػػػابؽ، ص طػػػاىر، دور القاضػػػي الػػػوطني فػػػي مجػػػاؿ التحكػػػيـ التجػػػاري الػػػدولي، ( 1)
مسػػػػػػؤولية المحكػػػػػػـ فػػػػػػي إطػػػػػػار السػػػػػػمطات الممنوحػػػػػػة  -.231-229إجػػػػػػراءات رد المحكميف،المرجػػػػػػع السػػػػػػابؽ، ص

  .121لو،بدونإسممؤلؼ، المرجع السابؽ، ص

 .261المرجع السابؽ، ص قانوف التحكيـ في النظرية والتطبيؽ، والي، (2)
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وطرؽ  مبرراتو الطمبواستقالؿ المحكـ موضوع طمب الرد(، وكذلؾ يجب أف تتضمف الئحة 

 . (1)إثباتو

، واالتفاقيات الدولية، ومراكز التحكيـ الدائمة (2)تحرص مختمؼ التشريعات الوطنيةلذلؾ 

( مف نموذج القانوف لمتحكيـ التجاري 71رد المحكـ، حيث تنص المادة ) طمبعمى تنظيـ إجراءات 

 عمى أنو : " MODEL LAW 4541الدولي لعاـ 

( مف ىذه 1لمطرفيف حرية االتفاؽ عمى إجراءات رد المحكـ، مع مراعاة أحكاـ الفقرة ) .4

 المادة.

يرسؿ خالؿ  إذا لـ يوجد مثؿ ىذا االتفاؽ وجب عمى الطرؼ الذي يعتـز رد محكـ أف .9

خمسة عشر يومًا مف تاريخ عممو بتكويف ىيئة التحكيـ أو مف تاريخ عممو بأي ظروؼ 

(، بيانًا مكتوبًا باألسباب التي يستند إلييا طمب 71مف الظروؼ المشار إلييا في المادة )

 الرد، فعمى ىيئة التحكيـ أف تبت في طمب الرد.

لمتفؽ عمييا بيف الطرفيف أو وفقًا لإلجراءات إذا لـ يقبؿ الطمب المقدـ وفقًا لإلجراءات ا .2

الواردة في الفقرة )ب(، جاز لمطرؼ الذي قدـ طمب الرد أف يطمب مف المحكمة أو مف 
                                                           

، عبد المجيد، التنظيـ القانوني لمتحكيـ -.29المرجع السابؽ، ص الحياري، الرقابة عمى أعماؿ المحكميف، ( 1)
 .119، المرجع السابؽ، صتشكيؿ ىيئات التحكيـ عربيات، -. 137المرجع السابؽ، ص

( مػف قػانوف التحكػيـ التونسػي 58(،)22المػواد ) -.2111( مف قانوف التحكيـ األردنػي لعػاـ 18أنظر: المادة ) (2)
( مػف قػانوف التحكػيـ 24المػادة ) -ىػػ. 1413( مف نظاـ التحكػيـ السػعودي لعػاـ 12المادة )-.1993لعاـ  42رقـ 

 .1996االنجميزي لعاـ 

كتفػػى بطػػرح قاعػػدة رد المحكػػـ، دوف أف يعػػيف المػػواد المتعمقػػة بيػػا فػػي مػػف الجػػدير بالػػذكر أف المشػػرع الفرنسػػي قػػد ا
قانوف المرافعات المدنية الجديد، وبالتالي فإف رد المحكـ فػي القػانوف الفرنسػي يخضػع لممبػادئ العامػة المسػتقاة مػف 

حكػػـ عػػف مػػف قػػانوف التحكػػيـ الفرنسػػي الجديػػد عمػػى عػػدـ جػػواز رد الم 4122قاعػػدة رد القضػػاة، وقػػد نصػػت المػػادة 
 الحكـ إال ألسباب تحدث أو تظير بعد تعيينو.
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( خالؿ ثالثيف يومًا مف تسممو إشعارًا بقرار رفض 1السمطة األخرى المسماة في المادة )

ؿ ألي طعف، وريثما طمب رده، أف تبت في طمب الرد، وقرارىا في ذلؾ يكوف غير قاب

يتـ الفصؿ في ىذا الطمب يجوز لييئة التحكيـ، بما في ذلؾ المحكـ المطموب رده أف 

 .(1)تواصؿ إجراءات التحكيـ وأف تصدر قرار تحكيـ"

لسنة  11ال بد مف اإلشارة إلى أنو قد ثار خالؼ في ظؿ قانوف التحكيـ المصري رقـ 

لطرفي التحكيـ  ( منو عمى أنو:)78المادة )  حيث كاف مشروع ىذا القانوف ينص في 7881

االتفاؽ عمى إجراءات رد المحكميف(، ولكف رأت المجنة المشتركة لمجمس الشعب المصري تعديؿ 

ولذلؾ أصبح طرفا التحكيـ طبقًا ليذا الحذؼ ، صياغة ىذه المادة حيث حذفت العبارة السابقة

رد المحكميف وال يجوز ليـ  طمبانوف بشأف زميف بإتباع اإلجراءات المنصوص عمييا في ىذا القمم

االتفاؽ عمى غيرىا. لكف ىذا األمر ال ينطبؽ إال عمى حالة التحكيـ الخاص، وبالتالي ال يستطيع 

 . (2)الرد في إطار التحكيـ الخاص لطمباألفراد االتفاؽ عمى إجراءات أو نظاـ خاص 

في تطبيؽ ذلؾ  صدر حكـ لمحكمة استئناؼ القاىرة مفاده أف اإلجراءات الخاصة بالرد 

في قانوف التحكيـ تتعمؽ بالنظاـ العاـ، ولذلؾ ال يجوز االتفاؽ عمى ما يخالفيا، ويستند ىذا الحكـ 

ة إلى أف ىذه اإلجراءات تتعمؽ بضمانتي الحيدة واالستقالؿ المتيف ال غنى عنيما لمباشرة السمط

لى أف الحؽ في رد محكـ معيف عف نظر نزاع معيف وثيؽ الصمة  القضائية أيًا كاف مصدرىا وا 
                                                           

والقاعدة التاسعة مف االتفاقية )سبقت  4521( مف اتفاقية واشنطف لعاـ 14وفي ذات المعنى أنظر: المادة ) (1)
 ( مف نظاـ6المادة ) -.4543( مف اتفاقية عماف العربية لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ 45المادة ) -اإلشارة إلييا(.

 .4554محكمة التحكيـ التابعة لغرفة التجارة الدولية لعاـ 

مراد، شرح تشريعات التحكيـ الداخمي والدولي، المرجع السابؽ، -.111( صاوي، التحكيـ، المرجع السابؽ، ص2)
سالمة، قانوف التحكيـ التجاري، المرجع -.487، المرجع السابؽ، صالسراجي، المركز القانوني لممحكـ-.119ص

 .87حسيف، التحكيـ في الفقو والقانوف المقارف، المرجع السابؽ، ص -.747السابؽ، ص
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مف الدستور المصري، كما استند ىذا الحكـ إلى أف  11بحؽ التقاضي المنصوص عميو في المادة 

مف قانوف التحكيـ المصري كاف يتضمف أف )لطرفي التحكيـ االتفاؽ  78النص األصمي لممادة 

راءات رد المحكميف( ولكنيا حذفت، حيث أوضحت األعماؿ التحضيرية أف ىذا الحذؼ عمى إج

مقصود حتى يصبح أطراؼ التحكيـ )ممزميف بإتباع اإلجراءات المنصوص عمييا في ىذا القانوف 

 . (1)بشأف رد المحكميف وال يجوز ليـ االتفاؽ عمى غيرىا(

الذي خال مف أي نص  1007لسنة  17وىو نفس الحكـ في قانوف التحكيـ األردني رقـ 

ًا ػ وفقًا لمرأي الغالب فقيولذلؾ نرى عمى حؽ األطراؼ في االتفاؽ عمى تنظيـ إجراءات الرد، 

االتفاؽ عمى تنظيـ إجراءات رد المحكميف في إطار التحكيـ  لطرفي ليسأنو  ػ وقضاًء كما سبؽ

رد  طمبممزميف بإتباع اإلجراءات المنصوص عمييا في القانوف بشأف  التحكيـ الخاص، بؿ ىـ

محكمة االستئناؼ  طمب رد المحكـ تنظرهوال يجوز ليـ االتفاؽ عمى غيرىا، خاصًة أف  المحكميف

 . ، وخاصة أف ىذه اإلجراءات مف النظاـ العاـالتي تمتـز باإلجراءات الواردة في القانوف بخصوصيا

الدولي التجاري ( مف قواعد محكمة لندف لمتحكيـ 70رابعة مف المادة )كذلؾ تنص الفقرة ال

يـو مف تشكيؿ  71يقوـ الطرؼ الذي ينوى تقديـ طعف ضد المحكـ خالؿ عمى أنو: "  7881لعاـ 

أو  7-70ىيئة التحكيـ أو )الحقا( بعد أف تصؿ إلى عممو أي مف الظروؼ المشار إلييا بالمادة

كتابية بأسباب الطعف إلى محكمة لندف لمتحكيـ الدولي ، والى ىيئة  ، وذلؾ بإرساؿ مذكرة 70-1

التحكيـ والى جميع األطراؼ اآلخريف.إذا لـ ينسحب المحكـ المقدـ ضده الطعف أو موافقة جميع 

                                                           

 والي،مشار إليو في:  29/4/2113قضائية، تاريخ  121لسنة  1حكـ محكمة استئناؼ القاىرة في الدعوى رقـ  (1)
 .266المرجع السابؽ، ص قانوف التحكيـ في النظرية والتطبيؽ،
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يـو مف استالـ المذكرة الكتابية ، فإف محكمة لندف  71األطراؼ اآلخريف عمى الطعف خالؿ 

 ا في الطعف".لمتحكيـ الدولي تتخذ قرارى

( مف قانوف التحكيـ 11( مف المادة )7في قوانيف التحكيـ المقارنة  نجد أف الفقرة )أما 

لألطراؼ حرية االتفاؽ عمى إجراءات التجريح في  تنص عمى أنو:" 7881لسنة  11التونسي رقـ 

( مف قانوف 71وبالمقابؿ  تنص المادة ) .(1)مف ىذا الفصؿ" 1 مع مراعاة أحكاـ الفقرة ،المحكـ

 عمى أنو: "  7811التحكيـ التجاري الدولي الكندي لعاـ 

مف  1مف حؽ الخصوـ تحديد اإلجراءات التي يتـ بيا رد المحكـ خاضعيف في ذلؾ لمفقرة  .7

 ىذه المادة.

في حاؿ فشؿ الخصوـ في الوصوؿ إلى اتفاؽ حوؿ ما تقدـ، فمف حؽ الخصـ الذي ينوي  .1

المحكـ ػ في خالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ عممو بتكويف المحكمة أو مف تاريخ رد 

ػ أف يرسؿ خطابًا يتضمف أسباب الرد ػ  71/1عممو بالظروؼ المشار إلييا في المادة 

ذا لـ يوافؽ  ذا لـ ينسحب المحكـ المردود، وا  ويوجو ىذا الخطاب إلى محكمة التحكيـ، وا 

 .(2)تفصؿ المحكمة التحكيمية في طمب الرد." الخصـ األخر عمى الرد، فسوؼ

                                                           

إذا لػـ يوجػد  -6( مف قانوف التحكػيـ التونسػي عمػى انػو: " 58انية والثالثة مف المادة )كذلؾ نصت الفقرتيف الث (1)
مثػػؿ ىػػذا االتفػػاؽ، فغػػف الطػػرؼ الػػذي يعتػػـز التجػػريح فػػي محكػػـ مػػا ينبغػػي عميػػو أف يعػػرض أسػػباب التجػػريح كتابػػًة 

أي سػبب مػف االسػباب عمى ىيئػة التحكػيـ خػالؿ خمسػة عشػرة يومػًا مػف تػاريخ عممػو بتاليفيػا أو مػف تػاريخ عممػو بػ
أذا لػػػـ يتخػػػؿ المحكػػػـ المجػػرح فيػػػو أو لػػػـ يوافػػػؽ  -2( مػػػف ىػػػذه المجمػػة. 13( مػػف المػػػادة )6المشػػار إلييػػػا بػػػالفقرة )

الطرؼ االخر عمى طمب التجريح فممقائـ بالتجريح أف يطمب مػف محكمػة االسػتئناؼ بتػونس خػالؿ خمسػة وأربعػيف 
قدمػػة، النظػر فػػي التجػريح. ويكػػوف الحكػـ الصػػادر فػي الموضػػوع المت 6يومػًا مػف العػػرض المنصػوص عميػػو بػالفقرة 

 غير قابؿ ألي وجو مف أوجو الطعف. وفي انتظار الحكـ المذكور تتوقؼ إجراءات التحكيـ".

 .111-119خالد، تكويف المحكمة التحكيمية )المجمد الثاني(، المرجع السابؽ، ص (2)
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تنص عمى  7881لسنة  11( مف قانوف التحكيـ اليمني رقـ 11وبالمقابؿ  جاءت المادة )

أنو: " يقدـ طمب رد المحكـ إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحد مف يـو إخطار طالب 

د وتقوـ المحكمة المختصة بالفصؿ في الرد بتعييف المحكـ أو مف يوـ عممو بالظروؼ المبررة لمر 

الطمب خالؿ أسبوع واحد عمى وجو االستعجاؿ، فإذا رفضت المحكمة الطمب جاز لطالب الرد 

ذا لـ تفصؿ  الطعف في قرارىا أماـ المحكمة األعمى درجة خالؿ أسبوعيف مف تاريخ استالـ القرار وا 

دة وكأف المحكمة قد اقتنعت برفض المحكمة في الطمب خالؿ أسبوع واحد فيعتبر بعد مرور الم

الطمب، كما أنو يجوز تقديـ طمب الرد إلى لجنة التحكيـ ذاتيا وتطبؽ نفس اإلجراءات المذكورة في 

 ىذه المادة". 

حيث تالحظ الباحثة  ومف خالؿ استقراء التشريعات العربية لمتحكيـ، تجدر اإلشارة إلى أنو 

رد المحكـ بطريقة مفصمة وسريعة،  طمبقد أحسف المشرع اليمني صنعًا في تنظيمو إلجراءات 

 رة.وخالؿ مدد قصي

يف غير أف ىنالؾ بعض التشريعات لـ تتضمف أية إشارة إلى إجراءات الرد، منيا قوان

التحكيـ في الواليات المتحدة األمريكية التي لـ تشر إلى نظاـ الرد، حيث يميؿ القضاء األمريكي 

إلى حظره ألنو يعتبر في نظره تدخاًل مف المحكمة في اتفاؽ التحكيـ، فال يكوف ىنالؾ سبيؿ أماـ 

ر بالبطالف، الخصـ إال ترؾ المحكـ يواصؿ عممو حتى يصدر قرار التحكيـ ثـ يطعف في ىذا القرا

  .(1)أو يعترض عمى تنفيذه استنادًا إلى عدـ الحياد

                                                           

 .53المرجع السابؽ، ص لتجاري الدولي،طاىر، دور القاضي الوطني في مجاؿ التحكيـ ا( 1)
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مع مرونة وترى الباحثة أف موقؼ المشرع األمريكي فيو الكثير مف الجمود الذي ال يتناسب 

 ات العممية التي سبؽ ذكرىا في إجازة نظاـ الرد.وسرعة التحكيـ، والمقتضي

  فإف األمر يختمؼ حيث أعطى القانوف لألفراد حؽ المؤسسيبالنسبة لمتحكيـ وختامًا  و  

إخضاع اإلجراءات لنظاـ مؤسسة أو منظمة أو مركز تحكيـ خارج األردف، وبالتالي فإذا ما 

رد  لطمبتضمنت بعض أنظمة أو لوائح مراكز التحكيـ النظامي إجراءات داخمية خاصة 

تفاقية بمجرد اتفاؽ األطراؼ عمى إجراء المحكميف، فإف مثؿ ىذه اإلجراءات تعتبر بمثابة إجراءات ا

تكوف واجبة التطبيؽ في مثؿ ىذه األنظمة أو الموائح، وبالتالي التحكيـ في المركز الذي تنتمي إليو 

( مف 1تنص المادة )حيث  .(1)حاؿ طمب أحد الخصوـ الرد لكؿ أو بعض المحكميف المختاريف

: " تخضع أنو عمى 7881الدولية بباريس لعاـ نظاـ المصالحة والتحكيـ لدى غرفة التجارة 

القواعد التي  نظاـ وعند معالجتو ألمر معيف إلىاإلجراءات أماـ المحكمة التحكيمية إلى ىذا ال

يحددىا األطراؼ وعند عدـ تحقؽ ذلؾ فتمؾ التي تحددىا المحكمة التحكيمية سواًء أحالت إلى 

 .(2)ؿ إليو"قانوف إجرائي وطني يطبؽ عمى التحكيـ أو لـ تح

أجاز قانوف التحكيـ األردني رقـ  حيث قضت محكمة التمييز األردنية في حكـ ليا بأنو:"

اتفاؽ أطراؼ أي عقد في حاؿ وجود خالؼ عمى تعييف المؤسسة التي تتولى  1007لسنة  17

                                                           

النجار، التحكيـ وفقًا لقانوف اإلجراءات المدنية  -.313، المرجع السابؽ، صالتحكيـ التجاري الدولي سامي،( 1)
 .111خالد، تكويف المحكمة التحكيمية )المجمد الثاني(، المرجع السابؽ، ص -.128اإلماراتي، المرجع السابؽ، ص

، التحكيـ في وأخر الجماؿ -.65المسمؾ السميـ إلصدار وتنفيذ حكـ التحكيـ، المرجع السابؽ، صبني مقداد،  -
 .774المرجع السابؽ، صالعالقات الخاصة الدولية، 

( مف قواعد 11المادة ) -.1976لعاـ  UNCITRAL( مف قواعد اليونستراؿ12-11المواد )( بذات المعنى راجع: 2)
قواعد القانوف النموذجي الصادر عف ( مف 13-12المواد ) -ي لمتحكيـ التجاري الدولي.تحكيـ مركز القاىرة اإلقميم

 .1985األمـ المتحدة لعاـ 
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ما التحكيـ ومكاف التحكيـ ولغة التحكيـ والقانوف الواجب التطبيؽ مف قبؿ ىيئة المحكميف، وىذا 

 .(1)اتفؽ عميو طرفا ىذه الدعوى مما يجعؿ أسباب التمييز جميعيا مستوجبة الرد"

  

                                                           

)منشورات مركز  3/2/2118)ىيئة عادية( تاريخ  2468/2117قرار محكمة التمييز األردنية )حقوؽ( رقـ  (1)
 .عدالة(
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 الرد عمى إجرالات التحكيم طمبالمبحث الثالث: آثار تقديم 

يمكف القوؿ أف ىنالؾ مبدًأ جديدًا قد تبمور واستقر في التحكيـ التجاري الدولي وىو مبدأ  

( 71رد المحكـ، وقد نصت عمى ىذا المبدأ المادة ) طمباستمرارية اإلجراءات التحكيمية رغـ تقديـ 

المادة  مف القانوف النموذجي الصادر عف لجنة األمـ المتحدة، وكذلؾ نصت عميو الفقرة األخيرة مف

لعاـ  1والمعدلة بالقانوف المعدؿ رقـ  7881لعاـ  11( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 78)

( مف قانوف التحكيـ األردني رقـ 71، وىو ذات المبدأ الذي كرستو الفقرة )ج( مف المادة )1000

 .1007لسنة  17

، الرد عمى إجراءات التحكيـ في القوانيف المقارنة طمبلذلؾ اقتضى األمر  بياف أثر تقديـ  

 -في المطمبيف التاليف:ثـ في القانوف األردني، و 

 عمى إجرالات التحكيم وفق القانون المقارن الطمبأثر تقديم المطمب األول: 

الرد عمى  طمبتبايف موقؼ قوانيف التحكيـ المقارنة العربية واألوروبية مف أثر تقديـ 

كيـ، بيف مف ال يرتب عمى تقديـ الطمب وقؼ اإلجراءات، وبيف مف يرتب عمى ذلؾ إجراءات التح

الرد، وبيف مف ترؾ األمر إما إلرادة الخصوـ أو لسمطة  طمبوقؼ اإلجراءات لحيف الفصؿ في 

( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 78المحكمة التقديرية. حيث جاء في الفقرة األخيرة مف المادة )

اليترتب عمى تقديـ طمب الرد وقؼ  : "بأنو 1000لعاـ  1والمعدلة بالقانوف رقـ  7881لعاـ  11

ذا حكـ برد المحكـ يترتب عمى ذلؾ اعتبار ما قد يكوف تـ مف إجراءات  إجراءات التحكيـ. وا 

وتضمنت كذلؾ ذات الحكـ  الفقرة الرابعة مف  .التحكيـ، بما في ذلؾ حكـ المحكـ كأف لـ يكف"

اليترتب عمى  أنو: "    حيث نصت عمى 7881قانوف التحكيـ الُعماني لسنة ( مف 78المادة )



114 
 

 
 

ذا حكـ  تقديـ طمب الرد أو عمى الطعف في حكـ التحكيـ الصادر برفضو وقؼ إجراءات التحكيـ. وا 

برد المحكـ سواًء مف ىيئة التحكيـ أو مف المحكمة يترتب عمى ذلؾ اعتبار ما قد يكوف تـ مف 

 .ما في ذلؾ حكـ المحكمكأف لـ يكف "إجراءات التحكيـ، ب

وقد تعرض النص المصري السابؽ لالنتقاد مف قبؿ بعض الفقو المصري، حيث يروف أنو 

كاف َيمـز النص عمى إذا ما كانت ىذه اإلجراءات تستمر بدوف المحكـ المقدـ ضده طمب الرد أـ 

محمو تمشيًا مع ما ورد  مع وجوده، فإذا كانت بدونو فكاف يتعيف أف ينص عمى انتداب مف يحؿ

بالقواعد العامة مف أنو يترتب عمى تقديـ طمب رد القاضي وقؼ الدعوى األصمية إلى أف يحكـ في 

طمب الرد، ومع ذلؾ يجوز لرئيس المحكمة ندب قاٍض أخر بداًل مف القاضي الذي طمب رده، 

 .(1)فيروف أف ىذه المشكالت العممية لـ يعالجيا النص بوضوح

لذلؾ طمب رد المحكـ )عمى خالؼ طمب رد القاضي( ال يترتب عميو وقؼ إجراءات 

نما تستمر اإلجراءات رغـ طمب الرد، ويتوقؼ مصير ما يتـ مف  التحكيـ في القوانيف السابقة، وا 

الرد مف المحكمة المختصة، وبذلؾ يكوف  طمبإجراءات، بما فييا حكـ التحكيـ، عمى الفصؿ في 

كذلؾ المشرع األردني قد كفال سرعة الفصؿ في المنازعات التحكيمية دوف التقيد المشرع المصري و 

باألوضاع التقميدية في التقاضي، كما أنو وازف بيف ما تمميو االعتبارات العممية المتصمة بمنظومة 

 . (2)التحكيـ كوسيمة لفض المنازعات وبيف احتراـ ضمانات التقاضي

                                                           

(. مسائؿ في 2119عبد الحميد، رضا السيد) -.27، المرجع السابؽ، صالنمر، النظاـ القانوني لرد المحكـ( 1)
 . 91، صالتحكيـ )تدخؿ القضاء في التحكيـ بالمساعدة والرقابة(، الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية، القاىرة

 .                                   241المرجع السابؽ، ص إبراىيـ، والية القضاء عمى التحكيـ، -.79ىندي، التحكيـ، المرجع السابؽ، ص( 2)
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قضائية  11لسنة  771عميا المصرية في القضية رقـ المحكمة الدستورية الحيث تعرضت 

( مف قانوف التحكيـ المصري، فقضت في 78( مف المادة )1إلى بحث مدى دستورية الفقرة )

والتي  7881لسنة  11القانوف رقـ  ( مف78( مف المادة )1حكميا بأنو: " ،،، وحيث إف الفقرة )

، والبيف مف 1000لسنة  1قانوف بالقانوف رقـ تعديؿ ىذا ال ( مف ذات المادة بعد1أصبحت برقـ )

وقت صدوره بأنو )ال يترتب عمى طمب الرد، أو عمى الطعف في  تتبع ىذا النص أنو كاف يقضى

ف حكـ برد المحكـ، سواء مف ىيئة  حكـ التحكيـ الصادر برفضو، وقؼ إجراءات التحكيـ، وا 

تبار ما يكوف قد تـ مف إجراءات نظر الطعف، ترتب عمى ذلؾ اع التحكيـ أو مف المحكمة عند

التحكيـ، بما في ذلؾ حكـ التحكيـ، كأف لـ يكف(. ... وحيث إف البّيف مف استعراض حكـ النص 

المتحاكميف مف الضمانات األساسية في التقاضي، أو  الطعيف أف المشرع لـ يتجو فيو إلى حرماف

ا النص أف الحؽ في رد المحكـ أف الثابت مف مراجعة ىذ االنتقاص منيا بالنسبة إلييـ. ذلؾ

مكفوؿ، إال أف المشرع ػ والعتبارات قدرىا ػ لـ يرتب عمى تقديـ طمب الرد وقؼ إجراءات خصومة 

افترض استمرارىا حتى صدور الحكـ فييا. ومع ذلؾ، فقد رسـ المشرع معالجة مف  التحكيـ، والتي

 المحكـ، أف يتـ اعتبار ما تـ مففي حالة نجاح خصومة الرد وصدور حكـ فييا برد  شأنيا أنو

إجراءات التحكيـ، بما في ذلؾ حكـ المحكميف ذاتو إذا كاف قد صدر بالفعؿ، كأف لـ يكف. ...، 

فإف النعي بمخالفة ىذا النص لمبدأ تكافؤ الفرص يكوف غير سديد. وحيث إنو، وعمى  ومف ثـ،

إليو، وال  المشار 7881لسنة  11رقـ ( مف القانوف 78( مف المادة )1ماتقدـ، ال يكوف في الفقرة )

و  1تعارض وأحكاـ المواد  ،1000لسنة  1( مف ذات المادة بعد تعديميا بالقانوف رقـ 1في الفقرة )

مما يتعيف معو القضاء  مف الدستور، وال مخالفة ألي نص آخر فيو، 18و  11و 11و 10

 .(1)برفض الدعوييف"
                                                           

نوفمبر  6قضائية، صادر بتاريخ  61لسنة  441حكـ المحكمة الدستورية العميا المصرية في القضية رقـ  (1)
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ـ العربية المقارنة، وجدنا أف ىنالؾ مجموعة منيا بالمقابؿ  ولدى بحثنا في قوانيف التحكي

رد المحكـ لحيف الفصؿ بيا، مف ىذه القوانيف: قانوف  طمبترتب وقؼ إجراءات التحكيـ عند تقديـ 

تتوقؼ أنو: "     ( منو عمى11قد نص في المادة ) 7881لسنة  11التحكيـ التونسي رقـ 

و في التجريح فيو إلى حيف البت في الطمب". إجراءات التحكيـ إذا قدـ طمب في عزؿ المحكـ أ

( منو يوجب عمى المحكـ وقؼ السير بالتحكيـ عند 111قانوف التحكيـ الميبي في المادة )وكذلؾ 

تقديـ عريضة لمقضاء برد المحكـ، إلى حيف الفصؿ فييا، وعندئٍذ يمتد ميعاد التحكيـ بمقدار المدة 

 1. وكذلؾ تضمف ذات الحكـ قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ (1)التي توقفت فييا القضية التحكيمية

( منو، حيث نصت عمى أنو: " يجب عمى المحكـ أف 71في الفقرة الثالثة مف المادة ) 1000لسنة 

كذلؾ نصت الفقرة الثالثة مف يتوقؼ عف النظر في القضية، حتى يفصؿ نيائيًا في طمب رده". 

يترتب عمى تقديـ الرد وقؼ عمى أنو: " 1001لسنة  1رقـ  ( مف قانوف التحكيـ السوري78المادة )

إجراءات التحكيـ وتعميؽ مدتو إلى حيف صدور القرار برفض طمب الرد أو إلى حيف قبوؿ المحكـ 

 ". البديؿ ميمتو التحكيمية

  قد عالج مسألة مصير اإلجراءات 7881كذلؾ نجد أف قانوف التحكيـ اإلنجميزي لعاـ 

( منو، حيث أعطى األولوية إلرادة الخصوـ في 11السابقة عند الحكـ برد المحكـ في المادة )

تحديد مصير اإلجراءات التحكيمية السابقة، فإذا لـ يكف ىنالؾ اتفاؽ بيف الخصوـ في ىذا الشأف 

ئة التحكيمية بعد تشكيميا مف جديد تقرير ما إذا كانت اإلجراءات التحكيمية السابقة ستؤخذ فإف لميي

                                                                                                                                                                          

  -. منشور عمى الرابط االلكتروني التالي:6112
mes.com/http://www.starti  

(. التحكيـ في القوانيف العربية، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 2117حداد، حمزة احمد) (1)
 .237ص

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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بعيف االعتبار، وذلؾ مع مراعاة حؽ أي مف األطراؼ في االعتراض عمى صحة ىذه اإلجراءات 

 . (1)ألي سبب سابؽ لمتاريخ الذي توقؼ فيو المحكـ عف ممارسة ميمتو

انوف التحكيـ اإلنجميزي ىذا أفضؿ بكثير مف موقؼ المشرع بذلؾ تجد الباحثة  أف موقؼ ق

األردني والتشريعات األخرى المقارنة في ىذا الصدد، ألنو أعطى األولوية لما يقرره الخصوـ حتى 

كذلؾ نجد أف القاعدة التاسعة مف اتفاقية واشنطف يظؿ ليـ الدور المييمف عمى إجراءات التحكيـ. 

في فقرتيا السادسة تضمنت حكمًا ينص عمى وقؼ  7811مار لعاـ بشاف تسوية منازعات االستث

إجراءات خصومة التحكيـ لحيف صدور قرار فاصؿ في خصومة عدـ الصالحية، حيث نصت 

عمى أنو: " سوؼ يتـ وقؼ إجراءات الخصومة التحكيمية، وذلؾ لحيف صدور قرار فاصؿ في 

 خصومة عدـ الصالحية". 

بعض أنظمة التحكيـ الدولية تعطي الصالحية لييئة التحكيـ  في المقابؿ  وجدت الباحثة أف

ذاتيا وفؽ ما تراه مناسبًا في وقؼ أو عدـ وقؼ إجراءات التحكيـ، كما جاء في قانوف األونيستراؿ 

( 71في الفقرة الثالثة مف المادة ) 1070النموذجي لمتحكيـ التجاري الدولي بصيغتو المنقحة لعاـ 

الرد حسب ظروؼ  طمبحؽ االستمرار باإلجراءات مف عدمو مع وجود منو التي تعطي لممحكـ 

 ومالبسات كؿ قضية عمى حدى.

يذىب بعض الفقو إلى ضرورة وقؼ خصومة التحكيـ أماـ المحكـ المطموب رده فورًا حتى 

يتـ الفصؿ في طمب الرد بحكـ نيائي، باعتبار أف ىذه المسألة يممييا المنطؽ القانوني السميـ، فال 

ور استمرار المحكـ في ميمتو بعد طمب رده. حيث يروف ضرورة وقؼ إجراءات التحكيـ يتص

                                                           

 .82المرجع السابؽ، ص النوايسة، النظاـ القانوني لييئة التحكيـ،( 1)



118 
 

 
 

بمجرد تقديـ الطمب، مبرريف ذلؾ بأنو إذا كانت الغاية مف استمرار اإلجراءات إحباط محاوالت 

المماطمة واإلساءة، فإف تحقيؽ تمؾ الغاية ال يتحقؽ باستمرار اإلجراءات، بؿ األولى الوقؼ مع إلزاـ 

 .  (1)الرد طمبلمحكمة المختصة بسرعة الفصؿ في ا

رد ضد محكـ، إال أف المحكـ استمر تطبيؽ القضائي، وجدنا أنو تـ تسجيؿ طمب في ال

الرد، وكاف ذلؾ أحد أسباب الطعف أماـ محكمة تمييز دبي،  طمببإجراءات التحكيـ بالرغـ مف 

وفي معرض ردىا عمى ىذا السبب  فقضت المحكمة بأف: " استمرار المحكميف في إجراءات 

 .(2)التحكيـ رغـ اعتراض المدعي ال يشكؿ سببًا لردىـ "

 مىع النعي تـ أف الدعاوى المعروضة أماـ محكمة النقض المصرية  إحدى في حدث كذلؾ

 الرد، طمب تقديـ بعد الدعوى في الفصؿ عف التحكيـ ىيئة توقؼ عدـ بزعـ بالبطالف التحكيـ حكـ

 واضحاً  النص كاف إذا انو المقرر أف ذلؾ ، محمو غير الدفع : " في ىذا بأف المحكمة قضت حيث

 وكاف ذلؾ كاف لما تأويمو، أو عميو الخروج يجوز فال منو، المراد عمى الداللة قاطع المعاني جمي

 تقديـ عمى يترتب ال انو 7881لسنة  11رقـ  القانوف مف 78المادة  مف الرابعة الفقرة في النص

                                                           

مقالة منشورة بتاريخ ، 2(. المحكـ بيف مطرقة الرد وسنداف العزؿ، ص2111العيسى، عبد الحناف )( 1)
 -عمى الرابط االلكتروني التالي: 1/5/2111

http://www.damascusbar.org  

عبد الفتاح، إجراءات رد  -.141خالد، تكويف المحكمة التحكيمية )المجمد األوؿ(، المرجع السابؽ، ص -
األكاديمية العربية لمتحكيـ التجاري، قواعد وأسس رد المحكـ،  -.259-258صالمحكميف،المرجع السابؽ، 

 -.141النجار، التحكيـ وفقًا لقانوف اإلجراءات المدنية اإلماراتي، المرجع السابؽ، ص -.2المرجع السابؽ، ص
، المرجع لممحكـالسراجي، المركز القانوني  -.295، المرجع السابؽ، صالعوا، عقد التحكيـ في الشريعة والقانوف

 .   488السابؽ، ص

، مشار إليو في: حداد، التحكيـ في القوانيف  3/11/2111تاريخ  251حكـ محكمة تمييز دبي في الطعف رقـ ( 2)
 .239العربية، المرجع السابؽ، ص

http://www.damascusbar.org/
http://www.damascusbar.org/
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ذا التحكيـ، إجراءات وقؼ ... الرد طمب  المحكمة مف أو التحكيـ ىيئة مف سواء المحكـ برد حكـ وا 

 حكـ ذلؾ في بما التحكيـ إجراءات مف تـ قد يكوف ما اعتبار ذلؾ عمى ترتب الطعف نظر عند

 في السير وقؼ عميو يترتب ال كمييما أو المحكميف احد رد أف مفاده بما يكف، لـ كأف المحكميف

 قبوؿ عمى سابقة إجراءات مف تـ ما اعتبر المحكـ برد قضى إذا انو ىنالؾ ما وكؿ التحكيـ، دعوى

 التقرير بعد التحكيـ دعوى نظر في استمرت التحكيـ ىيئة وكانت ذلؾ كاف ولما يكف، لـ كأف الرد

 صادفت قد تكوف فإنيا التحكيمية، الدعوى في السير توقؼ أف دوف حكميا وأصدرت الرد بطمب

 .(1)محمو" غير في لسبب بيذا الحكـ عمى النعي ويضحي القانوف صحيح

 عمى إجرالات التحكيم وفق القانون األردني الطمبأثر تقديم المطمب الثاني: 

 1007لسنة  17( مف قانوف التحكيـ األردني رقـ 71جاء في نص الفقرة )ج( مف المادة )

ذا حكـ برد مبدًأ عامًا مفاده بأنو: "  ال يترتب عمى تقديـ طمب الرد وقؼ إجراءات التحكيـ، وا 

 المحكـ تعتبر إجراءات التحكيـ التي شارؾ فييا كأف لـ تكف، بما في ذلؾ الحكـ ".

ال يترتب عمى تقديـ طمب الرد وقؼ إجراءات التحكيـ وتستمر ىيئة عمى ذلؾ  فإنو 

التحكيـ في نظر النزاع وال يمنع مف إصدار ىيئة التحكيـ حكميا فيو  وقد ىدؼ المشرع األردني 

طالة أمدىا  خشية استغالؿ أحد المحتكميف  عاقتيا وا  مف ذلؾ إلى عدـ تعطيؿ إجراءات التحكيـ وا 

، فضاًل عف توطيده لمبدأ مف المبادئ األساسية في خصومة التحكيـ أال ليذا الحؽ بغرض اإلساءة

وىو مبدأ االستمرارية في إجراءات التحكيـ الذي ينادي بو فقو التحكيـ التجاري الدولي، وتحرص 

                                                           

قواعد  ، مشار إليو في: األكاديمية العربية لمتحكيـ التجاري، 16/4/2115حكـ محكمة النقض المصرية تاريخ ( 1)
 .3وأسس رد المحكـ، المرجع السابؽ، ص
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قوانيف ولوائح مختمؼ مراكز التحكيـ عمى ترسيخو، وىو ما يميز التحكيـ بأىـ سمة وىي سرعة 

 .(1)الفصؿ في منازعاتو

عمى أف الباحثة ترى أف ىذا المبدأ ىو مبدأ مقبوؿ ومحمود، ذلؾ أف ىذا النص جاء 

واضحًا حيث جعؿ جميع اإلجراءات التي تمت بحضور المحكـ إذا قضي برده كأنيا لـ تكف، 

وبالتالي فإذا حكـ برد المحكـ اعتبرت اإلجراءات التي تمت بحضوره كأف لـ تكف، ويبقى ذلؾ 

يحكـ برد المحكـ اعتبرت اإلجراءات صحيحة وىو االحتماؿ األخر، وىذا بالطبع  احتماؿ، فإذا لـ

يؤدي إلى سرعة الفصؿ في النزاع والتي تعتبر مف إحدى أىـ ميزات التحكيـ التجاري الدولي، 

رد المحكميف لمجرد المماطمة والتسويؼ  طمبعالوة عمى أنو يؤدي إلى تفادي حاالت تقديـ 

طالة أمد النزاع مف قبؿ أحد األطراؼ المحتكميف. حتى ال نصؿ إلى نتيجة وتأخير اإلجراءات وا  

أنو في كؿ حالة يرغب فييا أحد الطرفيف المماطمة في الدعوى التحكيمية، ما عميو سوى التقدـ 

ولكف  بطمب مماثؿيتقدـ  الطمبلرد المحكـ ألحد األسباب التي يدعييا، وفي حاؿ رفض  بطمب

ؤدي إلى إعاقة التحكيـ، لذلؾ نرى مف األفضؿ االستمرار بإجراءات لسبب أخر، وىكذا مما ي

وبوقت  بسرعة الفصؿ في الطمبالرد مع أىمية إلزاـ المحكمة المختصة  طمبالتحكيـ بمعزؿ عف 

 قصير.

                                                           

بحث منشور في مجمة  (. سمطة القضاء في الرقابة عمى المحكميف " عوائؽ التحكيـ "،2118رباح، غساف )( 1)
(. التحكيـ " دراسة 2113ىندي، أحمد ) -.493الثاني، ص، العدد الثانية واألربعوف، السنة بيروت، العدؿ

تحكيـ المصري وقوانيف الدوؿ العربية واألجنبية "، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية، إجرائية في ضوء قانوف ال
الصانوري، دور المحكـ في خصومة  -.119، المرجع السابؽ، صتشكيؿ ىيئات التحكيـ عربيات، -. 79ص

 -.237، المرجع السابؽ، صحسني، مسئولية المحكـ -.219، صالمرجع السابؽالتحكيـ الدولي الخاص، 
السيايدة، والية القضاء عمى حكـ  -.82-81المرجع السابؽ، ص النوايسة، النظاـ القانوني لييئة التحكيـ،

 .93، المرجع السابؽ، صالتحكيـ
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يستفاد مف وجية نظر الباحثة ىذه  أكدتيا محكمة التمييز األردنية في حكـ ليا بأنو : " 

، أف المشرع أراد أف ال يؤثر  1007لسنة  17( مف قانوف التحكيـ رقـ 71الفقرة )ج( مف المادة )

تقديـ طمب رد المحكـ عمى إجراءات التحكيـ ويكوف سببًا معيقًا ليا وفي إطالة أمدىا وتأخيرىا 

عندما يرى المحكـ أف طمب رده غير مبني عمى أسس قانونية توجب عميو التنحي مف تمقاء نفسو 

ذا الطمب وأف عمى المحكـ في ىذه الحالة االستمرار في إجراءات التحكيـ إلى بعد إشعاره بتقديـ ى

 .(1)نيايتيا وأف يصدر القرار الذي يراه مناسبًا في موضوع التحكيـ "

يستفاد مف أحكاـ  كذلؾ جاء في قرار لمحكمة استئناؼ عماف النظامية األردنية بأنو: "

يترتب عمى تقديـ طمب الرد وقؼ إجراءات التحكيـ األمر /ج( مف قانوف التحكيـ أنو ال 71المادة )

الذي يجعؿ مف إجراءات التحكيـ صحيحة ومستندة ألحكاـ القانوف سيما وأف قرار طمب رد المحكـ 

 .(2)( "11/1070قد صدر بو قرارًا مف قبؿ المحكمة برده شكاًل بالقضية رقـ )

مكاف إضافة حكـ إلى الفقرة )ج( مف تتمنى الباحثة عمى المشرع األردني لو أنو كاف باإل 

( مف قانوف التحكيـ األردني  يقضي بأنو في حاؿ تقديـ طمب رد المحكـ يصار إلى 71المادة )

عدـ صالحية القضاة الرد أسوة بنظاـ  طمبندب محكـ أخر الستكماؿ اإلجراءات لحيف الفصؿ في 

عمااًل لمبدأ سرعة الفصؿ في النزاع حتى إذا ما حكـ برد المحكـ ما لـ يقفؿ باب المرافعة ىـردو  ، وا 

كاألتي: " ال يترتب عمى تقديـ   ال تذىب اإلجراءات السابقة لذلؾ صدى. بحيث يصبح النص 

                                                           

)منشورات مركز  13/3/2116)ىيئة عادية( تاريخ  2575/2115قرار محكمة التمييز األردنية )حقوؽ( رقـ  (1)
 .عدالة(

 27/6/2111)ىيئة ثالثية( تاريخ  197/2111قرار محكمة االستئناؼ النظامية األردنية )حقوؽ( رقـ  (2)
 )منشورات مركز عدالة(
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طمب الرد وقؼ إجراءات التحكيـ، ولكف يصار إلى ندب محكـ أخر الستكماؿ اإلجراءات لحيف 

 الرد". طمبالفصؿ في 

جانب مف الفقو  أف قواعد رد المحكـ ليست مف النظاـ العاـ، وبالتالي ال يترتب يرى  كذلؾ

عمى طمبيا وقؼ الخصومة، نظرًا ألف طمب رد القاضي يترتب عميو وقؼ الخصومة بقوة القانوف، 

 . (1)وأف مثؿ ىذا األثر لطمب رد القاضي ال ينسحب عمى طمب رد المحكـ

ف أصاو  ب في أف طمب رد المحكـ ال يترتب عميو وقؼ ترى الباحثة أف ىذا الرأي وا 

أف قواعد رد المحكـ ليست مف النظاـ العاـ، حيث تؤكد  الخصومة، إال أنو جانب الصواب في

الباحثة عمى وجية نظرىا السابقة حوؿ تعمؽ قواعد رد المحكـ بالنظاـ العاـ، بؿ أنيا مف القواعد 

بذات حؽ التقاضي، وضرورة مراعاة بعض المفاىيـ وثيقة الصمة بالنظاـ العاـ نظرًا ألنيا تتعمؽ 

األساسية عند ممارسة ىذا الحؽ مثؿ مبدأ المساواة بيف الخصوـ أماـ القضاء وضرورة أف يتوافر 

في المحكـ الحياد واالستقالؿ عند قيامو بالفصؿ في خصومة التحكيـ، وال شؾ أف أي اعتداء عمى 

االعتداء عمى ىذه المفاىيـ الجوىرية التي تتعمؽ  حؽ الخصـ في طمب الرد يعني في نفس الوقت

، وىذا ، وذلؾ وفؽ االتجاه الذي أخذ بعدـ وقؼ إجراءات التحكيـ بالرغـ مف طمب الردبالنظاـ العاـ

 ما سنراه تفصياًل في المبحث األخير مف ىذا الفصؿ. 

وصدر حكـ التحكيـ ختامًا  يثور التساؤؿ األتي: ما الحكـ لو استمرت إجراءات التحكيـ 

 عمى النحو المذكور سابقًا ؟؟.في حيف ال زاؿ طمب الرد قائمًا 
                                                           

، المرجع السابؽ، النمر، النظاـ القانوني لرد المحكـ -.239، المرجع السابؽ، صحسني، مسئولية المحكـ (1)
، التحكيـ في وأخر الجماؿ -.494ف، المرجع السابؽ، صرباح، سمطة القضاء في الرقابة عمى المحكمي -. 31ص

يدر، الرقابة القضائية عمى التحكيـ التجاري الدولي، المرجع  -.773المرجع السابؽ، صالعالقات الخاصة الدولية، 
 .6المرجع السابؽ، ص العيسى، المحكـ بيف مطرقة الرد وسنداف العزؿ، -. 52السابؽ، ص
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نما حؽ طالب الرد باالستمرار بو، ما داـ أنو ، و الطمبيرى البعض ػ وبحؽ ػ عدـ سقوط  ا 

رد  طمب. فإذا صدر الحكـ القضائي بنتيجة ، وال زاؿ لممدعي مصمحة في بقائوقبؿ الحكـ أقيـ

تبر كافة اإلجراءات التي قاـ بيا المحكـ كأف لـ تكف أي باطمة، بما في ذلؾ حكـ ، تعالردالمحكـ ب

بالرغـ مف صدور حكـ التحكيـ ال يمنع المدعي مف الطعف  ائماً الرد ق طمبالتحكيـ. وبقاء 

بالبطالف عمى الحكـ ذاتو، حسب قواعد الطعف بأحكاـ المحكميف. وفي وضع كيذا نكوف أماـ 

ػ يرى الف بحكـ التحكيـ، ولغايات نظرية وعممية محكـ ودعوى الطعف بالبطرد ال طمب: خصومتاف

الرد، أو دمج  بطمبأصحاب ىذا الرأي ػ ضرورة وقؼ دعوى الطعف بحكـ التحكيـ إلى حيف البت 

معًا في دعوى واحدة، استنادًا لمقواعد العامة في اإلجراءات المدنية، وذلؾ حسب  الخصومتاف

، التنازؿ عف الخصومتيفاتيما، بؿ ويضيفوف أنو يمكف لممدعي في ومقتضي الخصومتيفظروؼ 

 .(1)إحداىما واالكتفاء باألخرى إذا وجد مصمحتو تقتضي ذلؾ

نثمف مف جانبنا وجية النظر ىذه  خاصًة أف ىذا الرأي تبنتو محكمة التمييز األردنية في 

حكـ ليا بقوليا: " إال أنو عند تقديـ دعوى بطالف حكـ التحكيـ فإف المحكمة الناظرة في ىذه 

الدعوى ال تستطيع الفصؿ فييا إال بعد الفصؿ في طمب رد المحكـ واكتساب الحكـ الصادر فيو 

جة القطعية ذلؾ ألف مف الحاالت التي يجوز فييا قبوؿ دعوى بطالف حكـ التحكيـ حاالت الدر 

تتعمؽ بشخص المحكـ أو ىيئة التحكيـ وطريقة تعييف أي منيما مما يجعؿ الفصؿ في دعوى 

البطالف قبؿ الفصؿ في طمب رد المحكـ واكتساب الحكـ الصادر فيو الدرجة القطعية سابؽ ألوانو 

                                                           

، السيايدة، والية القضاء عمى حكـ التحكيـ -.241حداد، التحكيـ في القوانيف العربية، المرجع السابؽ، ص (1)
 .71يدر، الرقابة القضائية عمى التحكيـ التجاري الدولي، المرجع السابؽ، ص -.94-93المرجع السابؽ، ص
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يوجب عمى محكمة االستئناؼ أف تؤخر الفصؿ في ىذه الدعوى إلى حيف الفصؿ في األمر الذي 

 .   (1)طمب رد المحكـ واكتساب ىذا الحكـ الدرجة القطعية "

  

                                                           

)منشورات مركز  13/3/2116)ىيئة عادية( تاريخ  2575/2115قرار محكمة التمييز األردنية )حقوؽ( رقـ  (1)
 .عدالة(
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 الفصل الرابع

 الرد وآثاره طمبالفصل في 

ازدادت حاالت طمب رد المحكميف في نطاؽ التحكيـ التجاري الدولي،  في اآلونة األخيرة 

أف كمًا كبيرًا مف ىذه الطمبات كانت كيدية، أي قائمة عمى أسباب غير جدية أو تافية. وقد اتضح 

حيث أف الخصـ الذي يتوقع أف يصدر الحكـ ضده يثير مشكمة رد المحكـ حتى ال يصدر الحكـ 

ػ في الغالب ػ  وحتى تسمـ القضية لمحكـ جديد قد يكوف حظو معو أفضؿ، وبذلؾ أصبح   الرد

 .(1)التسويؼ والمماطمة وتأخير الفصؿ في القضايا طريقًا مف طرؽ

التحكيـ يقوـ عمى ثقة األطراؼ بالمحكـ الذي تـ اختياره برغبتيـ ومحض إرادتيـ، فإذا ف

كاف األطراؼ عمى عمـ مسبؽ بالظروؼ المحيطة بعممو كمحكـ والتي قد تؤثر في حيدتو واستقاللو 

قبمو. فإف التشريعات التحكيمية وضعت قاعدة عامة  الحقًا أثناء نظر الخصومة التحكيمية مف 

مفادىا أنو إذا كاف المحتكميف يعمموف بذلؾ، يكوف تعيينو وبالتالي قضاؤه صحيحيف كقاعدة عامة، 

مو النيائي بحجة وجود ىذه الظروؼ، حيث وال يجوز الطعف بالمحكـ أثناء اإلجراءات، وال بحك

وف التحكيـ األردني عمى أنو: " وال يجوز ألي مف طرفي ( مف قان71تنص الفقرة )ب( مف المادة )

 التحكيـ رد المحكـ الذي عينو أو اشترؾ في تعيينو إال لسبب تبيف لو بعد أف تـ ىذا التعييف".

 

                                                           

(. تكويف المحكمة التحكيمية في منازعات التجارة الدولية )المجمد األوؿ( )دراسة في القانوف 2118خالد، ىشاـ ) (1)
وائح مؤسسات التحكيـ التجاري الدولي(، منشأة المعارؼ، الدولي الخاص المادي في ضوء االتفاقيات الدولية ول

 .144اإلسكندرية، ص
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رد المحكـ سواء  طمبالقرار النيائي في  بؿ وتنص أغمب التشريعات التحكيمية عمى أف

حكـ قرارًا نيائيًا غير قابؿ لمطعف فيو بأي طريؽ مف بالقبوؿ ورد المحكـ أو الرفض وعدـ رد الم

نما يظؿ اتفاقيـ  طرؽ الطعف. كما أف الحكـ برد المحكـ ال يعني تحمؿ المحتكميف مف التحكيـ، وا 

 عمى التحكيـ قائمًا ويتعيف تعييف محكـ أخر بديؿ.

كيفية  1007لسنة  17نظـ المشرع األردني في قانوف التحكيـ األردني رقـ  لذلؾ كمو 

كيفية ، فوضع نظامًا متكاماًل ليذه اآلثار في عدة مبادئ ىي  رد المحكـ وآثاره طمبالفصؿ في 

رد  بطمبرد المحكـ مف خالؿ تنظيـ عبء إثبات سبب الرد أو العمـ بو والحكـ  بطمبالنظر 

لحكـ رد المحكـ سواًء بالقبوؿ أو الرفض، والطعف في ا بطمب الفصؿ، األثر المترتب عمى المحكـ

صاحب المصمحة في الطعف والطعف بالبطالف عند بياف رد المحكـ مف خالؿ  طمبالصادر في 

 اكتشاؼ سبب الرد بعد حكـ التحكيـ. 

 -وبناًل عمى ذلك؛ سيتم تقسيم ىذا الفصل إلى المباحث التالية: 

 المحكم رد بطمبالنظر المبحث األول: 

 رد المحكم بطمبآثار الفصل المبحث الثاني: 

 الطعن في الحكم الصادر في دعوى رد المحكمالمبحث الثالث: 
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 المحكم رد بطمبالنظر : األولالمبحث 

رد المحكـ، يتوجب عمييا إتباع  بطمبمف المسمـ بو أنو عند نظر المحكمة المختصة 

اإلجراءات األصولية الواجبة اإلتباع في الدعاوى العادية مف حيث سماع الخصوـ والسماح لطالب 

د الطمب، وغير ذلؾ الرد بتقديـ بينتو عمى الطمب أو السماح لممحكـ والطرؼ األخر بتقديـ بينتو لر 

ثـ تقوـ بالنتيجة د أو وقت العمـ بو، مف اإلجراءات وخاصة فيما يتعمؽ بعبء إثبات سبب الر 

 الرد. بطمب الحكـالنيائية 

أىـ مسألة تثور في ىذا الصدد ىي التساؤؿ حوؿ  مف يقع عميو عبء إثبات سبب الرد أو 

 في طمب الرد ؟؟. الحكـوقت العمـ بو لحساب المدد ؟؟ وكيفية 

 -لذلؾ سنتولى دراسة ىذا المبحث مف خالؿ المطمبيف التالييف:

 العمم بووقت المطمب األول: عبل إثبات سبب رد المحكم و 

الرد عبء إثبات وجود  طمب حسب القواعد العامة يقع عمى الطرؼ الذي يمارس حقو في 

سبب الرد، بإثبات الروابط بيف المحكـ وأحد الخصوـ بدليؿ واضح ومحدد، فضاًل عف ذلؾ إذا 

نبغي عميو أف يثبت واقعة أف ىذا السبب كاف تعمؽ طمب الرد بأمر اكتشفو بعد تعييف المحكـ في

غير معموـ لو، ويكوف لطالب الرد أف يقدـ الدليؿ عمى واقعة وجود سبب الرد أو عدـ العمـ بو بأية 

 . (1)طريقو مف طرؽ اإلثبات

                                                           

، دراسة مقارنة" -" نطاقيا ومضمونيا(.النشأة االتفاقية لمسمطات القضائية لممحكميف1993شحاتو، محمد نور) (1)
المرجع السابؽ،  لتحكيـ،النوايسة، النظاـ القانوني لييئة ا -.273، صالطبعة األولى، دار النيضة العربية، القاىرة

قانوف التحكيـ في  والي، -.61يدر، الرقابة القضائية عمى التحكيـ التجاري الدولي، المرجع السابؽ، ص -. 79ص
 .264المرجع السابؽ، ص النظرية والتطبيؽ،
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لـ يفرد المشرع األردني في قانوف التحكيـ األردني، وال حتى في قوانيف التحكيـ المقارنة،  

لمعالجة عبء إثبات سبب الرد أو العمـ بو في حالة رد المحكميف، ولكنو أورد نصًا نصًا خاصًا 

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية 711)المادة ) خاصًا في ىذا الشأف بالنسبة لرد القضاة

بعبء اإلثبات عمى طالب الرد ذاتو ومحؿ اإلثبات ىو سبب  . وفي ىذا النص ألقيَ (1)األردني(

، فإذا أدعى مى الخصـ األخر في دعوى رد القاضي وىو الطرؼ األخر في الدعوى، وليس عالرد

وجود سبب لمرد بعد تقديـ أي دفع أو دفاع، وأدعى أنو لـ يكف يعمـ بسبب الرد قبؿ ىذا  طالب الرد

التقديـ، فإنو يجب عميو إثبات عدـ عممو بسبب الرد وجيمو بو، وىو أمر يصعب إثباتو عمميًا حيث 

ى واقعة سمبية ىي عدـ العمـ بسبب الرد وقيامو قبؿ تعييف المحكـ المطموب رده، ينصب عم

ويالحظ فيما يتعمؽ برد القضاة أف القانوف أوجب عمى طالب الرد إثبات واقعة سمبية وىي عدـ 

. وىذا النص ال يصح القياس عميو بالنسبة لرد المحكميف (2)العمـ، وىو إثبات يراه البعض مستحيالً 

 يوجد نص يحيؿ إليو.  حيث ال

أيضًا المشرع األردني لـ يعالج مسألة مف يقع عميو عبء إثبات العمـ بسبب الرد مف 

عدمو  أي إثبات أف طالب الرد لـ يمضي عمى عممو أكثر مف خمسة عشر يومًا، وىؿ يكمؼ 

الغالب مف  طالب الرد بإثبات واقعة سمبية وىي عدـ العمـ وىي مسألة غير يسيرة، وىنا يرى االتجاه

                                                           

غايػة وتعديالتػو ل 1988لسػنة  24رقػـ  ( مف قانوف أصػوؿ المحاكمػات المدنيػة األردنػي137حيث نصت المادة ) (1)
يجػب أف يشػتمؿ اسػػتدعاء طمػب الػرد عمػػى أسػبابو ووسػائؿ إثباتػػو عمػى أنػػو : "  2116لسػنة  16القػانوف المعػدؿ رقػػـ 

 ". وأف يرفؽ بو وسائؿ اإلثبات مف أوراؽ مؤيدة لو ووصؿ يثبت أف طالبو أودع المحكمة خمسيف ديناراً 

 والي،قانوف التحكيـ في النظرية والتطبيؽ، -.253عبد الفتاح، إجراءات رد المحكميف،المرجع السابؽ، ص (2)
القرني،دور القضاء  -.79المرجع السابؽ، ص النوايسة، النظاـ القانوني لييئة التحكيـ، -.264المرجع السابؽ، ص

يدر، الرقابة  -.731سالمة، قانوف التحكيـ التجاري، المرجع السابؽ، ص -.84المرجع السابؽ، ص، في التحكيـ
 .61تحكيـ التجاري الدولي، المرجع السابؽ، صالقضائية عمى ال
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الفقو أف حؿ ىذه المشكمة ىو باالعتماد عمى الظاىر، فعبء اإلثبات يقع عمى عاتؽ مف يدعي 

خالؼ الظاىر، والظاىر أف طمب الرد قدـ في الميعاد، فإذا ادعى الطرؼ األخر أو المحكـ أنو قد 

 .  (1)بت ذلؾمضى أكثر مف المدة المقررة عمى عمـ الخصـ طالب الرد بسبب الرد فعميو ىو أف يث

في تطبيؽ ذلؾ  قضت محكمة الكويت الكمية )الدائرة اإلدارية( في حكميا الصادر في  

: " ..، بالنسبة إلى أف طالبة الرد كانت تعمـ بأسباب الرد وىي وجود 11/7811القضية رقـ 

عالقة مودة بيف رئيس ىيئة التحكيـ وأحد الخصوـ مف مدة تزيد عمى الخمسة أياـ المنصوص 

فإنو ال يبيف مف األوراؽ أف طالبة الرد عممت بوجود ىذه العالقة قبؿ يـو  711ييا في المادة عم

، كما لـ يقدـ الطرؼ األخر ما يدحض بدليؿ يقطع بتوافر عمـ الطالبة قبؿ ىذا 11/1/7811

 .(2)التاريخ، وبذلؾ يكوف الدفع غير قائـ عمى أساس مف القانوف ينتيي بالرفض"

قد نص في  Concordatفي القانوف المقارف  نجد أف قانوف التحكيـ السويسري المعروؼ بػ 

( منو عمى أنو: " يحؽ لمخصـو تقديـ الدليؿ المثبت لطمب الرد "، وىي 17الفقرة الثانية مف المادة )

يف بذلؾ ػ كما ظاىر مف النص ػ لـ تمِؽ بعبء اإلثبات عمى مقدـ طمب الرد بؿ جعمتو عمى الطرف

 . (3)في خصومة التحكيـ أحدىـ باإلثبات واألخر بالنفي

                                                           

عبد الفتاح، إجراءات  -.123النجار، التحكيـ وفقًا لقانوف اإلجراءات المدنية اإلماراتي، المرجع السابؽ، ص (1)
المرجع السابؽ، أبو الوفا، التحكيـ االختياري واإلجباري،  -.235-234رد المحكميف، المرجع السابؽ، ص

 .168ص

مشار إليو في:  27/1983كمة الكويت الكمية )الدائرة اإلدارية( في حكميا الصادر في القضية رقـ حكـ مح (2)
 .235عبد الفتاح، إجراءات رد المحكميف،المرجع السابؽ، ص

 .48خالد، تكويف المحكمة التحكيمية )المجمد الثاني(، المرجع السابؽ، ص (3)
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لكف بالمقابؿ  يرى البعض أنو يقع عمى الطرؼ الذي يمارس حقو في رد المحكـ، عبء  

ذا تعمؽ األمر بسبب اكتشفو بعد تسمية المحكـ، فينبغي عميو أف يثبت  إثبات وجود سبب الرد، وا 

وال شؾ أف اإلثبات ىنا يقع عمى واقعة سمبية ػ ىي عدـ أيضًا واقعة أف ىذا السبب غير معموـ لو، 

 .(1)العمـ ػ ومف ثـ فإف ىذا اإلثبات قد يشؽ عمى طالب الرد

فرنسا قبؿ صدور قانوف  الحقيقة أف مشكمة عبء إثبات عدـ العمـ بسبب الرد، ثارت في 

ى( فإف مف يدعي أنو ، ووفقًا لمقاعدة التقميدية )البينة عمى مف أدع7810الجديد لعاـ  المرافعات

يجيؿ سبب الرد عميو إقامة الدليؿ عمى ذلؾ وبالتالي عمى الطرؼ ذي المصمحة أف يقيـ الدليؿ 

عمى ذلؾ. ولكف القضاء الفرنسي رأى أف التكميؼ بإثبات عدـ العمـ ىو تكميؼ بإثبات واقعة سمبية 

ة استئناؼ باريس قمبت ، ومف ثـ فإف محكم(2)وىو أمر مستحيؿ عماًل مف وجية نظر ىذا القضاء

عبء اإلثبات وألزمت المطموب رده بأف يثبت أف طالب الرد كاف يعمـ بسبب الرد ولكنو لـ يتمسؾ 

" أف المتعاقد في : قضت بأنو الفرنسية ىذا االتجاه حينما محكمة النقض ذلؾ . وقد أيدت (3)بو

                                                           

خالد، تكويف  -.67-66المرجع السابؽ، ص التجاري الدولي، طاىر، دور القاضي الوطني في مجاؿ التحكيـ (1)
يدر، الرقابة القضائية عمى التحكيـ التجاري  -.169-168المحكمة التحكيمية )المجمد الثاني(، المرجع السابؽ، ص

، النجار، التحكيـ وفقًا لقانوف اإلجراءات المدنية اإلماراتي، المرجع السابؽ -.61الدولي، المرجع السابؽ، ص
 .131ص

النجار، التحكيـ وفقًا لقانوف  -.62يدر، الرقابة القضائية عمى التحكيـ التجاري الدولي، المرجع السابؽ، ص( 2)
، المرجع السابؽ، العوا، عقد التحكيـ في الشريعة والقانوف -.131اإلجراءات المدنية اإلماراتي، المرجع السابؽ، ص

 .169المجمد الثاني(، المرجع السابؽ، صخالد، تكويف المحكمة التحكيمية ) -.261ص

مشار إليو في: عبد الفتاح، إجراءات رد المحكميف، المرجع  8/5/1971حكـ محكمة استئناؼ باريس تاريخ  (3)
 .254السابؽ، ص
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لذي يجب عميو أف يثبت أف مشارطة التحكيـ ػ مع الخصـ الذي يدعي عدـ عممو بسبب الرد ػ ىو ا

 .  (1)األخير كاف يعمـ بسبب الرد "

تقيـ قرينة  7810( مف قانوف المرافعات المدنية الفرنسي لعاـ 7111الواقع أف المادة ) 

اإلثبات، حيث يفيـ مف النص أنو بما أف المحكـ  ءبأنو يجب إعفاء الطرؼ ذي المصمحة مف عب

المعيف لـ يتمسؾ بيا وقت قبوؿ ميمتو بقياـ سبٍب لمرد، فإنو يمكف أف يستنبط أف ىذا الطرؼ ال 

يمكف أف يكوف لديو عمـ عندما عيف المحكـ إال إذا قاـ المحكـ الدليؿ عمى خالؼ ذلؾ، ويجب 

 .  (2)التسميـ لو عندئٍذ بممارسة حقو في الرد

تؤيد الباحثة ىذا اإلتجاه في جعؿ عبء إثبات العمـ بسبب الرد عمى المحكـ أو عمى 

الخصـ وليس عمى طالب الرد، حيث أف ىنالؾ ميزة في ىذا اإلتجاه ىي أف اإلثبات سوؼ ينصب 

 عمى واقعة إيجابية وىي عمـ الطرؼ األخر، ومتى ثبتت واقعة العمـ َسُيؿ اإلثبات. 

  فإنو يتعذر وضع تصور تفصيمي نموذجي لمسمؾ المحكـ يوضح في الواقع العممي

نما يتعيف إضفاء  الحدود الدقيقة لمسمؾ المحكـ وعالقاتو بأطراؼ النزاع وبزمالئو المحكميف، وا 

بعض المرونة عمى مسمؾ المحكـ عمى نحو ييسر لو أداء ميمتو ويحتفظ بذات الوقت بالطابع 

ال مف خالؿ تقييـ مسمؾ المحكـ موضوعيًا. ومما ال شؾ فيو القضائي لميمتو، وىو ما ال يتحقؽ إ

أف االىتماـ بتسجيؿ محاضر الجمسات وتمكيف األطراؼ مف اإلطالع عمييا يكفؿ الحد مف تحيز 

المحكـ ويسيؿ إثباتو، مع مالحظة أف تحيز المحكـ قد يتخذ شكاًل مستترًا عمى نحو قد يصعب 

                                                           

شحاتو، النشأة االتفاقية لمسمطات القضائية لممحكميف، مشار إليو في:  13/4/1972نقض مدني فرنسي تاريخ  (1)
 .274لسابؽ، صالمرجع ا

 .121-119مسؤولية المحكـ في إطار السمطات الممنوحة لو، بدونإسممؤلؼ، المرجع السابؽ، ص(2)
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  فإف التحقيؽ في دوافع المحكـ ليس باألمر اليسير بؿ وقد إثباتو، ىذا مف ناحية ومف ناحية أخرى

 .(1)يتعارض مع استقاللية المحكـ في أداء ميمتو

مع ذلؾ يتـ إثبات سبب الرد القائـ بيف المحكـ المطموب رده وأحد أطراؼ خصومة التحكيـ 

الصادر في محكمة الكويت الكمية )الدائرة اإلدارية( في حكميا  بكافة طرؽ اإلثبات  حيث قضت

بأنو: " ..، إف واقعة المودة ىي واقعة مادية يجوز إثباتيا بكافة  11/7811القضية التحكيمية رقـ 

أوجو اإلثبات وأف سماع الشيود أو عدـ سماعيـ مف اطالقات المحكمة وال معقب عمييا في ىذا 

لعالقات . كذلؾ قضت محكمة استئناؼ باريس بما يمي: " أف عدـ إثبات وجود ا(2)الشأف "

 .(3)الشخصية والمينية بيف المحكـ والخصـ يستوجب رفض طمب الرد "

بالنتيجة تجد الباحثة  أف القضاء أقاـ قرينة عمى عدـ عمـ طالب الرد بالعالقة التي تربط 

المحكـ بالخصـ األخر والتي تشكؿ سببًا لمرد، وىي قرينة تأكدت في معظـ قوانيف التحكيـ مف 

ألقتو عمى عاتؽ المحكـ باإلفصاح عف كؿ ما قد يؤثر في حيدتو واستقاللو.  خالؿ االلتزاـ الذي

لزاـ المحكـ المطموب رده بإثبات أف طالب الرد كاف يعمـ  وبالتالي نجد أف قمب عبء اإلثبات وا 

بالظروؼ والوقائع التي تقدح في استقاللو وحياده، لو ميزه أخرى ىي إلقاء دور إيجابي عمى عاتؽ 

عمى اإلدالء باألسباب التي تتوفر في شخصو، ويفترض أنيا تكوف مسوغًا لرده، ألنو  المحكـ وحثو

                                                           

 والي،قانوف التحكيـ في النظرية والتطبيؽ، -.21-19، المرجع السابؽ، صالنمر، النظاـ القانوني لرد المحكـ(1)
 .84المرجع السابؽ، ص، القرني،دور القضاء في التحكيـ -.255المرجع السابؽ، ص

مشار إليو في:  27/1983حكـ محكمة الكويت الكمية )الدائرة اإلدارية( في حكميا الصادر في القضية رقـ  (2)
 .233عبد الفتاح، إجراءات رد المحكميف،المرجع السابؽ، ص

 القانوني لييئة التحكيـ،النوايسة، النظاـ مشار إليو في:  1/6/1995حكـ محكمة استئناؼ باريس صادر بتاريخ ( 3)
 .78المرجع السابؽ، ص
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إذا لـ يقـ بيذا الدور اإليجابي، فإف قرينة عدـ العمـ ستكوف في صالح طالب الرد، ونتمنى عمى 

 القضاء األردني األخذ بيذه القرينة إال إذا كانت العالقة بيف الخصـ والمحكـ معمومة لمكافة.

 رد المحكم بطمبطمب الثاني: الحكم الم

عمى  1007لسنة  17( مف قانوف التحكيـ األردني رقـ 71نصت الفقرة )أ( مف المادة )

يقدـ طمب الرد كتابًة إلى المحكمة المختصة مبينًا فيو أسباب الرد خالؿ خمسة عشر يومًا أنو: " 

المبررة لمرد، فإذا لـ يتنح المحكـ مف تاريخ عمـ طالب الرد بتشكيؿ ىيئة التحكيـ أو بالظروؼ 

المطموب رده مف تمقاء نفسو بعد إشعاره فصمت المحكمة في الطمب، ويكوف قرارىا غير قابؿ 

 .(1)لمطعف فيو بأي طريؽ مف طرؽ الطعف"

لسنة  11( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 78بالمقابؿ نصت الفقرة األولى مف المادة )

يقدـ طمب الرد كتابة إلى ىيئة " عمى أنو: 1000لسنة  1معدؿ رقـ والمعدلة بالقانوف ال 7881

التحكيـ مبينا فيو أسباب الرد خالؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ عمـ طالب الرد بتشكيؿ ىذه الييئة 

أو بالظروؼ المبررة لمرد، فإذا لـ يتنح المحكـ المطموب رده خالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ 

مف ىذا القانوف لمفصؿ فيو  8رسوـ إلى المحكمة المشار إلييا في المادة  تقديـ الطمب يحاؿ بغير

 بحكـ غير قابؿ لمطعف".

بالمقارنة بيف النصيف السابقيف  نجد أف قانوف التحكيـ المصري قد حدد مدة خمسة عشر 

شعار المحكـ بو يتوجب عميو خالليا أف يتنحى  يومًا مف تاريخ تقديـ طمب الرد إلى ىيئة التحكيـ وا 

                                                           

إذا التي تنص عمى أنو: "  2111لسنة  3( مف قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ 14( مف المادة )2وتقابميا الفقرة )( 1)
رفض طمب الرد يحؽ لطالبو الطعنفي القرار أماـ المحكمة المختصة خالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ صدوره 

 .لمحكمة غير قابؿ لمطعفويكوف قرارا
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ال تقوـ ىيئة التحكيـ بإحالة طمب الرد وبغير رسوـ إلى المحكمة المختصة. وىذا م ا لـ بإرادتو، وا 

يتضمف النص عميو في قانوف التحكيـ األردني، حيث لـ يحدد مدة معينة يتوجب عمى المحكـ 

والتي تتقاضى رسومًا  لرد إلى المحكمة المختصة مباشرةً التنحي خالليا، بؿ ويوجب تقديـ طمب ا

 .يتـ تقديرىا بمبمم مقطوع مف قبؿ رئيس المحكمة عمى الطمب

( مف قانوف التحكيـ 71ألردني في الفقرة )أ( مف المادة )بذلؾ تجد الباحثة أف المشرع ا

لـ يحدد مدة معينة يكوف عمى المحكمة المختصة أف تصدر خالليا  1007لسنة  17األردني رقـ 

قرارىا في الطمب، وكذلؾ لـ يحدد مدة معينة مف تاريخ تقديـ الطمب يتوجب خالليا عمى المحكـ أف 

مى المشرع األردني تحديد ىذه المدد وبوقت قصير تمشيًا مع يتنحى بإرادتو، وكاف مف األولى ع

تحقيؽ اليدؼ المنشود مف المجوء إلى التحكيـ وىو السرعة المطموبة في إنياء إجراءات التحكيـ 

( مف ذات القانوف، والتي تمـز 71والفصؿ في النزاع. وذلؾ قياسًا عمى الفقرة )ج( مف المادة )

تراعي المحكمة  المحكـ عمى وجو السرعة، حيث نصت عمى أنو: "المحكمة المختصة عمى اختيار 

في المحكـ الذي تختاره الشروط التي يتطمبيا ىذا القانوف وتمؾ التي اتفؽ عمييا الطرفاف، وتصدر 

قرارىا باختيار المحكـ عمى وجو السرعة، وال يكوف ىذا القرار قاباًل لمطعف فيو بأي مف طرؽ 

  الطعف".

 7811شارة إلى أف اتفاقية عماف العربية لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ ىنا ال بد مف اإل

( منيا  قد ألزمت مكتب المركز الدائـ الفصؿ في طمب الرد خالؿ مدة ال تتجاوز 78وفي المادة )

 . (1)سبعة أياـ مف تاريخ استالـ الطمب

                                                           

 .97( الجبراف، التحكيـ التجاري الدولي، المرجع السابؽ، ص1)
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حكمة لمفصؿ في كذلؾ مف القوانيف التحكيمية العربية التي حددت مدة معينة وقصيرة لمم

( منو التي نصت عمى 11في المادة ) 7881لسنة  11طمب الرد ىو قانوف التحكيـ اليمني رقـ 

يقدـ طمب رد المحكـ إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحد مف يـو إخطار طالب أنو:"  

بالفصؿ في  الرد بتعييف المحكـ أو مف يوـ عممو بالظروؼ المبررة لمرد وتقوـ المحكمة المختصة

وتجد الباحثة أف حصر المدة باسبوع لمتقديـ  ..".الطمب خالؿ أسبوع واحد عمى وجو االستعجاؿ،

الرد، ىي مف مقتضيات وضرورات سرعة الفصؿ في دعاوى رد المحكميف، مما  طمبوالفصؿ في 

 يحافظ عمى طبيعة وخاصية سرعة التحكيـ وعدـ إطالة أمد النزاعات.

شكاًل مف قبؿ محكمة  طمب رد المحكـ وقبولوفإنو بمجرد دفع الرسوـ القانونية عف   بذلؾو 

االستئناؼ  تقـو المحكمة بإشعار المحكـ المطموب رده بطمب الرد المقدـ ضده، فإذا لـ يقـ بالتنحي 

 .(1)مف تمقاء نفسو، تقـو المحكمة بالفصؿ في طمب الرد

 -رد المحكـ ىما: طمبعمى ضوء ذلؾ  نكوف أماـ فرضيف عند الفصؿ في 

 طمبوقبؿ قياـ المحكمة بنظر  ،أن يتنحى المحكم المطموب رده من تمقال نفسو الفرض األول:

الرد مف حيث القبوؿ أو الرفض برد المحكـ، وىنا ال تكوف المحكمة المختصة ممزمة بالفصؿ في 

لـ تكف بتحقؽ القصد  كأف اعتبارهو  الطمبيصدر حكـ بسقوط الرد، إذ ىنا في ىذا الفرض  طمب

، والفائدة العممية مف ذلؾ ىي الحفاظ عمى وقت ىيئة التحكيـ وحسف وسرعة إبتداءً  الطمبمف 

                                                           

النجار، التحكيـ وفقًا لقانوف  -.117المرجع السابؽ، صالبطاينة، دور القاضي في التحكيـ التجاري الدولي،  (1)
، المرجع العوا، عقد التحكيـ في الشريعة والقانوف -.136اإلجراءات المدنية اإلماراتي، المرجع السابؽ، ص

السراجي، -.2النويصر، قراءة في نظاـ التحكيـ الجديد "السعودي"، المرجع السابؽ، ص -.269السابؽ، ص
، المرجع السابؽ، عبد المجيد، التنظيـ القانوني لمتحكيـ -.489، المرجع السابؽ، صالمركز القانوني لممحكـ

 .411ص
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ىرة قواعد مركز القامف ( 77. ىذا الفرض نجد قد تناولتو الفقرة الثالثة مف المادة )(1)أدائيا لميمتيا

التي تنص عمى:" عندما يطمب أحد الطرفيف رد  1001اإلقميمي لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ 

محكـ، يجوز لمطرؼ األخر الموافقة عمى الرد، كما يجوز لممحكـ الذي طمب رده التنحي عف نظر 

إلييا الرد، الدعوى، وال تعتبر ىذه الموافقة أو ىذا التنحي إقرارًا ضمنيًا بصحة األسباب التي يستند 

 .".. 

وبالتالي يتعيف عمى المحكمة  أن يرفض المحكم المطموب رده التنحي عن الميمة، الفرض الثاني:

وىذا يتطمب مف المحكمة سماع أقواؿ كؿ  المختصة )محكمة االستئناؼ( أف تفصؿ في طمب الرد،

، وليا كذلؾ الطمبويكوف سماعو كشاىد في  والمحكـ المطموب رده والخصـ األخر،مف طالب الرد 

بتقديـ البينة وفحص ظروؼ ومبررات الطمب ومدى جديتو، ولممحكمة السمطة األطراؼ  إلزاـ

التقديرية المطمقة في تقييـ ىذه الظروؼ والمبررات ومدى تأثيرىا عمى حياد المحكـ واستقاللو، فإذا 

محكـ، وأما إذا تبيف ليا تبيف ليا أف ىذا الطمب قائـ عمى أسباب جدية فإنيا تقبمو وتقضي برد ال

عدـ جدية الطمب قررت رفضو وعدـ قبولو وبالنتيجة عدـ رد المحكـ، ويكوف قرارىا ىذا غير قابؿ 

 .(2)لمطعف فيو بأي طريؽ مف طرؽ الطعف

                                                           

المرجع  النوايسة، النظاـ القانوني لييئة التحكيـ، -.119، المرجع السابؽ، صتشكيؿ ىيئات التحكيـ عربيات،( 1)
التحكيـ ، جبراف -.117المرجع السابؽ، صالبطاينة، دور القاضي في التحكيـ التجاري الدولي،  -.81السابؽ، ص

 -. 262المرجع السابؽ، ص التطبيؽ،والي،قانوف التحكيـ في النظرية و  -.124االلكتروني، المرجع السابؽ، ص
بني مقداد، المسمؾ السميـ إلصدار وتنفيذ حكـ  -.31المرجع السابؽ، صالحياري، الرقابة عمى أعماؿ المحكميف، 

 .771المرجع السابؽ، ص، التحكيـ في العالقات الخاصة الدولية، وأخر الجماؿ-.14التحكيـ، المرجع السابؽ، ص

سامي،التحكيـ  -.219، صالمرجع السابؽالصانوري، دور المحكـ في خصومة التحكيـ الدولي الخاص، ( 2)
يدر، الرقابة القضائية عمى التحكيـ التجاري الدولي، المرجع السابؽ، -.314، المرجع السابؽ، صالتجاري الدولي

مراد، شرح  -.2مرجع السابؽ، صاألكاديمية العربية لمتحكيـ التجاري، قواعد وأسس رد المحكـ، ال -. 63ص
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رد المحكـ مف قبؿ المحكمة المختصة ومدى سمطتيا في ذلؾ، نجد  طمببخصوص نظر 

التحكيمية طمب إلغاء حكـ التحكيـ بسبب تصرفات أحد في التطبيؽ القضائي أنو في احد القضايا 

 CREMTONالمحكميف، حيث كانت حكومة قطر قد أبرمت اتفاقًا مع شركة أمريكية تدعى" 

LEMITED " عمى عمميات إنشاء مستشفى في الدوحة، ونشبت خالفات بيف الطرفيف أدت إلى

المحكـ المعيف عف الشركة األمريكية إقامة دعوى تحكيـ مف دولة قطر، وأثناء نظر القضية تقدـ 

ف كانت لو  إلى زميمو بمعمومات أعدىا عف أحكاـ القانوف القطري، وتعترض عمييا حكومة قطر، وا 

صالت بالشركة األمريكية قبؿ وأثناء وبعد الحكـ في القضية. ولذلؾ طعنت دولة قطر في الحكـ 

يناير  71فقضت برفض الطعف في النحياز محكـ الخصـ ونظرت الطعف محكمة استئناؼ باريس 

، فقامت دولة قطر بالطعف بالنقض أماـ محكمة النقض الفرنسية فرفضت أيضًا وأيدت حكـ 7881

محكمة استئناؼ باريس، وقالت في أسباب حكميا أف محكمة االستئناؼ ليا حؽ التقدير المطمؽ 

ه وانتيت إلى أف العالقة فيما يتعمؽ بالحياد واالستقالؿ لممحكـ، وأنيا قد مارست سمطتيا ىذ

المدعى بيا بيف المحكـ والشركة األمريكية تنحصر في انو في الفترة السابقة عمى تعيينو محكمًا 

كمفتو الشركة األمريكية باف يبحث عف محاـ في قطر يصمح أف يكوف وكياًل عف الشركة األمريكية 

األمريكية ضد حكومة قطر، مما يتعيف في ىذه القضية وىذا أمر ال يفيد أنو منحازًا لصالح الشركة 

 . (1)معو رفض الطعف المقدـ مف دولة قطر

                                                                                                                                                                          

سالمة، قانوف التحكيـ التجاري، المرجع السابؽ، -.111تشريعات التحكيـ الداخمي والدولي، المرجع السابؽ، ص
 .751ص

مشار إليو في: شياب،  16/3/1999حكـ محكمة النقض الفرنسية )الدائرة األولى المدنية( الصادر بتاريخ  (1)
 .222-221ـ التجاري الدولي واالختصاص التحكيمي، المؤلؼ، القاىرة، ص(. اتفاؽ التحكي2114عاطؼ )
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وكذلؾ  1007لسنة  17/أ( مف قانوف التحكيـ األردني رقـ 71كذلؾ مع أف المادة ) 

التشريعات التحكيمية المقارنة لـ تشر إلى ضرورة نظر الطمب في جمسة سرية وفصمو في غرفة 

غالب في الفقو يرى ضرورة ذلؾ، أخذًا بالقواعد العامة في خصومة رد المذاكرة، إال أف اإلتجاة ال

القاضي عمى أف يتمى منطوؽ الحكـ في جمسة عمنية، ويكوف لممحكمة دعوة الخصوـ وسماع 

 . (1)دفوعيـ ولكف في جمسة سرية

والقرار الصادر مف المحكمة في طمب الرد غير قابؿ لمطعف فيو بأي طريؽ مف طرؽ 

 .  (2)ا سنراه تفصياًل في المبحث الثالث مف الفصؿ الرابعالطعف، عمى م

العام؟.  رد المحكم بالنظام بطمبمدى تعمق الحكم الفاصل وأخيرًا  يثور تساؤؿ ىاـ، حوؿ 

 ؟.وىل يجوز التنازل عنو

حيث يرى جانب مف الفقو أف األصؿ أف أحكاـ رد المحكـ ليست مف النظاـ العاـ بحيث  

الرد مف الخصـ الذي فصمت المحكمة بقبوؿ طمب الرد المقدـ مف قبمو،  يجوز التنازؿ عف طمب

يـ وفي ىذه الحالة يمتنع عمى طالب الرد المتنازؿ عف طمبو أف يتمسؾ ببطالف الحكـ الحقًا. لكن

أسباب عدـ صالحية المحكـ تعتبر مف النظاـ العاـ، ومف ثـ فإذا ما كاف طمب الرد مبنيًا  يروف أف

                                                           

النوايسة، النظاـ القانوني  -.2األكاديمية العربية لمتحكيـ التجاري، قواعد وأسس رد المحكـ، المرجع السابؽ، ص (1)
دور  ،المبيضيف -.124التحكيـ االلكتروني، المرجع السابؽ، ص، جبراف -.81المرجع السابؽ، ص لييئة التحكيـ،

 .66، المرجع السابؽ، صمحكمة االستئناؼ المختصة في الرقابة عمى إجراءات التحكيـ

 وما بعدىا. 137أنظر الحقًا ، ص (2)
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اب عدـ الصالحية، فالتنازؿ ال يزيؿ بطالف الحكـ بحيث يجوز التمسؾ بو رغـ عمى سبب مف أسب

 . (1)التنازؿ

وال تتفؽ الباحثة مع ىذا الجانب مف الفقو  ألنو يصطنع تفرقة بيف أسباب رد المحكـ لـ  

يجعؿ بعض األسباب متعمقة بالنظاـ العاـ دوف بعض األسباب لـ المشرع، حيث  ينص عمييا

كما أف المشرع لـ يقؿ بأف األخرى، ويترتب عمى ذلؾ إمكانية التنازؿ عف بعض أسباب الرد فقط، 

( مف قانوف 71وىذا الرأي نجده يتعارض مع صراحة المادة )ىنالؾ أسباب لعدـ صالحية المحكـ، 

التي لـ تفرؽ بيف أسباب الرد، حيث جاءت تنص عمى أنو:  1007لسنة  17التحكيـ األردني رقـ 

 . (2)ال يجوز رد المحكـ إال إذا قامت ظروؼ تثير شكوكًا حوؿ حيدتو واستقاللو"" 

بمناسبة استئناؼ حكـ استنادًا إلى عدـ نزاىة المحكـ أو تحيزه لوجود في تطبيؽ ذلؾ   

نؼ أف المحكـ كاف يعمؿ كمستشار ألحد عالقة بيف المحكـ وأحد األطراؼ، حيث ادعى المستأ

حيث تنص عمى  7811/ب مف اتفاقية نيويورؾ لسنة 1/1األطراؼ واستند أيضًا إلى نص المادة 

ما يمي:" يجوز لمسمطة المختصة في البمد المطموب إلييا االعتراؼ وتنفيذ حكـ المحكميف أف 

المحكميف أو تنفيذه ما يخالؼ النظاـ  ترفض االعتراؼ والتنفيذ إذا تبيف ليا أف في االعتراؼ بحكـ

: " برفض ىذه الحجة عمى أساس األمريكية Reimsقضت محكمة استئناؼالعاـ في ىذا البمد". وقد 

/ب مف اتفاقية نيويورؾ ليس ىو النظاـ العاـ الداخمي بؿ 1/1أف النظاـ العاـ الوارد في نص المادة 

                                                           

، التحكػػيـ فػػي العالقػػات الخاصػػة وأخػػر الجمػػاؿ -.28، المرجػػع السػػابؽ، صالنمػػر، النظػػاـ القػػانوني لػػرد المحكػػـ( 1)
 .53يدر، الرقابة القضائية عمى التحكيـ التجاري الدولي، المرجع السابؽ، ص -.773المرجع السابؽ، صالدولية، 

ال يجوز رد " التي تنص عمى أنو : 1994لسنة  27( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 18( وتقابميا المادة )2)
 . المحكـ إال إذا قامت ظروؼ تثير شكوكًا جدية حوؿ حيدتو أو استقاللو"
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حكـ، وأف ىذا اإلجراء سميـ في نظر القانوف اإلنجميزي النظاـ العاـ الدولي لمدولة التي صدر فييا ال

 .   (1)الواجب التطبيؽ عمى النزاع وال يتعارض مع المفيـو الفرنسي لمنظاـ العاـ الدولي"

  

                                                           

، مشار إليو في: الرفاعي، النظاـ العاـ  1981يوليو  23األمريكية صادر بتاريخ  Reimsاستئناؼحكـ محكمة ( 1)
 .48-47والقانوف الواجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ ، المرجع السابؽ، ص
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 رد المحكم بطمبآثار الفصل المبحث الثاني: 

أصبح معموـ لدينا أنو إذا صدر حكـ برد المحكـ ترتب عمى ذلؾ اعتبار ما تـ مف 

( 71إجراءات بما في ذلؾ حكـ المحكميف كأف لـ يكف، حيث جاء في عجز الفقرة )ج( مف المادة )

ذا حكـ برد المحكـ تعتبر إجراءات بأنو: " 1007لسنة  17مف قانوف التحكيـ األردني رقـ  ..، وا 

 بطمب. لذلؾ ال بد مف انتظار الحكـ (1)"التحكيـ التي شارؾ فييا كأف لـ تكف، بما في ذلؾ الحكـ

 طمبالرد، ألنو برد المحكـ يبطؿ الحكـ وكأفة اإلجراءات التي تمت اعتبارًا مف تاريخ قياـ سبب 

، مع أنو يمكف لطالب الرد تسجيؿ دعوى البطالف احتياًط لحفظ المدة المحددة ليذه وتسجيموالرد 

 الدعوى. 

الرد والحكـ برد  طمبلذا يجب التمييز ىنا بيف حالتيف مف حيث األثر القانوني  حالة قبوؿ 

 الرد والحكـ بعدـ رد المحكـ. طمبالمحكـ، والحالة األخرى ىي حالة رفض 

  -وعميو  سنتولى دراسة ىذا المبحث مف خالؿ المطمبيف التالييف:

 الرد والحكم برد المحكم طمبالمطمب األول: أثر قبول 

 طمبأصدرت حكـ بقبوؿ  عمى أسباب جدية وقانونية طمب الرد قائماً إذا رأت المحكمة أف  

الرد وبالتالي رد المحكـ، ويترتب عمى ذلؾ اعتبار ما تـ مف إجراءات بما في ذلؾ حكـ المحكميف 

، حيث جاء في عجز (2)كأف لـ يكف، فالذي ينقضي ىو حكـ التحكيـ أما اتفاؽ التحكيـ فيبقى قائماً 

                                                           

 .4111والمعدلة لعام  0222لعام  42( من قانون التحكيم المصري رقم 02( من المادة )3وتقابميا الفقرة )( 1)

، المرجع السيايدة، والية القضاء عمى حكـ التحكيـ-.121، المرجع السابؽ، صتشكيؿ ىيئات التحكيـ يات،عرب( 2)
العيسى، المحكـ بيف  -.266المرجع السابؽ، ص والي،قانوف التحكيـ في النظرية والتطبيؽ، -.44السابؽ، ص
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ذا حكـ بأنو:" 1007لسنة  17( مف قانوف التحكيـ األردني رقـ 71الفقرة )ج( مف المادة ) ..، وا 

كذلؾ . (1)"برد المحكـ تعتبر إجراءات التحكيـ التي شارؾ فييا كأف لـ تكف، بما في ذلؾ الحكـ

عمى أنو: "إذا حكـ بردالمحكـ  1001لسنة  1( مف قانوف التحكيـ السوري رقـ 1نصت الفقرة )

كـ التحكيـ كأنمـ يكف مف تاريخ ترتب عمى ذلؾ اعتبار ما يكوف قد تـ مف إجراءات بما في ذلؾ ح

  قياـ سبب الرد".

( 7111أما القانوف الفرنسي فمو حكـ مختمؼ في ىذا المجاؿ  إذ أنو وفقًا لنص المادة ) 

مف قانوف المرافعات الجديد، فإف خصومة التحكيـ تنقضي برد المحكـ ما لـ يتفؽ الخصوـ عمى 

ـو في تحديد مصير الخصومة، فإذا لـ يكف خالؼ ذلؾ، فالقانوف يجعؿ األولوية إلرادة الخص

 . (2)ىنالؾ اتفاؽ خاص بيف الخصـو في ىذا الشأف فإف الخصومة تنقضي

صادر بقبوؿ ثار الحكـ برد المحكـ أنو ال يجوز لممحكـ أف يطعف بالحكـ الآكذلؾ مف  

، فالخصومة الردولو بالبطالف، ألنو ليس طرفًا في الخصومة الموجو إلييا الرد والحكـ برده  طمب

، حيث أنو ال يتفؽ مع كرامتو أف يصر الطرؼ األخر في خصومة التحكيـو انعقدت بيف طالب الرد 

كذلؾ ال يجوز الحكـ عمى وقائع المنسوبة إليو غير صحيحة، عمى نظر الدعوى ولو كانت ال

                                                                                                                                                                          

المرجع ، التحكيـ في العالقات الخاصة الدولية، وأخر الجماؿ -.3المرجع السابؽ، ص مطرقة الرد وسنداف العزؿ،
جراءاتو، المرجع السابؽ، ص -.762السابؽ، ص  .   179أبو الوفا، عقد التحكيـ وا 

تنص عمى أنو: " إذا أساء  1953لسنة  18( مف قانوف التحكيـ األردني القديـ رقـ 11حيث كانت المادة )( 1)
لعمؿ بمقتضى اتفاؽ التحكيـ بعد أف طمب إليو ذلؾ أحد الفريقيف المحكميف أو الفيصؿ سموكو أو أىمؿ قصدًا ا

 كتابة يجوز لممحكمة أف تقيمو وتعيف خمفًا لو إذا لـ يقـ بذلؾ الفريؽ الذي عينو أو المحكموف الذيف عينوه".

 . 28، المرجع السابؽ، صالنمر، النظاـ القانوني لرد المحكـ( 2)
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ويت قضت محكمة الكحيث  .(1)هالمحكـ بالمصاريؼ إذا ما قضي بقبوؿ طمب الرد والحكـ برد

برد رئيس ىيئة التحكيـ،  11/7811الكمية )الدائرة اإلدارية( في حكميا الصادر في القضية رقـ 

حيث جاء فيو: " أف األستاذ .. قد قدـ نفسو أثناء جمسات التحكيـ عمى أنو وكيؿ الشركة وشريؾ 

 711لمادة فييا، وكاف لزامًا عميو أف يفصح عف عالقتو برئيس الييئة ولكنو لـ يفعؿ، وحيث أف ا

 701مرافعات تحيؿ بالنسبة ألسباب رد المحكميف عمى أسباب رد القضاة الواردة في المادة 

، د ، ىػ ، وىي تنص عمى رد القاضي إذا كاف الخصـ يعمؿ مرافعات ومنيا ما جاء بالفقرات ج

ية قبؿ عند القاضي، أو إذا كاف القاضي قد اعتاد مؤاكمة أو مساكنة أحد الخصوـ أو تمقى منو ىد

الدعوى أو بعدىا، أو إذا كاف بينو وبيف أحد الخصـو عداوة أو مودة يرجح معيا عدـ استطاعة 

مرافعات تتوافر في  701الحكـ بغير ميؿ،... وحيث أف أسباب رد القضاة التي جاءت بالمادة 

ة مما يتعيف العالقة القائمة بيف رئيس ىيئة التحكيـ واألستاذ .. لوجود عالقة العمؿ والمودة القوي

 . (2)معو رده عف ىذا التحكيـ "

في حكـ لمحكمة استئناؼ باريس  قضت بأنو: " أف عدـ تصريح المحكـ عف أنو كاف  

خر ليا آ. وفي حكـ (3)حد األطراؼ كاف ليفقد األطراؼ الثقة بحياده "أمتزوجًا مف أـ مستشار 

                                                           

القرني،دور القضاء في  -.114المرجع السابؽ، صالتجاري الدولي،  البطاينة، دور القاضي في التحكيـ( 1)
جراءاتو، المرجع السابؽ، ص -.87المرجع السابؽ، ص، التحكيـ النجار،  -.177أبو الوفا، عقد التحكيـ وا 

ىندي، التحكيـ، المرجع السابؽ،  -.144التحكيـ وفقًا لقانوف اإلجراءات المدنية اإلماراتي، المرجع السابؽ، ص
 .41ص

مشار إليو في:  27/1983حكـ محكمة الكويت الكمية )الدائرة اإلدارية( في حكميا الصادر في القضية رقـ ( 2)
 .229عبد الفتاح، إجراءات رد المحكميف،المرجع السابؽ، ص

النوايسة، النظاـ القانوني لييئة مشار إليو في:  1/21/1999حكـ محكمة استئناؼ باريس صادر بتاريخ ( 3)
 .62المرجع السابؽ، ص التحكيـ،
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قبؿ عرضو عميو يؤثر عمى حياده قضت بأنيا: " أف إعطاء المحكـ رأيًا مسبقًا ألحد األطراؼ 

كذلؾ قضت محكمة استئناؼ القاىرة في حكـ ليا بأنو : " يجوز رد المحكـ إذا  .(1)واستقاللو"

اتصؿ المحكـ بأحد األطراؼ إنفرادًا بعد بدء اإلجراءات لمناقشة تفصيالت النزاع المطروح عميو 

يدة المحكـ واستقاللو بؿ أنو دوف الطرؼ األخر، إذ ذلؾ االتصاؿ يثير شكوكًا جدية حوؿ ح

َُ منو بااللتزاـ بمبدأ الحياد بيف أطراؼ خصومة التحكيـ يجيز رده عف نظرىا"  .(2)يتضمف إخالاًل

في حكـ لممحكمة العميا اليندية  أداف القضاء اليندي قبوؿ المحكـ اليدايا مف األطراؼ لما في و 

ت المحكمة حكـ تحكيـ عندما ثبت قبوؿ ذلؾ مف تأثير عميو وعمى مسمكو في إدارة الدعوى، وألغ

المحكـ تذكرة طيراف لو ولزوجتو مف شركة الطيراف اليندية الطرؼ في النزاع، وقد أوضحت 

المحكمة في حكميا أف المحكـ بقبولو اليدية أصبح غير صالح لميمة القضاء في النزاع 

 .(3)المعروض عميو

في دعوى تحكيمية طمب أنو   لردا طمبالخاصة بقبوؿ مف التطبيقات القضائية كذلؾ 

المشتري رد المحكـ الذي عيف مف البائع لظيوره بمظير المنحاز ضد المشتري، وكاف المشتري قد 

رفع دعوى في لندف يطمب إجراء وقتي إذ حضر ىذا المحكـ وجمس بجانب محامي الخصـ وأخذ 

وقد برر المحكـ ذلؾ بأنو يناقش معو دفاعو ودفوعو ضد المشتري دوف أف يكوف لو صمة بالدعوى، 

ليس لو مصمحة وأنو تقاعد مف ممارسة التجارة وأنو كاف يستوضح فقط دفاعيـ ولـ يعمؿ عمى 
                                                           

النوايسة، النظاـ القانوني لييئة مشار إليو في:  14/6/1971حكـ محكمة استئناؼ باريس صادر بتاريخ  (1)
 .63المرجع السابؽ، ص التحكيـ،

مشار إليو في: ىندي،  27/5/2115صادر بتاريخ  2115لسنة  288حكـ محكمة استئناؼ القاىرة رقـ (2)
 . 71جع السابؽ، صالتحكيـ، المر 

، المرجع حسني، مسئولية المحكـمشار إليو في:  29/3/1988حكـ المحكمة العميا اليندية الصادر بتاريخ  (3)
 .197السابؽ، ص
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توجيو المحامي، وقد حكـ القاضي بالنتيجة بأف مثؿ ىذا السموؾ كاٍؼ إلثبات احتماؿ االنحياز 

 . (1)الظاىر مف جانب المحكـ

نما يظؿ اتفاقيـ عمى إال أف الحكـ برد المحكـ ال يعني تحمؿ  المحتكميف مف التحكيـ، وا 

( مف قانوف التحكيـ 10التحكيـ قائمًا ويتعيف تعييف محكـ أخر بديؿ، كما جاء في نص المادة )

إذا انتيت ميمة المحكـ بإصدار حكـ برده أو عزلو أو تنحيو أو وفاتو أو  األردني عمى أنو : "

بقًا لإلجراءات التي تتبع في اختيار المحكـ الذي عجزه أو ألي سبب آخر وجب تعييف بديؿ لو ط

بأنو: "إذا تنح في حكـ ليا قضت محكمة التمييز األردنية ؛ ي تطبيؽ ذلؾ. وف(2)انتيت ميمتو"

المحكموف والطعيف عف متابعة النظر في إجراءات التحكيـ، فإنو يتوجب عمى محكمة االستئناؼ 

أف تقرر تعييف محكميف  1007لسنة  17لتحكيـ رقـ مف قانوف ا 10استنادًا لما جاء في المادة 

ال بقي النزاع دوف فصؿ في موضوعو وىذا  أمر غير مقبوؿ وغير جائز بدالء لمذيف تنحوا وا 

 . (3)"قانوناً 

يرى جانب مف الفقو  أنو مف الممكف أف يترتب عمى قبوؿ طمب الرد والحكـ برد المحكـ، و 

قد اتفقا في اتفاؽ التحكيـ عمى اختيار محكـ معيف بذاتو ما  انتياء اتفاؽ التحكيـ متى كاف الطرفاف

                                                           

(. عقد التحكيـ التجاري المبـر بيف 1994الممحـ، احمد عبد الرحمف)( وردت اإلشارة إلى ىذه الدعوى في: 1)
، بحث منشور في مجمة الحقوؽ، جامعة الكويت ، الكويت، السنة الثامنة عشرة ، العدد  ، 2المحكميف والخصـو

 .213-212ص

قانوف  ( مف613/2المادة ) -.1994لعاـ  27( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 21وتقابميا : المادة )( 2)
 -.1997( مف قانوف التحكيـ الُعماني لسنة 21المادة ) -.4556لسنة  44اإلجراءات المدنية اإلماراتي رقـ 

 .6114لسنة  1( مف قانوف التحكيـ السوري رقـ 61/2المادة )

)منشورات مركز  19/3/2116)ىيئة خماسية( تاريخ  3689/2115قرار محكمة التمييز األردنية )حقوؽ( رقـ  (3)
 .عدالة(
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 .(1)لـ ينص اتفاؽ التحكيـ عمى غير ذلؾ

بذلؾ يتضح لنا أف إنياء ميمة المحكـ بالرد ما ىو إال جزاء يوقع عمى المحكـ أثناء سير  

ويرى  .واستقاللو عمى األطراؼ والمحكمة خصومة التحكيـ إلخفائو ظروفًا تثير الشؾ حوؿ حيدتو

بعض الفقو أف ىذا الجزاء غير كاٍؼ وغير فعاؿ ألنو جزاء يغمب عميو الطابع األدبي وال يتضمف 

توقيع جزاء مادي عمى المحكـ، كما أنو ال يجبر جميع األضرار التي أصابت الخصوـ فعاًل مف 

اريؼ، جراء ضياع الوقت والجيد، باإلضافة إلى األضرار المادية المتمثمة في النفقات والمص

بالتالي يمكف لممضرور أف يمجأ إلى القضاء في حالة رد المحكـ أو إبطاؿ الحكـ لخطأ جسيـ عائد 

 . (2)لممحكـ، وذلؾ مف خالؿ دعوى التعويض المدنية   استنادًا إلى مبدأ المسؤولية المدنية لممحكـ

  -في ىذا الفرض  فإف التعويض يمكف أف يشتمؿ عمى العناصر التالية: 

 المصاريؼ والنفقات اإلدارية لمتحكيـ. -

 األتعاب التي تقاضاىا المحكـ أو األتعاب التي تستحؽ لو. -

 أتعاب الدفاع، أي المبالم التي دفعت لممحامي في الدفاع عف المحتكـ. -

 الفوائد القانونية عمى المبالم التي دفعت مف يـو قبضيا. -

 .(3)مراعاة القواعد العامة في التعويض -

                                                           

النمر، النظاـ القانوني لرد  -.773المرجع السابؽ، ص، التحكيـ في العالقات الخاصة الدولية، وأخر الجماؿ( 1)
 -. 154خالد، تكويف المحكمة التحكيمية )المجمد األوؿ(، المرجع السابؽ، ص -.28، المرجع السابؽ، صالمحكـ

 .753سالمة، قانوف التحكيـ التجاري، المرجع السابؽ، ص

حسيف، التحكيـ في الفقو  -.151النجار، التحكيـ وفقًا لقانوف اإلجراءات المدنية اإلماراتي، المرجع السابؽ، ص( 2)
أبو  -.242-241، المرجع السابؽ، صحسني، مسئولية المحكـ -.94-93والقانوف المقارف، المرجع السابؽ، ص

جراءاتو، المرجع السابؽ، ص  .176، المرجع السابؽ، ص، المحكموفوأخر النمر -.231الوفا، عقد التحكيـ وا 

 .175، المرجع السابؽ، ص، المحكموفوأخر النمر -.342، المرجع السابؽ، صحسني، مسئولية المحكـ (3)
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حيث أنو بعد أف أصدر رئيس  Raoul Duval الرأي السابؽ  ما حدث في قضيةمما يؤيد  

ىيئة التحكيـ الحكـ قاـ بالعمؿ لدى الطرؼ الذي صدر حكـ التحكيـ لصالحو مما أثار الريبة 

والشكوؾ لدى الطرؼ األخر وأقاـ دعوى لبطالف حكـ التحكيـ وصدر حكـ فعاًل مف محكمة 

ونظرًا ألف إبطاؿ الحكـ وحده ال يكفي لجبر جميع األضرار، فقد استئناؼ باريس بإبطاؿ الحكـ، 

وقد قررت المحكمة أف المحكـ قد ارتكب  .أقاـ المضرور دعوى مسؤولية مدنية ضد ىذا المحكـ

خطأ مف طبيعتو أف يرتب مسؤوليتو بإخفاء حقيقة العالقة مع الخصـ األخر، وتنعقد مسؤولية 

 11100لقانوف المدني، وقد قضت المحكمة بإلزاـ المحكـ بمبمم المحكـ وفقًا لقواعد العامة في ا

ألؼ فرنؾ كتعويض تكميمي عف  11000ألؼ فرنؾ مقابؿ أتعاب التحكيـ التي دفعت ومبمم 

 .   (1)األضرار التي ترتبت مف جراء السموؾ الخاطئ لممحكـ

 الرد والحكم بعدم رد المحكم طمبالمطمب الثاني: أثر رفض 

سوى  اعمى أسباب قانونية جديو ولـ يقصد مني وـطمب الرد ال يقإذا رأت المحكمة أف 

والحكـ بعدـ رد المحكـ، وبقيت ىيئة التحكيـ  الطمبالمماطمة وتأخير إجراءات التحكيـ، قضت برد 

قائمة بميمتيا كالمعتاد، وىنا تستعيد ىيئة التحكيـ ثقتيا بأعضائيا، والحكـ الصادر برفض الطمب 

، حيث جاء في (2)العادية أو غير العادية يكوف غير قابؿ لمطعف فيو بأي طريؽ مف طرؽ الطعف

                                                           

، المرجع السابؽ، حسني، مسئولية المحكـ، مشار إليو في: 1993أيار  12حكـ محكمة باريس االبتدائية تاريخ ( 1)
 .343ص

المرجع الحياري، الرقابة عمى أعماؿ المحكميف،  -.754نوف التحكيـ التجاري، المرجع السابؽ، صسالمة، قا (2)
طاىر، دور القاضي  -.111مراد، شرح تشريعات التحكيـ الداخمي والدولي، المرجع السابؽ، ص -.31السابؽ، ص

، المرجع السابؽ، المحكـ حسني، مسئولية -.63المرجع السابؽ، ص الوطني في مجاؿ التحكيـ التجاري الدولي،
، المرجع السراجي، المركز القانوني لممحكـ-.84المرجع السابؽ، ص، القرني،دور القضاء في التحكيـ -.243ص

 .4المرجع السابؽ، ص العيسى، المحكـ بيف مطرقة الرد وسنداف العزؿ، -.488السابؽ، ص
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ويكوف بأنو : "  1007لسنة  17( مف قانوف التحكيـ األردني رقـ 71عجز الفقرة )أ( مف المادة )

 قرارىا غير قابؿ لمطعف فيو بأي طريؽ مف طرؽ الطعف ". 

لبناف  قضت بعدـ رد المحكـ لمخالفة مبدأ حسف النية في حكـ تحكيمي لمحكمة تمييز و 

في العقود، جاء في ىذا الحكـ بأنو: " ال يجوز تأسيس سبب الرد عمى نزاع افتعمو طالب الرد مع 

المحكـ، بيدؼ إقصائو عف النظر بالنزاع، ألف ذلؾ مخالؼ لمبدأ حسف النية في العقود، الذي 

 .(1)العقد"يجب أف يمتـز بو الفريقاف عند تنفيذ 

في قضية تحكيـ أخرى، تتمحور حوؿ نزاع بيف شركة فرنسية وأخرى برازيمية رشحت ىذه 

األخيرة محكمًا عنيا أحد أساتذة القانوف في جامعة لشبونة، وقبؿ أف توافؽ المحكمة عمى تعيينو 

ألتعاب التي محكمًا كتب إقرار االستقاللية الحياد وذكر فيو أنو اتفؽ مع الشركة البرازيمية عمى ا

ستدفعيا لو عف التحكيـ، واطمعت الشركة الفرنسية عمى ىذا اإلقرار فطعنت في تعييف ىذا المحكـ 

وطمبت عدـ تعيينو محكمًا ػ واألمر ال يحتاج إلى طمب الرد ألنو لـ يكف قد تـ تعيينو بعد ػ واستندت 

لدى غرفة التجارة الدولية  في معارضتيا لتعيينو إلى أف أتعاب المحكميف ومصاريؼ التحكيـ تودع

بواسطة األطراؼ وتصرؼ لممحكميف بعد إصدار الحكـ، وليس لممحكـ أف يحصؿ مف األطراؼ 

عمى أتعاب، ولما كاف ىذا المرشح لمتحكيـ قد خالؼ ىذه القاعدة واتفؽ عمى أتعاب يؤدييا لو أحد 

نظر النزاع، وقد عرض ىذا الطرفيف فإنو بذلؾ ال يكوف مستقاًل عف ىذا الطرؼ وال محايدًا عند 

الطمب عمى محكمة النقض الفرنسية فرفضتو استنادًا إلى أف ىذا المرشح لـ يكف عمى عمـ بالقاعدة 

المذكورة وأنو اتفؽ بحسف نية مع الشركة البرازيمية وأنو كاف ىو وتمؾ الشركة يعتقداف أف المادة 

                                                           

مشار إليو في: حداد،  22/4/2113الصادر بتاريخ  71/2113حكـ محكمة التمييز المبنانية في القضية رقـ  (1)
 .225التحكيـ في القوانيف العربية، المرجع السابؽ، ص
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تعابو، وعندما عمـ المحكـ بأف اتفاقو مف قانوف المرافعات البرازيمي ىي التي تطبؽ عمى أ 7011

عمى األتعاب مخالفًا لنظاـ تحكيـ غرفة التجارة الدولية أعمف ىو والشركة البرازيمية أنيما قد ألغيا 

ىذا االتفاؽ وأنيما يخضعاف لقواعد التحكيـ الدولية، واكتفت المحكمة منيما بذلؾ ووافقت عمى 

 .  (1)تعييف ىذا المحكـ

كيمية  عيف كؿ مف الخصميف محكمًا مف جانبو، ولما لـ يتفؽ كذلؾ في دعوى تح

حكـ عينا محكمًا مرجحًا، وقد أصدر المحكـ المرجح حكمو الذي أيدتو محكمة مالمحكماف عمى ال

االستئناؼ، بيد أنو طعف بو باالستناد إلى انحياز المحكـ المرجح والمحكـ األخر وطمب ردىما، 

و كاف تاجرًا مفمسًا بصدد توزيع أمالكو عمى دائنيو، إذ عمـ عمى اعتبار أف الخصـ المحكوـ ل

الخصـ المحكوـ ضده أف المحكـ المرجح والمحكـ األخر يعمالف لدى رب عمؿ يممؾ شركات 

تعتبر دائنو لمخصـ المحكـو لو، ومف ثـ تكوف لو مصمحو حتى يتـ التنفيذ عمى ما يتحصؿ عميو 

يا رفضت طمب الرد عمى اعتبار أف تمؾ الظروؼ لـ مف أمواؿ، بيد أف المحكمة المطعوف لدي

تحوؿ دوف توفير إجراءات عادلة، فضاًل عف أف المحكميف لـ يكونا عمى عمـ أو بتوقع عمميما 

 .(2)بمديونية الخصـ المحكـو لو لمشركة الممموكة لرب العمؿ الذي يعمالف لديو

جاء فيو: " ال يعتبر سببًا  ،أيضًا في حكـ لمحكمة استئناؼ القاىرة قضت بعدـ رد المحكـ

لعدـ حيدة المحكـ القوؿ بأنو عضو في ىيئة تحكيـ أخرى تنظر نزاعًا ناشئًا عف نفس عقد المقاولة 

ف ذلؾ أتاح لو اإلطالع عمى معمومات ووثائؽ ووجيات  محؿ التحكيـ المطموب رده عف نظره، وا 

                                                           

حكـ نقض مدني فرنسي مشار إليو في : خالد، تكويف المحكمة التحكيمية )المجمد األوؿ(، المرجع السابؽ،  (1)
 .148-147ص

 .642، المرجع السابؽ، صالممحـ، عقد التحكيـ التجاري( 2)
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لنزاع اآلمر الذي ال يتحقؽ معو نظر ليست في حوزة المحكميف اآلخريف في الييئة التي تنظر ا

مبدأ المواجية بيف الخصوـ وضرورة أال يتصؿ بعمـ المحكميف أية معمومات عف مصدر أخر سوى 

ما يقدمو الخصوـ في التحكيـ الماثؿ أماميـ. ذلؾ أف مجرد اشتراؾ المحكـ في نظر تحكيـ أخر 

نالؾ دليؿ عمى أنو قد كوف رأيًا بيف نفس األطراؼ ليس مف شأنو التشكيؾ في حيدتو، ما داـ ليس ى

في النزاع المطموب رده عنو. واألمر غير ذلؾ، إذا كانت الييئة التي تنظر النزاع اآلخر قد 

أصدرت فيو حكميا، وبالتالي يكوف المحكـ قد أبدى رأيًا مسبقًا في موضوع النزاع المطموب رده 

ـ اختيار ىذا الطرؼ لنفس المحكـ في عف نظره، فاختيار محكـ مف أحد األطراؼ في تحكيـ قائـ، ث

التحكيـ الجديد ال يعتبر في حد ذاتو دلياًل عمى انحياز المحكـ ليذا الطرؼ وال يشكؾ في حيدتو أو 

كذلؾ قضت ذات المحكمة في حكـ أخر ليا  .(1)قدرتو عمى الحكـ دوف ميؿ في النزاع الجديد "

ركة الطرؼ بأف المحكـ يحتفظ بمرارة تجاىو بأنو: " إف مجرد القوؿ بشعور الممثؿ القانوني لمش

لتسببو في إثارة مسؤوليتو منذ عدة سنوات دوف بياف لوقائع أو ظروؼ محددة ليا سند في األوراؽ 

 .(2)تصمح مبررًا لمشؾ في حيدة المحكـ ال تكفي لمقوؿ بعدـ حياده "

                                                           

 والي،مشار إليو في:  22/11/2113ؽ، تاريخ  121لسنة  342حكـ محكمة استئناؼ القاىرة في الدعوى رقـ  (1)
 .247المرجع السابؽ، ص قانوف التحكيـ في النظرية والتطبيؽ،

مشار إليو في:  29/4/2113قضائية، تاريخ  121لسنة  1حكـ محكمة استئناؼ القاىرة في الدعوى رقـ  (2)
 . 223شياب، اتفاؽ التحكيـ التجاري الدولي، المرجع السابؽ، ص
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بالغرامات المقررة ال بد مف اإلشارة إلى أنو يرى البعض أنو ال يحكـ عند رفض طمب الرد 

عند رفض طمب رد القضاة ألف القصد مف ىذه الغرامات صيانة ذات مرفؽ القضاء مف عبث 

 .(1)ألمر ال يتحقؽ بالنسبة لممحكميف، وىذا االمتقاضيف

إال أف الباحثة ترى ػ ردًا عمى الرأي السابؽ ػ عدـ صحتو ذلؾ أنو بالنسبة الشتراط تقديـ 

المشرع الفرنسي ال يستمـز الكفالة عند تقديـ طمب رد المحكـ، ولكف يأخذ الكفالة عند الرد، نجد أف 

بفكرة أخرى أنو في حالة رفض طمب الرد فإف طالب الرد يدفع غرامة مدنية فضاًل عف 

أما بالنسبة لممشرع المصري فإنو يستمـز الكفالة ويقرر أيضًا الغرامة إذا لـ يحكـ  .(2)التعويض

. وىذا يعتبر جزاء عمى التعسؼ في استعماؿ حؽ الرد وحتى (3)ا وجوبيولصالح طالب الرد ويجعمي

ال يتعطؿ الفصؿ في القضايا لإلسراؼ في ىذا الحؽ، وترتيبًا عمى ذلؾ فإنو إذا كاف مرفؽ القضاء 

صيانة وصوف مف العبث، فإف مرفؽ التحكيـ الذي يباشر نفس وظيفة القضاء يحتاج  إلىفي حاجة 

 نة وذاؾ الصوف مف العبث المزعوـ.أيضًا إلى ىذه الصيا

مف وجية نظر الباحثة  نرى أنو مف المفيد االشتراط أنو عند تقديـ طمب الرد ضرورة 

تقديـ كفالة مالية تضمف جدية الطمب أو إيداع مبمم مف الماؿ كأمانة في بتكميؼ مقدـ الطمب 

ذا قبؿ الطمب أعيدت  خزانة المحكمة، بحيث إذا رفض طمب الرد خسر طالب الرد ىذا المبمم، وا 

                                                           

(. المسؤولية المدنية لممحكـ، رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األوسط، عماف، 2112الصانع، حمد حمود) (1)
عبد الفتاح،  -.114المرجع السابؽ، صالبطاينة، دور القاضي في التحكيـ التجاري الدولي،  -.47األردف، ص

 .261إجراءات رد المحكميف، المرجع السابؽ، ص

عمى أف ىذه الغرامة تتراوح  1981( مف قانوف المرافعات المدنية الفرنسي الجديد لعاـ 353حيث تنص المادة ) (2)
 عف التعويضات.فرنؾ فضاًل  11111إلى  111مف 

 ( مف قانوف المرافعات المدنية المصري عمى وجوب الكفالة وعمى الغرامة.  161-159حيث تنص المواد ) (3)
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إليو الكفالة أو المبمم المودع كأمانة، حيث نرى أنو قد يساعد ىذا األمر عمى التروي قبؿ الطعف 

في المحكـ والبحث عف الدليؿ قبؿ اتيامو باالنحياز أو عدـ االستقالؿ أو عدـ الحيدة، باعتباره 

في القضايا، وبالتالي نبتعد بذلؾ جزاء عمى التعسؼ في استعماؿ حؽ الرد وحتى ال يتعطؿ الفصؿ 

 الرد كطريؽ مف طرؽ التسويؼ والمماطمة وتأخير الفصؿ في القضايا.    طمبعف استخداـ 

أخيرًا  فإنو إعمااًل لمقواعد العامة في المسؤولية المدنية، نرى أنو يستطيع المحكـ الذي حكـ 

لؾ إذا ثبت أف طالب الرد قد تعسؼ برده أف يطالب بالتعويض عف األضرار األدبية التي لحقتو، وذ

 .(1)في استعماؿ حقو في طمب الرد وقصد النيؿ مف سمعة المحكـ ومكانتو

  

                                                           

طاىر، دور القاضي الوطني في مجاؿ التحكيـ  -.754سالمة، قانوف التحكيـ التجاري، المرجع السابؽ، ص (1)
 .244، المرجع السابؽ، صالمحكـ حسني، مسئولية -.63المرجع السابؽ، ص التجاري الدولي،
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 رد المحكم طمبالمبحث الثالث: الطعن في الحكم الصادر في 

 7810( مف قانوف المرافعات الفرنسي المعدؿ لعاـ 7111تنص الفقرة األولى مف المادة )

عمى أنو : " يختص رئيس المحكمة بالفصؿ في مسألة الرد كقاٍض لألمور المستعجمة وذلؾ بناًء 

 عمى طمب أحد الخصـو أو محكمة التحكيـ ذاتيا بأمر ال يقبؿ الطعف ". 

لسنة  17تحكيـ األردني رقـ ( مف قانوف ال71مف المادة )جاء في عجز الفقرة )أ( كذلؾ 

ويكوف قرارىا غير قابؿ لمطعف فيو بأي طريؽ مف طرؽ أنو: " ....، النص عمى  1007

 .(1)الطعف"

لذلؾ يثور تساؤليف ىاميف ىنا  مف ىو صاحب المصمحة في الطعف ؟؟. ومدى جواز 

 كيـ ؟؟.الطعف بالبطالف عند اكتشاؼ سبب الرد بعد حكـ التح

  -المطمبيف التالييف: مف خالؿ إجابة ىذه التساؤالتوعمى ذلؾ  سنتولى 

 المطمب األول: صاحب المصمحة في الطعن 

األصؿ أف الرقابة القضائية عمى صحة حكـ التحكيـ مف حيث صحة اتفاؽ التحكيـ 

 ومبدأ حؽ الدفاع ووجوب مراعاة اإلجراءات األصولية الواجبة كمبدأ المساواة ومبدأ المواجية

السبب و تأتى إال مف خالؿ الطعف بحكـ التحكيـ. عمى النزاع تطبيقًا صحيحاً، ال ت وتطبيؽ القانوف

                                                           

والمعدلة بالقانوف المعدؿ  1994لسنة  27( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 19( مف المادة )1تقابميا الفقرة )( 1)
 .2111لسنة  8رقـ 
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استناد الذي يستند إليو المشرع في بسط رقابة القضاء عمى حكـ التحكيـ مف خالؿ الطعف بو، ىو 

 .  (1)يئة التحكيـإلى الطبيعة التعاقدية التفاؽ التحكيـ الذي ىو مصدر سمطة ى الحكـ

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية 1ال بد مف اإلشارة إلى أف الفقرة األولى مف المادة )و 

نصت عمى  1001لسنة  71دؿ رقـ وتعديالتو لغاية القانوف المع 7811لسنة  11رقـ  األردني

ىذا عمى ضوء  ".القانوف ال يقبؿ أي طمب أو دفع ال يكوف لصاحبو فيو مصمحة قائمة يقرىا: " أنو

  تعتبر المصمحة شرط لقبوؿ الطعف بالحكـ، وتعرؼ المصمحة في الطعف بأنيا: " الفائدة النص

 . (2)"صوؿ عمييا مف وراء ممارستو لمطعفالمادية أو العممية التي يرمي صاحب الطعف الح

لكف بالمقابؿ  تقرر معظـ تشريعات التحكيـ العربية والمقارنة، أف قرار المحكمة المختصة 

غير قابؿ لمطعف فيو بأي طريؽ مف طرؽ رد المحكـ يكوف  طمب)محكمة االستئناؼ( بنظر 

 .الطعف

يذىب الفقو الغالب في معرض التعميؽ عمى النص القاضي بأف حكـ   عمى أساس مف ذلؾ

الرد غير قابؿ لمطعف، إلى القوؿ أف ىذا النص ال يتفؽ مع أصوؿ  طمبؼ في محكمة االستئنا

التقاضي الذي يجري عمى درجتيف ويخؿ بمبدأ احتراـ حقوؽ الدفاع، حيث أنو ال يجوز تحصيف أي 
                                                           

(. تنفيذ حكـ التحكيـ األجنبي الباطؿ وفقًا التفاقية نيويورؾ الخاصة باالعتراؼ 2118الطراونة، مصمح أحمد )( 1)
، بحث مقدـ في المؤتمر السنوي السادس عشر في التحكيـ التجاري 1958بأحكاـ التحكيـ األجنبية وتنفيذىا لسنة 

الدولي بعنواف " التحكيـ التجاري الدولي أىـ الحموؿ البديمة لحؿ المنازعات االقتصادية"، دولة اإلمارات العربية 
 -االلكتروني التالي:. منشور عمى الرابط 9، ص 31/4/2118المتحدة، تاريخ 

online.com-east-http://www.middle  

، رسالة ماجستير، جامعة مدى الرقابة القضائية عمى حكـ التحكيـ "دراسة مقارنة"(. 2111)محمد سعد، العدواني -
 .56، صالشرؽ األوسط، عماف، األردف

 .161قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية، المرجع السابؽ، صالمصري، شرح ( 2)

http://www.middle-east-online.com/
http://www.middle-east-online.com/
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حكـ مف حؽ الطعف عميو، ويستندوف في ذلؾ إلى أف المشرع المصري في قانوف التحكيـ المصري 

يتجو أساسًا إلى نظر خصومة الرد عمى درجتيف وفقًا لما جاء في الفقرة  كاف 7881لسنة  11رقـ 

بناًء عمى  1000لسنة  1( مف القانوف قبؿ استبداليا بالقانوف المعدؿ رقـ 78الثالثة مف المادة )

" لطالب الرد أف يطعف في الحكـ والتي كاف نصيا: الحكـ الصادر بعدـ دستورية ىذه المادة،

( مف 8الثيف يوما مف تاريخ إعالنو بو أماـ المحكمة المشار إلييا في المادة )برفض طمبو خالؿ ث

حيث أف ىذا النص كاف يعطي ىيئة  ىذا القانوف، ويكوف حكميا غير قابؿ لمطعف بأي طريؽ".

رد المحكـ ويعطي لطالب الرد ولممحكـ المطموب رده حؽ الطعف  طمبالتحكيـ سمطة الفصؿ في 

أنو ال يوجد مبرر ألف تكوف  حيث يروففي الحكـ الصادر بالدعوى أماـ محكمة استئناؼ القاىرة، 

السرعة التي يمتاز بيا التحكيـ التجاري الدولي عمى حساب الضمانات التقميدية في القضاء 

 .(1)الداخمي

، حيث قضت محكمة تحكيـ غرفة (2)ال يجوز الطعف بقرار رد المحكـ فإنوفي فرنسا أما 

التجارة الدولية بباريس برد أحد المحكميف، فقاـ مف عيف ىذا المحكـ بالطعف عمى حكـ الرد أماـ 

لزاـ غرفة التجارة الدولية بباريس بتعويضو عف األضرار  محكمة باريس االبتدائية مطالبًا بإلغائو وا 

ف جراء ىذا الرد، واستند في طعنو إلى أف حكـ الرد قد خالؼ مبدأ المواجية ولـ التي لحقت بو م
                                                           

البطاينة، دور القاضي في التحكيـ التجاري الدولي،  -.43عبد الحميد، مسائؿ في التحكيـ، المرجع السابؽ، ص (1)
 -. 155النجار، التحكيـ وفقًا لقانوف اإلجراءات المدنية اإلماراتي، المرجع السابؽ، ص -.119المرجع السابؽ، ص

السيايدة، والية القضاء عمى حكـ  -.111خالد، تكويف المحكمة التحكيمية )المجمد الثاني(، المرجع السابؽ، ص
أبو الوفا،  -.266شياب، اتفاؽ التحكيـ التجاري الدولي، المرجع السابؽ، ص -.151، المرجع السابؽ، صالتحكيـ

جراءاتو، المرجع السابؽ، ص  .233عقد التحكيـ وا 

منشورات الحمبي ، الموجز في النظرية العامة في التحكيـ التجاري الدولي(. 2114حفيظة السيد) الحداد،( 2)
 -.226شحاتو، النشأة االتفاقية لمسمطات القضائية لممحكميف، المرجع السابؽ، ص -.442الحقوقية، بيروت، ص

 .267شياب، اتفاؽ التحكيـ التجاري الدولي، المرجع السابؽ، ص
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يكف مسببًا، حيث لـ تقـ محكمة التحكيـ بإخطار المحكـ المطموب رده بسبب الرد المدعى بو ولـ 

، وطعف عمى (1)تسبب حكميا الصادر بالرد، إال أف محكمة باريس االبتدائية رفضت ىذه الدعوى

 . (2)محكمة استئناؼ باريس فقضت بعدـ القبوؿالحكـ أماـ 

( مػػف قػػانوف التحكػػيـ 71عمػػى ذلػػؾ  تػػرى الباحثػػة ضػػرورة تعػػديؿ الفقػػرة األولػػى مػػف المػػادة )

جػػازة ويكػػوف قرارىػػا غيػػر قابػػؿ لمطعػػف فيػػو بػػأي طريػػؽ مػػف طػػرؽ الطعػػفاألردنػػي بإلغػػاء عبػػارة ) (، وا 

رد المحكػػـ سػػواًء بالنسػػبة  طمػػبتمييػػزًا بقػػرار محكمػػة االسػػتئناؼ بخصػػوص الطعػػف ػ عمػػى األقػػؿ ػ 

وأيػػًا كانػت نتيجػة القػػرار سػواًء بػػرد المحكػـ أو رفػػض  ،لطالػب الػرد أو لمطػػرؼ األخػر أو لممحكػػـ ذاتػو

أنػػػو وفقػػػًا لمقواعػػػد العامػػػة فػػػي نظػػػاـ رد القضػػػاة فإنػػػو يجػػػوز الطعػػػف عمػػػى حكػػػـ رد قياسػػػًا عمػػػى رده، 

قػػررت المحكمػػة رفػػض طمػػب رد القاضػػي، يجػػوز لطالبػػو أف  ؼ والتمييػػز، فػػإذا مػػاباالسػػتئنا القاضػػي

مػف قػانوف أصػوؿ  710يستأنؼ ىذا القرار ويميزه مع الحكـ الذي يصدر في نياية الػدعوى )المػادة 

 .(3)المحاكمات المدنية(

ف الطع بإجازتوفي القوانيف العربية المقارنة  نجد أنو قد أحسف صنعًا المشرعيف اليمني 

لسنة  11( مف قانوف التحكيـ اليمني رقـ 11تنص المادة )بقرار المحكمة برفض طمب الرد، حيث 

عمى أنو :" ...، فإذا رفضت المحكمة الطمب جاز لطالب الرد الطعف في قرارىا أماـ  7881

                                                           

(. الرقابة عمى 1993شحاتو، محمد نور)مشار إليو في: 28/3/1984حكـ محكمة باريس االبتدائية تاريخ  (1)
 .159، ص، دار النيضة العربية، القاىرةدراسة مقارنة" -"موضوعيا وصورىا أعماؿ المحكميف

، المرجع المحكميفشحاتو،الرقابة عمى أعماؿ  مشار إليو في: 15/5/1985حكـ محكمة استئناؼ باريس تاريخ  (2)
 .159السابؽ، ص

إذا قررت المحكمة رفض طمب الرد، يجوز لطالبو أف يستأنؼ ىذا القرار حيث نصت ىذه المادة عمى أنو: " (3)
 ."ويميزه مع الحكـ الذي يصدر في نياية الدعوى
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ذا لـ تفصؿ المحكمة في الطمب  المحكمة األعمى درجة خالؿ أسبوعيف مف تاريخ استالـ القرار وا 

 ؿ أسبوع واحد فيعتبر بعد مرور المدة وكأف المحكمة قد اقتنعت برفض الطمب ... ". خال

أما بالنسبة لمقوانيف األوروبية المقارنة  فإننا نجد أف قانوف التحكيـ التجاري الدولي الكندي 

( 71حيث نصت الفقرة الثالثة مف المادة ) .(1)قد أجاز الطعف بقرار رفض طمب الرد 7811لعاـ 

مف ىذا القانوف عمى أنو: " إذا فشمت عممية الرد وفقًا لإلجراء المتفؽ عميو بيف الخصوـ أو وفقًا 

في ػ لإلجراء المنصوص عميو في الفقرة الثانية مف المادة الماثمة، ىنا يحؽ لمخصـ أف يطمب 

مف المحكمة أو مف السمطة  ػ لصادر برفض طمب الردثالثيف يومًا مف تاريخ استالمو طمب الحكـ ا

، أف تفصؿ في الطعف المرفوع منو في الحكـ الصادر برفض 1المختصة والمشار إلييما في المادة 

طمب الرد، والحكـ الصادر مف المحكمة أو مف السمطة المختصة ال يجوز الطعف عميو 

لمردود أف تستمر في أداء ميمتيا التحكيمية باالستئناؼ، ويحؽ لممحكمة التحكيمية شاممة المحكـ ا

وأف تصدر حكميا في الوقت الذي ينظر فيو الطعف سالؼ الذكر أماـ المحكمة أو السمطة 

 المختصة ".  

صاحب مصمحة في الطعف   كؿ مف طرفي خصومة التحكيـ ُيعد ختامًا  ترى الباحثة أنو

الرد  طمبمف قبمو وعدـ رد المحكـ، أو الطرؼ األخر عند قبوؿ  طمب الرد المقدـسواء مف رفض 

ذا كانت أغمب النصوص التشريعية في قوانيف التحكيـ المقارنة )كما  ورد المحكـ المعيف مف قبمو. وا 

ال تجيز ليـ الطعف  ،في كؿ مف األردف ومصر وفرنسا، باستثناء قانوف التحكيـ الكندي واليمني(

حسب األحواؿ، مف باب االقتصاد باإلجراءات. فإف ليـ حؽ االستناد إلى رد المحكـ  طمببقرار 

الرد قد خالؼ أحد اإلجراءات  بطمبدعوى البطالف عمى حكـ التحكيـ مف حيث أف القرار الصادر 
                                                           

 .111خالد، تكويف المحكمة التحكيمية )المجمد الثاني(، المرجع السابؽ، ص (1)
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الجوىرية كاحتراـ مبدأ المواجية أو أف ىذا التعييف قد كاف مخالفًا التفاؽ الطرفيف)المحكمة 

 ياًل غير صحيح ومخالؼ لمقانوف( عمى ما سنراه تفصياًل في المطمب التالي.  التحكيمية مشكمة تشك

 المطمب الثاني: الطعن بالبطالن عند اكتشاف سبب الرد بعد حكم التحكيم

مصطمح حكم التحكيم يشوبو بعض الغموض، واألصح ال بد مف اإلشارة بدايًة  إلى اف 

مف قبؿ ىيئة التحكيـ، ولكف  يكوف بعد صدوره، حيث أف الحكـ ىو استخدام مصطمح قرار التحكيم

سائو صبغة التنفيذ مف قبؿ محكمة االستئناؼ فيصبح مسماه ىو تال يصبح واجب التنفيذ إال بعد إك

( من قانون التحكيم األردني 15ولكن التزامًا من الباحثة بما ورد في المادة )قرار التحكيـ، 

، حيث ورد فييا: " ال تقبؿ أحكاـ التحكيـ التي سنستخدم في ىذه الدراسة مصطمح حكم التحكيم

تصدر طبقًا ألحكاـ ىذا القانوف الطعف فييا بأي طريؽ مف طرؽ الطعف المنصوص عمييا في 

وفقًا لألحكاـ المبينة دعوى بطالن حكم التحكيم  قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية، ولكف يجوز رفع

 ف ".( مف ىذا القانو 17( و )10( و )18في المواد )

( 71مف المعموـ أنو يوجد التزاـ قانوني عمى عاتؽ المحكـ بموجب الفقرة )ج( مف المادة )و 

مف قانوف التحكيـ األردني بأف يفصح عند قبولو بميمتو عف أية ظروؼ مف شأنيا إثارة شكوؾ 

( مف قانوف المرافعات الفرنسي المعدؿ 7111/1كذلؾ نصت المادة ) .(1)حوؿ حيدتو واستقاللو

 عمى أنو: " المحكـ الذي يفترض في نفسو سببًا لمرد يجب أف يخبر بو األطراؼ".  7810اـ لع

                                                           

( مف قانوف التحكيـ 42/2المادة ) -.2111/ب( مف قانوف التحكيـ الفدرالي األمريكي لعاـ 15: المادة )وتقابميا (1)
( 9المادة ) -.4552لسنة  16( مف قانوف التحكيـ التونسي رقـ 16/1المادة ) -. 4551لسنة  63المصري رقـ 

( مف نظاـ مركز التحكيـ 17المادة ) -.2112قواعد مركز القاىرة اإلقميمي لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ مف 
قواعد تحكيـ غرفة التجارة الدولية ( مف 3مادة )ال -.2111التجاري لدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية لعاـ 

 .1998( لعاـ iccفي باريس )
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حيث أف عدـ تنفيذ المحكـ ليذا االلتزاـ بعدـ اإلفصاح عف أية ظروؼ مف شانيا التأثير 

في حيدتو واستقاللو وتستوجب رده يعد اعتداًء مف قبؿ المحكـ عمى حقوؽ الدفاع ألحد الخصوـ، 

أف ذلؾ حرماف أحد الخصوـ مف حؽ الرد، لذلؾ تعد )المحكمة التحكيمية مشكمة تشكياًل ألف مف ش

 . (1)غير صحيح ومخالؼ لمقانوف(

صراحًة عمى  7811لعاـ  UNCITRALاألونسيتراؿ ( مف قواعد 71/7قد نصت المادة)ف

أف حرية المحكميف بالنسبة لإلجراءات مشروطة بوجوب احتراـ حقوؽ الدفاع، وحقوؽ الدفاع ىي 

 . (2)حقوؽ لمخصـ يباشرىا في مواجية الخصـ أو الخصـو اآلخريف

فمو افترضنا أف المحكـ تعمد إخفاء العالقات أو المصالح التي تربطو بأحد األطراؼ  

ت التحكيـ وفصؿ في الدعوى، وتـ الطعف في الحكـ عمى أساس تعمد المحكـ ومضى في إجراءا

إخفاء تمؾ العالقات أو المصالح التي تربطو بالطرؼ األخر، فإف إبطاؿ الحكـ يترتب عميو عودة 

األطراؼ إلى الحالة التي كانوا عمييا قبؿ الفصؿ في الدعوى وضياع نفقات التحكيـ والمصاريؼ 

                                                                                                                                                                          

ذا ما طمب مف عمى أنو: " إ 1985( مف قواعد اليونستراؿ النموذجية في التحكيـ التجاري الدولي لعاـ 12المادة ) -
المحكـ المرشح قبوؿ ميمة التحكيـ، عميو أف يكشؼ عف الظروؼ التي مف المحتمؿ أف تقيـ الشؾ حوؿ حياده أو 
استقاللو. وعمى المحكـ في كؿ األوقات وأثناء تولي الميمة أف يبادر بدوف تأخير لمكشؼ عف تمؾ الظروؼ 

."  لمخصـو

"دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة مؤتو،  ف حكـ التحكيـدعوى بطال(. 2115)الغرايبة، خالد محمد ( 1)
(. البطالف المؤثر في حكـ التحكيـ "دراسة مقارنة إلحدى 2111النجار، عادؿ عمي) -.65، صالكرؾ، األردف

. الناصري، 391، صدكتوراه، جامعة عيف شمس، اإلسكندرية، مصر أطروحةحاالت بطالف حكـ التحكيـ"، 
التحكيـ  الشواربي، .96صاوي، التحكيـ، المرجع السابؽ، ص .124الدولي، المرجع السابؽ، صالمحكـ التجاري 

 .41سابؽ، صعبد الحميد، مسائؿ في التحكيـ، مرجع  .49، المرجع السابؽ، صوالتصالح

واجب الرفاعي، النظاـ العاـ والقانوف ال -.392، المرجع السابؽ، صالنجار، البطالف المؤثر في حكـ التحكيـ( 2)
 .79التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ ، المرجع السابؽ، ص
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. فمو قاـ المحكـ بالتزامو تجاه ، عالوة عمى انقضاء اتفاؽ التحكيـاألخر ىدراً  التي تحمميا الطرؼ

الخصوـ بالكشؼ عف تمؾ الظروؼ والوقائع، لكاف لمخصوـ بعد ذلؾ حرية تقرير فيما إذا كاف 

المحكـ في نظرىـ مستقاًل مف عدمو، فإذا لـ يعترض أحد الخصوـ عمى الظروؼ التي تـ اإلفصاح 

ف اعترض أحد الخصوـ أو كالىما عمى تمؾ الظروؼ فيصار عنيا، عيف المح كـ تعيينًا نيائيًا، وا 

إلى تعييف محكمًا بداًل عنو، وبالتالي تنتقؿ العممية التحكيمية إلى محكـ أخر مستقؿ وغير متحيز، 

 .(1)ودوف الحاجة إلى مثؿ ىذه التبعات غير المرغوبة

المحكـ يقوـ بتقديـ خدمة إلى الخصوـ تنطوي عمى فض النزاع أو الفصؿ في  حيث أف 

 الدعوى، والخصوـ يقوموف بأداء األتعاب لممحكـ، فإذا رد المحكـ أو أبطؿ الحكـ لسبٍب يرجع إليو،

إلخفائو ظروفًا تثير الشؾ حوؿ حيدتو واستقاللو عمى األطراؼ والمحكمة، فإنو ال يستحؽ األتعاب 

أنو لـ يقـ بتنفيذ التزامو المتمثؿ بإصدار الحكـ، وأف الحكـ قد أبطؿ لسبٍب يرجع لو.  عمى أساس

ىنا يواجو المحكـ المسؤولية المدنية وتحميمو النفقات والمصاريؼ التي تكبدىا الخصوـ نظرًا ألنو قد 

 . (2)أىدر وقت الخصوـ وجيدىـ مف جّراء فعمو الخاطئ وعدـ كشفو عف ىذه الظروؼ

                                                           

، المرجع النمر، النظاـ القانوني لرد المحكـ -.46( الصانع، المسؤولية المدنية لممحكـ، المرجع السابؽ، ص1)
الرفاعي، النظاـ العاـ والقانوف  -.42عبد الحميد، مسائؿ في التحكيـ، المرجع السابؽ، ص .31السابؽ، ص

الحداد، التحكيـ التجاري الدولي، المرجع  -.77ب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ ، المرجع السابؽ، صالواج
شياب، اتفاؽ التحكيـ التجاري  -.664، المرجع السابؽ، صالممحـ، عقد التحكيـ التجاري .467السابؽ، ص

 .271الدولي، المرجع السابؽ، ص

أثر النظاـ العاـ عمى اتفاؽ التحكيـ، ،الياجري-.47المرجع السابؽ، ص( الصانع، المسؤولية المدنية لممحكـ، 2)
النجار، البطالف  -.43-42عبد الحميد، مسائؿ في التحكيـ، المرجع السابؽ، ص -.251المرجع السابؽ، ص

المرجع السابؽ،  إبراىيـ، والية القضاء عمى التحكيـ، -.396، المرجع السابؽ، صالمؤثر في حكـ التحكيـ
 .367ص
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ب إبطاؿ حكـ المحكميف عند مخالفة حقوؽ الدفاع، عف طريؽ الطعف بالبطالف كذلؾ يج

ىذا الحكـ، وال شؾ أف حقوؽ الدفاع تعتبر قد انتيكت مف المحظة التي يتـ فييا اإلخالؿ بمبدأ  عمى

المساواة بيف الخصوـ أماـ المحكـ، ويعد إخالاًل بمبدأ المساواة عدـ السماح ألحد الخصميف بتوكيؿ 

ذلؾ إذا تبيف أنو ثقيؿ النطؽ وعاجز الؾ اتفاؽ عمى عدـ توكيؿ محامي، حتى ولو كاف ىن محامي

عف التعبير، بينما خصمو قوي الحجة، ألف ذلؾ يعد إخالاًل بتكافؤ الفرص في الدفاع وشرح 

" إف ما ورد في صؾ التحكيـ ضت محكمة التمييز األردنية بأنو:. في تطبيؽ ذلؾ  ق(1)الدعوى

المحكميف مف تطبيؽ أحكاـ قانوف أصوؿ المحاكمات الحقوقية في سماع وفصؿ  بخصوص إعفاء

التحكيـ ال يعفي المحكميف مف مراعاة المبادئ األساسية في التقاضي، ومف ىذه المبادئ احتراـ 

حقوؽ الدفاع بتمكيف الخصـ مف اإلدالء بما يعنى لو ومعاممة الخصوـ عمى قدـ المساواة، واتخاذ 

مواجيتيـ فال يفصؿ في الدعوى دوف إخطار الخصـ األخر وأف يمنح الخصـو اإلجراءات في 

 .  (2)اآلجاؿ الكافية إلعداد الدفاع والرد عمى األقواؿ والمستندات"

لسنة  1بالمقابؿ  نجد أف المادة السابعة مف قانوف تنفيذ األحكاـ األجنبية األردني رقـ 

د( ضمف حاالت رفض تنفيذ األحكاـ األجنبية،  في المادة السابعة منو في فقرتييا )ج و 7811

                                                           

، جامعة عيف شمس، اإلسكندرية، مصر، دكتوراه (. التحكيـ بالصمح، أطروحة2111إبراىيـ، رشا أحمد) (1)
الصانع، المسؤولية المدنية لممحكـ،  -.65الغرايبة، دعوى بطالف حكـ التحكيـ، المرجع السابؽ، ص -.  281ص

عبد  -. 61-59الرقابة القضائية عمى حكـ التحكيـ، المرجع السابؽ، ص، العدواني -. 54المرجع السابؽ، ص
 -.51، المرجع السابؽ، صالشواربي،التحكيـ والتصالح-.42الحميد، مسائؿ في التحكيـ، المرجع السابؽ، ص

 -.271شياب، اتفاؽ التحكيـ التجاري الدولي، المرجع السابؽ، ص -.111صاوي، التحكيـ، المرجع السابؽ، ص
الحياري، الرقابة عمى أعماؿ المحكميف،  -.284، المرجع السابؽ، صار، البطالف المؤثر في حكـ التحكيـالنج

 .115المرجع السابؽ، ص

)منشورات مركز  11/3/1975)ىيئة خماسية( تاريخ  9/1975قرار محكمة التمييز األردنية )حقوؽ( رقـ  (2)
 .عدالة(
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، إذا كانت (1)أجازت لممحكمة رفض التنفيذ عند اإلخالؿ بإجراءات التقاضي وحقوؽ الدفاع

اإلجراءات المتبعة في إصدار الحكـ األجنبي غير صحيحة، ولـ يتـ مراعاة حقوؽ الدفاع ومعاممة 

التحكيـ، ولـ يتـ إتاحة الفرصة الكاممة والعادلة ليما كال الطرفيف عمى قدـ المساواة أماـ ىيئة 

 . (2)إلبداء دفاعيما

/ج( مف 1في تطبيؽ ذلؾ  قضت محكمة التمييز األردنية بأنو: " بالرجوع إلى نص المادة )

نجد أنيا خولت المحكمة صالحية رفض تنفيذ  7811( لسنة 1قانوف تنفيذ األحكاـ األجنبية رقـ )

لـ يبمم المحكوـ عميو مذكرة الحضور مف المحكمة التي أصدرت الحكـ ولـ الحكـ األجنبي إذا 

يحضر أماميا عمى الرغـ مف كونو مقيمًا داخؿ قضائيا الف عدـ تبميم أحد طرفي الدعوى ىو 

 .   (3)إخالاًل بإجراءات التقاضي"

                                                           

العمؿ القضائي، فإنو قد يصيبو غمٌط في اإلجراء، أو غمط مادي، أو ( بما أف حكـ التحكيـ ىو شكؿ مف أشكاؿ 1)
غمط في التقدير، والغمط في اإلجراء ىو الخروج عف أي مف المقتضيات اإلجرائية السابقة أو المعاصرة لصدور 

مساواة حكـ التحكيـ عمى نحو يقوض مشروعيتو، ومنيا مخالفة الحكـ لقواعد التقاضي األساسية التي منيا مبدأ ال
وخاصًة حقوؽ الدفاع التي يجب أف يتمتع بيا الخصـو عمى قدـ بيف الخصـو واحتراـ حقوؽ الدفاع ومبدأ المواجية. 

المساواة، حيث يتيح القانوف لممدعي حؽ الدفاع عف دعواه، كما يتيح لممدعى عميو حؽ الدفاع لمرد عمى الدعوى، 
سانيد المثبتو لحقيـ، وىذه ضمانة رئيسية لحسف أداء العمؿ ويقتضي ىذا تمكيف الخصـو مف تقديـ الدفوع واأل

القضائي وجوىر المركز القانوني لمخصـ، فميس ىنالؾ مف ىو أقدر مف الخصـو عمى تزويد القاضي بوسائؿ 
اكتشاؼ حقيقة الدعوى، ومف مظاىرىا تمكيف الخصـ مف المرافعة وتقديـ األدلة المنتجة في الدعوى ومنحو مواعيد 

 دفاعة.إعداد 

رسالة ماجستير، الجامعة تنفيذ قرارات التحكيـ األجنبية "دراسة مقارنة"،  (.2114) جماؿ، أنظر في ذلؾ: أغنية
 .58الغرايبة، دعوى بطالف حكـ التحكيـ، المرجع السابؽ، ص -.151، صاألردنية، األردف

الطراونة، تنفيذ حكـ التحكيـ األجنبي  -.218تنفيذ قرارات التحكيـ األجنبية، المرجع السابؽ، ص، أغنية( 2)
 .29الباطؿ، المرجع السابؽ، ص

)ىيئة عادية(، مجمة نقابة المحاميف األردنييف، العدد  312/1991قرار محكمة التمييز األردنية )حقوؽ( رقـ  (3)
 .1848، ص 1991التاسع، لسنة 
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ذ بشأف تنفي 7811( مف اتفاقية نيويورؾ لعاـ 1قد نصت الفقرة )ب( مف المادة )و ىذا 

أحكاـ التحكيـ األجنبية  عمى جواز إبطاؿ قرار التحكيـ إذا كاف الفريؽ الذي صدر قرار التحكيـ 

ضده لـ يبمم أي إشعار بتعييف المحكـ أو بإجراءات التحكيـ، أو أنو كاف غير قادر عمى عرض 

مى . حيث نصت ىذه المادة عمى أنو: " ال يجوز رفض االعتراؼ وتنفيذ الحكـ بناًء ع(1)قضيتو

طمب الخصـ الذي يحتج عميو بالحكـ إال إذا قدـ ىذا الخصـ لمسمطة المختصة في البمد المطموب 

أف الخصـ المطموب تنفيذ الحكـ عميو لـ يعمف إعالنًا  -إليو االعتراؼ والتنفيذ الدليؿ عمى: ب

قديـ صحيحًا بتعييف المحكـ أو بإجراءات التحكيـ أو كاف مف المستحيؿ عميو لسبب أو ألخر ت

عمى أنو: "  7811( مف اتفاقية واشنطف لعاـ 11دفاعو". كذلؾ تنص الفقرة األولى مف المادة )

يجوز ألي طرؼ مف الطرفيف أف يقدـ طمبًا كتابيًا إلى السكرتير العاـ إللغاء الحكـ ألي سبب مف 

استعماؿ المحكمة سمطة زائدة عف  -خطأ في تشكيؿ المحكمة. ب -األسباب التالية: أ

إىماؿ خطير إلجراء أساسي مف  -د عدـ صالحية عضو مف أعضاء المحكمة. -تصاصيا. جاخ

 فشؿ المحكمة في ذكر األسباب التي بني عمييا الحكـ". -إجراءات المحاكمة. ىػ 

/ب( مف االتفاقية األوروبية لمتحكيـ التجاري الدولي الموقعة في 8/7المادة ) جاءتكذلؾ  

عمى أف: " لمخصـ الحؽ في إبطاؿ قرار التحكيـ إذا ثبت أنو استحاؿ تنص  7817جنيؼ عاـ 

( مف اتفاقية عماف العربية 11عميو تقديـ دفاعو في المنازعة الصادر فييا القرار". وتنص المادة )

 عمى أسباب الطعف في حكـ التحكيـ وحصرتيا فيما يمي:  7811لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ 

                                                           

ة"، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة، (. بطالف حكـ التحكيـ " دراسة تحميمية مقارن2111( منصور، سالـ)1)
الطراونة، تنفيذ حكـ التحكيـ  -.112تنفيذ قرارات التحكيـ األجنبية، المرجع السابؽ، ص، أغنية -.91فمسطيف، ص

الرفاعي، النظاـ العاـ والقانوف الواجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ ،  -.31األجنبي الباطؿ، المرجع السابؽ، ص
 .82بؽ، صالمرجع السا
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 جاوزت اختصاصيا بشكؿ ظاىر.إذا كانت الييئة قد ت .7

إذا ثبت بحكـ قضائي وجود واقعة جديدة مف طبيعتيا أف تؤثر في القرار تأثيرًا جوىريًا،  .1

 بشرط أف ال يكوف الجيؿ بيا راجعًا لتقصير طالب اإلبطاؿ.

 .(1)وقوع تأثير غير مشروع عمى أحد المحكميف كاف لو أثر في القرار .1

الدوؿ العربية  بيفاقية تسوية منازعات االستثمار ( مف اتف1/أ/78كذلؾ نصت المادة )

عمى أنو: " يجوز إبطاؿ الحكـ إذا وقع تأثير تجاوز  1007لسنة المضيفة لالستثمارات العربية 

 خطير لقاعدة أساسية مف قواعد اإلجراءات". 

يجيز إبطاؿ حكـ  7811درالي المتعمؽ بالتحكيـ لسنة يبؿ ونجد أف القانوف األمريكي الف

درالية يتحكيـ لعدـ حياد المحكـ، حيث أجازت الفقرة )ب( مف المادة العاشرة منو لممحكمة الفال

األمريكية التي يقع في نطاقيا مكاف صدور حكـ التحكيـ، بناًء عمى طمب أحد األطراؼ، إبطاؿ 

 .(2)الحكـ التحكيمي استنادًا إلى عدـ حياد المحكـ

تتفؽ الباحثة مع الرأي الغالب الذي يرى أف اإلخالؿ بمبدأ المساواة يعد إخالاًل بأحد  

الجوىرية التي تتعمؽ بالنظاـ العاـ الدولي اإلجرائي في مرحمة سير خصومة التحكيـ، مما  المبادئ

. كذلؾ في تأكيد ىذا الرأي قضت محكمة (3)يبرر رفع دعوى بطالف أصمية في مواجية ىذا الحكـ

                                                           

الجبراف، التحكيـ التجاري الدولي، المرجع السابؽ، –. 125( منصور، بطالف حكـ التحكيـ، المرجع السابؽ، ص1)
 .97ص

 .54-53المرجع السابؽ، ص النوايسة، النظاـ القانوني لييئة التحكيـ،( 2)

، المرجع القانوني لرد المحكـالنمر، النظاـ  -.466الحداد، التحكيـ التجاري الدولي، المرجع السابؽ، ص( 3)
رباح، سمطة القضاء في الرقابة  -.66الغرايبة، دعوى بطالف حكـ التحكيـ، المرجع السابؽ، ص -.31السابؽ، ص
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النقض الفرنسية بأنو: " إف مبدأ المساواة مف المبادئ المتعمقة بالنظاـ العاـ، فإذا أخمت الييئة بمبدأ 

 .(1)يكوف باطاًل" إف حكميا ػ المبني عمى ىذا اإلخالؿ ػالمساواة، ف

القاعدة المستقرة في التحكيـ التجاري الدولي ىي أنو ال يجوز تقديـ طمب لرد كذلؾ فإف 

ور حكـ التحكيـ، ألنو إذا صدر حكـ التحكيـ ال يكوف األمر حينئٍذ متعمقًا بالمحكـ المحكـ بعد صد

نما ينصرؼ إلى حكـ التحكيـ ذاتو، فيمكف لمخصـ الذي يحتج عميو بالحكـ التمسؾ  أو برده، وا 

 وبالتالي رفض طمب التنفيذ استنادًا إلى أف تشكيؿ ىيئة التحكيـ كاف معيباً  ػ كما أسمفنا ػ بالبطالف

لعدـ صالحية أحد األعضاء الذي اشترؾ في نظر النزاع وأصدر الحكـ وبالتالي وقع إخالؿ في 

. أو يمكف لو رفع دعوى أبطاؿ (2)أحد ضمانات التقاضي الجوىرية المتعمقة بحيدة المحكـ واستقاللو

ـ الحكـ استنادًا إلى وجود بطالف في اإلجراءات أثر عمى الحكـ عمى اعتبار أف إخفاء المحك

التي تصمح سببًا لمرد تعني تجريده مف استعماؿ حقو في الرد القة التي بينو وبيف أحد الخصوـ لمع

                                                                                                                                                                          

 .64الرقابة القضائية عمى حكـ التحكيـ، المرجع السابؽ، ص، العدواني-.494عمى المحكميف، المرجع السابؽ، ص
 .475تفاؽ التحكيـ، المرجع السابؽ، صأثر النظاـ العاـ عمى ا ،الياجري

إبراىيـ، التحكيـ بالصمح، المرجع مشار إليو في:  13/4/1972( حكـ محكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ 1)
 .283السابؽ، ص

رباح، سمطة القضاء في الرقابة عمى  -.154تنفيذ قرارات التحكيـ األجنبية، المرجع السابؽ، ص، أغنية( 2)
 -.77المرجع السابؽ، ص النوايسة، النظاـ القانوني لييئة التحكيـ، -.494رجع السابؽ، صالمحكميف، الم

النجار، البطالف المؤثر في حكـ -.119المرجع السابؽ، صالبطاينة، دور القاضي في التحكيـ التجاري الدولي، 
 .396، المرجع السابؽ، صالتحكيـ
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واة عدـ المسا ػ مما يخؿ بحقوؽ الدفاع، ومتى بني الحكـ عمى إجراءات باطمة لمخالفة حؽ الدفاع

 .  (1)جاز إبطالوػ في المراكز اإلجرائية لمخصوـ

عمى نصت  1007لسنة  17ألردني رقـ ( مف قانوف التحكيـ ا11المادة ) حيث نجد أف

أنو: " ال تقبؿ أحكاـ التحكيـ التي تصدر طبقًا ألحكاـ ىذا القانوف الطعف فييا بأي طريؽ مف طرؽ 

الطعف المنصوص عمييا في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية، ولكف يجوز رفع دعوى بطالف حكـ 

 ( مف ىذا القانوف ". 17( و )10( و )18ـ المبينة في المواد )التحكيـ وفقًا لألحكا

ال تقبؿ دعوى  -أ( مف ىذا القانوف بأنو: " 18( مف المادة )1حيث جاء في نص الفقرة )أ/

إذا تـ تشكيؿ ىيئة التحكيـ أو تعييف  -1بطالف حكـ التحكيـ إال في أي مف الحاالت التالية: 

في تطبيؽ ذلؾ  قضت محكمة . (2)انوف أو التفاؽ الطرفيف "المحكميف عمى وجو مخالؼ ليذا الق

( مف قانوف التحكيـ أف دعوى بطالف حكـ 18بينت المادة )"  التمييز األردنية في حكـ ليا بأنو:

التحكيـ ال تقبؿ إال في الحاالت الواردة فييا عمى سبيؿ الحصر ومف بيف تمؾ الحاالت الحالة 

ؾ المادة، وعميو فإف حكـ التحكيـ الصادر مف ىيئة التحكيـ والتي تـ ( مف تم1الواردة في الفقرة )أ/

( مف قانوف التحكيـ وحيث 1/أ/18تشكيميا عمى وجو مخالؼ لمقانوف يكوف باطاًل عماًل بالمادة )

                                                           

البطاينة، دور القاضي في التحكيـ التجاري  -.77لمرجع السابؽ، صا النوايسة، النظاـ القانوني لييئة التحكيـ، (1)
الرفاعي، النظاـ -.57الصانع، المسؤولية المدنية لممحكـ، المرجع السابؽ، ص -.119المرجع السابؽ، صالدولي، 

 .85-84العاـ والقانوف الواجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ ، المرجع السابؽ، ص

الفقرة )ب( مف المادة  -.1994لسنة  27( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 53وتقابميا: الفقرة )ىػ( مف المادة ) (2)
( مف قانوف المرافعات المدنية 4141المادة ) -.4556لسنة  44( مف قانوف اإلجراءات المدنية اإلماراتي رقـ 642)

 .1997ف قانوف التحكيـ الُعماني لسنة ( م53الفقرة الخامسة مف المادة ) -.4541الفرنسي لعاـ 
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أف محكمة االستئناؼ توصمت إلى ىذه النتيجة فيكوف قرارىا واقعًا في محمو ومتفقًا وأحكاـ 

 .(1)القانوف"

اإلشارة إلى أف الوقت الذي يتعيف فيو رفع دعوى بطالف حكـ التحكيـ في قانوف  ال بد مف

( مف قانوف التحكيـ األردني بنصيا عمى أنو: " ترفع دعوى 10التحكيـ األردني، حددتو المادة )

وكذلؾ . (2)بطالف حكـ التحكيـ خالؿ الثالثيف يومًا التالية لتاريخ تبميم حكـ التحكيـ لممحكوـ عميو"

( مف قانوف التحكيـ األردني عمى عدـ جواز طمب التنفيذ الخاص 11صت الفقرة )أ( مف المادة )ن

 . (3)بحكـ المحكميف إال إذا كاف موعد رفع دعوى البطالف قد انقضى

كيـ األردني عمى أنو: " إذا قضت المحكمة ح( مف قانوف الت17بالمقابؿ  تنص المادة )

ذا قضت المختصة بتأييد حكـ التحكيـ وجب  عمييا أف تأمر بتنفيذه ويكوف قرارىا في ذلؾ قطعيًا، وا 

ببطالف حكـ التحكيـ فيكوف قرارىا قاباًل لمتمييز خالؿ ثالثيف يومًا مف اليـو التالي لمتبميم، ويترتب 

  عمى القرار القطعي ببطالف حكـ التحكيـ سقوط اتفاؽ التحكيـ".

 1/1/1071بتاريخ  1071لسنة  1رقـ  راً قرا وقد صدر عف المحكمة الدستورية األردنية

مف خالؿ الطعف عمى عدـ دستورية الفقرة المتضمنة حرماف  بخصوص عدـ دستورية النص السابؽ

مف األىمية و ، المحكوـ عميو مف الطعف في قرار محكمة االستئناؼ الصادر بتأييد حكـ المحكميف

                                                           

)منشورات مركز  25/9/2116)ىيئة عادية( تاريخ  4253/2115قرار محكمة التمييز األردنية )حقوؽ( رقـ  (1)
 .عدالة(

( مف قانوف التحكيـ 54المادة )أما  .1993لسنة  42( مف قانوف التحكيـ التونسي رقـ 3وتقابميا: المادة ) (2)
 فحددت ىذه المدة بتسعيف يومًا. 1994سنة ل 27المصري رقـ 

 ."ال يقبؿ طمب تنفيذ حكـ التحكيـ إذا لـ يكف موعد رفع دعوى بطالف الحكـ قد انقضى( حيث نصت عمى أنو: " 3)
 .1994لسنة  27( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 54المادة )( مف 4الفقرة )وتقابميا: 
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بتدقيؽ نص المادة المذكورة أعاله، تجد : " ...، و القرار ما يمي بمكاف اإلشارة إليو، حيث تضمف

المحكمة أف ىذا النص قد حـر المحكوـ عميو مف الطعف في قرار محكمة االستئناؼ الصادر بتأييد 

قرار التحكيـ واعتبر قرارىا في ىذه الحالة قطعيًا، في حيف أف المادة ذاتيا منحت المحكوـ لو حؽ 

في حاؿ صدور قرارىا ببطالف حكـ التحكيـ.  الطعف في القرار الصادر عف محكمة االستئناؼ

يمي: )ال يجوز اف تؤثر  ( مف الدستور، نجد أنيا تنص عمى ما711/7وبالرجوع إلى نص المادة )

القوانيف التي تصدر بموجب ىذا الدستور لتنظيـ الحقوؽ والحريات عمى جوىر ىذه الحقوؽ أو 

ـ سياجًا فرض الحماية لمحقوؽ والحريات عمى (. ومف استقراء ىذا النص نجد أنو أقاتمس أساسياتيا

اختالفيا لمنع االلتفاؼ عمييا، وأف الصالحية المعطاة لممشرع بتنظيـ استعماؿ ىذه الحقوؽ بموجب 

القوانيف يمكف اعتباره تفويضًا لممشرع بتنظيـ استعماؿ الحقوؽ بشكؿ ال يناؿ مف جوىر ىذه الحقوؽ 

لمشرع ىذه ال يجوز ليا أف تتجاوز التنظيـ إلى إىدار الحؽ او المساس بيا،...، بمعنى اف سمطة ا

أو مصادرتو بأي شكؿ مف األشكاؿ، فإذا حصؿ التجاوز كاف ذلؾ خروجًا عمى أحكاـ الدستور. 

ف حؽ التقاضي مبدأ دستوري أصيؿ، حيث ترؾ لممشرع العادي أمر تنظيـ ىذا الحؽ شريطة  وا 

بو وعدـ االنتقاص منو، بؿ تمكيف المواطنيف مف ممارسة  والتمتع مراعاة الوسيمة التي تكفؿ حمايتو

حقوقيـ وحرياتيـ بما في ذلؾ حؽ التقاضي عمى درجتيف )إذا كاف موضوع النزاع المطروح يقتضي 

ال كاف مجاوزًا لحدود التفويض ومخالؼ لروح الدستور،،،،. وبالرجوع إلى نص المادة  ذلؾ(، وا 

تنص عمى ما يمي: )األردنيوف أماـ القانوف سواء ال تمييز ( مف الدستور األردني نجد أنيا 1/7)

ف اختمفوا في العرؽ أو المغة أو الديف(. وحيث أنو مف المقرر في  بينيـ في الحقوؽ والواجبات، وا 

القضاء الدستوري أف الناس ال يتمايزوف فيما بينيـ في مجاؿ حقيـ في النفاذ إلى قاضييـ، وال في 

 والموضوعية التي تحكـ الخصومة القضائية عينيا، وال في ضمانة الدفاع نطاؽ القواعد اإلجرائية

التي يكفميا الدستور أو المشرع لمحقوؽ التي يدعونيا، وال في اقتضائيا وال في طرؽ الطعف التي 
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تنظميا بؿ يجب أف يكوف لمحقوؽ عينيا قواعد موحدة سواًء في مجاؿ التداعي بشأنيا أو الدفاع 

،،،، وبناًء عمى ما ي االحكاـ التي تتعمؽ بيا أو التظمـ في القرارات الصادرة فيياعنيا أو الطعف ف

سبؽ  فإف المحكمة تجد أف الطعف عمى عدـ دستورية الفقرة المتضمنة حرماف المحكوـ عميو مف 

الطعف في قرار محكمة االستئناؼ الصادر بتأييد حكـ المحكميف واقع في محمو، األمر الذي يترتب 

مخالفة الحكاـ  1007( لسنة 17( مف قانوف التحكيـ رقـ )17اعتبار ىذه الفقرة مف المادة )عميو 

( مف الدستور، وعميو تقرر المحكمة عدـ دستورية ىذه الفقرة مف 711/7( والمادة )1/7المادة )

 . (1)ىذه المادة "

لمحكمة ليا، بعد صدور قرار احديث محكمة التمييز األردنية في حكـ  طبقتووىذا ما 

الدستورية سابؽ الذكر، حيف قضت بأنو: " يعتبر الطعف التمييزي والمقدـ بالحكـ الصادر عف 

( مف قانوف التحكيـ مقبوؿ شكاًل، 17محكمة االستئناؼ بتأييد حكـ المحكميف وفؽ أحكاـ المادة )

 .(2)"1/1071وذلؾ وفؽ ما جاء بالقرار الصادر عف المحكمة الدستورية رقـ 

( مف قانوف التحكيـ األردني ليتوافؽ مع 17المادة )تعديؿ الباحثة بضرورة  لذلؾ توصي

القاضي بعدـ  1/1/1071الصادر بتاريخ  1071لسنة  1قرار المحكمة الدستورية األردنية رقـ 

دستورية الفقرة المتضمنة حرماف المحكوـ عميو مف الطعف في قرار محكمة االستئناؼ الصادر 

جات التقاضي واإلخالؿ بمبدأ المساواة، عمى أنو بتأييد حكـ المحكميف، لحرمانو مف درجة مف در 

يصبح النص الجديد كالتالي: " إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكـ التحكيـ أو ببطالف حكـ 

ذا قضت بقرار  التحكيـ فيكوف قرارىا قاباًل لمتمييز خالؿ ثالثيف يومًا مف اليوـ التالي لمتبميم، وا 

                                                           

 .)منشورات مركز عدالة( 3/4/2113، تاريخ 2113لسنة  2رقـ المحكمة الدستورية األردنية قرار  (1)

 .)منشورات مركز عدالة( 17/3/2114، تاريخ 2917/2113قرار محكمة التمييز األردنية )حقوؽ( رقـ  (2)
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اؽ التحكيـ، أما إذا قضت المحكمة برد الطعف وجب عمى قطعي ببطالف حكـ التحكيـ سقوط اتف

 محكمة االستئناؼ أف تأمر بتنفيذه ويكوف قرارىا في ذلؾ قطعيًا ".

لذا يثور التساؤؿ ىنا  حوؿ ما ىو الموقؼ القانوني فيما لو انقضت ميمة رفع دعوى 

 بطالف حكـ التحكيـ ؟؟.

يمة ثالثيف يومًا بعد صدور حكـ التحكيـ ترى الباحثة أف قانوف التحكيـ األردني قد أعطى م

وتبميغو لممحكوـ عميو، لكي يتمكف الطرؼ صاحب المصمحة مف الطعف بالبطالف لألسباب السابؽ 

ذا انقضت ىذه المدة ولـ يتـ الطعف وىذه المدة تعتبر كافية ألي طرؼ ذكرىا، أو رفض التنفيذ، ، وا 

واجب التنفيذ وال يجوز الطعف بو بحجة عدـ  ؽ يصبح القرار قطعياً بالبطالف عمى النحو الساب

صالحية أحد األعضاء في ىيئة التحكيـ وعمى اإلخالؿ بضمانات التقاضي الجوىرية المتعمقة 

عالوًة عمى أف ذلؾ ال ييدر اليدؼ قاعدة المقصر أولى بالخسارة، بالحيدة واالستقالؿ إعمااًل ل

 نزاعات.الرئيس مف المجوء لمتحكيـ وىو سرعة الفصؿ في ال

ىذا وال تعد دعوى بطالف حكـ التحكيـ طعنًا باالستئناؼ كما في الطعف باألحكاـ القضائية 

العادية، فال ينظر الطعف موضوعًا، إنما مف ناحية شكمية فقط، عمى ضوء ما أوضحتو محكمة 

عوى التمييز األردنية في حكـ ليا حيف قضت بأنو: " جرى اإلجماع في االجتياد والفقو عمى أف د

بطالف حكـ التحكيـ ليست طعنًا باالستئناؼ، فال تتسع إلعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب 

قضاء التحكيـ فيو، كما انو ليس لقاضي دعوى البطالف مراجعة حكـ التحكيـ لتقدير مالءمتو أو 

قانوف مراقبة حسف تقدير المحكميف وصواب أو خطأ اجتيادىـ في فيـ الواقع وتكييفو أو تفسير ال

مف قانوف التحكيـ ليا صيغة شكمية بحيث ال  18وتطبيقو، ألف الرقابة المنصوص عمييا في المادة 
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تنفذ إلى أصؿ النزاع، وال تسمط المحكمة رقابتيا عمى كيفية تأويؿ ىيئة التحكيـ لمقانوف وكيفية 

 .   (1)تطبيقو شريطة أف ال يكوف ىنالؾ خرؽ لقواعد النظاـ العاـ"

كـ لمحكمة استئناؼ باريس قضت فيو: " ال يمكف أف يقبؿ أف يجمس المحكـ في حأيضًا 

بدوف اتفاؽ األطراؼ عمى التحكيـ كمو ما لـ يخبرىـ بموقفو عمى وجو الدقة عندما يكوف محاًل لمرد، 

ويستنبط مف ذلؾ أف تكتـ المحكـ يشكؿ انتياكًا ومخالفة لحقوؽ الدفاع ألف مف شأف ذلؾ حرماف 

بإبطاؿ حكـ فيو بأنو:"  . في حكـ أخر لذات المحكمة قضت(2)ارسة حؽ الرد "المدعي مف مم

 . (3)التحكيـ لعدـ إفصاح المحكـ عف سابؽ تعيينو كمستشار ألحد األطراؼ"

كذلؾ قضت ذات المحكمة بأنو: " يجب إبطاؿ حكـ المحكميف لمخالفتو حقوؽ الدفاع، إذا 

إعالف اسـ المحكـ المعيف تمقائيًا لـ يعمف إلى  ترتب عمى إغفاؿ نصوص الئحتو التحكيمية، حيث

المدعى عمييـ الغائبيف إال بعد عدة شيور مف ىذا التعييف، في حيف أنو وفقًا ألحكاـ ىذه الالئحة، 

أف المدعى عمييـ يمكنيـ اختيار محكـ أخر، إذا كانوا مف الطبيعي قد تـ إخبارىـ أو عمى األقؿ رد 

 .(4)ذلؾ الذي فرض عمييـ"

                                                           

)منشورات مركز  21/8/2116)ىيئة خماسية( تاريخ  211/2116قرار محكمة التمييز األردنية )حقوؽ( رقـ  (1)
 .عدالة(

شحاتو، النشأة االتفاقية لمسمطات مشار إليو في:  1981مارس  13حكـ محكمة استئناؼ باريس الصادر في ( 2)
 .271القضائية لممحكميف، المرجع السابؽ، ص

النوايسة، النظاـ القانوني لييئة مشار إليو في:  25/1/1988حكـ محكمة باريس االبتدائية صادر بتاريخ  (3)
 .62المرجع السابؽ، ص التحكيـ،

شحاتو، النشأة االتفاقية مشار إليو في:  1981ديسمبر  18حكـ محكمة استئناؼ باريس الصادر في  (4)
 .271لمسمطات القضائية لممحكميف، المرجع السابؽ، ص
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حكـ لمحكمة باريس االبتدائية تـ إبطاؿ الحكـ التحكيمي عمى أساس أف الطرؼ الذي في 

صدر الحكـ لمصمحتو كاف مدينًا لممحكـ، وقد تـ إثبات أف مبمم الماؿ المحصؿ مف الحكـ استخدـ 

 . (1)سدادًا لديف المحكـ

ماؿ كذلؾ قد قضي في منازعة بيف شركتيف دخمتا في اتفاؽ مشاركة مؤقت لمقياـ بأع

صناعية لشركة أخرى ثـ اختمفتا ودخمتا في تحكيـ قضي فيو لصالح احدىما وىي شركة 

JALLAIS  بأف تدفع ليا األخرى وىي شركةDUARIB  مبالم استحقت ليا في ذمتيا، فقامت

بالطعف في حكـ التحكيـ أماـ محكمة استئناؼ "ريف" عمى أساس أف أحد  DUARIBشركة 

أحد الطرفيف إلجراء تحريات عف مسائؿ مشتركة تتصؿ بالقضية المحكميف أجرى اتصاالت مع 

رفضت إبطاؿ الحكـ التحكيمي. فطعنت شركة "Rennes " دوف عمـ الطرؼ األخر، ولكف محكمة 

DUARIB  بالنقض، حيث اعتبرت محكمة النقض أف ما أجراه المحكـ مف اتصاالت وتحريات

بدوف عمـ الطرؼ األخر إخالاًل بمبدأ وجاىية اإلجراءات في التحكيـ، وبناًء عمى ذلؾ نقضت 

بحالتيا التي كانت عمييا قبؿ حكـ محكمة " Angers الحكـ وأعادت القضية إلى محكمة استئناؼ "

" Rennes"  (2)فييا مجدداً لتقضي . 

 17قانوف التحكيـ األردني رقـ  ( مف18( مف المادة )1نص الفقرة )أ/يشترط إلعماؿ و  

  أف ال يكوف األطراؼ قد قبموا ابتداًء بتولي المحكـ لميمتو التحكيمية رغـ إفصاحو 1007لسنة 

عف الظروؼ التي تؤثر في حيدتو واستقاللو، فإذا ارتضى أحد الخصـو بيذا السبب ولـ يطمب رد 

                                                           

 .63المرجع السابؽ، ص النوايسة، النظاـ القانوني لييئة التحكيـ،مشار إليو في:  (1)

حسني، مشار إليو في:  11/11/1998قض الفرنسية )الدائرة الثانية المدنية( الصادر بتاريخ حكـ محكمة الن (2)
 .211، المرجع السابؽ، صمسئولية المحكـ
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لتحكيـ لذات السبب الذي أفصح عنو المحكـ أو تنحيتو فال يجوز لو الطعف بالبطالف عمى حكـ ا

في تطبيؽ ذلؾ  قضت محكمة التمييز الكويتية في حكـ ليا بأنو:  .(1)المحكـ ورضي ىو بو ابتداءً 

" يقوـ التحكيـ عمى ثقة األطراؼ بالمحكـ الذي تـ اختياره برغبتيـ ومحض إرادتيـ، الميـ في ىذا 

محيطة بعممو كمحكـ، فإذا كانوا يعمموف الشأف، أف يكوف األطراؼ عمى عمـ مسبؽ بالظروؼ ال

بذلؾ، يكوف تعيينو وبالتالي قضاؤه صحيحيف كقاعدة عامة، وال يجوز الطعف بالمحكـ أثناء 

  .(2)اإلجراءات، وال بحكمو النيائي بحجة وجود ىذه الظروؼ"

في ذات السياؽ  قضت محكمة النقض المصرية بأنو: " إذا كاف سبب عدـ الصالحية و 

وه الطاعنة لممحكـ وجود مصمحة لو في الدعوى لما تضمنتو وثيقة التحكيـ مف إسناد الذي تعز 

لمنازؿ موضوع ىذا اإلشراؼ إليو عمى الرسومات وجميع األعماؿ التنفيذية الخاصة بتعمية أحد ا

قبؿ أف يصدر المحكـ  ػ باعتبارىا أحد أطراؼ الوثيقة ػ لـ يكف خافيًا عمى الطاعنةالتحكيـ، فإنو 

ذ  حكمو المدعى ببطالنو مما كاف يتعيف معو أف يطمب رده باإلجراءات التي نص عمييا القانوف. وا 

كاف الثابت أف الطاعنة لـ تقدـ لمحكمة الموضوع ما يدؿ عمى اتخاذىا تمؾ اإلجراءات فإنو ال 

 . (3)يجوز ليا التمسؾ بيذا السبب في مجاؿ دعواىا ببطالف حكـ التحكيـ "

                                                           

المرجع الحياري، الرقابة عمى أعماؿ المحكميف،  -.465عبد الحميد، مسائؿ في التحكيـ، المرجع السابؽ، ص (1)
الرفاعي، النظاـ  -.499الرقابة عمى المحكميف، المرجع السابؽ، صرباح، سمطة القضاء في  -.116السابؽ، ص

حداد، التحكيـ في القوانيف  -.41-41العاـ والقانوف الواجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ ، المرجع السابؽ، ص
 -.229المرجع السابؽ، ص قانوف التحكيـ في النظرية والتطبيؽ، والي، -.225-224العربية، المرجع السابؽ، ص

 .169خالد، تكويف المحكمة التحكيمية )المجمد الثاني(، المرجع السابؽ، ص

مشار إليو في: حداد، التحكيـ في القوانيف العربية،  11/3/1987حكـ محكمة التمييز الكويتية الصادر بتاريخ  (2)
 .224المرجع السابؽ، ص

مشار  19/11/1987قضائية، الصادر بتاريخ  53لسنة  1479 حكـ محكمة النقض المصرية في الطعف رقـ (3)
 .262-261المرجع السابؽ، ص والي،قانوف التحكيـ في النظرية والتطبيؽ،إليو في: 
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أف العمـ المسبؽ بسبب الرد المتعمؽ بأحد المحكميف  بينت محكمة استئناؼ القاىرةكذلؾ  

ولـ يتـ إثارت السبب عند بدء التحكيموقبوؿ المحكـ، يسقط حؽ طالب بطالف حكـ التحكيـ وليس 

 يا بأنو: " رغـ أف المحكـ ليس قاضيًا ولكف يشترطفي حكمقضت لو أف يتعمؿ بعدـ الحيده،حيث 

فيو، شأنو في ذلؾ شأف القاضي، أف يكوف محايدًا، األمر الذي يعني عدـ التحيز ألي مف الخصـو 

أو التعاطؼ مع وجية نظرىـ وىو مبدأ يتأسس عمى قاعدة دينية حضارية قواميا وجوب اطمئناف 

ء الخصوـ إلى مف يفصؿ فيما نشأ بينيـ مف نزاع ػ معنى الحيدة يختمؼ في التحكيـ عنو في القضا

ػ كثيرًا ما يكوف أساس التحكيـ والغرض الرئيسي منو رغبة الطرفيف في وضع النزاع في يد شخص 

أميف حريص عمى العالقات القائمة بينيما كصديؽ حميـ لمطرفيف، فالصمة إذًا بيف المحكـ 

والخصوـ ال تؤثر في صحة تعيينو طالما كانت معمومة لمخصوـ عند االختيار األمر المسموح بو 

التحكيـ وال يمكف قبولو بالنسبة لمقاضي، وبما أف الطاعف وافؽ عمى تعييف المحكـ الثالث  في

مة .. المختارة مف قبؿ الطاعف ولـ يعترض كِ حَ المرجح الذي قبؿ ميمتو مع إفصاحو أنو زوج لممُ 

نما ارتضى السير بالتحكيـ فميس لو أف يتعمؿ بعد ذلؾ بعدـ الحيدة "  . (1)ىذا األخير عمى ذلؾ وا 

أخرى اعتبرت المحكمة أف العمـ بسبب الرد خالؿ جمسات  أيضًا في قضية تحكيمية 

خصومة التحكيـ وعدـ طمب رد المحكـ في حينو يعتبر قبواًل ضمنيًا بالمحكـ وال يجوز الطعف 

رفضت المحكمة الفيدرالية حيث   بالحكـ ليذا السبب بعد صدوره وال يقدح باستقالؿ المحكـ

بًا بإبطاؿ حكـ تحكيـ بناًء عمى طمب صادر مف أحد الخصوـ، مستندًا في ذلؾ عمى األمريكية طم

 Wall Streetمعمومات عمميا عف معاممة المحكـ مع الخصـ األخر المالية مف خالؿ صحيفة 

                                                           

لسنة  71قضائية ورقـ  124لسنة  65حكـ محكمة استئناؼ القاىرة )الدائرة السابعة التجارية(، الدعوييف رقـ  (1)
طاىر، دور القاضي الوطني في مجاؿ التحكيـ مشار إليو في:  3/2/2119قضائية، الصادر بتاريخ  125

 .62المرجع السابؽ، ص التجاري الدولي،
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وذلؾ خالؿ جمسات المرافعة، بيد أنو لـ يطمب رد المحكـ في حينو، مما فسر عمى أنو قبوؿ 

ليس مف شأف تمؾ الظروؼ أف تقدح باستقالؿ المحكـ في نظر الخصـ، ومف ضمني بالمحكـ وأنو 

ثـ ليس مف حؽ الخصـ بعد الحكـ ضده أف يطمب إبطاؿ الحكـ لسبٍب كاف يعممو ولـ يعترض 

 .(1)عميو في حينو

  

                                                           

 .664، المرجع السابؽ، صالممحـ، عقد التحكيـ التجاري( 1)
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتا ج والتوصيات

 أواًل: الخاتمة

يتعيف عمى كؿ باحث أف يضع في نياية بحثو خاتمو لدراستو ، ولكف لف أجعػؿ مػف خاتمػة 

ىػػذه الدراسػػة موضػػعًا أتنػػاوؿ فيػػو دراسػػتي بػػالتمخيص مستعرضػػًا مػػا سػػبؽ أف عرضػػت لػػو مػػف أحكػػاـ 

نمددا سددأبذل قصددارى جيدددي محدداول إجمددال أىددم رد المحكػػـ،  لطمػػبوآراء تتعمػػؽ باآلثػػار القانونيػػة  وا 

لدبعض التوصديات التدي يمكدن االسدتفادة  خرجت بيا من ىذه الدراسة ، ثدم سدأعرض النتا ج التي

 رد المحكم. لطمبلآلثار القانونية  منيا في تفعيل النظام القانوني واإلجرا ي

 ثانيًا: النتا ج

دورًا بارزًا في تعيين المحكمين، خشية أية مماطمة أو تسويف  محكمة االست ناف تممك  .7

ووجدنا فقد أناط المشرع األردني بالمحكمة سمطة تعييف المحكميف،  من قبل المحتكمين،

صنعًا حينما قصر مدد تعيين المحكمين من قبل الخصوم المشرع األردني أنو قد أحسن 

) بمدة خمسة عشر يومًا بينما في قانوف التحكيـ  عن نظيرىا في القانون المصري

جعمو الحكم الصادر بتعيين المحكمين أحسن صنعًا بأنو كما المصري ىي ثالثيف يومًا(، 

من قبل المحكمة غير قابل لمطعن بو، أما الحكم القاضي برفض التعيين فيقبل الطعن 

 وىو ما يظير دور المحكمة المعاوف والمساعد والمسرع في عممية التحكيـ.بو، 

ل ن مسمك المشرع األردني باشتراطو عدم الحيدة واالستقالل لرد المحكم مسمك مقبوإ  .9

نما ترؾ  فالمشرع لم يحصر أسباب الرد في قوالب جامدة محددة مسبقًا، ومحمود، وا 
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األمر ألي سبٍب مف شانو أف يشكؾ في مظيري الحيدة واالستقالؿ التي ينبغي توافرىا في 

وجدنا أن المشرع األردني أحسن صنعًا أيضًا المحكـ ىذا مف جية، ومف جية أخرى فقد 

نون عمى المحكم بأن يفصح عن أية ظروف من شأنيا أن تنال بوضعو التزامًا بنص القا

 من حيدتو واستقاللو.   

ىو مبدأ  أنو ال يترتب عمى تقديم طمب الرد وقف إجرالات التحكيم القا لالمبدأ  إن  .2

ذلؾ أف ىذا النص جاء واضحًا حيث جعؿ جميع اإلجراءات التي تمت  مقبول ومحمود،

ويبقى ذلؾ احتماؿ، فإذا لـ يحكـ برد المحكـ  بحضور المحكـ إذا قضي برده كأنيا لـ تكف

اعتبرت اإلجراءات صحيحة وىو االحتماؿ األخر، وىذا بالطبع يؤدي إلى سرعة الفصؿ 

عالوة عمى أنو يؤدي  التحكيـ التجاري الدولي،في النزاع والتي تعتبر مف إحدى أىـ ميزات 

طالة أمد النزاع  طمبإلى تفادي حاالت تقديـ  رد المحكميف لمجرد المماطمة والتسويؼ وا 

الرد وسرعة  طمب، مع ضرورة إلزام المحكمة بنظر مف قبؿ أحد األطراؼ المحتكميف

 الفصل فييا بوقت قصير نسبيًا.

قد عالج مسألة مصير اإلجرالات السابقة عند  4663م قانون التحكيم اإلنجميزي لعا إن  .1

( منو، حيث أعطى األولوية إلرادة الخصوم في تحديد 94الحكم برد المحكم في المادة )

فإذا لـ يكف ىنالؾ اتفاؽ بيف الخصـو في ىذا الشأف  مصير اإلجرالات التحكيمية السابقة،

فإف لمييئة التحكيمية بعد تشكيميا مف جديد تقرير ما إذا كانت اإلجراءات التحكيمية السابقة 

ستؤخذ بعيف االعتبار، وذلؾ مع مراعاة حؽ أي مف األطراؼ في االعتراض عمى صحة 

وبذلؾ  و المحكـ عف ممارسة ميمتو.ىذه اإلجراءات ألي سبب سابؽ لمتاريخ الذي توقؼ في

يكوف موقفو أفضؿ بكثير مف موقؼ المشرع األردني في ىذا الصدد، ألنو أعطى األولوية 

 لما يقرره الخصـو حتى يظؿ ليـ الدور المييمف عمى إجراءات التحكيـ.
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 طمب( من قانون التحكيم األردني توجب ضرورة تقديم 45الفقرة األولى من المادة )إن   .1

المحكم د كشرط لقبوليا شكاًل د خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ عمم طالب الرد رد 

يترتب عميو سقوط فإذا فات ىذا الميعاد  بتشكيل ىي ة التحكيم أو بالظروف المبررة لمرد،

وقد جعؿ المشرع األردني ىذه المدة خمسة  شكاًل، طمب الرد وعدم قبولوالحق في تقديم 

جبو نظاـ التحكيـ مف سرعة البت في القضايا التحكيمية والخمسة عشر يومًا نظرًا لما يو 

 عشر يومًا ىي مدة كافية لتقديـ طمب الرد.

لم يحدد  4650لعام  المعدلالمشرع الفرنسي في قانون المرافعات المدنية الفرنسي  إن  .3

وتفضؿ  مدة معينة ينبغي تقديم طمب الرد خالليا بعكس موقف المشرعين األردني،

الباحثة موقؼ المشرعيف األردني بيدؼ اإلسراع في إنياء إجراءات التحكيـ التجاري، وىي 

األردني  ن كان من األفضل أن يسمك المشرعوا  الميزة األساسية التي يتسـ بيا ىذا النظاـ. 

 المشرع الفرنسي في سقوط الحق في تقديم طمب الرد بقفل باب المرافعة. مسمك

م المصري قد حدد مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طمب الرد إلى قانون التحكي إن .1

شعار المحكم بو ال تقوـ ىيئة  ىي ة التحكيم وا  يتوجب عميو خالليا أف يتنحى بإرادتو، وا 

وىذا ما لم يتضمن النص التحكيـ بإحالة طمب الرد وبغير رسوـ إلى المحكمة المختصة. 

لم يحدد مدة معينة يتوجب عمى المحكم التنحي  عميو في قانون التحكيم األردني، حيث

بؿ ويوجب تقديـ طمب الرد إلى المحكمة المختصة مباشرتًا والتي تتقاضى رسومًا  خالليا،

 عمى الطمب.

ناطتوحسنًا فعل المشرع األردني، بسحب سمطة الفصل في   .1 بالقضال،  طمب رد المحكم وا 

التي أناطت ىذه الميمة  عمى عكس مراكز التحكيم الدولية وبعض القوانين المقارنة
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ات التحكيـ نفسيا التي تنظر النزاع، فال يعقؿ أف تكوف ىيئة ئبمراكز التحكيـ أو بيي

 التحكيـ أو المركز خصمًا وحكمًا في ذات الوقت.

وخاصًة  ل إثبات وجود سبب الرد.المشرع األردني لم يعالج مسألة من يقع عميو عب إن .8

أن يثبت إذا تعمؽ األمر بسبب تـ اكتشافو بعد تسمية المحكـ، فينبغي عمى طالب الرد 

ىي و  واقعة أن ىذا السبب غير معموم لو،وال شك أن اإلثبات ىنا يقع عمى واقعة سمبية

عماًل مف  ومف ثـ فإف ىذا اإلثبات قد يشؽ عمى طالب الرد، وىو أمر مستحيؿ ،عدم العمم

فإن محكمة است ناف باريس قمبت عبل اإلثبات وألزمت وجية نظر ىذا القضاء، ومف ثـ 

وكذلؾ  المطموب رده بأن يثبت أن طالب الرد كان يعمم بسبب الرد ولكنو لم يتمسك بو،

لعام  المعدل( من قانون المرافعات المدنية الفرنسي 4129المادة )وجدت الباحثة أف 

بأنو يجب إعفال الطرف ذي المصمحة من عْب اإلثبات، وأنو عمى  تقيم قرينة 4650

 المحكم إقامة الدليل عمى خالف ذلك.

المشرع األردني لم يعالج مسألة من يقع عميو عبل إثبات أن طالب الرد لم يمضي  إن .70

وىؿ يكمؼ طالب الرد بإثبات واقعة سمبية وىي عمى عممو أكثر من خمسة عشر يومًا، 

أن حل مسألة غير يسيرة، وتؤيد الباحثة الجانب الغالب مف الفقو الذي يرى  عدـ العمـ وىي

ىذه المشكمة ىو باالعتماد عمى الظاىر، فعبل اإلثبات يقع عمى عاتق من يدعي خالف 

فإذا ادعى الطرؼ األخر أو المحكـ أنو  الظاىر، والظاىر أن طمب الرد قدم في الميعاد،

مى عمـ الخصـ طالب الرد بسبب الرد فعميو ىو أف قد مضى أكثر مف المدة المقررة ع

 يثبت ذلؾ.
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، فإنو طمب الرد قا ماً  وصدر حكم التحكيم في حين ال زال لو استمرت إجرالات التحكيم .77

نىذا الطمبال يترتب عمى ذلك سقوط  ما داـ أنو ، ما يكون لطالب الرد االستمرار بو، وا 

رد المحكـ برد المحكـ، تعتبر كافة  طمبقبؿ الحكـ، فإذا صدر الحكـ القضائي بنتيجة  أقيـ

اإلجراءات التي قاـ بيا المحكـ كأف لـ تكف أي باطمة، بما في ذلؾ حكـ التحكيـ. وبقاء 

بالرغـ مف صدور حكـ التحكيـ ال يمنع المدعي مف الطعف بالبطالف عمى  طمب الرد قائماً 

قواعد الطعف بأحكاـ المحكميف. ولغايات عممية يمكف وقؼ دعوى الحكـ ذاتو، حسب 

 معًا. الخصومتيفالرد، أو دمج  بطمبالطعف بحكـ التحكيـ إلى حيف البت 

و رد المحكم سواًل بالرد أو الرفض يكون غير قابل لمطعن في بطمبالحكم الصادر  إن .49

بأي طريق من طرق الطعن، وترى الباحثة أن إغالق الباب أمام المحتكمين لمطعن في 

 يم.الرد فيو إجحافًا بحق طمبالحكم الصادر في 

يفصح  عمى المحكم أن( من قانون التحكيم األردني 42بموجب الفقرة )ج( من المادة ) .42

واستقاللو، وعدم عند قبولو بميمتو عن أية ظروف من شأنيا إثارة شكوك حول حيدتو 

تنفيذ المحكم ليذا االلتزام بعدم اإلفصاح يعد اعتداًل من قبل المحكم عمى حقوق الدفاع 

ألحد الخصوـ ألف مف شأف ذلؾ حرماف أحد الخصوـ مف حؽ الرد، لذلؾ تعد )المحكمة 

التحكيمية مشكمة تشكياًل غير صحيح ومخالؼ لمقانوف(، ومف ثـ يجب إبطاؿ حكـ 

لفة حقوؽ الدفاع، ويكوف ذلؾ عف طريؽ الطعف بالبطالف في ىذا الحكـ المحكميف لمخا

 .( مف قانوف التحكيـ األردني1/أ/18استنادًا لممادة )
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 ثالثًا: التوصيات

( من قانون التحكيم األردني 42إلى الفقرة )ج( من المادة ) صريح إضافة نصب نوصي .4

أي ظروؼ مف شأنيا إثارة التي تشترط عمى المحكـ أف يفصح عند قبولو بميمتو عف 

يكون فحوى ىذا النص المضاف توقيع جزال مالي عمى  ،شكوؾ حوؿ حيدتو واستقاللو

وكذلك إلزامو بالتعويضات في مواجية  ،المحكم بإلزامو بغرامة مدنية إذا ثبت غير ذلك

 الخصم األخر طبقًا لقواعد المسؤولية المدنية العامة.  

 ( من قانون التحكيم األردني45ة )أ( من المادة )إضافة نص صريح إلى الفقر ب نوصي .9

طمب رد المحكم يوضح الجزال القانوني المترتب عمى مخالفة المدة الزمنية في تقديم 

مف تاريخ عمـ طالب الرد بتشكيؿ  بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً شكاًل  بعدم قبولو

سقوط الحق في كذلك وأن يتضمن ىذا النص  ،ىيئة التحكيـ أو بالظروؼ المبررة لمرد

 تقديم طمب الرد بقفل باب المرافعة.

الرد  طمبيشترط عند تقديم  إضافة نص صريح إلى قانون التحكيم األردنيب نوصي .2

أو إيداع مبمث من  الطمبتقديم كفالة مالية تضمن جدية ب الطمبضرورة تكميف مقدم 

بحيث إذا رفض طمب الرد خسر طالب الرد ىذا المبمم،  المال كأمانة في خزانة المحكمة،

ذا قبؿ الطمب أعيدت إليو الكفالة أو المبمم المودع كأمانة، حيث نرى أنو قد يساعد ىذا  وا 

األمر عمى التروي قبؿ الطعف في المحكـ والبحث عف الدليؿ قبؿ اتيامو باالنحياز أو عدـ 

الرد كطريؽ مف طرؽ التسويؼ  طمبستخداـ االستقالؿ أو عدـ الحيدة، ونبتعد بذلؾ عف ا

 والمماطمة وتأخير الفصؿ في القضايا.  
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( من قانون التحكيم األردني 45إضافة نص صريح إلى الفقرة )أ( من المادة )ب نوصي .1

يحدد مدة معينة توجب عمى المحكمة المختصة أن تصدر خالليا قرارىا في الطمب، 

تقديم الطمب يتوجب خالليا عمى المحكم أن يتنحى وكذلك يحدد مدة معينة من تاريخ 

 بإرادتو، تمشيًا مع السرعة المطموبة في إنيال إجرالات التحكيم.

يعالج مسألة من يقع عميو عبل  إضافة نص صريح إلى قانون التحكيم األردنيب نوصي .2

 بأنعمى الطرف األخر في خصومة التحكيم عبل اإلثبات  لقالإبإثبات وجود سبب الرد، 

 يثبت أن طالب الرد كان يعمم بسبب الرد ولكنو لم يتمسك بو.

يعالج مسألة من يقع عميو عبل  إضافة نص صريح إلى قانون التحكيم األردنيب نوصي .3

إثبات أن طالب الرد لم يمضي عمى عممو أكثر من خمسة عشر يومًا، بأن يكون عبل 

 طمب الرد قدم في الميعاد، اإلثبات يقع عمى عاتق من يدعي خالف الظاىر، والظاىر أن

فإذا ادعى الطرؼ األخر أو المحكـ أنو قد مضى أكثر مف المدة المقررة عمى عمـ الخصـ 

 طالب الرد بسبب الرد فعميو ىو أف يثبت ذلؾ.

مصير اإلجرالات يعالج مسألة  إضافة نص صريح إلى قانون التحكيم األردنيب نوصي .4

بإعطال األولوية إلرادة الخصوم في تحديد مصير السابقة عند الحكم برد المحكم ، 

فإذا لـ يكف ىنالؾ اتفاؽ بيف الخصوـ في ىذا الشأف فإف  اإلجرالات التحكيمية السابقة،

لمييئة التحكيمية بعد تشكيميا مف جديد تقرير ما إذا كانت اإلجراءات التحكيمية السابقة 

االعتراض عمى صحة  طراؼ فيستؤخذ بعيف االعتبار، وذلؾ مع مراعاة حؽ أي مف األ

 ىذه اإلجراءات.
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ليتوافق مع قرار المحكمة  ( من قانون التحكيم األردني24المادة )بتعديل  نوصي .5

القاضي بعدم  2/1/9042الصادر بتاريخ  9042لسنة  9الدستورية األردنية رقم 

االست ناف دستورية الفقرة المتضمنة حرمان المحكوم عميو من الطعن في قرار محكمة 

الصادر بتأييد حكم المحكمين، عمى أنو يصبح النص الجديد كالتالي: " إذا قضت 

المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم أو ببطالن حكم التحكيم فيكون قرارىا قاباًل لمتمييز 

ذا قضت بقرار قطعي ببطالن حكم التحكيم  خالل ثالثين يومًا من اليوم التالي لمتبميث، وا 

فاق التحكيم، أما إذا قضت المحكمة برد الطعن وجب عمى محكمة االست ناف أن سقوط ات

  تأمر بتنفيذه ويكون قرارىا في ذلك قطعيًا ".

( من قانون التحكيم األردني بإلغال عبارة 45تعديل الفقرة )أ( من المادة )ب نوصي .6

جازة ال) طعن تمييزًا ويكون قرارىا غير قابل لمطعن فيو بأي طريق من طرق الطعن(، وا 

لنسبة لطالب الرد أو لمطرف رد المحكم سواًل با طمببقرار محكمة االست ناف بخصوص 

أسوًة بأنو وفقًا ، أيًا كان قرار محكمة االست ناف سواًل برد المحكم أو رفض رده، األخر

محكمة اللمقواعد العامة في نظاـ رد القضاة فإنو يجوز الطعف عمى حكـ رد القاضي أماـ 

 .األعمى درجة

( من قانون التحكيم األردني فحواه 45إضافة نص إلى الفقرة )ج( من المادة )ب نوصي .40

أخر الستكمال اإلجرالات لحين  محكمبأنو في حال تقديم طمب رد المحكم يصار إلى ندب 

عمااًل لمبدأ سرعة الفصؿ في  الرد أسوة بنظام رد القضاة في ذلك، طمبالفصل في  وا 

 النزاع حتى إذا ما حكـ برد المحكـ ال تذىب اإلجراءات السابقة لذلؾ صدى. 
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لو استمرت فحواه بأنو في حال  إضافة نص صريح إلى قانون التحكيم األردنيب نوصي .44

، فإنو ال يترتب عمى طمب الرد قا ماً  وصدر حكم التحكيم في حين ال زال إجرالات التحكيم

نما يكون لطالب ىذا الطمبذلك سقوط   طمب الرد قا ماً ، وأن بقال الرد االستمرار بو، وا 

 بالرغم من صدور حكم التحكيم ال يمنع المدعي من الطعن بالبطالن عمى الحكم ذاتو،

أو النص عمى وقف دعوى الطعن بحكم التحكيم حسب قواعد الطعف بأحكاـ المحكميف. 

دًا لمقواعد استنا معًا في دعوى واحدة، الخصومتينالرد، أو دمج  بطمبإلى حين البت 

 العامة في اإلجراءات.

ختام القول؛ ترى الباحثة أن من كل ما تم عرضو، يالحظ أن معظم قوانين واتفاقيات 

دولية تكاد تجمع عمى منح المحتكمين سمطات التحكيم سواًل الوطنية أو المؤسساتية أو ال

ن كانت تختمف في  طمبمعينة أىميا:  جرالات مشابية وموحدة، وا  رد المحكم بسمطات وا 

صياغة أحكاميا، وىذا التقارب بين أنظمة التحكيم المختمفة يدل داللة واضحة عمى مدى 

عد بات قريبًا وخاصًة في أىمية التحكيم في عالمنا المعاصر، مما يوحي بأن توحيد تمك القوا

ظل إجرالات العولمة التي أخذت تتطور تطورًا واضحًا نحو مثل ىذا التوحيد؛ وسواًل كان 

 ًا أو إلزاميًا..  يالوصول إليو عفو 

 

 والحمد هلل رب العالمين
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 منشأة المعارؼ، اإلسكندرية. واإلنجموسكسونية والعربية(،

الجزء  التحكيم التجاري الدولي " دراسة مقارنة "،(. 1001سامي، فوزي محمد ) .90

 ، اإلصدار الثاني، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف.الخامس، الطبعة األولى

دراسة  -الرقابة عمى أعمال المحكمين "موضوعيا وصورىا(. 7881شحاتو، محمد نور) .94

 دار النيضة العربية، القاىرة.مقارنة"، 

 اتفاق التحكيم التجاري الدولي واالختصاص التحكيمي،(. 1001شياب، عاطؼ ) .99

 المؤلؼ، القاىرة.
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وأنظمة  4661لسنة  94التحكيم طبقًا لمقانون رقم  (.1001مد السيد )صاوي، أح .92

 المؤلؼ، القاىرة.التحكيم الدولية، 

مسا ل في التحكيم )تدخل القضال في التحكيم (. 1008عبد الحميد، رضا السيد) .91

 الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية، القاىرة. بالمساعدة والرقابة(،

التنظيم القانوني لمتحكيم الدولي والداخمي في ضول الفقو (.7881عبد المجيد، منير) .92

 منشاة المعارؼ، اإلسكندرية.وقضال التحكيم، 

التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، (. 1001عمر، نبيؿ إسماعيؿ) .93

 الطبعة األولى، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية.

دار الكتب  عات التحكيم الداخمي والدولي،شرح تشري(. 7881مراد، عبد الفتاح ) .94

 القانونية، القاىرة.

التحكيم " دراسة إجرا ية في ضول قانون التحكيم المصري (. 1071ىندي، أحمد ) .95

 دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية. وقوانين الدول العربية واألجنبية "،

الطبعة األولى، منشأة  قانون التحكيم في النظرية والتطبيق،(.1001فتحي) والي، .96

 .المعارؼ، اإلسكندرية

الرقابة القضا ية عمى التحكيم التجاري الدولي "دراسة مقارنة"، (. 1071يدر، أماؿ) .20

 منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت. 
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 الرسا ل الجامعية. -

 

 الدكتوراه. أطروحات -

 

دكتوراه، جامعة عيف شمس،  أطروحةالتحكيم بالصمح،(. 1070إبراىيـ، رشا أحمد ) .4

 اإلسكندرية، مصر.

، جامعة عيف أطروحة دكتوراهوالية القضال عمى التحكيم،(. 7881إبراىيـ، عمي سالـ) .9

 شمس، اإلسكندرية، مصر.

المركز القانوني لممحكم في التحكيم التجاري الدولي "  (.1070السراجي، زكريا محمد) .2

، جامعة عيف أطروحة دكتوراهفقو اإلسالمي"،دراسة مقارنة بين التشريعات الوضعية وال

 شمس، اإلسكندرية، مصر.

البطالن المؤثر في حكم التحكيم "دراسة مقارنة إلحدى  (.1077النجار، عادؿ عمي) .1

 ، جامعة عيف شمس، اإلسكندرية، مصر.أطروحة دكتوراهحاالت بطالن حكم التحكيم"،

اتفاق التحكيم "دراسة  أثر النظام العام عمى(. 1071الياجري، مناحي خالد) .2

 ، جامعة عيف شمس، اإلسكندرية، مصر.أطروحة دكتوراهمقارنة"،

، جامعة أطروحة دكتوراهمس ولية المحكم "دراسة مقارنة"،(. 1001حسني، وفاء فاروؽ) .3

 عيف شمس، اإلسكندرية، مصر.
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 رسا ل الماجستير. -

رسالة ماجستير، مقارنة"،تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية"دراسة (.1001جماؿ) أغنية، .4

 الجامعة األردنية، األردف.

رسالة ماجستير، جامعة  الرقابة عمى أعمال المحكمين،(. 1001الحياري، عمر ىشاـ) .9

 عماف العربية لمدراسات العميا، عماف ، األردف.

رد القاضي "دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية (. 1077الرشيدي، عبد العزيز دىاـ) .1

 رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األوسط، عماف، األردف. األردني والكويتي"،والقانون 

والية القضال عمى حكم التحكيم في ظل قانون التحكيم (. 1071السيايدة، نشأت) .1

 رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األوسط، عماف، األردف.األردني، 

ستير، جامعة الشرؽ رسالة ماج المسؤولية المدنية لممحكم،(. 1071الصانع، حمد حمود) .2

 األوسط، عماف، األردف.

رسالة ماجستير،  دور المحكم في خصومة التحكيم،(.1077الطراونة، عيسى بادي) .3

 جامعة الشرؽ األوسط، عماف، األردف.

مدى الرقابة القضا ية عمى حكم التحكيم "دراسة مقارنة"، (. 1077العدواني، محمد سعد) .4

 ، عماف، األردف.رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األوسط

رسالة  دعوى بطالن حكم التحكيم "دراسة مقارنة"،(. 1001الغرايبة، خالد محمد ) .5

 ماجستير، جامعة مؤتو، الكرؾ، األردف.

دور القضال في التحكيم" دراسة تأصيمية مقارنة (. 1001القرني، زىير عبد اهلل) .6

 .الرياض، السعودية رسالة ماجستير، جامعة األمير نايؼ لمعمـو األمنية،تطبيقية"، 
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دور محكمة االست ناف المختصة في الرقابة (. 1001المبيضيف، نادية عبد السالـ) .40

 عمى إجرالات التحكيم السابقة عمى صدور حكم التحكيم "دراسة في القانون األردني"،

 رسالة ماجستير، جامعة مؤتو، الكرؾ، األردف.

رسالة  الدولي "دراسة مقارنة"،المحكم التجاري (. 1001الناصري، مصطفى ناطؽ ) .44

 ماجستير، جامعة الموصؿ، العراؽ.

النظام القانوني ليي ة التحكيم، تشكيميا وردىا، (. 1001النوايسة، عامر مد اهلل) .49

رسالة ماجستير، جامعة مؤتو، الكرؾ،  ومسؤوليتيا في القانون األردني "دراسة مقارنة"،

 األردف.

االلكتروني كوسيمة لحل منازعات التجارة  التحكيم(. 1008جبراف، محمد محمود) .42

 رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األوسط، عماف، األردف.االلكترونية، 

المعاينة والخبرة كدليل من أدلة اإلثبات في القانون المدني (. 1007شنيكات، مراد) .41

 رسالة ماجستير، معيد البحوث والدراسات العربية، القاىرة. األردني "دراسة مقارنة"،

رسالة  دور القاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي،(. 1071طاىر، حدادف) .42

 ماجستير، جامعة مولود معمري، الجزائر.

تشكيل ىي ات التحكيم" وفقًا لقانون التحكيم األردني (.1001عربيات، خالد أحمد) .43

 عماف. رسالة ماجستير، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، والقانون المقارن"،

، رسالة ماجستير، بطالن حكم التحكيم" دراسة تحميمية مقارنة"(. 1070منصور، سالـ) .44

 جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.
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 األبحاث والمقاالت القانونية المنشورة في مجالت دورية. -

 

جرالات التحكيم وفقًا لنظام غرفة التجارة (. 7881أبو الميؿ، إبراىيـ الدسوقي) .4 قواعد وا 

بحث منشور في مجمة الحقوؽ، جامعة الكويت ، الكويت، السنة السابعة عشرة، الدولية،

  العدداف األوؿ والثاني.

أثر طمب رد القاضي عمى سير الدعوى المدنية وكيفية (. 1070الزبيدي، عبد اهلل محمد) .9

بحث منشور في المجمة األردنية في القانوف والعمـو السياسية، جامعة الطعن برفضو، 

 مجمد الثاني، العدد الثالث، تموز.مؤتو، ال

عقد التحكيم التجاري المبرم بين المحكمين (. 7881الممحـ، احمد عبد الرحمف) .2

بحث منشور في مجمة الحقوؽ، جامعة الكويت ، الكويت، السنة الثامنة عشرة ،  والخصوم،

 العدد الثاني.

القانونية مقارنًة دراسة تحميمية في التحكيم وطبيعتو (. 1008الميداوي، عمي أحمد) .1

بحث منشور في مجمة الحقوؽ لمبحوث القانونية واالقتصادية، كمية  بالفقو اإلسالمي،

 الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية، العدد األوؿ.

 44التحكيم وفقًا لقانون اإلجرالات المدنية اإلماراتي رقم (. 1007النجار، جماؿ حسف ) .2

والقانوف، اإلمارات العربية المتحدة،  بحث منشور في مجمة الحؽ لمشريعة ،4669لسنة 

 العدد السابع.

النظام القانوني لرد المحكم " في ضول حكم المحكمة  (.7888النمر، أبو العال عمي) .3

( من قانون 46/4بعدم دستورية المادة) 4666نوفمبر  3الدستورية العميا الصادر في 
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القتصادية ، جامعة عيف بحث منشور في مجمة العموـ القانونية واالتحكيم المصري"،

 شمس.

بحث منشور في مجمة الحقوؽ  ىل التحكيم نوع من القضال؟،(. 7881راغب، وجدي) .4

 ، العدداف األوؿ والثاني.71الكويتية، السنة 

 سمطة القضال في الرقابة عمى المحكمين " عوا ق التحكيم "،(. 1001رباح، غساف ) .5

 بحث منشور في مجمة العدؿ، بيروت، السنة الثانية واألربعوف، العدد الثاني.

بحث منشور في  (. أسباب رد المحكم في القانون السوري،1071طالب، محمد حاج)  .6

 ، العدد الثاني.18مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية، المجمد 

ن في قانون المرافعات الكويتي )تعميق إجرالات رد المحكمي(. 7811عبد الفتاح، عزمي) .40

 بحث منشور في مجمة الحقوؽ، الكويت، السنة الثامنة، العدد الرابع. عمى حكم(،

 

 األبحاث والمقاالت القانونية واألحكام القضا ية المنشورة عمى االنترنت. -

 

 11مقػػاؿ منشػػور بتػػاريخ  ، قواعددد وأسددس رد المحكددم،األكاديميػػة العربيػػة لمتحكػػيـ التجػػاري .4

 -، عمى الرابط االلكتروني التالي: 1071أكتوبر 

http://www.facebook.com  

تنفيذ حكم التحكيم األجنبي الباطل وفقًا التفاقية (. 1001الطراونة، مصمح أحمد ) .9

، بحث مقدـ 4625وتنفيذىا لسنة  نيويورك الخاصة باالعتراف بأحكام التحكيم األجنبية

في المؤتمر السنوي السادس عشر في التحكيـ التجاري الدولي بعنواف " التحكيـ التجاري 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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الدولي أىـ الحموؿ البديمة لحؿ المنازعات االقتصادية"، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

 -، منشور عمى الرابط االلكتروني التالي: 10/1/1001تاريخ 

online.com-east-http://www.middle  

مقالة منشورة  المحكم بين مطرقة الرد وسندان العزل،(. 1077العيسى، عبد الحناف ) .2

 -، عمى الرابط االلكتروني التالي: 7/1/1077بتاريخ 

http://www.damascusbar.org  

مقالة منشورة بتاريخ  قرالة في نظام التحكيم الجديد "السعودي"،(. 1071النويصر، خالد) .1

 -، عمى الرابط االلكتروني التالي: 71/1/1071

http://www.startimes.com   

بال مؤلؼ، منشور " مسؤولية المحكم في إطار السمطات الممنوحة لو "، بحث بعنواف  .2

 -عمى الرابط االلكتروني التالي:

egypt.org-http://www.iac  

قضائية، صادر  11لسنة  771في القضية رقـ  حكم المحكمة الدستورية العميا المصرية .3

  -، منشور عمى الرابط االلكتروني التالي:1001نوفمبر  1بتاريخ 

http://www.startimes.com  

قضػػائية دسػػتورية، جمسػػة  78لسػػنة  11رقػػـ  حكددم المحكمددة الدسددتورية العميددا المصددرية .4

 ، منشور عمى الرابط االلكتروني التالي: 1/77/7888

http://www.startimes.com   

 االتفاقيات والقواعد الدولية.  -

http://www.middle-east-online.com/
http://www.middle-east-online.com/
http://www.damascusbar.org/
http://www.startimes.com/
http://www.iac-egypt.org/
http://www.iac-egypt.org/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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 .7811اتفاقية عماف العربية لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ  .4

 .7817االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األمواؿ العربية في الدوؿ العربية لعاـ  .9

 .7811أحكاـ التحكيـ األجنبية لعاـ اتفاقية نيويوركبشأف تنفيذ  .2

اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بيف الدوؿ العربية المضيفة لالستثمارات العربية لسنة  .1

1007. 

 .1000نظاـ مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية لعاـ  .2

 .7811لعاـ   UNCITRALقواعد لجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري/اليونستراؿ .3

 .7811قواعد اليونستراؿ النموذجية في التحكيـ التجاري الدولي لعاـ  .4

التي وضعتيا لجنة األمـ المتحدة لقانوف التجارة الدولية          لعاـ اليونستراؿ قواعد   .5

7811. 

 .1070النموذجي لمتحكيـ التجاري الدولي بصيغتو المنقحة لعاـ  قانوف األونيستراؿ .6

 .7881( لعاـ iccتحكيـ غرفة التجارة الدولية بباريس )قواعد  .40

 .7811اتفاقية واشنطف بشأف تسوية منازعات االستثمار لعاـ  .44

 .7817االتفاقية األوروبية لمتحكيـ التجاري الدولي الموقعة في جنيؼ لعاـ  .49

 .7881نظاـ المصالحة والتحكيـ لدى غرفة التجارة الدولية بباريس لعاـ  .42

 .7881دف لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ قواعد محكمة لن .41

 .1001قواعد مركز القاىرة اإلقميمي لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ  .42

 

 القوانين واألنظمة الوطنية. -
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 .مجمة األحكاـ العدلية .4

 .1007لسنة  17قانوف التحكيـ األردني رقـ  .9

 .7811لسنة  1قانوف تنفيذ األحكاـ األجنبية األردني رقـ  .2

وتعديالتو لغاية القانوف  7811لسنة  11المحاكمات المدنية األردني رقـ قانوف أصوؿ  .1

 .1001لسنة  71المعدؿ رقـ 

 .7811لسنة  71قانوف التحكيـ األردني الممغي رقـ  .2

 .7810 المعدؿ لسنةقانوف المرافعات المدنية الفرنسي  .3

 .7881قانوف التحكيـ اإلنجميزي لعاـ  .4

 .7811لعاـ  Concordatػ قانوف التحكيـ السويسري المعروؼ ب .5

 .7811قانوف التحكيـ التجاري الدولي الكندي لعاـ  .6

 .7881نظاـ تحكيـ الييئة األمريكية لمتحكيـ لعاـ  .40

 .1000قانوف التحكيـ الفدرالي األمريكي لعاـ  .44

 .7811القانوف األمريكي الفدرالي المتعمؽ بالتحكيـ لعاـ  .49

والمعدؿ بالقانوف رقـ  7811لسنة  71رقـ قانوف المرافعات المدنية والتجارية المصري  .42

 .7888لسنة  71

 .7881لسنة  11قانوف التحكيـ المصري رقـ  .41

 .7881لسنة  11المعدؿ لقانوف التحكيـ رقـ  1000لسنة  1قانوف التحكيمالمصريرقـ  .42

 .1001لسنة  1قانوف التحكيـ السوري رقـ  .43

 .7881لسنة  11قانوف التحكيـ التونسي رقـ  .44
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 .7881لسنة  11ـ اليمني رقـ قانوف التحكي .45

 .1000لسنة  1قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ  .46

 .7881لسنة  77قانوف اإلجراءات المدنية اإلماراتي رقـ  .90

 .7881لسنة  81/11قانوف التحكيـ الُعماني الصادر بالمرسوـ السمطاني رقـ  .94

 ىػ. 71/1/7101تاريخ  11نظاـ التحكيـ السعودي الصادر بالمرسـو الممكي رقـ  .99

 

 األحكام والمبادئ القضا ية التحكيمية. -

 

 بصفتيا الحقوقية.  مجموعة مف المبادئ القانونية لمحكمة التمييز األردنية .4

 مجموعة مف أحكاـ محكمة استئناؼ عماف النظامية األردنية. .9

 .لممحكمة الدستورية العميا المصريةمجموعة مف المبادئ القانونية  .2

 لمحكمة النقض المصرية بصفتيا المدنية.مجموعة مف المبادئ القانونية  .1

 .مجموعة مف أحكاـ محكمة استئناؼ القاىرة .2

 .مجموعة مف أحكاـ مركز القاىرة اإلقميمي لمتحكيـ التجاري الدولي .3

 .حكـ تحكيمي لمحكمة الكويت الكمية )الدائرة اإلدارية( .4

 حكـ تحكيمي لمحكمة التمييز الكويتية. .5

 .ـ تحكيمي لمحكمة تمييز دبيحك .6

 .األمريكية Reims لمحكمة استئناؼحكـ تحكيمي  .40

 .حكـ تحكيمي لممحكمة العميا اليندية .44

 .مجموعة مف المبادئ القانونية لمحكمة النقض الفرنسية .49
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