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حىبصع انقُاوٍه فً مُضُع انىضاع انمحبل عهى انخحكٍم
"دساوت فً انخششٌع األسدوً"
إعداد الطالب
ذهٍم حسٍه عطٍت
إشراف الدكتور
مٍىذ أبُ مغهً
الولخض باللغت العسبٍت
تعالج ىذه الدراسة مكضكع تنازع القكانيف في مكضكع النزاع المحاؿ مى التحكيـ ،ذلؾ أف القانكف الكاجب
التطبيؽ مى مكضكع النزاع يعد مسألة قانكنية أساسية لييئة التحكيـ حتى تقكـ بميمتيا مى الكجو الصحيح ،كما أنو
السند الذم تستمد منو ىيئة التحكيـ قدرتيا مى إصدار حكـ تحكيـ قابؿ لمتنفيذ.
لقد أظيرت ىذه الدراسة أف ىناؾ قصك انر في القانكف األردني ف تمبية الحمكؿ المبلئمة لمن از ات القائمة في
مجاؿ التجارة الدكلية ،ككذلؾ الحمكؿ التي تسببيا أحيانان استخداـ قكا د تنازع القكانيف في القانكف الدكلي الخاص ،بخاصة
في حاؿ دـ اتفاؽ أطراؼ النزاع في التحكيـ

مى القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع ،أك ند جز ىيئة

التحكيـ ف استنباط اإلرادة الضمنية لؤلطراؼ.
كألف نظاـ التحكيـ برمتو يقكـ مى إرادة األطراؼ ،فقد بينت الدراسة القانكف المختص بحكـ اتفاؽ التحكيـ
كمكضك و كاجراءاتو ،كما بينت الدراسة القكا د القانك نية التي تطبقيا ىيئة التحكيـ في حالة تفكيضيا لمتحكيـ بالصمح
(الطميؽ).
خرجت ىذه الدراسة بعدد مف النتائج كالتكصيات كالتي تـ ت بيتيا في الفصؿ الخامس مف ىذه الدراسة ،كمف أىـ
النتائج التي خرجت بيا الدراسة  :أف مكضكع تنازع القكانيف يعد مف المسائؿ بالغة األىمية ؼ م مجاؿ التحكيـ التجارم
الدكلي ،بخاصة أف تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ مى النزاع المطركح سكاء مف أطراؼ النزاع أك تـ تحديده مف قبؿ ىيئة
التحكيـ ،فإنو يرتب نتائج ميمة مف حيث تحديد التزامات كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع ،ىذا فضبلن ف أف تحديد القانكف
يعد مف األمكر الصعبة بالنسبة لييئة التحكيـ؛ ككنو ال يكجد ليا مرجع
الكاجب التطبيؽ ع لى النزاع المطركح لمتحكيـ ّ
قانكني سكل إرادة األطراؼ الضمنية ،كالعقد المنعقد بيف الطرفيف كغيرىما مف األ راؼ التجارية مما يشكؿ مى ىيئة
المشرع األردني بتعديؿ نص المادة (/36د)
التحكيـ صعكبة في الميمة المكككلة إلييا  .كمف أىـ تكصيات ا لدراسة :أف يقكـ
ّ
الناظمة لمسألة القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع المحاؿ مى التحكيـ بالصمح مف خبلؿ إ ادة صياغتيا
بإضافة "ما دا تمؾ المتعمقة بالنظاـ العاـ" ككذلؾ إ ادة ترتيب فقرات المادة بحيث تصبح الفقرة (ج) مؾاف الفقرة (د).
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Abstract
This study dealt with the subject of the conflict of laws in the
assignee of the subject matter of the dispute to arbitration, as the law
applicable to the subject matter of the dispute is the fundamental legal
issue of the arbitral tribunal to carry out its mission properly, it is also the
basis of the arbitral tribunal which it derived its ability to produce an
arbitration provision is enforceable.
This study has shown that there is a drawback of the Jordanian law
appropriate solutions to meet the existing conflicts in the area of
international trade, as well as solutions that sometimes caused by the use
of conflicts of law rules of private international law, in particular in the
absence of an agreement the parties to the conflict in the arbitration on the
law applicable to the subject matter of the dispute, or when a deficit of the
arbitral tribunal to devise implicit will of the Parties.
Because arbitration system as a whole was based on the will of the
Parties, the study showed law arbitration agreement by virtue of
competent theme and procedures, the study also revealed the legal rules
applied by the arbitral tribunal in the case of delegated arbitration
reconciliation (potions).
This study emerged a number of findings and recommendations,
which were installed in chapter V of this study, one of the most important

ل

results that emerged from the study: that the theme of conflict of laws is
one of the critical issues in the field of international commercial
arbitration, especially to determine the applicable law to the conflict
before both of the Parties to the conflict or determined by the arbitral
tribunal, it entails important consequences in terms of identifying the
obligations of each Party to the dispute, as well, the to determine the law
applicable to the dispute before the arbitration is the difficult things for
the arbitral tribunal; being there is no legal reference only the will of the
Parties implied, and the Decade held between the parties and other trade
usages which constitutes the difficulty of the arbitral tribunal in the
mission entrusted to it. One of the most important recommendations of
the study: that the Jordanian legislature to amend The text of the article
(36/d) governing the issue of the law applicable to the assignee of the
subject of the dispute to arbitration reconciliation through reformulated to
add "except those relating to public order" as well as reordering of the
paragraphs of the article so as to become paragraph (c) place of the
paragraph (d).
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انفصم األول
ممدمة اندراسة
تمييد
رفت المجتمعات القديمة التحكيـ ككاف مف أقدـ صكر العدالة التي رفيا الجنس
البشرم قبؿ معرفة القضاء المنظـ الذم تتكاله سمطة مركزية ( ،)1فإذا كاف األصؿ العاـ ىك لجكء
فإف التحكيـ يعد

األفراد إلى قضاء الدكؿ لفض المناز ات الناشئة ف العبلقات التي يبرمكنيا،

الفعالة التي يمجأ إلييا األطراؼ لتسكية المناز ات
في األكنة األخيرة الكسيمة المعتادة كاألداة ّ
الم ارة ،ال سيما تمؾ الناشئة في إطار العقكد الدكلية(.)2
فمما ال شؾ فيو أف كلكج التحكيـ مف قبؿ األطراؼ المتناز ة؛ نظ انر لما يقدمو التحكيـ
()3
مف مزايا يعجز القضاء الكطني في الغالب األ ـ مف األحكاؿ ف تحقيقيا
 ،فالتحكيـ فضبلن

المفضمة
ف اتسامو بالسرية كسر ة الفصؿ في المناز ات الم ارة أمامو ،فإنو يعد الكسيمة
ّ
لمتحرر مف ىيمنة القكا د القانكنية الكطنية سكاء أكانت مكضك ية أـ إج ار

ئية ،خاصة ندما

تتصرؼ إرادة األطراؼ إلى إخضاع العقد لسيطرة القكا د القانكنية الدكلية ،اتفاقية كانت أـ غير
اتفاقية(.)4

()1

()2

رفعت ،كالء (1419ىػ) .التحكيـ التجارم الكطني كالدكلي في المممكة العربية السعكدية ،الغرفة التجارية
الصنا ية في جدة ،ص.27
األحدب ،بد الحميد ( .)2011مكسك ة التحكيـ ،التحكيـ التجارم الدكلي ،الجزء ال اني ،دكف طبعة،
ص.23

()3

الحداد ،حفيظة السيد ( .)2011الط ف بالبطبلف ف أحكاـ التحكيـ الصادرة في المناز ات الخاصة الدكلية،

()4

بريرم ،مختار أحمد ( .)2009التحكيـ الدكلي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط ،3ص.8

دار الفكر الجامعي ،القاىرة ،ط ،1ص.7

2

كأكؿ ىذه الكظائؼ كاألىداؼ الت بت مف كظيفة ىيئة التحكيـ كالميمة المناط بيا لمقياـ
بيا ،ككذلؾ التأكد مف الشركط التي كفقان ليا قامت ىيئة الت حكيـ بأداء ميمتيا كاصدار الحكـ
التحكيمي(.)1
يبلحظ أف معظـ األنظمة القانكنية كالمعاىدات الدكلية قد تبنت قانكنان خاصان لمتحكيـ،
بحيث حصرت حاالت كاألسباب التي يمكف أف تككف سببان لمطعف ببطبلف حكـ التحكيـ ،كالتي
يعد مف المسائؿ بالغة األىمية
منيا مسألة القانكف الذم يحكـ مكضكع النزاع في الت حكيـ الذم ّ
في القانكف الدكلي الخاص ،لما ينطكم مى ذلؾ مف الفصؿ في النزاع المعركض مى ىيئة
التحكيـ ،كيبلحظ في اآلكنة األخيرة بشكؿ خاص دد أحكاـ التحكيـ التي تتعرض لمبطبلف
نتيجة لحدا ة كتطكر ىذا القانكف ،كما تقع فيو ىيئة التحكيـ

مف أخطاء كتجاكزات لمميمة

المكككلة إلييـ.
ليذا ارتأيت أف أكتب في ىذا المكضكع لعمو يشكؿ كلك مساىمة بسيطة في لفت النظر
إلى أىمية الكصكؿ إلى أحكاـ تصدر ف ىيئة التحكيـ بدكف تجاكزات لسمطتيا التي نصت
مييا القكانيف الكطنية كالدكلية كاالتفاقيات الدكلية المتعمقة بالتحكيـ ،كمنيا قانكف التحكيـ األردني
رقـ ( )31لسنة 2001

()2

الذم الج ىذه المسألة في المادة (.)36

كنظ انر لككف المحكـ يناط بو الفصؿ في المناز ة المعركضة ميو بإصدار حكـ فييا،
فإف األحكاـ التي يصدرىا تقبؿ شأنيا في ذلؾ شأف األحكاـ القضائية الصادرة ف القضاء
الكطني بطرؽ الطعف القانكنية.

()1
()2

الحداد ،حفيظة السيد ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.8
منشكر في الجريدة الرسمية ،العدد  ،4496تاريخ  ،2001/7/16ص.282
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مشكمة الدراسة
اجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع
م تحديد القكا د القانكنية الك ة
تكمف مشكمة ىذه الدراسة ؼ
في مجاؿ التحكيـ أك ند جز ىيئة التحكيـ ف استنباط إرادة األطراؼ في تحديد ىذه القكا د،
كمف ـ تطرح إشكالية تتعمؽ بمدل قدرة قكا د تنازع القكانيف في القانكف الدكلي الخاص لمكصكؿ
إلى تمؾ القكا د.
ىذا فضبلن ف إشكالية تتعمؽ بمدل تمبية النصكص القانكنية الكطنية لحؿ المناز ات
التجارية الدكلية ،كمف ـ مدل كفاية شركط العقد الدكلي لتطبيقيا كقكا د تحكـ مكضكع النزاع،
ككذلؾ فيما إذا كانت قكا د التجارة الدكلية بما تتضمنو مف أ راؼ ك ادات ك قكد نمكذجية تمبم
الحمكؿ البلزمة لتمؾ المناز ات ،كبخاصة في مجاؿ التحكيـ بالصمح (الطميؽ).
أسئمة الدراسة
تطرح الدراسة األسئمة اآلتية:
 .1ىؿ تكفي قكا د القكانيف الكطنية لمعالجة مناز ات التجارة الدكلية ند االتفاؽ الصر يح مى
تطبيقيا؟
 .2إذا تـ االتفاؽ مى تطبيؽ قانكف ما ،فيؿ تطبؽ القكا د القانكنية المكضك ية فيو أـ يطبؽ
القانكف بما فيو مف قكا د التنازع الكاردة فيو؟
 .3ما مدل حرية األطراؼ في اختيار القكا د القانكنية الكاجبة التطبيؽ مى مكضكع النزاع؟
كىؿ ىذه الحرية – إف كجدت – مطمقة أـ مقيدة؟
يعد العقد الدكلي الطميؽ نمكذجان لمتحكيـ مع التفكيض بالصمح؟
 .4ىؿ ّ
 .5ما مدل استقرار قكا د قانكف التجارة الدكلية لتطبيقيا مى مكضكع النزاع في أحكاـ التحكيـ
دكف اتفاؽ األطراؼ؟
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 .6ما مفيكـ قكا د العدالة كاإلنصاؼ الكاجبة التطبيؽ مى مكضكع النزاع في التحكيـ بالصمح
(الطميؽ)؟
أىمية الدراسة
تكمف أىمية ىذه الدراسة في إلقاء الضكء مى أىمية تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ
مى مكضكع النزاع؛ لما يتضمنو ذلؾ مف تحديد قكا د كأحكاـ لمقانكف الكاجب التطبيؽ مى
النزاع المطركح مى التحكيـ الذم يرتب بدكره حقكؽ كالتزامات كؿ

طرؼ مف أطراؼ العبلقة

محؿ النزاع المطركح لمتحكيـ ،كخاصة في حالة دـ تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ مى
مكضكع النزاع مف أطراؼ العبلقة ال بشكؿ صريح أك ضمني ،األمر الذم يجعؿ ىيئة التحكيـ
يعد سببان
مسؤكلة مى تحديده لمكصكؿ إلى حكـ قابؿ لبل تراؼ بو كتنفيذه كالذم ّ

مف أسباب

البطبلف إذا قامت ىيئة التحكيـ بتجاكزات كأخطاء مف شأنيا استبعاد القانكف الكاجب التطبيؽ
مى مكضكع النزاع المطركح لمتحكيـ.
لذا كاف ال بد مف دراسة ىذا المكضكع لبياف األسس في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ
مى مكضكع النزاع ،كاالطبلع مى مكقؼ القانكف األردني بخصكص ىذا المكضكع.
أىداف الدراسة
تسعى الدراسة لتحقيؽ ىدفيف أساسييف ىما:
 .1معرفة الحمكؿ القائمة كالمبتكرة لمقكا د القانكنية الكاجبة التطبيؽ

مى مكضكع النزاع المحاؿ

مى التحكيـ ند دـ اتفاؽ األطراؼ مى تحديدىا.
 .2معرفة قدرة قكا د تنازع القكانيف في القانكف الدكلي الخاص لتحديد تمؾ القكا د.
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حدود الدراسة
تأمؿ الدراسة أف تتضح معالميا خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي
 2013/2012كالتي سيككف مكطنيا الرئيسي نصكص قانكف التحكيـ األردني رقـ
 ،2001إضافة إلى نصكص القانكف المدني األردني

رقـ ( )43لسنة 1976ـ

()1

( )31لسنة
ذات الصمة

بمكضكع الدراسة  ،إضافة إلى بعض نصكص قانكف التحكيـ المصرم رقـ ( )27لسنة 1994ـ
كبعض االتفاقيات ذات الصمة ،نظ انر ألىميتيا في مجاؿ ىذه الدراسة.
محددات الدراسة
يتناكؿ الباحث مكضكع ىذه الدراسة في نطاؽ القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع
النزاع في مجاؿ التحكيـ ،سكاء أكاف التحكيـ داخميان أـ

دكليان .كىذا يشمؿ الحديث ف القانكف

الكاجب التطبيؽ مى اتفاؽ التحكيـ كاجراءات التحكيـ ،كىذا كمو في نطاؽ التحكيـ االختيارم،
كمف ـ لف تتعرض الدراسة إلى التحكيـ اإلجبارم ،كما أنيا لف تبحث في تنفيذ حكـ التحكيـ
كطرؽ الطعف بو ،إذ إف ىذيف المكضك يف يحتاجاف إلى دراسة مستقمة بيما.
المصطمحات اإلجرائية لمدراسة
 التحكيم لغ ًة :ىك التفكيض في الحكـ كمصدره حكـ(.)2 التحكيم اصططحاً :ىك االتفاؽ مى طرح النزاع مى شخص أك أشخاص معينيف ليفصمكافيو دكف المجكء إلى المحكمة المختصة(.)3

()1
()2

()3

منشكر في الجريدة الرسمية ،العدد  ،2645تاريخ 1976/8/1ـ ،ص.2
ابف منظكر ،جماؿ الديف محمد بف بد اهلل بف مكرـ
ص.40

( .)1982لساف العرب ،دار صادر ،بيركت ،ج ،8

الفقي ،مر يسى ( .)2003الجديد في التحكيـ في الدكؿ العربية ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية،
ص.16
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 اتفاق التحكيم  :ىك اتفاؽ األطراؼ المحتكمكف مى االلتجاء إلى نظاـ التحكيـ لمفصؿ فيكؿ أك بعض المناز ات التي نشأت فعبلن بينيـ لحظة إبراـ العقد

(مشارطة التحكيـ ) ،أك

يمكف أف تنشأ بينيـ في المستقبؿ بمناسبة بلقة قانكنية معينة قدية كانت أك غير قدية
(شرط التحكيـ) (.)1
 التحكيم العادي (التحكيم بالقضاء ) :كىك ما تعارفت ميو غالبية األنظمة القانكنية ،كيقكـمى أساس تقييد المحكـ بقكا د القانكف اإلجرائية كالمكضك ية لمفصؿ في النزاع(.)2
 التحكيم بالصمح (التحكيم الطميق ) :ىك التحكيـ الذم يقكـ مى إ فاء المحكـ مف اتباعالقكا د كاإلجراءات التي نص مييا القانكف ،كانما يطبؽ قكا د العدالة كاإلنصاؼ دكف التقيد
بأحكاـ القانكف(.)3
اإلطار النظري لمدراسة
أصبح التحكيـ اليكـ مف أىـ الظكاىر القانكنية التي اتسع نطاقيا حتى ّـ اال تراؼ بيا
في كافة دكؿ العالـ ،بالرغـ مف اختبلؼ أنظمتيا القانكنية كأكضا يا االقتصادية تاركة ليا مكانان
متزايدان في تحقيؽ العدالة بيف األطراؼ المتناز ة.
كلع ّؿ الذم يؤكد ذلؾ ىك اإلقباؿ الشديد

مف المتعامميف بالتجارة الدكلية في حسـ

خبلفاتيـ الناتجة ف تعامميـ في ىذا المجاؿ ف طريؽ التحكيـ ،فبل يكاد يخمك قد مف قكد
التجارة الدكلية ـ ف شرط يصار بمكجبو إلى اتباع التحكيـ ككسيمة لفض المناز ات(.)4
()1
()2

()3
()4

التحيكم ،محمكد ( .)2003العنصر الشخصي لمحؿ التحكيـ ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ص.60
الز بي ،محمد بد الخالؽ ( .)2009شرح قانكف التحكيـ األردني رقـ ( )31لسنة  ،2001دار اليراع لمنشر
كالتكزيع ،ماف ،ط ،1ص.36
انظر :نص المادة (/36د) مف قانكف التحكيـ األردني.

غصف ،خميؿ مر ( .)2009سمطة المحكـ في التحكيـ الداخمي ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،ط  ،1ص-13
.14
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لقد قسمنا ىذه الدراسة إلى خمسة فصكؿ ،في الفصؿ األكؿ تـ تكضيح اإلطار العاـ
لمدراسة ،أما الفصؿ ال اني فقد خصص لبحث ماىية التحكيـ مف حيث معناه كطبيعتو القانكنية
كمصادره كأنكا و.
أما الفصؿ ال الث فقد خصص لبياف القانكف المختص بحكـ اتفاؽ التحكيـ كمكضك و
كاجراءاتو سكاء في قانكف التحكيـ األردني ،أـ في القانكف المدني األردني مف خبلؿ إ ماؿ قكا د
مكضك ية في تنازع القكانيف.
كقد خصص الفصؿ الرابع لبياف القكا د التي تطبقيا ىيئة التحكيـ في اؿتحكيـ بالصمح،
كفي الفصؿ الخامس سكؼ يتـ ت بيت الخاتمة كالنتائج كالتكصيات.
الدراسات السابقة
 الجداكم ،أحمد قسمت ( .)1996بعنوان :تنازع القوانين في شأن قابمية النزاع لمتحكيم(.)1تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة ماىية مسألة القابمية لمتحكيـ كالقانكف الكاجب التطبيؽ
مى مسألة القابمية لمتحكيـ ،كىي بذلؾ تختمؼ اختبلفان جذريان ف مكضكع الدراسة الحالية ،إذ إف
األخيرة تبحث في القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع المحاؿ مى التحكيـ سكاء أكاف
تحكيمان داخميان أـ دكليان ،كلف تبحث في المسائؿ القابمة لمتحكيـ ،أـ تمؾ غير القاب لة لمتحكيـ إال
ضمف الحد الذم يتعمؽ بالقانكف الكاجب التطبيؽ مى محؿ التحكيـ با تباره شرطان مكضك يان
لصحة اتفاؽ التحكيـ.

 -الطراكنة ،مصمح ،كالحجايا ،نكر ( .)2005بعنوان :التحكيم اإللكتروني(.)1

()1

دراسة منشكرة في مجمة العمكـ القانكنية كاالقتصادية ،كمية الحقكؽ ،جامعة يف شمس،
السنة .38

القاىرة ،العدد ،2
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تناكؿ الباح اف في ىذه الدراسة نشأة التحكيـ اإللكتركني كمزاياه ك يكبو كاجراءاتو،
كمكقؼ القانكف األردني منو ،ىذا كال تتشابو ىذه الدراسة مع دراستي الحالية ،كتختمؼ نيا في
أنيا لـ تبحث في القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع المحاؿ مى التحكيـ  ،األمر الذم
تبح و دراستي تمؾ.
 الخريشا ،تما ار محمكد ( .)2008بعنوان :الرقابة القضائية عمى ق اررات التحكيم الوطنيةوالدولية – دراسة مقارنة(.)2
تتضمف ىذه الرسالة دراسة مقارنة لما يمكف أف يتعرض لو التحكيـ ككسيمة لحؿ
المناز ات القانكنية مف معكقات منذ االتفاؽ مى إخضاع تمؾ المناز ات لمتحكيـ إلى حيف
صدكر القرار في المناز ات ،كالكاقع أف العديد مف ال غرات يمكف أف تكاجو قرار المحكميف ،سكاء
مف حيث الشكؿ أك المكضكع ،كسكاء مف حيث المصدر كطبيعتو أك النتيجة المترتبة ميو،
كبالتالي فالعيكب يمكف أف تمس القرار بالمقارنة مع الصبلحيات الممنكحة لمصدره

(اتفاؽ

التحكي) أك يكب في ممارسة اإلجراءات المؤ رة مى القرار أك في المدة التي يتطمبيا صدكره .
ـ
كىنا يأتي دكر الرقابة القضائية سكاء كاف ذلؾ بالتطبيؽ ألحكاـ قكانيف التحكيـ الداخمية أك تنفيذ
أحكاـ التحكيـ األجنبية أك باالستناد لبلتفاقيات الدكلية كاتفاقية نيكيكرؾ لعاـ
الرياض العربية لمتعاكف القضائي لعاـ

1958ـ ،كاتفاقية

1958ـ ،ك ميو تختمؼ الدراسة الحالية ف الدراسة

السابقة ككنيا تبحث في القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع المحاؿ مى التحكيـ.

()1

()2

الطراكنة ،مصمح ،كالحجايا ،نكر ( .)2005التحكيـ اإللكتركني ،بحث منشكر في مجمة الحقكؽ ،جامعة
البحريف ،المجمد ال اني ،العدد األكؿ.

الخريشا ،تما ار محمكد ( .)2008الرقابة القضائية مى ق اررات التحكيـ الكطنية كالدكلية
رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة األردنية ،ماف ،األردف.

– دراسة مقارنة،
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 العداسيف ،محمد ( .)2009بعنوان :التحكيم اإللكتروني كوسيمة لتسوية منازعات التجارةاإللكترونية – دراسة مقارنة(.)1
تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة مقارنة بيف التشريعات األردنية كتحديدان قانكف التحكيـ
األردني رقـ ( )31لسنة 2001ـ ،كالتشريعات المصرية كخاصة قانكف التحكيـ المصرم رقـ
( )27ؿسنة  1994ـ ،كاالتفاقيات الدكلية كخاصة اتفاقية نيكيكرؾ لبل تراؼ بق اررات التحكيـ
األجنبية كانفاذىا لسنة  1958ـ ،كقكانيف لجنة األمـ المتحدة لقانكف التجارة الدكلي.
تتناكؿ ىذه الدراسة مدل إمكانية المجكء إلى التحكيـ اإللكتركني في ظؿ القكانيف الكطنية
الحالية كخاصة قانكف التحكيـ ،كفي ظؿ االتفاقيات الدكلية أيضان ،كخاصة اتفاقية نيكيكرؾ
لبل تراؼ بق اررات التحكيـ األجنبية كتنفيذىا لعاـ 1958ـ ،حيث يبحث الفصؿ التمييدم ماىية
التحكيـ اإللكتركني بيف مفيكـ التحكيـ اإللكتركني مقارنة بالتحكيـ العادم ،كما يبيف المبادئ
التي تنظـ ا لتحكيـ العادم كمدل تكافرىا في التحكيـ اإللكتركني ،كما تناكلنا األسباب الدافعة
لمجكء إلى التحكيـ اإللكتركني لتسكية مناز ات التجارة اإللكتركنية.
كيكضح الفصؿ األكؿ اإلطار القانكني لمتحكيـ اإللكتركني سكاء مف ناحية الشركط
الشكمية أك المكضك ية البلزـ تكافرىا في اتفاؽ التحكيـ اإللكتركني ،كيتناكؿ الفصؿ ال اني آلية
ابتداء مف تقديـ طمب التحكيـ كتعييف المحكميف كمستعرضيف قكا د ىيئات
التحكيـ اإللكتركني
ن
التحكيـ اإللكتركني المختمفة ،كقد انتيت الدراسة إلى جممة مف النتائج كالتكصيات

 ،كمف ـ

تختمؼ ف الدراسة الحالية ،ككف اؿ دراسة السابقة لـ تتعرض لمسألة القانكف الكاجب التطبيؽ
مى مكضكع النزاع المحاؿ مى التحكيـ.

()1

العداسيف ،محمد ( .)2009التحكيـ اإللكتركني ككسيمة لتسكية مناز ات التجارة اإللكتركنية – دراسة مقارنة،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة آؿ البيت ،المفرؽ ،األردف.
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 أبك مغمي ،ميند زمي ،كالجيني ،أمجد حمداف ( .)2009بعنوان :رقابة القضاء عمى حكمالتحكيم في القانون األردني(.)1
تناكؿ الباح اف رقابة القضاء مى حكـ التحكيـ كفقان لمقانكف األردني كفي ضكء اتفاقية
نيكيكرؾ لسنة 1958ـ الخاصة بتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية ،ىذا كال تتشابو ىذه الدراسة مع
مفردات دراستي الحالية ،كتختمؼ نيا في أنيا لـ تتناكؿ القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع
النزاع المحاؿ مى التحكيـ كانما بح ت في أكجو الرقابة القضائية مى حكـ التحكيـ  ،في حيف
أف دراستي الحالية تػتػناكؿ مسألة تنازع القكانيف بشأف مكضكع النزاع المحاؿ مى التحكيـ.
 األحمد ،محمد حسيف محمد ( .)2012بعنوان :بططن حكم التحكيم ونطاق رقابة محكمةالتمييز عليو(.)2
تناكؿ الباحث األسباب التي يترتب مييا بطبلف حكـ التحكيـ كماىية د كل بطبلف حكـ
التحكيـ ،كنطاؽ رقابة محكمة التمييز مى قضاء محكمة البطبلف ،كبيذا تختمؼ ىذه الدراسة
ف الدراسة الحالية ،ككف أف األخيرة تتناكؿ مكضكع القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع
النزاع في التحكيـ ،كىك ما لـ تتناكلو الدراسة السابقة.

()1

()2

أبك مغمي ،ميند

زمي ،كالجيني ،أمجد حمداف ( .)2009رقابة القضاء مى حكـ التحكيـ في القانكف

األردني ،بحث منشكر في مجمة الشريعة كالقانكف ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العدد .38

رسالة ماجستير ،كمية القانكف ،جامعة آؿ البيت.
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منيج الدراسة
ستعتمد الدراسة مى منيج البحث الكصفي التحميمي (تحميؿ المضمكف ) المقارف القائـ
مى تحميؿ النصكص القانكنية المتعمقة بمكضكع الدراسة في ضكء قانكف التحكيـ األردني
كالقانكف المدني األردني ،ككذلؾ تحميؿ آراء الفقو القانكني كاألحكاـ القضائية

مقارنة بمكقؼ

االتفاقيات اإلقميمية كالدكلية ذات الصمة بمكضكع الدراسة؛ نظ انر ألىمية الكقكؼ مى ـ

كقفيا

كبخاصة في إطار التحكيـ التجارم الدكلي.
كنظ انر لتشابو قانكف التحكيـ األردني مع غيره مف القكانيف العربية ،فإف الباحث لف يشير
في ىذه الدراسة إال لقانكف التحكيـ المصرم رقـ ( )27لسنة 1994ـ في بعض المسائؿ فقط.
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انفصم انثبني
مبهية انتحكيم
فعالة في تسكية المناز ات التي نشأت بالفعؿ أك التي مف الممكف أف
ّ
يعد التحكيـ أدا ة ّ
تنشأ في المستقبؿ دكف المجكء إلى القضاء ،نظ انر لبساطة ىذا النظاـ كقمة نفقاتو ،كاذا كاف جكىر
التحكيـ ىك تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع ،ففيو يحصؿ كؿ طرؼ مى
حقو ،إال أنو ال بد ـ ف المركر بعدة إجراءات ،كأيان كاف األمر فإف اإلجراءات أك إ اقتيا يسيـ
إلى حد كبير في تحديد مستقبؿ التحكيـ ،كما أف دـ صحة اإلجراءات التي يمر بيا التحكيـ
ادةن ما تككف سببان لرفض حكـ التحكيـ بعد صدكره كىك ما يفقد التحكيـ قيمتو كأىميتو.
ليذا سكؼ نخصص ىذا الفصؿ لبياف ماىية التحكيـ مف خبلؿ بياف تعريفو كأنكا و
كمصادره ،ككذلؾ ال بد مف بياف مشرك يتو كطبيعتو القانكنية ك بلقتو بقضاء الدكلة كذلؾ بغية
معرفة األفكار الرئيسة التي يقكمعمييا نظاـ التحكيـ ،ك ميو سأقسـ ىذا الفصؿ إلى مبح يف،
يتناكؿ المبحث األكؿ تعريؼ التح كيـ كأنكا و كمصادره ،أما المبحث ال اني فيتناكؿ طبيعة
التحكيـ كمشرك يتو ك بلقتو بقضاء الدكلة.
المبحث األول
تعريف التحكيم وأنواعو ومصادره
يعد نظاـ التحكيـ كسيمة نص مييا القانكف لتسكية النزاع الذم مف الممكف أف ينشأ بيف
ّ
األفراد سكاء كانكا مف جنسية كاحدة أك مف جنسيات متعددة ،أك بينيـ كبيف الدكؿ ،أك بيف الدكؿ
بعضيا مع بعض دكف المجكء لمقضاء في الدكلة ،بحيث يحؿ فييا حكـ التحكيـ محؿ الحكـ
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القضائي الصادر مف القضاء في تحقيؽ الحماية القانكنية لمحؽ ( ،)1إال أف القكانيف الخاصة في
التحكيـ كالتي خمت مف تعريؼ التحكيـ بنص كاضح كصريح كتُرؾ ذلؾ الجتياد الفقو كأحكاـ
أقرتو
القضاء ،فمعظـ األنظمة القانكنية كالمعاىدات كاالتفاقيات الدكلية ا تنت بنظاـ التحكيـ ،ك ّ
في ك ير مف أنظمتيا القانكنية ،إال أف أغمبيـ لـ يحددكا المقصكد مف التحكيـ كلـ يتطرقكا إلى
تعريؼ محدد لو.
لتعرؼ مى ماىية التحكيـ مف خبلؿ تعريؼ التحكيـ ،كبياف أنكا و
لذا يتعيف مينا ا ّ
كمصادره ،كذلؾ في بل ة مطالب ،يتناكؿ المطمب األكؿ تعريؼ التحكيـ ،في حيف يبحث المطب
ال اني أنكاع التحكيـ ،كيبحث في المطمب ال الث مصادر التحكيـ.
المطمب األول :تعريف التحكيم:
التحكيـ في المغة مصدره حكـ أم إصبلؽ اليد في الشيء لمغير يتصرؼ فييو كما
يشاء ،كطمب الحكـ ممف يتـ االحتكاـ إليو( ،)2كما يعني التفكيض في الحكـ ،كمصدره حكـ يقاؿ
فكضت إليو الحكـ فيو فاحتكـ ميو في ذلؾ( ،)3كفي القرآف
حكمت فبلنان في مالي تحكيمان إذا ّ
الكريـ:

اَلَيدُي ا

()1

()2

()3
()4

)

اَل اَل اَل ِّب اَل اَل ُي ْؤ ُي اَلو اَل ٰىَّت ُي اَل ِّب ُي واَل فمياَلا اَل اَل اَل اَليْؤَناَل ُي ْؤم ُي ٰىَّتُث

َأ ْؤ ُي ْؤم اَل اَل ًجا ٰىَّتما قاَلضاَل ْؤيتاَل اَل ي ُي اَل لِّب ُيم ا ت اَل

ْؤ لميًا ﴿.)4(﴾٦٥

منسي ،محمد بد العزيز ( .)2011مكسك ة اتفاؽ التحكيـ في مناز ات التجارة اإللكتركنية ،مكتبة الفبلح
لمنشر كالتكزيع ،الككيت ،كدار حنيف لمنشر كالتكزيعّ ،ماف ،الطبعة األكؿل ،ص.9
رضا ،يكسؼ محمد ( .)2006معجـ العربية الكبلسيكية كالمعاصرة ،معجـ الفبائي مكسع في المغة العربية،
مكتبة لبناف ،بيركت ،ص.327

لساف العرب البف منظكر ،باب حكـ.
سكرة النساء ،اآلية .65
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كفي الفقو اإلسبلمي فقد ّرؼ التحكيـ بأنو  " :تكلية الخصميف حاكمان يحكـ بينيما كركنو
المفظ الداؿ ميو مع قبكؿ اآلخر "( ،)1ك ند فقو الشريعة اإلسبلمية المعاصر ذىب إلى أنو

:

"اتفاؽ طرفي الخصكمة مى تكلية رجؿ أك أك ر أىبلن ليفصؿ فيما تناز اه بحكـ الشرع دكف
()2
كيعرؼ قامكس أكسفكرد اإلنجميزم التحكيـ بأنو
القاضي المكلى " ّ ،

 " :محاكلة لتسكية النزاع

بكاسطة شخص أك أشخاص تتفؽ األطراؼ المتناز ة مى إحالة ن از يـ إليو بغرض الحصكؿ
مى قرار في ذلؾ النزاع"(.)3
ك ّرؼ قامكس لكنجماف اإلنجميزم التحكيـ بأنو

 " :تسكية النزاع بكاسطة شخص أك

جما ة تتفؽ األطراؼ المتناز ة مى إحالة ن از يـ إليو لمكصكؿ إلى قرار"(.)4
كقد تعددت التعريفات الفقيية لمتحكيـ ،فقد رفو بعضيـ بأنو  " :نظاـ قانكني يتـ بكاسطتو
الفصؿ بحكـ ممزـ في نزاع قانكني بيف طرفيف أك أك ر بكاسطة شخص أك أشخاص مف الغير
يستمدكف ميمتيـ مف اتفاؽ أطراؼ النزاع"(.)5
كمنيـ مف رؼ بأنو  " :نظاـ لمقضاء الخاص يستبعد بمقتضاه أطراؼ النزاع قضاء
الدكلة كمختاركف أفرادان لمفصؿ في المناز ات التي ت كر بينيـ"(.)6

()1

مشار إليو في  :زيف العابديف ،إبراىيـ بف نجـ المصرم الحنفي

(دكف سنة نشر ) .البحر الرائؽ شرح كنز

الدقائؽ ،دار الكتاب اإلسبلمي ،بيركت ،ص.256

()2

مشار إليو في  :مدككر ،محمد سبلـ ( .)1972المدخؿ إلى الفقو اإلسبلمي ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

()3

مشار إليو في :بندؽ ،كائؿ أنكر ( .)2004مكسك ة التحكيـ ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة ،ط ،1ص.37

()4

()5

()6

ص.131

مشار إليو في  :الرمح ،بد اهلل يسى مي ( .)2009حكـ التحكيـ ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،الطبعة
األكلى ،ص.33
كالي ،فتحي ( .)2007قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،الطبعة األكلى،
ص.13

شفيؽ ،محسف ( .)1997التحكيـ التجارم الدكلي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ص.13
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ك رفو آخر بأنو  " :احتكاـ المتخاصميف إلى شخص أك أك ر لفصؿ ن از اتيـ القائمة أك
التي ستقكـ"(.)1
يتضح مف بارات الفقياء في تعريفيـ لمعنى التحكيـ ،كاف اختمفت األلفاظ ،أف التحكيـ
ىك" :تكلية كتقميد كتفكيض مف طرفي الخصكمة لطرؼ الث ليفصؿ فيما تناز اه".
ك رؼ الفقيو الفرنسي ( )J. Robertالتحكيـ بأنو  " :نظاـ لمقضاء الخاص تقضي فيو
خصكمة معينة ف اختصاص القضاء العادم ،كيعيد بو إلى أشخاص يختاركف لمفصؿ فيو"(.)2
ك ّرفو الفقيو ( )Davidبأنو " :نظاـ ييدؼ إلى إيجاد حؿ لمكضكع يتعمؽ بيف طرفيف أك
أك ر كذلؾ بكاسطة شخص أك أك ر – أم المحكـ أك المحكميف – الذيف يستمدكف سمطتيـ مف
قد خاص دكف أف يككف لمدكلة أم تدخؿ في ذلؾ"(.)3
في حيف اقترح فقو القانكف المقارف تعريفات دة لنظاـ التحكيـ ،إذ ّرفو جانب منيـ
بأنو " :االتفاؽ مىطرح النزاع مى أشخاص معينيف يسمكف محكميف ،ليفصمكا فيو دكف المحكمة
المختصة أصبلن بتحقيقو ،كالفصؿ في مككضعو ،كقد يككف االتفاؽ مى التحكيـ في نزاع معيف
بعد نشأتو ،كيسمى ندئذ مشارطة التحكيـ ،كقد يتفؽ ذك الشأف مقدمان ،كقبؿ قياـ النزاع ،مى
رض المناز ات التي قد تنشأ بيف ىـ في المستقبؿ ،خاصة بتنفيذ قد معيف مى المحكميف
كيسمى االتفاؽ ندئذ شرط التحكيـ"(.)4
()1

المكمني ،أحمد ( .)1983التحكيـ في التشريع األردني كالمقارف ،مطابع التكفيؽ ،ماف ،الطبعة األكلى،

()2

ماف ( .)2011التحكيـ في مناز ات العمؿ الجما ية ،الككيت ،الطبعة األكلى،

()3

()4

ص.55

أشار إليو  :بد الحميد،
ص.31

أشار إليو Al – Baharna H.M. (2009). International Commercial Arbitration in :
.perspective Ara Law Quarterly, London, February, P. 18

التحيكم ،محمكد السيد ( .)2002أنكاع التحكيـ كتمييزه ف الصمح كالككالة كالخبرة ،دار المطبك ات

الجامعية باإلسكندرية ،ص 41كما بعدىا.

16

ك رفو آخركف بأنو" :الطريؽ اإلجرائي الخصكصي لمفصؿ في نزاع معيف بكاسطة الغير،
بدالن مف الطريؽ القضائي العاـ"( ،)1ك ند فقو القانكف الدكلي الخاص يعرؼ البعض التحكيـ بأنو:
"طريؽ لفض المناز ات الدكلية المالية بيف األطراؼ "( ،)2أك  " :كسيمة معتادة كمفضمة يمجأ إلييا
األطراؼ لحؿ المناز ات الناشئة في إطار العبلقات الدكلية الخاصة

()3
شراح
"  ،كتتفؽ آراء ّ

القانكف الخاص مى أف التحكيـ ىك في األصؿ كليد إرادة الخصكـ ،أم اتفاؽ أطراؼ بلقة
قانكنية معينة قدية أكغير قدية ( ،)4مى اختيار شخص ُمحكـ أك أك ر يفضؿ فيما ي كر بينيـ
فعبلن أك مستقببلن مف مناز ات( ،)5بحكـ ممزـ خارج نطاؽ المحكمة المختصة(.)6
كقد ّرفت مجمة األحكاـ العدلية التحكيـ بأنو  " :اتخاذ الخصميف شخصان آخر حكمان
برضاىما ليفصؿ في خص كميا كد كاىما "( ،)7كذىبت محكمة التمييز األردنية بتعريؼ التحكيـ
بأنو " :طريؽ است نائي لفضؿ الخصكمات مقصكر مى ما تنصرؼ إرادة الفريقيف إلى رضو
مى المحكـ"(.)8

()1

راغب ،كجدم ( .)1992مفيكـ التحكيـ كطبيعتو ،مجمة الحقكؽ ،كمية الحقكؽ ،جامعة الككيت ،العدد ال امف،
السنة ال بل كف ،ص.30

()2

إبراىيـ ،أحمد إبراىيـ ( .)1997التحكيـ الدكلي الخاص ،ط ،1دار النيضة العربية ،القاىرة ،ص.21

()4

بريرم ،مختار أحمد ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.5

()3

الحداد ،حفيظة السيد ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.7

()5

صاكم ،أحمد السيد ( .)2010التحكيـ طبقان لمقانكف رقـ ( )27لسنة 1994ـ كأنظمة التحكيـ الدكلية ،دار

()6

أبك الكفا ،احمد ( .)2001التحكيـ االختيارم كاإلجبارم ،منشأة العمارؼ ،الطبعة الخامسة ،ص.15

()8

تمييز حقكؽ رقـ  ،93/452مجمة نقابة المحاميف األردنييف لسنة  ،42العدد السادس ،1994 ،ص.1241

()7

النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة ال ال ة ،ص.10

المادة ( )1790مف مجمة األحكاـ العدلية.
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كما ّرفتو بأنو  " :التحكيـ في معناه القانكني ىك احتكاـ الخصكـ إلى شخص أك أك ر
يعد تعيدان بتأدية نقكد في كقت معيف ،كأف القرار الذم يصدره المحكمكف
لفصؿ النزاع بينيـ ،كال ّ
يككف بم ابة حكـ صادر ف محكمة"(.)1
كمف أحكاميا  :التحكيـ ىك بارة ف قد بمقتضاه يتفؽ شخص أك أك ر مى إحالة
النزاع الذم نشأ أك ينشأ بينيما في تنفيذ العقد مى محكميف لمفصؿ فيو بدالن مف ا اللتحاء إلى
القضاء(.)2
ك ّرفتو محكمة النقض المصرية بأنو  " :طريؽ است نائي لفض المناز ات ،قكامو الخركج
ف طرؽ التقاضي العادية بما تكفمو مف ضمانات "( ،)3ككفقان لقانكف التحكيـ األردني رقـ ()31
لسنة 2001ـ ينصرؼ لفظ التحكيـ إلى أنو :التحكيـ الذم يتفؽ ميو طرفا النزاع بإرادتيما الحرة،
إذ يفيـ ىذا مف خبلؿ نصكص القانكف المذككر"(.)4
كأرل مف التعريفات السابقة لمتحكيـ بأنو طريؽ مستقؿ لتسكية المناز ات كلو ذاتيتو ،كما
يؤكد حجية األحكاـ التي تصدر ف المحكـ ،أك ىيئة التحكيـ ،كالزامية تنفيذىا.
فالتحكيـ بكصفو اصطبلحان قانكنيان لو مضمكف كجكىر ،فمـ تضع أغمب التشريعات
تعريؼ صريح لو ،إال أف مف يطالع المؤلفات العامة كالمتخصصة في مجاؿ التحكيـ يجد لو
تعريفات ك يرة ليست متناؽضة ،كانما نظ انر لتعدد زكايا التحكيـ  ،فإف كؿ فقيو يسمط نظره مى
زاكية مف ىذه الزكايا ،ال يأتي تعريفو لمتحكيـ شامبلن لكؿ جكانبو ،فأغمبيـ يسمط النظر مى
()1
()2
()3

تمييز حقكؽ رقـ  99/337تاريخ  ،1999/5/31منشكرات مركز دالة.
تمييز حقكؽ رقـ  2011/1783تاريخ  ،2010/10/6منشكرات مركز دالة.
الحكـ الصادر بجمسة 1994/1/18ـ في الطعف رقـ ( )886لسنة 30ؽ ،طية ،سميـ ،كالفكياني ،حسف
( .)2000-1999مكسك ة المبادئ القانكنية لمحكمة النقض المصرية ،الدار العربية لممكسك ات ،القاىرة،

()4

الطبعة األكلى ،ص.885

انظر م بلن :نص المادة ( )3مف قانكف التحكيـ األردني.
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التحكيـ كاتفاؽ أك قد بيف الخصكـ ،كفي ظؿ ىذا التصكر يبدك التحكيـ كطريؽ أك نظاـ متميز
لمفصؿ في المناز ات اؿ تي تنشأ بيف األشخاص ،فالتحكيـ نظاـ قانكني يتم ؿ في مسار مكاز
المشرع ليتـ ف طريقو حسـ المناز ات التي تنشأ بيف األشخاص بحكـ لو
لمسار القضاء رسمو
ّ
حجية كاجبة االحتراـ ف طريؽ أفراد ادييف ىـ المحكمكف(.)1
كأرل أف التحكيـ ىك  " :نظاـ قانكني باتفاؽ األطراؼ بممئ إرادتيـ مى اختيار محكـ أك
أك ر لحؿ النزاع الذم نشأ أك قد ينشأ في المستقبؿ بينيـ دكف المجكء إلى القضاء بحكـ لو حجية
كاجبة االحتراـ كممزـ لؤلطراؼ".
بالرغـ مف أف التحكيـ نظاـ يستند أساسان إلى تراضي أطراؼ النزاع مى اختيار محكـ
أك أك ر لمفصؿ في نزاع بينيما سكاء كفقان ألحكاـ القانكف أك كفقان لقكا د اإلنصاؼ كالعدالة متى
اتفؽ أطراؼ النزاع مى تفكيض المحكميف بالصمح ،أم أف يقكـ بكظيفة قضاء الدكلة ،إال أنو ال
يكتسب ىذه الكظيفة إال بحكـ القانكف ،إذ إف شر ية التحكيـ ابتة مف ا تراؼ القانكف بو كنظاـ
بديؿ ف المجكء إلى القضاء كيقكـ بكظيفتو ،كما يعترؼ القانكف بأحكاما لتحكيـ كيمنحيا حجية
أحكاـ القضاء ،كمكنة تنفيذىا بذات كسائؿ تنفيذ ىذه األحكاـ با تبارىا أحكامان ممزمة
ألطرافيا(.)2
كفي المحصمة النيائية ،فإف التحكيـ ىك نظاـ خاص يتـ بمقتضاه اتفاؽ المحتكميف مى
إخراج بعض المفاز ات مف اختصاص قضاء الدكلة لعرضيا مى أشخاص ادييف ،يعيد إلييـ
بميمة الفصؿ في كؿ أك بعض المناز ات التي نشأت أك مف الممكف أف تنشأ بينيـ في
المستقبؿ ،كيصدر فيو المحكـ حكمان ممزمان ،فالمحكـ يمكنو البحث ف العدالة ،ليفصؿ في النزاع
()1

الز بي ،محمد داكد ( .)2011د كل بطبلف حكـ التحكيـ في المناز ات التجارية الدكلية ،دار ال قافةّ ،ماف،

()2

الشرقاكم ،محمكد سمير ( .)2012التحكيـ التجارم الدكلي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ص.6

ط ،1ص.19
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مى أساسيا بغية تحقيقيا ،في حيف أف القاضي ال يستطيع أف يحكـ إال بالقانكف ( ،)1فالتحكيـ
يعبر بصكرة صريحة كمباشرة ف "مبدأ سمطاف اإلرادة " فيك في الحقيقة نظاـ مختمط يبدأ باتفاؽ
ـ يصبح إجراء ـ ينتيي قضاء(.)2
المطمب الثاني :أنواع التحكيم:
لمتحكيـ أنكاع مختمفة سكاء مف حيث األساس الذم

تستند إليو ،أك مف حيث السمطة

الممنكحة لممحكميف ند قياميـ بالفصؿ في النزاع مكضكع اتفاؽ التحكيـ ،أك مف حيث أسمكب
التحكيـ الذم يصاغ فيو في ضكء اختيار أطراؼ النزاع لطريقة التحكيـ ككيفية التكصؿ إلى
تسكية ن از يـ ،ك ميو سنبيف ىذه األنكاع بإيجاز في أربعة فركع.

()1

()2

الحديدم ،مي الشحات ( .)2009التدابير الكقتية كالتحفظية في التحؾ يـ التجارم ،دار النيضة العربية،
القاىرة ،ص.6-5

العدكاني ،محمد سعد ( .)2011مدل الرقابة القضائية مى حكـ التحكيـ ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير،
جامعة الشرؽ األكسط ،ص.24
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الفرع األول :التحكيم االختياري والتحكيم اإلجباري:
أوالً :التحكيم االختياري:
يككف التحكيـ اختياريان ند استناده إلى مبدأ سمطاف اإلرادة كحده ،فاألساس ىنا اإلرادة
الحرة لمطرفيف ،فالتحكيـ ىك اتفاقية مصدرىا إرادة الطرفيف في االتفاؽ المبرـ بينيـ(.)1
فيختاركف المحكميف كيعينكف مكاف التحكيـ كينظمكف إجراءاتو كيتفقكف مى القانكف
الكاجب التطبيؽ مستندان في مجمك و إلى سمطاف اإلرادة ،كيستند إلى اتفاؽ خاص كيستمد كجكده
مف ىذا االتفاؽ ،كالذم يخضع لمقكا د العامة في النظرية العامة لمعقد بصفة امة ( ،)2فالتحكيـ
يككف اختياريان إذا كاف المجكء إليو يتـ بمحض إرادة الخصكـ أطراؼ النزاع المراد رضو مى
التحكيـ ،بدالن مف المجكء لمقضاء كىذا األصؿ في التحكيـ(.)3
ثانياً :التحكيم اإلجباري:
األصؿ في التحكيـ أف يككف اختياريان إال أف القانكف نظـ أحيانان تحكيمان إجباريان إذ يكجب
مى األطراؼ المجكء إليو لحؿ المناز ات المتعمقة بركابط قانكنية ،فيمتزـ األطراؼ بااللتجاء إليو
المشرع مى الخصكـ بنص
بدالن مف االلتجاء إلى القضاء ،فيككف التحكيـ إجباريان ندما يفرضو
ّ
القانكف.
أم أف اإلرادة لـ تعد أساسان لمتحكيـ ،كىنا شكبلف لمتحكيـ؛ الشكؿ األكؿ

 :يكتفي ؼيو

المشرع بفرض التحكيـ كيترؾ لمخصكـ حرية اختيار المحكـ كتعييف اإلجراءات التحكيمية ،أما
ّ

()1
()2

()3

أبك الكفا ،أحمد ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.38
التحيكم ،محمكد السيد (دكف سنة نشر ) .التحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية ،دار المطبك ات الجامعية،
القاىرة ،ص.44

مر ،محمد بد الخالؽ ( .)2010النظاـ القضائي المدني ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط ،3ص.99
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المشرع تنظيمان إلزاميان إلجراءات التحكيـ كال يبقى لئلرادة أم دكر أك كزف (،)1
الشكؿ ال اني :يضع
ّ
كنجد نمكذجان ليذا النكع مف التحكيـ اإلجبارم في التشريع األردني كىك

التحكيـ في المناز ات

المشرع
التي تنشأ بيف إحدل الجمعيات كبيف أحد أ ضائيا أك مكظفييا أك مستخدمييا ( ،)2كذلؾ
ّ
المصرم جعؿ التحكيـ إجباريان في مناز ات شركة القطاع العاـ التي قد تقع بيف شركات القطاع
العاـ بعضيا البعض أك بيف الجيات الحككمية المركزية أك المحمية أك ىيئات القطاع العاـ(.)3
الفرع الثاني :التحكيم الداخمي والتحكيم الدولي:
أ ارت التفرقة بيف التحكيـ الداخمي كالتحكيـ الدكلي جدالن فقييان كقضائيان كبي انر في محاكلة
لكضع معيار ليذىا لتفرقة ،حرصان مى إبعاد التحكيـ التجارم الدكلي ف سمطاف القكانيف
الكطنية كتحرمره مف قيكدىا التي تتعمؽ بصفة خاصة بإجراءاتو كسبؿ تنفيذ ما يسفر نو مف
ق اررات.
فالتحكيـ الداخمي (الكطني) ىك التحكيـ الذم يتعمؽ بمعامبلت كطنية كبيف أطراؼ
كطنييف كيفصؿ فييا محكمكف كطنييكف ،كما ينفذ الحكـ في ذات الدكلة ،لذلؾ فيك مرتبط
بعناصره المكضك ية كالشخصية لذات الدكلة.
أما التحكيـ الدكلي فيك التحكيـ الذم يشتمؿ مى نصر أجنبي سكاء تعمؽ ىذا العنصر
بمكضكع النزاع أك جنسية األطراؼ أك مكطنيـ أك المحكميف أك إجراءات التحكيـ أك مكاف
صدكر الحكـ أك القانكف الكاجب التطبيؽ أك بمصالح التجارة الدكلية(.)4
()1

()2
()3
()4

بد القادر ،ناريماف ( .)1996اتفاؽ التحكيـ كفقان لقانكف التحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية ،دار النيضة

العربية ،القاىرة ،ط ،1ص.47

الز بي ،محمد بد الخالؽ ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.36
شرؼ الديف ،أحمد ( .)2010المرشد إلى قكا د التحكيـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط ،2ص.15

غندكر ،أحمد حسف ( .)1998التحكيـ في العقكد الدكلية لئلنشاءات ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط ،1
ص.53
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الفرع الثالث :التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصمح (التحكيم الطميق):
يقصد بالتحكيـ بالقضاء بأف المحكـ بالقضاء يحكـ كفقان لقكا د القانكف الكاجب التطبيؽ
المشرع ،كالذم يبدأ بالقكا د اآلمرة ـ شركط العقد -
حسب الترتيب الذم كضعو
ّ

إف كجػدت –

كالعرؼ كالعادة كالقكا د التشريعية المكممة ،كقكا د العدالة إف لـ يجد حكمان في المصادر
السابقة( ،)1أما التحكيـ بالصمح فيك التحكيـ الذم ال يتقيد فيو المحكـ بقكا د القانكف حيث يحكـ
كفقان لقكا د العدالة أك اإلنصاؼ كال يككف حكمو قاببلن لمطعف بو(.)2
كالتحكيـ قد يككف تحكيمان اديان أم تحكيمان بالقضاء كىك التحكيـ الذم ال يككف لممحكـ
فيو إال سمطة القضاء في المناز ة المعركضة ميو ،متقيدان في حكمو بقكا د القانكف المكضك ي،
كقد يككف تحكيمان بالصمح كىك التحكيـ الذم ال يتقيد فيو المحكـ بالصمح بقكا د القانكف
المكضك ي ،كال يككف حكمو قاببلن لمطعف فيو حيث أف المحكـ بالصمح يحكـ في النزاع
المعركض ميو كفقان لما يراه ىك ادالن أك مبلئمان لمصمحة الطرفيف ،بغض النظر ف مكافقة
رأيو لقكا د القانكف المكضك ي أك دـ مكافقتو(.)3
فالتحكيـ بالقضاء ىك األصؿ ،بينما التحكيـ بالصمح است ناء ؿل األصؿ ،ليذا يجب أف
يككف منصكص ميو في االتفاؽ صراحةن ،كأف تدؿ ميو اإلرادة الصريحة الكاضحة لؤلطراؼ،
كيجب أف يسبب في حكمو كذلؾ بما يدؿ مى أف إرادة الطرفيف قد اتجيت بالفعؿ إلى التحكيـ
بالصمح ،فإذا تحقؽ المحكـ مف أف حكـ القانكف يحقؽ العدالة في تفكيضو الحكـ

()1
()2
()3

طبقان لقكا د

حداد ،حمزة أحمد ( .)2010التحكيـ في القكانيف العربية ،دار ال قافة ،ماف ،ط ،1ص.146
أبك الكفا ،أحمد ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.179

ىاشـ ،محمكد محمد ( .)1990النظرية العامة لمتحكيـ في المكاد المدنية كالتجا رية ،دار الفكر العربي،
القاىرة ،ط ،1ص.39
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العدالة كاإلنصاؼ ال يستبعد تمامان حكـ القانكف ،مى أف ذلؾ ال يعني تقيده بنصكص القانكف
كلك كانت آمرة ،كاال أفرغ ىذا التقيد ميمة المحكـ بالصمح مف مضمكنيا(.)1
الفرع الرابع :التحكيم الحر والتحكيم المقيد:
يقصد بالتحكيـ الحر ،كىك األصؿ في التحكيـ ،كالصكر التقميدية لو ،حرية الخصكـ في
اختيار مف يشاءكا مف المحكميف ،مع تحديد القكا د كاإلجراءات التي يتبعكنيا كالقانكف الكاجب
التطبيؽ ،كمكاف التحكيـ ،كىكية المحكـ كغير ذلؾ مف مسائؿ التحكيـ ،فيك تحكيـ ينظمو
األطراؼ بمناسبة ن از يـ أم أنو تحكيـ طميؽ حر مف أم ؽالب تحكيمي جاىز(.)2
المقيد (المؤسسي) ،فيك التحكيـ الذم تتبناه ىيئات تحكيـ دائمة ،أك مراكز
أما التحكيـ ّ
معدة سمفان تحددىا االتفاقيات الدكلية أك الق اررات المنشئة
دكلية أك كطنية كذلؾ كفقان إلجراءات ّ
ليذه الييئات ،كقد أصبح ىذا التحكيـ ىك الغالب في المناز ات

التجارية الدكلية ( ،)3فالتحكيـ

الحر يتـ بمعرفة محكـ أك محكميف يختارىـ الخصكـ كككفقان لما يحدده ىؤالء مف قكا د
كاجراءات ،إذ ال يمجأ فيو الخصكـ إلى ىيئة تحكيـ دائمة منظمة سمفان ،كتفصؿ فيما يعرض
مييا كفؽ قكا د كاجراءات تحددىا الئحتيا ،كانما يمجأ الخصكـ إلى اخ

تيار محكـ أك أك ر

بمعرفتيـ ،ـ يتكلى ىؤالء المحكمكف الفصؿ في النزاع المعركض مييـ كفقان لما حدده ليـ
الخصكـ مف قكا د أك كفقان لمقكا د العامة في التحكيـ ،في حيف أف التحكيـ المقيد

(المؤسسي)

تتكاله ىيئات منظمة دكلية أك كطنية كفؽ قكا د كاجراءات محددة كمكضك ة س

تحددىا
لفان ّ

االتفاقيات الدكلية أك الق اررات المنشئة ليذه الييئات ،كىك القا دة األساسية في مجاؿ التجارة

()1

صاكم ،أحمد السيد ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.33

()3

ىاشـ ،محمكد محمد ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.21

()2

صاكم ،أحمد السيد ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.13
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الدكلية ،فقد اىتـ المجتمع الدكلي بالتحكيـ بأف تنشأ ىيئات منظمة دكلية كاقميمية أك كطنية لمقياـ
بالتحكيـ كفؽ إجراءات كقكا د محددة(.)1
كقد أنشأت العديد مف المراكز الدائمة كالمتخصصة في التحكيـ ،إذ تقدـ خدماتيا لمف
يطمبيا مف قبؿ أطراؼ المناز ة ،كمف ىذه المراكز المتخصصة محكمة التحكيـ التابعة لغرفة
التجارة الدكلية بباريس ،كجمعية التحكيـ األمريكية ،كالمركز اإلقميمي لمتحكيـ بالقاىرة ،كالمحكمة
الدائمة لمتحكيـ ببلىا م ،ككذلؾ يكجد العديد مف مراكز كىيئات التحكيـ الكطنية كالمنتشرة في
جميع أنحاء دكؿ العالـ م ؿ المركز القضائي لمتحكيـ بباريس ،كغرفة التجارة بيامبكرغ بألمانيا،
كاستكيكلـ بالسكيد ،كمحكمة تحكيـ لندف.
المطمب الثالث :مصادر التحكيم:
ىناؾ دة مصادر لمتحكيـ ،فيناؾ ا لمصادر الداخمية ،كالمصادر الدكلية ،كسأبيف ىذه
المصادر مف خبلؿ فر يف.
الفرع األول :المصادر الداخمية لمتحكيم:
تتضمف التشريعات الكطنية كيتبيف أف معظميا تتضمف تشريعات خاصة ف التحكيـ
التجارم الدكلي كأغمبيا مأخكذ مف القانكف النمكذجي الصادر ف لجنة األمـ

األمتحدة لمتحكيـ

التجارم الدكلي "اليكنستراؿ" ،كمنيا القانكف األردني كالبحريني كاإلماراتي كالككيتي كالمصرم
كالجزائرم كالتكنسي كاإلنجميزم كاإليطالي كاإلسباني كغيرىا(.)2

()1
()2

حداد ،حمزة أحمد ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.135
سامي ،فكزم محمد ( .)2012التحكيـ التجارم الدكلي ،دراسة مقارنة ألحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي كما

جاءت في العقكد كاالتفاقيات الدكلية كاإلقميمية كالعربية ،مع إشارة إلى أحكاـ التحكيـ في التشريعات العربية،
دار ال قافة ،ماف ،ط ،1اإلصدار السادس ،ص.24
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الفرع الثاني :المصادر الدولية لمتحكيم:
أوالً :االتفاقيات الدولية( ،)1كىي:
 بركتكككؿ جنيؼ لعاـ 1923ـ كما زاؿ سارم المفعكؿ بالنسبة لمدكؿ التي لـ تكقع مى
اتفاقية نيكيكرؾ م ؿ مالطا كالعراؽ.
 اتفاقية نيكيكرؾ لعاـ 1958ـ بشأف اال تراؼ كتنفيذ األحكاـ األجنبية.
 اتفاقية كاشنطف لتسكية مناز ات االست مار لعاـ 1965ـ.
ثانياً :االتفاقيات اإلقميمية(:)2
 االتفاقية األكركبية بشأف التحكيـ التجارم الدكلي ،جنيؼ لعاـ 1961ـ.
المكحد لمتحكيـ التجارم الدكلي في أكركبا.
 اتفاقية ستراسبكرغ لعاـ 1966ـ لمقانكف
ّ
 اتفاقية بنما لعاـ 1975ـ بشأف التحكيـ الدكلي في أمريكا البلتينية.
 اتفاقية ماف لعاـ 1987ـ بشأف التحكيـ التجارم الدكلي بيف الدكؿ العربية.
 اتفاقية مكرشيكس لعاـ 1993ـ بشأف التحكيـ الدكلي في أفريقيا.
ثالثاً :االتفاقيات الثنائية( ،)3كىي ك يرة منيا:
 االتفاقية اإليرانية األمريكية لعاـ 1991ـ بشأف قكد البتركؿ.
 اتفاقية كانتربرم لعاـ 1986ـ بيف فرنسا كبريطانيا.
رابعاً :اتفاقيات أخرى( ،)4كتتعمؽ بالتحكيـ التجارم الدكلي بشكؿ غير مباشر:
 اتفاقية ىامبكرغ لعاـ 1978ـ بشأف قد النقؿ البحرم.

()1

سامي ،فكزم محمد ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.26

()2

الز بي ،محمد بد الخالؽ ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.38

()4

سامي ،فكزم محمد ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.29

()3

الز بي ،محمد بد الخالؽ ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.38
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 اتفاقية ىمسنكي لعاـ 1975ـ بشأف األمف كالتبادؿ األكركبي.
خامساً :أحكام التحكيم الدولية( ،)1كالصادرة ف مراكز التحكيـ الدائمة كمنيا:
 المحكمة الدكلية بغرفة التجارة الدكلية بباريس.
 جمعية التحكيـ األمريكية.
 محكمة لندف لمتحكيـ الدكلي.
 المركز الدكلي لتسكية مناز ات االست مار.
المبحث الثاني
طبيعة التحكيم ومشروعيتو وعطقتو بقضاء الدولة
طالما أف ىذه الدراسة يبحث مكضك يا في بياف القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع
النزاع المحاؿ مى التحكيـ ،فإنو ال بد لنا مف بياف الطبيعة القانكنية لمتحكيـ كمشرك يتو ،ككذلؾ
بلقتو بقضاء الدكلة ،كذلؾ ضمف الحد الذم يفيد ىذه الدراسة.
ك ميو سأقسـ ىذا المبحث إلى بل ة مطالب؛ أتناكؿ في المط لب األكؿ الطبيعة القانكنية
لمتحكيـ ،أما المطمب ال اني فيبحث في مشرك ية التحكيـ ،أما المطمب ال الث فيبحث ف بلقة
التحكيـ بقضاء الدكلة.
المطمب األول :الطبيعة القانونية لمتحكيم:
يكجد خبلفات فقيية حكؿ طبيعة التحكيـ ،ككسيمة لحسـ الن از ات ،إذ يستند كؿ فريؽ
منو ـ مى أسباب معينة ،فذىب البعض منيـ إلى القكؿ بأف لو طبيعة قدية ،كفريؽ آخر قاؿ
بأف لو طبيعة قضائية ،كذىبت طائفة إلى أف لو طبيعة مختمطة ،كذىب جانب منيـ إلى أف لو
طبيعة مستقمة ،كسكؼ نتناكؿ ىذه النظريات تبا ان في أربعة فركع.
()1

األحدب ،بد الحميد ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.87
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الفرع األول :النظرية العقدية:
يرل أنصار ىذه النظرية أف حكـ التحكيـ يعتبر جزءان ال يتج أز مف اتفاؽ التحكيـ ،سكاء
تجسد ىذا االتفاؽ في صكرة شرط تحكيـ أـ مشارطة تحكيـ ،فيك قد رضائي ،يتفؽ األطراؼ
في حؿ ن از يـ بطريقة كدية ف طريؽ أفراد يعيد إلييـ بميمة تنفيذ االتفاؽ كال يرتقكا إلى مرتبة
القضاء(.)1
فاألطراؼ ىـ الذيف يتفقكف مى تكلي المحكـ ىذه الميمة ،كيختاركنو كيحددكف لو
اإلجراءات التي يتبعيا كالقانكف الذم سكؼ يطبقو بينيـ ،إذ إف بدء التحكيـ كسيره حتى صدكر
الحكـ أساسو ىك اتفاؽ األطراؼ ( ،)2فنظاـ التحكيـ يقكـ مى أساس إرادة األطراؼ ،فمو طابع
تعاقدم ،ككانت محكمة النقض الفرنسية قد أصدرت حكمان قديمان سنة

1812ـ قضت فيو  :بأف

التحكيـ يتمتع بالصفة التعاقدية منذ إبراـ ك يقة التحكيـ حتى صدكر القرار(.)3
كظؿ األمر مى ىذا النحك في القضاء الفرنسي ،حتى صدكر حكـ محكمة استئناؼ
قضاء كليس
باريس في  10سبتمبر 1901ـ با تبار التحكيـ خاصة القرار الذم يصدر منو
ن
اتفاقان ،إال أف ىذا الحكـ لـ يغير مكقؼ محكمة النقض الفرنسية ،إذ قضت في

 8سبتمبر

1914ـ ـ في  9يكليك 1928ـ بأف التحكيـ يعد اتفاقان ( ،)4إذ إف التحكيـ يختمؼ في ىدفو ف
القضاء ،فالقضاء ييدؼ إلى تحقيؽ مصمحة امة ،في حيف

أف التحكيـ يرمي إلى تحقيؽ

مصمحة خاصة ألطراؼ قد التحكيـ ،كذلؾ القضاء يفترض انعداـ إرادة األطراؼ كاالمت اؿ
لمقا دة القانكنية التي تحمي مصمحة أحدىما في مكاجية اآلخر ،لكف في التحكيـ يرغب األطراؼ
()1
()2
()3

أبك الكفا ،أحمد ( .)2008التحكيـ بالقضاء كبالصمح ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،ط ،5ص.35
بريرم ،محمكد مختار ،المرجع السابؽ ،بند  ،3ص.7
مشار إليو في :بريرم ،محمكد مختار ،مرجع سابؽ ،بند  ،4ص.8

( )4مشار إليو في  :شفيؽ ،محسف (دكف سنة نشر ) ،التحكيـ التجارم الدكلي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط ،1
ص.18
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بإرادتيـ إبعاد كؿ شؾ حكؿ نطاؽ حقكقيـ ،كالمحكـ ليس قاضيان ،كانما نائب ف أطراؼ النزاع
في إ بلف إرادتيما بشأف ما يرد ميو النزاع مف خبلؿ تفسير الشركط العقدية طبقان إلحساسو
الذاتي بالعدالة(.)1
الفرع الثاني :النظرية القضائية:
تعد ىذه النظرية األك ر شيك ان حاليان ،إذ ينظر أصحاب ىذه النظرية إلى المحكـ مى
أنو قاض ،كالحكـ الذم يصدره يتمتع بكافة الخصائص التي تتمتع بيا األحكاـ األخرل ،إذ يحكز
بمجرد صدكره حجية األمر المقضي بو ،فبل تختمؼ األحكاـ الصادرة ف المحكميف ف األحكاـ
الصادرة ف قضاة الدكلة ،إال أنو ال تنفذ أحكاـ المحكميف إال مف خبلؿ القضاء.
كالكاقع أنو ندما يتفؽ األطراؼ مى التحكيـ ،فإنيـ ال يتنازلكف ف المجكء إلى القضاء،
كانما يتنازلكف ف االلتجاء بد كاىـ إلى القضاء الذم تنظمو الدكلة لصالح قضاء آخر،
يختاركف فيو قضاتيـ كتعترؼ بو الدكلة ،كبيذا المعنى أخذت محكمة التمييز األردنية ،كقضت
في بعض أحكاميا بأف إجراءات التحكيـ ىي مف أ ماؿ التقاضي التي تعتبر صحيحة إذا د ّؿ
مظيرىا مى ذلؾ(.)2
كذىب أنصار ىذه النظرية إلى أنو إذا كاف اختيار التحكيـ كسيمة لحسـ النزاع بإرادة مف
طرفي المتناز يف ،فإف االلتجاء إلى القضاء يككف أيضان بإرادة مف جانب أحدىما ،كقد يتفؽ
األطراؼ مى رفع النزاع إؿ ل محكمة غير المحكمة المختصة أصبلن ،لذلؾ يتفؽ أطراؼ
الخصكمة مى النزكؿ ف الخصكمة بعد رفعيا ،دليؿ مى أف ما تؤديو إرادة الخصكـ مف دكر

()1

()2

حشيش ،أحمد ( .)1986الدفع بعدـ قبكؿ الد كل المدنية ،رسالة ماجستير ،جامعة اإلسكندرية ،مصر،
ص.146

تمييز حقكؽ رقـ ( )65/476لسنة  1996ـ ،منشكر في مجمك ة المبادئ القانكنية لمحكمة التمييز األردنية،
ج ،2ؽ ،2ص.1499
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في طرح النزاع مى التحكيـ بدالن مف القضاء ليس لو مف أ ر مى حقيقة الكظيفة التي يؤدييا
التحكيـ ،مف ككنيا كظيفة قضائية ،م ميا في ذلؾ م ؿ كظيفة قضاء الدكلة.
فيـ ينظركف إلى حكـ التحكيـ مف زاكية أنو قضاء إجبار يممزـ لمخصكـ ندما يتفقكف
ميو فيك يحؿ محؿ قضاء الدكلة اإلجبارم ( ،)1كأف المحكـ ال يعمؿ بإرادة الخصكـ كحدىا ،مما
يجعؿ الصفة القضائية ىي التي تغمب مى التحكيـ ،كأف حكـ المحكـ

ىك مؿ قضائي شأنو

شأف العمؿ القضائي الصادر مف السمطة القضائية في الدكلة ،فكؿ مف المحكـ كالقضام يحؿ
النزاع بحكـ يحكز حجية األمر المقضي كىي حجية مف المسمـ أنيا ال تتمتع إال بأحكاـ القضاء،
فيك نظاـ قضائي ،كانكار طابعو القضائي يغير مف حقيقة جكىره ،كاذا كاف حكـ

المحكميف ال

ينفذ ( كس حكـ قاضي الدكلة) إال بأمر تنفيذ يصدر مف القاضي.
فإف أمر التنفيذ في الكاقع ال يضيؼ أم نصر مف شأنو أف يحكؿ مؿ المحكـ إلى
قضاء ،فقرار الحكـ يعتبر قضاء قبؿ إضافة أمر التنفيذ ،كىناؾ الك ير مف المصطمحات التي
نص مييا التشريع تدؿ مى الط بيعة القضائية لحكـ التحكيـ ،م ؿ استخداـ مصطمحات حكـ
التحكيـ كالنزاع كالخصكـ إلى غير ذلؾ مف المصطمحات التي تستخدـ بشأف األ ماؿ القضائية،
كذلؾ يتمتع حكـ التحكيـ بحجية األمر المقضي بو ،كلك قبؿ صدكر األمر بتنفيذه.
خبلصة القكؿ أف التحكيـ يعد قضاء ،كحكـ المحكميف مبلن قضائيان ،كلك كاف المحكـ
مفكضان بالحكـ كفقان لقكا د العدؿ كاإلنصاؼ ،كقد ا تبرت محكمة التمييز األردنية خصكمة

()1

أنصار ىذا الرأم  :كالي ،فتحي ( .)1980مبادئ قانكف القضاء المدني ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط ،5
ص73؛ السرحاف ،بد العزيز (دكف سنة نشر ) .مبادئ القانكف الدكلي العاـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

ط ،2ص 515؛ رضكاف ،أبك زيد ( .)1981األسس العامة في التحكيـ التجارم الدكلي ،دار الفكر العربي،
القاىرة ،ط ،1ص.33
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التحكيـ في مستكل خصكمة القضاء ،إذ قضت بأف الحقكؽ ال تككف محؿ مناز ات جدية إال في
خصكمات مى شكؿ قضايا معركضة مى المحاكـ أك المحكميف(.)1
الفرع الثالث :النظرية المختمطة:
يرل أصحاب ىذه النظرية أف التحكيـ ىك نظاـ مختمط ،ألنو يبدأ باتفاؽ ـ يصير إجراء
ـ ينتيي بقضاء ىك قرار التحكيـ ،إف ىذا التفسير منطقي نك ان ما ،كلكف ال ينفي الصفة
القضائية لنظاـ التحكيـ ،كالكاقع أف الحكـ القضائي يمكف أف يبدأ باتفاؽ

(اتفاؽ مى المحكمة

المختصة) كىك دائمان يمر بمرحمة اإلجراءات ـ ينتيي بقضاء ،إف التحكيـ لو طبيعة مختمطة،
فيك قد بالنظر إلى الكجكه التي تشتؽ مف أصؿ التحكيـ كىك العمؿ اإلرادم لؤلطراؼ ،كىك
قضاء بالنظر إلى ككف اؿحكـ الصادر يمزـ األطراؼ بقكة غير القكة الممزمة لمعقد(.)2
قضاء محضان فيك
كذلؾ يرل أصحاب ىذه النظرية أف التحكيـ ليس اتفاقان محضان كال
ن
نظاـ يمر بمراحؿ متعددة يتخذ طابعان مختمفان في كؿ مرحمة ،فيك في أكلو اتفاؽ كفي كسطو
إجراء كفي آخره حكـ ( ،)3كانتقد بعض الفقو ىذه النظرية القكؿ بأف التحكيـ ذك طبيعة مختمطة،
فم ؿ ىذا التعبير يعتبر بم ابة ا تراؼ بالعجز كمحاكلة لميركب مف مكاجية الحقيقة بأبعادىا
المتعددة(.)4
الفرع الرابع :النظرية المستقمة:

()1

()2
()3
()4

تمييز حقكؽ رقـ ( )86/845لسنة  1989ـ ،منشكر في مجمك ة المبادئ القانكنية لمحكمة التمييز األردنية،
نقابة المحاميف ،ج ،7ؽ ،1ص.717
انظر :البطاينة ،امر فتحي ( .)2008دكر القاضي في التحكيـ التجارم الدكلي ،دار ال قافة ،ط ،1ص.46
شفيؽ ،محسف ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.73

راشد ،سامية ( .)1984التحكيـ في العبلقات الدكلية الخاصة ،الكتاب األكؿ ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
ط ،1ص.70
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التحكيـ أداة متميزة لحؿ المناز ات بيف األفراد ،فالعقد ليس جكىر التحكيـ ،بدلي ؿ أنو ال
يكجد في التحكيـ اإلجبارم ،كذلؾ المحكميف ال يعينكف دائمان باتفاؽ األطراؼ ،فمف الممكف
تعيينيـ مف قبؿ المحكمة المختصة ،أك مف مراكز التحكيـ ،كالتحكيـ ظير في المجتمعات
القديمة قبؿ القضاء ،كنشأ نشأة مستقمة نو ،كاستمر قائمان بعد ظيكر القضاء ألنو يمبي حا جة
اجتما ية مختمفة ال يحققيا القضاء ،كلذا فإنو إذا كاف ما ييـ القاضي ىك إنزاؿ حكـ القانكف،
كما ييـ المحكـ ىك فيـ المصالح االجتما ية كاالقتصادية المتناز ة ،ليذا فإنو يككف مفكضان
بالصمح فبل يحكـ طبقان لقكا د القانكف كانما طبقان لقكا د العدالة التي يراىا أك ر مبلئمة لمصالح
الطرفيف(.)1
يختمؼ التحكيـ ف القضاء في بنائو الداخمي ،إذ يتكلى قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية
تنظيـ القضاء المدني ضكيان كاجرائيان ف طريؽ قكا د امة مجردة ،بينما المحكـ شخص
مفكض مف الطرفيف لحؿ النزاع القضائي لممحاكـ المختمفة ،فطريؽ القضاء ىك

طريؽ إجرائي

اـ لحماية الحقكؽ يخضع لقكا د مجردة ،في حيف يعتبر التحكيـ طريقان خصكصيان مفصبلن
كاجرائيان لمفصؿ في نزاع معيف(.)2
كنظ انر لكجكد دة نظريات ك دة آراء ك دـ الكصكؿ إلى نقطة التقاء ،كنظاـ مكحد لنظاـ
التحكيـ بصفة تميزه ف غيره ،يجدر بنا حصر العناصر

ذات الطابع اإلرادم (التعاقدم)

كتمييزىا ف العناصر ذات الطابع القضائي ،بحيث يمكف في المحصمة تحديد مدل تداخؿ كؿ
مف العناصر التعاقدية كالقضائية في تككيف نظاـ التحكيـ كا طائو طبيعتو الذاتية كالمستقمة،
تميزه ف غيره.
طبيعتو الخاصة التي ّ
()1

()2

راغب ،كجدم ( .)1998ىؿ التحكيـ نكع مف القضاء؟ مجمة العمكـ القانكنية ،جامعة يف شمس ،العدد
األكؿ ،السنة العشركف ،ص.135

راغب ،كجدم ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.137
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فمف غير الممكف النظر إؿ ل التحكيـ كعقد ،فالعقد ال يحسـ النزاع ،كذلؾ ليس جكىر
التحكيـ ،بدليؿ دـ كجكده في التحكيـ اإلجبارم ،فإذا ا تبرنا أف التحكيـ يتسـ بالصبغة
الرضائية ،فبل يمكف أف تنسحب ىذه الصفة إلى حكـ التحكيـ الصادر في النزاع ،كذلؾ النظرية
القضائية ،ال تتفؽ كطبيعة التحكيـ ،أل ف القضاء سمطة امة مف سمطات الدكلة ،ال يتكالىا إال
القاضي ،فالمحكـ ال يتمتع بما يتمتع بو القاضي مف سمطة كتكقيع غرامات مى الخصكـ أك
الشيكد ،كالتحكيـ يتقيد دائمان بالقانكف ،كما ىك األمر في التحكيـ بالصمح ،مى كس القاضي
الذم يمتزـ دائمان بتطبيؽ القانكف.
المحكـ ال يستند إلى ما يد ـ القاضي مف حصانة كدكاـ كاستقرار ،فإذا اختير لحؿ نزاع
ؼ
فقد ال يختار لحؿ نزاع آخر حتى لك كاف يؤدم ممو في إطار ىيئة تحكيـ دائمة ،كما أف حجية
الحكـ الصادر كقكتو التنفيذية تختمؼ ف حجية الحكـ القضائي كقكتو التنفيذية ،فيك ال يتمتع
بما يتمتع بو حكـ القضاء مف قكة تنفيذية ،فالحجية تحكؿ دكف رفع د كل بطبلف أصمية لمحكـ
القضائي ،بينما يجكز رفع د كل بطبلف حكـ التحكيـ.
كما أف حجية الحكـ القضائي متعمقة بالنظاـ العاـ ،بينما يستطيع أطراؼ التحكيـ االتفاؽ
مى إ ادة التحكيـ أماـ ىيئة التحكيـ ،بعد الؼصؿ فيو ،بينما ال يمكف ذلؾ في الحكـ القضائي،
كنحف ال ننفي كجكد العديد مف أكجو الشبو بيف أحكاـ التحكيـ كأحكاـ القضاء ،إال أف ىذا
التشابو ال يجيز لنا أف نعتبر التحكيـ نظاـ قضائي ،ألف ىناؾ أكجو اختبلؼ بينيما ،كاذا كاف
التحكيـ ال يككف إال باتفاؽ فيما بيف أطرافو  ،فإف ىذا األمر ال يعني مى اإلطبلؽ أف التحكيـ
مجرد قد أك نظاـ تعاقدم.
كفي النياية نرل أف التحكيـ أداة متميزة لحؿ المناز ات ،فيو اتفاؽ ،كفيو قضاء ،كفيو ما
يميزه نيما ،فمو طبيعتو الخاصة كذاتيتو المستقمة التي تختمؼ ف العقكد ،كما يفترؽ ف أحكاـ
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القضاء ،فيك قائـ بذاتو ،مستقؿ بكظيفتو كبنائو الداخمي ،فيك أداة متميزة لحؿ المناز ات بطريقة
سمسمة كسيمة.
المطمب الثاني :مشروعية التحكيم:
التحكيـ في الشريعة اإلسبلمية جائز بالكتاب كالسنة ،فالقرآف الكريـ شرؼ نظاـ التحكيـ
في العديد مف اآليات منيا قكلو تعالى

 :

اَل اَل اَل ِّب اَل اَل ُي ْؤ ُي اَلو اَل ٰىَّت ُي اَل ِّب ُي واَل فمياَلا اَل اَل اَل اَل ْؤيَناَل ُي ْؤم ُي ٰىَّتُث

اَل اَلَيدُي ا َأ ْؤ ُي ْؤم اَل اَل ًجا ٰىَّتما قاَلضاَل ْؤيتاَل اَل ي ُي اَل لِّب ُيم ا ت اَل ْؤ لميًا ﴿﴾٦٥
اَل ٰىَّتا ُيا اَلو ْؤل اَل َأ ٰىَّت ُي اَلو ل ُّس ْؤ ۚ فاَلا ْؤو اَلجا ُيا واَل فاَلا ْؤ ُي ْؤ اَليْؤَناَل ُي ْؤم َأ ْؤ َأ ْؤا ْؤ اَلاَنْؤ ُي ْؤم ۖ  اَل ا ْؤو ُي ْؤ ْؤ اَلاَنْؤ ُي ْؤم
ِإ
ِإ
اا ُي ُّس ا ْؤ ُيم ْؤق
اَل ﴿.)2(﴾٤٢
فاَللاَل ْؤ اَل ُي ُّس واَل اَلش ْؤيئًا ۖ  اَل ا ْؤو اَل اَل ْؤ اَل فاَلا ْؤ ُي ْؤ اَليْؤَناَل ُي ْؤم ِب ْؤق ْؤ ط ۚ ا ٰىَّتو ٰىَّت اَل
ِإ
ِإ
 ،)1(كؽ

كمف السنة النبكية الشريفة ،أتى أبا شريج رسكؿ اهلل

:

كؿق تعالى
ػ ػ

 أف قكمي إذا اختمفكا في شيء

فأتكني ،فحكمت بينيـ فرضي ني الفريقاف ،فقاؿ رسكؿ اهلل  :ما أحسف ىذا(.)3
ْ
أما ف مكقؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية مف التحكيـ ،فيك مكضع خبلؼ ،فقاؿ بعضيـ :
و
قاض فبل يجكز التحكيـ ،أما إذا لـ يكف ىناؾ قاض فإف في المسألة
إف كاف في البمد

قكليف:

منيـ مف قاؿ :إف لـ يكف في البمد قاض جاز التحكيـ قكالن كاحدان ،كقد لخص النككم اآلراء فقاؿ :
كلك حكـ خصماف رجبلن في غير حد هلل تعالى جائز مطمقان ،كفي قكؿ  :ال يجكز ،كقيؿ بشرط
دـ كجكد قاض في البمد ،كقيؿ يختص بماؿ دكف قصاص كنكاح كنحكىما(.)4

()1
()2
()3
()4

سكرة النساء ،اآلية .65
سكرة المائدة ،اآلية .42
مشار إليو في :العظمي ،محمد ضياء ( .)1978أحكاـ النبي ،دكف دار نشر ،ص.676

شياب الديف بف أبي إسحاؽ المعركؼ بابف أبي الدـ الحمكم (دكف سنة نشر) .أدب الفقياء ،تحقيؽ د .محمد
كىبي الزحيمي ،المجمع العممي ،ص.139-138
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كفي مجمة األحكاـ العدلية المأخكذة مف المذىب الحنفي ،تضمف باب التحكيـ فييا المكاد
المشرع األردني قانكنان جديدان لمتحكيـ
مف ( ،)1()1851-1841كفي األردف كضع
ّ

()2

الذم ألغي

بمكجبو العمؿ بقانكف التحكيـ رقـ ( )18لسنة 1953ـ(.)3
المطمب الثالث :عطقة التحكيم بقضاء الدولة:
إف التحكيـ سابؽ في نشأتو مى القضاء العادم لمدكلة ،كيقكؿ د  .أحمد أبك الكفا بيذا
الخصكص " :إف القانكف الطبيعي ىك الذم فرض التحكيـ مى اإلنساف ،كفرضتو ميو الطبيعة
منذ األزؿ ،كقبؿ نشكء الدكلة ،فالتحكيـ إذف كاف ىك طريؽ العدؿ األكؿ لئلنساف يحقؽ بمقتضاه
األمف كالسبل ـ في المجتمع ،فميس بغريب أف يفرض مى الدكؿ بعد أف فرض مى اإلنساف،
سنتو لنا الطبيعة ( ،)4فالتحكيـ كجد كصكرة مف صكر العدالة كىك أسبؽ في
كالتحكيـ ىك قضاء ّ
الكجكد مف دالة الدكلة.
كفي ىذا المطمب سأتناكؿ أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف التحكيـ كالقضاء العادم لمدكلة،
كمف ـ أبيف مدل تأ ير التحكيـ كالقضاء مى بعضيما بعضان ،كذلؾ في فر يف.

()1
()2
()3
()4

حيدر ،مي (دكف سنة نشر) .درر الحكاـ ،شرح مجمة األحكاـ ،مكتبة النيضة العربية ،بيركت ،ص.702
المشرع األردني قانكف التحكيـ رقـ ( )31لسنة 2001ـ.
أصدر
ّ
بمكجب المادة ( )55مف قانكف التحكيـ رقـ ( )31لسنة 2001ـ تـ إلغاء ىذا القانكف.
أبك الكفا ،أحمد ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.16

35

الفرع األول :أوجو التشابو واالختطف بين التحكيم والقضاء العادي لمدولة:
سأبحث أكالن أكجو التشابو بيف التحكيـ كالقضاء العادم لمدكلة ،ك انيان أكجو االختبلؼ
بينيما.
أوالً :أوجو التشابو بين التحكيم والقضاء العادي لمدولة:
قضاء حقيقيان ،أم جية قضائية يسعى إلييا األشخاص بمحض إرادتيـ،
يعد التحكيـ
ن
كيطرحكا ن از يـ مى مجرد أشخاص ادييف ليفصمكا بو ( .)1كباتفاؽ التحكيـ يحؿ قضاء التحكيـ
محؿ قضاء الدكلة في حماية الحقكؽ ،كيككف إلزاميان شأنو شأف قضاء الدكلة(.)2
قضاء خاصان – إال أنو يشبو القضاء العادم لمدكلة ،فمف ناحية أف
كالتحكيـ – كاف كاف
ن
كبلن مف القضاء كالتحكيـ يفصؿ في المناز ات بيدؼ تحقيؽ العدالة  .كما أف القا دة األساسية
في القانكف أف حكـ التحكيـ يخضع لذات الشكؿ المقرر لؤلحكاـ القضائية مف حيث صدكر حكـ
المحكميف باسـ السمطة العميا لمببلد كا تبار حكـ التحكيـ كرقة رسمية شأنو شأف األحكاـ التي
تصدر ف القضاء العادم(.)3
كمف ناحية أخرل ،فإف قضاء الدكلة كالتحكيـ يتشابياف مف حيث اآل ار التي يرتبيا
الحكـ القضائي كحكـ التحكيـ كمنيا؛ حجية األمر المقضي

بو ،كالقكة التنفيذية لحكـ

المحكميف(.)4
كما أنيما يتشابياف مف حيث احتراـ المبادئ األساسية لمتقاضي؛ ألف ىذه المبادئ مف
النظاـ العاـ ،فيجب م ار اتيا مف قبؿ المحكميف ،كتمم ؿ في :احتراـ حقكؽ الدفاع ،كالمداكلة قبؿ

()1

أبك الكفا ،أحمد ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.54

()2

فيمي ،راغب ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.162

()4

ىندم ،أحمد ( ،)2001تنفيذ أحكاـ المحكميف ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،ط ،1ص.38

()3

فيمي ،راغب ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.164
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إصدار الحكـ ،كاحتراـ القكا د القانكنية المتعمقة بإجراءات سير المناز ة ( ،)1كبالتالي يشبو قضاء
التحكيـ قضاء الدكلة في ىذه الناحية.
المشرع األردني في قانكف التحكيـ احتراـ المبادئ األساسية لمتقاضي ،كتنص
كقد أكجب
ّ
المادة ( )25مف ىذا القانكف مى أف" :يعامؿ طرفا التحكيـ مى قدـ المساكاة ،كتييئ لكؿ منيما
فرصة كاممة كمتكافئة لعرض د كاه أك دفا و".
ثانياً :أوجو االختطف بين التحكيم والقضاء العادي لمدولة:
التحكيـ يقكـ أساسان مى مبدأ سمطاف اإلرادة ،أم أنو يجب أف يككف إلرادة أطراؼ النزاع
شأف فيو ،كىك مف ىذه الناحية يختمؼ ف قضاء الدكلة ،ألف االلتجاء إلى القضاء العادم لمدكلة
حؽ اـ يستعممو الخصـ دكف حاجة إلى الحصكؿ مى مكافقة مف خصمو أك االستناد إلى نص
خاص(.)2
ىناؾ اختبلفات جكىرية بيف التحكيـ كالقضاء العادم لمدكلة تتم ؿ في:
 .1أف القضاء سمطة امة مف سمطات الدكلة يباشرىا القاضي بيدؼ تحقيؽ سيادة القانكف
مى المناز ات ،أما التحكيـ فيرمي إلى تحقيؽ كظيفة اجتما ية كاقتصادية متميزة ىي
التعايش السممي بيف أطراؼ النزاع في المستقبؿ فضبلن ف العدالة(.)3
 .2القضاء تحؾمو قكا د امة مجردة مكضك ة سمفان ألم نزاع ،أما التحكيـ فيك يتشكؿ في كؿ
حالة مى حدة حسب المقتضات الخاصة بكؿ نزاع(.)4

()1

يسى ،جبلؿ محمد ( ،)1996القكا د التي تطبقيا المحكمة مى مكضك ات المناز ات الخاصة الدكلية،
رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،ماف ،ص.44

()2

أبك مغمي ،كالجيني ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.275

()4

فيمي ،كجدم ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.128

()3

فيمي ،كجدم ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.135
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 .3أف القضاء العادم لمدكلة يختص بالنظر في جميع المناز ات ،إال ما است نى منيا م ؿ
أ ماؿ السيادة ،أما التحكيـ فبل يجكز المجكء إليو إال في المسائؿ التي يجكز فييا الصمح،
كبالتالي ىناؾ بعض المناز ات ال يجكز التحكيـ فييا م ؿ المناز ات المتعمقة بالنظاـ العاـ
أك بالحا لة المدنية لمفرد ( .)1كفي ذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية بأنو  " :أجازت المادة
( )9مف قانكف التحكيـ في المسائؿ التي يجكز فييا الصمح ،كحيث أف الحقكؽ العمالية التي
يطالب بيا ال امؿ بعد انتياء ممو يممؾ حؽ التصرؼ بيذه الحقكؽ كالمصالحة مييا،
فإف المجكء إلى التحؾ يـ ال يحرمو مف حقكقو العمالية ،كحيث أف الجية المد ى مييا
تقدمت بطمب لرد الد كل قبؿ الدخكؿ في األساس لتمسكيا بشرط التحكيـ الكارد في قد
العمؿ ،لذا يككف الحكـ بعد األخذ بشرط التحكيـ الذم أ ارتو المد ى مييا يخالؼ الشرط
الكارد في قد العمؿ مكضكع الد كل ،كباؿتالي يخالؼ حكـ القانكف"(.)2
 .4إف أحكاـ القضاء العادم لمدكلة ليا حجية مطمقة يحتج بيا مى الكافة ،أما أحكاـ التحكيـ
ال يتعدل أ رىا أطراؼ النزاع.
 .5إف أ ضاء القضاء العادم لمدكلة ال يتـ اختيارىـ بكاسطة أطراؼ النزاع كال يممككف زليـ
أك ردىـ إال ف طريؽ نظاـ دـ الصالحية كنظاـ رد القضاة أك مخاصمتيـ ،في حيف أف
المحكميف يتـ اختيارىـ مف قبؿ أطراؼ النزاع ،كما يممككف زليـ أك تنحيتيـ ف نظر
النزاع(.)3

()1

()2
()3

بد المجيد ،منير

( ،)1995قضاء التحكيـ في مناز ات التجارة الدكلية ،دار المطبك ات الجامعية،

اإلسكندرية ،ط ،1ص.145
تمييز حقكؽ رقـ ( 2009/3658ىيئة خماسية) ،تارمخ  ،2010/4/20منشكرات مركز دالة.

ناصؼ ،حساـ الديف ( ،)1999قابمية محؿ النزاع لمتحكيـ في قكد التجارة الدكلية ،دار النيضة العربية،

القاىرة ،ط ،1ص.44
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 .6إذا كاف حكـ التحكيـ باطبلن يككف لمقاضي الحكـ ببطبلنو ،أما القاضي فبل يبطؿ حكمو إال
بحكـ صادر ف محكمة أ مى درجة(.)1
يتضح لنا أف ىناؾ اختبلفات جكىرية بيف قضاء الدكلة كالتحكيـ ،مع ذلؾ فإنيما يعداف
قضاءاف متكازناف ،كىناؾ أكجو ك يرة لمتعاكف بينيما مف خبلؿ مسا دة كمؤازرة قضاء الدكلة
لمتحكيـ ،فم بلن المحكـ يحتاج إلى تعاكف القاضي في المسائؿ التي يختص بيا القضاء كحده م ؿ
الفصؿ في المسا ئؿ المستعجمة كتكقيع الحجز التحفظي مى أمكاؿ أحد أطراؼ النزاع المكجكدة
تحت يده ،كفي مقابؿ مسا دة قضاء الدكلة ال بد مف تدخؿ ىذا القضاء بالرقابة مى أ ماؿ
المحكميف سكاء أكانت رقابة سابقة مى صدكر حكـ التحكيـ ،أـ كانت رقابة الحقة مى صدكره.
الفرع الثاني :مدى تأثير التحكيم والقضاء عمى بعضيما بعضاً:
التحكيـ لو صفتاف؛ األكلى  :ىي الصفة التعاقدية ،حيث أف مبدأ سمطاف اإلرادة يمعب
دك انر بار انز مف حيث لجكء أطراؼ النزاع إلى التحكيـ منو إلى قضاء الدكلة ككسيمة لفض
المناز ات ،ككذلؾ اختيارىـ القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع ك مى إجراءاتو .كالصفة
ال انية :ىي الصفة القضائية ،بالنظر إلى مسا دة كمؤازرة قضاء الدكلة لمتحكيـ ،خاصة ندما
يمجأ أطراؼ النزاع إلى قضاء الدكلة ليضفي مى حكـ التحكيـ القكة التنفيذية ،إذ يتحكؿ التحكيـ
إلى مؿ قضائي(.)2
كمف ىنا يتضح لمباحث التأ ير الـ تبادؿ بيف التحكيـ كالقضاء ،كىك ما يطمؽ ميو بعض
()3

الفقو القانكني

()1

التحكيـ المختمط.

أبك مغمي ،كالجيني ،مرجع سابؽ ،ص.276

()2

شحاتة ،محمد نكر (دكف سنة نشر ) ،النشأة االتفاقية لمسمطات القضائية لممحكميف ،دار النيضة العربية،

()3

فيمي ،كجدم ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.166

القاىرة ،ط ،1ص.166-145
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كسيظؿ التحكيـ كالقضاء نظاماف يقكماف بدكرىما في حؿ المناز ات ،ألف كبلن منيما
يرتكز مى إشباع حاجة اجتما ية قائمة كمختمفة ف األخرل ،كلذلؾ ال أرل المفاضمة بيف
التحكيـ كالقضاء  ،كبالتالي التمييز بينيما ،ألنو ال مجاؿ لممفاضمة ما بينيما ،فالقضاء ىك سمطة
امة ،كالتحكيـ مصدره اتفاؽ أطراؼ النزاع.
كفي ذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية بأف  " :األصؿ في فض الن از ات بشكؿ اـ ىك
مف اختصاص المحاكـ بأنكا يا ،كاف المجكء إلى المحاكـ ىك حؽ لكؿ شخص سكاء أكاف طبيعيان
أك ا تباريان ،كأف ىذا الحؽ مصكف بالمادة ( )101مف الدستكر ،كأف السمطة القضائية ىي سمطة
امة"(.)1

()1

تمييز حقكؽ رقـ ( 2005/10ىيئة خماسية) ،تاريخ  ،2005/6/16منشكرات مركز دالة.
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انفصم انثبنث
انمبنىن انمختص بحكم اتفبق انتحكيم ومىضىعه
وإجراءاته
األصؿ في أم د مف العقكد أف يككف خاضعان لقانكف معيف ينظمو ،مف شركط انعقاده
ابتداء كحتى تنفيذ ما يترتب ميو مف التزامات يحترميا كبل الطرفيف بمكجب ىذا القانكف.
ن
كال يشذ اتفاؽ التحكيـ التجارم الدكلي ف ىذا األصؿ ،كاف كاف ىناؾ مف ينادم
بكجكب زلو ف كؿ قانكف كاسناده بكميتو إلى إرادة المتعاؽ

ديف لتككف ىي المصدر الكحيد

لبللتزاـ الذم يتضمنو(.)1
فبل مفر تبعان لذلؾ مف أف يرتبط اتفاؽ التحكيـ بتشريع معيف ،قد يككف قانكنان كطنيان ،أك
اتفاقية دكلية ،إال أف االتفاقيات الدكلية قمما تعنى بالمسائؿ المتعمقة باتفاؽ التحكيـ لصعكبة بمكغ
التكحيد التشريعي في شأ نيا ،فإذا كجدت القا دة المادية المكحدة فبل محؿ لتنازع القكانيف في
نطاقيا ،كاذا اشتممت االتفاقية مى قا دة إسناد مكحدة كجب إ ماليا ،أما في غير ىذا الفرض،
فإف التنازع بيف القكانيف يككف أم انر ال بديؿ نو ،كيتعيف تبعان لذلؾ تعييف القانكف الكاجب
التطبيؽ(.)2
أـ ا فيما يتعمؽ بالقانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع ،فالقاضي ال يجد صعكبة
في معرفتو ،ألنو يقكـ بتطبيؽ النصكص القانكنية لمدكلة التي يستمد منيا سمطتو ،كيترتب مى
ذلؾ تطبيؽ القانكف أك قكا د القانكف الدكلي الخاصة بتنازع القكانيف لتمؾ الدكلة.
حيث يتخصص القاف كف الدكلي الخاص بتنظيـ العبلقات بيف األفراد ذات الصبغة
الدكلية ،تمؾ الصبغة التي تمحؽ العبلقة القانكنية إذا كاف أحد ناصرىا ،سكاء أحد أطرافيا أـ
()1
()2

شفيؽ ،محسف ،مرجع سابؽ ،ص.210
شفيؽ ،محسف ،مرجع سابؽ ،ص.211
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مكضك يا (محميا) أـ سببيا أجنبيان ،كلعؿ أىـ مكضك ات ىذا القانكف ما اصطمح مى تسميتو
بتنازع القكانيف ،كالذم تتركز كظيفتو األساسية في تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ مى العبلقة
القانكنية ذات العنصر األجنبي كيتـ ذلؾ ادة مف خبلؿ ما يسمى بقكا د اإلسناد أك قكا د تنازع
القكانيف(.)1
أما المحكـ فإنو يستمد سمطتو مف اتفاؽ التحكيـ ،أم إرادة الطرفيف التي تحدد ما يتعمؽ
بالتحكيـ كما ىك القانكف الكاجب التطبيؽ مى النزاع.
في ضكء ما سبؽ ،سأقسـ ىذا الفصؿ إلى بل ة مباحث ،ىي:
المبحث األكؿ :القانكف المختص بحكـ اتفاؽ التحكيـ.
المبحث ال اني :القانكف المختص بمكضكع اتفاؽ التحكيـ.
المبحث ال الث :القانكف المختص بإجراءات التحكيـ.
المبحث األول
القانون المختص بحكم اتفاق التحكيم
تنص المادة السابعة مف القانكف النمكذجي لمتحكيـ التجارم الدكلي

()2

مى أف اتفاؽ

التحكيـ ىك " :اتفاؽ بيف الطرفيف مى أف يحيبل إلى التحكيـ جميع أك بعض المناز ات المحددة

()1

()2

اليداكم ،حسف ( .)2008القانكف الدكلي الخاص ،تنازع القكانيف ،دار ال قافة ،ماف ،ط  ،1اإلصدار ال امف،
ص.60
القانكف النمكذجي لمتحكيـ التجارم الدكلي كالمعركؼ بقانكف اليكنستراؿ النمكذجي لمتحكيـ التجارم الدكلي ،تـ
إصداره مف قبؿ لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم في

 21يكنيك سنة 1985ـ ،حيث ينطبؽ ىذا القانكف

مى التحكيـ التجارم الدكلي مع م ار اة أم اتفاؽ نافذ مبرـ بيف الدكلة المعنية كأية دكلة أخرل ،حث ينظـ

ىذا القانكف كؿ ما يتعمؽ باتفاؽ التحكيـ التجارم الدكؿ
ص.83-78

م .لمتفصيؿ انظر  :سامي ،فكزم ،مرجع سابؽ،
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التي نشأة أك قد تنشأ بينيما بشأف بلقة قانكنية محددة ،تعاقدية كانت أكغير تعاقدية ،كيجكز أف
يككف اتفاؽ التحكيـ في صكرة شرط تحكيـ كارد في قد أك في صكرة اتفاؽ منفصؿ".
فيذا االتفاؽ ال يخرج ف إطار أم اتفاؽ ،فيك تعبير ف إرادتيف تراض ات مى أف تككف
كسيمة تسكية المناز ات التي نشأت أك قد تنشأ بينيما ىي التحكيـ.
كؽد ّرؼ القانكف المصرم التحكيـ رقـ ( )27لسنة  1994في المادة العاشرة منو مى
أنو " :اتفاؽ الطرفيف مى االلتجاء لتسكية كؿ أك بعض المناز ات التي نشأت أك قد تنشأ بينيما
بمناسبة بلقة قانكنية معينة قدية كانت أك غير قدية".
المشرع األردني تعريؼان التفاؽ التحكيـ ،كانما الج صكر ق في المادة
في حيف لـ يتناكؿ
ّ
( )11مف قانكف التحكيـ.
كجاء تعريؼ اتفاؽ التحكيـ في اتفاقية ّماف العربية لمتحكيـ منسجمان مع ما سبؽ ،حيث
نصت المادة األكلى مف االتفاقية المذككرة مى أف" :اتفاؽ التحكيـ ىك اتفاؽ األطراؼ كتابةن مى
ّ
المجكء إلى التحكيـ سكاء قبؿ نشكء النزاع أك بعده"(.)1
يأخذ اتفاؽ التحكيـ التجارم صكرت اف ،فيك إما اتفاؽ الحؽ لقياـ النزاع

(المشارطة)،

كالصكرة األخرل ال ينتظر فيو األطراؼ نشكب النزاع كانما يتـ النص في العقد أك في اتفاؽ
الحؽ لمعقد مى أف يككف التحكيـ ىك كسيمة تسكية المناز ات بينيـ (شرط التحكيـ )( .)2ككذلؾ
قد يكتفي العقد باإلحالة إلى أحكاـ قد نمكذجي أك اتفاقية دكلية أك أم ك يقة تػتضمف شرط
التحكيـ ،دكف أف يرد شرط التحكيـ في العقد األصمي ،كىذا ما نص ميو قانكف التحكيـ األردني
في المادة (/10ب).
()1

()2

اتفاقية ّماف العربية لمتحكيـ التجارم التي حررت في مدينة ماف سنة
الدكؿ العربية.
انظر تفصيبلن :الز بي ،محمد ،مرجع سابؽ ،ص.63-59

1987ـ ككقعت مييا دد مف
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ك ميو ،سيـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف؛ يتناكؿ المطمب األكؿ المسائؿ المتعمقة
باتفاؽ التحكيـ كالقانكف الذم يحكميا ،كسكؼ يتناكؿ المطمب ال اني تشكيؿ ىيئة التحكيـ كالقانكف
الذم تخضع لو.
المطمب األول :القانون الذي يحكم المسائل المتعمقة باتفاق التحكيم:
ي كر في ىذا الصدد تساؤالن مفا ده :ما القانكف الكاجب التطبيؽ مى المسائؿ المتعمقة
باتفاؽ التحكيـ؟ لئلجابة مى ىذا التساؤؿ ،نقكؿ  :أف ىذه المسائؿ تخضع لقانكف اإلرادة ،كىك
القانكف الذم يختاره المتعاقدكف ،حيث أنو مبدأ سائد في التحكيـ التجارم الدكلي ،كما أكدتو أيضان
كؿ االتفاقيات الدكلية الت م تنظـ التحكيـ م ؿ اتفاقية جنيؼ سنة

1961ـ( ،)1كاتفاقية ّماف

العربية لمتحكيـ التجارم الدكلي ،كال تخضع إرادة األطراؼ في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ
ألية قيكد إال ما يتعمؽ منيا بالنظاـ العاـ الدكلي(.)2
إف دراسة المسائؿ المتعمقة باتفاؽ التحكيـ تػتػطمب مف ا لباحث أف يقكـ بدراسة الشركط
المكضك ية لصحة اتفاؽ التحكيـ ك بياف القانكف الكاجب التطبيؽ مييا ،ككذلؾ الشركط الشكمية
لصحة اتفاؽ التحكيـ كبياف القانكف المطبؽ مييا ،كذلؾ في فر يف:
الفرع األول :الشروط الموضوعية في اتفاق التحكيم:
ال بد لصحة اتفاؽ التحكيـ أف تككف الشركط المكضك ية متكفرة ،كىذه الشركط تتم ؿ
في التراضي ،كأف يرد ىذا االتػفاؽ مى محؿ جائز قانكنان ،كأف يككف السبب مشرك ان(.)3

()1

()2
()3

المعاىدة األكركبية لمتحكيـ التجارم الدكلي

المبرمة في جنيؼ سنة 1961ـ ،حيث تعد مف أىـ اتفاقيات

التحكيـ العالمية التي تعالج مكضك ات التحكيـ التجارم الدكلي.
شفيؽ ،محسف ،اؿمرجع اؿسابؽ ،ص.213

بريرم ،محمكد مختار أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.45
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حيث يعد التراضي أكؿ شرط مكضك ي لصحة اتفاؽ التحكيـ ،كيعني تطابؽ إرادتيف في
ترتيب آ ار قانكنية تبعان لمضمكف االتفاؽ ( ،)1فبل بد أف يطابؽ اإليجاب قبكالن الختيار التحكيـ
كسيمة لحسـ المناز ات التي ت كر بيف طرفي العبلقة ،فيجب أف تتقابؿ إرادة طرفي االتفاؽ مى
اتخاذ التحكيـ كسيمة لفض النزاع الناشئ أك الذم سينشأ بينيما(.)2
باإلضافة إلى أف اتفاؽ التحكيـ سكاء كا ف شرطان أك مشارطة ،فإنو قد يخضع لقانكف
غير القانكف الذم يخضع لو االتفاؽ األصمي ،بالتالي يككف المرجع في كافة ما يتعمؽ بيذا
االتفاؽ لمقانكف الذم يخضع لو اتفاؽ التحكيـ ،كىك إما قانكف المكطف المشترؾ أك قانكف بمد
محؿ إبراـ االتفاؽ ،أك قانكف اإلرادة في حاؿ اتفاؽ الطرفاف مى ذلؾ(.)3
كالتراضي أيضان يخضع لقانكف اإلرادة ،كاال خضع لقانكف البمد الذم يصدر فيو حكـ
التحكيـ( ،)4كبما أف الرضا مف قبؿ طرفي االتفاؽ يعتبر شرطان مكضك يان لصحتو كينطبؽ ميو
المطبؽ مى اتفاؽ التحكيـ ،بالتالي فإف يكب التراضي
القانكف
ّ
الغبف الفاحش )

()5

(اإلكراه كالغمط كالتغرير مع

في ىذا االتفاؽ كنطاقو كتفسيره تككف محككمة بالقانكف الذم يحكـ اتفاؽ

التحكيـ كما يخضع لنفس قانكف السبب غير المشركع كجزاء دـ المشرك ية.
كالمبلحظ أف األحكاـ الفرنسية المتعمقة بالتحكيـ التجارم الدكلي كالتي صدرت بشأف
يكب اإل رادة "الغش كالخطأ " ال تستند إلى قانكف معيف أك حتى إلى القانكف الفرنسي كلكنيا
تستند إلى ادات كأ راؼ التجارة الدكلية(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

بريرم ،محمكد مختار أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.45
شفيؽ ،محسف ،المرجع السابؽ ،ص.174
انظر :المادة ( )1/20مف القانكف المدني األردني.
البطاينة ،امر ،المرجع السابؽ ،ص146؛ كالجداكم ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.4

نظمت المكاد مف ( )156-135مف القانكف المدني األردني األحكاـ الخاصة بيذه العيكب.
بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.82
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أما فيما يتعمؽ بالشرط المكضك ي ال اني كىك محؿ التحكيـ ،فيك يعني أف يككف النزاع
قاببلن لمتسكية بطريؽ التحكيـ ،حيث نصت المادة ( )9مف قانكف التحكيـ األردني مى أنو  " :ال
يجكز التحكيـ في المسائؿ التي ال يجكز فييا الصمح " ،كىك يقابؿ نص المادة ( )11مف قانكف
التحكيـ المصرم.
فكبل القانكنيف حددا محؿ التحكيـ بشكؿ كاضح ال لبس فيو ،حيث أكرد ا االست ناء مى
كبينا الحاالت التي ال يجكز فيىا المجكء إلى التحكيـ كما دا ىذه الحاالت يجكز
سبيؿ الحصرّ ،
فييا لؤلطراؼ المجكء لمتحكيـ كاتخاذه كسيمة لحؿ المناز ات المدنية التجارية التي ت كر بينيـ.
يقصد بمحؿ اتفاؽ التحكيـ ،مكضكع المناز ات التي يشمميا اتفاؽ التحكيـ كالتي ينص
مى حميا بطريؽ التحكيـ ،كفي بعض األحياف ال يتضمف االتفاؽ اإلشارة فقط إلى النزاع في
مكضكع معيف ،كأف يقاؿ إف الخبلفات التي ستنشأ بيف الطرفيف بالنسبة لنك ية البضا ة يصار
إلى حميا بالتحكيـ ،أك يقاؿ إف جميع المناز ات التي ستنسأ ف تنفيذ العقد يصار إلى حميا
بالتحكيـ ،ىذا في حالة كضع شرط التحكيـ في العؽد ،أما في حالة

دـ كجكد م ؿ ىذا الشرط،

فاتفاؽ التحكيـ "مشارطة التحكيـ" يتـ بعد نشكء الخبلؼ أك النزاع ،كفي ىذه الحالة يككف مكضكع
النزاع معركفان ،كيمكف تحديده بدقة( ،)1أك بشكؿ اـ دكف تفصيؿ أكجو النزاع(.)2
فمكضكع االتفاؽ أك محمو ي ير مسألتيف أساسيتيف ؛ المسألة األولى  :القابمية الشخصية
لمتحكيـ التي تتعمؽ بأىمية الدكؿ أك الدكلة التي تخضع لممجمك ات العامة كاألشخاص المعنكية
لمقانكف العاـ في االلتجاء إلى التحكيـ ،كىذه يحكميا القانكف الشخصي لمدكلة الطرؼ في االتفاؽ
أك الشخص المعنكم في القانكف العاـ ،كأيضان قانكف العقد األصمي المتضمف التفاؽ التحكيـ مع
()1
()2

سامي ،فكزم محمد ،المرجع السابؽ ،ص.126

تنص المادة ( )11مف قانكف التحكيـ األردني مى ضركرة تحديد مكضكع النزاع الذم يتـ حسمو بالتحكيـ
بمكجب مشارطة التحكيـ كاال ا تبر االتفاؽ باطبلن.
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م ار اة أف أىمية الدكلة كاألشخاص المعنكية في القانكف العاـ تع

د قا دة قانكف دكلي مادم،

المسألة الثانية  :القابمية المكضك ية التي تتعمؽ بمكضكع النزاع ،فإنيا تتحدد طبقان لمقانكف
المطبؽ مى اتفاؽ التحكيـ لممسألة المتنازع علييا إذا كانت تخرج ف نطاؽ العقد(.)1
أما بالنسبة لمشرط ال الث مف الشركط المكضك ية في اتفاؽ التحكيـ

 ،فيك السبب

المشركع ،حيث أنو ضركرم كالزـ لتككيف اتفاؽ التحكيـ أسكة بأم قد آخر ،فاتفاؽ األطراؼ
كيعد ىذا
يجد سببو في إرادتيـ في استبعاد طرح النزاع مى القضاء كتفكيض األمر لممحكميفّ ،
السبب سببان مشرك ان إال إذا بت أف المقصكد منو التيرب مف أحكاـ القانكف الذم

كاف سيطبؽ

في حاؿ طرح النزاع مى القضاء نظ انر لكجكد قيكد معينة يرغب األطراؼ في التخمص منيا (،)2
كىك ما يم ؿ حالة مف حاالت الغش نحك القانكف فيككف التحكيـ كسيمة غير مشرك ة يراد بيا
االستفادة مف حرية األطراؼ أك حرية المحكـ في تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ(.)3
ال يختمط السبب غير المشركع بالمحؿ غير الممكف أك غير المشركع ،فاألكؿ يقتضي
البحث ف إجابة السؤاؿ لماذا لجأ األطراؼ لمتحكيـ؟ أما ال اني فيتعمؽ بتحديد المكضكع المراد
تسكيتو بطريؽ التحكيـ كىؿ ىك مشركع أـ ال؟(.)4
فنظ انر لككف التحكيـ ىك طريؽ است نائي لحؿ المناز ات بيف األطراؼ ،فبل بد أف يككف
السبب مشرك ان ،حتى يحقؽ التحكيـ اليدؼ المرجك منو ،كأف ال يككف كسيمة لدل األطراؼ
لمتيرب مف الخضكع ألحكاـ القضاء.
الفرع الثاني :الشروط الشكمية في اتفاق التحكيم:

()1

بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص85؛ كالجداكم ،أحمد ،مرجع سابؽ ،ص.8

()2

رضكاف ،أبك زيد ،المرجع السابؽ ،ص.58

()4

الساب ،ص.58
بريرم ،محمكد مختار أحمد ،المرجع
ه

()3

رضكاف ،أبك زيد ،المرجع السابؽ ،ص.13
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تتم ؿ الشركط الشكمية في اتفاؽ التحكيـ بضركرة أف يككف اتفاؽ التحكيـ مكتكبان ،حيث
يعد اتفاؽ التحكيـ صحيحان في إطار المبادئ العامة إذا أبرـ حسب ما يتطمبو القانكف المحمي،
كىك في الغالب مكاف اإلبراـ ،أك القانكف الذم يحكـ المكضكع ،أك قانكف المكطف المشترؾ ،أك
قانكف الجنسية المشتركة لممتعاقديف(.)1
كقد ذىبت محكمة التمييز األردنية إلى  " :أف الشكمية المعتبرة ركنان في انعقاد التصرؼ
دكف تمؾ المفضية إلى إ باتو تخضع لقانكف المكضكع"(.)2
منص قانكف التحكيـ األردني في المادة ( )10منو" :يجب أف يككف اتفاؽ التحكيـ مكتكبان
كاال كاف باطبلن ،كيككف اتفاؽ التحكيـ مكتكبان إذا تضمنو مستند كؽ و الطرفاف أك إذا تضمنو ما
تبادلو الطرفاف مف رسائؿ أك برقيات ف طريؽ الفاكس أك التمكس أك غيرىا مف كسائؿ االتصاؿ
تعد بم ابة سجؿ االتفاؽ"(.)3
المكتكبة كالتي ّ
كما نصت المادة ( )12مف قانكف التحكيـ المصرم مى ذات النص األردني بأنو
"يجب أف يككف اتفاؽ التحكيـ ـ كتكبان كاال كاف باطبلن ،كيككف اتفاؽ التحكيـ مكتكبان إذا تضمنو
محرر كقعو الطرفاف أك إذا تضمنو ما تبادلو الطرفاف مف رسائؿ أك برقيات أك غيرىا مف رسائؿ
االتصاؿ المكتكبة".
تتحقؽ الكتابة كفقان لنص القانكنيف السابقيف إذا كرد شرط التحكيـ في رسائؿ أك برقيات
متبادلة بيف الطرفيف ،كيمتد ذلؾ إلى كؿ كسائؿ االتصاؿ المكتكبة كلكف يجب تحقؽ تبادؿ
اإليجاب كالقبكؿ بشأف التحكيـ ،فإذا أرسؿ طرؼ رسالة أك تمكس ،يتضمف رض االلتجاء إلى
التحكيـ في تسكية المناز ات التي قد ت كر بمناسبة العقد
()1
()2
()3

الذم يجرم التفاكض إلبرامو ،فيمزـ

بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص85؛ كالجداكم ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.5

تمييز حقكؽ رقـ  2005/889تاريخ  ،2005/10/6منشكرات مركز دالة.
انظر :قانكف التحكيـ المصرم رقـ  27لسنة 1994ـ.

:
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يعد قبكالن
صدكر قبكؿ الطرؼ اآلخر ،كاتصاؿ ىذا القبكؿ بعمـ الطرؼ األكؿ ،أما السككت فقد ّ
إذا كانت ىناؾ معامبلت جارية بيف األطراؼ ككاف التحكيـ شرطان فييا ،أك إذا تعمؽ األمر
بتحديد قد يتضمف شرط التحكيـ ،أك إبراـ قد جديد يحيؿ

إلى العقد السابؽ المتضمف لشرط

التحكيـ(.)1
كفي حاؿ كاف اتفاؽ التحكيـ يتـ بكساطة ككيؿ ،فيجب أف تككف الككالة مكتكبة ،كال بد
تخكؿ الككالة العامة الككيؿ سمطة إبراـ اتفاؽ تحكيـ أك كضع شرط
أف تككف الككالة خاصة فبل ّ
تحكيـ في العقد الذم تمت الككالة إلبرامو(.)2
الم طمب الثاني :القانون الذي يخضع لو تشكيل ىيئة التحكيم:
يخضع تشكيؿ ىيئة التحكيـ في األصؿ إلى إرادة األطراؼ كاتفاقيـ ،كقد حاكلت القكانيف
تنظيـ ىذا األمر مف خبلؿ النص مى ذلؾ في التشريعات الكطنية ،كمف ذلؾ ما نصت ميو
المادة ( )14مف قانكف التحكيـ األردني حيث جا ء فييا" :أ -تشكؿ ىيئة التحكيـ باتفاؽ الطرفيف،
مف محكـ كاحد أك أك ر ،فإذا لـ يتفقا مى دد المحكميف كاف العدد بلث ،ب-

إذا تعدد

المحكمكف كجب أف يككف ددىـ كت انر كاال كاف التحكيـ باطبلن " ،كيقابؿ نص ىذه المادة ما جاء
في المادة ( )10مف قانكف التحكيـ المصرم.
ىذا كترؾ القانكف األردني كالمصرم لؤلطراؼ الحرية في تشكيؿ ىيئة المحكميف ،إال أف
المشرع تدخؿ بنص آمر ،حيث اشترط في حاؿ تعدد المحكميف دكف تحديد لمعدد ،أف يككف العدد
ّ
بل ة ،كفي جميع األحكاؿ ،يجب أف يككف العدد كت انر.

()1
()2

بريرم ،محمكد مختار أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.59

العساؼ ،تماـ كدة ( .)2011إلزامية حكـ المحكـ ،بحث منشكر في مجمة دراسات الجامعة األردنية ،المجمد
 ،38العدد  ،1ص.265
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الج قانكف اليكنستراؿ النمكذجي بشأف التحكيـ التجارم الدكلي القكا د الخاصة بتشكيؿ
محكمة التحكيـ في المكاد مف

( )15-10حيث أرست ىذه المكاد مبدأ سمطاف اإلرادة بترؾ

الحرية لؤلطراؼ في تحديد دد المحكميف كاال كاف العدد بل ة(.)1
كما ينص القانكف النمكذجي مى أنو  " :في حاؿ دـ كجكد اتفاؽ مى تشكيؿ ىيئة
يحددىا القانكف الكطني لكؿ دكلة ،كتككف ق ارراتيا في ىذا
التحكيـ ،تتكلى األمر الجية التي ّ
الخصكص غير قابمة لمطعف فييا"(.)2
أما اتفاقية ّماف العربية لمتحكيـ التجارم الدكلي

 ،فقد نظمت مكضكع تشكيؿ

ىيئة

التحكيـ في المادة ( )15مف االتفاقية المذككرة ،حيث نصت مى أف  -1" :تتألؼ ىيئة التحكيـ
مف بل ة أ ضاء كيجكز لمطرفيف االتفاؽ مى محكـ كاحد".
فاألصؿ ترؾ تشكيؿ محكمة التحكيـ لحرية األطراؼ سكاء تكلكا ذلؾ بأنفسيـ أك فكضكا
جية معينة لتتكلى ىذه الميمة ،أما إذا لـ يكجد م ؿ ىذا االتفاؽ أك تعذر التشكيؿ ،فيتكلى األمر
الجية التي يحددىا القانكف الكطني لكؿ دكلة  ،كمف ذلؾ ما نصت ميو المادة ( )16مف قانكف
التحكيـ األردني بقكليا  " :أ -لطرفي التحكيـ االتفاؽ مى اختيار المحكميف ك مى كيفية كتاريخ
اختيارىـ ،فإذا لـ يتفقا مى ذلؾ تتبع اإلجراءات التالية:
 .1إذا كانت ىيئة التحكيـ تتككف مف محكـ

بناء مى
كاحد تتكلى المحكمة المختصة تعيينو ن

طمب أحد الطرفيف.

()1

الصكراني ،ميند أحمد ( .)2005دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ الدكلي الخاص ،دار ال قافة ،ماف ،ط ،1
ص84؛ كالنكايسة ،امر حمد اهلل ( .)2003النظاـ القانكني لييئة التحكيـ في القانكف األردني ،رسالة

()2

ماجستير ،جامعة مؤتة ،الكرؾ ،ص.24

انظر :المكاد ( )16 ،13 ،12 ،11 ،6مف القانكف النمكذجي لمتحكيـ التجارم الدكلي.
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 .2كاذا كانت ىيئة التحكيـ مشكمة مف بل ة محكميف يعيف كؿ طرؼ محكمان كيتفؽ المحكماف
المعيناف مى تعييف المحكـ ال الث ،فإذا لـ يعيف أحد الطرفيف محكمو خبلؿ الخمسة شر
يكمان التالية لتسممو طمبان بذلؾ مف الطرؼ اآلخر ،أك إذا لـ يتفؽ المحكماف المعيناف مى
اختيار المحكـ ال الث خبلؿ الخمسة شر يكمان التالية لتاريخ تعييف آخرىما ،تتكلى المحكمة
بناء مى طمب أم مف الطرفيف ،كتككف رئاسة ىيئة التحكيـ لممحكـ الذم
المختصة تعيينو ن
اختاره المحكماف المعيناف أك الذم ينتو المحكمة.
 .3تتبع اإلجراءات المذككرة في البند ( )2مف ىذه الفقرة إذا كانت ىيئة التحكيـ مشكمة مف أك ر
مف بل ة محكميف.
ب -كاذا خالؼ أحد الطرفيف إجراءات اختيار المحكميف التي اتفقا مييا ،أك لـ يتفقا مى كيفية
القياـ بتمؾ اإلجراءات ،أك لـ يتفؽ المحكماف المعيناف ؿل أمر مما يجب االتفاؽ ميو ،أك
بناء
إذا تخمؼ الغير ف أداء ما يد بو إليو في ىذا الشأف ،تتكلى المحكمة المختصة ن
مى طمب أم مف الطرفيف القياـ باإلجراء أك بالعمؿ المطمكب.
ج -ت ار ي المحكمة في المحكـ الذم تختاره الشركط التي يتطمبيا ىذا القانكف كتمؾ التي اتفؽ
ؿييا الطرفاف ،كتصدر قرارىا باختيار المحكـ مى كجو السر ة ،كال يككف ىذا القرار قاببلن
لمطعف فيو بأم مف طرؽ الطعف".
مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف القا دة العامة في تشكيؿ ىيئة التحكيـ منكطة بإرادة
األطراؼ ،كلكف في حاؿ دـ االتفاؽ بيف األطراؼ مى أية جزئية متعمقة بتشكيؿ ىيئة التحكيـ،
يتـ إحالة األمر إلى الجية المعنية كفؽ ما ينظمو القانكف األردني.
في ضكء ما تقدـ ،سيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى فر يف ،يتناكؿ الفرع األكؿ الشركط
الكاجب تكفرىا في المحكـ ،كيتناكؿ الفرع ال اني شركط اختيار المحكميف.
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الفرع األول :الشروط الواجب توفرىا في المحكم:
يجب أف يتكفر في المحكـ دة شركط حتى يستطيع القياـ بالميمة المككمة إليو ،حيث
ال يكفي تكفر األىمية المدنية التي تخضع لمقانكف الشخصي

()1

ند الفرد ليككف محكمان ،كانما

يمزـ تكفر شركط أخرل ،ىي في الغالب شركط صبلحيتو لممارسة العمؿ القضائي ،م ؿ شر ط
الجنسية ،أك شرط مزاكلة مينة معينة ،أك م ار اة القيكد الكاردة في

القانكف ،م ؿ أف ال يككف

المحكـ قاص انر ،أك محجك انر ميو أك محركمان مف حقكقو المدنية أك مفمسان ،فيذه الشركط تتعمؽ
باالختصاص بالتحكيـ ،كليا أ رىا في صحة الحكـ أك بطبلنو ،كىي بيذه الم ابة تخضع لمقانكف
الذم يحكـ اإلجراءات ( ،)2كىذا ما يؤكده نص المادة

( )23مف القانكف المدني األردني بأف :

"يسرم قانكف البمد الذم تقكـ فيو الد كل أك تباشر فيو إجراءاتيا مى قكا د االختصاص
كاجراءات التقاضي".
فالشركط المطمكب تكافرىا في المحكـ ىي لغرض ضماف الحيدة كاالستقبل

ؿ حتى

يمطمئف الطرفاف لمقرار الذم سيصدره ىذا المحكـ ،فالمحكـ ال يعتبر ككيبلن ف أحد األطراؼ أك
مدافعان نو ،كانما االختيار ليذا المحكـ ىك تفكيض مف الشخص أك أحد األطراؼ لشخص آخر
المفكض بما يحرره المحكـ(.)3
بأف يقكـ بحؿ النزاع ،مع قبكؿ الشخص ّ

()1

()2

()3

تنص المادة ( )1/12مف القانكف المدني األردني  -1" :يسرم مى الحالة المدنية لؤلشخاص كأىميتيـ قانكف
الدكلة التي ينتمكف إلييا بجنسيتيـ".
بد اهلل ،ز الديف ( .)1978تنازع القكانيف في مسائؿ التحكيـ الدكلي في مكاد القانكف الخاص ،مجمة مصر

المعاصرة ،القاىرة ،العدد  ،371يناير ،ص.54
سامي ،فكزم محمد ،المرجع السابؽ ،ص.153
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تجدر اإلشارة ىفا إلى ما جاء في مجمة األحكاـ العدلية

"أف المحكـ بمنزلة القاضي

المكلى مف طرؼ السمطاف لمحكـ بيف الطرفيف ،كلذلؾ يجب أف يككف المحكـ حائ انز لمشركط
المشركط كجكدىا في القاضي"( ،)1كىذا ال يعني بالضركرة أف يتـ اختيار القاضي لميمة التحكيـ.
في حيف نصت المادة ( )10مف قانكف التحكيـ األردني مى أنو  " :ال يجكز أف يككف
المحكـ قاص انر أك محجك انر ميو أك محركمان مف حقكقو المدنية بسبب الحكـ ميو بجناية أك
بجنحة مخمة بالشرؼ أك شير إفبلسو كلـ يرد إليو ا تباره".
يمكف حصر الشركط الكاجب تكفرىا في المحكـ بشكؿ اـ حسب ما كرد في قانك

ف

التحكيـ األردني باآلتي:
أوالً :يجب أف يككف المحكـ شخصان طبيعيان كال يجكز أف يككف شخصان معنكيان ،كىذا الشرط يمكف
استنتاجو مف النصكص القانكنية دكف أف يرد ذلؾ صراحةن ،فقد نصت المادة

( )9مف

قانكف التحكيـ األردني  " :ال يجكز االتفاؽ مى التحكيـ إال لمشخص الطبيعي أك اال تبارم
الذم يممؾ التصرؼ في حقكقو " ،كاذا ّيف اتفاؽ التحكيـ شخصان معنكيان ،فإف ميمتو
تقتصر مى تنظيـ التحكيـ ،ك ميو فإف المحككـ ال يككف إال شخصان طبيعيان "( ،)2أما إذا
ّيف اتفاؽ التحكيـ شخصان معنكيان ،كأف ينص أنو إذا ار خبلؼ بسبب العقد فيصار إلى
تسكيتو بالتحكيـ ف طريؽ مركز لمتحكيـ م ؿ غرفة التجارة الدكلية ( ،)3فيذا يعني أف مركز
التحكيـ يقكـ بتنظيـ ممية التحكيـ فقط(.)4
()1
()2
()3

حيدر ،مي ،المرجع السابؽ ،ص.146
النكايسة ،امر ،المرجع السابؽ ،ص.44
تأسست غرفة التجارة الدكلية في العاـ 1919ـ ،كتعد مؤسسة مف مؤسسات التحكيـ التجارم الدكلي ،حيث
تعمؿ محكمة التحكيـ الدكلية التابعة لغرفة التجارة مى حؿ المناز ات التجارية الدكلية بمعدؿ

()4

سنكيان.

سامي ،فكزم محمد ،المرجع السابؽ ،ص.155
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ثانياً :أف يككف المحكـ متمتعان باألىمية الكاممة كفقان لقانكنو الشخصي ،كال فرؽ في ككنو ذك انر أك
أن ى ،إذ تنص المادة (/15ب) مف ؽانكف التحكيـ األردني" :ال يشترط أف يككف المحكـ مف
جنس محدد  ...إال إذا اتفؽ طرفا التحكيـ أك نص القانكف مى غير ذلؾ " ،ػتنص بعض
الدكؿ في تشريعاتيا مى كجكب أف يتـ اختيار المحكميف مف مكاطني ىذه الدكلة كما ىك
الحاؿ في قكانيف ككلكمبيا كاإلككادكر ،إال أنو في تشر يعات أخرل يجكز أف يككف المحكـ
أجنبيان ،إذ تنص المادة (/15ب) مف قانكف التحكيـ األردني  " :ال يشترط أف يككف المحكـ
مف  ...جنسية معينة إال إذا اتفقا طرفا التحكيـ أك نص القانكف مى غير ذلؾ " ،أيضان ال
يشترط أف يككف لممحكـ مينة معينة ( ،)1إال أف بعض القكانيف تشترط

أف يككف لممحكـ

مينة معينة كأف يككف محامي م بلن ( ،)2فالقانكف اإلسباني يشترط أف يككف المحكـ مف
المحاميف في حالة حسـ النزاع طبقان ألحكاـ القانكف(.)3
يتضح مف خبلؿ ما سبؽ أف أىمية المحكـ منكطة بقانكنو الشخصي الذم يحدد أىميتو
كالشركط كالكاجب تكفرىا فيو.
الفرع الثاني :شروط اختيار المحكمين:
إف القكا د الدكلية المعمكؿ بيا في التحكيـ الدكلي ىي بصكرة امة ال تضع شركطان
خاصة لمف يمكف اختياره محكمان ؛ ذلؾ ألف القا دة في ىذه الحالة ترؾ الحرية لمطرفيف في

()1

ينص قانكف استقبلؿ القضاء األردني رقـ ( )115لسنة 2001ـ مى دـ جكاز اختيار القاضي محكمان إال

()2

سامي ،فكزم محمد ،المرجع السابؽ ،ص.156

()3

بناء مى تنسيب مف المجمس القضائي إذا كانت الحككمة أك إحدل المؤسسات العامة
بمكافقة مجمس الكزراء ن
طرفان في النزاع المراد إحالتو لمتحكيـ أك كاف النزاع ذا صفة دكلية.

المادة ( )12فقرة ( )2مف القانكف اإلسباني الخاص بالتحكيـ رقـ
1988ـ .أشار إليو :سامي ،فكزم ،المرجع السابؽ ،ص.156

1988/36ـ الصادر في  5كانكف األكؿ
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اختيار الشخص أك األشخاص الذيف ي ػقكف بيـ كبنزاىتيـ كاالطمئناف إلى

دالتيـ في اتخاذ

القرار الخاص بحسـ النزاع.
في حيف نصت بعض االتفاقيات الدكلية صراحةن مى إمكانية قياـ األجنبي بميمة
المحكـ ،فقد كرد في االتفاقية األكركبية لمتحكيـ لعاـ 1961ـ في المادة ال ال ة منيا مى أنو :
"في التحكيـ الخاضع ليذه االتفاقية يمكف لؤلجانب أف

يعينكا المحكميف " ،كما نصت بعض

االتفاقيات كالقكا د الدكلية مى دـ تعييف محكـ ممف يحممكف جنسية أحد أطراؼ النزاع ،كذلؾ
في حاؿ تعيينو مف قبؿ سمطة التعييف(.)1
كما نصت االتفاقية العربية لمتحكيـ التجارم لسنة 1987ـ مى أنو  " :ال يجكز أف يككف
المحكمكف الذيف يتـ تعيينيـ مف مكاطني أحد الطرفيف" ،كما نصت ىذه االتفاقية في المادة ()14
يعد مجمس اإلدارة سنكيان قائمة بأساـء المحكميف مف كبار رجاؿ القانكف كالقضاء
منيا مى أفّ " :
أك مف ذكم الخبرة العالية كاالطبلع الكاسع في التجارة أك الصنا ة أك الماؿ كمتمتعيف باألخبلؽ
العالية كالسمعة الحسنة " ،كقد كرد نص مشابو في اتفاقية كاشنطف لعاـ

1965ـ الخاصة بحؿ

المناز ات المتعمقة باالست مارات ،حيث جاء في المادة ( )38مف االتفاقية أنو " :ندما يؽكـ رئيس
مجمس إدارة تسكية المناز ات الخاصة باالست مارات بتعييف المحكـ أك المحكميف يجب أف ال
يككنكا مف مكاطني دكلة أحد األطراؼ " ،كم ؿ ىذا النص جاء في

القكا د الدكلية الخاصة

بالتحكيـ ،كمف األم مة مى ذلؾ ما جاء في الفقرة السادسة مف المادة ال انية مف قكا د التحكيـ
الخاصة بغرفة التجارة الدكلية ،كأيضان ما جاء في الفقرة الرابعة مف المادة
التحكيـ التي كضعتيا لجنة األمـ المتحدة في القانكف التجارم الدكلي.

()1
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مما يتعمؽ بيذا الخصكص أيضان ما جاء في القانكف النمكذجي لمتحكيـ التجارم الدكلي
الذم كضعتو لجنة القا نكف التجارم الدكلي التابعة لؤلمـ المتحدة ،حيث جاء في الفقرة األكلى مف
المادة ( " :)11ال يمنع أم شخص بسبب جنسيتو مف العمؿ كمحكـ ما لـ يتفؽ الطرفاف مى
خبلؼ ذلؾ".
المبحث الثاني
القانون المختص بموضوع اتفاق التحكيم
سأتناكؿ في ىذا المبحث القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع في اتفاؽ التحكيـ،
ػ
كالنظريات التي تعالج ىذا المكضكع بكافة جكانبو ،حيث أف مف أىـ األسس التي يقكـ مييا
يعد الركيزة األساسية التي
التحكيـ تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع ،كذلؾ ألنو ّ
يقكـ مييا إصدار حكـ التحكيمالذم يترتب ميو حسـ النزاع كانياؤه.
فالقاضي ال يجد صعكبة في معرفة القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع ألنو
يقكـ بتطبيؽ النصكص القانكنية لمدكلة التي يستمد منيا سمطتو ،كيترتب مى ذلؾ تطبيؽ القانكف
أك قكا د القانكف الدكلي الخاصة بتنازع القكانيف لتمؾ الدكلة ،كالتي تتركز ـ

ىمتيا في تحديد

القانكف الكاجب التطبيؽ مى العبلقة القانكنية ذات العنصر األجنبي ،كيتـ ذلؾ ادة مف خبلؿ
ما يسمى بقكا د اإلسناد ،أك قكا د تنازع القكانيف(.)1
أما المحكـ فإنو يستمد سمطتو مف اتفاؽ التحكيـ ،أم إرادة الطرفيف التي تحدد ما يتعمؽ
بالتحيكـ كما ىك الؽانكف الكاجب التطبيؽ مى النزاع.
حيث يظير في النزاع المطركح مى التحكيـ مسألة تنازع القكانيف في مرحمتيف؛ أكليما
أماـ ىيئة التحكيـ أك المحكـ ندما يراد تحديد القكا د الكاجبة التطبيؽ مى مكضكع النزاع،
()1

الصكراني ،ميند ،مرجع سابؽ ،ص.87
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ك انييما أما ـ القضاء

ندما يتدخؿ أ ناء إجراءات التحكيـ أك قبؿ البدء فييا ،م اؿ ذلؾ ندما

يعترض أحد األطراؼ مى صحة اتفاؽ التحكيـ كيطمب إبطالو ،أك ندما يطمب الطرؼ
المذككر مف القاضي التدخؿ لمنظر في النزاع(.)1
في ضكء ما سبؽ  ،سيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف؛ المطمب األكؿ يتناكؿ السمطة
التقديرية لممحكـ في تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع اتفاؽ التحكيـ ،كالمطمب ال اني
يتناكؿ قانكف اإلرادة.
المطمب األول  :السمطة التقديرية لممحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق عمى موضوع
اتفاق التحكيم:
مف اآلراء التي طرحت كالقت قبكالن بصدد معرفة القانكف الكاجب التطبيؽ في مجاؿ حؿ
المناز ات في المعامبلت التجارية الدكلية ،الرأم القائؿ بأف مى المحكـ تطبيؽ أحكاـ القانكف
الذم اختاره أطراؼ النزاع تطبيقان لمبدأ احتراـ إرادة األطراؼ في اختيار الؽ

انكف أك القكا د

القانكنية التي يجب مى المحكـ اتبا يا لحسـ النزاع ،كقد يككف القانكف الذم اختاره األطراؼ ال
بلقة لو بالعقد ،فبل ىك مكاف االنعقاد كال ىك قانكف مكاف التنفيذ كذلؾ ألف األطراؼ ندما
يختاركف قانكنان لبمد ما ال بلقة لو بالعقد الذم نشأ نو النزاع

 ،فيـ في الغالب ييدفكف إلى

متطكر في أحكامو ليطبؽ مى النزاع(.)2
اختيار قانكف محايد أك قانكف
ّ

()1

الصرايرة ،منصكر ( .)2012دكرة تدريبية متخصصة في أساسيات التحكيـ ،تنظيـ أزاليا لبلستشارات المعنية
بالتعاكف مع نقابة المحاميف األردنييف ،األردف ،الفترة مف 2012/7/15-13ـ ،ص24؛ كسامي ،فكزم محمد،

()2
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كفي رأيي فإنو يجب مى المحكـ تطبيؽ أحكاـ القانكف الذم اختاره أطراؼ النزاع كذلؾ
ألف المجكء لمتحكيـ التجارم الدكلي قد يككف اليدؼ الرئيسي منو ىك تطبيؽ قانكف غير

القانكف

الكطني بسبب تماشي ىذا القانكف مع متطمبات التجارة الدكلية كالعقكد التي تبرـ بصددىا.
كفي العقكد الدكلية قد يتفؽ األطراؼ مى

دـ اختيار أم قانكف ليطبؽ مى النزاع،

فيـ يرمكف إلى إخضاع النزاع إلى قكا د العرؼ كالعادات السائدة في التعامؿ التجارم الدكلي.
إذ تنص المادة ( )36مف قانكف التحكيـ األردني مى أف  " :أ -تطبؽ ىيئة التحكيـ مى
مكضكع النزاع القكا د القانكنية التي يتفؽ مييا الطرفاف ،كاذا اتفقا مى تطبيؽ قانكف دكلة
معينة اتبعت القكا د المكضك ية فيو دكف القكا د الخاصة بتنازع القكانيف ،ب-

كاذا لـ يتفؽ

طبقت ىيئة التحكيـ القكا د
اؿطرفاف مى القكا د القانكنية كاجبة التطبيؽ مى مكضكع النزاعّ ،
المكضك ية في القانكف الذم ترل أنو األك ر اتصاالن بالنزاع ،ج-

في جميع األحكاؿ يجب أف

ت ار ي ىيئة التحكيـ ند الفصؿ في مكضكع النزاع شركط العقد محؿ النزاع كتأخذ في اال تبار
األ راؼ الجارية في نكع المعاممة كالعادات المتبعة كما جرل ميو التعاـ بيف الطرفيف ،د -يجكز
لييئة التحكيـ إذا اتفؽ طرفا التحكيـ صراحةن مى تفكيضيا بالصمح ،أف تفصؿ في مكضكع
النزاع مى مقتضى قكا د العدالة كاإلنصاؼ دكف التقيد بأحكاـ القانكف " كىك ذات نص المادة
( )39مف قانكف التحكيـ المصرم.
ك ميو سيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى بل ة فركع؛ يتناكؿ الفرع األكؿ مكقؼ المعاىدات
الدكلية كاألنظمة القانكنية مف السمطة التقديرية لممحكـ ،كيتناكؿ الفرع ال اني النظريات المتعمقة
بتحديد القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع

اتفاؽ التحكيـ  ،كما يتناكؿ الفرع ال الث مكقؼ

القانكف األردني مف القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع اتفاؽ التحكيـ.
الفرع األول :موقف المعاىدات الدولية واألنظمة القانونية من السمطة التقديرية لممحكم:
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إف تعييف القانكف الكاجب التطبيؽ مف قبؿ األطراؼ قد يككف صريحان ،كذلؾ بذكره ؼ م
اتفاؽ التحكيـ ،سكاء أكاف ذلؾ في بنكد شرط التحكيـ ،أك في مشارطة التحكيـ ،أك يكجد في
الغالب مدكنان في العقكد النمكذجية الدكلية ( ،)1حيث تبيف القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع
النزاع( .)2كمف قبيؿ ذلؾ ما تنص ميو المادة (/10ب) مف قانكف التحكيـ األردني بأف  " :كيعد
في حكـ االتفاؽ المكتكب كؿ إحالة في العقد إلى أحكـ قد نمكذجي أك اتفاقية دكلية أك أم
ك يقة أخرل تتضمف شرط التحكيـ إذا كانت اإلحالة كاضحة في ا تبار ىذا الشرط جزءان مف
العقد".
إال أف ىؤالء األطراؼ قد ال يفصحكف صراحةن ف إرادتيـ في تحديد القانكف الكاجب
التطبيؽ مى مكضكع النزاع في اتفاؽ التحكيـ  ،كفي ىذه الحالة فإف المحكـ يترتب ميو الكشؼ
ف اإلرادة الضمنية لؤلطراؼ حتى يستطيع تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع.

()1

إف قانكف التجارة الدكلية ييدؼ إما إلى تكحيد القكا د المكضك ية لمعبلقة القانكنية أك إلى تكحيد قا دة اإلسناد
في شأف تعييف القانكف الكاجب التطبيؽ مى البيع التجارم الدكلي ،كلما كاف تكحيد القكا د المكضك ية

لمعبلقة القانكنية ىك اليدؼ األم ؿ لمتجارة الدكلية ،فإ ف مف أىـ صكر التكحيد كجكد قكا د مكحدة لمتعاقد
تتبعيا مختمؼ الدكؿ في معامبلتيا ،كلذلؾ تتجو المعامبلت التجارية الدكلية إلى خمؽ الشكؿ النمكذجي لمعقد
الدكلي بحيث أصبح العقد الدكلي يكصؼ بأنو قد نمكذجي ،كاف أمكف تعدد نماذج العقكد التي تعالج بيع
سمعة كاحدة بحيث يتبنى المتعاقدكف الشكؿ الذم يركؽ ليـ كيتفؽ مع ظركؼ تعاقدىـ حث إف العقكد الدكلية

تتبنى ادة شركطان امة لبيع السمطة محؿ العقد بحيث أف ىذه الشركط أصبحت تكصؼ بأنيا قكد

نمكذجيةف م اؿ ذلؾ ما جاء في العقكد النمكذجية الخاصة بتكريد المكاد اإلنشائية بيف الدكؿ الغر بية حيث

نصت المادة ( )13مى أف العقد كما ينشأ نو مف مناز ات تخضع لقانكف دكلة البائع ،إال إذا اتفقت
األطراؼ مى غير ذلؾ ،كذلؾ ما جاء في المادة ( )110مف الشركط العامة لتسميـ البضائع بيف مؤسسات
الدكؿ األ ضاء في مجمس التعا

()2

كف االقتصادم المشترؾ حكؿ تطبيؽ قانكف

العبلقات التي ينظميا العقد .انظر :الصرايرة ،منصكر ،المرجع السابؽ ،ص.38
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أما اإلرادة اؿمفترضة فتظير كتتحقؽ ند دـ معرفة اإلرادة الضمنية لؤلطراؼ ،كغالبان
ما يصار إلى معرفة اإلرادة المفترضة لؤلطراؼ ،كفي أك ر األحكاؿ يظير أف األطراؼ قد قصدكا
تطبيؽ قانكف مكاف التحكيـ(.)1
كما قد يقكـ المحكـ بتطبيؽ قكا د رفية متبعة في التعامؿ التجارم الدكلي ند

دـ

التعرؼ مى اإلرادة الضمنية لؤلطراؼ(.)2
ّ
كلكف المشكمة ال تقؼ ند معرفة القانكف الكاجب التطبيؽ فقط مى مكضكع النزاع في
اتفاؽ التحكيـ  ،كانما مف الضركرم معرفة قكا د القانكف الدكلي الخاص التي ستطبؽ ،أم قكا د
اإلسناد التي يستيدم بيا المحكـ لمعرفة القكا د القانكنية التي سيطبقيا لحسـ النزاع ،إذ أف
اختيار األطراؼ لقانكف معيف أك معرفة ذلؾ القانكف ال يغني ف البحث في قكا د القانكف الدكلي
الخاص بتنازع القكانيف ،ك مة البحث ف ىذه القكا د ىك أف المناز ات الدكلية غالبان ما تتعمؽ
بالمسائؿ العقدية كلكنيا قد تشتمؿ مى مسائؿ تتعمؽ باألىمية ،أك بالمسؤكلية غير العقدية ،أك
بالمنافسات غير المشرك ة(.)3

()1

()2

الطراكنة ،مصمح أحمد ( .)2010الرقابة القضائية مى األحكاـ التحكيمية في القانكف األردني ،دار كائؿ،
ماف ،ط ،1ص.105
قد يقكـ المحكـ بتطبيؽ قكا د ما يسمى

( )lex-mercatoriaكىذه القكا د يمكف تطبيقيا ند دـ معرفة

اإلرادة الصريحة أك الضمنية لمطرفيف ،كتمؾ القكا د ىي مجمك ة القكا د العرفية المتبعة في التعامؿ التجارم

الدكلي ،كىناؾ مف يذىب إلى تطبيؽ ما يسمى ( )tronc communكمفادىا ند دـ تعييف القانكف الكاجب
التطبيؽ مف الطرفيف ك دـ معرفة إرادتيما الضمنية مى المحكـ أف يطبؽ القكا د المشتركة لقانكف كؿ مف
الطرفيف ،أك قانكف كؿ مف الطرفيف ،فإنو في ىذه الحالة لـ يتـ النص مى قانكف معيف بسبب جيميما بقانكف
كؿ طرؼ بالنسبة لآلخر ،كلؾنيما ال يذىباف إلى أك ر مف ذلؾ بحيث يفرضاف ما ىك مشترؾ في قكانينيما
()3

الكطنية .انظر :الجداكم ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.10
يسى ،جبلؿ محمد ،المرجع السابؽ ،ص.146
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يعد ناد انر ما يتفؽ األطراؼ مى تعييف قكا د القانكف الد كلي الخاص الكاجبة التطبيؽ
ّ
ند نظر المحكـ لمنزاع ،ك ميو يجب البحث ف كيفية تحديد القكا د الخاصة بتنازع القكانيف كي
تطبؽ مى المسائؿ التي تخرج ف نطاؽ القانكف الذم تـ اختياره مف قبؿ أطراؼ النزاع.
فاألصؿ في النظاـ الدكلي أف المحكـ الدكلي يككف مقيدان بالقانكف الذم اختاره الطرفاف،
مع تخكيمو حرية اختيار القانكف األنسب إذا لـ يكجد بينيما اتفاؽ بشأف القانكف الكاجب التطبيؽ
مى مكضكع النزاع ،بحيث يممؾ المحكـ استبعاد ىذا القانكف ،كذلؾ كمو مع ضركرة م ار اة
المحكـ الدكلي لؤل راؼ كالعادات التجارية الجارية ،فضبلن ف شركط العقد ،كىك ما يظير مف
جماع نصكص اتفاقيات كأنظمة التحكيـ التجارم الدكلي(.)1
فقد نصت المادة ( )7مف االتفاقية األكركبية لمتحكيـ التجارم الدكلي لعاـ

1961ـ

المطابقة لنص المادة ( )2 ،1/33مف قكا د تحكيـ لجنة األمـ المتحدة مى أف يككف لمطرفيف
حرية تحديد القانكف الذم يجب مى المحكميف تطبيقو مى مكضكع النزاع ،فإذا لـ يحدد ىذا
طبؽ المحكمكف قا دة تنازع القكانيف التي يركنيا مناسبة لمكضكع
القانكف ف طريؽ الطرفيفّ ،
النزاع ،كفي الحالتيف ي ار ي المحكمكف شركط العقد كالعادات التجارية الجارية(.)2
كما نص القانكف النمكذجي لمتح كيـ التجارم الدكلي في المادة

( )32منو مى أف :

"تطبؽ ىيئة التحكيـ قانكف اإلرادة الذم اختاره األطراؼ ،بالتالي فإف اختيار األطراؼ لقانكف دكلة
ما أك لنظاميا القانكني يعد إشارة إلى القانكف المكضك ي لتمؾ الدكلة كليس إلى قكا دىا المتعمقة
ؽ مى خبلؼ ذلؾ"(.)3
بتنازع القكانيف ما لـ يتؼ

()1

()2
()3

المصرم ،حسف ( .)2006التحكيـ التجارم الدكلي ،دراسة مقارنة ،دار الكتب القانكنية ،القاىرة ،ط
ص.338

بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.157
بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.157
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إذان يجب مى المحكـ ند تطبيؽ القانكف المختص م ار اة أحكاـ العقد ك ادات كأ راؼ
التجارة الدكلية في نزع المعاممة كما جرل ميو التعامؿ بيف الطرفيف.
فقد نصت االتفاقية األكركبية (جنيؼ) لسنة 1961ـ مى حرية الطرفيف في تحديد
القانكف الذم يمتزـ المحكـ بتطبيقو ،كفي حاؿ دـ كجكد بياف مف الطرفيف ،يجب مى المحكـ
تطبيؽ قكا د اإلسناد المبلئمة ،كفي كمتا الحالتيف ينبغي مى المحكـ م ار اة اشتراطات العقد
()1
ك ادات التجارة الدكلية  ،كما تضمنت المادة ( )5/13مف نظاـ غرفة التجارة الدكلية نصان

المشرع الكطني بتنظيميا بتشريع ،كقد يتـ
مما بلن لما سبؽ ،ؼ قكا د اإلسناد غالبان ما يتكفؿ
ّ
تنظيميا ف طريؽ اتفاقيات دكلية ،كيمكف في حالة دـ كجكد شريع أك اتفاؽ دكلي استكماليا
بالرجكع إلى المصادر األخرل كىي العرؼ كالقضاء كالفقو(.)2
باإلضافة إلى أف المحكـ كىك بصدد تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع،
مف الممكف أف يتعارض محتكل ىذا القانكف مع النظاـ العاـ في الدكلة المنكط بيا تنفيذ الحكـ
التحكيمي ،كأف ىذا التعارض يككف سببان لرفض التنفيذ ،كلكف ليس اختيار القانكف ىك الذم ي ير
مشكمة ،بؿ الحمكؿ المكضك ية ليذا القانكف ،فعمى س بيؿ الم اؿ فإف حكـ تحكيـ يطالب أحد
األطراؼ بدفع فكائد ،ال يمكف تنفيذه في السعكدية م بلن ،بصرؼ النظر ف ككف الحكـ يستند
مى القانكف األلماني ،أك اإلنجميزم ،أك الفرنسي ،أك أم قانكف آخر بسبب أنو يقرر حبلن
يتعارض مع مفيكـ النظاـ العاـ ،كما حددتو الشريعة اإلسبل مية ،كالسبب في رفض التنفيذ ليس

()1
()2

انظر :المادة ( )1/7مف االتفاقية األكركبية.
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ىك اختيار قانكف بدالن مف قانكف آخر ،بؿ تعارض الحكـ مع النظاـ العاـ في الدكلة المطمكب
تنفيذ الحكـ فييا(.)1
يتضح لنا مف خبلؿ النصكص المتقدمة أنو يؤخذ بعادات التجارة الدكلية بكصفيا نص انر
مف ناصر القانكف الذم يتـ الفصؿ في النزاع مى أساسو ،كذلؾ ألىميتيا كمبلءمتيا لظركؼ
التجارة الدكلية ،لكف تطبيؽ ىذه العادات إنما يأتي بصكرة تبعية أك تكميمية أك احتياطية ألف
األكلكية ىي لمؽانكف الذم اتفؽ األطراؼ مى تطبيقو ،كلمنيج التنازع ،كال خبلؼ في أف ادات
كأ راؼ التجارة الدكلية ال تطبؽ إال بما ال يتعارض مع القانكف الكاجب التطبيؽ ،إذا لـ يكف
ىناؾ نص يتضمف اإلحالة إلييا(.)2
كما يتبيف لنا مف خبلؿ ما سبؽ مدل التعايش بيف منيج قكا د التنازع ك ادات كأ راؼ
التجارة الدكلية ،كالمكضكع ىنا ال يتعمؽ بالتنازع بيف المنيجيف ،كانما يتعمؽ بمقدار التكامؿ
بينيما ،ك ميو فإف األصؿ في جميع األحكاؿ  ،يجب ند تطبيؽ القانكف المختص م ار اة أحكاـ
العقد ،ك ادات التجارة الدكلية ك دـ المخالفة لمنظاـ العاـ.

()1

()2

الرفا ي ،أشرؼ بد العميـ

( .)2010القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع التحكيـ كالنظاـ العاـ في

العبلقات الخاصة الدكلية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ط ،3ص.6
استبعدت المادة ( )6مف نظاـ تحكيـ المؤسسة العربية لضماف االست مار تطبيؽ أم قانكف كطني معيف مى
نزاع االست مار ،كأكجبت مى محكمة التحكيـ تطبيؽ نصكص اتفاقية مؤسسة ضماف االست مار ،كالمصادر
المنصكص مييا في المادة ( )6مف االتفاقية ،كفي حاؿ دـ كجكد ىذه المصادر في االتفاقية يجب تطبيؽ

المبادئ القانكنية المشتركة بيف الدكؿ المتعاقدة كتمؾ المع ترؼ بيا القانكف الدكلي  .انظر  :سامي ،فكزم،
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الفرع الثاني :النظريات المتعمقة بتحديد القانون الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع في اتفاق
التحكيم:
ظير دد مف النظريات التي تعنى بتحديد القانكف المختص ،حيث تبنت كؿ نظرية
كجية نظر مختمفة يمكف اال تماد مييا لتحديد القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع في
اتفاؽ التحكيـ  ،كىذه النظريات ىي  :النظرية الشخصية (أك فكرة اإلدماج ) ،كنظرية التركيز
المميز ،حيث سأقكـ بعرض مكجز
المكضك ية ،كنظرية ازدكاج نظاـ العقد ،كأخي انر نظرية األداء
ّ
ليذه النظريات كاألساس الذم حددت بمكجبو القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع

في

اتفاؽ التحكيـ؟
أوالً :النظرية الشخصية (أو فكرة اإلدماج):
تجد أساسيا في مبدأ سمطاف اإلرادة في اختيار القانكف ،كيتـ إدماج القانكف إما ف
طريؽ ترديد نصكصو في صمب العقد ،أك ف طريؽ اإلحالة إلى ذلؾ القانكف ،كليذا ذىب
جانب مف الفقو إلى التفرقة بيف مبدأ سمطاف اإل رادة في اختيار القانكف ،كما يترتب مى ذلؾ مف
ا تبار القانكف في حكـ الشركط التعاقدية ،كبيف مبدأ قانكف اإلرادة الذم يستند إلى قا دة إسناد
كضعية(.)1
كبرأيي – طبقان ليذه النظرية – فإف أطراؼ النزاع بإمكانيـ استبعاد بعض النصكص مف
القانكف المختار كليـ تجزئة العقد ،كاختيار أك ر مف قانكف لحكـ ناصره المختمفة ،كفي ىذه
الحالة يعّد العقد رابطة متعددة الجكانب.
ىذه النظرية الشخصية ترل أف القانكف ينزؿ منزلة الشركط التعاقدية في قكد التجارة
الدكلية كيأخذ حكميا ،بحيث يفقد طابعو القانكني بمعناه الدقيؽ ،أم با تباره ق ار انر صاد انر مف
()1

صادؽ ،ىاشـ ( .)1974تنازع القكانيف ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،ص.653
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المشرع ،ندئذ ال يتأ ر القانكف المدمج بما يط أر ميو مف تعديؿ أك إلغاء ،بمعنى أنو ال يسرم
ّ
إال القانكف المدمج فيو استنادان إلى مبدأ سمطاف اإلرادة بحالتو التي كاف مييا

كقت إبرامو ،مع

استبعاد جميع ما يط أر ميو مف تعديبلت تشريعية حتى كلك كانت ىذه التعديبلت تم ؿ قكانيف
آمرة كىك ما يطمؽ ميو شرط ال بات التشريعي(.)1
كىذا القانكف المختار يمكف أف يتـ تعديمو مف جانب األطراؼ في أية مرحمة يككف مييا
التحكيـ كغيره مف بنكد العقد ،ك مف المؤكد أف ىذه النظرية الشخصية تؤدم إلى تبلشي كؿ فكرة
تتعمؽ بقكا د تنازع القكانيف ،استنادان إلى ما لئلرادة مف شبو قكة مطمقة دكف االستناد إلى قانكف
يبرر كجكدىا ما لـ يتعارض ىذا الشرط التعاقدم مع النظاـ العاـ بمفيكمو الدكلي(.)2
إال أنو في بعض األحياف يككف التعاكف المتطمب في إطار التجارة الدكلية يتنافى مع
شرط ال بات التشريعي ( ،)3كىك ما كاف دافعان إلى نشكء نماذج جديدة مف العقكد متحركة
المضمكف استنادان إلى شرط "إ ادة النظر " أك شرط المبلءمة مع الظركؼ االقتصادية بيدؼ
بعث ال ػقة كاالستقرار في المعامبلت الدكلية،

مى أساس أف ىناؾ متغيرات ال يمكف التكيف بيا

مقدمان(.)4

()1
()2
()3

بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.160
الصكراني ،ميند ،المرجع السابؽ ،ص.150
ىذا الشرط لو أىميتو في قكد االمتياز طكيمة المدل كأنو إذا لـ يكف ىذا الشرط صحيحان ،فإنو قد يمكف

الدكلة مف التنصؿ مف التزاماتيا بإصدار تشريع معيف ،كم ؿ ىذا التشريع ال يمكف تبريره إال بيدؼ المصمحة

العامة في حالة التأميـ الذم يؤدم إلى التعكيض المبلئـ ،كلفكرة ال بات التشريعي كجو آخر ذلؾ أف العقد قد
يتضمف بداءة شرطان مؤداه أف القانكف الذم يسرم ميو ند النزاع ىك القائـ كقت إبرامو مع استبعاد أم

تعديؿ تشريعي يط أر ميو ،م اؿ ذلؾ االتفاؽ الذم أبرـ بيف الكاميركف كاحدل شركات التنقيب ف البتركؿ
كاستغبللو ،حث كرد أنو ال يمكف أف يطبؽ مى الشركة دكف مكافقتيا سمفان أم تعديؿ الحؽ مى النصكص
()4

المذككرة فيما بعد خبلؿ مدة االتفاؽ .انظر :اليداكم ،حسف ،المرجع السابؽ ،ص.98
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كيذىب جانب مف الفقو()1إلى أف اختيار القانكف يجب أف يككف مى صمة بالعقد ،سكاء
أكانت الصمة قائمة مى جنسية األطراؼ ،أك مكاف اإلبراـ ،أك مكاف التنفيذ ،أك مى مقتضيات
التجارة الدكلية.
ثانياً :نظرية التركيز الموضوعية:
تقكـ ىذه النظرية مى انتفاء إرادة األطراؼ في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ ،ذلؾ أف
مقره كفقان لمعناصر الكاقعية المرتبطة
دكر اإلرادة ىنا ىك تركيز العقد في مكاف معيف ،أم تحديد ّ
بو ارتباطان ك يقان كالمحيطة بظركؼ التعاقد كمكضك و ،كذلؾ حماية لممصالح االقتصادية
كاالجتما ية في ىذا المكاف ،كال شؾ أف إنكار دكر اإلرادة طبقان ليذه النظرية في اختيار القانكف
بناء مى سمطاف اإلرادة ،كفكرة التركيز تحتفظ
يؤدم بالتالي إلى استبعاد فكرة القانكف المدمج ن
المطبؽ
المحدد بطابع القانكف ،كىي الطريقة الم الية لكحدة القانكف
لمقانكف
ّ
ّ

مى العبلقة ،كبيذا

تتفادل تجزئة العبلقة الكاحدة بيف دة قكانيف ،كىي التجزئة التي يمكف أف تؤدم إلى نتائج غير
مترابطة(.)2
كمتى تـ تركيز العقد في مكاف معيف ،فإف األطراؼ يككنكف قد ارتضكا سمفان الخضكع
لنظاـ تشريعي بكؿ ما يصيبو مف تعديبلت تشريعية(.)3
إف الترؾيز يحمؿ طابعان إقميميان في الغالب ف طريؽ تكافر ناصر مادية تسمح بإسناد
العبلقة في مكاف معيف ،كفي حالة تعدد أماكف التنفيذ ،يجب البحث ف مكاف التنفيذ الرئيسي

()1
()2

()3

الجداكم ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص ،11-10ك بد المجيد ،منير ،مرجع سابؽ ،ص.163
بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص 165؛ كالجداكم ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص 11؛ كالنكايسة ،امر،
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بد المجيد ،منير ( .)1999حكؿ مفيكـ القانكف المحدد لمعرفة األطراؼ في العقكد الخاصة الدكلية ،مجمة
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كاال تداد بقانكف ىذا المكاف دكف أماكف التنفيذ ال انكية ،كيعتبر ىذا المكاف الرئيسي مركز ال ػقؿ
في اؿ بلقة(.)1
أيضان قد تككف المغة أك المحكـ رابطان كتركي انز لمعبلقة القانكنية كمركز ػقؿ ليا ( ،)2ففيما
يتعمؽ بيذه النظرية  ،فإنو يجب مى القاضي أف يراقب اختيار المحكـ كأف يصحح ىذا االختيار
في حاؿ كاف ال يعبر ف مركز ال ػقؿ في العبلقة كأف يرد العبلقة إلى مكانيا الصحيح.
يتـ التركيز ادة في الحاالت التي ال يتكقع فييا األطراؼ حدكث المشكمة ،أك في
الحاالت التي يككف فييا األطراؼ مى دراية بالمسألة كلكنيـ لـ يتكصمكا إلى اتفاؽ بشأنيا(.)3
يتضح مف خبلؿ ىذه النظرية أنو في حاؿ انعداـ الرابطة بيف القانكف الكاجب التطبيؽ
كالعبلقة القانكنية التعاقدية  ،فإف ذلؾ يعتبر أحيانان مف قبيؿ الغش نحك القانكف ،كقد يؤخذ مى
نظرية التركيز أنيا تمنح القاضي سمطة تصحيح التحديد الصريح لمقانكف الكاجب اؿ تطبيؽ ،مى
أساس أف االختيار الصريح لمقانكف الكاجب التطبيؽ قد ينتفي معو قياـ رابطة بينو كبيف العقد،
كمف ـ فإنيا تؤدم إلى اإلخبلؿ بتكقعات األطراؼ(.)4
ثالثاً :نظرية ازدواج نظام العقد:
()1
()2
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فم بلن تم ؿ براءات االختراع كالعبلمات التجارية محبلن لبيع أك شراء دكلي ،بالتالي ؼ إف الحقكؽ المتعمقة بيا
تعتبر كائنة في إقميـ الدكلة التي يسرم فييا الحظر المتعمؽ بمنع الغير مف صنا ة كبيع الشيء المخترع أك

()3

استعماؿ العبلمة في حدكد دكلة معينة .انظر :الصرايرة ،منصكر ،مرجع سابؽ ،ص.44
م اؿ ذلؾ الحكـ الصادر مف قبؿ ىيئة التحكيـ لدل المركز اإلقميمي لمتحكيـ بالقاىرة بتاريخ  7يكليك 1985ـ
في النزاع بيف شركة فمكح سرفيس النمساكية ككزير الز ار ة المصرم حيث جاء فيو " :تركيز العبلقة مكضكع

النزاع في اإلقميـ المصرم استنادان إلى أف العقد بيف الطرفيف أ برـ في مصر ،كأف مصر ىي قانكف مكاف

التنفيذ كىي في ذات الكقت قانكف الدكلة التي كقع فييا الحادث "حادث تحكـ الطائرة " ،كخمصت الييئة مف
ناصر الد كل المشار إلييا أف القانكف المصرم ىك الكاجب التطبيؽ في شأف مسؤكلية ك ازرة الز ار ة ف

تعكيض الضرر الذم لحؽ الطائرة لما نسب إلييا مف خطأ أدل إلى كقكع الحادث " .أشار إلى ذلؾ  :حداد،

()4

حمزة ،المرجع السابؽ ،ص.148
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إف مجرد االختيار اإلرادم كالصريح لمقانكف الكاجب التطبيؽ مى العقكد ال يع ّد ممية
تركيز ،كأف التركيز ال يككف إال في حالة انتفاء االختيار الصريح لمقانكف الكاجب التطبيؽ ،فيتـ
استبعاد فكرة االختيار الضمني أك المفترض ،مى أساس أف م ؿ ىذا االختيار يتسـ بالطابع
الكىمي أك الخيالي ،ألف اإلرادة إما أف تكجد أك ال تكجد(.)1
مادم  ،تػتعمؽ بالعبلقات
ة
يعد طبقان ليذه النظرية قا دة قانكف دكلي خاص
كاختيار القانكف ّ
الدكلية ،كليس ىناؾ مة قيد مى ىذا االختيار ،بمعنى أنو ال يمزـ كجكد صمة أك رابطة بيف
القانكف المختار كالعبلقة التعاقدية حتى يتمشى مع بلقات التجارة الدكلية(.)2
حيث قضت ىيئة التحكيـ لدل غرفة التجارة الدكلية بأف "الخصكـ باتفاقيـ المشترؾ ليـ
سمطة تحديد القانكف المادم الذم يطبقو المحكـ ،فإذا لـ يكف ىناؾ اتفاؽ مف ىذا القبيؿ ،يطبؽ
المحكـ القانكف المحدد بمقتضى قا دة التنازع"(.)3
نصت اتفاقية جنيؼ في  21إبريؿ 1961ـ الخاصة بالتحكيـ التجارم الدكلي في
كقد ّ
المادة السادسة " مى األطراؼ تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع ( ،)4كفي حالة
دـ إشارة الخصكـ إلى القانكف المشار إليو ،يطبؽ المحكمكف القانكف الذم تحدده قا دة التنازع
المبلئمة".
يرل أنصار ازدكاج العقد أنو إذا كاف اال تراؼ بالحرية المطمقة يسمح لمخصكـ باستبعاد
النصكص اآلمرة لمقانكف الذم يطبؽ مى العقد في حالة االختيار الصريح ،فإنيـ يركف استبعاد

()1
()2
()3
()4

الصكراني ،ميند ،المرجع السابؽ ،ص.171
الجداكم ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.12
القضية رقـ  3472لسنة 1982ـ ،مشار إلييا لدل :النكايسة ،امر ،المرجع السابؽ ،ص.116

المقصكد برأينا مف نص المعاىدة المشار إلييا ىك اختيار القكا د المكضك ية التي تحكـ العبلقة ،كىك يتطمب
االختيار الصريح ،كمف ـ فإنو يستبعد االختيار الضمني أك المفترض.
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نظرية الغش نحك القانكف الذم يفترض كجكد قانكف ينطبؽ بصفة مكضك ية ،كأنو يجب البحث
ف ىذا اؿ بلج في إطار النظاـ العاـ(.)1
المميز:
رابعاً :نظرية األداء
ّ
تجد ىذه النظرية أساسيا في القضاء السكيسرم الذم أضاؼ مى فكرة الرابطة الك يقة
نك ان مف المركنة ،ف طريؽ البحث ف المضمكف المميز في العبلقة القانكنية  ،أم في األداء
المميز ،كىذا األداء المميز يعتبر ركيزة لئلسناد ،بالتالي يجعؿ العقد خاضعان إلى قانكف المكاف
الذم يككف األداء المميز متحققان فيو ،كىذا يتحقؽ دكف الحاجة إلى بحث إرادة الخصكـ ،أك
البحث ف أم نصر خارج العبلقة ،تبعان لذلؾ فإف تكقعات الخصكـ تبقى مضمكنة باإلضافة
إلى أنيا تؤدم إلى كحدة القانكف اؿكاجب التطبيؽ كتفادم تشتيت العبلقة بيف دة قكانيف مختمفة،
كمف تطبيقات ىذه النظرية ما يتعمؽ بالحساب الجارم ( ،)2حيث يطبؽ قانكف البنؾ الذم تـ فيو
يعد بم ابة األداء المميز،
فتح الحساب الجارم با تبار أف أداء البنؾ في ممية الحساب الجارم ّ
كأف المصارؼ ترتبط بالكسط االقتصادم الذم تمارس فيو أنشطتيا ،كالذم يسكد فيو قكانيف
بكليس ذات تطبيؽ فكرم ،بحيث يحكـ العديد مف جكانب الحساب الجارم دكف مة ا تبار
لمكطف العميؿ أك جنسيتو(.)3

()1
()2

التحيكم ،محمكد ،المرجع السابؽ ،ص.248

فم بلن :يعتبر العنصر الياـ كالمميز في قد بيع البضا ة قياـ البائع بتسميـ البضا ة ،كقانكف ىذا المكاف ىك
الذم يحكـ العبلقة ،كذلؾ فإف أداء المقرض في قد القرض ىك العنصر المميز ،مما يتعيف معو تطبيؽ

قانكف مكطف المقرض كىك الطرؼ الذم يمتزـ باألداء المميز
()3

 .انظر  :سامي ،فكزم ،المرجع السابؽ،

ص.193
كاشة ،محمد بد العاؿ ( .)1993قانكف العمميات المصرفية الدكلية ،دراسة في القانكف الكاجب التطبيؽ
مى مميات البنكؾ ذات الطبيعة الدكلية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،ط

بعدىا.

 ،1ص 279كما
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تخضع مميات البنكؾ ( ،)1ك مى األخص اال تماد المستندم ،لقانكف المكاف الكائف فيو
البنؾ أك الفرع الذم يقكـ بتنفيذ العممية ،كىك في الكقت نفسو يعتبر العنصر الجكىرم كالمميز ليا
في العممية ،فيحكـ العقد برمتو ( ،)2كقد تأيدت فكرة إسناد اال تماد المستندم إلى قانكف مكاف
التنفيذ الذم يحكـ العقد ،مف محكمة النقض المصرية في حكميا الصادر في

 27فبراير لسنة

1984ـ(.)3
يعد األداء المميز الذم يؤدم إلى تحديد قانكف الحيز المكاني األك ر ارتباطان بالعبلقة
تطبيقان لفكرة الفعالية التي تسيطر مى مسائؿ القانكف الدكلي الخاص(.)4
حيث استبعدت محكمة النقض المصرية فكرة الكفالة في حكميا كأساس لبل تماد
المستندم غير القابؿ لئللغاء حيث

قالت" :أنو التزاـ مستقؿ ف العقد القائـ بيف البائع

كالمشترم"(.)5
أما فيما يتعمؽ بالقانكف المدني األردني  ،فيمكف إيجاد سند ليذه النظرية مف خبلؿ نص
المادة ( )25التي تجيز لمقضاء الرجكع لممبادئ العامة في القانكف الدكلي الخاص لحؿ مشاكؿ
التنازع في المسائؿ التي ؿـ يرد بشأنيا نص صريح.

()1

تنص المادة العاشرة مف القكا د المكحدة لغرفة التجارة الدكلية بالنسبة لمضمانات التعاقدية مى أف " :إذا كاف
الضماف ال يشير إلى القانكف الذم يحكمو ،فإف القانكف الكاجب التطبيؽ يككف ىك قانكف مكاف المؤسسة
الضامنة ،فإذا كاف الضامف لو أك ر مف مؤسسة ،فإف القانكف الـ طبؽ ىك قانكف الفرع الذم التزـ بالضماف ".

()2
()3

()4
()5

انظر :سامي ،فكزم ،المرجع السابؽ ،ص.193

كض ،مي جماؿ الديف ( .)1981اال تمادات المستندية ،القاىرة ،دكف دار نشر ،ط ،1ص.37
نقض مدني في  27فبراير 1984ـ ،مجمك ة المكتب الفني ،الدائرة المدنية ،ص  551كما بعدىا رقـ ،105
أشار إليو :الجداكم ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.12
كاشة ،بد العاؿ ،المرجع السابؽ ،ص.141

نقض مدني  15إبريؿ سنة 1954ـ ،مجمك ة أحكاـ النقض ،س ،5ص .767أشار إليو  :بد المجيد ،منير،
المرجع السابؽ ،ص.176
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الفرع الثالث  :موقف القانون األردني من القانون الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع

في

اتفاق التحكيم:
ال بد مف استعراض ما نص ميو القانكف األردني فيما يتعمؽ بالقانكف

الكاجب التطبيؽ

مى مكضكع النزاع في اتفاؽ التحكيـ ،حيث تنص المادة ( )25مف القانكف المدني األردني بأف:
"تتبع مبادئ القانكف الدكلي الخاص فيما لـ يرد في شأنو نص في المكاد السابقة مف أحكاؿ تنازع
القكانيف".
كتنص المادة (/36أ) مف قانكف التحكيـ األردني بأف" :تطبؽ ىيئة التحكيـ مى مكضكع
النزاع القكا د القانكنية التي يتفؽ مييا الطرفاف ،كاذا اتفقا مى تطبيؽ قانكف دكلة معينة اتبعت
القكا د المكضك ية فيو دكر القكا د الخاصة بتنازع القكانيف " ،فيما إذا كاف التحكيـ دكليان كيجرم
في األردف ،كاتفؽ األطراؼ مى القانكف الكاجب التطبيؽ بأنو القانكف األردني ،فتطبؽ القكا د
المكضك ية التي تشير إلييا قكاع د تنازع القكانيف في القانكف األردني مع دـ تطبيؽ قكا د
اإلحالة ،إال إذا أدت إلى تطبيؽ أحكاـ القانكف األردني ،كفي جميع األحكاؿ ت ار ي ىيئة التحكيـ
األ راؼ كالعادات المطبقة مى العبلقة بيف أطراؼ النزاع بمكجب نص الفقرة

(ج) مف المادة

المذككرة أ بله.
كفي حاؿ د ـ اتفاؽ األطراؼ مى القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع ،فإنو
ك مبلن بنص المادة (/36ب) مف قانكف التحكيـ األردني تطبؽ ىيئة التحكيـ القانكف الذم ترل
أنو األك ر اتصاالن بالنزاع ،كفي جميع األحكاؿ يجب مييا م ار اة شركط العقد مكضكع النزاع
كاأل راؼ الجارية في نكع المعاممة كالعادات المتبعة كما جرل ميو التعامؿ بيف الطرفيف مبلن
بنص الفقرة (ج) مف المادة ذاتيا.
المطمب الثاني :قانون اإلرادة:
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مف أىـ المسائؿ المتعمقة بتحديد القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع في اتفاؽ
التحكيـ ىك قانكف اإلرادة كىك القانكف الذم يختاره الطرفاف ليحكـ بلقتيما العقدية كليككف
كبناء مى ذلؾ يجكز لمطرفيف االتفاؽ مى إخضاع بلقتيما
مصد انر لمقكا د التي تحكميا،
ن
العقدية لقانكف آخر غير قانكف بمد إبراـ العقد ،أك قانكف بمد تنفيذه ،أك قانكف مكطنيما المشترؾ،
أك ألم قانكف آخر كاجب التطبيؽ كفقان لقا دة اإلسناد في القانكف الدكلي الخاص(.)1
كقضاء  ،ىي خضكع التحكيـ لقانكف اإلرادة المتم ؿ
تعد مف أىـ القكا د المسمـ بيا فقيان
ّ
ن
في حرية األطراؼ في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع ،كقد تضمنت
االتفاقيات الدكلية الخاصة بتحكيـ ىذا المبدأ م ؿ اتفاقية نيكيكرؾ لسنة 1958ـ ،كاتفاقية جنيؼ
لسنة 1961ـ.
كقد كردت اإلشارة في المادة ( )21مف ا تفاقية ّماف العربية لمتحكيـ إلى قانكف اإلرادة
صراحةن ،فقد نصت الفقرة األكلى مف المادة المذككرة مى أف " :تفصؿ الييئة في النزاع كفقان لمعقد
المبرـ بيف الطرفيف ،كأحكاـ القانكف الذم اتفؽ ميو الطرفاف صراحةن أك ضمنان إف كجد "ففي ىذا
النص منحت االتفاقية أطراؼ ا لعقد الحرية في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ مى قدىـ ،كلـ
تدع مجاالن لمشؾ في طبيعة اإلرادة في اختيار القانكف ،فقد أشارت بأف إرادة األطراؼ الصريحة
أك الضمنية ،كحرية األطراؼ كفقان لبلتفاقية تمتد الختيار أم قانكف كلك لـ يكف ذا صمة بالعقد أك
قانكنان كطنيان ـ ينان(.)2

()1

()2

منصكر ،مصطفى منصكر ( .)1986مذكرات في القانكف الدكلي الخاص الككيتي ،جامعة الككيت ،كمية
الحقكؽ ،ط ،1ص.158-21

السمداف ،أحمد ( .)2010القانكف الكاجب التطبيؽ في التحكيـ التجارم الدكلي ،كمية الحقكؽ ،جامعة الككيت،
ط ،1ص.185
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مما تجرد اإلشارة إليو أف اتفاقية ّماف صرحت في الفقرة ال انية مف المادة ( )21بتحرير
العقد مف االرتباط بأم قانكف ،حيث انفردت ىذه االتفاقية بيذا التصريح دكف غيرىا مف
االتفاقيات ،آخذة بما سار ميو االتجاه الحديث في التحكيـ الدكلي(.)1
إال أف مبدأ ؽانكف اإلرادة مقيد بالنظاـ العاـ في الدكلة التي سينفذ القرار التحكيـ مى
إقميميا كقكانيف البكليس التي تفرض في مجاؿ العقد التزامات قانكنية تنأل ف مبدأ قانكف اإلرادة.
حيث يم ؿ ىذا المبدأ قا دة تنازع كليس قا دة قانكف دكلي مادم ة  ،كما ذىب أنصار
ازدكاج العقد ،فيتـ اختيار القانكف استنادان إلى قا دة اإلسناد المذككرة بكصفو قانكنان بالمعنى
الدقيؽ ،أيضان ذىب أنصار المذىب الشخصي المؤسس مى مبدأ سمطاف اإلرادة أك فكرة
اإلدماج ،ألف قا دة اإلسناد المشار إلييا أساسيا إخضاع العقد لمقانكف كليس إدماج القانكف
بالعقد(.)2
ليذا كانت اؿقا دة أنو ال يمكف تعديؿ االختيار أك استبعاده الذم تـ ند إبراـ العقد ،كمع
ذلؾ فإف الفقو الحديث لـ ير مانعان مف اتفاؽ المتعاقديف مى اختيار القانكف ،كلك كاف ىذا
االتفاؽ يتضمف تعديبلن التفاؽ سابؽ بشرط ر اية حققك الغير التي تظؿ خاضعة لمقانكف الذم
يحكـ العقد منذ البداية(.)3
ىذا كسيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى بل ة فركع؛ يتناكؿ الفرع األكؿ المسائؿ المتعمقة
بقانكف اإلرادة ،كيتناكؿ الفرع ال اني المجكء إلى قكا د تنازع القكانيف ند تخمؼ االختيار الصريح،
كيتناكؿ الفرع ال الث فكرة التطبيؽ اإلجمالي لمقانكف المختص.
الفرع األول :المسائل المتعمقة بقانون اإلرادة:
()1

رضكاف ،أبك زيد ،المرجع السابؽ ،ص.124

()3

صادؽ ،ىشاـ ،المرجع السابؽ ،ص.307-306

()2

بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.180
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غالبان ما يعتد في إطار قانكف اإلرادة باالتجاه الذم يتطمب الصمة أك الرابطة بيف القانكف
المختار كالعقد ،آخذيف بالنظرية المكضك ية ،كذلؾ ألف حؽ األطراؼ في اختيار القانكف "يجكز
خكلت األطراؼ الحؽ في
أف يجاكز أىداؼ
ّ
المشرع بمقتضى قا دة تنازع القكانيف الكطنية التي ّ
تعييف القانكف الكاجب التطبيؽ مف بيف القكانيف التي تتزاحـ لحكـ الرابطة العقدية ،أم القكانيف
التي تصؿ بيذه الرابطة مى نحك أك آخر"(.)1
كالمحكـ يمكف أف يستخمص أيضان إرادة األطراؼ في اختيار قانكف معيف مف قبميـ

ف

طريؽ تفسير بارات العقد كالقرائف األخرل الدالة مى ىذا االختيار ،كقد حسمت اتفاقية نيكيكرؾ
في المادة ( )5فقرة (/1أ) كاتفاقية ّماف في المادة ( )21الخاصتيف بالتحكيـ الخبلؼ الذم ساد
قبميما في الفقو حكؿ ىذه المسألة ،فقد كاف ىناؾ اتجاه يم ؿ رأم األقمية في الفقو يرل إ طاء
األفضمية لتطبيؽ قانكف محؿ التحكيـ دكف إرادة األفراد ،كذلؾ استنادان مى الطبيعة المختمطة
لمتحكيـ أم الطبيعة االتفاقية القضائية ،فإ ماؿ ىذا اال تبار المزدكج يقتضي القكؿ بأف مكاف
التحكيـ كليس قانكف اإلرادة ىك اؿذم يتعيف أف يسرم مى جميع مراحؿ التحكيـ(.)2
كلكف بصدكر اتفاقية نيكيكرؾ كاتفاقية ّماف ،فقد أصبحت القا دة المرجحة لقانكف
اإلرادة كاطبلؽ حرية األطراؼ في قد التحكيـ في اختيار القانكف الذم يحكـ العقد ،قا دة
مستقرة ،كمف ـ يتعيف الرجكع بصفة أصمية إلى القانكف الذم يختاره األطراؼ صراحةن أك ضمنان
كذلؾ في شأف جميع المسائؿ المتعمقة بالتراضي كصحتو(.)3
كمف األم مة مى ذلؾ أف يككف القانكف المختار ىك قانكف الدكلة التي سكؼ يتـ تنفيذ
حكـ التحكيـ مى إقميميا ،كيكفي ىنا تكفر صمة فنية بيف العقد كالقانكف الذم يحكمو ،حيث
()1

ناصمؼ ،حساـ الديف فتحي ،المرجع السابؽ ،ص.90

()3

السمداف ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.188

()2

انظر تفصيبلن حكؿ ىذا الرأم :كاشة ،بد العاؿ ،مرجع سابؽ ،ص.248-246
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تتحقؽ ىذه الصمة في مجاؿ التجارة الدكلية ،كفي حالة انتفاء اإلرادة الصريحة ،تتجو ىيئات
التحكيـ إلى فكرة اإلرادة الضمنية التي تستخمصيا مف ظركؼ النزاع ككاقع الحاؿ بصكرة مؤكدة
أك قاطعة ،م ؿ قانكف مكاف اإلبراـ ،أك قانكف مكاف التنفيذ الذم يتحدد ادة بمكاف تسميـ
البض ة كانتقاؿ ممكيتيا إلى المشترم ،كمف القرائف التي قد تكشؼ ف اإلرادة الضمنية لؤلطراؼ
ا
المغة المستعممة في العقد أك في التحكيـ ،أك المكاف الذم اتفؽ مى إجراء التحكيـ فيو ،كما أف
استخداـ اصطبلحات مقررة في قانكف معيف يدؿ مى اتجاه إرادة المتعاقديف الضمنية نحك
تطبيؽ ىذا القانكف مى العقد في مجمك و(.)1
أما فيما يتعمؽ بمدل التزاـ المحكـ بتطبيؽ القانكف الذم يحكـ النزاع تمقائيان ،فإف بعض
أحكاـ التحكيـ تعمؿ غالبان مى إلقاء بء اإل بات مى القانكف الكطني الذم ينطبؽ مى النزاع
أم مى الخصـ الذم يتمسؾ بو ،في حيف يذىب ا تجاه آخر إلى التطبيؽ التمقائي ليذا القانكف
مى ا تبار أف مـ المحكـ بالقانكف يممي ميو تطبيقو مف تمقاء نفسو.
لعؿ االتجاه األكؿ مف ىذه األحكاـ يجد ما يبرره ،حيث أف ىذه األحكاـ ا تنقت نظرية
اإلدماج التي تعتبر القانكف في حكـ الشركط التعاقدية ،كمف ـ فمف الطبيعي أف تككف معاممتيا
لمقانكف معاممة الكقائع مف حيث اإل بات ،بحيث يجب إقامة الدليؿ مييا(.)2
أما فيما يتعمؽ بالغش نحك القانكف ،فبل يعمؿ إال في حالة لجكء األطراؼ إلى اصطناع
نصر أجنبي بقصد التيرب مف األحكاـ اآلمرة في قانكف مقر التحكيـ متى كاف ىذا القانكف
يتطمب كجكب مر اة القكانيف اآلمرة في الدكلة التي جرم مى إقميميا التحكيـ(.)3

()1

بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.182

()3

ناصيؼ ،حساـ الديف ،المرجع السابؽ ،ص.91

()2

بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.189
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مى أف ىذه القكا د التي قصد األطراؼ التيرب منيا ،غالبان ما تتعمؽ بالنظاـ العاـ ،فبل
محؿ أل ماؿ الدفع بالغش نحك القانكف ،ألف ىذا الدفع احتياطي ،ال يجكز المجكء إليو إال إذا
انعدمت كسائؿ العبلج األخرل(.)1
فيما يخص قانكف اإلرادة ك قكد الدكلة ،فقد قضت محكمة العدؿ الدكلية في حكميا
الصادر بتاريخ  12يكليك 1929ـ بأنو " :ال يمكف أف نفترض أف الدكلة بما ليا مف سيادة
ترتضي أف تسند التزاماتيا إلى قانكف مخالؼ لقانكنيا الخاص ،كأف الدكلة تستطيع اختيار قانكف
آخر غير قانكنيا بشرط أف ي بت ىذا االختيار ،كمؤدل ىذا أنو إذا لـ يكف ىناؾ اختيار لقانكف
معيف في قكد الدكلة كاف قانكف الدكلة المتعاقدة ىك القانكف الكاجب التطبيؽ ،كمع ذلؾ يجب أف
ال يغيب ف الباؿ ،إف قضاء التحكيـ ال يعتبر جزءان مف قضاء الدكلة المتعا قدة ،ألف المحكـ ال
يصدر قضاءه باسـ ىذه الدكلة ،أك باسـ أية دكلة أخرل"(.)2
إال أف قكد الدكلة حتى تخضع لقكانيف الدكلة الطرؼ في النزاع يجب أف يككف العقد قد
أبرـ بقصد تحقيؽ كظيفة مف كظائؼ الدكلة ،إذ ال يستساغ أف تخضع الدكلة كىي بصدد القياـ
بكظيفة مف كظائفيا لقانكف دكلة أخرل ،ما لـ تكف قد ارتضت ذلؾ صراحةن(.)3
ؼيس ىناؾ ما يحكؿ دكف تمتع الدكلة في ىذه الحالة بحصانة تشريعية تضعيا في مرتبة
ؿ
أسمى مف أطراؼ العقد األخرل(.)1
()1

كماؿ ،فيمي (دكف سنة نشر) ،أصكؿ القانكف الدكلي الخاص ،القاىرة ،ط ،2ص.589

()3

قضت ىيئة التحكيـ لدل غرفة التجارة الدكلية في القضية رقـ ( )1516لسنة 1968ـ" :بتطبيؽ قانكف الدكلة

()2

مشار إليو لدل :بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.190

المتعاقدة ند دـ كجكد قانكف آخر مختار ،رغـ قياـ ىذه الدكؿ األفريقية التي تـ تطبيؽ قانكنيا بإلغاء ؽ د
االمتياز الدكلي بإرادتيا المنفردة قبؿ نياية مدتو ،كىذا االمتياز كانت قد منحتو إلى بمجيكي أبرـ قده في
برككسؿ لشراء المنتجات المعدنية في اإلقميـ الكطني ،كم اؿ آخر فقد رأت محكمة العدؿ الدكلية في

22

يكليك 1952ـ أف قياـ إيراف بإلغاء قد االمتياز الدكلي بينيا كبيف شركة بريطانية ،ال يعدك أف يككف إلغاء
لعقد امتياز ادم ال ي ير المسؤكلية الدكلية" .أشار إليو :راشد ،سامية ،المرجع السابؽ ،ص.30
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حيث تطبؽ ىيئة التحكيـ لدل المركز الدكلي لتسكية مناز ات االست مار بيف الدكؿ
المتعاقدة ،كمكاطني الدكؿ المتعاقدة األخرل ،قانكف الدكلة الطرؼ في النزاع شاممة أم المتعاقدة
قكا د تنازع القكانيف كقكا د القانكف الدكلي ما لـ يتـ االتفاؽ صراحةن مى القانكف الكاجب
التطبيؽ(.)2
باإلضافة إلى ذلؾ تقكـ قرينة لصالح تطبيؽ قانكف الدكؿ النامية المتمقية لمتكنكلكجيا فد
غياب االختيار الصريح لمقانكف الكاجب التطبيؽ ،كذلؾ حماية لمصمحة ىذه الدكلة(.)3
كقد اتجو رأم إلى إسناد ىذه العقكد إلى قانكف دكلة ال ة بكصفو قانكنان محايدان بقصد
تفادم التعديبلت التشريعية التي تجرييا الدكلة المتعاقدة في قانكنيا(.)4
الفرع الثاني :المجوء إلى قواعد تنازع القوانين عند تخمف االختيار الصريح:
في حاؿ دـ كجكد اتفاؽ صريح بشأف القانكف الكاجب التطبيؽ كتعذر الكشؼ ف
اإلرادة الضمنية ،فإف القانكف النمكذجي لمتحكيـ التجارم الدكلي ،ككذلؾ غرفة التجارة الدكلية،
كاتفاقية جنيؼ لسنة 1960ـ ،كالتي تعتد االختيار الصريح كتستبعد االختيار الضمني "تسند حكـ
العبلقة إلى القانكف الذم تشير إليو قا دة اإلسناد التي تراىا مبلئمة"(.)5
أيضان إذا تـ االتفاؽ مى القانكف الذم سيطبؽ مى المكضكع ،فعادة يحدد قانكف مادم،
كفي حاؿ كاف القانكف المختار ال يحتكم مى حؿ لممسائؿ المتعمقة بالنزاع م ؿ :األىمية ،النظاـ

()1

()2

()3
()4
()5

فؤاد ،رياض ( .)2005مركز المشرك ات العامة في القانكف الدكلي الخاص ،مجمة مصر المعاصرة ،السنة
 ،57يناير ،العدد  ،323ص.185
انظر  :المادة /42أ مف اتفاقية تسكية مناز ات االست مار المبرمة في

 18مارس 1956ـ .كانظر  :سامي،

فكزم ،المرجع السابؽ ،ص.200
أحمد ،شكش ( .)1984القانكف الذم يحكـ االتفاقيات الدكلية ،جامعة الزقازيؽ ،مصر ،ص.629
الجداكم ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.13

بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.197
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العاـ ،فإف المحكـ يككف لو الحرية في اختيار قا دة التنازع ،كىنا يترتب مى المحكـ اختيار
قا دة تنزع مبلئمة مف كاقع األنظمة القانكنية الكطنية التي يحسف أف ترتبط ناصرىا
المكضك ية بالنزاع أك أف يككف ليا صمة فيو.
حيث يتـ تطبيؽ قكا د تنازع القكانيف في الدكلة التي يجرم مى إقميميا التحكيـ ،أم
()1
الشراح
قكا د التنازع التي يتضمنيا قانكف مقر التحكيـ  ،كقانكف مقر التحكيـ ّ
فضمو ك ير مف ّ

القدامى مى ا تبار أف التحكيـ يتطمب أساسان قانكنيان متينان

( ،)2كما تتطمبو القكانيف الداخمية،

كيعيب ىذا ا التجاه أف مقر التحكيـ قد يتعذر تحديده ،حيث يتصكر أف يعقد المحكمكف جمسات
االستماع في أك ر مف دكلة ،كما قد يجرم التحكيـ بالمراسمة(.)3
كاذا كاف ىذا االتجاه يمكف األخذ بو في حاالت التحكيـ الخاصة ،إال أنو مف الصعب
األخذ في حاالت التحكيـ التجارم الدكلي لدل مراؾ ز التحكيـ ،حيث اف اختيار ىذا المكاف يتـ
ال تبارات المبلئمة الشخصية البحتة ،كأنو ال يشكؿ بالنسبة لمدكلة التي يتـ التحكيـ مى إقميميا
أية أىمية ،فبل يصدر حكـ التحكيـ باسـ ىذه الدكلة ،ألف المحكـ ال يخضع لسيادتيا(.)4
حيث ال يمكف تشبيو أحكاـ التحكيـ باألحكاـ القضائية ،فالمحكـ ال يساىـ مى أم نحك
في الكظيفة القضائية لمدكلة التي يتـ مى إقميميا التحكيـ ،فيك ال يكمؼ بخدمة امة كال يباشر
ميمتو إال استنادان إلى قد خاص ( ،)5كليذا فإف تكطيف التحكيـ إجرائيان ال يعني تكطينو مف
الناحية القانكنية.
()1
()2
()3

ناصيؼ ،حساـ الديف ،المرجع السابؽ ،ص.94
بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.197
بد اهلل ،ز الديف ،المرجع السابؽ ،ص.30

()4

إذ يرل بعض الفقو أنو مف الناحية العممية أنو إذا كاف التحكيـ مكككالن إلى منظمة دائمة ،فإف المحكـ يختار

()5

انظر :بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.199

قا دة التنازع في قانكف الدكلة الكائف بيا مركز المنظمة .انظر :شفيؽ ،محسف ،المرجع السابؽ ،ص.189
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كفي الغالب تتجو ىيئات التحكيـ إلى أ ماؿ تنازع القكانيف في قانكف الدكلة التي يتـ فييا
التنفيذ ،ألنو كفقان التفاقية نيكيكرؾ ال يجكز اال تبار بحكـ التحكيـ كتنفيذه إذا بت أنو يخالؼ
القانكف كالنظاـ العاـ في دكلة التنفيذ(.)1
يعد ىذا الحؿ مميان فيما لك كاف تنفيذ حكـ التحكيـ يتـ في إقميـ دكلة كاحدة ،كلكنو ي ير
مشكمة ما الحؿ الكاجب االتباع ندما يتـ التنفيذ في أك ر مف دكلة ،ككانت أماكف التنفيذ تقؼ
مى قدـ المساكاة ،بحيث ال يمكف ترجيح مكاف مى آخر ،أيضان ىذا االتجاه يسبؽ مؿ المحكـ
في تعييف القانكف الذم يحكـ النزاع كقد ال يتـ العمـ سمؼ ان بمكاف تنفيذ الحكـ ،كقد يتعذر في
غالب األحياف.
كذىب رأم إلى تطبيؽ قانكف دكلة جنسية المحكـ التي يقيـ فييا با تباره أك ر إلمامان
بقكا دىا ،كىذا االتجاه قد يؤدم إلى تطبيؽ قانكنؿ يس لو أدنى صمة بالنزاع ،كيرل البعض
إ ماؿ قكا د اإلسناد في قانكف الجنسية أك الـكطف المشترؾ ألطراؼ العبلقة ،كيعيب ىذا االتجاه
أنو يفترض كحدة جنسية الخصكـ أك مكطنيـ المشترؾ كىك يخالؼ ما يجرم ميو العمؿ في
المناز ات الخاصة الدكلية(.)2
الفرع الثالث :فكرة التطبيق اإلجمالي لمقانون المختص:
مف األفضؿ كما ذىب قضاء التحكيـ الرجكع إلى فكرة التطبيؽ الجامع لممبادئ المشتركة
لقكا د التنازع التي تيـ النزاع أك تككف مى صمة بو ،أك ينتمي إلييا طرؼ أك آخر مف
األطراؼ ،ك ف طريقيا يتـ استخبلص القانكف األك ر مبلءمة لحؿ النزاع مع استبعاد أية قا دة
تنازع لناظـ قانكف كطني آخر ،كمف باب أكلى ألم نظاـ قانكني غير كطني ،كبرأيي ،أف القضاء

()1
()2

رضكاف ،أبك زيد ،المرجع السابؽ ،ص.162
انظر :المادة ( )7/1/5مف اتفاقية نيكيكرؾ .كانظر :سامي ،فكزم ،المرجع السابؽ ،ص.198
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كالفقو ار ى المصمحة المتكخاة مف ىذا التحكيـ كىك تطبيؽ القانكف األك ر مبلءمة لحؿ النزاع
بما يحقؽ رغبة األطراؼ كيتبلءـ مع تكقعاتيـ(.)1
أما فيما يتعمؽ بالعبلقات التعاقدية التي تبرميا ا لدكلة مع األفراد ،فيمكف أف يتـ كضعيا
في إطار القانكف الدكلي العاـ ،فاختيار أطراؼ الدكلة كالفرد لمقانكف الدكلي يجعؿ العقد تصرفان
قانكنيان في القانكف الدكلي(.)2
فالقانكف الدكلي العاـ يتكجو بالخطاب إلى الدكؿ كينصرؼ إلى حكـ التصرفات الصادرة
منيا بكصفيا سمطة ذ ات سيادة كىك ال يحكـ إال بلقات متساكية بيف الدكؿ كال ينطكم في
الكقت ذاتو مى نظاـ خاص بحكـ قكد التجارة الدكلية سكاء في شأف إبراميا أك تنفيذىا ،كمف
ـ تقتضي كاليتو بحكـ العقكد الدكلية محؿ البحث ،ىذا فضبلن ف أف قا دة التنازع الخاصة
بااللتزامات التعاقدية ال تقكل مى أف تؤدم دكرىا بخصكص القانكف الدكلي(.)3
كمف ناحية أخرل ،فإف القانكف الدكلي العاـ ال يتبلءـ مع معطيات التجارة الدكلية،
كيتعيف المجكء إلى تشريعات القكانيف الكطنية المختمفة في بعض المسائؿ المتعمقة بالعقكد م ؿ
التشريعات االقتصادية التي ترمي إلى تفاد م البلمساكاة أك اختبلؿ التكازف في مجاؿ العقكد،
ككذلؾ الحكـ بفكائد التأخير أك تحديد مسؤكلية المنتج ،كىي مسائؿ تجد مصدرىا في القكانيف
الداخمية كحدىا ،كما أف األشخاص في قكد تحكيـ الدكلة ال تعتبر الدكلة مف أشخاص القانكف
الدكلي بؿ كتنزؿ الدكلة منزلة األفراد حتل لك تم مت في شكؿ مشرك ات امة(.)4
()1
()2
()3
()4

الجداكم ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.14-13
ناصيؼ ،حساـ الديف ،المرجع السابؽ ،ص.95
بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.203
رأت محكمة النقض الفرنسية في حكميا الصادر بتاريخ  31مايك 1931ـ بأف المكضكع في ىذا الشأف يتعمؽ

بعقكد ترتبط بالقانكف الخاص ،كىي تشابو قكد االفراد سكاء بسكاء ،كما حكـ في قضية  Aramcoفي 23

أغسطس 1958ـ بأنو ال كجكد ألم قد إال إذا كاف مستندان إلى قانكف دكلة ما ،كلما كاف اتفاؽ سنة 1933ـ
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ىذا باإلضافة إلى أف مجرد إسناد العقد إلى المبادئ العامة لمقانكف ال يمكف أف
يستخمص منو إطبلقان إسناده إلى القانكف الدكلي العاـ(.)1
حيث أف فكرة التطبيؽ اإلجمالي لمقانكف المختص تكجب اال تداد بجميع القكانيف القابمة
لمتطبيؽ في ذات النظاـ القانكني ،سكاء أكانت متعمقة بالقانكف العاـ أـ قكانيف البكليس ،أك قكا د
القانكف الخاص ،ذلؾ أف قكا د اإلسناد التقميدية لـ تكضع لتحديد قكا د القانكف الخاص فحسب،
بؿ تنصرؼ إلى القانكف األجنبي في جميع قكا ده أيان كانت طبيعتيا دكف تخصيص ،كبعبارة
أخرل فيي تحدد النظاـ القانكني برمتو مى نحك ال يقبؿ تجزئة أك انقسامان ،كذلؾ استنادان إلى ما
تتمتع بو قا دة اإلسناد مف خاصية التجريد ،فعندما تستند العبلقة إلى قانكف معيف ،ىي ال تعتد
سمفان بتطبيؽ القانكف الذم يحكميا(.)2
حيث إف استبعاد القكانيف فكرية التطبيؽ كؽ كا د القانكف العاـ الكاجب التطبيؽ بمقتضى
قا دة التنازع يؤدم إلى تشكيو التشريع األجبي ند تطبيقو ،كالقكؿ باستبعاد القانكف العاـ
األجنبي مف نطاؽ تطبيؽ القانكف الدكلي الخاص يعيؽ حركة ك ير مف أجيزة الدكلة كمؤسساتيا
التي تمارس نشاطان ىامان في إطار التجارة الدكؿية(.)3
المبحث الثالث
القانون المختص بإجراءات التحكيم

قد أبرـ بيف دكلة كشركة أمريكية خاصة ،فإنو ال ينتمي إلى القانكف الدكلي العاـ
()1
()2
()3

 .أشار إلى ذلؾ  :بد

المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.204
انظر :بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.204-203
ناصيؼ ،حساـ الديف ،المرجع السابؽ ،ص.97-96

مصطفى ،بد الرحمف بد الحكيـ ( .)1991الكسيط في قانكف المعامبلت الدكلية الخاصة ،القاىرة ،دكف دار
نشر ،ط ،1ص.26
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تبدأ إجراءات التحكيـ منذ

تبدأ منذ إبداء أحد أطراؼ النزاع رغبتو في تسكية النزاع

بالتحكيـ ،أم منذ طمب التحكيـ ،لحيف إصدار قرار التحكيـ بصيغتو النيائية ،حيث يذىب جانب
مف الفقو إلى ربط التحكيـ كاجراءاتو بمكاف التحكيـ ،أم قانكف اإلجراءات لذلؾ المكاف ،بمعنى
آخر لمدكلة التي يكجد مى إقميميا مكاف التحكيـ ىك الذم يطبؽ بالنسبة لسير اإلجراءات

(،)1

كيرل جانب آخر مف الفقو إلى ربط التحكيـ كاجراءاتو بإرادة الطرفيف(.)2
بالنسبة لقكا د تنازع القكانيف مى صعيد التعامؿ الدكلي ،فيجب الرجكع إلى التكييؼ
القانكني لمتحكيـ ،فإذا ا تبر تصرفان اتفاقيان ،فالقانكف الكاجب التطبيؽ يككف القانكف الذم اختاره
الطرفاف المتناز اف ،أما إذا ا تبر التحكيـ تصرفان قضائيان أك إجرائيان ففي ىذه الحالة مف
الضركرم خضكع التحكيـ إلى قانكف المكاف الذم يجرم فيو التحكيـ(.)3
في ضكء ما سبؽ ،سيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف؛ المطمب األكؿ يتناكؿ السمطة
التقديرية لممحكـ في اختيار القكا د اإلجرائية لسير المناز ة ،كيتناكؿ المطمب ال اني النظاـ العاـ
كاختصاص المحكـ.
المطمب األول :السمطة التقديرية لممحكم في اختيار القواعد اإلجرائية لسير المنازعة:
في حالة التحكيـ الخاص يككف اختيار القكا د القانكنية أك القكا د التي تخضع ليا
إجراءات التحكيـ نابعان مف إرادة األطراؼ بشكؿ خاص.
أما في التحكيـ المؤسسي  ،فإف إرادة األطراؼ في إيجاد حؿ لمنزاع تككف كفؽ قكا د
التحكيـ المطبقة في المؤسسة أك مركز التحكيـ الذم سيحسـ النزاع المعركض مييا.

()1

سامي ،فكزم محمد ،المرجع السابؽ ،ص.166

()3

بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.167

()2

أحمد ،شكش ،مرجع سابؽ ،ص.635
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بالتالي في التحكيـ الخاص يختار أطراؼ النزاع ند اتفاقيـ مى التحكيـ قانكنان معينان
لئلجراءات ،بمكجبو يتـ النظر في النزاع كالسي ر في إجراءات المرافعة كاإلجراءات األخرل
الخاصة بالتحكيـ ،كقد يختار أطراؼ النزاع قكا د متفرقة مأخكذة مف بعض القكا د الدكلية
المعركفة في مجاؿ التحكيـ التجارم الدكلي ،كأف يككف قسـ منيا مف قكا د التحكيـ التي
أصدرتيا لجنة القانكف التجارم الدكلي التابعة لؤلمـ اؿ متحدة ،كقسـ آخر مف قكا د تحكيـ غرفة
التجارة الدكلية ،كآخر مف قكا د أحد مراكز التحكيـ(.)1
كىذا األمر يعطي الحرية ألطراؼ النزاع باختيار قكا د اإلجراءات التي يصار إلى
اتبا يا في ممية التحكيـ ،كما أف القانكف الكاجب التطبيؽ يمكف تعيينو بشكؿ غير مباشر كذلؾ
ندما يختار أطراؼ النزاع قانكف بمد ما ،ففي ىذه الحالة يفترض أف تمؾ األطراؼ قد قبمت
ضمنيان بالقكا د الخاصة بتنازع القكانيف لذلؾ البمد ،كبالتالي يصار إلى معرفة القانكف الكاجب
التطبيؽ طبقان لقكا د اإلحالة أك اإلسناد لقانكف ذلؾ البمد ( ،)2كفي حالة دـ اتفاؽ األط ار ؼ أك
المحكميف بشكؿ صريح أك ضمني باختيار قكا د اإلجراءات ،ففي ىذه الحالة يتـ تفكيض المحكـ
أك المحكميف صراحةن أك ضمنان اختيار قكا د اإلجراءات.
أما في حاؿ المجكء إلى التحكيـ المؤسسي ،فإف التحكيـ يجرم كفقان لما تقرره القكا د
المتبعة مف المؤسسة التحكيمية ،كبعض ىذه القكا د تعطي لممحكميف الحؽ في تقرير قكا د
اإلجراءات التي يركنيا مناسبة لسير التحكيـ(.)3

()1

()2
()3

انظر :رضكاف ،أبك زيد ( .)1979الضكابط العامة في التحكيـ التجارم الدكلي ،مجمة الحقكؽ كالشريعة ،السنة ال ال ة ،العدد ال اني،
الككيت ،يكليك ،ص.38-37
سامي ،فكزم محمد ،المرجع السابؽ ،ص.167
في حالة دـ االتفاؽ مى قكا د أك قانكف معيف لئلجراءات ،ففي ىذه الحالة يتـ تفكيض المحكـ أك المحكميف صراحة أك ضمنان
باختيار قكا د اإلجراءات ،م اؿ ذلؾ ما جاء في اتفاؽ التحكيـ بيف المممكة العربية السعكدية كالشركة العربية األمريكية لمنفط

( ،)Aramcoحيث نص اتفاؽ التحكيـ المكقع بينيما في  23شباط 1955ـ كفي المادة السادسة منو مى أف " :ىيئة التحكيـ تقرر
قكا د اإلجراءات التي تتبعيا" .أشار إلى ذلؾ :حداد ،حمزة ،المرجع السابؽ ،ص.214
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المبلحظ أف م ؿ ىذه السمطة ال يمكف أف تكجد لدل القاضي في المحاكـ العادية حيث
أنو ممزـ بتطبيؽ قانكف اإلجراءات في البمد الذم يمارس فيو سمطتو(.)1
ىذا كسيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى فر يف؛ يتناكؿ الفرع األكؿ إجراء سير المناز ة أماـ
الييئات الدائمة لمتحكيـ التجارم الدكلي ،كيتناكؿ الفرع ال اني الجكانب المتعمقة بتشكيؿ ىيئة
التحكيـ.
الفرع األول :إجراء سير المنازعة أمام الييئات الدائمة لمتحكيم التجاري الدولي:
إف التحكيـ ،كاف كاف أساسو إرادة الطرفيف ،إال أف طبيعتو مؿ قضائي ،كبالتالي فإف
الق اررات التي تصدر نتيجة لمتحكيـ ىي ق اررات قضائية ىدفيا تطبيؽ العدالة بيف أطراؼ
النزاع(.)2
كنظ انر ألف التحكيـ أك ىيئة التحكيـ ىي جية قضائية كمكاف القاضي ىك إقميـ الدكلة
التي يمارس فييا سمطتو ،فالمحكـ طبقان لذلؾ يجب أف يطبؽ قانكف المكاف الذم يجرم فيو
التحكيـ.
كتبعان لذلؾ فإنو في حاؿ اتفاؽ أطراؼ النزاع مى القانكف أك القكا د القانكنية الكاجبة
التطبيؽ مى اإلجراءات ،فيي التي سيتـ تطبيقيا ،كفي حاؿ دـ اتفاؽ األطراؼ مى القكا د
القانكنية كلكنيـ كافكا متفقيف مى المكاف – مكاف التحكيـ – فإف قانكف إجراءات ذلؾ المكاف ىك
الذم سيطبؽ مى إجراءات التحكيـ ،كفي حاؿ دـ اتفاؽ األطراؼ مى مكاف التحكيـ ،فإنو

()1

()2

الصكراني ،ميند ،المرجع السابؽ ،ص.168

سامي ،فكزم ،المرجع السابؽ ،ص.170
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يعيف مف قبؿ ىيئة التحكيـ ،كبالتالي يطبؽ قانكف اإلجراءات ليذا المكاف كبحدكد ما تسمح بو
قكا د اإلسناد ليذا البمد(.)1
المشرع
باستعراض نصكص قانكف التحكيـ األردني المنظمة إلجراءات التحكيـ ،يتبيف أف
ّ
األردني أخذ باالتجاىات الحدي ة التي أخذت بمبدأ سمطاف اإلرادة.
فالمشرع األردني لـ يفرض سرياف قانكنو مى التحكيـ الكاقع في األردف ،حيث نصت
ّ
المادة ( )24مف القانكف المذككر مى أنو " :لطرفي التحكيـ االتفاؽ مى اإلجراءات التي تتبعيا
ىيئة التحكيـ بما في ذلؾ حقيا في إخضاع ىذه اإلجراءات لمقكا د المتبعة في أم مؤسسة أك
مركز تحكيـ في المممكة أك خارجيا ،فإذا لـ يكجد م ؿ ىذا االتفاؽ كاف لييئة التحكيـ أف تختار
إجراءات التحكيـ اؿتي تراىا مناسبة كذلؾ مع م ار اة أحكاـ ىذا القانكف".
كما نصت المادة ( )23مف القانكف المدني األردني مى أنو  " :يسرم قانكف البمد الذم
تقكـ فيو الد كل أك تباشر فيو إجراءاتيا مى قكا د االختصاص كاجراءات التقاضي".
حيث أ طى
المشرع األردني لؤلطراؼ الحرية في كضع القكا د اإلجرائية التي تسير كفقان
ّ
ليا ىيئة التحكيـ ،كيعني اتفاؽ األطراؼ مى القكا د اإلجرائية أم مى نحك ما سبؽ ،الخركج
جممةن كتفصيبلن ف القكا د التي تضمنيا القانكف األردني بخصكص إجراءات التحكيـ كىك
القانكف المفترض إ مالو با تبار أف األطراؼ إزاء تحكيـ يجرم

في األردف سكاء أكاف تحكيمان

داخميان أـ دكليان.

()1

نص القانكف النمكذجي اليكنستراؿ كتحت نكاف "تحديد قكا د اإلجراءات" في المادة ( )19منو مى أف -1" :
مع م ار اة أحكاـ ىذا القانكف ،يككف لمطرفيف حرية االتفاؽ مى اإلجراءات التي يتعيف مى ىيئة التحكيـ
اتبا يا ند السير في التحكيـ -2 ،فإذا لـ يكف مة م ؿ ىذا االتفاؽ ،كاف لييئة التحكيـ مع م ار اة أحكاـ

المخكلة لييئة التحكيـ سمطة
ىذا القانكف ،أف تسير في التحيكـ بالكيفية التي تراىا مناسبة ،كتشمؿ السمطة
ّ
تقرير جكاز قبكؿ األدلة المقدمة كصمتيا بالمكضكع كجدكاىا كأىميتيا".
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كالسؤاؿ الذم يطرح بيذا الصدد ىك  :إلى أم مدل يتمتع األطراؼ بحرية اختيار القانكف
الكاجب التطبيؽ مى اإلجراءات بحيث يمكنيـ االتفاؽ مى مخالفة النصكص اآلمرة سكاء باتفاؽ
مباشر أك باإلحالة لتنظيـ خاص بييئة أك مركز تحكيـ يطبؽ نصكص إجرائية تتعارض مع
نصكص القانكف األردني؟  .يمكف اإلجابة ف ىذا التساؤؿ مف خبلؿ نصكص قانكف التحكيـ
األردني المنظمة لئلجراءات ،حيث يتضح أنيا نصكص مكممة كيحؽ لؤلطراؼ االتفاؽ مى
مخالفتيا.
أما فيما يتعمؽ بالنصكص اآلمرة  ،فإف نص المادة ( )24آنفة الذكر لـ تكرد قيدان مى
حرية األطراؼ في حيف ألزـ ىيئة التحكيـ التي يقع مى اتقيا اختيار إجراءات التحكيـ بكجكب
م ار اة أحكاـ ىذا القانكف كىي بارة لـ يرد م ميا ند ترؾ االختيار إلى األطراؼ.
المشرع األردني أ طى الحرية لؤلطراؼ باختيا ر القانكف
يتضح مف خبلؿ ما سبؽ  ،أف
ّ
الذم سيطبؽ مى اإلجراءات في مكضكع النزاع المحاؿ مى التحكيـ؛

ككف أنيـ أقدر مى

معرفة ما يتماشى مع مصالحيـ كحاجاتيـ ،فسمح ليـ الخركج ف القكا د اآلمرة إذا كانت تنظـ
أمك انر يقصد منيا مصالح األطراؼ ،كىذه الحرية ال يقؼ أماميا إال ائؽ مخالفتيا لمنظاـ العاـ.
أما بالنسبة إلجراءات سير المناز ة أماـ الييئات الدائمة لمتحكيـ التجارم الدكلي ،فإف
التحكيـ التجارم الدكلي لدل ىيئات كمراكز التحكيـ الدائمة يتسـ بأنو تحكيـ منظـ تسرم فيو
أحكامو البلئحية مى إجراءات التقاضي أماـ ىيئة أك مركز التحكيـ ،كيتضمف اختيار أ
المناز ة أك التجائيـ جب انر لقضاء ىذه الييئات ضكررة اإلذ اف لمقكا د اإلجرائية المقررة في
الئحة التحكيـ بحيث لـ يعد ألطراؼ الخصكمة في م ؿ ىذا التحكيـ سكل اختيار مكاف
التحكيـ(.)1
()1

أبك زيد ،رضكاف ،المرجع السابؽ ،ص.105

طراؼ
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كقد اتسع مجاؿ التحكيـ التجارم الدكلي لدل ىيئات كمراكز التحكيـ الدائمة حيث أصبح
إجباريان في الك ير مف العقكد الدكلية ذات الشكؿ النمكذجي كالتي تعتبر إلى حد ما محك انر في
التجارة الدكلية م ؿ قكد المنشآت الصنا ية كالتكريدات الدكلية ك قكد التجميع كالتي تتضمف
نصكصيا ضركرة المجكء لغرفة التجارة الدكلية كالخضكع إلجراءاتيا ،كذلؾ فإف التحؾ

يـ أماـ

ىيئات كمراكز التحكيـ الدائمة ،ككفقان لمكائحيا يصبح إجباريان تطبيقان لنصكص االتفاقيات
كالمعاىدات الدكلية متعددة األطراؼ م ؿ التحكيـ في المناز ات المتعمقة باالتفاقيات الدكلية
الخاصة بنقؿ البضائع بالسكؾ الحديدية كالمكقعة في برف

(سكيس ار) في  25فبراير 1961ـ

كالسارية ا تبا انر مف أكؿ يناير 1965ـ(.)1
إضافة إلى ما سبؽ ،فقد انتشرت مراكز أك محاكـ تحكيـ دائمة في معظـ أرجاء العالـ
كليا لكائحيا الخاصة التي يتـ التحكيـ مى ضكئيا متى لجأ إلييا الخصكـ في المناز ة ،كيتميز
المجكء إلى ىذا النكع مف التحكيـ بأف تتـ

إجراءات سير المناز ة مى ضكء الئحة أك مركز

التحكيـ ككفقان لممكا يد التي تحددىا ىذه المكائح ،كتشير غالبية لكائح ىيئات التحكيـ الدائمة إلى
قا دة أساسية كىي تطبيؽ القكا د المستمدة مف نصكصيا مى إجراءات سير المناز ة ،كفي
حاالت سككت أك قصكر ىذه االحئة ف بعض ىذ ق اإلجراءات يككف بمقدكر المحكميف تكممة
ىذا النقص أك أف يككف ذلؾ مى ضكء قانكف المرافعات في دكلة ىيئة أك محكمة التحكيـ(.)2
الفرع الثاني :الجوانب المتعمقة بتشكيل ىيئة التحكيم:
فيما يتعمؽ بمسائؿ اإلجراءات في التحكيـ فأكؿ ما يطرح في ىذا اإلطار ىك مكضكع
ىيئة ا لتحكيـ التي قد تككف إما مككنة مف محكميف يختاركف لنظر النزاع ،أك منظمة دائمة تتكلى

()1
()2

انظر :سامي ،فكزم ،المرجع السابؽ ،ص.214
الرفا ي ،أشرؼ بد العميـ ،المرجع السابؽ ،ص.17
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إدارة التحكيـ كفقان لمكائحيا ،كفي كبل الحالتيف قد تشكؿ ىيئة التحكيـ مف محكـ كاحد أك دة
محكميف تبعان التفاؽ األطراؼ.
ففي حالة المحكـ الفرد يفصؿ النزاع بشكؿ أسرع ،باإلضافة إؿ ل أف النفقات تككف أقؿ،
في حيف أف تعدد المحكميف يشكؿ ضمانة أكبر لمعدالة كالحيدة لمفصؿ في النزاع الم ار(.)1
كمف المبلحظ أف لكائح المنظمات اإلنجميزية كاألمريكية تميؿ إلى نظاـ المحكـ الفرد إال
إذا كاف النزاع ضخمان يبرر التعدد(.)2
إف األسمكب الغالب في التحكيـ التجارم الدكلي ىك تشكيؿ الييئة مف بل ة محكميف،
يعيف كؿ خصـ كاحدان منيـ ،كأما ال الث فيختار بطريقة مختمفة ،فقد يترؾ اختياره التفاؽ
الخصميف ،كقد يعيد باالختيار إلى المحكميف اآلخريف ،كقد تتكاله ىيئة مستقمة كالمحكمة أك
م أك المنظمة الدائمة التي تتكلى التحكيـ (.)3
الغرفة التجار ة
كقد يتكلى المحكـ ال الث رئاسة ىيئة التحكيـ ،فاألصؿ أف يتـ االتفاؽ مى تشكيؿ ىيئة
التحكيـ ضمف ما ينص ميو القانكف ،كفي بعض األحياف يككف ىناؾ محكـ احتياطي يحؿ محؿ
الحكـ األصمي ند حدكث مانع لحضكره ،كقد يتـ تعييف ـ سا ديف قانكنييف بجانب ىيئة التحكيـ
لمسا دتيا في اتباع اإلجراءات القانكنية الصحيحة.
كبالنظر إلى قانكف التحكيـ األردني ،يتبيف أنو تـ النص مى كيفية تشكيؿ ىيئة تحكيـ،
ففي حالة دـ اتفاؽ األطراؼ مى تشكيؿ الييئة يقكـ المحكميف باختيار محكـ إذا لـ يعارض

()1
()2

الطراكنة ،مصمح ،المرجع السابؽ ،ص.48
كفقا لبلئحة الجمعية األمريكية لمتحكيـ تشكؿ ىيئة التحكيـ مف بل ة محكميف إذا جاكزت قيمة النزاع
 100000دكالر ،كيقكؿ األستاذ  Domkeأف ىذا االست ناء يكاد يككف ىك األصؿ في المناز ات المتعمقة

()3

بالتجارة الدكلية .انظر :حداد ،حمزة ،المرجع السابؽ ،ص.215

شفيؽ ،محسف ،المرجع السابؽ ،ص.222
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األطراؼ ذلؾ أك قد تعمؿ المحكمة المختصة مى اختيار محكـ الث تككف لو رئاسة ىيئة
التحكيـ(.)1
فبعد أف يتـ اختيار ىيئة التحكيـ كتحديدىا لنظر النزاع ،تبقى األمكر األخرل مقركنة
بالقانكف الذم سيحكـ العبلقة ال دا ي إليرادىا ،ألف األمر الميـ ىنا ىك المكاف الذم سيجرم
فيو التحكيـ كالقانكف الكاجب االنطباؽ مى النزاع ،حيث أف الختيار مكاف التحكيـ في ماجؿ
التجارة الدكلية أىمية قصكل ،إذ ك ي انر ما يتكقؼ ميو تعييف القانكف الكاجب التطبيؽ مى بعض
مسائؿ التحكيـ ،كما يتكقؼ ميو أحيانان تعييف جنسية القرار ،أم الفصؿ فيما إذا كاف ق ار انر كطنيان
أك أجنبيان ،كىي مسألة تبدك أىميتيا مى كجو الخصكص ند طمب تنفيذ القرار ،يضاؼ إلى
ذلؾ أف التحكيـ ال يككف مفيدان حقان إال إذا جرل في ظركؼ مبلئمة لمخصكـ ،كفي مقدمتيا إجراؤه
في مكاف مناسب(.)2
ػتنصح بعض مراكز التحكيـ الدكلية م ار اة جممة ا تبارات ند اخ تيار ىذا المكاف ،منيا
أف يككف قريبان مف الخصكـ لكي ال يكمفيـ االنتقاؿ إليو نفقات الية ،كقريبان مف الشيكد إذا
اقتضى األمر سما يـ لكي ال ي نييـ بعد المكاف ف أداء الشيادة ،كأف يجرم في مكاف كجكد
البضا ة إذا تعمؽ النزاع ببيع دكلي ليسيؿ معاينة البضا ة كفحصيا،

كاختيار المكاف الذم

يككف قرار التحكيـ كاجب التنفيذ فيو تيسي انر لئلجراءات(.)3
ىذا كتشترؾ جميع التشريعات في حظر اختيار القاصر أك المحجكر ميو أك المفمس
ليككف محكمان ،حيث تنص الفقرة األكلى مف المادة ( )10مف قانكف التحكيـ األردني مى أنو" :ال

()1

انظر :المادة ( )16مف قانكف التحكيـ األردني.

()3

سامي ،فكزم ،المرجع السابؽ ،ص.204

()2

شفيؽ ،محسف ،المرجع السابؽ ،ص.240
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يجكز أف يككف اؿمحكـ قاص انر ،أك محجك انر ميو أك محركمان مف حقكقو المدنية بسبب الحكـ ميو
بجناية أك بجنحة مخمة بالشرؼ أك بسبب شير إفبلسو كلك رد إليو ا تباره".
فالمحكـ في منزلة القاضي يجب أف تتكفر فيو الحيدة كالنزاىة كاالستقبلؿ فإذا كاف ىناؾ
حرج لدل المحكـ في نظر النزاع يج كز لو التنحي ف نظره ،كىذا ما تنص ميو المادة (/15ج)
مف القانكف المذككر بأف  " :يككف قبكؿ المحكـ القياـ بميمتو كتابة كيجب ميو أف يفصح ند
قبكلو ف أم ظركؼ مف شأنيا إ ارة شككؾ حكؿ حيدتو كاستقبللو".
كما تـ النص أيضان في المادة ( )17مف قانكف التحكيـ األردني ع لى أنو  " :أ -ال يجكز
رد المحكـ إال إذا قامت ظركؼ ت ير شكككان حكؿ حيدتو أك استقبللو".
كرد المحكميف ليس مف األمكر النادرة في العمؿ ،كمف مبررات الرد الشائعة في المجاؿ
التجارم كجكد بلقات مؿ سابقة بيف المحكـ كأحد الخصكـ أك اتجاه النية إلى إنشاء م ؿ ىذه
العبلؽات في المستقبؿ القريب ،كيتضح مف تحميؿ القضاء في ىذا الصدد أنو ال يكفي تبرير الرد
مجرد كجكد ىذه العبلقات بيف المحكـ كالخصـ ألف كجكدىا ال غرابة كال شذكذ فيو

؛ نظ انر ألف

المحكميف يككنكف في الغالب مف التجار كرجاؿ األ ماؿ الذيف تربطيـ بمختمؼ المنشآت
التجارية صبل ت أ ماؿ ديدة ،إنما الذم يبرر الرد ىي العبلقة المؤكدة التي تكحي في ضمير
المحكمة بالشؾ في حيدة المحكـ ،ك مى ىذا األساس حكـ قبكؿ طمب رد محكـ سبؽ أف أ طى
أحد الخصكـ فتكل في مكضكع النزاع(.)1

()1

استئناؼ باريس  30إبريؿ 1969ـ ،مجمة التحكيـ 1969ـ ،ص .36أشار إليو :حداد ،حمزة ،المرجع السابؽ،
ص.220
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كيتـ في غالبية التشريعات إسناد االختصاص لمقضاء لمنظر في طمب الرد ،حيث يترتب
مى ىذا األمر تكقؼ ىيئة التحكيـ ف نظر النزاع لحيف البت في طمب الرد ،كىذا األمر قد
يسبب رقمة إجراءات التحكيـ مف قبؿ الطرؼ سيئ النية كالذم قد يسعى إلى المماطمة.
أيضان فيما لك تـ النظر في الطمب مف قبؿ ىيئة التحكيـ فإف ىذا األمر يصعب اقتناع
الخصـ الذم فقد ال ػقة في ىيئة التحكيـ أك أحد أ ضائيا بالسير في اإلجراءات حتى يصدر
القرار.
كيككف النظر في طمب الرد مف قبؿ المحكمة المختصة بنظر الد كل كما نص مى
ذلؾ القانكف األردني( ،)1كىناؾ كقائع أخرل تعد حمكليا م ار جدؿ بيف التشريعات  ،حيث قد يتفؽ
األطراؼ مى ع زؿ المحكـ أك قد يتكفى أك قد ينسحب أك يمرض ،كىذا يترتب ميو إنياء اتفاؽ
التحكيـ كما تـ مف إجراءات؛ ألف اختيار المحكـ يككف قائمان مى اال تبار الشخصي.
كلكف ىذا األمر ال يتناسب مع المعامبلت التجارية الدكلية ألف اختيار المحكميف يككف
في الغالب مف قكائـ تضعيا ـ ؤسسات تحكيمية كال يعرفيا األطراؼ المحكميف ،باإلضافة إلى أف
مصالح التجارة الدكلية ال يجب أف تترؾ لظركؼ يحكميا القدر ،ك ميو الجت بعض لكائح
المنظمات الدائمة ىذا األمر مف خبلؿ دة حمكؿ كاالكتفاء بالمحكميف الباقيف كلكف ت كر
الصعكبة إذا كاف العدد المتبقي زكجيان ككاف القانكف الكاجب التطبيؽ يشترط أف يككف العدد كت انر،
كقد يتـ المجكء إلى المحكمة لتعييف محكـ(.)2

()1
()2

الصرايرة ،منصكر ،مرجع سابؽ ،ص.34
انظر  :المادة (/18أ) مف قانكف التحكيـ األردني ،كىي حسب نص المادة ال انية مف نفس القانكف محكمة

االستئناؼ التي يجرم ضمف دائرة اختصاصيا التحكيـ ما لـ يتفؽ الطرفاف مى اختصاص محكمة استئناؼ

أخرل في المممكة.
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كقد نص قانكف التحكيـ األردني في المادة ( )20منو مى أنو" :إذا انتيت ميمة المحكـ
بإصدار حكـ برده أك زلو أك تنحيو أك كفاتو أك جزه أك ألم سبب آخر ،كجب تعييف بديؿ لو
طبقان لئلجراءات التي تتبع في اختيار المحكـ الذم انتيت ميمتو".
أما فيما يتعمؽ بالبدء بإجراءات التحكيـ ،فقد نصت المادة

( )26مف قانكف التحكيـ

األردني مى أف " :إجراءات التحكيـ تبدأ مف اليكـ الذم يكتمؿ فيو تشكيؿ ىيئة التحكيـ ما لـ
يتفؽ الطرفاف مى مك د آخر" ،فإرادة األطراؼ ىي التي يسند إلييا تحديد تاريخ بدء إجراءات
التحكيـ.
ىذا كتنص المادة ( )27مف قانكف التحكيـ المصرم مى أف" :تبدأ إجراءات التحكيـ مف
اليكـ الذم يستمـ فيو المد ى ميو طمب التحكيـ مف المد ى ما لـ يتفؽ الطرفاف مى مك د
آخر".
فاألمر مختمؼ بيف القانكنيف األردني كالمصرم بيذا الخصكص ،إال أف ما جاء في
القانكف المصرم بتحديد بدء إجراءات التحكيـ بيكـ إ بلـ المد ى ميو بطمب التحكيـ متفؽ مع
ما نصت ميو المادة ( )21مف القانكف النمكذجي لمتحكيـ الدكلي  ،كنص المادة ( )2/3مف
قكا د اليكنستراؿ الدكلية لمتح كيـ ،كىي القكا د المطبقة أماـ المركز اإلقميمي لمتحكيـ التجارم
الدكلي بالقاىرة.
يترتب مى الطرؼ الذم يطالب بالتحكيـ أف يقدـ بيانان مكتكبان كمفصبلن فيو كافة األمكر
المتعمقة ببياناتو الشخصية ككؿ ما يتعمؽ بالد كل لييئة التحكيـ كلممد ى ميو كذلؾ ضمف مدة
يتـ تح ديدىا إما مف قبؿ األطراؼ أك مف قبؿ ىيئة التحكيـ ،كبالتالي يجب مى المد ى ميو
تقديـ مذكرة مكتكبة متضمنة أكجو دفا و كطمباتو ،كيحؽ لو تقديـ باقي طمباتو التي لـ يكردىا في
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كقت الحؽ ،كذلؾ في حاؿ كانت ىناؾ ظركؼ تبرر التأخير يتـ تقديرىا مف قبؿ ىيئة
التحكيـ(.)1
كىنا يجب أف يتـ إ داد المذكرة مف المد ى ميو كنظرىا مف الييئة خبلؿ المدة المحددة
دكف تباطؤ أك تقا س كذلؾ لتحقيؽ أىـ مزايا التحكيـ كىي السر ة في فصؿ النزاع.
كال تخضع ىيئة التحكيـ في تنظيـ سير ممية التحكيـ إال لمقكا د التي اتفؽ مييا
األطراؼ ،فإذا لـ يكجد ـ ؿ ىذا االتفاؽ تختار الييئة القكا د كاإلجراءات المبلئمة تبعان لطبيعة
النزاع ،كمفاد ذلؾ دـ التزاـ الييئة بنصكص أصكؿ المحاكمات المدنية إال في الحاالت التي
يحؿ فييا قانكف التحكيـ ىذه النصكص ،أك إذا تضمف اتفاؽ األطراؼ التراضي مى تطبيؽ
نصكص المرافعات مى تسيير كادارة ممية التحكيـ(.)2
كقد يقكـ األطراؼ بتخكيؿ ىيئة التحكيـ الفصؿ بالنزاع استنادان إلى الك ائؽ كالمستندات
المقدمة دكف الحاجة إلى قد جمسات لمترافع ،أيضان يجب م ار اة اتباع إجراءات التبميغ بشكؿ
صحيح يسمح لكبل الطرفيف بالحضكر في الكقت المحدد ،كما يجب

احتراـ مبدأ المكاجية بيف

الخصكـ بأف يتـ إرساؿ صكر المستندات كالك ائؽ لكبل الطرفيف(.)3
ككؿ ما يحدث في الجمسات يجب تدكيف محاضر بو كتسميـ نسخة منيا لكؿ كاحد مف
األطراؼ ،أما منية أك سرية الجمسات فأمره متركؾ التفاؽ األطراؼ ،كفيما يتعمؽ بأدلة اإل بات
فإنيا مقركنة باتفاؽ األطراؼ إما إخضاع التحكيـ لقانكف معيف فيما يتعمؽ بقكا د اإل بات ،كاما
أف تقكـ الييئة باختيار قانكف معيف لتطبيقو مى قكا د اإل بات(.)4

()1

بريرم ،محمكد مختار أحمد ،المرجع السابؽ ،ص .113كانظر المادة ( )29مف قانكف التحكيـ األردني.

()2

انظر :المادة ( )24مف قانكف التحكيـ األردني.

()4

بريرم ،محمكد مختار أحمد ،اؿمرجع السابؽ ،ص.115

()3

الصكراني ،ميند ،المرجع السابؽ ،ص .198كانظر :المادة ( )25مف قانكف التحكيـ األردني.
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ىذا كلـ تعالج نصكص قانكف التحكيـ األردني حالة طمب أحد األطراؼ إلزاـ خصمو
خكؿ الييئة إمكانية
بتقديـ دليؿ أك مستند تحت يده  ،كذلؾ ؿل كس القانكف الفرنسي الذم ّ
إصدار أمر ألحد األطراؼ بتقديـ ما تحت يده مف ناصر اإل بات إذا طمب الطرؼ اآلخر
ذلؾ(.)1
كال صعكبة إذا الج األطراؼ تنظيـ المسألة في اتفاقيـ ،كاتفقا م بلن مى جكاز االلتجاء
لمقضاء الستخداـ سمطاتو كفقان لقانكف اؿبينات كترتيب آ ار امتناع الخصكـ ف تقديـ الدليؿ كفقان
لقانكف البينات ،كما يجكز االتفاؽ مى ا تبار االمتناع تسميمان بصحة ما يد يو الطرؼ اآلخر.
كما أف مف المكاضيع التي تتعمؽ بالييئة أنو قد تتغير ىيئة التحكيـ كذلؾ بالرد أك الكفاة
ألحد المحكميف أك استبدالو كبالتالي تتأ ر إجراءات التحكيـ تمقائيان بسبب ىذا التغير ،فاألمر ىنا
متركؾ التفاؽ األطراؼ أك تخكؿ بو ىيئة التحكيـ ،في حيف أف قكا د

اليكنستراؿ التي يطبقيا

المركز اإلقميمي بالقاىرة  ،قد نصت في المادة ( )14منيا مى كجكب إ ادة اإلجراءات إذا كاف
المحكـ كاحدان أك تـ تغيير رئيس المحكمة ،أما في حاؿ تغير أحد األ ضاء فاألمر متركؾ لتقدير
محكمة التحكيـ.
كقد نصت المادة ( )482مف قكا د غرفة التجارة الدكلية بباريس مى ترؾ األمر لتقدير
المحكمة بعد استشارة كتشاكر األطراؼ(.)2
أما قانكف التحكيـ األردني ،فقد اقتصر مى كجكب تعييف بديؿ لممحكـ الذم صدر حكـ
برده أك زلو أك تنحيو أك كفاتو أك جزه كذلؾ طبقان لئلجراءات التي تػتػبع في اختيار المحكـ
الذم انتيت ميمتو(.)1

()1
()2

الصكراني ،ميند ،المرجع السابؽ ،ص.198
شفيؽ ،محسف ،المرجع السابؽ ،ص.241
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المطمب الثاني :النظام العام واختصاص المحكم:
المشرع األردني قد سمح بتطبيؽ أحكاـ القكانيف األجنبية مى إقميمو في بعض
إذا كاف
ّ
الفركض ،فإف ذلؾ ال يعني أنو قد أ طى مشر ي دكؿ العالـ مجاالن ؿتطبيؽ أحكاـ قكانينيـ مى
إقميمو ،بخاصة إذا كانت ىذه القكانيف تخالؼ النظاـ العاـ أك اآلداب في األردف(.)2
فالنظاـ العاـ يعد مف أىـ الدفكع التي قد يستخدميا القاضي الكطني الستبعاد تطبيؽ
القانكف األجنبي المعيف إذا ما كاف تطبيقو يتعارض مع المبادئ األساسية التي يقكـ مييا
المجتمع في دكلة القاضي ،سكاء أكانت ىذه المبادئ اقتصادية أك اجتما ية أك سياسية(.)3
حيث يأخذ د ـ احتراـ قكا د النظاـ العاـ ذات األ ر المترتب مى دـ احتراـ كفالة
حقكؽ الدفاع ،فاألنظمة القانكنية لمدكؿ تشتمؿ مى قكا د خاصة تسمى قكا د النظاـ العاـ التي
يراد منيا تحقيؽ المصمحة العامة ،بالتالي فإف قكا د النظاـ العاـ تشكؿ حاج انز ك ائقان في تنفيذ
ابتداء أف يككف القرار التحكيمي غير
أم قرار ؽضائي أك تحكيمي مخالؼ ىذه القكا د ،فيجب
ن
متعارض مع النظاـ العاـ في البدؿ المراد تنفيذ حكـ التحكيـ فيو ،كىذا يد ك المحكـ إلى أف يأخذ
بعيف اال تبار ند إصداره ق ارره بمبدأ احتراـ النظاـ العاـ الداخمي مع قكا د النظاـ العاـ الس ائد
في التعامؿ التجارم الدكلي ،ذلؾ ألف القكا د األكلى تجد ليا أساسان في النظاـ السياسي

()1
()2

انظر :نص المادة ( )20مف قانكف التحكيـ األردني.
انظر  :نص المادة ( )29مف القانكف المدني األردني التي ال تجيز تطبيؽ أحكاـ قانكف أجنبي ينتو
النصكص القانكنية مف ( )28-11مف القانكف المدني إذا كانت ىذه األحكاـ تخالؼ النظاـ العاـ أك اآلداب

()3

في األردف.

الفضمي ،أحمد ( .)1999التحايؿ مى القانكف في القانكف
ص .25كانظر :المادة ( )29مف القانكف المدني األردني.

الدكلي الخاص ،دار المناىج ،ماف ،ط ،1
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كاالجتما ي كاالقتصادم لمدكلة كقد ال تتفؽ مع معطيات التبادؿ التجارم مى الصعيد
الدكلي(.)1
مف خبلؿ ما سبؽ  ،فإف ىناؾ قكا د لمنظاـ العاـ الداخمي لكؿ دكلة ،كىناؾ قكا د لمنظاـ
العاـ الدكلي ،ك ميو يمكف القكؿ أف أيان مف ىذيف النك يف مف قكا د النظاـ العاـ يجب مى
المحكـ احتراميا ند النظر في النزاع.
ك ميو سيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى فر يف؛ الفرع األكؿ يتناكؿ كفالة حقكؽ الدفاع ،كالفرع
ال اني يتناكؿ التعاكف بيف التحكيـ كالسمطة القضائية في مسائؿ اإلجراءات.
الفرع األول :كفالة حقوق الدفاع:
إف احتراـ كضماف حؽ الدفاع لكؿ مف طرفي النزاع يعد مف أىـ األسس التي تقكـ مييا
إجراءات التحكيـ ،حيث أف حؽ الدفاع يقصد بو إ طاء الفرصة

كالحرية الكاممة لكبل الطرفيف

حتى يتمكنا مف تقديـ ما تحت أيدييـ مف أدلة كأقكاؿ كشيكد كبينات ،باإلضافة إلى إ طائيـ
الفرصة الكافية كالكقت البلزـ لجمب الشيكد كتبادؿ المكائح كاستد اء الخبراء كغيرىا مف األمكر
التي تستمزـ لبناء األدلة في القضية مى أسس كاضحة ،كما

لك كاف النزاع معركضان مى

القضاء ،خاصة فيما يتعمؽ بأمكر التبميغ بحيث يمكف لكؿ طرؼ في النزاع أف يعرؼ كيطمع
مى ما لدل الطرؼ اآلخر مف أدلة كبينات ،حتى يتمكف مف الرد مييا في الكقت المناسب(.)2
كبالتالي فإف إخبلؿ المحكميف بيذا المبدأ يعرض اإلجراءات لمبطبلف ؼم حاؿ بكت ذلؾ
حيث أشارت االتفاقيات الدكلية الخاصة بالتحكيـ إلى ىذا المبدأ(.)3

()1
()2
()3

دكاس ،أميف ( .)2007تنازع القكانيف ،دراسة مقارنة ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،ماف ،ط ،1ص.229
سامي ،فكزم محمد ،المرجع السابؽ ،ص.177

فقد نصت اتفاقية جنيؼ لعاـ 1927ـ في الفقرة (ب) مف المادة ال انية مى رفض اال تراؼ كتنفيذ حكـ
التحكيـ إذا تبيف لمقاضي أف الطرؼ الذم صدر الحكـ ضده لـ يبمغ خبلؿ كقت مبلئـ بإجراءات التحكيـ لكي
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كما تمت اإلشارة إلى المبدأ المذككر في بعض النصكص الدكلية الخاصة بالتحكيـ ،فقد
جاء في القكا د التي كضعتيا لجنة القانكف التجارم الدكلي التابعة لؤلمـ المتحدة في مادتيا
الخامسة شرة ،مع م ار اة أحكاـ ىذه القكا د لييئة التحكيـ ممارسة التحكيـ بالكيفية التي تراىا
مناسبة شريطة أف تعامؿ الطرفيف مى قدـ المساكاة كأف تييء لكؿ منيما في جميع مراحؿ
اإلجراءات فرصة كاممة لعرض قضيتو(.)1
كذلؾ نصت المادة ( )18مف القانكف النمكذجي لمتحكيـ الذم أع دتو المجنة المذككرة،
مى كجكب معاممة الطرفيف مى قدـ المساكاة كأف تييء لكؿ منيما الفرصة كاممة لعرض
قضيتو.
إال أف االتفاقية العربية لمتحكيـ التجارم لعاـ

1987ـ لـ تشر إلى ىذا المبدأ بشكؿ

صريح أك ضمني كانما سكتت ف اإلشارة إليو ،ك ند االطبل مى األسباب التي

يتـ بمكجبيا

إبطاؿ قرار التحكيـ المنظمة في المادة ( )24مف االتفاقية المذككرة ،فبل يكجد مكاف لمبدأ احتراـ
حؽ الدفاع كالمساكاة بيف األطراؼ في إجراءات التحكيـ ،حيث أف ىذا المبدأ معترؼ بو كمستقر
في مجاؿ التحكيـ الدكلي ك دـ النص ميو ال يعني نكرانو(.)2
في حيف فص قانكف التحكيـ األردني مى أف يعامؿ طرفا التحكيـ مى قدـ المساكاة
كتييأ لكؿ منيما فرصة متكافئة ككاممة لعرض د كاه ( ،)3كىنا النص كاضح بشكؿ ال لبس فيو
مى إقرار احتراـ حقكؽ الدفاع لكبل الطرفيف.
يتمكف مف تقديـ دفا يز أيضان نصت كؿ مف اتفاقية نيكيكرؾ لعاـ

1958ـ ( )1كاالتفاقية األكركبية لعاـ

1961ـ ( )2مى جكاز دـ اال تراؼ ك دـ تنصيؼ حكـ التحكيـ في حالة دـ احتراـ حؽ الدفاع لمطرؼ
الساب ،ص.178
الذم صدر الحكـ ضده .أشار إلى ذلؾ :فكزم ،محمد ،المرجع
ه

()1

حداد ،حمزة ،المرجع السابؽ ،ص.224

()3

انظر :المادة ( )25مف قانكف التحكيـ األردني.

()2

بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.196

97

مف خبلؿ ما تقدـ فإف احتراـ حؽ الدفاع لكبل الطرفيف

في النزاع كمعاممتيما مى قدـ

المساكاة ىك مبدأ مستقر مى الصعيد الدكلي ،كيترتب مى دـ األخذ بو إمكاف إبطاؿ حكـ
التحكيـ كبالتالي يجب مى المحكميف م ار اة ىذا المبدأ ند السير في إجراءات التحكيـ ،ككنو
يكفؿ لكبل الطرفيف تقديـ األدلة كالمستندات كشرح كجيات النظ

ر في االد اءات المتقابمة،

باإلضافة إلى تأكيد قياـ المحكـ بعممو بشكؿ نزيو كحيادم ك ادؿ.
ىذا المبدا احترامو غير مقصكر مى المحكميف فقط ،كانما يجب أف يحترـ مف قبؿ
أطراؼ التحكيـ أيضان ،فبل يجكز ألم طرؼ أف يعمؿ ما مف شأنو المساس بمبدأ المساكاة بيف
الطرفيف ،كبالتالي يككف لو تأ ير مى نتيجة التحكيـ(.)1
باإلضافة إلى أنو يجب مى المحكـ أف يأخذ باال تبار ند إصدار حكـ التحكيـ قكا د
النظاـ العاـ لمدكلة التي سينفذ فييا ىذا الحكـ ،حيث أف مخالفة ىذه القكا د ستؤدم بالضركرة
إلى دـ اال تراؼ بالحكـ كبالتالي دـ تنفيذه ،فؽد نصت اتفاقية جنيؼ لعاـ 1927ـ مى أنو :
إذا أريد الحصكؿ مى اال تراؼ كتنفيذ الحكـ ،كفقان لممادة األكلى مف االتفاقية المذككرة فمف
الضركرم أف ال يككف حكـ التحكيـ مخالفان لمنظاـ العاـ أك لمبادئ القانكف العاـ لمبمد المراد تنفيذ
الحكـ فييا ،كقد أ طت اتفاقية نيكمكرؾ لعاـ 1958ـ الحؽ لمدكؿ المتعاقدة أف ترفض اال تراؼ
كتنفذ حكـ التحكيـ إذا كاف في الحكـ ما يخالؼ النظاـ العاـ(.)2
م األحكاـ لعاـ 1952ـ نصت مى الحاالت
أما مى الصعيد العربي ،فإف اتفاقية تػنؼذ
التي يمكف فييا لمدكؿ أف ترفض تنفيذ حكـ التحكيـ بقكليا

()1
()2

الصكراني ،ميند ،المرجع السابؽ ،ص.198
انظر :المادة الخامسة (/2ب) مف اتفاقية نيكيكرؾ.

" :إذا كاف في حكـ المحكميف ما
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يخالؼ النظاـ العاـ كاآلداب العامة في الدكلة المطمكب إلييا التنفيذ ،فيي صاحبة السمطة في
تقدير ككنو كذلؾ ،ك دـ تنفيذ ما يتعارض مع النظاـ العاـ أك اآلداب العامة فييا"(.)1
كجاء في الفقرة ( )2مف المادة ( )35مف االتفاقية العربية لمتحؾيـ التجارم مى أنو " :ال
يجكز رفض األمر بالتنفيذ إال إ ذا كاف القرار مخالفان لمنظاـ العاـ".
كما نصت المادة (/54أ) فقرة (ـ/أ) مف قانكف التحكيـ األردني مى أنو  " :أ -تنظر
المحكمة المختصة في طمب التنفيذ تدقيقان كتأمر بتنفيذه إال إذا تبيف ليا

 -1 :أف ىذا الحكـ

متضمف ما يخالؼ النظاـ العاـ في المممكة ."...
إال أف بعض الق اررات القضائية فرقت بيف قكا د النظاـ العاـ الدكلي كقكا د النظاـ العاـ
الداخمي كا ترفت تمؾ الق اررات بأحكاـ المحكميف إذا كانت ال تتعارض مع النظاـ العاـ الدكلي،
كاف كانت تمؾ األحكاـ ال تتفؽ مع قكا د النظاـ العاـ الداخمي(.)2
الفرع الثاني :التعاون بين التحكيم والسمطة القضائية في مسائل اإلجراءات:
الجت القكانيف الحدي ة الصادرة في العديد مف الدكؿ كالمنظمة لمتحكيـ سكاء تحكيمان
داخميان أك دكليان مسألة مدل اختصاص القضاء الكطني باتخاذ اإلجراءات الكقتية كالتحفظية بشأف
المناز ات المتفؽ مى حسـ مكضك يا بكساطة التحكيـ ،ككيفية تكزيع االختصاص باتخاذ ىذه
اإلجراءات بيف كؿ مف القضاء الكطني كقضاء التحكيـ.
حيث يع ّد التعاكف بيف التحكيـ كالسمطة القضائية في مسائؿ اإلجراءات ضركرة ال بد مف
تكافرىا ،كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ ط لب المحكـ المسا دة في الحصكؿ مى األدلة ،باإلضافة إلى
المسائؿ األكلية كاإلجراءات التحفظية كالكقتية التي تخرج ف نطاؽ اختصاص ىيئات التحكيـ،
()1
()2

انظر :المادة ال ال ة الفقرة (ىػ) مف اتفاقية تنفيذ األحكاـ لعاـ 1952ـ.

الحداد ،حفيظة ( .)2010مدل اختصاص القضاء الكطني باتخاذ اإلجراءات الكقتية كالتحفظية ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية ،ط ،1ص.48
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نظ انر ألف ىيئة التحكيـ ال تممؾ سمطة اإلجبار التي يممكيا القاضي ( ،)1لذلؾ نصت المادة ()23
مف قانكف التحكيـ األردني " :أ -مع م ار اة أحكاـ المادة ( )13مف ىذا القانكف ،يجكز لطرفي
بناء مى طمب أم مف
التحكيـ االتفاؽ مى أف يككف لييئة التحكيـ ،سكاء مف تمقاء نفسيا أك ن
طرفي التحكيـ أف تأمر أيان منيما باتخاذ ما تراه مف تدابير مؤقتة أك تحفظية تقتضييا طبيعة
النزاع ،كأف تطمب تقديـ ضـ اف كاؼ لتغطية نفقات ىذه التدابير ،ب -كإذا تخمؼ مف صدر إليو
بناء مى طمب الطرؼ اآلخر ،أف تأذف ليذا الطرؼ في
األمر ف تنفيذه جاز لييئة التحكيـ ن
اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتنفيذه ،بما في ذلؾ حقو في الطمب مف المحكمة المختصة إصدار
أمرىا في التػنفيذ".
ففي نطاؽ اإل جراءات ،فإنو يجكز لييئة التحكيـ أك ألم مف الطرفيف بمكافقتيما طمب
المسا دة مف محكمة مختصة في ىذه الدكلة لمحصكؿ مى أدلة كذلؾ بيدؼ الكصكؿ إلى
المخكلة ليا كطبقان لمقكا د
الحقيقة ،كيجكز لممحكمة أف تستجيب لمطمب في حدكد سمطتيا
ّ
القانكنية التي تطبقيا كالخاصة باؿحصكؿ مى األدلة.
ك ميو فإف شكؿ اإلجراء المراد تنفيذه بمقتضى المسا دة القضائية يخضع لقانكف
القضام المراد منو تنفيذىا ،كذلؾ تطبيقان لقا دة خضكع اإلجراءات لقانكف القاضي ( ،)2كيجب أف
يككف مكضكع المسا دة مسألة مدنية ،أك تجارية ،أك مسألة مقررة ،بمكجب معاىدة دكلية.
بناء
كألف الييئة ىي التي تقرر الحاجة إلى المسا دة القضائية سكاء مف تمقاء نفسيا أك ن
مى طمب األطراؼ ،فإف ليا في نفس الكقت أف تعدؿ ف طمبيا متى كجدت مف األدلة ما يغني

()1
()2

الحداد ،حفيظة ،مرجع سابؽ ،ص.24

تنص المادة ( )23مف القانكف المدني األردني " :يسرم قانكف البمد الذم تقكـ فيو الد كل أك تباشر فيو
إجراءاتيا مى قكا د االختصاص كاجراءات التقاضي".
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ف تنفيذ المسألة مكضكع الطمب أك تبيف ليا أف ىذا اإلجراء أصبح غير منتج في الخصكمة
لتكفر أدلة أخرل مكانو(.)1
كبغض النظر ف القانكف الكاجب التطبيؽ مى إجراءات التحكيـ سكاء أكاف القانكف
النمكذجي لمتحكيـ التجارم الدكلي – قكا د األمـ المتحدة – أك كاف ىذا القانكف قد تـ اختياره
بمعرفة األطراؼ ،أك حدد ف طريؽ التركيز المكضك ي لئلجراءات ،فإف ىذا القانكف ىك الذم
يحدد سائر المكاضيع المتعمقة باإلجراءات مف حيث شركط المحكـ كالجمسات كالدفكع كالطمبات
ك كارض الخصكمة كغيرىا مف الجزئيات المتعمقة بيذا المكضكع(.)2
في حيف أف محؿ اإل بات يخضع لمقانكف الذم يحكـ المكضكع با تبار أف تحديد محؿ
اإل بات يعتبر أم انر فاصبلن في مكضكع خصكمة التحكيـ ،ككذلؾ فإف ىذا القانكف ىك الذم يحدد
الخصـ الذم يقع مى اتقو بء إ بات الحؽ المد ى بو ،كمدل مشرك ية االتفاقات بيف
األفراد المعّدلة لنقؿ اإل بات.
ككذلؾ فإف بء اإل بات يخضع لمقانكف الذم يحكـ المكضكع با تبار أف تنظيـ األدلة
يعكد إلى ترتيب القانكف ذاتو ،سكاء تعمؽ األمر بإ بات كاقعة إيجابية م ؿ الفعؿ الضار أـ كاقعة
سمبية م ؿ انتفاء اإلىماؿ في تنفيذ االلتزاـ(.)3
أما فيما يتعمؽ بالتؽ ادـ فإنو يتـ الرجكع فيو إلى القانكف الذم يحكـ المكضكع ،أيضان
تحديد صفة الخصكـ كأىميتيـ في التقاضي ،كالنيابة في التقاضي تعد مف المسائؿ
المكضك ية(.)4

()1

بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.153

()2

الجداكم ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص14؛ ناصيؼ ،حساـ الديف ،المرجع السابؽ ،ص.100

()4

الجداكم ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.14

()3

بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.154
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مف خبلؿ ما تقدـ فإف القانكف الذم يتـ تحديده ىك الذم يحكـ جميع األمكر اإلجرائية
المتعمقة بالمكضكع المحاؿ مى التحكيـ كبكافة جكانبو.

102

انفصم انرابع
انمىاعد انتي تطبمهب هيئة انتحكيم في انتحكيم
ببنصهح (انطهيك)
يعتبر التحكيـ نكع مف القضاء الخاص كييدؼ في النتيجة إلى إصدار حكـ قابؿ لمتنفيذ،
كينقسـ التحكيـ مف حيث مدل التزاـ المحكـ بأحكاـ القانكف في تقييـ األداءات المتؽ

ابمة إلى

تحكيـ بالقانكف كتحكيـ بالصمح أك ما يسمى ند بعض الفقو بالتحكيـ الطميؽ(.)1
ؿقد جاء التحكيـ بالصمح استجابة لمقتضيات التجارة الدكلية الحدي ة ،كالتي رغبت في
التخمص مف تطبيؽ أحكاـ القانكف المكضك ي استجابة لرغبة األطراؼ ،كالتزامان بمبدأ سمطاف
اإلرادة في اختيار اإلجراءات كالقكا د المكضك ية التي تطبؽ مى النزاع القائـ(.)2
كسأقكـ بدراسة ىذا المكضكع ضمف بل ة مباحث ،يتناكؿ المبحث األكؿ مفيكـ العقد
الدكلي الطميؽ ،أما المبحث ال اني فيتناكؿ مفيكـ العقد الدكلي الطميؽ كشركط صحة التحكيـ مع
التفكيض بالصمح (الطميؽ) ،أما المبحث ال الث فقد خصص لدراسة قكا د العدالة كاإلنصاؼ
الكاجبة التطبيؽ مى مكضكع النزاع.
المبحث األول
مفيوم العقد الدولي الطميق
لقد رأينا أف نميد لمفيكـ التحكيـ بالصمح

(الطميؽ) بالحديث ف مفيكـ العقد الدكلي

الطميؽ؛ لما لذلؾ مف أىمية في تعزيز دكر ىيئة التحكيـ في تطبؽ قكا د العدالة كاإلنصاؼ كفقان
لبلتفاؽ الصريح بيف أطراؼ النزاع ،لذلؾ سأقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف؛ يتناكؿ يالمطمب
()1

مـ الديف ،محي الديف إسما يؿ ( .)2007منصة التحكيـ التجارم الدكلي ،دار اؿ نيضة العربية ،القاىرة،
ط ،3ص ،128كالجماؿ ،مصطفى محمد ك بد العاؿ ،كاشة محمد ( ،)1998التحكيـ في العبلقات الخاصة

()2

الدكلية كالداخمية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط ،1ص.107

حداد ،حمزة ( ،)2010التحكيـ في القكانيف العربية ،دار ال ػقافة ،ماف ،ط ،1ص.149
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األكؿ تحديد معنى العقد الدكلي الطميؽ ،أما المطمب ال اني فيتناكؿ ميمة ىيئة التحكيـ بالصمح
(اؿطميؽ).
المطمب األول :تحديد معنى العقد الدولي الطميق:
تعني فكرة العقد الدكلي الطميؽ انفكاؾ العقد الدكلي ف النظـ القانكنية الكطنية الكاجبة
التطبيؽ مى مكضكع النزاع بمكجب قا دة اإلسناد ،كلذلؾ فإف فكرة تحرير العقد ال يجب أف
تفسر مى غير معناىا الحقيقي ،كاذا كاف العقد يخجر مف سمطاف القانكف بمعناه الضيؽ فإنو ال
يخرج مف دائرة القانكف بمعناه الكاسع ،فيك قانكف مف صنع القضاة في مجاؿ العقكد الدكلية(.)1
إف قا دة اإلسناد أصبحت غير قادرة مى مجابية األساليب الحدي ة في مجاؿ التجارة
الدكلية مف حيث أف بلقات القانكف الدكلي الخاص ما ىي إال بلقات القانكف الداخمي معككسة
مى مسرح الحياة الدكلية ،كمف حيث النتيجة فإف أ ماؿ منيج التنازع يؤدم

إلى تطبيؽ قكا د

قانكف دك لة الركابط الدكلية ،كتمؾ القكا د في الغالب األ ـ تككف قكا د بدائية ال تصمح ألف
تككف أساسية لمعالجة مناز ات التجارة الدكلية(.)2
يخضع العقد الدكلي الطميؽ لمقانكف الذم يحدده األطراؼ بإرادتيـ كليس في العقد الدكلي
قانكنان محددان بذاتو لحكـ العقد ،كانما يتكقؼ ذ لؾ مى إرادة األطراؼ كأف تمؾ اإلرادة يمكف أف
يككف ليا قكة مساكية لقكة إلزاـ القانكف ،كقد تؤدم تمؾ اإلرادة إلى تحديد دـ اختصاص قانكف
القاضي ،كبالمقابؿ دـ تحديد تطبيؽ قانكف آخر ،كىك ما أدل إلى محاكلة التخمص مف
الخضكع ألم قانكف كطني مف خبلؿ تحقؽ الكفاية الذ اتية لمعقد الدكلي ،كذلؾ أف العقد الدكلي

()1

()2

جماؿ الديف ،صبلح الديف

( .)2006التحكيـ كتنازع القكانيف في قكد التنمية التكنكلكجية ،دار الفكر

الجامعي ،اإلسكندرية ،ط ،1ص.196-195
بد المجيد ،منير ،المرجع السابؽ ،ص.48
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ندما يككف متضمنان اللتزامات كاضحة يكفي بحد ذاتو إللزاـ األطراؼ ،كيغني مف تطبيؽ قانكف
معيف(.)1
إال أف ىذا الرأم قد تـ الرد ميو بالقكؿ أف نصكص القانكف ال تخمؽ الحقكؽ بؿ تقررىا
كتعتمدىا ،كىك ما أتاح لبعض أنصار األخير

إلى القكؿ بضركرة كجكد القانكف لتطبقو مى

أحكاـ التحكيـ ،كبخصكص دكر األكساط المينية ،فإف العادات ذات الطابع الدكلي كخاصة في
مجاؿ األسكاؽ المالية كاال تماد المستندم ،فإف تشابؾ العبلقات المعقدة في ذلؾ التعاكف قد أكجد
قكا د كضعيا أصحاب االختصاص تتعمؽ بالمنازعات كالمعامبلت المتعمقة بالتجارة الدكلية(.)2
كقد أكدتيا االتفاقيات الدكلية  ،كمنيا اتفاقيات فينا لعاـ 1980ـ المتعمقة بالبيكع الدكلية،
كالمادة ( )2/33مف القانكف التجارم الدكلي الذم كضعتو األمـ المتحدة في اـ 1975ـ ،حيث
كرد فييا  " :يتعيف مى محكمة التحكيـ في كؿ الحاالت أف تأخذ بعيف اال تبار ادات التجارة
كاجبة التطبيؽ مى التصرؼ".
ككذلؾ ،فإف ذات األمر ينطبؽ مى الئحة غرفة التجارة الدكلية كاتفاقية ماف لمتحكيـ
بحيث تصبح العادات كالشركط العقدية كاأل راؼ التجارية الدكلية جزء مف القكا د الداخمية
الكاجبة التطبيؽ في المناز ات التجارية الدكلية ،كيذىب بعض الفقياء إلى ا تبار تمؾ العادات
ىي قكا د قانكنية تكلدت مع الكقت مف خبلؿ الكاقع العممي(.)3

()1

صادؽ ،ىشاـ ،المرجع السابؽ ،ص.654-645

()3

فكزم ،سامي ،المرجع السابؽ ،ص.214

()2

الجداكم ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.14
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المطمب الثاني :ميمة ىيئة التحكيم بالصمح (الطميق):
إف ما يدفع الطرفيف إلى االتفاؽ مى التحكيـ بالصمح يرجع في أغمب األحياف إلى أف
األحكاـ الكاردة في القكانيف الكطنية قد ال تكفي ،بؿ كقد ال تصمح إل طاء حؿ

منصؼ لمنزاع

بسبب تعقد العبلقات القانكنية الناشئة ف العقد أك مجمك ة العقكد م ار النزاع أك تعدد أطرافيا
أك اختبلؼ مراحؿ تنفيذىا أك لغير ذلؾ مف أسباب لـ تأخذىا تمؾ القكانيف الكطنية بعيف
اال تبار( ،)1األمر الذم يستد ي إ فاء الخصكـ مف الخضكع لقكانيف طالما لـ ترل ىيئة التحكيـ
أنيا تكفر حبلن ادالن لمنزاع ،ذلؾ أف الرككف إلى الحؿ العادؿ أك إلى حكـ العدالة ككأنو يغير في
يعرفيا مـ القانكف فيما يعرؼ بػ (ىرـ كمسف ) أم حيث تصبح األفضمية كاألكلكمة
القكا د التي ّ
لقكا د اإلنصاؼ كالعدالة مى حساب النصكص التشريعية الجاىزة(.)2
كمتى تكصؿ المحكـ الطميؽ إلى ىذه النتيجة ،تعيف ميو البحث ف الحؿ العادؿ
كالمنصؼ الذم يرغب بو الطرفاف في ىذا النكع مف التحكيـ ،كمف ـ إصدار حكمو متكافقان مع
ىذه النتيجة(.)3
يظير مف ذلؾ أف قكا

د العدالة في التحكيـ بالصمح ليست كسيمة لتفسير نصكص

العقكد أك القكانيف ،كال ىي كسيمة لحؿ تنازع القكانيف أك لمحكـ في النزاع ،كانما ىي غاية تسعى
إلييا ىيئة التحكيـ الطميؽ كىي غاية نيائية تتجاكز التفسير المباشر كالحاؿ لقانكف مكضك ي
معيف ،كيترتب مييا اال تراؼ بقانكف يعمك القكانيف الكطنية بحكـ العدالة التي يكفرىا لمخصكـ

()1
()2

()3

حداد ،حمزة ،مرجع سابؽ ،ص 149كالجماؿ ،ك بد العاؿ ،مرجع سابؽ ،ص.108
Bebvolise (2007). The Arbitration Development Contracts Harvard international
.Law, London, p. 122-123
رضكاف ،أبك زيد ،المرجع السابؽ ،ص.76-75
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كلـ يمكف استمدادىا مف ىذه القكانيف الكطنية ،كىك نظاـ تأخذ بو التشريعات البلتينية ،أما
األنظمة األنجمك سكسكنية فتمتزـ فييا ىيئات التحكيـ باألخذ بأحكاـ القانكف(.)1
قد ال ييدؼ الطرفاف مف تخكيؿ المحكـ ميمة التحكيـ بالصمح تعطيؿ تطبيؽ قكا د
القانكف الكطني الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع أصبلن بسبب جز ىذا القانكف ف إ طاء
حمكؿ ادلة ،بؿ ييدفاف إلى إتاحة الفرصة لممحكـ الطميؽ لمبحث ف الحؿ العادؿ

لمنزاع

المعركض ميو كلك يـ يستمده مف ىذا القانكف؛ ذلؾ أف ىيئة التحكيـ الطميؽ حيف تحاكؿ تطبيؽ
الحؽ العادؿ تضطر لتجاكز القانكف الكطني الذم ال تجد فيو ىذا الحؿ ،إنما تفعؿ ذلؾ باسـ
القانكف ذاتو ،ألنو ىك نفسو يجيز لو القياـ بتمؾ المحاكلة إ ماالن إلرادة الطرفيف التي اتجيت إلى
ذلؾ.
كيعني ذلؾ قياـ التحكيـ الطميؽ مى فكرة مؤداىا أف األطراؼ قد ارتضكا دـ صدكر
حكـ التحكيـ كفقان لمقكا د المباشرة لقانكف كطني معيف دكف أف يككف لييئة لتحكيـ باسـ العدالة
رفض تطبيؽ اتفاؽ أبرماه كفقان لمقانكف ،بحيث يتعيف مى ىيئة التحكيـ م ار اة شرط ىذا االتفاؽ
(
ميو.)2
في حكـ ق دكف إلغائيا أك تحريفيا أك تجاكزىا طالما جاءت مكافقة لمقانكف الذم استندت

كبالتالي فإنو يجب دـ النظر في الصبلحية التي منحيا األطراؼ لييئة التحكيـ في
التحكيـ الطميؽ بأف ال تطبؽ قكا د القانكف بتفاصيميا ،مى أنيا تعني تنازؿ مف جانبيا بعدـ
الرضكخ ألم قانكف ،بؿ يجب النظر إلى ىذه الصبلحية مى أنيا تسمح بنكع مف التكامؿ بيف
مجمك ة أك تركيبة مف المعايير المختمفة التي تستطيع ىيئة التحكيـ الطميؽ أف تستخمص مف

()1
()2

الجماؿ ،مصطفى ،ك بد العاؿ ،كاشة ،مرجع سابؽ ،ص.109
Bernardo, M. Gremades (1999). The impact of international arbitration on the
.development of business law, London, p. 526
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مجمك يا قا دة يراىا أك ر مبلءمة لحؿ النزاع المعركض مييا ،مما يعني في المحصمة تعظيـ
سمطات ىيئة التحكيـ بشأف طريقة حؿ ىذا النزاع.
ك مى أساس ىذا المفيكـ ،ال ينبغي القكؿ بتعارض العدالة ـ ع القانكف ،بؿ يمكف القكؿ
باتجاه القانكف نحك تكسيع مصادره بما يسمح بحؿ النزاع مى ضكء اال تبارات أك الظركؼ
المتباينة التي ال يمكف م ار اتيا فيما لك أخضعتو ىيئة التحكيـ لمقكا د المحصنة لمقانكف الكطني
دكف سكاه بما يحقؽ العدالة.
كيزيد مف تقارب التحكيـ الطميؽ ـ ف قضاء العدالة كفقان لممفيكـ المتقدـ ،أف كبل منيما ال
يتنكر لمقانكف كال ينكره ،ذلؾ أف قضاء العدالة قد أسفر بمركر الزمف ف خمؽ قكا د خاصة
شكمت في مجمك يا ىذا القضاء ،كقضاء متميز لو ذاتيتو كاستقبللو ف قضاء محاكـ القانكف
المشترؾ ،إال أف قضاء العدالة كاف دائـ ان محاكلة لتفسير قكا د القانكف المشترؾ الذم أكجبتو
الضركرات المتعمقة بمحاكلة تجنب الحدة كالقسكة التي كانت تتضمف تمؾ القكا د(.)1
ك مى ىذا األساس يككف لمتحكيـ الطميؽ مفيكـ مكضك ي كليس مجرد مفيكـ شخصي
يعتمد مى الفيـ الشخصي أك الذاتي لييئة التحكيـ لتقرير الح لكؿ المكضك ية لمنزاع ،كيستقيـ
المفيكـ المكضك ي لمتحكيـ الطميؽ مع الجانب النفسي لممتعاقديف ،فيما يريداف العدالة في إطار
القانكف ،فأطراؼ النزاع كاف أخرجا النزاع مف نطاؽ اختصاص قضاة المحاكـ الكطنية خشية مف
تطبيقيـ لمقكانيف الكطنية القاسية التي ال تعطي حبلن ادالن لمنزاع(.)2

()1

()2

حزبكف ،جكرج ،ك بيدات ،رضكاف ( .)2006إلزامية ق اررات التحكيـ ،مجمة الشريعة كالقانكف ،جامعة الككيت،
العدد  ،26إبريؿ ،ص.468
Albert Jan Van Den Berg (2002). International Commercial Arbitration ICCA,
.International Arbitration Congress, London, p. 30
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كبناء ميو فإنو ليس صحيحان ما ذىب إليو البعض مف أف المحكـ بالصمح
ن

(الطميؽ)

يجرم صمحان كال يحكـ ،كيترتب مى ىذا الرأم بأنو ما داـ المحكـ يجرم صمحان فإنو ال يممؾ
تجريد أحد الطرفيف مف كامؿ ما يتمسؾ بو مف حقكؽ ،كاال كاف ىذا الصمح مصيدة غير معقكلة
ككاف أداة لمنزكؿ ف كامؿ حقكؽ الخصـ ،كىك لـ يتنازؿ كما رغب في النزكؿ نيا جميعان،
كانما شاء فقط أف ينزؿ ف بعضيا مقابؿ أف ينزؿ خصمو أيضان ف بعض ما يتمسؾ بو أك
يعترؼ لو بحقو أك بعضو(.)1
تؤكد نصكص القكانيف الكطنية أف المحكـ الطميؽ ال يجرم صمحان  ،كانما يفصؿ أك يبت
أك يحكـ في نزاع ،كىك ما نصت ميو المادة

(/36د) مف قانكف التحكيـ األردني ،كالمادة

( )4/39مف قانكف التحكيـ المصرم التي تنصاف بأف ىيئة التحكيـ في التحكيـ الطميؽ تفصؿ
في مكضكع النزاع مى مقتضى قكا د العدالة كاإلنصاؼ دكف التقيد بأحكاـ القانكف.
إف المحكـ الطميؽ ال يتمتع بمجرد سمطة ،كانما يقكـ بميمة حقيقية شأنو في ذلؾ شأف
قاضي المحاكـ القضائية ،كىي ميمة الفصؿ في النزاع باستخداـ جميع سمطاتو التي يستمدىا
مف كاليتو بالنزاع كمحكـ طميؽ كيككف قد ارتكب خطأ إذا لـ يباشر ىذه السمطات(.)2
كترتيبان مى ذلؾ ،إذا كاف المحكـ طميقان كاقتصر مى تطبيؽ قكا د القانكف برغـ ما فييا
مف صرامة ،كما يفعؿ المحكـ المقيد ،فإنو قد يكاجو حكمو بد كل التعكيض ف ىذا الخطأ ،كما
يكاجو حكمو بد كل البطبلف متى كاف مى مقتضى تمؾ القكا د قد تعارض مع العدالة ،ألنيا
ىي اليدؼ النيائي أك الغاية األخيرة التفاؽ الطرفيف مى التحكيـ الطميؽ(.)3

()1

أبك الكفا ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.182

()3

ناصيؼ ،حساـ الديف ،المرجع السابؽ ،ص.94

()2

الجماؿ ،مصطفى ،ك بد العاؿ ،كاشة ،مرجع سابؽ ،ص.114
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كال شؾ أف تمؾ السمطات التي يباشرىا المحكـ الطميؽ ،في نطاؽ ميمتو المذككرة ،أكسع
بك ير مف تمؾ التي يتمتع بيا المحكـ المقيد ،األمر الذم استكجب تكافر شركط خاصة لصحة
التحكيـ الطميؽ(.)1
المبحث الثاني
شروط صحة التحكيم بالصمح (الطميق)
لكي يككف التحكيـ بالصمح صحيحان ،فإف ىناؾ شركط يجب أف تتكافر ألف ىذا النكع مف
التحكيـ ،كاف كاف مطمقان في تعاطي ىيئة التحكيـ كتقييـ أداءات األطراؼ كطريقة الكصكؿ إلى
حكـ التحكيـ مف خبلؿ تطبيؽ قكا د العدؿ كاإلنصاؼ ،إال أنو تكجد شركط يتطمب تكافرىا ليككف
التحكيـ الطميؽ صحيحان ،لذلؾ سأقسـ ىذا المبحث إلى خمسة مطالب؛ أتناكؿ في المطمب األكؿ
كجكد اتفاؽ صريح بيف األطراؼ مى التحكيـ الطميؽ ،كفي المطمب ال اني تقيد المحكـ الطميؽ
بحدكد النزاع المعركض ميو ،كفي المطمب ال الث احتراـ المحكـ الطميؽ

لممبادئ الناظمة

لخصكمة التحكيـ ،كفي المطمب الرابع م ار اة القكا د اإلجرائية كتمؾ الكاردة في قانكف التحكيـ،
كفي المطمب الخامس يتناكؿ م ار اة قكا د النظاـ العاـ المتعمقة بمكضكع النزاع.
المطمب األول :وجود اتفاق صريح بين األطراف عمى التحكيم بالصمح:
بما أف ىيئة التحكيـ مفكضة بالصمح كليا كالية الفصؿ في النزاع المطركح مييا كفقان
لقكا د العدالة كاإلنصاؼ ك دـ إخضا و ألم قانكف كطني ،فإنو يتكجب منح ىيئة التحكيـ تمؾ
الكالية بمكجب اتفاؽ صريح بيف الطرفيف مف خبلؿ شرط التحكيـ الكارد في العقد أك باتفاؽ

()1

الصكراني ،ميند ،المرجع السابؽ ،ص.178
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مستقؿ ،كؿذلؾ يترتب مى قياـ ىيئة التحكيـ بالفصؿ بالنزاع بمقتضى قكا د العدالة كاإلنصاؼ
دكف كجكد اتفاؽ صريح ببطبلف حكـ التحكيـ(.)1
كقضت محكمة استئناؼ باريس بأنو " :إذا فصؿ المحكـ بالنزاع دكف كجكد افتاؽ صريح
مكتكب ،ككاف الحكـ مستند مى قكا د العدالة كاإلنصاؼ كاف حكـ ا لتحكيـ باطبلن "( ،)2ككذلؾ
فإنو ال يكفي إلبطاؿ حكـ التحكيـ استخداـ ىيئة التحكيـ لعبارة تحكيـ طميؽ كانما العبرة بأف
يككف الحكـ مستند مى قكا د العدالة كاإلنصاؼ دكف كجكد اتفاؽ صريح
االتفاؽ مى التحكيـ يجب أف يككف مكتكبان كاال كقع باطبلن ،كيجب

( ،)3كلقد قدمنا أف

أف يتكافر شرط الكتابة في

التحكيـ الطميؽ مف باب أكلى نظ انر لخطكرتو ،كما يجب استخبلص االتفاؽ ميو بحذر شديد
كتفسيره تفسي انر ضيقان لحقكؽ الخصكـ(.)4
لقد بينا أف االتفاؽ مى التحكيـ يجب أف يككف مكتكبان كاال كقع باطبلن ،كيجب أف يتكافر
شرط الكتابة في التحكيـ بالصمح مف باب أكلى نظ انر لخطكرتو ،كما يجب استخبلص االتفاؽ
ميو بحذر شديد كتفسيره تفسي انر ضيقان لحقكؽ الخصكـ(.)5
تقيد المح ّكم بالصمح بحدود النزاع المعروض عميو:
المطمب الثانيّ :
يجب مى المحكـ بالصمح احتراـ مبدأ محدكدية النزاع ،فبل يجكز لو أف يمد كاليتو إلى
مسائؿ لـ يشمميا اتفاؽ التحكيـ ،كبالتالي يجب ميو التقيد بطمبات الخصكـ ،كما يجب ميو أف
يفسر الطمب الضمني تفسي انر ضيقان ،بحيث ال يفصؿ في طمب ضمني ألحد الخصكـ ما لـ يكف
()1
()2

القصاص ،يد محمد ( .)2007حكـ التحكيـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط ،2ص.267
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()3

أبك الكفا ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.87

()5

أبك الكفا ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.185

()4

 4شباط 1966ـ ،ككذلؾ قرار محكمة النقض المصرية رقـ

أبك الكفا ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.185
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ىذا الطمب نتيجة حقيقية مباشرة ؿ لطمب األصمي ،كيعتبر ىذا المبدأ مف المبادئ المكجية
لخصكمة التحكيـ شأنيا شأف الخصكمة القضائية حيف يتعمؽ بمبدأ آخر ،ىك مبدأ احتراـ حقكؽ
الدفاع(.)1
فكض طرفا
كقد ذىبت محكمة التمييز األردنية إلى أنو  " :استقر االجتياد مى أنو إذا ّ
قد التحكيـ المحكـ بأف يحكـ في ا لنزاع دكف التقيد باألصكؿ كالقانكف فيمزـ فريقي النزاع بيذا
العقد ما داـ أنو غير ممنكع بقانكف أك نظاـ كليس مخالفان لمنظاـ العاـ كاآلداب مبلن بقا دة أف
العقد شريعة المتعاقديف"(.)2
كمع ىذا يتمتع المحكـ بالصمح بحرية الحركة في نطاؽ مكضكع النزاع فيقرر بعض
المسائؿ التي يقتضييا سعيو نحك الكصكؿ إلى حؿ ادؿ لو كلك لـ ي ر الخصكـ تمؾ المسائؿ
في طمباتيـ ،كما لك قرر المحكـ المقاصة بيف حقكؽ الطرفيف بما لـ يخرج ف مكضكع النزاع
أك قرر قياـ التضامف في الديف كلك لـ يطمب ذلؾ أ

حد الخصكـ ،أك قرر دـ التزاـ رئيس

الشركة بإرساؿ صكرة مف جدكؿ األ ماؿ مع الد كة التي يكجييا لعقد جمعيتيا العمكمية متى لـ
ينشأ ىذا االلتزاـ مف قا دة متعمقة بالنظاـ العاـ(.)3
تستند الحرية التي يتمتع بيا المحكـ بالصمح إلى ا تبارات مختمفة ،منيا أف يتمتع بنفس
المفسرة في القانكف كمف ـ يممؾ استبعاد
السمطات التي يستمدىا الخصكـ مف القكا د المكممة أك
ّ
ىذه القكا د بغير اتفاؽ ،كمنيا أف المحكـ الطميؽ مطالب كالمحكـ المقيد بحؿ جميع المشكبلت
التي يككف حميا مسبقان الزمان لمفصؿ في النزاع الذم يتصدل لو كالمشكبلت التي يعتبر ح

()1
()2
()3

الجماؿ ،مصطفى ،ك بد العاؿ ،كاشة ،المرجع السابؽ ،ص.113

تمييز حقكؽ رقـ 1991/257ـ تاريخ 1991/3/16ـ ،منشكرات مركز دالة.
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مسألة فر ية تابعة أك مسألة ال مبلذ مف تعرضو ليا بحسب طبيعة النزاع المعركض ميو باتفاؽ
التحكيـ الذم يعتبر قانكف األطراؼ(.)1
المطمب الثالث :احترام المحكم بالصمح لممبادئ الناظمة لخصومة التحكيم:
مف الكاجب أف يتقيد المحكـ بالصمح بالقكا د المتعمقة بالنظاـ العاـ ،كىي فقط القكا د
المتعمقة بالنظاـ العاـ المكضك ي ككذلؾ المتعمقة بالنظاـ العاـ اإلجرائي ،كبالتالي يمتزـ المحكـ
المفكض بالصمح باحتراـ المبادئ األساسية الناظمة لخصكمة التحكيـ(.)2
الطميؽ ّ
يترتب مى مخالفة المحكـ ليذه المبادئ بطبلف إجراءات التحكيـ كمف ـ بطبلف حكـ
التحكيـ بطبلنان مطمقان ( ،)3كتنص المادة ( )25مف قانكف التحكيـ األردني مى أف  " :يعامؿ طرفا
التحكيـ مى قدـ المساكاة كتييأ لكؿ منيما فرصة كاممة كمتكافئة لعرض د كاه أك دفا و " ،كذلؾ
دكف تفرقة بيف التحكيـ المقيد كالتحكيـ اؿ

طميؽ ،كما تضمف ىذا القانكف نصكصان منظمة

إلجراءات التحكيـ كتكفؿ احتراـ المبادئ األساسية لخصكمة التحكيـ ،كمبدأ المساكاة في معاممة
الخصكـ كمبدأ المكاجية كمبدأ احتراـ حقكؽ الدفاع سكاء تعمّؽ األمر بالتحكيـ المقيد أك بالتحكيـ
الطميؽ(.)4
كتأكيدان لذلؾ نصت المادة (/49ب) مف القانكف المذككر مى أف تقضي المحكمة التي
تنظر د كل البطبلف مف تمقاء نفسيا ببطبلف حكـ التحكيـ إذا تضمف ما يخالؼ النظاـ العاـ في
المممكة األردنية الياشمية ،كبالتالي ال يجكز لممحكـ بالصمح مباشرة كاليتو بالنزاع دكف إ طاء
الخصكـ حؽ الدفاع كا بلميـ ،ممان بمكا يد الجمسات في الكقت المحدد لتمكينيـ مف الم كؿ
()1

بد الفتاح ،زمي ( .)2008التحكيـ في القانكف الككيتي ،مؤسسة دار الكتب ،الككيت ،ط
.251

()2

أبك الكفا ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.179

()4

انظر :المكاد مف ( )35-24مف قانكف التحكيـ األردني.

()3

األحمد ،محمد حسيف ،المرجع السابؽ ،ص.58
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أماـ ىيئة التحكيـ ،كما يجب ميو تمكيف كؿ مف الطرفيف مف العمـ بدفاع كمستندات الطرؼ
اآلخر في الكقت المناسب أيضان إل داد دفا و.
لكف ليس ىناؾ ما يمنع المحكـ بالصمح مف أيف يمجأ مباشرة إلى بعض اإلجراءات كلك
لـ يطمب أحد األطراؼ اتخاذىا كأف تستمع ىيئة التحكيـ إلى أحد الشيكد أك تستجكب أحد  ،أك
تستشير أحد الخبراء ،كذلؾ كمو دكف إخبلؿ بمبدأ المكاجية ،ال سيما بعد إقفاؿ باب المراؼ عة،
حيث يمتنع مى ىيئة اؿتحكيـ – كلك كاف طميقان – قبكؿ أم دفاع أك أم مستند أك القياـ بأم
مؿ إجرائي آخر في غيبة الخصكـ ،فإذا حدث شيء مف ىذا فيتكجب مى ىيئة التحكيـ إ ادة
الد كل إلى المرافعة لكفالة مبدأ المكاجية(.)1
المطمب الرابع :مراعاة القواعد اإلجرائية االتفاقية وتمك الواردة في قانون التحكيم:
تنص المادة ( )24مف قانكف التحكيـ األردني مى أنو  " :لطرفي التحكيـ االتفاؽ مى
تتبعيا ىيئة التحكيـ ،فإذا لـ يكجد م ؿ ىذا االتفاؽ كاف لييئة التحكيـ أف تختار
اإلجراءات التي ػ ػ
إجراءات التحكيـ التي تراىا مناسبة كذلؾ مع م ار اة أحكاـ ىذا القانكف.
ففي ضكء ىذا النص  ،يجكز لمخصكـ االتفاؽ مى إجراءات معينة يسير مييا المحكـ
الطميؽ ،كفي حاؿ دـ االتفاؽ تطبؽ ىيئة التحكيـ الطميؽ اإلجراءات التي تراىا مناسبة م ار ية
بذلؾ األحكاـ الكاردة بيذا الخصكص في قانكف التحكيـ.
كلكف نجد أف اإلجراءات الكاجب اتبا يا  ،ىي ا إلجراءات األساسية في حقكؽ الخصكـ،
ىذا ما قضت بو محكمة التمييز األردنية بقكليا

 " :أف مكاد قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية

نصت مى سرياف أحكامو مى جميع المسائؿ التي ترفع إلى المحاكـ كلـ تنص مى سريانو
مى إجراءات التحكيـ كما لـ ينص قانكف التحكيـ مى كجكب تحرير
()1

الجماؿ ،مصطفى ،ك بد العاؿ ،كاشة ،المرجع السابؽ ،ص.116
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التحكيـ ،كأف دـ تحرير محضر إلجراءات التحكيـ ال يجعؿ القرار باطبلن أك مخالفان لمنظاـ
العاـ"(.)1
إف نص المادة ( )24مف قانكف التحكيـ األردني لـ يفرؽ بيف التحكيـ بالقانكف كالتحكيـ
بالصمح مما يعني التزاـ المحكـ بالصمح بالقكا د اإلجرائية التي يتؼؽ مييا الطرفاف كبالقكا د
اإلجرائية المقررة بشأف التحكيـ ،كيتكجب التزاـ المحكـ بالصمح باحتراـ القكا د اإلجرائية االتفاقية،
ألف الشركط االتفاقية التي يقررىا الطرفاف تتكامؿ مع اتفاؽ التحكيـ ،كمف ـ ال يجكز أف يصدر
المحكـ بالصمح حكمو بالمخالفة ليذه الشركط كاال كاف حكمو باطبلن لتجاكزه حدكد ذلؾ االتفاؽ.
يرل البعض أف حكـ المحكـ

بالصمح ال يتعرض لمبطبلف بسبب مخالفتو

لمقكا د

اإلجرائية االتفاقية ما لـ يكف أحد الطرفيف قد ا ترض مى ىذه المخالفة أ ناء اإلجراءات كيككف
األمر كذلؾ أيضان فيما لك خالؼ المحكـ بالصمح القكا د اإلجرائية المقررة في باب التحكيـ ما لـ
يتفؽ الطرفاف مى خبلفيا ،حيث تم ؿ تمؾ القكا د الحد األدنى مف اإلجراءات التي يجب مى
المحكـ احتراميا في خصكمة التحكيـ ،مما يبرر إبطاؿ حكـ التحكيـ إذا بني مى إجراءات
مخالفة ا ترض مييا أحد الخصكـ(.)2
كمف بيف القكا د اإلجرائية المنصكص مييا في قانكف التحكيـ األردني

()3

تمؾ التي

تتعمؽ بالنظاـ العاـ اإلجرائي كالقا دة التي تكجب تسبيب الحكـ ،ذلؾ أف تسبيب حكـ المحكـ –
كلك كاف طميقان – يعد ىك الكسيمة الكحيدة التي تسمح لقاضي الدكلة بالرقابة مى ىذا الحكـ

()1

تمييز حقكؽ رقـ  2007/810تاريخ 2007/5/16ـ ،منشكرات مركز دالة.

()3

انظر :المادة (/41ب) مف قانكف التحكيـ األردني.

()2

كالي ،فتحي ،المرجع السابؽ ،ص.8-7
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لضماف دـ تأسيسو مى أسباب تحكيمو مف جانب المحكـ ،أك دـ ا تماده مى إجراءات لـ
تراع فييا المبادئ األساسية المكجية لمخصكمة كمبدأ المكاجية كمبدأ كفالة حقكؽ الدفاع(.)1
ىذا كمع مبلحظة أف التحكيـ سكاء كاف بالقانكف أك بالصمح ال يمتزـ المحكـ بتسبيب
حكمو إذا اتفؽ الطرفاف مى

دـ ذكر األسباب أك كاف القانكف الكاجب التطبيؽ مى إجراءات

التحكيـ ال يشترط ذكر أسباب الحكـ( ،)2كما يبلحظ أف المحكـ بالصمح كاف التزـ بتسبيب حكمو،
إال أنو يتمتع بقدر مف المركنة في ذكر أسبابو ،إذ يكفي فييا أف تككف كافية لفيـ الحكـ كلك لـ
تتضمف بالتفصيؿ جميع العناصر التي ا تمد مييا الحكـ(.)3
المطمب الخامس :مراعاة قواعد النظام العام المتعمقة بموضوع النزاع:
ال يعني تخكيؿ المحكـ ميمة التحكيـ

بالصمح كمف ـ إ فاؤه مف التطبيؽ الجامد أك

المتشدد لقكا د القانكف بغية الكصكؿ إلى حؿ ادؿ كمبلئـ لمنزاع أف يخالؼ قكا د النظ اـ العاـ،
إذ أنو يستطيع – كالحاؿ كذلؾ – غض الطرؼ ف القكا د المتعمقة بالنظاـ العاـ في خصكص
مكضكع النزاع ،كلذلؾ يمتزـ المحكـ بالصمح باحتراـ ىذه القكا د تمامان كما يمتزـ باحتراـ القكا د
اإلجرائية المتعمقة بالنظاـ العاـ(.)4
ىذا كلـ يتضمف نص المادة (/36د) مف قانكف التحكيـ األردني إشارة إلى ىذه المسألة،
لذلؾ أقترح إ ادة نص ىذه الفقرة ليصبح مى النحك اآلتي  " :د -يجكز لييئة التحكيـ إذا اتفؽ
طرفا التحكيـ صراحةن مى تفكيضيا بالصمح أف تفصؿ في مكضكع النزاع مى مقتضى قكا د
العدالة كاإلنصاؼ دكف التقيد بأحكاـ القانكف عدا ما تعمق منيا بالنظام العام".

()1

انظر :المادة (/41ب) مف قانكف التحكيـ األردني.

()2

أبك الكفا ،أحمد ،المر ج السابؽ ،ص.184

()4

كالي ،فتحي ،المرجع السابؽ ،ص.9-8

()3

كالي ،فتحي ،المرجع السابؽ ،ص.8-7
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ذلؾ أنو ال يجكز لممحكـ بالصمح كىك يفصؿ في مكضكع النزاع ،أف يتصدل لممسائؿ التي ال
يجكز فييا التحكيـ كمسائؿ الحالة المدنية كاإلفبلس كحقكؽ الممكية الفكرية في جانبيا األدبي (،)1
فإذا تضمف اتفاؽ التحكيـ تخكيؿ المحكـ ميمة الفصؿ في م ؿ ىذه المسائؿ كجب ميو

الحكـ

ببطبلف ىذا االتفاؽ لمخالفتو لمنظاـ العاـ ،فإذا لـ يقرر ىذا البطبلف كفصؿ في تمؾ المسائؿ
تعرض حكمو لمبطبلف المطمؽ بسبب مخالفتو لقكا د النظاـ العاـ ،بمكجب المادة (/49ب) مف
قانكف التحكيـ ا ألردني التي تنص  " :تقضي المحكمة المختصة التي تنظر د كل البطبلف مف
تمقاء نفسيا ببطبلف حكـ التحكيـ فيما تضمف ما يخالؼ النظاـ العاـ في المحكمة أك إذا كجدت
أف مكضكع النزاع مف المسائؿ التي ال يجكز التحكيـ فييا".
المبحث الثالث
قواعد العدالة واإلنصاف الواجبة التطبيق عمى موضوع النزاع في التحكيم بالصمح
بما أف المحكـ بالصمح مطالب بتطبيؽ قكا د العدالة كاإلنصاؼ ،فإف السؤاؿ ي كر ف
مضمكف ىذه القكا د ،فيؿ ىي قكا د العدالة كاإلنصاؼ بمفيكميا الذم كاف سائدان في العصكر
الكسطى ،أـ ىناؾ مفيكمان آخر ليا؟
لقد تم ؿ مضمكف

العدالة في العصكر الكسطى في األفكار التي طبقتيا محكمة

المستشار في إنجمت ار مى الد اكم التي كاف يحيميا إليو مف الممؾ كيفصؿ في تمؾ الد اكم دكف
التقيد بشكميات القانكف المشترؾ ،كدكف االصطداـ بجمكده كشدتو ،ككفقان ليذه المفاىيـ كاف يجب
مطابؽ لما يكجبو الضمير الحؽ كالخمؽ القكيـ(.)2
أف يككف سمكؾ األطراؼ
ان

()1
()2

الجماؿ ك بد العاؿ ،مرجع سابؽ ،ص.264
الز بي ،محمد داكد ،مرجع سابؽ ،ص.148
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فإذا كانت الحقكؽ المقررة ألحد األطراؼ في القانكف المشترؾ تجيز لو القياـ بأ ماؿ
قانكنية معينة في مكاجية الطرؼ اآلخر ،ككاف مف شأف تمؾ الحقكؽ اإلضرار بيذا األخير ،فإف
قكا د العدالة تكجب امتناع ذلؾ الخصـ ف القياـ بت لؾ األ ماؿ مف تمقاء ذاتو ،فإف لـ يمتنع
ف ذلؾ استنادان إلى ضميره ىك ،تكجب إخضا و لعقكبة بدنية يككف مف شأنيا إيقاظ ذلؾ
الضمير.
يقرىا القانكف المشترؾ كانما تكجب أف ت ار ي المحكمة
كىذه العدالة ال تنكر الحقكؽ التي ّ
حالة الخصكـ كسمككيـ ،كقد رفت ىذه العدالة بالعدالة الكجدانية أك العدالة الم الية ،إذ كانت
تم ؿ أ مى مراتب العدؿ كتضحي مف أجؿ ذلؾ بشكميات القانكف مف أجؿ ىدؼ أسمى ،كما أنيا
كادت تنسب إلى الضمير ،كتأخذ بعيف اال تبار مخافة اهلل كمف ـ كانت تبمغ بالقاضي الذم
يحكـ مى مقتضاىا مرتبة يعجز القاضي الذم يطبؽ

القانكف بحذافيره ع ف بمكغيا أال كىي

مرتبة العدؿ المطمؽ الذم أرساه "جستنياف" مى مبادئ بل ة ىي  :ش شريفان كال تؤذ غيرؾ،
كا د لكؿ ذم حؽ حقو ،كىي مبادئ اشتيرت كذلؾ لدل الفقيو الركماني "البيانكس"(.)1
تعد غاية كليست كسيمة ،لذ ؿؾ فإف ىيئة التحكيـ بالصمح تتمتع بحرية اختيار
إف العدالة ّ
الكسائؿ التي تقكدىا إلى تحقيؽ ىذه الغاية ،كتبحث ىيئة التحكيـ

بالصمح ف ىذه الكسائؿ

بطريقة تجريبية تفترض كجكد مصادر متعددة كمتنك ة لمقا دة القانكنية التي يترتب مى تطبيقيا
تحقيؽ العدالة ( ،)2فقد تحاكؿ ىيئة التحكيـ البحث ف القا دة في العادات التجارية الجارية كقد
تجدىا راسخة في فكرة التكازف العقدم بيف األطراؼ ،كقد تتممسيا في حرصيا مى تحقيؽ أ مى
مراتب العدؿ لؤلطراؼ.

()1
()2

كالي ،فتحي ،مرجع اسابؽ ،ص.188
الجماؿ ك بد العاؿ ،مرجع سابؽ ،ص.154
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كال يكجد ما يمنع ىيئة التحكيـ بالصمح أف تطبؽ قا دة مستمدة مف العادات كاأل راؼ
التجارية أك مف المبادئ المشتركة في القانكف أك مف قكا د قانكف دكلة أجنبية معينة أك مف قكا د
القانكف الكطني ذاتو الذم كاف ينطبؽ أصبلن مى النزاع فيما لك لـ يتفؽ الطرفاف مى التحكيـ
بالصمح(.)1
إف الحرية الكبيرة التي تتمتع بيا ىيئة التحكيـ الطميؽ في اختيار القكا د المحققة لمعدالة
تجد سندىا في أف اتفاؽ التحكيـ الذم ال يمزمو في التقيد بقكا د القانكف المكضك ي ،كال يفرض
ميو التزامان بعدـ تطبيؽ ىذه القكا د مى مكضكع النزاع ،كانما يخكلو صبلحية تتيح لو ا الخيار
بيف تبطيقيا ك دـ تطبيقيا حسب ما يراه محققان لمعدالة ،كمف ـ قد ال تجد ىيئة التحكيـ الطميؽ
ىذه العدالة في تطبيؽ قكا د القانكف الكطني ذاتو الذم ينطبؽ أصبلن فيما لك لـ يتفؽ الطرفاف
مى تخكيميا تمؾ الصبلحية(.)2
كبعد ىذا التمييد المكجز ،سأقكـ بدراسة ؽ كا د العدالة كاإلنصاؼ الكاجبة التطبيؽ مى
مكضكع النزاع في التحكيـ بالصمح مف خبلؿ مطمبيف؛ يتناكؿ األكؿ نطاؽ تطبيؽ التحكيـ الدكلي
بالصمح لقكا د العدالة كاإلنصاؼ ،أما المطمب ال اني فيبحث في قكا د العدالة التي يطبقيا
المحكـ بالصمح.

()1
()2

رضكاف ،أبك زيد ،المرج السابؽ ،ص.74
بد الفتاح ،زمي ،المرجع السابؽ ،ص.250
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المطمب األول :نطاق تطبيق التحكيم الدولي بالصمح لقواعد العدالة واإلنصاف:
لقد أجازت اتفاقيات كأنظمة التحكيـ التجارم الدكلي المتعددة لؤلطراؼ االتفاؽ مى
إ طاء ىيئة التحكيـ الدكلية ميمة المحكـ الطميؽ ،فقد نصت المادة

( )2/7مف االتفاقية

األكركبية لمتحكيـ التجارم الدكلي لعاـ 1961ـ مى أنو" :يفصؿ المحكمكف في النزاع كمحكميف
طمقاء ،إذا اتجيت إلى ذلؾ إرادة الطرفيف ككاف التحكيـ الطميؽ جائ انز كفقان لمقانكف المنظـ
إلجراءات التحكيـ".
كنصت المادة ( )3/42مف اتفاقية كاشنطف لعاـ

1966ـ بشأف تسكية مناز ات

االست مار مى إ فاء محكمة التحكيـ مف التقيد بقكا د القانكف كمبادئ القانكف الدكلي ،متى
بناء مى اتفاؽ الطرفيف ،كما نصت المادة ( )4/13مف نظاـ
استخدمت رخصة التحكيـ الطميؽ ن
تحكيـ غرفة التجارة الدكلية مى أف  " :يتمتع بسمطات المحكـ الطميؽ إذا اتفؽ الطرفاف مى
تخكيمو ىذه السمطات".
كتنص المادة (/36د) مف قانكف التحكيـ األردني  " :يجكز لييئة التحكيـ إذا اتفؽ طرفا
التحكيـ صراحةن مى تفكيضيا بالصمح أف تفصؿ في مكضكع النزاع مى مقتضى قكا د العدالة
كاإلنصاؼ دكف التقيد بأحكاـ القانكف".
باستعراض ىذه النصكص  ،نجد أنيا تجيز التحكيـ بالصمح في الن ازع المعركض بشرط
يخكؿ ىيئة التحكيـ ىذه الميمة ،كبالرغـ مف أف النصكص الكاردة في
كجكد اتفاؽ بيف الطرفيف ّ
االتفاقيات سابقة الذكر لـ تشترط أف يككف اتفاؽ التحكيـ

بالصمح صريحان ،إال أف ىذا الشرط

يخكؿ ىيئة التحكيـ سلطات كاسعة ال يتمتع
يمكف فيمو ضمنيان با تبار أف ىذا النكع مف التحكيـ ّ
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بيا المحكـ بالقانكف ،مما يستكجب أف يككف ذلؾ االتفاؽ صريحان لخركجو مى األصؿ العاـ
كالذم درجت ميو اتفاقات التحكيـ"(.)1
ىذا كقد أكدت المادة

( )3/28مف القانكف النمكذجي لمتحكيـ التجارم شرط االتفاؽ

الصريح مى التحكيـ الطميؽ بقكليا بأف " :ال تفصؿ محكمة التحكيـ في النزاع مى مقتضى
التحكيـ الطميؽ إال إذا أجاز الطرفاف ذلؾ صراحةن".
ىذا كال تختمؼ شركط التحكيـ بالصمح ف شركط التحكيـ بالقانكف في النظاـ الداخمي
كىي كجكد االتفاؽ الصريح كتقيد ىيئة التحكيـ بحدكد النزاع المعركض مييا ،كاحتراـ المبادئ
األساسية المكجية لخصكمة التحكيـ ،كم ار اة قكا د النظاـ العاـ في الدكلة التي يطمب إلييا تنفيذ
حكـ التحكيـ فييا تستكم في ذلؾ القكا د اإلجرائية أك القكا د المكضك ية المتعمقة بالنظاـ العاـ،
كاال تعرض حكـ ىيئة التحكيـ لمبطبلف أك لعدـ تنفيذه في إقميـ تمؾ الدكلة(.)2
كذلؾ ال تختمؼ ميمة ىيئة التحكيـ

بالصمح

ف ميمة التحكيـ بالقانكف في النظاـ

الكطني إال بخصكص الحكـ مى مقتضى قكا د العدالة كاإلنصاؼ با تبار ذلؾ اليدؼ النيائي
مف التحكيـ بالصمح(.)3
إف ىذا النكع مف التحكيـ بكاسطة التغمب مى مشكمة تنازع القكانيف في مكضكع النزاع
المحاؿ مى التحكيـ ،بخاصة أف المناز ات الناشئة ف العقكد الدكلية طكيمة األجؿ ىي التي قد
يصدـ حسميا بجمكد القكا د القانكنية كشكمياتيا كصرامتيا بؿ كفراغيا مف قكا د مناسبة لحؿ
النزاع كذلؾ بعكس المناز ات الناشئة ف العقكد قصيرة األجؿ إذ غالبان ما تتضمف القكانيف
الكطنية القكا د التي تحكميا فضبلن مى ا تبارىا قكدان ادية نشأت بمناسبتيا أ راؼ ك ادات
()1
()2
()3

بد الفتاح ،زمي ،المرجع السابؽ ،ص.252-251
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تجارية تجد فييا ىيئة التحكيـ قكا د محددة مسبقان تصمح لحؿ النزاع كتعفيو مف ميمة البحث ف
قكا د تحقؽ العدالة ألطراؼ العقد كىي الميمة التي قد تحتار فييا ىيئة التحكيـ الطميؽ كىي
بصدد البحث ف تمؾ القكا د(.)1
المطمب الثاني :ماىية قواعد العدالة التي يطبقيا المحكم بالصمح:
تستمد ىيئة التحكيـ الدكلي

بالصمح قكا د العدالة مف مصادر مختمفة كمتنك ة بيف

ادات كأ راؼ التجارة الدكلية كالمبادئ العامة المشتركة في القانكف ،فضبلن مى نصكص
القكانيف الكطنية ذاتيا سكاء تمؾ التي تنطبؽ أصبلن مى النزاع فيما لك لـ يتفؽ مى التحكيـ
الطميؽ أك تمؾ التي تراىا ىيئة التحكيـ الطميؽ أك ر دالة أك مبلئمة لحؿ النزاع ( ،)2كىذا ا ألمر
يفرض مى الييئة اتباع طريقة التجربة كالقياس لتحديد القكا د التي تراىا كذلؾ ،كقد تؤدم ليا
ىذه الطريقة إلى تطبيؽ ادات أ راؼ التجارة الدكلية أك تطبيؽ شركط العقد المكضك ية أك
تطبيؽ أم قكا د تستمدىا مف مصدر آخر إذا رأتيا محققة لمعدالة(.)3
كسأقكـ بدراسة ىذه القكا د مف خبلؿ فر يف؛ يتناكؿ الفرع األكؿ ادات كأ راؼ التجارة
الدكلية ،أما الفرع ال اني فيتناكؿ الشركط العقدية كفكرة تكازف العقد.
الفرع األول :عادات وأعراف التجارة الدولية:
يرل بعض الفقو أف التحكيـ بالصمح ىك الذم ينتيي بحكـ تحكيـ طميؽ إال مف ادات
كأ راؼ التجارة الدكلية كأف ىذه العادات كاأل راؼ تككف بم ابة قانكف اختصاص(.)4

()1

كالي ،فتحي ،المرجع السابؽ ،ص.190

()2

الز بي ،محمد بد الخالؽ ،المرجع السابقف ص.289-278

()4

رضكاف ،أبك زيد ،المرجع السابؽ ،ص.73

()3

الجداكم ،أحمد ،المرجع السابؽ ،ص.18
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كاذا كانت قكا د العدالة كاإلنصاؼ تشكؿ مصد انر مف مصادر القانكف تسا د القاضي
في الكصكؿ إلى الحؿ ند غياب النص كالعرؼ ،كىي ىنا بم ابة الـ صدر الرسمي الشكمي أم
ندما ينص القانكف مى اإلحالة فييا.
كىذه القكا د تتحكؿ ند السؤاؿ ف مصدرىا اؿ ـ ادم أم ممية تأصيؿ كتجذير منبعيا
كتككف مادتيا األكلية كفكرتيا إلى مجمك ة العادات كاأل راؼ المينية كالتجارية ،ك مى ذلؾ تأخذ
فكرة العدالة في التحكيـ التجارم الدكلي غالبان منشأىا كمنبعيا مف مصدر ميني تجارم كليد
المعامبلت كاالحتكاكات المادية ،بينما نتذكر مى سبيؿ المقارنة إف فكرة العدالة في القانكف
لطالما انب قت مف ينابيع فمسفية مجردة كيبدك ىذا ما أبقى اليكة قائمة بينيا كبيف القكانيف
الكضعية(.)1
إف استيداؼ ىيئة التحكيـ لمعدالة قد تجعميا تنأل بعيدان ف ادات ك راؼ التجارة
الدكلية فبل تطبقيا إذا رأت أنيا ال تحقؽ العدالة المنشكدة ،كذلؾ فضبلن ف أف تطبيؽ ىذه
العادات كاأل راؼ ليست مقصكرة مى ىيئة التحكيـ الطميؽ الدكلية أك الكطنية ،إذ قد تطبقيا
أيضان ىيئة التحكيـ غير الطميؽ سكاء بسبب اختيارىا مف جانب األطراؼ أك بسبب ا تبارىا
القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع بحسب قكا د اإلسناد أك بسب الطبيعة التجارية
الدكلية لمتعامؿ مكضكع النزاع ،كتتفؽ معظـ القكانيف الكطنية مع اتفاقيات كأنظمة التحكيـ
التجارم الدكلي مى إلزاـ ىيئة التحكيـ بم ار اة ادات كأ راؼ التجارة الدكلية ،سكاء كانت ىيئة
التحكيـ طميقة أك غير ذلؾ(.)2

()1
()2

بد الفتاح ،زمي ،المرجع السابؽ ،ص.254
المصرم ،حسني ،المرجع السابؽ ،ص.424
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كقد جاء في قانكف التحكيـ األردني في الفقرة (د) مف المادة (" :)36يجكز لييئة التحكيـ
إذا اتفؽ طرفا التحكيـ صراحةن مى تفكيضيا بالصمح في مكضكع النزاع مى مقتضى قكا د
العدالة كاإلنصاؼ " ،ككاف قد أكرد في الفقرة (ج) أنو " :في جميع األحكاؿ يجب أف ت ار ي ىيئة
التحكيـ ند الفصؿ في مكضكع النزاع شركط العقد مكضكع النزاع كتأخذ بعيف اال تبار
األ راؼ الجارية في نكع المعاممة كالعادات المتبعة كما جرل ميو التعامؿ بيف الطرفيف".
المشرع األردني قد خالؼ معظـ
نبلحظ ق نا مف ظاىر النص كترتيب فقراتو أف
ّ
التشريعات األخرل في ىذا الشأف ،ألف الفقرة المتعمقة بضركرة األخذ بعيف اال تبار األ راؼ
الجارية كالعادة المتبعة قد جاءت بعد الحديث ف القانكف الكاجب التطبيؽ في الفقرة

(أ) ند

اتفاؽ األطراؼ كبعد اؿفقرة (ب) ند دـ اتفاؽ األطراؼ بحيث تطبؽ القكا د األك ر اتصاالن في
النزاع ،كبذات الكقت فقد سبقت الفقرة (د) التي تتحدث ف التحكيـ مع التفكيض بالصمح األمر
الذم يعني كفقان لمتفسير المكضك ي  ،أنيا تنسحب مى الفقرتيف (أ ،ب) كال تشمؿ الفقرة (د) مما
يعني معو أف ىيئة التحكيـ المفكضة بالصمح غير ممزمة باألخذ بعيف اال تبار األ راؼ الجارية
كالعادات المتبعة دكف أف يمتنع مييا ذلؾ.
المشرع األردني قد خالؼ معظـ التشريعات كاالتفاقيات الدكلية كأنظمة
كبذلؾ يككف
ّ
فالمشرع األردني ربما لـ يقصد أف ال تشمؿ
كلكائح مراكز التحكيـ الدكلية ،مع ذلؾ كبعد التمعف ،
ّ
أحكاـ الفقرة (ج) التحكيـ مع التفكيض بالصمح في الفقرة

(د) سيما كأنو أ طى ىيئة التحكيـ

م ار اة العادات كاأل راؼ في التحكيـ بالقانكف ،فمف باب أكلى أف يعطي ىذه الصبلحية لييئة
التحكيـ بالصمح.
المشرع األردني إ ادة تر تيب فقرات المادة ( )36مف قانكف التحكيـ
كمف ىنا أقترح مى
ّ
األردني ،حسمان ألم غمكض حكؿ مسألة م ار اة ىيئة التحكيـ ند الفصؿ في مكضكع النزاع
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شركط العقد كاأل راؼ الجارية كالعادات المتبعة كما جرل ميو التعامؿ بيف الطرفيف،

بحيث

تصبح الفقرة (د) في مكقع الفقرة (ج) كتصبح الفقرة (ج) الفقرة األخيرة في تمؾ المادة كتسميتيا
بالفقرة (د).
يجكز ألطراؼ النزاع االتفاؽ مى إ فاء ىيئة التحكيـ مف االلتزاـ بأحكاـ القانكف بحيث
تخرج الخصكمة مف إطار التحكيـ بالقضاء إلى التحكيـ بالصمح ،كلكف يتكجب أف تمتزـ ىيئة
التحكيـ باحتراـ قكا د النظاـ العاـ ،كقد أ خذت القكانيف الكطنية كاالتفاقيات الدكلية كأنظمة كلكائح
ىيئات التحكيـ بيذا النظاـ.
كنشير ىنا إلى المادة ( )3/39مف قانكف التحكيـ المصرم التي ػتنص مى أنو  " :يجب
أف ت ار ي ىيئة التحكيـ ند الفصؿ في مكضكع النزاع األ راؼ الجارية في نكع المعاممة " ،كقد
كرد ىذا النص قبؿ الفقرة ( )4مف نفس المادة التي تجيز االتفاؽ مى التحكيـ

بالصمح ،مما

يعني أف م ار اة ىذه األ راؼ ليس حك انر مى المحكـ بالصمح ،حيث يجب مى المحكـ بالقانكف
م ار اتيا ند الفصؿ في النزاع.
كنصت الفقرة ال ال ة كاألخيرة مف المادة ( )33مف قكا د تحكيـ لجنة ا ألمـ المتحدة مى
أف " :تأخذ محكمة التحكيـ في ا تبارىا ،في جميع األحكاؿ ،العادات التجارية الجارية في نكع
المعاممة م اؿ النزاع ،كىك نفس النص المذككر حرفيان في الفقرة الرابعة كاألخيرة مف المادة ()28
مف القانكف النمكذجي لمتحكيـ التجارم الدكلي.
كيجب اإلشارة ىنا أف اتفاؽ األطراؼ مى تطبيؽ ىيئة التحكيـ أل راؼ ك ادات التجارة
الدكلية ال يعني بالضركرة تخكيؿ ىيئة التحكيـ ميمة التحكيـ المطمؽ ،ألف م ار اة ىذه العادات
كاأل راؼ كاجب سكاء مى ىيئة التحكيـ الطميؽ أك غير الطميؽ(.)1
()1

بد الفتاح ،زمي ،المرجع السابؽ ،ص.255
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كيمكف مبلحظة ذلؾ مف خبلؿ الفقرة (ج) مف الما دة ( )36مف قانكف التحكيـ األردني
الذم أشار إلى ضركرة م ار اة العادات المتبعة كاأل راؼ الجارية فيما يتعمؽ بالقانكف الكاجب
التطبيؽ سكاء اتفؽ األطراؼ أـ ال مى ذلؾ القانكف ،كمف ـ ال يجكز ا تبار المحكـ

بالصمح

خكلو الطرفاف ىذه الميمة
لمجرد تخكيمو سمطة تطبيؽ ىذه القكا د ،حيث ال يعتبر ؾ ذلؾ إال إذا ّ
باتفاؽ صريح.
ككذلؾ األمر فإنو بينما يتقيد المحكـ

بالقانكف بعادات كأ راؼ التجارة الدكلية كيمتزـ

بتطبيقيا في حالة كجكدىا ،فإف ىيئة التحكيـ بالصمح تستطيع استبعاد ىذه العادات كاأل راؼ
متى رأت أنيا مجافية لمعدالة مف كجية نظرىا ،ففي ىذه الحالة ال تككف ىيئة التحكيـ الطميؽ قد
خالفت النص الذم يكجب مييا م ار اة ادات كأ راؼ التجارة الدكلية ألف م ار اة ىذه العادات
كاأل راؼ شيء كتطبيقيا شيء آخر(.)1
كبالتالي يكفي ىيئة التحكيـ بالصمح أف تككف قد بح ت ف تمؾ العادات كاأل راؼ
لمكشؼ نيا ،فإذا كجدتيا متعارضة مع العدالة التي تريدىا بحسب طبيعة النزاع ،فبل مشكمة
مييا إف استبعدت تطبيقيا كبح ت ف قكا د العدالة في مصدر آخر(.)2
كىنا يجكز القكؿ بأف ىيئة التحكيـ بالصمح ىي التي تحكـ مى مقتضى العدالة كليس
فقط بمكجب ادات كأ راؼ التجارة الدكلية ،لذا يرل بعض الفقو أنو

"إذا منح الخصكـ سمطة

الفصؿ في النزاع معتدان بمبادئ العدالة دكف التقيد بقكا د القانكف ،فإف ىذا االتفاؽ يقطع في
الداللة مى ا تباره محكمان مصالحان"(.)3
الفرع الثاني :الشروط العقدية وفكرة توازن العقد:
()1
()2
()3
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في كؿ العقكد التي تبرـ بيف األشخاص ،كأيان كاف مضمكف تمؾ العقكد ،فإنو قد يتضمف
العقد مكضكع النزاع شركطان معينة مما قد ي ير التساؤؿ ما إذا كاف يجب مى ىيئة التحكيـ
الطميؽ االلتزاـ بيذه الشركط في بح يا ف العدالة ،أ ـ يجكز ليا تجاكزىا ،أـ تعديميا بالشكؿ
الذم يحقؽ العدالة التي ينشدىا األطراؼ.
كبالعكدة إلى االتفاقيات الدكلية كأنظمة التحكيـ التجارم الدكلي المختمفة ،نجد أف بعضيا
يعرض ليذه المسألة ،كمف ذلؾ نص المادة

( )1/7مف االتفاقية األكركبية لمتحكيـ التجارم

الدكلي التي تقكؿ " :ي ار ي المحكمكف في الحالتيف شركط العقد " ،كما تضمنت المادة ()5/13
مف نظاـ تحكيـ غرفة التجارة الدكلية نفس النص.
كنصت المادة ( )3/33مف قكا د تحكيـ لجنة القانكف التجارم الدكلي لؤلمـ المتحدة
مى أنو  " :في جميع األحكاؿ تفصؿ محكمة التحكيـ في النزاع طبقان ؿ
نفس النص لممادة

بارات العقد  ،"...كىك

( )4/28مف القانكف النمكذجي لمتحكيـ التجارم الدكلي ،ككذلؾ المادة

(/36ج) مف قانكف التحكيـ األردني الذم جاء فييا  " :كفي جميع األحكاؿ يجب أف ت ار ي ىيئة
التحكيـ ند الفصؿ في مكضكع النزاع شركط العقد مكضكع النزاع ."...
يتبيف مف ىذه النصكص أنو يجب مى ىيئة التحكيـ ،سكاء كاف

بالصمح أـ بالقانكف ،

م ار اة شركط العقد م ار النزاع تمامان ،كما يجب مييا م ار اة ادات كأ راؼ التجارة الدكلية،
كذلؾ ألف التزاـ ىيئة التحكيـ بالصمح بم ار اة شرط أك قا دة معينة شيء كالتزاميا بتطبيقيا شيء
آخرف إذ قد تضطرىا غاية الكصكؿ إلى العدالة إلى التضحية بشرط أك أك ر مف شركط العقد
متى رأت أنو يتعارض مع العدالة أك إلى تعديمو بالنحك الذم يحقؽ العدالة ف طريؽ تحقيؽ
تكازف العقد بحيث تنسجـ فكرة تكازف العقد مع قكا د العدالة كتعادؿ االلتزامات بيف األطراؼ.
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ك ادة في ـ ناز ات التحكيـ يككف شركط العقد كمضمكنو ىما اليدؼ المحرؾ لييئة
التحكيـ بالصمح ،ك ندما يختؿ بنياف تمؾ الشركط أك يتأ ر ىذا المضمكف أ ر ظركؼ غير
متكقعة مف جانب األطراؼ ند إبرامو ،ندىا تعمؿ ىيئة التحكيـ مى إ ادة التكازف االقتصادم
األصمي الذم كاف ميو األطراؼ كقت التعاقد كالذم اختؿ أك ارتبؾ بسبب تمؾ الظركؼ(.)1
كتيسي انر مى ىيئة التحكيـ في مباشرة ىذه الميمة ،كحتى ال ي كر الشؾ في السمطات
تخكليا مباشرتيا ،فإنو ك ي انر ما تتضمف قكد التجارة الدكلية الشركط المعركفة
التي ّ

"بشرط

األزمة" التي بمقتضاىا يجكز لؤلطراؼ إ ادة بناء العقد كمما حالت دكف تنفيذه ظركؼ اقتصادية
غير ادية ليا تأ يرىا مى البنكد األصمية التي كانت في ا تبارىما ند إبرامو كالتي استندت
إلييا التزاماتيا المشتركة ،كذلؾ ندما يككف مف شأف تمؾ الظركؼ اإلخبلؿ بتكازف العقد بطريقة
ظالمة بسبب إلحاقيا كؿ الضرر الناجـ نيا بأحد األطراؼ دكف اآلخريف(.)2
ك مى ىذا األساس أبرمت شركة

( )Marine-Firminy & Schneiderاتفاقان مى

إنشاء شركة مساىمة جديدة بطريؽ المزج بيف بعض الشركات الكليدة التابعة ليا ،كبحيث يصبح
لمشركتيف المذككرتيف أغمبية األصكات في شركة المساىمة الجديدة ت

رؼ باسـ (Greusot-

 )Loireكبغرض ضماف المساكاة التامة بيف الشركتيف المشار إلييما في مباشرة الرقابة مى
الشركة الجديدة قدمان مناصفة إلى شركة قابضة تعرؼ باسـ ()Marine-Schneider Holding
أسيمان تم ؿ  %50.8مف رأس ماؿ الشركة الجديدة ،كلضماف استمرار المساكاة التامة

بيف

الشركتيف األصميتيف أ ناء حياة الشركة الجديدة تضمف االتفاؽ األصمي شرطان ال يجكز بمقتضاه
ألم منيما اكتساب أسيـ أخرل في الشركة الجديدة حتى ال تنفرد بالسيطرة مييا ،كما تضمف

()1
()2

بد الفتاح ،زمي ،المرجع السابؽ ،ص.252
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نفس االتفاؽ شرط إخضاع المناز ات التي تنشأ بينيما في ىذا الشأف لمتحكيـ الطميؽ الذ

م

تتكاله ىيئة تحكيـ معينة بمكافقتيما المشتركة لمدة خمس سنكات ،ك ندما ار النزاع بيف الطرفيف
حكؿ سمطات ىيئة التحكيـ الطميؽ ،قضت محكمة باريس االبتدائية بأنو

 " :يجب مى ىيئة

التحكيـ أف تستميـ الركح التي سادت إبراـ االتفاؽ األصمي ،كما يجب مييا با تبارىا ىيئة
تحكيـ طميقة أف تفصؿ في النزاع كفقان ال تبارات العدالة"(.)1
كذلؾ قضي بصحة حكـ ىيئة التحكيـ الطميؽ ندما لـ يعتد بشرط كارد في قد إنتاج
يخكؿ لممنتج الحؽ في الحصكؿ مى نسبة مف إيرادات الفيمـ ،حيث رأت ىيئة
فيمـ سينمائي ّ
التحكيـ استبعاد ىذا الشرط بسبب فشؿ تكزيع

الفيمـ مى غير المتكقع لكي يعيد لمعقد تكازنو

تحقيقان لمعدالة ،كىك حؿ لـ يكف يؤدم إليو التطبيؽ الخالص لنصكص ذلؾ العقد ،حيث ال يمتزـ
المحكـ بتطبيقيا تطبيقان آليان(.)2
لقد حاكؿ بعض الفقو أف يجد أساسان قانكنيان لسمطة ىيئة التحكيـ

بالصمح في التخفيؼ

مف صرامة شركط العقد كا ادة تكازنو مى جانب مف القكؿ بأف ىذه السمطة تعد نتيجة مباشرة
لتخمي الطرفيف بمكجب اتفاؽ التحكيـ

بالصمح

ف حقيما في التمسؾ بالتطبيؽ الدقيؽ ف

حقكقيما الناشئة مف التزاماتيما العقدية ،ذلؾ أنو بمقتضى ىذا االتفاؽ ال يتخمى األطراؼ ف
إخضاع النزاع ألح كاـ القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع فقط ،بؿ يتخمكف أيضان ف
إخضا و لمشركط العقدية ذاتيا ،كىي شركط تبدك ككأنيا قانكف مكمؿ بالنسبة لمقاضي ،كمف ـ

()1
()2

أشار إلى ذلؾ :المصرم ،حسني ،المرجع السابؽ ،ص.429-428

استئناؼ باريس الصادر بتاريخ  14كانكف ال اني 1957مز أشار إليو  :المصرم ،حسني ،المرجع السابؽ،
ص.429
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يجكز لممحكـ بالصمح استبعادىا حيث يقكـ بكظيفة قضائية كقاضي الدكلة سكاء بسكاء ،كىي
كظيفة الفصؿ في النزاع كإصدار حكـ فيو(.)1
يضاؼ إلى ذلؾ أف استخداـ ىيئة التحكيـ بالصمح لسمطة تخفيؼ قسكة العقد بتخفيؼ
بعض شركطو المتشددة كاف كاف يعتبر تعديبلن لمعقد كمف ـ تغييراص لطبيعتو ،إال أف ىذا
التعديؿ ال يعد مسألة متعمقة بالنظاـ العاـ(.)2
كيرل جانب آخر مف الفقو أف ىذه الحجج التي قاؿ بيا أصحاب الرأم السابؽ في بح يـ
ف األساس القانكني لسمطة ىيئة التحكيـ بالصمح في تخفيؼ صرامة العقد م ار النزاع ال تكفي
لبل تراؼ ليا بيذه السمطة ،حيث يؤدم استخداميا إلى نتيجة خطيرة ىي تعديؿ العقد بحيث
نصبح أماـ ؽد مختمؼ كميان ف العقد مكضكع النزاع ،كليس مف السيؿ افتراض أف األطراؼ قد
تنازلكا ضمنيان ف التمسؾ بشركط العقد مكضكع النزاع ،إذ يتعيف تفسير اتفاؽ التحكيـ تفسي انر
ضيقان محدكدان كبحذر شديد ال يجكز معو التكسع في السمطات المعترؼ بيا لييئة التحكيـ
بالصمح إلى درجة كبيرة(.)3
يضاؼ إلى ذلؾ أنو ال يجكز لييئة التحكيـ بالصمح مراجعة العقد لسد نكاقصو كاكماؿ
أحكامو كاضافة شركط جديدة إليو ،ألف كؿ ىذه المسائؿ تتجاكز ميمتيا كال يممكيا سكل
األطراؼ أك مف ينكب نيـ في إجرائيا ،كبالتالي ال يجكز لييئة التحكيـ الطميؽ أخذ مكاف
األطراؼ في تحديد مف المبيع مكضكع النزاع أك تعديمو إ ر ظركؼ اقتصادية غير متكقعة ،ألف
ىيئة التحكيـ ليست ككيمة ف األطراؼ كانما تقكـ بميمة قضائية محددة ىي الفصؿ في النزاع.

()1
()2
()3
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ك ندما تقتضي الظركؼ االقتصادية غير المتكقعة مراجعة العقد ،كما في أحكاؿ التقمبات
المالية كا القتصادية كتغير أسعار المكاد األساسية كنحك ذلؾ ،فإنو ال يجكز لييئة التحكيـ – كلك
كاف بالصمح – التدخؿ في ذلؾ بطريقة مباشرة ،ككؿ ما تستطيع معو أف تد ك األطراؼ لمراجعة
المعدلة أك الجديدة دكف أف تفرض مييما طريقة أك أسمكب
العقد كا ادة التفاكض بشأف الشركط
ّ
معيف لمتفاكض كاف جاز تعينيا مراقبان ليذا التفاكض ،كانما يقتصر دكرىا مى حث األطراؼ
مى التكصؿ إلى حؿ ،فإذا ما تكصؿ األطراؼ إلى اتفاؽ في شأف المسائؿ محؿ التفاكض،
باشرت ىيئة التحكيـ بالصمح ميمتيا بالبحث فيما إذا كاف ىذا التفاكض قد تـ بحسف نية أك سكء
نية ،كفيما إ ذا كاف االتفاؽ الذم انتيى إليو ادالن أك غير ادؿ مى ضكء القكا د التي تراىا
أنيا تحقؽ العدالة مف أدؿ أف تككف أساسان لمقرار الصادر ف ىيئة التحكيـ(.)1
تجدر اإلشارة أف ىيئة التحكيـ بالصمح قد تستمد القكا د التي تراىا ادلة مف المبادئ
العامة في القانكف أك مف قانكف اجنبي أك ربما مف قانكف كطني ،ككؿ ما ييـ في إطار التحكيـ
الطميؽ التحكيـ مع التفكيض بالصمح أف تككف القكا د المستمدة ترل فييا ىيئة التحكيـ أساسان
لتحقيؽ العدالة التي يبتغييا األطراؼ،

كتـ تفكيض ىيئة التحكيـ الطميؽ بإصدار القرار مى

أساسيا(.)2
كاأل راؼ كالعادات ليا معنى كاسع في المعامبلت الدكلية سكاء كصمت إلى مرحمة
اإللزاـ أـ ال ،ك ادة تككف ىيئة التحكيـ المة بيا كتستطيع تكميؼ أحد األطراؼ بإ باتيا ،كلكف
درجة المؤسسات مى تدكيف بعض األ راؼ كالعادات كالك يقة الصادرة ف غرفة التجارة الدكلية
كالتي تتضمف تفسي انر لبعض المصطمحات المستخدمة في مجاؿ التجارة الدكلية كالبيع

()1
()2

بد الفتاح ،زمي ،المرجع السابؽ ،ص.256-255
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كالبيع ( )CIFكالعقكد النمكذجية كسندات النقؿ ،كالشركط العامة كالتي كضعتيا المجنة
االقتصادية األكركبية كمنيا الشركط العامة لبيع األخشاب(.)1
كلكف يتكجب مى ىيئة التحكيـ أف ت ار ي بعض اال تبارات ند

تطبيقيا لؤل راؼ

كالعادات ،أىمو ا أف نصكص العقكد النمكذجية كالشركط العامة ك ي انر ما تتجاكز تسجيؿ الطابع
الممارسات السائدة في المعامبلت الدكلية كانما تتضمف قكا د مستحد ة أك لـ يتحقؽ ليا

بعض

الطابع الدكلي(.)2
كأما اال تبار اآلخر فيتضمف أف بعض العقكد النمكذجية كالشركط العامة تتعمؽ بمشاريع
مبلقة تـ إ دادىا الستخداميا مف قبؿ المتعامميف معيا ،كىناؾ البعض اآلخر أ ّدتو الجمعيات
المينية ال ار ية لممعامبلت الدكلية ،كمف ىنا فإف تمؾ الجمعيات ىي األ سس ال تمادىا كأ راؼ
ك ادات سائدة با تبارىا األك ر دراية كاحاطة بمضمكنيا(.)3
كاال تبار ال الث الذم يتكجب مى ىيئة التحكيـ م ار اتو ىك التأكد مف أف تمؾ األ راؼ
كالعادات المدكنة ما زاؿ يجرم العمؿ بيا كلـ تتجاكزه إرادة األطراؼ إلى غيرىا ،كأما اال تبار
األخير فيكمف في كجكب أف تككف ىيئة التحكيـ حذرة في األخذ المطمؽ بتمؾ الشركط العامة
كالعقكد النمكذجية سيما كأنيا في الغالب األ ـ تعبر ف مصالح األقكيات في تمؾ الجمعيات
المينية(.)4

()1
()2
()3
()4

غصف ،خميؿ مر ،المرجع السابؽ ،ص.146
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الجماؿ ،مصطفى محمد ،ك بد العاؿ ،كاشة محمد ،المرجع السابؽ ،ص.741
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انفصم انخبمس
انخبتمة واننتبئج وانتىصيبت
أوالً :الخاتمة:
تناكلت ىذه الدراسة بالبحث كالتحميؿ مكضكع تنازع القكانيف في مكضكع النزاع المحاؿ
يعد األساس الذم يستمد منو
مى التحكيـ ،ذلؾ أف القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع ّ
المحكـ قدرتو مى مباشرة ميمتو.
إف القانكف المختار سكاء تـ اختياره ف طريؽ إرادة أطراؼ خصكمة التحكيـ أك ف
طريؽ ىيئة التحكيـ أك بمكجب قكا د العدالة كاإلنصاؼ يقؼ أمامو مانع اـ ىك كجكب دـ
مخالفة القانكف الكاجب التطبيؽ لمنظاـ العاـ.

ثانياً :النتائج:
تكصمت ىذه الدراسة إلى دد مف النتائج ،نكرد أىميا ،كىي:
 .1إف التحكيـ التجارم ادلكلي قد أصبح أنجح السبؿ لحؿ مناز ات التجارة

الدكلية ،كأف حرية

األطراؼ في المجكء إلى التحكيـ قد تعاظـ دكرىا.
 .2إف مكضكع تنازع القكانيف الذم يصطدـ بو التحكيـ ككسيمة لحؿ المناز ات يشكؿ ائقان أماـ
المجكء لمتحكيـ مف ناحيتيف؛ األكلى المساس بالسيادة التشريعية لمدكلة التي يجرم التحكيـ
مى إقميميا كمدل تنظيـ مكضكع التحكيـ ضمف النصكص التشريعية كالقكانيف ليذه الدكلة،
كال انية التنازع في القكانيف التي ستنطبؽ مى اتفاؽ التحكيـ ابتداء مف النص مى ىذا
االتفاؽ كمرك انر بمكضك و كاجراءاتو.
 .3إف دـ اتفاؽ أطراؼ التحكيـ مى قانكف معيف ليحكـ بلقتيـ ت كر بشأنو مسألة اإلخبلؿ
بتكقعات األطراؼ بتطبيؽ قانكف غير متفؽ ميو.

133

 .4أكجد الفقو كالقضاء بعض الدالئؿ الستنباط اإلرادة الضمنية كمقر التحكيـ كمحؿ التنفيذ.
تطكر
 .5لـ تعد المعايير التقميدية لميركب مف مشكمة تنازع القكانيف ذات جدكل في ظؿ ّ
التشريعات كأحكاـ التحكيـ التي أصبحت تفسح المجاؿ أـ اـ ىيئة التحكيـ لتطبيؽ القكا د
القانكنية بشكؿ مباشر دكف تمؾ المتعمقة بقكا د التنازع.
 .6إف إ طاء ىيئة التحكيـ صبلحية تطبيؽ القكا د القانكنية األك ر اتصاالن بالنزاع ند دـ
االتفاؽ مى القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع يؤدم إلى تفادم الدخكؿ في
مشكمة تنازع القكانيف.
المفكضة
 .7لقد تطكر مفيكـ التحكيـ مع التفكيض بالصمح (الطميؽ) ،كاذا كانت ىيئة التحكيـ ّ
بالصمح تطبؽ قكا د العدالة كاإلنصاؼ مع االلتزاـ بالمبادئ األساسية الناظمة لخصكمة
التحكيـ ،فإف العقد الدكلي الطميؽ قد يبدأ يتممس طريقو في الـ التحكيـ ،بحيث تصبح
فصكص العقد كافية كقكا د يمكف تطبيقيا مى مكضكع النزاع.
 .8إف تراجع دكر اإلرادة في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ مى مكضكع النزاع في التحكيـ
يعد مبر انر لضركرة تبني قكا د دكلية لتطبيقيا مى المناز ات لتجنب تضارب أحكاـ التحكيـ.
ثالثاً :التوصيات:
المشرع األردني بضركرة تعديؿ نص المادة (/36د) بحيث يضاؼ إلى النص بارة
 .1أكصي
ّ
(ما دا تمؾ المتعمقة بالنظاـ العاـ ) ليصبح النص مى النحك اآلتي  ( :د -يجكز لييئة
التحكيـ إذا اتفؽ طرفا التحكيـ صراحةن مى تفكيضيا بالصمح أف تفصؿ في مكضكع النزاع
مى مقتضى قكا د العدا لة كاإلنصاؼ دكف التقيد بأحكاـ القانكف
بالنظام العام).

ما عدا تمك المتعمقة
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المشرع األردني بإ ادة ترتيب فقرات نص المادة ( )36بحيث يصبح نص الفقرة (ج)
 .2أكصي
ّ
المشرع المصرم في قانكف
محؿ الفقرة (د) كنقؿ الفقرة (د) ليصبح محميا الفقرة (ج) كما فعؿ
ّ
التحكيـ ،حتى ال مفيـ أف المحكـ الطميؽ ال ي ار ي األ راؼ كالعادات كما جرل ميو التعامؿ
بيف الطرفيف.
المشرع األردني بكضع قكا د مكضك ية لمعقد الدكلي الطميؽ ،كالسماح بإمكانية
 .3أكصي
ّ
تطبيؽ شركطو مى مكضكع النزاع في حاؿ ككنيا كافية بذاتيا.
 .4أكصي بتكحيد التشريعات الكاجبة التطبيؽ

مى التحكيـ كذلؾ مف خبلؿ المنظمات كالمراكز

التحكيمية التي تتبنى حؿ المناز ات ف طريؽ التحكيـ مى أسس كمعايير مكضك ية
تتكافؽ مع تكقعات األشخاص كمتطمبات التجارة الدكلية كما تحتاجو مف مركنة.
المشرع األردني في قانكف التحكيـ حالة طمب أحد األطراؼ إلزاـ خصمو
 .5أكصي بأف يعالج
ّ
بتقديـ دليؿ أك مستند تحت يده.
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لبئمة انمراجع
أوالً :المعاجم:
.1

رضا ،يكسؼ محمد ( .)2006معجم العربية الكطسيكية والمعاصرة،

مكتبة لبناف،

بيركت.
.2

ابف منظكر ،جماؿ الديف محمد بف بد اهلل بف مكرـ

( .)1982لسان العرب ،دار

صادر ،بيركت ،ج.8
ثانياً :المراجع بالمغة العربية:
.1

ابف منظكر ،جماؿ الديف محمد بف بد اهلل بف مكرـ

( .)1982لسان العرب ،دار

صادر ،بيركت ،ج.8
.2

أبك الكفا ،أحمد ( .)2001التحكيم االختياري واإلجباري ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية،
الطبعة الخامسة.

.3

أبك الكفا ،أحمد ( .)2008التحكيم بالقضاء وبالصمح،

منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية،

الطبعة الخامسة.
.4
5.

أحدب ،بد الحميد ( .)2011موسوعة التحكيم ،التحكيـ التجارم الدكلي ،ج.2
أحمد ،شكش ( .)1984القانون الذي يحكم االتفاقيات الدولية،

جامعة الزقازيؽ،

مصر.
.6

بريرم ،مختار أحمد ( .)2009التحكيم التجاري الدولي ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
ط.3
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.7

بطاينة ،امر فتحي ( .)2008دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي ،دار ال قافة،
ماف ،الطبعة األكلى.

.8

بندؽ ،كائؿ أنكر ( .)2004موسوعة التحكيم ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة ،الطبعة
األكلى.

.9

تحيكم ،محمكد السيد ( .)2002أنواع التحكيم وتمييزه عن الصمح والوكالة والخبرة ،دار
المطبك ات الجامعية ،اإلسكندرية ،دكف طبعة.

 .10تحيكم ،محمكد السيد ( .)2003العنصر الشخصي لمحل التحكيم ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية ،ط.1
 .11تحيكم ،محمكد السيد (دكف سنة نشر ) .التحكيم في المواد المدنية والتجارية،

دار

المطبك ات الجامعية ،القاىرة.
 .12جماؿ الديف ،صبلح الديف

( .)2006التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية

التكنولوجية ،دار الفكر الجامعي ،الطبعة األكلى.
 .13جماؿ ،مصطفى محمد ك بد العاؿ ،كاشة محمد

( .)1998التحكيم في العطقات

الخاصة الدولية والداخمية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط.1
 .14جماؿ ،مصطفى محمد ،ك بد العاؿ ،كاشة محمد

( .)2002التحكيم في العطقات

الخاصة الدولية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة األكلى.
 .15حداد ،حفيظة السيد ( .)2011الطعن بالبططن عمى أحكام التحكيم الصادرة في
المنازعات الخاصة الدولية ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة ،ط.1
 .16حداد ،حمزة أحمد ( .)2010التحكيم في القوانين العربية ،دار ال ػقافة ،ماف ،ط.1
 .17حداد ،حمزة أحمد ( .)2010التحكيم في القوانين العربية ،دار ال قافة ،ماف ،الطبعة
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األكلى.
 .18حديدم ،مي الشحات ( .)2009التدابير الوظيفية والتحفظية في التحكيم التجاري ،دار
النيضة العربية ،القاىرة ،دكف طبعة.
 .19حيدر ،مي (دكف سنة نشر ) .درر الحكام في شرح مجمة األحكام ،الكتاب ال اني شر،
بيركت.
 .20دكاس ،أميف ( .)2001تنازع القوانين – دراسة مقارنة ،دار الشركؽ ،ماف ،الطبعة
األكلى.
 .21راشد ،سامية ( .)1984التحكيم في العطقات الدولية الخاصة،

الكتاب األكؿ ،دار

النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة األكلى.
 .22رضكاف ،أبك زيد ( .)1981األسس العامة في التحكيم التجاري الدولي،

دار الفكر

العربي ،القاىرة ،الطبعة األكلى.
 .23رفا ي ،أشرؼ بد العميـ ( .)2010القانون الواجب التطبيق عمى موضوع التحكيم
والنظام العام في العطقات الخاصة الدولية،

دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،

الطبعة ال ال ة.
 .24رفعت ،كالء (419ىػ) .التحكيم التجاري الوطني والدولي في المممكة العربية السعودية،
الغرفة التجارية الصنا ية في جدة ،ط.1
 .25رمح ،بد اهلل يسى مي ( .)2009حكم التحكيم ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،الطبعة
األكلى.
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 .26ز بي ،محمد بد الخالؽ

( .)2009شرح قانون التحكيم األردني رقم

( )31لسنة

 ،2001دار اليراع لمنشر كالتكزيع ،ماف ،ط.1
 .27زيف العابديف ،إبراىيـ بف نجـ المصرم الحنفي (دكف سنة نشر ) .البحر الرائق شرح كنز
الدقائق ،دار الكتاب اإلسبلمي ،بيركت ،دكف طبعة.
 .28سامي ،فكزم محمد ( .)2012التحكيم التجاري الدولي ،دراسة مقارنة،

دار ال قافة،

ماف ،الطبعة األكلى ،اإلصدار السادس.
 .29سمداف ،أحمد ( .)2010القانون الواجب التطبيق في التحكيم التجاري الدولي،

كمية

الحقكؽ ،جامعة الككيت ،الطبعة األكلى.
 .30شحاتة ،محمد نكر (دكف سنة نشر) .النشأة االتفاقية لمسمطات القضائية لممحكمين ،دار
النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة األكلى.
 .31شرؼ الديف ،أحمد ( .)2010المرشد إلى قواعد التحكيم ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
الطبعة ال انية.
 .32شرقاكم ،محمكد سمير ( .)2012التحكيم التجاري الدولي ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
دكف طبعة.
 .33شفيؽ ،محسف ( .)1997التحكيم التجاري الدولي ،دار النيضة العربية ،القاىرة.
 .34شفيؽ ،محسف (دكف سنة نشر ) .التحكيم التجاري الدولي ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
الطبعة األكلى.
 .35شياب الديف بف أبي إسحاؽ المعركؼ بابف أبي الدـ الحمكم

(دكف سنة نشر ) .أبد

الفقياء ،تحقيؽ د .محمد كىبي الزحيمي ،المجمع العممي.
 .36صادؽ ،ىشاـ ( .)1974تنازع القوانين ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،دكف طبعة.
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 .37صاكم ،أحمد السيد ( .)2010التحكيم طبقاً لمقانون رقم ( )27لسنة 1994م وأنظمة
التحكيم الدولية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة ال انية.
 .38صكراني ،ميند أحمد ( .)2005دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص،

دار

ال ػقافةّ ،ماف ،الطبعة األكلى.
 .39طراكنة ،مصمح أحمد ( .)2010الرقابة القضائية عمى األحكام التحكيمية في القانون
األردني ،دار كائؿ ،ماف ،الطبعة األكلى.
.40

بد الحميد،

ماف ( .)2011التحكيم في منازعات العمل الجماعية ،الككيت ،الطبعة

األكلى.
.41

بد الفتاح ،زمي ( .)2008قانون التحكيم الكويتي،

دار مؤسسة الكتب ،الككيت،

الطبعة األكلى.
.42

بد القادر ،ناريماف ( .)1996اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية
والتجارية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة األكلى.

.43

بد المجيد ،منير

( .)1995قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية،

دار

المطبك ات ،اإلسكندرية ،الطبعة األكلى.
.44

طية ،سميـ ،كالفكياني ،حسف ( .)2000-1999موسوعة المبادئ القانونية لمحكمة
النقض المصرية ،الدار العربية لممكسك ات ،القاىرة ،الطبعة األكلى.

.45

ظمي ،محمد ضياء ( .)1978أحكام النبي ،دكف دار نشر كدكف طبعة.
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.46

– دراسة في

كاشة ،محمد بد العاؿ ( .)1993قانون العمميات المصرفية الدولية
القانون الواجب التطبيق عمى عمميات البنوك ذات الطبيعة الدولية،

دار الجامعة

الجديدة ،اإلسكندرية ،الطبعة األكلى.
.47

مر ،محمد بد الخالؽ

( .)2010النظام القضائي المدني،

دار النيضة العربية،

القاىرة ،الطبعة ال ال ة.
منشكرات الحمبي

 .48غصف ،خميؿ مر ( .)2009سمطة المحكم في التحكيم الداخمي،
الحقكقية ،بيركت ،ط.1
 .49غندكر ،أحمد حسف ( .)1998التحكيم في العقود الدولية لإلنشاءات،

دار النيضة

العربية ،القاىرة ،الطبعة األكلى.
 .50فضمي ،أحمد ( .)1999التحايل عمى القانون في القانون الدولي الخاص ،دار المناىج،
ماف ،الطبعة األكلى.
 .51فقي ،مر يسى ( .)2003الجديد في التحكيم في الدول العربية،

المكتب الجامعي

الحديث ،اإلسكندرية ،ط.1
 .52قصاص ،يد محمد ( .)2007حكم التحكيم ،دار النيضة العربيةف القاىرة ،الطبعة
ال انية.
 .53كماؿ ،فيمي (دكف سنة نشر) .أصول القانون الدولي الخاص ،القاىرة ،الطبعة ال انية.
 .54مدككر ،محمد سبلـ ( .)1972المدخل إلى الفقو اإلسطمي،
القاىرة ،دكف طبعة.

دار النيضة العربية،
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 .55مصرم ،حسني ( .)2006التحكيم التجار ي الدولي – دراسة مقارنة،

دار الكتب

القانكنية ،القاىرة ،الطبعة األكلى.
 .56مصطفى ،بد الرحمف بد الحكيـ

( .)1991الوسيط في قانون المعامطت الدولية

الخاصة ،القاىرة ،دكف دار نشر ،الطبعة األكلى.
 .57منسي ،محمد بد العزيز

( .)2011موسوعة اتفاق التحكيم في منازعات التجارة

اإللكترونية ،مكتبة الفبلح بالككيت كدار حنيفّ ،ماف ،الطبعة األكلى.
 .58منصكر ،مصطفى منصكر ( .)1986مذكرات في القانون الدولي الخاص الكويتي،
جامعة الككيت ،كمية الحقكؽ ،الطبعة األكلى.
 .59مكمني ،أحمد ( .)1983التحكيم في التشريع األردني والمقارن ،مطابع التكفيؽّ ،ماف،
الطبعة األكلى.
 .60ناصؼ ،حساـ الديف ( .)1999قابمية محل النزاع لمتحكيم في عقود التجارة الدولية ،دار
النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة األكلى.
 .61ىاشـ ،محمكد محمد ( .)1990النظرية العامة لمتحكيم في المواد المدنية والتجارية ،دار
الفكر الجامعي ،القاىرة ،الطبعة األكلى.
 .62ىداكم ،حسف ( .)2008القانون الدولي الخاص – تنازع القوانين ،دار ال قافة ،ماف،
الطبعة األكلى ،اإلصدار ال امف.
 .63ىندم ،أحمد ( .)2001تنفيذ أحكام المحكمين،
الطبعة األكلى.

دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
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 .64كالي ،فتحي ( .)1980مبادئ قانون القضاء المدني،

دار النيضة العربية ،القاىرة،

الطبعة الخامسة.
منشأة المعارؼ،

 .65كالي ،فتحي ( .)2007قانون التحكيم في النظرية والتطبيق،
اإلسكندرية ،الطبعة األكلى.
ثالثاً :الرسائل واألبحاث العممية والدورات التدريبية:
.1

أبك مغمي ،ميند زمي ،كالجيني ،أمجد حمداف
التحكيم في القانون األردني،

( .)2009رقابة القضاء عمى حكم

مجمة الشريعة كالقانكف ،جامعة اإلمارات العربية

المتحدة ،العدد ال امف كال بل كف.
.2

أحمد ،محمد حسيف محمد ( .)2012بطبلف حكـ التحكيـ كنطاؽ رقابة محكمة التمييز
ميو ،رسالة ماجستير ،جامعة آؿ البيت ،األردف.

.3

جداكم ،أحمد قسمت ( .)1996تنازع القكانيف في شأف قابمية النزاع لمتحكيـ ،مجمة العمكـ
القانكنية كاالقتصادية ،جامعة يف شمس ،القاىرة ،العدد

ال اني ،السنة ال امنة

كال بل كف.
.4

خريشا ،تما ار محمكد ( .)2008الرقابة القضائية مى ق اررات التحكيـ الكطنية كالدكلية –
دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،ماف ،األردف.

.5

طراكنة ،مصمح ،كالحجايا ،نكر ( .)2005التحكيـ اإللكتركني ،مجمة الحقكؽ ،جا معة
البحريف ،المجمد ال اني ،العدد األكؿ.

.6

داسيف ،محمكد

( .)2009التحكيـ اإللكتركني ككسيمة لتسكية مناز ات التجارة

اإللتكركنية ،رسالة ماجستير ،جامعة آؿ البيت ،األردف.
.7

راغب ،كجدم ( .)1992مفيوم التحكيم وطبيعتو ،مجمة الحقكؽ ،الككيت ،العدد ال امف،
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السنة ال بل كف.
.8

دكاني ،محمد سعد ( .)2011مدى الرقابة القضائية عمى حكم التحكيم

– دراسة

مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرؽ األكسط ،كمية الحقكؽ.
.9

حشيش ،أحمد  .)01986الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية،

رسالة ماجستير ،جامعة

اإلسكندرية ،مصر.
مجمة العمكـ القانكنية ،جامعة

 .10راغب ،كجدم ( .)1998ىل التحكيم نوع من القضاء؟
يف شمس ،العدد األكؿ ،السنة العشركف.
.11

يسى ،جبلؿ محمد ( .)1996القواعد التي تطبقيا المحكمة عمى موضوعات المنازعات
الخاصة الدولية ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنيةّ ،ماف.

.12

ساؼ ،تماـ كدة ( .)2011إلزامية حكم المحكم،

مجمة دراسات الجامعة األردنية،

المجمد  ،38العدد .51
 .13نكايسة ،امر مد اهلل ( .)2003النظام القانوني لييئة التحكيم في القانون األردني،
رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،الكرؾ.
 .14صرايرة ،منصكر ( .)2012دورة تدريبية متخصصة في أساسيات التحكيم ،تنظيـ أزاليا
لبلستشارات المينية بالتعاكف مع نقابة المحاميف األردنيي ،األردف ،الفترة مف -13
2012/7/15ـ.
.15

بد المجيد ،منير ( .)1999حول مفيوم القانون المحدد بمعرفة األطراف في العقود
الخاصة الدولية ،مجمة المحاماة ،مصر ،العدد .827
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 .16فؤاد ،رياض ( .)2005مركز المشروعات العامة في القانون الدولي الخاص،
مصر المعاصرة ،السنة  ،57يناير ،العدد .323

 .17رضكاف ،أبك زيد ( .)1979الضوابط العامة في التحكيم التجاري الدولي ،مجمة الحقكؽ
كالشريعة ،جامعة الككيت ،السنة ال ال ة ،العدد ال اني.
( .)2006إلزامية ق اررات التحكيم،

 .18حزبكف ،جكرج ،ك بيدات ،رضكاف

مجمة الشريعة

كالقانكف ،جامعة الككيت ،العدد  ،26إبريمز
 .19ز بي ،محمد داكد ( .)2011دعوى بططن حكم التحكيم في المنازعات التجارية الدولية،
دار ال قافة ،ماف ،الطبعة األكلى.
رابعاً :أحكام محكمة التمييز األردنية ،مشار إلييا في حواشي الدراسة.

خامساً :القوانين:

.1

القانكف المدني األردني رقـ ( )43لسنة 1976ـ.

.2

قانكف التحكيـ األردني رقـ ( )31لسنة 2001ـ.

.3

قانكف التحكيـ المصرم رقـ ( )27لسنة 1994ـ.

سادساً :االتفاقيات المتعمقة بالتحكيم التجاري الدولي ،مشار إلييا في متف كحكاشي الدراسة.
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