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دور التحكيم في فض منازعات النقل البحري للبضائع
إعداد
ممدوح محمد حامد الشهوان
إشراف
األستاذ الدكتور مهند أبو مغلي
الملخص
تبرز أهمية الدراسة فيما يمكن أن تقدمه من معلومات وعرضها لالتفاقيات والقوانين التي
تنظم عملية التحكيم في منازعات النقل البحري للبضائع .واعتمد الباحث في هذه الدراسة الدراسة
المنهجالوصفيالتحليليوالمنهجالقانونيمنخاللالنصوصالقانونيةواالجتهاداتواآلراءوالمنهج
القانونيفيإعدادالدراسةواستندالباحثإلىتجاربالباحثينالسابقينفيمجالالتشريعاتالمقارنة
في الفقه التقليدي .كما عرضت الدراسة عقد نقل البضائع البحرية وفض منازعات عقود النقل
البحرية للبضائع من خالل التحكيم وأثر التحكيم في فض منازعات عقد النقل البحرية للبضائع وقد
توصل الباحث الى نتائج وتوصيات كان من اهمها :انشاء آليات لتسوية المنازعات عن طريق
التحكيم ،سيؤدي الى الحد من تكلفة الجهاز القضائي على االقتصاد الوطني كما سيساهم في
التخفيف عن كاهل القضاء واستثمار الوقت والجهد .وكذلكلم يحـدد قانون التجارة البحرية األردني
المقصود بمصطلح الناقل والمرسل إليه في حين حددت قواعد هامبورغ معنى الناقل والمرسل إليه
ن التحكيم االردني الطعن في حكم
وأجاز قانو 
ن لحسابهم .
ليشمل الوكالء ،والتابعين الذين يعملو 
التحكيمالفاصلفيالنزاع،أمااألحكامالتيتصدرهاهيئةالتحكيمأثناءسيرالخصومةفلميردنص

ي

ن يجيز الطعن فيها بشكل مستقل واصى الباحث بتوصيات من اهمها :نأمل من
في هذا القانو 
المشرعاالردنيمنحهيئةالتحكيمسلطةإصدارحكمإضافيفاصلفيالطلباتالتيأغفلتها،وذلك
تحقيًقاللغايةمناللجوءإلىالتحكيمبالفصلفيجميعالطلباتالمتعلقةبالنزاع.
الكلمات المفتاحية :التحكيم ،الناقل البحري ،عقد النقل البحري.
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Abstract
The importance of this study is highlighted in the information it can provide and its
presentation of the conventions and laws regulating the arbitration process in maritime
goods dispute disputes. In this study, the researcher adopted the analytical descriptive
approach and the legal approach through the legal texts, jurisprudence, opinions and the
legal approach in preparing the study. The researcher relied on the experiences of
previous researchers in the area of comparative legislation in traditional jurisprudence.
The study also presented the contract for the carriage of maritime goods and the
settlement of disputes of contracts of maritime transport of goods through arbitration and
the effect of arbitration in resolving the disputes of the contract of maritime transport of
goods. The researcher reached the results of the most important: the establishment of
mechanisms for the settlement of disputes through arbitration, On the national economy
will also contribute to the mitigation of the judiciary and the investment of time and
effort. And alsoThe Jordanian Maritime Trade Law did not specify the meaning of the
term carrier and consignee, whereas the Hamburg Rules defined the meaning of the
carrier and the consignee to include agents and self-employed persons. The Jordanian
arbitration law allowed the appeal of the arbitral award to be settled in the dispute. The

ل
judgments issued by the arbitral tribunal during the course of the dispute were not
provided for in this law, which may be challenged independently. The researcher
recommended the following: In the applications that have been omitted, so as to make it
very possible to resort to arbitration by adjudicating all applications relating to the
dispute.
Keywords: Arbitration, the Maritime Carrier, Contract of Maritime Transport
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
تمهيد:
يعدالتحكيممنأقدمالوسائلالتيابتكرهااإلنسانلفضماينشأبينهوبينأقرانهمننزاعات،وهي
فكرة نشأت بداية مع وجوداإلنسانعلىاألرض ،ومع تطورالمجتمعات وتطورها وأتساع نطاقاالعمال
حركة رؤوس األموال وانتعاش االستثمارات والتعاقد بين الدول والمشروعات
التجارية ،باإلضافة إلى تزايد 
األجنبيةالخاصةجراءالمتغيراتالعالميةواقترابوتداخلالعالقاتاالقتصادية الدولية وفتحأبوابالبلدان
لالستثمار الخارجي،فزادتالمطالببالخروجمنإطارالقضاءإلىعالمأرحبوأسرعوهوعالمالتحكيم،
الذياحتلمكانةمتميزةكوسيلةخاصةلفضالمنازعاتالتجاريةبيناألفراد .
ويتنوع التحكيم ،بهدف إعطاء إرادة األطراف المشتركين في ميدان التجارة سواء الداخلية أو الدولية
إرادة واسعة من حيث حرية االتفاق عليه ،وتنظيمه وطبيعته وإلزامية اللجوء إليه والسلطات التي تمنح
للمحكمينعندالفصلفيالنزاعوالذييثمرعنصدورقرارتحكيميحوزحجيةاألمرالمقضيبهويرفعيد
محكمةالتحكيمعنالنزاع .وقدتعددتاآلراءحولالطبيعةالقانونيةللتحكيمفنجدأنجانبامنالفقهيرىأن
للتحكيم طبيعة تعاقدية ،وفريق آخر يرى بان للتحكيم طبيعة قضائية ومنهم من يرى أن للتحكيم طبيعة
مختلطةويمكنتفصيلتلكاآلراء .
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وقدبذلتجهوددوليةلتوحيدالقواعدواألحكامالمتعلقةبالدعاويالناشئةعنعقدالنقلالبحريبين
ُ
دولالعالمالمختلفة .وجاءتاتفاقيةبروكسللسنة 1924كأولمحاولةفيهذاالمجال ،وقدتمتعديلهذه
االتفاقيةفي برتوكول الحقفي عام  ،1968وبالرغممن هذهاالتفاقية ،فقد تم وضعاتفاقية جديدةحلت
محلهاوهياتفاقيةاألممالمتحدةلنقلالبضائعبطريقالبحروالتيأُقرتفي1978/3/31والمعروفةعالمياً
باسمقواعدهامبورغ ،وقدانضماألردنرسمياً إلىاتفاقيةهامبورغوأصبحتنافذةبحقاألردناعتبا اًر من
تاريخ،2002/6/1وأماماتساععملياتالنقلالبحريللبضائعوكثرةالمشتغلينفيهفقدأثيرتالعديدمن
المنازعات سواء بين أطراف عقد النقل البحري – الناقل والشاحن -أو  بينهما وبين الغير ،وبالخصوص
المرسلإليهممايطرحإشكاليةكيفيةتسويةهذهالنزاعات،هلتتبعفيذلكالقواعدالعامةحولااللتزامات
التعاقديةأمانهالبدمنمراعاةالطبيعةالخاصةلعقدالنقلالبحري؟ فلقدأصبحالتحكيمالتجاريالدوليمن
أهمالطرق المعتمدةلتسويةالمنازعاتالمتعلقةبالنقلالبحريالدولي،والسيماأنهغالبامايتمإدراجشرط
التحكيم في وثيقة الشحن التي تجمع بين طرفي عقد النقل الدولي ،نظ ار لما لها من دور فعال في البت
بسرعةفيهذهالنزاعات،بهدفتسهيلالمعامالتالتجاريةالدولية،خاصةفيإطارعولمةاالقتصاد .
بالرغم من أهمية التحكيم في مجال النقل البحري ،في تفادي بطء اإلجراءات القضائية وتعقيدها ،إال أن
اتفاقيةبروكسيللسنة1924لمتتعرضللتحكيمكوسيلةيمكناللجوءإليهامنأجلحلالمنازعاتالبحرية،
والشيءنفسه لميحاولبرتوكول 1968تداركه،إالأناتفاقيةاألممالمتحدةالمتعلقةبنقلالبضائعبحرا،
تضمنتأحكاماصريحةبصددالمنازعاتالتيتنشأفيهذاالمجالعندهالكالبضائعأوتلفهاأوالتأخير
فيتسليمهاوذلكوفقالمقتضياتالمادة22منهذهاالتفاقية .
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في ضوء ذلك جاءت الدراسة الحالية لتبحث في موضوع دور التحكيم في فض منازعات النقل
البحريللبضائع.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تدور مشكلة هذه الدراسة في أن المعاهدات البحرية الدولية بوجه عام لم تنص على تنظيم عملية
التحكيم البحري ،فنجدأناتفاقية بروكسللعام  1924وكذاالبروت وكولالمعدل لهاسنة 1968قدأغفلتا
تماماً دراسةالتحكيمفيالمنازعاتالناشئةعنعقدالنقلالبحريتاركينتنظيمهذهالمسألةللشروطالواردة
فيسنداتالشحن .إالأنهناد اًر مايتضمنسندالشحنشرطالتحكيم،فيحينيغلبصدورسندالشحن
وبهنصخاصيحيلأويشيرإلىنصوصمشارطةإيجارالسفينةوالتيمنبينهاشرطالتحكيم  ،ونظمت
اتفاقيةهامبورجالتحكيمفيالمنازعاتالناشئةعنعقدنقلالبضائعبالبحر،وكانتحريصةفيماأوردتهمن
أحكامفيهذاالصدد،حتىاليكون الفصلفيمثلهذهالمنازعاتمنفذاً لمخاطريتعرضلهاالشاحنأو
منآلإليهالحقفيالبضاعة ،وهوالطرفالضعيفاقتصادياً فيعقدالنقلالبحري،اذامااشترطالناقل
وهوالطرفاألقوىاقتصادياً فيالعقدمكاناً معيناً للتحكيمأوأنيتمالفصلفيالمنازعةالمعروضةعلى

التحكيم وفق أحكام مغايرة لما أوردته االتفاقية ،بحيث أن ذلك يعني اهدار ما توفره االتفاقية من حماية
للشاحنأولمنآلإليهالحقفيالبضاعة،وقدأجازتاتفاقيةهامبورجفيالمادة  22االتفاقعلىالتحكيم
وبيانمكانالتحكيموالقانونالذييحكممنازعةالتحكيم،وكانتأحكامهافيهذاالخصوصمنالنظامالعام
وأجازتالمادةالمذكورةبعدذلكمخالفةهذهاألحكامبعدقيامالنزاع ،لذافمنالطبيعيأنتقعخالفاتفي
عملية نقل البضائع  نتيجة لعدم وجود تشريعات قانونية دولية تنظم التحكيم في منازعات النقل البحري
للبضائع،منهناتسعىالدراسةلالجابةعنالتساؤالتالتالية:
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 −ماهوالنظامالقانونيلعقدالنقلالبحريللبضائعفياالتفاقياتالدولية ،ومتىتقوممسؤوليةالناقل
البحريللبضائع؟ 
 −مامفهومعقدالنقلالبحريللبضائع؟وماهيالدعاويالناشئةعنهذهالمسؤولية؟ 
 −مادورالتحكيمفيفضنزاعاتالنقلالبحريللبضائع؟
أهمية الدراسة :
تطور أنشطتهما
يكتسب حسم المنازعات البحرية أهميته من أهمية التجارة والنقل البحريين ومع ّ
وعملياتهمابيندولالعالمالمختلفةمنذالعصورالقديمةوحتىالعصورالحديثةومعمااتّسمبهالقضاءمن
عةالبت فيالمنازعاتالبحريةالتيقد
بطءفيإجراءاتهوإطالةأمدالتقاضيوحاجةالتجارة البحريةإلىسر
ّ
ِ
عاتبحاجةإلىوسائلبديلةتقدمالسرعةالالزمةالبت في هذه
ذاتق َيمعاليةيجعلهذهالمناز
تكون أحياناً
ّ
ال منازعاتلتقليلالخسائرفكانالتحكيمفيالمنازعاتالبحريةالتيتثوربصددتنفيذالعقودالبحريةبأنواعها
كافة وسيلة إرتضاها المجتمع الدولي والعاملين في هذا المجال لتسوية هذه المنازعات بعيداً عن سلطة
المحاكمالعادية .
المنازعاتمماتتمتّعبهالعقودالبحريةمنطابعتجاري

اكتسبالتحكيمأهميتهالقصوىفيحل
و
ّ
وإقتصادي ودولي لما يتّسم به التحكيم من سرعة الفصل في المنازعات وسهولة إجراءاته والرضا المسبق
باإللتزامبحكمالتحكيممنقبلاألطرافالمتنازعينوالعملعلىتنفيذه،وتعنيهذهالدراسةأطرافعقدالنقل
الشاحن(المرسل) .
البحريوهمافياألصلالناقلو
ُ
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وتبرز أهمية الدراسة فيما يمكن أن تقدمه من معلومات وعرضها لالتفاقيات والقوانين التي تنظم عملية
التحكيمفيمنازعاتالنقلالبحريللبضائع،والتيستسهمفيرفدالمكتبةالقانونيةاالردنيةوالعربيةبدراسة
قانونيةمتعمقةحولهذاالموضوع،والتيسيستفيدمنهاالباحثينوالدارسينفيمجالالنقلالبحري .
أهداف الدراسة:
تهدفالدراسةالى :
 −بيانطبيعةالنظامالقانونيلعقدالنقلالبحريللبضائعفياالتفاقياتالدولية.
 −التعريفبمسؤوليةالناقلالبحريللبضائع .
 −التعريفبعقدالنقلالبحريللبضائع .
 −بياندورالتحكيمفيفضنزاعاتالنقلالبحريللبضائع.
مصطلحات الدراسة:
تعريف التحكيم :إنالتحكيمهورغبةالطرفينفيعدمعرضالنزاععلىالقضاءالمدنيفيالدولة،ورغبتهم
في إقامة محكمة خاصة بهم يختارونها هم بأنفسهم ،ويحددون لها موضوع النزاع والقانون الذي يرغبون
تطبيقه فيما بينهم ،فالمحكم ليس قاضيا مفروضا على الطرفين ،وإنما هو قاض مختار بواسطتهم بطريق
مباشراوغيرمباشر )1(.

( )1علم الدين ،محيي الدين ،منصة التحكيم التجاري الدولي ،الجزء األول ،دون ناشر ،دون تاريخ نشر ،ص.8
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وعرفبأنهالطريقةالتييختارهااألطرافلفضالمنازعاتالتيتنشأعنالعقدعنطريقطرحالنزاع
والبت فيه أمام شخص او أكثر يطلق عليه اسم المحكم او المحكمين دون اللجوء إلى القضاء )2(.وعرفه
البعضبأننظاملتسويةالمنازعاتعنطريقأفرادعاديينيختارهمالخصوممباشرةاوعنطريقوسيلة
أخرىيرتضونها،اوهومكنةأطرافالنزاعبإقصاءمنازعاتهممنالخضوعلقضاءالمحاكمالمخوللهاطبقا
للقانونكيماتحلعنطريقأشخاصيختارونهم( .)3
الناقل  :يرادبالناقلهوكلشخصابرمعقدااوابرمباسمهعقدمعالشاحنلنقلالبضائعبحراوالناقلقد
يكون مالكا للسفينة وهذا هو االصل وقد يكون مستأج ار لها مجهزة او غير مجهزة ويصدر سندات شحن
للشاحنينالذينينقلون بضائعهمعلىالسفينة ،ويرتبعقدالنقلالبحريالتزاماتمتعددةعلىعاتقالناقل
بدءامنالتزامهبأنيقدمسفينةصالحةللمالحةوااللتزامبشحنالبضائعورصهاوتحزيمها،وااللتزامبميعاد
النقلوالمحافظةعلىالبضاعةوااللتزامبتفريغالحمولةوتسليمالبضاعةالىالمرسلالية( .)4
عقد النقل البحري" :هوالعقدالذييتعهدفيهالناقلبأنينقلبح اًربضاعةالشاحنلقاءأجرمعلوم،وأنه"
عقدبينطرفينهماالشاحنالذييقدمالبضاعةالمطلوبشحنهاويقومبدفعأجرةالشحنوالناقلالذييقوم
بنقلالبضائعالتيسلمهالهالشاحن ،وقديكون صورةسندالشحنكماقديكون فيشكلمشارطاتفي
تأجيرالسفن"( )5

( )2سامي ،فوزي محمد ،التحكيم التجاري الدولي( .)1992دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،ص17
( )3رضوان ،أبو زيد( .)1981األسس العامة للتحكيم التجاري الدولي ،دار الفكر العربي  ،ص.19
()4الجازي ،عمر مشهور حديثة( .)2003قانون النقل البحري وقضاياه ،بال مكان ,ص 12

()5غنيم ،أحمد ( .)2000سند الشحن البحري في اطار االعتمادات المستندية ،الطبعة ،7ص2
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اإلطار النظري والدراسات السابقة
اإلطار النظري:
يرىجانبمنالفقهبانالتحكيمأساسهاتفاقأطرافالخصومةسواءتمذلكبإدراجشرطفيالعقداو
باتفاقخاصمستقل،ويستمدقرارالتحكيمقوتهالتنفيذيةمنهذااالتفاقالخاص،ويكون أساسعدمقابلية
ق ارراتالتحكيمللطعنهوتوافقهامعإرادةاألطرافبااللتجاءللتحكيم )1(.فسلطاناإلرادةلألطرافهوالذي
يحدد سلطة المحكم واختيار شخص المحكم واختيار القانون الذي يجب تطبيقه على النزاع واإلجراءات،
وحريتهمفيتطبيققواعدالعدالة،وتحديدموعدللمحكملحلالنزاعوغيرذلكممايتفقعليهاألطراف .
بينمايرىجانبآخرمنالفقه()2مقابلهذاالرأيأنالصفةالقضائيةهيالتيتغلبعلىالتحكيم،
ويعللون هذاالرأيبأنهإذاكانالتحكيميبدأبعقد،فهوينتهيبحكم،وإذاكانيخضعلقواعدالقانون المدني
منحيثانعقاده،فإنهيخضعلقواعدقانون المرافعاتمنحيثآثارهونفاذهوإجراءاته،وإذاكانيبطلبما
تبطلبهالعقود،فإنحكمهيطعنفيه–فيكثيرمنالتشريعات -كمايطعنفياألحكامالقضائية،وينفذ
كماينفذ .
فيمايرىجانبثالثمنالفقهأنالطبيعةالقانونيةالعائدةللتحكيمهيطبيعةمختلطةيتمازجفيها
العنصراالتفاقيمعالعنصرالقضائي،إذأنالتحكيميرتكزعلىعقداواتفاقيشكلالعنصراألساسي
والمهيمنفيه،وينتهيعلىقراريغلبفيهالطابعالقضائيلمايملكهمنحجيةالقضيةالمحكومبهاالتي

()1عبدالقادر،ناريمان،اتفاقالتحكيموفقاًلقانونالتحكيمفيالموادالمدنيةوالتجارية،ط،1دارالنهضةالعربية،القاهرة،1996،ص.52
()2أبوالوفا،أحمد،التحكيمفيالقوانينالعربية،منشأةالمعارف،2000،ص.18
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تالزماألحكامالقضائيةالعادية.وهذانالعنصراناالتفاقيوالقضائييضفيانعلىالتحكيمطابعخاصفي

مجملأجزائه،بحيثيتعذرإجراءتفريقبينهمااليكونمصطنعا )1(.
ويستفادمنكل ما تقدم ،أنالعنصراإلرادي هو الجانب السائدفيالمرحلةاألولى للتحكيم ،وهي
مرحلة االتفاق على التحكيم كأسلوب لحل المنازعات الناشئة او التي قد تنشأ بين األطراف ،ثم يبدأ هذا
العنصر اإلاردي في األفول تدريجيا تاركا الغلبة منذ بدء مرحلة التداعي للخصائص التي يتسم بها العمل
القضائي ،فالمهمة تنصب أساسا على حصر العناصر ذات الطابع اإلرادي التعاقدي ،وتمييزها عن تلك
العناصرذاتالطابعالقضائيبحيثيمكنفيالنهايةتحديدمدىتداخلكلعنصرمنالعناصرالتعاقدية
( )2

والقضائيةفيتكويننظامالتحكيموإعطائهطبيعتهالذاتيةالمستقلة .

يتناولالفصلاألول مقدمةالدراسة.فيحينعرضالفصلالثانيعقدنقلالبضائعالبحرية.وذلك
يوأركانة،ومسؤوليةالناقلالبحري.وتمتناولالفصلالثالث منخالل
منخاللالتعريفبعقدالنقلالبحر 
فضمنازعاتعقودالنقلالبحريةللبضائعمنخاللالتحكيم،ويعرضالفصلألساليبحلالمنازعاتالتي
تقعنتيجةعقودالنقلالبحرية .وأخيراعرضالفصلالرابعأثرالتحكيمفيفضمنازعاتعقدالنقلالبحرية
لل بضائع.ويعرضفيهالباحثاللجوءالىالتحكيمودورهفيحلالخالفاتوالمنازعاتفيعقدالنقلالبحرية
للبضائع.ومنثمعرضأهمالنتائجوالتوصيات.

()1عيد،إدوارد(.)1988موسوعةأصولالمحاكماتواإلثباتوالتنفيذ،الجزءالعاشر،التحكيم،،ص .21
()2راشد،سامية(.)1984التحكيمفيالعالقاتالدوليةالخاصة،دارالنهضةالعربية،القاهرة،ص.72-71
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الدراسات السابقة:
من أهم الدراسات ذات الصلة:
 دراسة زايـدي ،فـاروق ( :)2017بعنوان "المنازعات المتعلقة بعقد النقل البحري للبضائع وطرقتسويتها" من خالل دراستنا لهذا الموضوع تم تعريف عقد النقل البحري للبضائع على أنه عقد
بموجبهيلتزمالناقلبإيصالالبضاعةالعائدةللشاحنإلىميناءالوصولوتسليمهاللمرسلإليهبعد
تقديموثيقةالشحنمقابلأجرةحمولة .لكنفيحالةتهاونأحداألطرافوإخاللبإلتزاماتهفيثارنزاع
حولهذاالعقدفتتولدمسؤوليةالطرفالمتسببفياألضرار ومنأهمالتزاماتالشاحنهوتسليم
البضاعةوتقديمأجرة،أمافيالجهةالمقابلةفإنالناقليبذلكلمابوسعهإليصالالبضاعةبسالم
وهذاطبقالنصالمادة 738ومايليهامنالقان ون البحريالجزائري،وهناكحاالتيمكنأنيعفى
الناقلمنمسؤوليتهوهذهالحاالتذكرهاالمشرعفينصالمادة803و 804من القانون البحري
الجزائريفيحالةوجودنزاعجديفهناكطرقلتسويتهاومنهاالتحكيمالذييخضعإلرادةاألطراف
فياختيارالقانونالواجبالتطبيق.
 دراسة عبيدات ،الفي درادكـــة ومؤيــد ( .)2010مدى جواز التحكيم في منازعات عقد النقل البحريفي القانون األردني" :دراسة تحليلية" هدفتهذهالدراسةإلىمحاوالتكشفالنقابعنمدىجواز
البحري في التشريع األردني،ولقدعرضت الدراسة موضوعها في

التحكيمفيمنازعاتعقد النقل
مبحثين،تناول المبحثاألولمعاييرالقابليةللتحكيموموقفالتشريعوالقضاءاألردنيمنهابالنسبة
للتحكيمفيمنازعاتعقدالنقلالبحري.أماالمبحثالثانيمنالدراسةفقامبتحليلموقفالتشريع
والقضاءاألردنيمنمسألةالتحكيمفيمنازعاتعقدالنقلالبحري.فقدذهبت الدراسة إلىضرورة
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السماح بالتحكيم في المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري  ،وترى الدراسة بوجود حاجة ماسة
لتوضيحتشريعيخاصةبعدانضماماألردنإلىاتفاقيةهامبورغ.
ما تتميز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
تتميز هذه الدراسة بكونها من الدراسات الحديثة التي تبحث في موضوع دور التحكيم في فض
منازعاتالنقلالبحريللبضائع،حيثهدفتدراسة  ازيـدي ،فـاروق ()2017الى بيانالمنازعاتالمتعلقة
بعقدالنقلالبحريللبضائعوطرق تسويتها"بينماهدفتدراسةعبيدات،الفيدرادك ــةومؤيــد( )2010إلى
محاوالتكشفالنقابعنمدىجوازالتحكيمفيمنازعاتعقدالنقلالبحريفيالتشريعاألردني.
منهجية الدراسة 
سيعتمد الباحثفيدراستهفيموضوعالبحثالمنهجالوصفيالتحليليوالمنهجالقانونيمنخالل
النصوص القانونية واالجتهادات واآلراء والمنهج القانوني في إعداد الدراسة واستند الباحث إلى تجارب
الباحثينالسابقينفيمجال التشريعاتالمقارنة فيالفقهالتقليدي ،يتألفهذاالبحثمنخمسة  فصول
وهي :
الفصلاألول:مقدمةالدراسة.
الفصلالثاني:عقدنقلالبضائعالبحرية .
الفصل الثالث :فض منازعات عقود النقل البحرية للبضائع من خالل التحكيم.
الفصل الرابع :أثر التحكيم في فض منازعات عقد النقل البحرية للبضائع.
الفصل الخامس :النتائج والتوصيات .
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الفصل الثاني
عقد النقل البحري للبضائع
تمهيد:
يعدعقد النقل البحري من العقود ذات الطابع الدولي نظ اًر الرتباطه بالمالحةالبحرية التي تقوم بها
السفن ،مما حدى بالمجتمع الدولي لوضع بعضالقواعد القانونية المرتبطة بهذا العقد .
وقد ارتبط عقد النقل البحري منذ القدم بالصراع بين الناقلين والشاحنين حيث قسمتالظروف االقتصادية
العالم البحري إلى قلة ناقلة تملك رؤوس أموال ضخمة وأساطيل بحرية هائلةوكثرة شاحنة ال تملك سوى
بضائعها التي تريد نقلها من ميناء إلى آخر بيد أنها ال تملك هذهاألساطيل والسفن نظ ار لضعف إمكانياتها
االقتصادية .
وكغيره من القوانين األخرى تطورالقانون البحري بتطور الوسط الذي يحكمه).(فوسائلالمالحة وأساليب
التجارة البحرية دائمة التطور والتقدم ،األمر الذي يتطلب ضرورة مواكبةهذا التطورنهضة تشريعية تتواءم
وهذا التقدم ،حيث يأتي النقل في طليعة صور االستغاللالتجاري للبيئة البحرية ،ويعد نقل البضائع بوجه
عام عصب حركة تداول الثروات) .(
وقد أدى انعدام التكافؤ االقتصادي بين الناقلين والشاحنين إلى إختالل بين الطائفتين وكانمن الطبيعي أن
ق االقتصادي في إدراج
تميل الدفة ناحية الطائفة األقوى اقتصاديا وهي طائفة الناقلين الذين استغلوا هذاالتفو 
تحفظات في سندات الشحن و أدرجوا شروطا تعفي الناقل من المسئولية مثل شرط اإلهمال

)(يونس،علي( ،)1954أصول القانون البحري ،دار المعارف باإلسكندرية ،الطبعة األولى  ،ص  17
)(سيدي،محمدخطيب ،وبلقريصات ،رشيد( ،)2007أهمية قطاعالنقل في دفع التنمية االقتصادية ،مجلة االقتصاد و المناجمنت ،جامعة تلمسان،
عدد، 6ص126
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) (NEGLIGENCE CLAUSEوسواءعن أخطاء الربان وأف ارد الطاقم ولو وصل هذا الخطأ إلى درجة
الغش) (FRAUDEوسواءكانهذاالخطأمالحياً) (NAVIGA TIVNAL FAULT
أم تجارياأكان هذا الخطأ مالحيا) .)1((COMMERCIAL FOUITE
وعليهسيعرضالباحثفيالمبحثاالولماهيةعقد النقل البحري وفيالمطلباالولتعريف عقد النقل
البحريفيالقانوناالردني،اماالفرعاالولفيهذاالمطلبسيعرضخصائصعقدالنقلالبحرياماالفرع
الثاني اطراف عقد النقل البحري وفي المبحث الثانيمسؤولية الناقل البحري للبضائع و طبيعة المسؤوليه
ونطاقمسؤوليةالناقلالبحريفينقلاالشياءفيالمطلباالولوالثاني .
المبحث االول :ماهية عقد النقل البحري
لقد اختلف الفقهاء في توحيد التعريف لعقد النقل البحري للبضائع ()2بالرغم من أن اغلبالتعاريف تلتقي في
جملة من خصائصه ومميزاته  ،فقد عرفه بعض الفقه على أنه" العقد الذييتعهد فيه الناقل بان يوصل
بضاعة معينة من ميناء إلى أخر لقاء أجرة يتعهد بهاالشاحن" و عرفه البعض اآلخر أنه " التزام الناقل
بإيصال بضاعة معينة من ميناء إلى أخر مقابل التزامالشاحن أو المرسل إليه بتسديد أجرة الحمولة  ،ويبدأ
سريان هذا العقد منذ تكلف الناقل بأخذالبضاعة على عاتقه إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليهو االختالف
في توحيد تعريف عقد النقل البحري ليس مقصو ار على الفقه فقط بل حتى فيمجال التشريع سواء الداخلي أو
المعاهدات الدولية .

()1خليفة،محمدعلي(.)2003االلتزامبتسليمالبضائعالمنقولةبحرافيالقانونالسوداني,رسالةماجستيرغيرمنشوره,االكاديميةالعربيةللعلوم
والتكنولوجياوالنقلالبحري .

()2طه ،مصطفى كمال ( ،)1992مبادئ القانون البحري،الدارالجامعية,االسكندريه .الصفحة 95
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المطلب االول :تعريف عقد النقل البحري في القانون االردني
وفقا للمادة()177منقانون التجارةالبحرياالردنيرقم 12لسنة 1972والمعدلبالقانون رقم 35لسنة
 1983علىانه"عقديتعهدفيهالناقللقاءاجرةأنيوصلالىمكانمعينامتعهاوبضائععلىانينقلها
بطريقالبحرفيكلمدةالسفراوفيبعضها"( .)1
فيحينعرفتإتفاقيةهامبورغعقدالنقلالبحريفيالمادة 1فقرة 6بأنه"عقديتعهدالناقلبموجبهبأن
ينقلبضائعبطريقالبحريمنميناءإلىآخرلقاءأجرإالأنهألغراضهذهاالتفاقيةاليعتبرالعقديشمل
نقال بطريق البحر وكذلك نقالً بوسيلة آخرى عقد نقل بحري إال في حدود تعلقه بالنقل بطريق البحر،
ً
امشابها،وقدعرفجانبمنالفقهعقدالنقل
وبالرجوعالىالقانون االردنيبإنهسلكالمشرعاالردنيطريًق
ً
البحريبأنهالعقدالذييتعهدفيهالناقلبأنينقلبحرابضاعهللشاحنلقاءأجرمعلوم()2وبنفسالوقتنجد
أنبعضالفقهاءلميتعرضوالتعريفعقدالنقلالبحريواكتفوا بتعريفسندالشحن( )3وعليه يرى الباحث
أن إتفاقية هامبورغ جاءت بتعريفشاملووافيلعقدالنقلالبحريوذلكإلحتوائهعلىعناصرجوهريةلعقد
بحرا في كامل أو جزء من الرحلة وتحديد األجرة باإلضافة إلى تحديد
ً
النقل البحري وهم نقل البضائع
أطرافعقدالنقلالبحري .
وكذلكنجدأنجانبمنالفقهالذيعالجالقانون البحري االردنيلميتعرضلخصائصعقدالنقلالبحري
كونهيبحثفيهمنمنطلقكونهسندشحنواتبعالشرحالفنيالمباشرلهذاالسند(  )4ونجدبأنهمنالضرورة

)منقانونالتجارةالبحرياالردنيهرقم12لسنة

()1المادة(177
()2طهمصطفىكمال،مرجعسابق،ص199
()3الناهي،صالحالدينعبداللطيف(،)1982الوجيزفيمبادئالقانونالبحري،دارالمهدللنشروالتوزيع،عمان،ص257
()4الكوماني،عبداللطيف(،)1998مسؤوليةالناقلالبحري،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،ص91
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التعرض لخصائص عقد النقل البحري لضمان التفهم التام لطبيعة هذا العقد واألحكام العامة التي تنطبق
عليه .
الفرع االول :خصائص عقد النقل البحري (:)1
 -1عقد رضائي:

يرىالدكتورعبدالرزاقالسنهوريأنالعقدالرضائيهومايكفيانعقادهتراضي المتعاقدين،وبتطبيقهذا
الرأيونصالمادة 95منالقانون المدنياألردني نجدأنعقدالنقلالبحريهوعقدرضائيطبًقاالتفاقية
هامبورغ كما هو الحال في القانون البحري االردني ويكفي انعقاده توافق االيجاب والقبول ولكن نجد أن
القانون االردنياشترطفيالمادة 198منقانون التجارةالبحريةالكتابةكشرطإثباتوهذاالينزعصفة
ي.
الرضائيةعنعقدالنقلالبحر 
 -2عقد إذعان:
يغالباطبًقاالىسندشحنمطبوعمسبًقامنقبلالناقلالبحريومتضمنهللشروط
يبرمعقدالنقلالبحر
ً
اللموقفالقويالذييفاوضمنهالناقلوتبعالذلك
والتييراهامناسبةواليقبلالتنازلعنهاوالتعديلهاطبًق
ً
اعتبرالفقهأنعقدالنقلالبحرييهوعقدإذعانولميخالفأحد هذااالتجاه،ويترتبعلىهذهالخاصية
تفس ير بنود العقد عند الشك لمصلحة الطرف المذعن وهو الناقل كما أن المادة  254من قانون المدني
االردنيتمنحسلطةتقديريةلقاضيالموضوعلتعديلالشروطالتعسفيةفيالعقدأوإعفاءالطرفالمذعن
منهاطبًقالقواعدالعدالة.والبدالىاالشارةإلىأنهذهالصفةفيعقدالنقلالبحريهيالتيكانتوراء
السعيالدائمإلىابراماالتفاقياتالدوليةلتنظيممسؤوليةالناقلالبحريلحمايةالطرفالمذعنوهوالشاحن.
( )1الصمادي ،كاتيا عصام (، )2017حاالت مسؤولية الناقل البحري عن البضائع في التشريع االردني  ،رسالة ماجستير غير منشوره ،جامعة الشرق
االوسط.
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 -3عقد ملزم لجانبين :

يعد عقد النقل البحري للبضائع من العقود الملزمة لجانبين ،إذ ينشأ على عاتق طرفيه
التزاماتمتقابلة،فالناقليل تزمأساسابنقلالبضاعةوتسليمهاإلىالمرسلإليه،أماالشاحن
فيلتزم بشحن البضاعة و دفع أجرة النقل عليها .و بذلك فهو عقد تبادلي و ليس مجاني

يخضعألحكامالعقودالملزمةلجانبين.
حيث نجدأنعقدالنقلالبحرييرتبالتزاماتعلىكلمنطرفيه،ويترتبعلىهذهالخاصيةنتائجمهمة
فيحالعدمانطباققواعداالتفاقيةممايبرزأهميةهذهالخاصية.
 -4عقد تجاري :
أنعقدالنقلالبحريعقدتجاريبطبيعتهحيثأوردتالمادة 6والمادة  7منقانون التجارةالبحريةاالردني
االعمال التي تعتبر تجارية بطبيعتها وجاءت الفقرة ج " إجارة السفن والتزام النقل عليها واالقراض
واالستقراضالبحري"وهذابالطبعبالنسبةللناقلأمابالنسبةللشاحنفأنالعقداليكونتجارًيااالبالتبعية،
أيتبعيتهلعملتجاريللشاحن،ويترتبعلىذلكخضوععقدالنقلالبحريللنظامالذيتتميزبهالعقود
االفالسواالثباتوالتضامن.

التجاريةمنحيثالتقادمو
 -5عقد فوري
يرىالدكتورالسنهوريأنعقدالنقلالفوريهوالعقدالذياليكون الزمنعنصراجوهرياً فيهولوتراخى
التنفيذإلىأجلأوإلىآجالمتتابعة ،وعليهنجدبتطبيقهذاالتعريفعلىعقدالنقلالبحريبأنهعقد
فوريوأنهيتمتعببعضميزاتالعقودالزمنية .
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الفرع الثاني :اطراف عقد النقل البحري (:)1
-1الناقل :carrier
وهوكلشخصأبرمعقداأوأبرمبأسمهعقدمعالشاحنلنقلالبضائعبحراوقدوردهذاالتعريففيالفقرة
األولىمنالمادةاألولىألتفاقيةهامبورجوهويعدأكثرعموميةوأوسعشموالمنالتعريفالواردفيمعاهدة
بروكسل التي عرفت الناقل في الفقرة الثانية من المادة األولى منها بأن الناقل يشمل مالك السفينة أو
مستأجرهاالمرتبطمعالشاحنبعقدنقلوهذاالتعريفوالشكضيقمنمفهوم الناقلوجعلهقاصراعلى
مالكالسفينةأومستأجرهاالذييبرمعقدالنقلمعالشاحن.وفيظلمعاهدةهامبورجفإناعتبارالشخص
ناقالمرهونبمجردالتعاقدمعالشاحنلنقلالبضائعبحراومنثمفإنمصطلحالناقليمكنأنيشملمقدم
ي( .)2
البضائعأومتعهدالوسائطالذييتعاقدمنالباطنمعناقلبحريإلنجازمرحلةالنقلالبحر 
-2الناقلالفعلي  Actual Carrier
تنصالفقرةالثانيةمنالمادةاألولىمناتفاقيةهامبورجعلىأنهيرادبمصطلحالناقلالفعليكلشخص
يكونالناقلقدعهدإليهبتنفيذنقلالبضائعأوجزءمنهذاالنقلكمايشملكلشخصآخريكونقدعهد
إليهبهذاالتنفيذ.وبالرجوعالتفاقيةبروكسلنجدأنهالمتنظممسألةالناقلالفعليالذييعهدإليهالناقلبنقل
البضائع في حين أفردت اتفاقية هامبورج المادة العاشرة منها لتنظيم مسئولية الناقل الفعلي فاتسمت بذلك
بالوضوحوالدقةفيتحديدمسئوليةكلمنيقومبدورفيعمليةالنقلالبحري .
-3الشاحنShipper

()3



( )1صالح ،فهر عبدالعظيم www.eastelaes.com.
()2ملش،فاروق(،)1996النقلمتعددالوسائط،االكاديميهالعربيهللعلوموالتكنولوجيا

()3طه،مصطفىكمال(.)1952اصولالقانونالبحري،الطبعهاالولى،دارالقضاءللنشر،ص .248
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فيالوقتالذيخلتفيهاتفاقيةبروكسلمنوضعتعريفللشاحنفقدوردبأتفاقيةهامبورجفيالفقرةالثانيه
منالمادةاألولىتعريفالشاحنأنه(كلشخصأبرمأوأبرمبأسمهأونيابةعنهعقدنقلللبضائعبحرا
معالناقلأوأيشخصقامبتسليمالبضائعتتعلقبعقدالنقلالبحريولقدجاءهذاالتعريفواسعالمدلول
منأجلحمايةحقوقالناقل .
-4المرسلإليه )1(Consignee
المرسلإليهوكماعرفتهالفقرةالرابعةمنالمادةاألولىمناتفاقيةهامبورغهوذلكالشخصالذيلهالحق
في استالم البضائع  .وقد انعقد اإلجماع فقها وقضاء على أنه إذا كان المرسل إليه شخصا آخر غير
الشاحنفإنالمرسلإليهعندمايطالببإستالمالبضاعةاليعدمستعمالحقالشاحنأوبوضعهوكيالعنه
بلأنلهحقامباشرا"أصالقبلالناقلويستطيعأنيطالببوفائهباسمهالخاص .

المبحث الثاني :مسؤولية الناقل البحري للبضائع 
المطلب االول :طبيعة المسؤوليه(:)2
 -1مسؤوليهعقديه :
وتنشأمنجراءاخاللالناقلبالتزامهالتعاقدياتجاهالمتعاقدمعهسواءاكانالشاحنامالراكبفالتزامالناقل
هو التزام بتحقيق غايه فتنعقد مسؤوليته بمجرد عدم تحقق هذه الغايه  ،وفي حالة وقوع ضرر فما على
المدعي اال ابراز سند الشحن وتقدير الضرر الواقع وال يستطيع الناقل المدعى عليه التخلص من هذه
المسؤوليهاالباثباتحالهمنحاالتالقوهالقاهرهفالماده3/1مناتفاقيةبروكسلوالتيلميتمتعديلهافي

()1شفيق،محسن(.)1952الوسيطفيالقانونالتجاريالمصري،دارنشرالثقافه،القاهره،ص16
()2موسى،طالبحسن(.)2012القانونالبحري،دارالثقافهللنشروالتوزيع،عمان،االردنص162
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برتوكولالهايتنصعلىانالناقلملزمببذلالعنايهالمعقولهقبلبدءالرحلهاماثنائهامناجلاعداد
السفينهللمالحه 
 -2اساس المسؤوليه في اتفاقية هامبورغ(: )1
وجاءفيالمرفقالثانيمناالتفاقيه"بانهمنالمفهومعموماانمسؤوليةالناقلبموجبهاتقومعلىمبدأ
الخطأالمفترضكـقاعدةعامه،ولكنهاخرجتعنهافيحاالتاخرىفميزتاالتفاقيهبيناالضراروتبعا
لهذاالتمي يزيختلفاساسالمسؤوليه،فبالنسبهلألضرارالناتجهعنهالكالبضائعاوتلفهااوالتاخيرتقوم
مسؤوليتهعلىاساسالخطأالمفترضولكنهاتختلفعناتفاقيةبروكسلفيحكمهاعلىالناقلالذياثبت
انهبذلالعنايهالمعقولهفينقلالبضائعوالمحافظهعليهاومعذلكحصلالضررفبموجباتفاقيةهامبورغ
يب أر الناقلمنالمسؤوليه هنا ولوظلسببالضرر مجهوال ونتيجة هذه المقارنهيبدواناتفاقية بروكسل
كانتنسبيااكثررعايهلمصلحةالشاحنيينوالمرسلاليهممناتفاقيةهامبورغ .
 -3المسؤوليهمنالنظامالعام :
لمتكنمسؤوليةالناقلالبحريمنالنظامالعامفكانجائزالهاشتراطعدممسؤوليتهوهذاماكانيعرف
بشرطاالهمالالذييبيحللناقلاالعفاءمنالمسؤوليهولوعناالخطاءالعمديهلتابعيه،وكانالتبريرلهذا
الشرطهوعدمتمكنالناقلمنتحقيقاشرافهعلىالتابعينفجاءتاتفاقيةبروكسللسنة1924لتلغيمثل
هذاالشرط .

()1صدرتاإلرادةالملكيةالساميةبالموافقةعلىقرارمجلسالوزراءرقم()2141بتاريخ2002/2/20مالمتضمنالموافقةعلىانضماماألردنإلى
اتفاقيةهامبورغوأصبحتنافذةاعتبارامنتاريخ.2002/6/1:
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قانونالتجارةالبحريةاالردني :
تنصمادته()215على(" )1يعتبرملغيوالمفعوللهكلشرطادرجفيوثيقةالشحنأوأيوثيقةللنقل
البحريتنشأفيالمملكةاالردنيهالهاشميةأوفيخارجهاوكانتغايتهالمباشرةأوغيرالمباشرهإبراء
الناقلمنالتبعهالتييلقيهاعليهالقانون العامأوهذاالقانون أوتحويلعبءاالثباتعمنتعنيهالقوانين
المرعيةاالءجراءأوهذاالقانون أومخالفةقواعداالختصاص،ويعدشرطابراءكلشرطيتركللناقلمنفعة
التأمينعنالبضائعأوأيشرطاخرمنالنوعنفسه"حيثتتولدعدةمالحظاتعلىهذاالنص :
 -1انتقدشراحهذاالقانونمصطلح"القانونالعام"الواردفيالمادهالمذكورهسابقاوهنايؤديذلكالى
االعتقاد بانه المقصود هو القانون العام المقابل للقانون الخاص  وان المقصود ليس كذلك بل هو
القواعد العامه الوارده في القانون المدني  والمتعلقه بالمسؤوليه  ,والقانون المدني هو بمثابة القانون
البحري( .)2
 -2بطالنأيشرطيؤديالىقلبعبءاالثباتوحسبالتفسيربأنهكلشرطيؤديالىاعفاءالناقل
منعبءاالثباتوتكليفالمتعاقدمعهباثباتهيكون مثلهذاالشرطباطالوالسببمنتاييدهذا
التفسيرهوانالمادهجاءتلتمنعالناقلمنإعفاءنفسهمنالمسؤوليه .
  -3كلشرطيؤديالىالنزولعنالحداالقصىلمسؤوليةالناقليعدباطال,ولكنيجوزاالتفاقعلى
اكثرمنذلكفبإمكانالناقلالتنازلعنهذااالمتيازكونهالطرفالقوي .

( )1المادة  215قانون التجارة البحرية االردني رقم  13لسنة 1972
( )2طه،مصطفىكمالمرجعسابق.
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 -4الشرطالذييتنازلفيهالمتعاقدمعالناقلعنالتأمينالذييعقدهالمتعاقديعتبرمثلذلكباطالالنه
يمكن الناقل من اخذ التعويض الذي نشأ عن مسؤولية الناقل في خطأ ارتكبه وهذا مانصت عليه
اتفاقيةهامبورغفيمادتها()1/23ومنخاللماسبقنستخلصمايلي :
 -1كلشرطيلزمالناقلبمسؤوليتهوعدمتخفيفهايعتبرصحيحا,ومثالذلك:تنازلالناقلعنامتياز
تحديدمسؤوليتهوهذايعنيانيتحملالناقلالمسؤوليهكاملة .
 -2الشرطالخاصبالخسائرالمشتركه,حيثيجوزاالتفاقعلىتسويتهاوفقاسسوقواعدمعينه.
المطلب الثاني :نطاق مسؤولية الناقل البحري في نقل االشياء
اوال  :بداية سريان مسؤولية الناقل البحري
نصت اتفاقيةبروكسللسنة 1924فيالماده(")e/1يغطينقلالبضائعالمدةمنوقتتحميلالبضاعه
علىالسفينه,الىالوقتالذيينتهيفيهتفريغهامنها"وهذايعنياننظامالتحديدلهسريانزمانيمحدد،
فلهبدايهونهايه.وعندمجيءاتفاقيةهامبورغ لسنة 1978لتضعنظامواحدنصتعليهفيالمادهالرابعه
وتنصعلىمايلي :
 -1تحديدمسؤوليةالناقلعنالبضائعفيالمدةالتيتكون فيهاالبضائعفيعهدةالناقلفيميناء
الشحنوأثناءالنقلوفيميناءالتفريغ .
ولتوضيحهذهالفقره()1منالماده()e/1تعتبرالبضائعفيعهدةالناقلالبحرياعتبارمن :
منالوقتالذييتلقىفيهالبضائعمنالشاحنأوشخصينوبعنهوحتىالوقتالذييقومفيهبتسليم
البضائعالىالمرسلاليهاوبتسليمهالىسلطةاوطرفثالثاخرتوجبالقوانيناواللوائحالساريةفي
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ميناءالتفريغتسليمالبضائعلهبوضعهاتحتتصرفالمرسلاليهوفقاًللعقداوالقانوناوالعرفالمتبعفي
التجارةالمعينةفيميناءالتفريغوذلكفيالحاالتالتياليتسلمفيهالمرسلاليهالبضائعمنالناقل .
قانونالتجارةالبحريهاالردني :
جاءهذاالقانون مطبقاالحكاماتفاقيةبروكسلفينصالمادة()1()211علىأن"التطبقاحكامهذا
الجزءاالعلىالنقلالبحريالقاضيبتسليموثائقشحنومنحينشحنالبضائععلىمتنالسفينهحتى
تفريغهافيالمحلالمقصود,وهيالتطبقكذلكعلىسنداتايجارالسفينه,امااذااستؤجرتالسفينهبسند
ايجارفإنهاتطبقعلىمايسلممنوثائقشحنواليمكنتطبيقهذهاالحكامعلىالبضائعالمشحونهعلى
سطحالسفينهبموجبعقدنقلوالعلىالبهائمالحيه"امابالنسبهالىالنطاقالزمنيفيبتدىءمنوقتتسلم
الناقلللشيءمنالمرسلوخزنهالديهولحينبدايةالشحنوكذلكالعملياتالتاليهللتفريغفإنهاتخضعلنظام
المسؤوليهغيرالمحدودة,ومستثناهمننظامالمسؤوليهالمحدوده,فيحقللناقلأنينظممسؤوليتهبشروط
خاصه( .)2
ثانيا :انواعالنقلالبحريالمستبعدهمنالنظامالخاصبالمسؤوليه :
استبعدالقانون البحرياالردنيالنقلبواسطةمشارطةايجارالسفينهمنهذهاالحكامحيثاقتصرهاعلى
النقلالذييؤديالىاصدارسنداتشحنوهذانفسحكماتفاقيةبروكسللسنة 1924والتعديلفيالماده
الخامسهمن هذه االتفاقيهاالانهفي حالة صدورسندشحنبناء علىوجود مشارطات ايجار,فإنتلك
االحكام تسري حينئذ على هذه السندات وقد ابقت اتفاقية هامبورغ على ذات الحكم في مادتها  الثانيه3/
( )1المادة  211قانون التجارة البحرية االردني رقم  13لسنة 1972
()2طه،مصطفىكمال،مرجعسابق،ص262
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والجديرذكرهانمشارطةايجارالسفينهيختلفعنعقدالنقلبإصدارسندشحن,فاألوليردعلىالسفينه
ذاتها,بينمايردالثانيعلىالبضاعةذاتها( .)1
ثالثا :البضائعالمستبعدهمنالنظامالخاصبالمسؤوليه :
استبعدتاتفاقيةبروكسل والقانون البحرياالردنيالحيواناتالحيهفمسؤوليةالناقلعننقلهاتخضعلنظام
المسؤوليه بموجب القواعد العامه فهي التخضع لنظام المسؤوليه المحدودة  ,والسبب في ذلك ان هذه
هاالخاصهبها.ممايسمحتركتنظيمنقلهاالىاالتفاقالذييبرمبينالطرفين,ولكن

الحيواناتلهااخطار
اتفاقيةهامبورغنصتفيمادتهااالولىالفقرهالخامسهعلىانيقصدبمصطلح"البضائع"الحيواناتالحيه
وبذلكيكوننظامالمسؤوليهالمحدودةمنطبقاعليها( .)2
• البضائعالتيتشحنعلىسطحالسفينة :
استبعدالقانون االردنيالبضائعالمشحونهعلىسطحالسفينهمننظامالمسؤوليهالمحدودة,كونها
تتعرضعلىسطحالسفينهالىمخاطرمتعددةمثلالبللبمياهالبحراومناالمطارأوللسقوط
في البحر بمعنى انها تتعرض لمخاطر اكثر من البضائع المشحونة في عنابر السفينه مما اباح
القانونتركتنظيمالمسؤوليهعنهاالىاتفاقالطرفينوهذاهوحكماتفاقيةبروكسلايضا .

)1(Michel Pourcelet: letransport matitme sous connaissement,les presses de luniversite de Montereal
Canada,1972,p10.
( )2المادة()5فقرة()1مناتفاقيةهامبورغنصتعلىانه «:يسالالناقلعنالخسارةالناتجةعنهالكالبضائعاوتلفها،وكذلكالناتجةعنالتاخر
فيالتسليماذاوقعالحادثالذيتسببفيالهالكاوالتلفاوالتاخيراثناءوجودالبضائعفيعهدته علىالوجهالمبينفيالمادة(،)4مالميثبت
الناقلانهقداتخذهوومستخدموهووكالؤهجميعماكانيلزماتخاذهبشكلمعقولمنتدابيرلتجنبالحادثوتبعاته».
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رابعا :استبعادالنقلذيالطابعاالستثنائي :
لقدنصتالماده()209منقانون التجارةالبحريهاالردني()1علىأنه اذااقتضتطبيعةالبضائع
أوشروطنقلهاعقداتفاقياتخاصهبهافأنكلالشروطالمتفقعليهاوالمتعلقهبحقوق الناقلوالت ازماته
يعملبهامادامتغيرمخالفةللنظامالعامبشرطاناليسلموثيقةشحنقابلةللتداولوأنيدرجاالتفاقفي
سنديتضمنعبارة"غيرقابلللتداول"وانهذاالنصقدجاءفياتفاقيةبروكسلالمادة()6حيثاجازت
للناقلإبرامشروطخاصهبالنسبهلنوعمعينمنالبضائعأسمتهابالبضائعالخاصة.ولكناالتفاقيهلمتفسر
ذلكبتعريفواضحيحددهذهالبضائع,ويذهبالرأي بأنهذهالبضائعقدتكون منالبضائعالخطرةمثل
المتفجراتاواالسلحةاوالموادالكيميائيهالسامة .
وتعنيايضابالبضائعغيرخطرةكأنتنقلالبضاعهفيظروفجويهسيئةاوفيفصلالشتاء
االاناالتفاقيهاكتفتبتقديممعاييرماديةلتطبيقهذهالمادهوقداستعملتتعابيرتفسيريةمثل,التطبق
هذهالمادةإذاكانتالبضائععاديهوتنقلفيظروفعاديه( .)2
خامسا :ضمانالناقلهالكالبضاعةواألضرارالتييسألعنها :
جاء ذلك في مقدمة المادة ( )213من قانون التجارة البحري االردني( " )3يضمن الناقل كل مايلحق
البضاعةمنهالكوتعيبأضرارمالميثبتانهذاالهالكوهذاالتعيبوهذهاالضرارناتجهعماياتي :
 -1عنخطأفيالمالحةيعزىللرباناوللمالحيناوللسواقيناولغيرهممنالعمال .
()1المادة209قانونالتجارةالبحريةاالردنيرقم13لسنة1972
)2(Michel Pourcelet: letransport matitme sous connaissement, les presses de luniversite de Montereal,
Canada,1972,p17.
()3المادة2013قانونالتجارةالبحريةاالردنيرقم13لسنة1972
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 -2عنالعيوبالخفيةالتيفيالسفينة .
 -3عناالفعالالتيتشكلحادثاعرضيااوقوةقاهرة .
  -4عناالضراباومايقابلبهمنايصادابوابالعملاومايعترضالعملكليااوجزئيااوايسبب
كانمنوقفاوعائق(قوةقاهرة,فعلعدو,حجزقضائي,حجزحكومي,اوصحي) .
 -5عنعيبفيالبضاعهخاصاوعيبفيحزمهااوتعليمها(تمريكها)اوعنالنقصاناثناء
السفربقدرالحجموالوزناللذينتجيزهماالعادةفيالمرافيءالمقصودة .
 -6عنالقيامبمساعدةاواسعافبحرياوبمحاولةترميالىذلكاواذاحدثانتاهتسفينةوهي
تقومبهذاالعمل .
ولكن للشاحنفيكل الحاالتالمستثناةاعالهان يثبتانالخسائر واالضرار ناجمه عن خطأ الناقلاو
اعمالهاذالميستفدهؤالءمنالفقرةاالولىمنهذهالمادة ".
ويمكنناالقولبأنهذهالصيغةتشملاألضرارالمتمثلةبالهالكالكليوالجزئيوالتلفيقابلالعيبحيث
انالناقلملزمبإيصالالشيءفيالوقتالمتفقعليهاوفيالوقتالذيكانيجبفيهالوصول .
الحاالتالتيتنشأفيهامسؤوليةالناقل( :)1

( )1المقدادي ،عادل علي (.)2011القانون البحري ط،5دار الثقافه للنشر والتوزيع ،عمان،االردن ص128
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تبدأمسؤوليةالناقلتجاهالشاحن,أذالمينقلالبضاعةاصال,وهواأللتزامالرئيسيالذييرتبةعقدالنقل
البحريفيذمةالناقل،ويسالالناقلفيحالةهالكالبضاعة,اوعندتلفهاويعدمسؤوالامامالشاحنأذا
تأخرفيايصالالبضاعةالىميناءالوصول 
وسنقوم بتبيان هذه الحاالت :
 -1عدمتنفيذعقدالنقل :
أنالتزامالناقلبعقدالنقلالبحريبتسليمالبضاعهعنداستالمهامنالشاحنيقععليهبعدذلكاأللتزامبنقلها
منميناءالشحنالىميناءالوصولفأذاامتنععننقلهادونانيكونهنالكسببمشروععنهذااالمتناع
فأنهيعدناكالعنتنفيذالتزامهالجوهري .
 -2الهالك( :)1
من المعروف ان هالك البضاعه قد يكون كليا او جزئيا ,ويسأل الناقلعن هالك البضاعه حسبنص
المادة()213منقانونالتجارةالبحريهاالردنيه"يضمنالناقلكلمايلحقالبضاعةمنهالك".وتنعقد
مسؤوليةالناقلفيحالةالوصولالىالميناءالمتفقايصالالبضاعهاليهولميسلمالبضاعةالىالشاحناو
المرسل أليه كما لو تعرضت الى السرقه او غيرها .اما مسؤولية الناقل عن الهالك الجزئي فتترتب عن
وصولالبضاعةالىميناءالوصولوكانتقدتعرضتالىنقصفيوزنهااومقدارهااوعددها,ومعذلك
الناقلاليسألعنالنقصالمعتاد.بسببيعودالىطبيعتهااوالىعمليةالنقلوهومايعرفبنقصاو
عجز الطريق الن البضاعه قد تكون سوائل قابله للتبخر بسبب العوامل الجويه  ,او كانت البضاعة من
الحبوبوسقطتكميةصغيرهااثناءعمليةالشحن.وأنمسالة تقديرالهالكالجزئييعودفيهاالىمقارنة
وزناوحجمالبضاعةاوعددهاالمذكورفيسندالشحن .

( )1حمدي ،محمد كمال ( .)1985عقد الشحن و التفريغ في النقل البحري ،منشأة المعارف االسكندريه ،ص72
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 -3التلف :
والمقصودبتلفالبضاعةانهاقدتصلكاملةمنحيثالوزنوالمقداراالانهاتالفهاومعيبه,كمالوكانت
اجهزةووصلتمحطمةأوفاكهةوتضررتاوزجاجومراياوصلتمهشمة,ويسألالناقلفيهذهالحالة
عنالتلفوالعيوبالتياصابتالبضاعةولكنهاليسألعنالعيبالذييوجدفيالبضاعة,إذاكانهذا
العيبقدثبتهالناقلفيسندالشحن .
 -4التاخير :
هوعدم تمكنالناقلمنتسليمالبضاعةفيالميعادالمتفقعليهفيعقدالنقلالبحري ،أوفيالميعاد
المحددبنهايةالوقتالذييستغرقهالناقلالعاديلمثلهذاالنقل()1انالمادة213منقانونالتجارةالبحرية
األردني لم تتطرق إلى التأخير ،وال إلى األضرار االقتصادية الناتجة عن ذلك  ،كاألضرار التي تصيب
البضاعة بسبب الهالك أو التلف .وهذا نقص في التشريع يجب تداركه ،كما فعلت الكثير من القوانين
العربية،كالقانون المصري،والقانون الكويتيللتجارةالبحرية( )2إالأنالمادة()72منقانون التجارةالبرية
األردني،والمادة213منقانونالتجارةالبحريةاألردنيتنصعلىأنالناقليضمنكلمايلحقالبضاعة
من هالك ،أو تعيب ،أو أضرار  ،ما لم يثبت أن هذا الهالك ،أو التعيب وهذه األضرار ناتجة عن أحد
حاالتاإلعفاءالتينصتعليهاالمادة،213وهوماأخذبهالقضاءاألردني( )3ألنمسؤوليةالناقلفي
عقدالنقلالبحريهيمسؤوليةعقدية،فهيالتزامبتحقيقنتيجة،وهوماأخذبهالقضاءاألردني( .)4

()1موسى،طالبحسن(.)2004القانونالبحري،دارالثقافةللنشروالتوزيع.الطبعةاألولى،عمان،ص.141
( )2نصتالمادة 213منقانونالتجارةالبحرياألردنيرقم 12لسنة 1972علىمايلي(يضمنالناقلكلمايلحقالبضاعةمنهالك،أو
تعيبوأضرارماليثبتأنهذاالهالك،وهذاالتعيبوهذهاألضرارناتجةعمايأتي)...........وهذاخالفللمادة2/240منقانونالتجارةالبحري
المصريوالمادة192منقانونالتجارةالبحريالكويتيوالمادة2/5منقواعداتفاقيةهامبورغ.
()3انظرتمييزحقوقأردنيرقم82/675مجلةنقابةالمحاميناألردنيينعام1983ص248
()4انظرتمييزحقوقأردنيرقم82/610مجلةنقابةالمحاميناألردنيينعام1984ص.997
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الفصل الثالث
فض منازعات عقود النقل البحري من خالل التحكيم
واساليب حل المنازعات التي تقع نتيجة عقود النقل البحري
تمهيد :
شهدانتشارأنشطةالنقلالبحرىوعملياتالتجارةالبحريةبيندولالعالمالمختلفةمنذالعصور
الوسطىوحتىالعصورالحديثة,كانالتحكيمفىالمنازعاتالبحريةالتىتثوربصددتنفيذهذهالعقودبكافة
أنواعهاهوالوسيلةالتىارتضاهاالمجتمعالدولىوالعاملينفىهذاالمجاللتسويةهذهالمنازعاتبعيداًعن
سلطةالمحاكم .
وفيهذاالفصلسيعرضالباحثفيالمبحثاالول ماهية التحكيم البحري وفيالمطلباالولمن
هذا المبحث تعريف التحكيم البحري اما المطلب الثاني اهمية التحكيم البحري وفي المبحث الثاني طبيعة
المنازعات التي يتناولها التحكيم البحريوالمنازعات الناشئةعن العقود البحرية فيالمطلباالولوأسباب
اللجوءللتحكيمالبحريفيالمطلبالثاني .
المبحث االول :ماهية التحكيم البحري .
تتمتع العقود البحرية بطابع تجارى واقتصادى ودولى  ,لما للتحكيم البحرى أهمية قصوى فى حل
المنازعاتالناشئةعنتلكالعقود،باعتبارأنالتحكيمالبحرىفرعمنفروعالتحكيمالتجارىالدولى،حيث
يتميزعنقضاءالدولةالداخليبسرعةالفصلبالمنازعاتالبحريةوسهولةاجراءاتالتحكيموالرضاالمسبق
مناالطرافبااللتزامبحكمالتحكيمالصادرفيموضوعالنزاع .
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هذافضالً عنكون التحكيميساعدالمتعاملينفىهذاالحقلعلىالحفاظعلىعنصرالسريةفى
معامالتهمخشيةالمنافسةأوالمضاربةأوتأثيرالغيرمنالمتعاملينمعهمأوالموانىأوالوكاالتالبحرية،
إذاماتماإلعالنعنهذهالمنازعاتعلىالمألفىحالةاللجوءللقضاءالعادى,هذافضالًعمايتميزبه
التحكيمفىالعقودالبحريةمنأنهلهخصوصيةفنيةوتقنيةخاصةتتعلقبطبيعةالمسائلوالموضوعاتالتى
يثارفيهاالنزاعفىالعالقاتالبحريةالتىتبنىأساساًعلىاألعرافالبحريةالمستقرة،سواءفىمجالالنقل
البحرىوالشحنوالتخزينوالتفريغ،وعقوداإلنقاذوالمساعدة البحرية,أوفىمجالالتأمينالبحرىوبناء
السفنوإصالحهاوحجزالسفنوعقودالتجارةواإلرشادوالمالحةالبحريةوضمانالبضائع,والتعويضعن
اإلتالفوالهالكأوالتأخيرعننقلالبضائعوكيفةإثباتالغشبمفهومهالحديثالذىيصدرعنالناقل
فكل ذلك يتطلب محكمون ومحامون تتوافر فيهم الخبرة الفنية العالية واإللمام التام بالمسائل البحرية
واالتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالعقود البحرية بما فيها أعراف التجارة البحرية وقواعد العدالة
واإلنصافالمتعارفعليها (1).
ويتماللجوءإلىالتحكيمفىالعقودالبحرية ,إما عنطريقاتفاقمسبق,وإماأنيكون االتفاقعلى
التحكيمبعدحدوثالنزاعوهومايسمىبمشارطةالتحكيم,ومثالهاالتحكيماتالتىتتمبناءعلىالحوادث
البحرية.وعادةمايكون التحكيمفىمنازعاتالعقودالبحريةتحكيماً مؤسسياً,كجمعيةالمحكمينالبحريين
بنيويورك أو جمعية المحكمين البحريين فى لندن أو غرفة التحكيم البحرى فى باريس أو المنظمة الدولية
للتحكيمالبحرى .


)(1

مركز االسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات2013،
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المطلب االول :تعريف التحكيم البحري .
أوال:التعريفاللغوي :
التحكيملغة:حكم(بتشديدالكافالمفتوحةوفتحالميم)باألمرحكمآقضى،يقالحكمله،وحكمعليه،
وحكمبينهم،حكمه،والحكممنأسماءهللاتعالىجاءفيالقرانالكريم(أفغيرهللاأبتغيحكما)( .)1
 والعربتقولحكمتبمعنىمنعتوردتومنهقيلسميالحاكمبينالناسحاكماألنهيمنعالظالممن
الظلم .وحكموه بينهم أمروه أن يحكم ويقال حكمنا فالنا فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا ( .)2
اماتعريـفالبحرلغـةفيقال(البحر)ضدالبـرقيـلسميبهلعمقهوأتساعهوالجمع(أبحر)و(بحار)و

(بحور)وكلنهرعظيمبحر( .)3
ثانيا:التعريفاالصطالحي :
التحكيمقانوناهواتفاقطرفينفينزاعمعينعلىإحالتهإلىشخصثالث أوأكثرلحسمهدون
ً
اللجوءالىالقضاءقبلنشوءالنزاعأوبعدهفاذاكاناالتفاق قبلنشوءالنزاعسميذلكشرطالتحكيمواذا

كانبعدهسمياتفاقالتحكيمأومشارطةالتحكيم( )4

()1سورة(األنعام)اآلية(.)١١٤
()2انظرفيذلكابنمنظور،لسانالعرب،ج،٢دارلسانالعرب،بيروت،ص٦٨٨
()3الرازي،محمدبنأبيبكربنعبدالقادر،مختارالصـحاح،دارالكتـابالعربـيبيروت،ص41
()4العبودي،عباس()2000شرحأحكامقانونالمرافعاتالمدنية،دارالكتـبللطباعـةوالنشر،الموصل،ص.٣٥٠
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وعرفهجانبمنالفقه" بإنهالطريقةالتييختارهاالطرافلفضالمنازعاتالتيتنشأعنالعقدعن
طريق طرح النزاع والبت به امام شخص او اكثر يطلق عليه اسم المحكم او المحكمين دون اللجوء الى
القضاء"( )1
أما قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي)2(.فقد عرفه بقوله":يجوزللمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا
في العقد األساسي أو باتفاق الحق عرض ماقد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو
أكثر كما يجوز االتفاقعلىالتحكيمفينزاعمعينبشروطخاصه" .
وقد عرفه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي(.)3بأنه"اتفاق بينالطرفين على أن يحيال إلى
التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأتأو قد تنشأ بينهما بشان عالقة قانونية محددة تعاقدية
آانت أم غير تعاقدية ويجوزأن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق
منفصل".
ويرىالدكتورعليالبياتيبإنه"تقنية معينة تهدف الى أعطاءحل لمسألة معينة تهتم بالعالقات بين
طرفين أوأكثر بواسطة شخصأو عدةأشخاص(محكم  -محكمين)يأخذون سلطتهم من اتفاق خاص
ويستندون عليهدون أن يولي األطراف تلك المهمة للدولة" )4(.


()1سامي،فوزيمحمد(.)1992التحكيمالتجاريالدولي،دارالثقافهللنشروالتوزيع،عمان،ص17
( )2قانوناالجراءاتالمدنيةاالماراتيرقم()11لسنة(،)1999المادة( )203
()3القانونالنموذجيللتحكيمالتجاريالدوليالمادة()7الذياعتمدتهلجنةاالممالمتحدةللقانونالتجاريالدوليفي/21حزيران1985/
()4البياتي،عليطاهر(.)2005التحكيمالتجاريالبحري،ط،1دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،ص58
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المطلب الثاني :اهمية التحكيم البحري
يؤدي التحكيم اليوم دورآ كبي ار في التجارة الدولية )(1وكثي اًر ما يتم اللجوء الى التحكيم إذا ابرم العقد وفقا
لشروط عامة تقضي عادةاإلحالة الى التحكيم لفض ما قد يثور بشان تفسيرها من منازعات  ،والتحكيم ليس
طريقاً خفياً للفصل في المنازعات وانما هو عكس ذلك ففيكل البالد البحرية نجدأن المشرع قد نظم التحكيم
وإجراءات تنفيذ أحكام المحكمين  .إذ عمل المشرعالدولي على تطوير العمل بالتحكيم في المسائل التجارية
الدولية  ،ففي األماراتالعربية المتحدة أشار المشرع اإلماراتي الى التحكيم في المادتين ( )٣٣٩،٣٢٥من
القانون التجاري البحري االماراتي  ،وكذلك فعل المشرع المصري في قانون ٠التحكيم المصري رقم()٢٧
لسنه  .1994
ان اتجاه األطراف الى التحكيم مردهالى ما للعادات واألعراف في المسائل البحرية من وزن ثقيل قد
يفوق ما للقانونالمكتوب  ،وعليه فان األطراف يرغبون في أشخاص ملمين بهذا العرف  ،وعلىسبيل المثال
من المعروف أن مسؤولية الناقل البحري ال تبدأ إال منذ تسلمه البضائعتحت الروافع والحال كذلك بالنسبة
لتسليم البضائع للمرسل إليه تحت الروافع ومعذلك ال يوجد نص قانوني يعرف المقصود بالرافعة وعليه فان
االهتداء الى معنىهذا االصطالح يكون بالرجوع الى األعراف في الموانئ المختلفة  ،ومثال أخرعلى ذلك
أن على السفن المستأجرة بمشارطة زمنية غالبا ما يتواجد وكيلللمستأجر وال يوجد نص قانوني أو أي نص
في نموذج مشارطة إيجار يحدد دورهذا الوكيل ،ومع ذلك فان هذا الوكيليؤدي دو اًر مهماً ربما يصل الى
توقيع .سندات الشحن  ،فتحديد دور هذا الوكيليرجع فيه الى األعراف الدولية( .)2

)(1العلواني،فؤاد(.)1992صيغالتحكيمفيسنداتالشحنومشارطاتااليجار،الثقافةالقانونية،بغداد،ص .14
()2عبدالمؤمن،ناجي.)2000(،االتجاهاتالكبرىفيامتدادشرطالتحكيم،بحثمنشورفيمجلةالعلومالقانونيةواالقتصادية،العددالثاني
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كما يكتسب التحكيم أهمية من كونه يؤدي الى حسم النزاعات بسرعة مقارنةبالقضاء فقد وجد بعض
الفقهاء أن هذه النزاعات تحتاج من 90–60يوماَلحلها وهي فترة قليلة جدأ إذا ما قورنت بإجراءات القضاء
التي قد تستغرق بضع سنين أحيانا والسبب في ذلك أن المحكمين ال يقرون طلبات التأخير التي يتقدم بها
األطراف تقدي اًر منهم لظروف التجارة على عكس الحال في القضاء الذي يلزم القاضي احيانآ بإعطاء مثل
هذه التأجيالت( .)1
وتبرز أهميتهكذلك في االقتصاد فيالنفقات فالقضاء المختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالتجارة
الدولية كثي اًر مايكون في بلد أجنبي األمر الذي يوجب على احد الطرفين أو كليهما صرف مبالغ كبيرة في
ن ذلك البلد الذي
ن في ذلك البلدأو معرفة أحكام قانو 
ت وكيل خبراء قانونيين أو محامين لمعرفة إجراءات القانو 
يحكم ذلك النزاع فيه مما يجعل تكاليف حلالنزاع باهظة هذا فضال عن الى ما يثيره تنازع االختصاص
القضائي وتنازعالقوانين من مشاكل قد تطول( .)2
إال أن األمر مختلف في التحكيم آذ يتم تعيين خبيرأو أكثر لحل النزاع تبعاً إلجراءات معينه يتفق عليها كال
الطرفين مسبقاً ،األمرالذي يجعل أيا من األطراف قاد ًار على المثول أمام هيئة المحكمين لشرح م وقفهدون
الحاجة الى خبراء قانونيين( .)3
وكذلك يتم الطعن في القرار القضائي بعدد من طرق الطعن وعلى درجات قضائية مختلفة وقد يسلكها
أطراف النزاع جميعها األمر الذي يستغرق وقتا قد يطول وسبب ذلك هو عدم ثقة األطراف بالقرار الذي
تصدره المحكمة لسبب من األسباب أال أن هذا األمر مستبعد نسبياً في التحكيم فاإلطراف هم من يعين

()1البياتي،عليطاهر،مرجعسابق،ص59
()2صادق،هشامعلي(.)1995القانونالوا جبالتطبيقعلىعقودالتجارةالدولية،منشاةالمعارف،االسكندرية،ص190
()3العلواني،فؤاد،مرجعسابق،ص77
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المحكم ابتداء ويفترض ذلك ثقتهم بما ستؤول إليهنتيجة التحكيم لذا ينفذ القرار حال صدوره ()1واستكمال
إجراءات القانوندونالطعن فيه إال اذ استحق البطالن لسبب من األسباب( .)2
ومن ناحية أخرى أن ازدياد النشاط البحري وازدهاره جعله من أهم األنشطةاالقتصادية التي ال تقف الدولة
فيه موقف الحارس أو القاضي فقط  ،وإنما اصبحتتمارسه وتتدخل فيه كونها أصبحت الدولة الناقلة والدولة
متزايد
الشاحنة والدولة المجهزة ،وهكذا أصبحت الدولة تتدخل وتمارسه وأشخاصها المعنوية العامة بشكل 

)(3

نظ اًر الزدياد األنشطة البحرية التجارية ولهذا السبب ولعدم رغبة الدول بالوقوفأمام القضاء الوطني لدولة
أخرى في حالة حدوث نزاع معين  ،ونظ اًر لوجوداعتبارات سياسية أو سيادية أصبح التحكيم البحري هو
ى٠
الملجأ الذي سوف يعفيهاوأشخاصها المعنوية العامة من الوق وف أمام القضاء الوطني لدولة أخر 
بناء على السلطة
فالتحكيم البحري لو انعقد في دولة ما  ،فان الحكم الذي سوف يصدر عنهسوف يكون ً
بناء على قضائه باسم الدولة التي يكون على أرضها
المخولة له من قبل أطراف االتفاق التحكيمي وليس  ً
التحكيم.
ومن خالل ما تقدم يرىالباحثأهمية التحكيم البحري الذي أصبح االن ينافسالقضاء بل هو الطريق
األفضل لحل النزاعات في الحياة التجارية .



()1البياتي،علي،مرجعسابق،ص.59

()2المادة()98منقانوناإلجراءاتالمدنيةاإلماراتيوالمادة()56منقانونالتحكيمالمصري
)(3الحوسني،عبدالحميدمحمد()2007التحكيمالبحري،دارالجامعةالجديدة،االسكندرية،ص49
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المبحث الثاني :طبيعة المنازعات التي يتناولها التحكيم البحري
تتعدد المنازعات المعروضة على التحكيم البحري بحيث تشمل كافة المنازعات الناشئة في إطار
المعامالتالبحريةسواءأكانتبيناالشخاصالخاصةاوبينهموبيناحداالشخاصالمعنويةالعامةوتلك
المنازعات قد تنشأ عن عقود النقل البحري سواء تم هذا النقل بسند شحن ام تم بمشارطة إيجار وكذلك
المنازعات الناشئة عن عقود التأمين البحري والمنازعات الخاصه  بالتصادم البحري والمساعدة البحريه
واالنقاذ ومنازعات تسوية الخسائر المشتركة وبصفة عامه كافة المنازعات الناشئه عن التعامالت البحريه
الخاصه (1).
واليمكنحصرالعالقاتالبحريهالتيتكون منازعاتهامحالللتحكيمالبحريأوالتمثيللهاسوىماوردفي
قانونالتحكيمالفيدرالياالمريكي1925فيالمادهاالولىالتيعرفتالمنازعاتالبحريهالتيتحلمنازعاتها
وفقا لهذا القانون بأنها  :مشارطات ايجار السفن وعمليات النقل البحري بموجب سند شحن واالتفاقيات
الخاصهباستعمالالرصيفالبحريللسفنواصالحهاوالتصادمالبحريوأيموضوعمنموضوعاتالتجارة
الدوليهالتيتدخلعنداالقتضاءفياختصاصالقضاءالبحري (2).
هذاوقداجتهدتبعضمراكزالتحكيمالبحريفيلوائحهاالىتحديدالعالقاتالبحريهالتيتعرضمنازعاتها 
علىالتحكيمالبحريوهكذافأنالمنازعاتالبحريهالتيتعرضعلىالتحكيمالبحريمنازعاتكثيرهومتنوعه 
وبعيدهعنالحصر .
ويمكنتحديدماهيةالمنازعاتالبحريهالمعروضهعلىالتحكيمالبحريبأنهاالمنازعاتالناشئهعنالعقود
البحريه وتلك الناشئه عن الحوادث البحريه وبصفة عامه كافة المنازعات الناشئه عن التعامالت البحريه
)(1الجمال،مصطفىمحمد،وعبدالعال،عكاشةمحمد(.)1998التحكيمفيالعالقاتالخاصةالدوليةوالداخلية،منشوراتالحلبيالحقوقية .
)(2ابوالوفا،احمد(.)2001التحكيماالختياريواالجباري،منشأةالمعارف،ص63
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الخاصه سواء كانت تلك المنازعات قائمه او حالة أو كانت منازعات مستقبليه ومحتملة .وتتم اغلب
التحكيماتالبحريهالمتعلقهبالنقلالبحريبخصوصالمنازعاتالمتعلقةبهسواءتمهذاالنقلبموجبسند
تضمن شرط التحكيم بين نصوصه أو أحال الى شرط التحكيم الوراد بمشارطة االيجار التي صدر
شحن ّ
السندبموجبه (1).
ويمكنالقولبأنالمنازعاتالمعروضةعلىالتحكيمالبحريهيالمنازعاتالناشئةعنالنشاطالبحريبوجه
عام).(2ومنمنالمتفقعليهتقسيمامورالمالحهالبحريهالىامورجافهوامورغيرجافهوالمقصودبأمور
المالحهالجافههوكلمايتعلقباالستخداماتالتجاريه,للسفنفيحينانالمقصودبأمورالمالحهغير
الجافههوكلمايتعلقبالحوادثالبحرية .وعليهفأنأمورالمالحهالجافههيغالباماتتعلقبالعقوداما
بالنسبه المور المالحه غير الجافه فمنازعاتها في الغالب تقوم على اساس المسؤوليه غير العقديه أي
التقصيريهومثالذلكحاالتالتصادمبينالسفن (3).
أن للمالحه الغير جافه اربعة اقسام اساسيه هي التصادم المساعدة البحريه واالنقاذ والمصادره وتحديد
المسؤوليه  ,وبالنسبه الى تحديد المسؤوليه فأن مالك السفينه يحق له تحديد سقف مسؤوليته بموجب
المعاهداتالدوليهتجاهالخسارهاوالضررالذيقديكونمسؤوالعنهحتىحدودمبلغمعينيحسبحسب

حمولةالسفينهذاتها .
امابالنسبهالىاقسامالمالحهالجافةفأنلهاعدةانواعتتباينمابينسفنالركابوسفنالحمولهالسائبهمنها
والجافهمرورابناقالتالمواشي.ومنالناحيهالعلميهفأنمعظمالمنازعاتالتيتنتجعنهذهاالستخدامات
)(1مبروك،عاشور(.)1996النظاماالجرائيلخصومةالتحكيم،ط،1الجالءالجديده،المنصورةص 529
) (2الدوسري،مروانعبدالهادي(.)2015التحكيمالدوليالتجاريفيالنقلالبحريواثراتفاقيةهامبورجلسنة،1978مجلةاالنبارللعلوماالقتصادية
واالداريةمجلد7عدد ،13
)(3الجازي،عمرمشهورحديثه,التحكيمفيالمنازعاتالبحريهمرجعسابق
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التجاريهتكونمحكومهبعقودوهيفيالغالبأماانتكونعقودمشارطةايجارالسفنسواءاكانتلرحلهاو
لمدهمعينهمنالزمناوسنداتالشحناوقدتكونعقودبيعوشراءاوحتىصيانةالسفن) .(1
أكثرامورالتحكيمالبحريتتعلقبالسفنالجوالهغيرالتابعهلخطوطبحريهمنظمهكماانهنالكنسبهعاليه
منتحكيمالمنازعاتالبحريهالتخضعللتحكيمالمؤسسيوأنمايتمعنطريقالتحكيمغيرالمؤسسي) .(2
المطلب االول :المنازعات الناشئة عن العقود البحرية :

-1عقودمشارطةايجارالسفنلمدةمعينه :
هذهالمنازعاتغالباماتثورح ولمسؤوليةمالكالسفينهاوالمستأجرعنخسارهمعينهتحققتخاللمدة
عقد المشارطه  ,مثال على ذلك النزاع الذي يثور حول تحديد مسؤولية المستاجر عن طريق ضرر لحق
بالسفينةالمستاجره .
-2عقودمشارطةايجارالسفينهلرحلهمعينه :

قد تثور هذه المنازعات لتحديد مسؤولية مستاجر السفيه او مالكها بخصوص خساره معينه او بالنسبه
لمنازعات سالمة الموانيء والمراسي للشحن والتفريغ او حول حالة السفينه عند تسليمها الى المستأجر او

المنازعاتالمتعلقهبغراماتالتاخير( .)3

)(1موسى ،طالب حسن ( .)2004القانون البحري  ،دارالثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان  ،ص89
) (2الحوسني ،عبدالحميد محمد ( .)2007التحكيم البحري ،دار الجامعة الجديدة  ،االسكندرية ،ص54
( )3العنبكي،مجيدحميد،القانونالبحريالعراقي،ط،١بيتالحكمة.بغداد2002،
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-3عقودالنقل :
بموجبعقدالنقليتعهدالناقلبتنفيذهعدةارسالياتبحريه علىالسفينهواحدهاواكثرخاللمده
زمنيهمتفقعليهاومنثمقديثورنزاعحولسلسلهمنعقودمشارطةايجارةالسفنلرحلهمعينه(.)1والجدير
بالذكراننسبهعاليهمنالتحكيماتالبحريهالتيتقعفيلندنتتعلقبعملياتالنقلالبحريبسفنشحناو

بمشارطةايجاروكلمايتصلبعمليةالنقلالبحري( .)2
-4سنداتالشحن :

ويعدسندالشحناحدىوسائلاثباتعقدالنقلذاته,بينالناقلوصاحبالبضاعهومنثمفان
اكثر النزاعات تدور تحت سند الشحن وهي تلك المتعلقه بالخسائر واالضرار التي تلحق بالبضاعه خالل
الرحلهاوالتاخيرفيوصولهااوعدموصولالبضاعهاوالتسليمالخاطىءللبضاعة ()3وقدتثورفيهذا
الصدد مشكلة احالة سند الشحن الى مشارطة االيجار الصادر بموجبها والمتضمنه شرط التحكيم وما اذا
كانت االحاله العامه الى نصوص المشارطة تكفي الندماج السند في المشارطة أم تلزم اإلحاله الخاصه
لشرطالتحكيمالواردبها؟ 
ولإلجابهعنهذاالتساؤلنقولانهاذاكانتاإلحالهواضحهوصريحةالىالوثيقةالمتضمنةلشرط
التحكيم،فأنشرطالتحكيمالموجودفيمشارطةإيجارالسفينةيسريعلىسندالشحن 

()1خالد،عدليامير(.)2006عقدالنقلالبحري،دارالجامعةالجديده،االسكندرية،ص47
()2الجازي،عمرمشهور،مرجعسابق،ص24
()3العنبكي،مجيدحميد،مرجعسابق،ص166
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وبموجبهذهاإلحالهيعدسندالشحنمتضمنااتفاقالتحكيم،فالقاعدةهيضرورةتوافرنصيشير
إشارهواضحهوصريحةالىاإلحالة( .)1
 -5بيوع السفن المستعمله :
كثي ار ماتكون هنالك عقود نموذجية تستخدم من اجل هذا النوع من البيوع مثل العقود النرويجيه
( )Norwegian saleformوأكثر النزاعات في هذه الحالة تدور حول حالة السفينة عند تسليمها الى
المشتري( .)2

-6عقود بناء السفينة وإصالحها :
وتثورالنزاعاتهناحولمدىمطابقةالسفينةعنداالنتهاءمنبنائهالمواصفاتالعقدالمتفقعليها
مسبقابينطرفيه( .)3
-7عقود التامين و إعادة التامين :
قد تثور منازعات متعلقة بالجوانب التأمينيه السيما بين المؤمنين والذين يحلون محل المستفيدين
األصليينعمالبمبدأالحلولفيالتأمين( .)4

( )1العلوانيفؤاد،مرجعسابق

()2الجازي،عمرمشهور،مرجعسابق 
()3خالد،عدليأمير،مرجعسابقص47
()4موسى،طالبحسن،مرجعسابق،ص165
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-8المساعدة البحرية واإلنقاذ :
اغلبعملياتالمساعدةواالنقاذالبحريتتممنخاللعقودنموذجيةمخصصةلذلكإذيعدتوقيع
ربانالسفينةعلىهذاالنموذجاق اررابمسؤوليةمالكالسفينةعندفعنفقاتهذااالتفاقدونتحديدقيمةهذه
النفقاتالتيغالبامايتمتحديدهاعنطريقالتحكيم( .)1
 -9منازعات مالحية أخرى :
قدتثورمنازعاتترتبطباألمورالمالحيةمثلالدعاوىضدمزوديالسفينةأوالمنازعاتمع
سلطاتالمواني( .)2
المطلب الثاني :أسباب اللجوء للتحكيم البحري 
يعتبرالتحكيمالبحرينظامقانونيأساسيالغنىعنهفيتسويةالمنازعاتالبحريةوقدتمتطويرهمن
أجل دفع عجلة التجارة البحرية الدولية إلى مزيد من التقدم واإلزدهار.إن العالقات البحرية في عصرنا
الحاضريسودهارغبةطاغيةفيجعلالتحكيمهوالحلللمنازعاتالناشئةعنها،حيثيتفقأطرافهذه
العالقات على أن يعهدوا بالمنازعات الحالية أو المستقبلية الناشئة عنها إلى محكمين يختارونهم وهم من
أصحاب الخبرات  والكفاءة والدراية والعلم وذلك في المجال البحري ليقوموا بالفصل فيها بأحكام تحكيمية
ملزمة .

( )1الفقي ،محمد السيد و الغرياني ،المعتصم باهلل ( .)2008اساسيات القانون التجاري البحري  ،دار الجامعة الجديده  ،االسكندرية ،ص319
()2موسى،طالبحسن،مرجعسابقص165
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وقد استقبلت معظم الدول في أنظمتها القانونية التحكيم كونه وسيلة فعالة يطلبها األطراف لحل
الخالفاتالتيقدتنشأفياطارالعالقاتالتجاريةواإلقتصادية،سواءأكانتداخليةأمخارجية.لذافقد
ي(شاحن،ناقل،شركة،ربان،أمينحمولة،

سارعأطرافالعالقاتالبحريةمنالمتعاملينفيالمجالالبحر
مسار،صانعسفن،شركةضمانوغيرهم)إلىتضمينعقودهمالبحريةالمختلفةشرطالتحكيمكبندفي

س

العقد،لعدةاعتباراتنوردهاعلىالنحوالتالي( :)1
اوالً :األسباب المتعلقة بالطابع البحري.
يغلب على المجال البحري التخصص والتعقيد ،كونه عالم كبير يضاهي المجال البري بخص وصيته
وأس ارره،هذهالمعطياتوالوقائعكلماتنوعتواختصتطولبالقانون بمواكبتهاإلضفاءقواعدقانونيةتحكم
هذهالوقائعالجديدةالغارقةفيالفنيةوالتعقيد،منهناكاندأباطرافالعالقاتالبحريةاتهامرجالالقانون
بسموثقافتهمالقانونيةعنإدراكحقائقوعوالمالبحروخصوصيته،ممادفعهمللجوءإلىنظامالتحكيملفض
نزاعاتهمالتجاريةالبحريةوتفضيلهعلىالقضاءالوطنيفيالدولالمختلفةفيوقتناالحاضرعدةاعتبارات
منها(:)2
 -1رغبةالممارسينلألنشطةالبحريةالمختلفةفيحلالمنازعاتالناشئةعنعالقاتهمالبحريةالتعاقدية
وغيرالتعاقديةحالً بحرياً عادالً،ينبعمنواقعالمجالالمهنيالمتخصصالذييعملون فيهوهو
مجالالتجارةالبحرية،الذييتميزباإلفراطفيالخصوصيةوالتعقيد،منحيثخصوصيةأنشطته

( )1دياب،حمزه محمد ( . ) 2016التحكيم في المنازعات التجارية البحرية ،رسالة ماجستير غير منشوره  ،الجامعه اللبنانية ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية واالدارية .
()2الفقي،،عاطفمحمد()1997التحكيمفيالمنازعاتالبحرية،دارالنهضةالعربية،الطبعةاألولى،القاهرة،ص2
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والظروف التي تتم ممارستها فيها واألخطار الكبرى التي تتهددها ،وعاداتها وأعرافها القديمة

والحديثة.
 -2رغبة الممارسين لألنشطة البحرية المختلفة في حل المنازعات الناشئة عنها ،من قبل شخص
متخصصفيالمجالالبحريوالذييخرجعننطاقتخصصالقاضيالوطنيفيالدولالمختلفة.
فتدخلفياختصاصشخصأوأشخاصمتخصصينفيهذاالنوعمنالنشاطالمهنيالمغرقفي
التخصص والتعقيد ،أشخاص مارسوا األنشطة البحرية المختلفة أو مازالوا يمارسونها من مجهزي
السفنوبنائيهاومالكيهاومستأجريها،والشاحنينعليهاوالمؤمنينعلىتجارتها،ووكالءهؤالءوأوالئك
الذينأكسبتهمممارستهملهذهاألنشطةالمختلفةالخبرةبقواعدهاوظروفها،اإللمامبعاداتهاوأعرافها،
ومنثممكنتهممنالعلمببواطنأمورهاوالقدرةعلىالفصلالمهنيالعادلفيمنازعاتها(.)1
 -3رغبة الممارسين لألنشطة البحرية المختلفة في حل المنازعات الناشئة عنها ،من قبل شخص
متخصص في المجال البحري بهدف الحفاظ على العالقات البحرية بين أطراف هذه العالقة في
المجال البحري  ،ذلك أن مفهوم الحفاظ على العالقات وتنمية شبكة العالقات التجارية البحرية
أضحىاليوممنأهمالمعطياتالتيتبرزقوةالتاجرفيميدانتجارته.

)1(R.P.BISHOP,the Role of Commercial people as opposed to Lawyers as Arbitrators in maritimeArbitration, the
v11 th I.C.M.A, Casablanca, 1985, P56
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ثانيا:االسباب المتعلقة بالطابع التجاري.
ولعل الفكرة في توسيع تجارية التحكيم جاءت للتنسيق مع اللغة السائدة االن من توسيع دائرة العالقات
المتصفةبالطابعالتجاريالدوليلتشملغالبيةالعالقاتالبحريةالمعروضةنزاعاتهاعلىالتحكيملذلكفقد
سارعأطرافالعالقاتالبحريةللجوءإلىالتحكيمالبحريلعدةاعتبارات :
 -1رغبة اطراف العالقات البحرية في حل منازعاتهم في سرية ال توفرها المحاكم القضائية في هذه
الدولةأو تلكسواء بالنسبة لسريةاإلجراءاتأو بالنسبة لسرية الحكمالصادر عنها ،حيث يرغب
التجارالبحريون أطرافالمنازعاتالبحريةفيأنتتمإجراءاتالتحكيمالبحريبأقلقدرممكنمن
العالنية وبأكبر قدر ممكن من السرية سواء من حيث سرية عقد جلساتها ،أو من حيث حصر
األشخاصالمشاركينفيهافيهموفيمستشاريهمفقطدون
اعطاءحقالمشاركةفيهالغيرهم،وحيث


يرغبون كذلكفيسريةحكمالتحكيمالمنتظرإصدارهوعدمنشرهللكافةوذلكللمحافظةعلىسرية
معامالتهم ورؤوس أموالهم ،وحرصاً على استمرار روح الود والتعاون التجاري بينهم وبين باقي
العاملينفيالمجالالبحريسواءأكانواأطرافاًفيالعمليةالتحكيميةأمال،حتىالتتأثرعالقاتهم
البحريةفيالمستقبل(.)1
 -2رغبة اطراف العالقات البحرية في حل منازعاتهم بسرعة ال تتوفر لهم في المحاكم القضائية في
الدولالمختلفةالتيتكتظجداولجلساتهابأعدادكبيرةمنالقضاياالتيقديتأخرالفصلفيهاإلى
سنواتمعمايترتبعلىهذاالتأخيرمنتعطيلاألموالالمتنازععليها،وفقدانالكثيرمناالموال،

)1(R.J.Merlin. L’Arbitrage Maritime, etudes offertes a Rene Rodiere 1982,P 401.
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وبالتاليفقدوجدالتجارالبحريونفيالتحكيمالبحرينظاماًيكفللهمحلمنازعاتهمفيشهورقليلة
أوربماأسابيع.وهذهالسرعةفيحلالمنازعاتالبحريةبواسطةالتحكيمالبحريتكمن-فضالًعن
تخصصالمحكمالبحريومهارته-فيمرونةاإلجراءاتالتحكيميةالتيتتمغالباًفيصورةتحكيم
احدةبناء علىالمستنداتوالوثائقفقط،أوبعقدجلساتشفويةقليلةالعددال
بحريعلىدرجةو
ً
يتقيدالمحكمون البحريون فيتسييرهاباإلجراءاتالقضائيةالطويلةوالمعقدة -فياطارمناتفاق
االطراف  -في تسييرها بحرية ك بيرة تكفل لهم المرونة وعدم روتينية هذا التسيير مما يؤدي إلى
الفصلالسريعفيالمنازعات.
 -3رغبةالمتعاملينفيالمجالالبحريبحلمنازعاتهمبحريةالتتحققلهمفيظلقضاءالدولة،حيث
يختار األطراف نوع التحكيم (إما مؤسسي وإما حر) كذلك يختار األطراف نوع آخر من التحكيم
(التحكيمالمطلقأمالتحكيمبالقانون)كمايحدداالطرافمكانانعقادالتحكيموزمانهوالقانونالذي
يطبق علىالنزاعوالمدةالتييجبعلىالمحكمحلالنزاعضمنهاكذلكيحددوااجراءاتالتحكيم
وموضوع المنازعة محل التحكيم  .كما تعترف بعض األنظمة القانونية المعاصرة للتحكيم بحرية
االطراففي عدم الطعنعلىحكم التحكيم ،وذلكعلىالرغممنوجودحالة من حاالت الطعن
علىحكم التحكيم،وذلكإذااتفقتاألطرافصراحةعلىالتنازلعنهذاالطريقمنطرق الرجوع
كالقانونالبلجيكيوالقانونالسويسري(.)1

()1الحداد،حفيظةالسيد(.)2010الموجزفيالنظريةالعامةفيالتحكيمالتجاريالدولي،منشوراتالحلبيالحقوقية،ص28
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ثالثاً :األسباب المتعلقة بالطابع الدولي
يةبالطابعالدولي،ذلكأنحركةالمالحةالبحريةتنتقلبينالعديدمن

تتميزالمنازعاتالتجاريةالبحر
موانىءالدولالمختلفةكماتنقلالبضائعواألموالوالقيمبينحدودتلكالدول،تنقلاألشخاصمنجنسيات
مختلفةكماتعتبرعمليةالمالحةالبحريةدوليةبذاتهاإذغالباً ماتختلفجنسيةالشاحنعنجنسيةالناقل
عن جنسية السفينة ..إلخ  .لذا فإن المتعاملون بالتجارة البحرية يلجؤون للتحكيم البحري لحل منازعاتهم
البحريةلعدةاعتباراتمنها:
ىفيحركةمد

 -1نظ اًرالرتباطاالنشطةالبحريةبانتقالاالموالوالبضائعوالخدماتمندولةإلىأخر
وجزرمثيرةالقتصادياتهذهالدولجعلتالناقليجهلاألحكامالقانونيةالواردةفي قانون الشاحن
أواليثقبهاوجعلتالشاحنيجهلاألحكامالقانونيةالواردةفيقانون الناقلأويخشىتطبيقها
خوفاً منالهيمنهاالقتصاديةللناقلعلىالعالقةالبحرية،وجعلتكالهمايجهلاالحكامالقانونية
الواردةفيقانون دولةأخرىوبالتالياليريدون تطبيقها،وجعلتالمحكمالبحرييقعفي مثالب
منهجتنازعالقوانينالمقررفيالقانون الدوليالخاصبتعقيداتهومصاعبهفضالً عنعدمتمتع
المحكمالبحريبقانون اختصاصكالقاضي" " Lex Foriيستهديبهافيتحديدالقانون الوطني
الواجبالتطبيق.كلهذهاالعتباراتدفعتاالطرافوالمحكمالبحريإلىالرغبة فيالبعدعن
منهجتنازعالقوانينالمقررفيالقانون الدوليالخاصبلوالرغبةفيالبعدعنتطبيقالقوانيين
الوطنيةأصالً.
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 -2باإلضافة إلى أن األساليب الملتوية أو على األقل غير الصريحة الهادفة للتوصل إلى تطبيق
القانون الوطني للقاضي ،قد أدت إلى دخول أطراف العالقات ذات الطابع الدولي في متاهات،
لصالحإعمالمبادىءالتحكيموفيضوءالعقدالجاريبينالطرفينالمتنازعين

وكانذلكأيضا

()1

 -3ازدياد تدخل الدولة وأشخاصها المعنوية العامة في ممارسة االنشطة البحرية بوصفها من أهم
األنشطةاإلقتصاديةالتيقررتالدولالمختلفةالتدخلفيها،حيثلمتعدالدولةفيهذاالعصر
الدولةالحارسةأوالدولةالقاضيةفقطبلأصبحتالدولةالناقلةوالدولةالشاحنةوالدولةالمجهزة
إلى غير ذلك من االنشطة البحرية التي تمارسها الدولة وأشخاصها المعنوية العامة على غرار
االشخاص الخاصة ،ومع ازدياد هذا التدخل من الدولة في مجال المعامالت التجارية البحرية،
وحرصاً منالدولةعلىعدمالوقوفأمامالقضاءالوطنيفيدولةأخرىبصددحلالمنازعات
التيتثورحتماًعنهذهالعالقاتنظ اًرالعتباراتسياسيةأوسيادية،فقدوجدتالدولةوأشخاصها
المعنوية العامة في التحكيم البحري مهرباً من القضاء الوطني في الدول االخرى ،وملجأ لحل
المنازعات البحرية الناشئة عن العالقات البحرية التي تكون طرفاً فيها إذ المحكم اليصدرقضاءه
باسم الدولة التي ينعقد على إقليمها التحكيم ولكنه يضطلع بمهمة الفصل في النزاع بناء على
السلطةالمعهودةإليهمنأطرافاالتفاقالتحكيمي.

()1غسان،رباح()2016التحكيمالتجاريالبحري،منشوراتالحلبيالحقوقية،الطبعةاالولى،ص3
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رابعاً :األسباب المتعلقة بشخص اطراف العالقة البحرية.
باإلضافة إلى األسباب التي ذكرناها يمكن أن يلجأ أطراف العالقة البحرية للتحكيم البحري ،السباب
خاصةبهمالعتباراتتخصهموحدهمدونغيرهمفمثالًيمكنأنتكونهذهاألسباب(علىسبيلالمثال)ما
يأتي:
 -1رغبةأطرافالعالقاتالبحريةفيتنفيذاألحكامالتحكيميةالتيتصدرفاصلةفيمنازعاتهمبسهولة
ويسر ال يتوفران بالنسبة لتنفيذ األحكام القضائية األجنبية نظ اًر لالهتمام الدولي بالتحكيم وإبرام
المعاهدات التحكيمية الدولية الثنائية والجماعية التي تلزم الدول باحترام اتفاقات التحكيم الدولي،
وباالعترافباألحكامالتحكيميةالصادرةعنهاوتنفيذها،وعلىرأسهذهاالتفاقياتالجماعيةاتفاقية
نيويورك  1958بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين األجنبية التي وصل عدد الدول الموقعة
عليها حتى اآلن ما يقرب من مائة دولة ،فضالً عن االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدولي
1961بينالدولاألوروبيةالمختلفة(.)1
 -2رغبة أطراف العالقة البحرية حل النزاع البحري في أقل كلفة ممكنة ،حيث تبرز أهمية التحكيم
البحري في االقتصاد في النفقات فالقضاء المختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية
كثي اًرمايكونفيبلداجنبياالمرالذييوجبعلىاحداالطرافاوكليهماصرفمبالغكبيرةفي
ت وكيلخبراءقانونيينأومحامينلمعرفةاجراءاتالقانون فيذلكالبلدأومعرفةاحكامقانون البلد
الذييحكمالنزاعفيهممايجعلتكاليفحلالنزاعباهظةالثمن(.)2إالاناالمرمختلففيالتحكيم
إذ يتمتعيينخبيرواحدأوأكثرلحلالنزاعتبعاً الجراءاتمعينةيتفقعليهاكالالطرفينمسبقاً
االمرالذييجعلأياً مناالطرافقاد ًارعلىالمثولأمامهيئةالمحكمينلشرحموقفهدون الحاجة
)1(W.tetley , Arbitration clauses in ocean bills of Lading , YB.mar.L.1985,P.53.
()2البياتي،عليطاهر،مرجعسابقص59
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لخبراءقانونيينلشرحموقفه،حيثأنالتوفيرفيالرسومال يعنيأنالتحكيمأقلتكلفةمناللجوء
إلى محاكم الدولة ،إذ من المعروف أن األتعاب التي يتقاضاها المحكمون ،خاصة في الدعاوى
الهامة،مرتفعةجداً،حتىأناالستاذ)1(Guyonيقولفيهذاالمجالأنالتحكيمهوعدالة تدخل
ن عنها
فياطارالكماليات،محفوظةللمتقاضيناألثرياءالذينيفضلون أحياناً ألسباباليفصحو 
اللجوءإلىالتحكيم،كمايفضلبعضالمرضىالعياداتالخاصةبدالًمنالمستشفياتالعامة

()2

.

 -3باإلضافة ألسباب عديدة أخرى يضعها اطراف العالقة فيما بينهم والتي تخفي خوفاً أو حذ اًر من
اللجوءإلىالقضاءالوطني.







)1(Fadi, Nammour, De l’arbitrage interne et international en droit compare, ed.sader, 2000, P.25.
( )2مروان،كركبي،أصولالمحاكماتالمدنيةوالتحكيم،منشوراتصادرالحقوقية،المجلدالثاني،الطبعةالرابعة،ص345
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الفصل الرابع
اثر اتفاق التحكيم في فض منازعات عقد النقل البحري للبضائع.
تمهيد.


عند أبرم اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري صحيحا مكتمال ألركانه و شروطه  ،فإنه يرتب األثر

القانوني الذي يهدف إليه  ،و جوهره حجب سلطة قضاء أية دولة عن الفصل في موضوع نزاع عقدالنقل
البحري و تحويل األمر إلى قضاء ذاتي خاص و هو قضاء التحكيم  ،و هذا هو األثر اإلجرائي المباشر
إلتفاق التحكيم سواء كان أث ار ايجابيا أو سلبيا.
كما أن هذا األثر المباشر يولد التزامات ليس فقط على عاتق طرفيه  ،بل كذلك على عاتق أطراف
أخرى  .فبين طرفيه يكون التفاق التحكيم في عقد النقل البحري قوة ملزمة في وجوب عرض النزاع على
التحكيم  ،و ليس ألحد أن يتخلى عنه  ،أو يعطل مقتضاه بإرادته المنفردة  ،و إال جاز للطرف األخرأن
يلجاء إلى القضاء  ،إستنادا إلى واليته العامة  ،بطلب دعوة الطرف األول لتنفيذ اتفاق التحكيم

()1

.

و في مواجهة الغير يعتبر اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري مانعا قضائيا  ،يحضر على محاكم
الدولة أنتنظر في نزاع حول عقد نقل بحري يوجد بخصوصه اتفاق التحكيم  ،وإن رفعت الدعوى بذلك النزاع
تعينالحكم بعدم قبولها  ،لتعرض إلى قضاء التحكيم لينظر فيها مطبقا مبدأ االختصاص باإلختصاص– .
إال أن شأن الغير باالنابه لعقد النقل البحري يطرح مشكلة في تحديد مفهومه خاصة باالنابه لمركز المرسل
اليه في هذا العقد  ،و كذا األشخاص الذين يحلون محله و يطرح االول دوما  ،حول أثرشرط التحكيمبسند
شرط التحكيم في عقد ايجار السفينه  ،دون سند الشحنفكيف
الشحن  ،باالنابه لحامله  .و إذا ورد أيضا 

()1سالمة ،أحمد عبد الكريم ( .)2006قانونالتحكيمالتجاريالدوليوالداخليدارالنهضةالعربيةالطبعهاالولى  ،ص132
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ن نافذا في مواجهة الحامل ؟إن المتأمل في تلك األثار
ن االحالة اليه في سند الشحن حتى يكو 
يجب أن تكو 
يدرك أن بعضها له طبيعة موضوعية و البعض األخر ذو طبيعة إجرائية و لكلقواعده و أحكامه الخاصة.
السؤال الذي يطرح  :ما هي األثار اإلجرائية و الموضوعية إلتفاق التحكيم في عقد النقل
و بالتالي 
البحري ؟ 
لإلجابة على هذا التساؤل قسمنا هذا الفصل الى مبحثين  :المبحث األول هو عن األثار االجرائية التفاق
التحكيم في عقد النقل البحري  ،أما المبحث الثاني فهو عن األثار الموضوعية التفاق التحكيم في عقد النقل
البحري .
المبحث االول  :أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للمتعاقدين.
قنن المشرع االردني انصراف أثر العقد الى المتعاقدين بموجب المادة ( )206من القانون
لقد ّ

المدني،إذتنصبأن":ينصرفأثرالعقدإلىالمتعاقدين .".....

يقصدبالمتعاقدينفياتفاقالتحكيم":األطرافالتيأبرمتاالتفاق"،ولذلكتنصرفآثارهذااالتفاقإليهم،
وتنصرفهذهآالثارإلىأطرافاتفاقالتحكيمسواءتمالتعاقدأصالةأوعنطريقالنيابة(،)1والمتعاقدفي
اتفاقالتحكيم"هوالشخصالذييبرماالتفاقباسمهولحسابه"،وحتىيكتسبالشخصصفةالمتعاقد،البد
مناتجاهنيةالمتعاقدينالىالمساهمةفيإبرامالعقدوانصرافآثارهإليه(،)2أمامنلميساهمفيإبراماتفاق
التحكيم،فيعتبرمنالغير،وبالتاليالتسري–بحسباألصل–أحكامهذااالتفاقعليه .
ولكناتجهقسممنالفقهالقانونينحوالتوسعفيمفهومالمتعاقد،فلميقصروهعلىمنساهمفيإبرامالعقد
وانمابسطوهإلىكلمنساهمفيتنفيذالعقدباعتبارهمستفيداً منهولولميساهمفيإبرامه،ويهدفهذا
االتجاهلتوسيعدائرةالمسؤوليةالعقديةبعدمحصرهابطرفيالعقدومدهاالىكلمتضرريرتبطبأحدأطراف
العقدبرابطةعقدية،وذلكخاللمايسمىبالمجموعةالعقدية )3(.
()1الصرايرة،منصور(.) 2012النظامالقانونيألساسياتالتحكيم،دورةتدريبيةتخصصيةفياساسياتالتحكيمالمنعقدفيالفترةمن-7
2012/7/9بتنظيمأزاليالالستشاراتالمهنيةبالتعاونمعنقابةالمحاميناألردنيين،عمان.
()2منصور،أمجدمحمد(،)2007النظريةالعامةلاللتزامات،مصادرااللتزام،دارالثقافة،عمان،ط،1ص.183

()3الخواجا،مهاعبدالرحمن(،)2013امتدادأثراتفاقالتحكيمإلىالغير"دراسةفيالتشريعاألردني"،رسالةماجستيربكليةالحقوق،جامعةالشرق
األوسط،ص79

50

ويقصدبالمجموعة العقديةمجموعةاألشخاصالذينيساهمون فيتكوينتصرفاتقانونيةمتعاقبة
علىمالواحد،أومترابطةبقصدتحقيقهدفمشترك،فيتبينمنالتعريفأنالعقودفيالمجموعةالعقدية

الواحدةتتخذأحدىصورتين :
-األولى:صورةمجموعةالتصرفاتالقانونيةالتيتتعاقبعلىمالواحد،وبالتاليفإنمحلااللتزاميكون

هوالقاسمالمشتركبينتلكالتصرفات،وتدورجميعهاحوله .
  الثانية:صورةمجموعةالتصرفاتالقانونيةالتيتترابطبقصدتحقيقهدفاقتصاديمشتركيجمعبينتلكالتصرفات.

()1

ويكوننطاقتطبيقالدعوىالمباشرةداخلفكرةالمجموعةالعقدية :
 1ـمدينالمديناليسألإالفيحدودبنودالعقدالذيساهمفيتكوينه:فالطرفاليتحملبالتزاماتلمترد
فيبنودالعقدالذيساهمفيتكوينه،ومفترضالمجموعة العقديةاليؤدي ـبحال ـإلى استخدامالدعوى
المباشرة في مواجهة مدين المدين خارج هذا النطاق ،إذ أن العالقة التعاقدية هي التي تحدد االلتزامات
المنبثقة عنها  .فعلى سبيل المثال " :إذا ان التصرف القانوني الذي شارك الطرف المسئول في تكوينه
يتضمن بنداً يحدد القانون الواجب التطبيق في حالة وج ود نزاع ،أو المحكمة المختصة بهذا األخير ،أو
يقضيبوجوباللجوءإلىالتحكيم،أوباإلعفاء،أوالتخفيفمنالمسئولية،فالطرفالمسئوليمكنهالتمسك
بذلكفيمواجهةالمتضرر" 
 2ـالدائناليكون لهمنالحقوق نحومدينمدينهإالفيحدودبنودالعقدالذيساهمفيتكوينه:ذلكأن
البنودالتيتحكمالعقدهيفقطالتيانصرفتإرادةالطرفينإليهاوبالتاليفاليجوزأنيجنيالطرف–
()1خليفة،هناءخيريأحمد(،)2000المسئوليةالمدنيةفينطاقالمجموعةالعقدية،اطروحةدكتوراه،جامعةعينشمس-كليةالحقوق-قسم
القانونالمدني
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باستخدامهللدعوىالمباشرة -نفعاً إالفيإطارتلكالبنود".فمثاللوانعقدالمقاولةمنالباطنيتضمن
بندايقضيبإعفاءالمقاولمنالباطنمنمسئوليته،أوالتخفيفمنهانحوالمقاولاألصلي،فالقولبحرمان
المقاولمنالباطنمنالتمسكبهذاالبندفيمواجهةربالعمل،معناهوجوبتعويضهلهذااألخيرعن
األضرار التي لحقت به .ولكن نظ ار ألن مقتضى البند عدم مساءلة المقاول من الباطن تجاه المقاول
األصلي،فإنهيكون قدالتزمبأداءليسمستحقافيذمته.ومنثميكون لهوفقاً للمنطقالقانونيالحقفي
مطالبةالمقاولاألصلي،بمادفعهلربالعمل".

()1

المبحث الثاني :نسبية آثار اتفاق التحكيم
تعـدقاعــدةنســبيةاتفــاقالتحكــيممــنالقواعــداألساســيةفــيأينظــامللتحكــيم،وفــيهــذاالمطلــبنبــين
المقصودبنسبيةاالتفاقونطاقتطبيقه .
المطلب األول :مفهوم نسبية آثار اتفاق التحكيم
اتفاقالتحكيممنالتصرفاتاإلرادية،وهوعقديلزمطرفيهوفقاً لمبدأسلطاناإلرادة،وأيعقديرتبآثار
تنصرفإلىطرفياالتفاقدون أنيستفيدمنهالغيرأويضيره،وذلكمايسمىبقاعدةنسبية relativité
العقد(  ،)2ومقتضىنسبيةآثاراتفاقالتحكيمأنيتمتعاالتفاقبالقوةالملزمةلطرفيهوتفرضعلىكلمنهما
تنفيذ االلتزامات الناشئة عنه ،وهذه القوة الملزمة ال تخص سوى طرفي التحكيم ويصبح منتجاً آلثاره ،فهو

()1سليم،هشامطهمحمود،الدعوىالمباشرةبينالمفهومالتقليديوالحديثلمبدأنسبيةاثرالعقد،ص،8بحثمنشورعلىالموقعااللكتروني:
()www.policemc.gov.bh

()2الخواجا،مهاعبدالرحمن،مرجعسابق
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ملزم بكل ما جاء فيه( ،)1لكن القانون يقرر انص ارف آثار العقد الى الخلف بشروط معينه  ،اما دائني
المتعاقدينفهميتأثرونبالعقدلكنالينتتقلإليهمآثاره.
الخلف"هوحلولشخصمحلاخرفيعالقهقانونيهتبقىعناصرهاالموضوعيةعلىماكانتقبل
االنتقالوهونوعان:عاموخاص"( )2
المطلب الثاني :نطاق تطبيق نسبية اتفاق التحكيم

تطبققسبيةققباقباتتققم باد ابألققا باققوعب وذققمم بوا نوققنأكبو د ق ب ققمب ققن بينوققاب ب ق ب ب
ادنقمطباد مداق :ب
أوالً :نطاق نسبية التحكيم بالنسبة لألشخاص:
طبقـ ـاًلمب ــدأنس ــبيةاتف ــاقالتحك ــيمتنص ــرفآث ــاراالتف ــاقلطرفي ــهدونأنيس ــتفيدمن ــهالغي ــرأويض ــيره،
وأطرافالتحكيمقدتكـونأطـرافمباشـرةوأطـرافغيـرمباشـرة،وتلـكاألطـرافتشـملطرفـياالتفـاقوالخلـف
العاموالخلفالخاص( :)3
 -1طرفياالتفاق:يقصدبهمكلمناشتركفيإبرامالعقدسواءتمالتعاقدأصالةأوعنطريقالنيابـة،
وطرفــياالتفــاقهــمالمتعاقــدينالــذينيبرمــوناالتفــاقبأســمائهمولحســابهم،ويجــبأنتنصــرفنيــة
المتعاقدينإلىالمساهمةفيإبراماتفاقالتحكيموانصرافآثارهإليهم،ومنلـميسـاهمفـياإلبـراميعـد
منالغيروبالتاليالتسريبحسباألصلأحكامهذااالتفاقعليه.

()1القليوبي،سميحة:اتفاقالتحكيم،سنة،2010متاحعلىالموقعaleyarbitration.blogspot.com
( )2سلطان،انور()2002مصادرااللتزامفيالقانونالمدنياالردني–دراسةمقارنةبالفقهاالسالميمطبوعاتالجامعهاالردنيهالطبعهاالولى
اإلصداراالول.
( )3الخواجا ،مها ( مرجع سابق)
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 -2الخلــفالعــام:هــوكــلشــخصيخلــفأخــرفــيكامــلذمتــهالماليــةأوفــيبعــضمنهــا،بمــايترتــب
عليهامنحقوقوالتزاماتمثلالوارثلكـلالتركـةأوالـوارثمـعآخـرينللتركـة،وكـذلكالموصـىلـه

بحصــةفــيالترك ــة،ويــتمذل ــكفــيحال ــةالوفــاةفيخل ــفالمتــوفيورثت ــه،فيكــونله ــمحقوقــهوعل ــيهمب
التزاماته،فإذاأبرمشخصاتفـاقتحكـيموتـوفيانتقلـتحقـوقالتحكـيموالتزاماتـهإلـىورثتـهوالموصـي
له.
فالخلفالعامهوكلمنتنصرفإليهآثـاركـلعقـدأبرمـهالسـلففينتقـلإلـىخلفـه،وهنـاك
حــاالتالتنتقــلفيهــاآثــارالعقــودإلــىالخلــفالعــام،مثــلعقــدالعمــلوعقــدالوكالــةفتنقضــيالعالقــة
العقديــةبوفــاةأحــدأطرافهــا،وكــذاعقــدالشــركةإذاتــمالــنصعلــىانتهائهــابوفــاةأحــدالشــركاء،وأيضـاً
عقــودأصــحابالمهــنالحـرةمثــلالمحــامينوالمهندســينتنقضــيبوفــاةصــاحبالمهنــةوالترتــبآثــار
الخلفالعام،وحالةاالتفاقعلىعدمانتقالالحقوقوااللتزاماتإلىالخلفالعامباعتبارأنهاليست
منالنظامالعامفيجوزاالتفاقعلىمخالفتها( .)1
 -3الخلــفالخــاص:هــوكــلشــخصيخلــفأخــرفــيحــقعينــيعلــىشــيءمعــينأوفــيملكيــةشــيء
مع ــين،مث ــلالمش ــتريلش ــيءم ــاديكالعق ــار،أوش ــيءمعن ــويكحوال ــةالح ــق،وك ــذاالموه ــوبل ــه
والموصيلـهبعـينمعينـةبالـذات،ويترتـبعلـىذلـكانتقـالآثـارالتصـرفإلـىمـنيتلقـاهمـنسـلفه،
ويشترطفيهذهالحالةشروطثالثة:
أ -إبرامالعقدسابقعلىانتقالالشيءإلىالخلف.
ب -أنيكونالحقأوااللتزاممنمستلزماتالشيء.
ج-علمالخلفوقتانتقالالشيءبالحقأوااللتزام .

( )1القليوبي  ،سميحه (مرجع سابق)
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ثانياً :نطاق تطبيق نسبية التحكيم بالنسبة للموضوع:

()1

فنطـ ــاقالتحكـ ــيممـ ــنحيـ ــثالموضـ ــوعيتحـ ــددبـ ــالنزاعالم ـ ـ اردفضـ ــهوفـ ــقالشـ ــروطال ـ ـواردةباالتفـ ــاق
واإلج ـراءاتالمتفــقعليهــا ،ومتــىاتفــقالمحتكمــانعلــىالموضــوعمحــلالن ـزاعتعــينعلــىهيئــةالتحكــيمأن
تطبقعليهالقواعدالقانونيةالتياتفقعليها،فإذااتفقـاأنيطبـقعلـىالنـزاعقـانوندولـةمعينـةالتزمـتهيئـة
التحكيمبذلك 
المبحث الثالث  :األثار اإلجرائية التفاق التحكيم في عقد النقل البحري.
انمايميز الحق في التحكيم بنطاقه المزدوج  :اإليجابي والسلبي  .فهو من الناحية اإليجابية يخول
صاحب سلطةاإللتجاء الى إجراءات التحكيم للفصل في النزاع الذي ثار مع الطرف األخر  ،كما يخول من
الناحية السلبيه سلطة منع الطرف المحتكم " الطرف في االتفاق على التحكيم " من اإللتجاء إلى القضاء
العام فيالدولة  ،للفصل في النزاع موضوع اإلتفاق على التحكيم شرطا كان أو مشارطة  .و بعبارة أخرى ،
فإن الحق في التحكيم هو الحق في استبدال إجراءات التقاضى بإجراءات التحكيم  ،أواستبدال القضاء العام
في الدولة بهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاعموضوع االتفاق على التحكيمشرطا كان أو مشارطة(.)2
وهكذا يترتب على اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري بوصفه العقد الذي تتعهد األطراف فيه أن يتم
الفصل في المنازعات الناشئة بينهم أو التي قد تنشأ بينهم بواسطة المحكمين  ،و ليس بواسطة قضاء الدولة

( )1القليوبي ،سميحه( مرجع سابق)
()2التحيوي ،محمود السيد عمر (.)2003مفهوم األثر السلبي لالتفاق على التحكيم  ،دار المطبوعات الجامعية  ،ص 138
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أثران مختلفان  :األثر األول فهو ما يعرف باألثر السلبي ووفقا له يمتنع على األطراف االلتجاءإلى المحاكم
الوطنية من أجل الفصل في المنازعات المتفق على حلها بواسطة التحكيم

()1

.

أما األثر الثاني الذي يرتبه اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ايجابي ووفقا له يتعين على األطراف
أنتحترم التعهد الصادر عنها  ،وتعهد بالمنازعات المتفق بشأنها على التحكيم إلى المحكم .إن المنازعات
األكثر حدوثا بشأن التحكيم أمام المحاكم الوطنية يتعلق الكثير منها باتفاق التحكيمو ليسبحكم التحكيم إذ
غالبا ما يحاول أحد أطراف اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري التخلص من إلزامية هذا االتفاق راغبا في
اللجوء الى المحكمة العادية في حين يتمسك الطرف األخر باتفاق التحكيم راغبا فيتوجيه النزاع إلى القضاء
التحكيمي (.)2
و سنتعرض في هذا المبحث لكل من األثرين اإلجرائيين و نظ ار ألهميتهما بشيء من التفصيل:
األثر السلبي التفاق التحكيم في عقد النقل البحري في المطلب األول  ،أما المطلب الثاني فهو عن األثر
االيجابي التفاق التحكيم في عقد النقل البحري
المطلب األول  :األثر السلبي التفاق التحكيم في عقد النقل البحري :

يقتضي احترام اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ،إذ أنه إلى جانب ضرورة احترام أطراف هذا

العقد لتعهداتهم و ضرورة عرض المنازعة المتفق بشأنها على التحكيم إلى هيئة التحكيم و هذا ما يسمى
باألثر االيجابي التفاق التحكيم في عقد النقل البحري  ،ضرورة احترام ايضا األثر السلبي لهذا االتفاق و
الذي يحرمعلى األطراف االلتجاء الى القضاء الوطني لطلب الفصل في المنازعة محل اتفاق التحكيم( .)3

()1الحداد،حفيظة السيد( .)1996االتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم ،دارالفكرالجامعي،ص  114
هالبحرية  ،دارالفكرالجامعي ،ص2

()2الفقي،عاطف محمد (.)2007قانونالتجار
()3الحداد،حفيظة السيد،مرجعسابق،ص 173
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ن األثر السلبي التفاق التحكيم في عقد النقل البحري يتمثل في استبعاد اختصاص المحاكمالوطنية
إن مضمو 
بنظر النزاع أو المنازعات المتعلقة بعقد النقل البحريللبضائع و المتفق على حلها تحكيميا حيث ال ينبغي
للمحاكم الوطنية النظر في النزاع محل اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري احتراما لهذا اإلتفاق و إحتراما
إلرادة أطرافه(.)1
كما أن الدفع بوجود االتفاق على التحكيم في عقد النقل البحريللبضائع شرطا كان أو مشارطة هو
أداة التمسك بالجانب السلبي للحق في التحكيم  ،فهو الوسيلة التي تخولها األنظمة القانونية الوضعية على
اختالفها للمدعى عليه أمام القضاء العام في الدولة  ،للتمسك بوجود االتفاق على التحكيم و من ثم حقه في
موضوع االتفاق على التحكيم  ،بغرض منع القضاءالعام في

االلتجاء الى نظام التحكيم للفصل في النزاع
الدولة من السير في اجراءات الفصل فيهالواردةعلى مبدأ عدم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر منازعات
عقد النقل البحري المتفق بشأنها على التحكيم(.)2
الفرع األول:نقل االختصاص من القضاء الوطني الى التحكيم بالنظر في منازعات النقل البحري.
إن أبرام إتفاق التحكيم لتسوية منازعات عقد النقل البحريللبضائعفإن المحاكم الوطنية يمنع عليها
النظر في هذاالنزاع أصال ألنه من إختصاص المحكمة التحكيمية 
اوالً :مضمون و طبيعة األثر السلبي التفاق التحكيم في عقد النقل البحري.
إن أساس األثر السلبي إلتفاق التحكيم هو نزع اإلختصاص من القضاء الوطني و حرمان محاكم الدولة
من نظر أي نزاع اتفق بشأنه على التحكيم أما عن طبيعته فقد كانت محل جدل فقهي وقضائي كبير( .)3

()1الفقي،عاطف محمد( .)1994التحكيم في المنازعات البحرية  ،ص224
()2التحيوي،محمودالسيدعمر(.)2003مفهوماألثرالسلبيلالتفاقعلىالتحكيمدارالمطبوعاتالجامعية،االسكندريه،ص.131
()3الصحابي حسن عبد الحليم ( .)2010التعليق على قرار قضائي) السودان(،مجلة التحكيم،العدد الثامن ،أكتوبر ،ص 282
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 -1مضمون المبدأ:

يتمثل األثر السلبي التفاق التحكيم في عقد النقل البحريللبضائع في منع عرض النزاع موضوع االتفاق على
التحكيم شرطا كان أو مشارطة على القضاء العام في الدولة  ،ومنع هذا القضاء من الفصل فيه .فاالتفاق
على التحكيم في عقد النقل البحريللبضائع شرطا كان أم مشارطة يمنع القضاء العام في الدولة من نظر
النزاع المتفق على الفصل فيه عن طريق هيئة التحكيم المكلفة بذلك  ،بدال من المحكمة المختصة أصال
بتحقيقه و الفصل في موضوعه  ،و يخول المدعى عليه دفعا بذلك  ،وهو ما يسمى بالدفع بوجود االتفاق
علىالتحكيم(.)1
أ -موقف القانون الدولي من مبدأ نقل اإلختصاص:

ي الدولي  ،إذ وضعت قاعدة
يستمد هذا المبدأ وجوده من اإلتفاقات الدولية في مجال التحكيم التجار 

موضوعية موحدة تسمو على التشريعات الداخلية للدول  ،فقد استبعدت اتفاقية نيويورك لسنة1958
()2اختصاص القضاء الوطني في نظر النزاع الذي أبرم بشأنه اتفاق التحكيم شرطا كان أو مشارطة ،
حيث نصت المادة الثانية الفقرة  3من هذه اإلتفاقية على أنه " :إذا عرض النزاع على محكمة في
إحدى الدول المتعاقدة و كان يتعلق بموضوع اتفاق الطرفان على عرضه على التحكيم  ،بالمعنى
المقصود في هذه المادة على المحكمة أن تحيل النزاع على التحكيم إذا طلب أحد الطرفين ذلك إال
إذا رأت المحكمة أن االتفاق ملغى أو غير ذي مفعول أو غير صالح للتطبيق" .
فبهذا النص فرض حظر على محاكم الدول في نظر الدعوى المتفق على فضها بواسطة التحكيم،حيثتلتزم
بها محاكم كل الدول األعضاء المنضمة لإلتفاقية أيا ما كان نزاع األطراف في اتفاق التحكيم  ،أو المكان

()1التحيوي محمود السيد عمر ،مرجعسابق ،ص133
()2الماده()2فقره3مناتفاقيةنيويوركلسنة1958
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المتفق على جعله مق ار للتحكيم  .وما دامت أن هذه القاعدة ذات طبيعة دولية فهي تسري بأثر مباشر ،مع
استبعاد كل سلطة تقديرية للقاضي و التي قد زالت تماما في صدد العالقات الدولية الخاصة بحيث أصبح
من المتعين على المحاكم أن ترتب على إتفاق التحكيم أثره المانع وجوبا فور تمساك أحداألطراف به(.))1
الفرع الثاني :االستثناءات الواردة على مبدأ األثر السلبي التفاق التحكيم في عقد النقل البحري للبضائع.

علىالرغممنأنالقاعدةالعامةالتيتحكممالكالقضاءالوطنيفيمايتعلقبالمنازعاتالخاصةالدولية

المتعلقةبعقدالنقلالبحريوالمتفقبشأنهاعلىالتحكيم،تتلخصفيعدماختصاصهذاالقضاء.بالفصل
فيهذهالمنازعاتإالأنهذهالقاعدةالعامةتردعليهابعضالقيودواالستثناءات(.)2

كماأن استبعاد اختصاص المحاكم الوطنية من مجال التحكيم ليس استبعاد نهائي بحيث يبقى لها دور في
بعض الحاالت أبرزها انعقاد االختصاص للمحاكم الوطنية بشأن اتخاذ اإلجراءات الوقتية و التحفظية
المتصلة بالمنازعات المتفق بشأنها على التحكيم  ،تدخل القضاء من أجل تكوين محكمة التحكيم في حالة
عدم تشكيلها  ،كما يمكن للقضاء التدخل من أجل مباشرة الرقابة على حكم التحكيم سواء كانت هذه الرقابة
في إطار دعوى األمر بتنفيذ الحكم التحكيمي أو من خالل الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي .
اوالً :جواز نزول أطراف اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري عن هذا االتفاق:
إن ابرام اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري يصير نهائيا و نافذا في مواجهة أطرافه و بالتالي ال يجوز
الرجوعفيهباالرادةالمنفردةألحداألطراف .

() )1سامية راشد (.)1984التحكيم في العالقات الخاصة الدولية ،دارالنهضةالعربية.القاهرة،ص 435 ، 436
( )2الحداد  ،حفيظة السيد  ،مرجع سابق  ،ص173
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ويجوزالتنازلالصريحعنهذااالتفاقالتحكيميبموافقةطرفيهوذلكبتصريحهماأمامالمحكمةالقضائية
التي رفع أمامها النزاع محل اتفاق التحكيم عن تنازلهما عن هذا االتفاق بعد ابرامه ،و رغبتهما في نظر

الدعوىمنطرفالقضاءالوطني .بوفيحكملمحكمةاستئناف"" Aixمتعلقبنقلبحريدوليتقولب
المحكمة":إذاكانعدماختصاصالمحاكمالوطنيةلوجودشرطالتحكيميجبأنيندرجتحتطائفةعدم
االختصاصالنوعي،فإنهلنيكوناالعدماختصاصنسبيحيثإنهمقررلمصلحةاألطراف،ولهذافإن
المحكمة ال يمكنها للتقرير بعدم اختصاصها االستشهاد بشرط التحكيم للقضاء بعدم اختصاصها من تلقاء
نفسها،فهذامنشأنالمستأجروحده"(.)1
منهذاالقراريظهربأناألطرافلوحدهملهمالحقبالتنازلعناتفاقالتحكيمواليمكنللقضاءالوطني
اثارةالدفعمنتلقاءنفسه .

كمايمكنللمدعيعليهأيضاالتنازلصراحةعنالدفعبعدماختصاصالمحاكمالوطنيةبعدأنكاندفع
بعدماختصاصها(،)2االانالخالفقدنشأبينالقوانينالمقارنهفيالتنازلالضمنيعناتفاقالتحكيمفاذا
لميدفعالمدعىعليهبعدماختصاصالمحكمةالوطنيةفإنهذااالمتناعوالسكوتيفسربإنهتنازلضمني
عناتفاقالتحكيم،وهذاالنزوليكونضمنياًوناتجايضاًعنحضوراالطرافامامالمحاكمالوطنيهوعدم
تمسكهمباتفاقالتحكيمقبلاتخاذاياجراءاتفيالموضوع )3(.

)1(Aix , 19 Mars 1964 , D.M.F . 1965 ,P 220
)2(paris ,7juin 1984 Rev .Arbitrage,1984, P 504 ,note E.Mezger
( )3بودلي ،خديجه ( )2015اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري  ،اطروحة دكتوراه ،غير منشوره ،جامعة ابو بكر بلقايد  ،كلية الحقوق  ،الجزائر
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ثانياً :حاالت انعقاد االختصاص للمحاكم الوطنية.
اناستبعاداختصاصالمحاكمالوطنيةمنالمجالالتحكيمي،ليساستبعادنهائي،ولكنهاستبعاديتحدد
نطاقه بالمنازعات الموضوعية محل اتفاق التحكيم حيث يبقى للمحاكم الوطنية دور في العملية التحكيمية
بدايةمنالمساعدةفيتعيينالمحكمينحتىالمساعدةفيتنفيذحكمالتحكيم،مروراباالشرافوالرقابة
االجراءات التحكيمية  ،زيادة على ذلك إمكانية التقدم للمحاكم الوطنية إلتخاذ االجراءات الوقتية أو

على
التحفظية .

 -1تعطيلاألثرالسلبيالتفاقالتحكيمفيحالةاالجراءاتالوقتيةوالتحفظية.
تنظماألنظمة القانونيةالوضعيةوعلىاختالفمذاهبهاواتجاهاتهاصور من الحمايةالقضاية
للحقوقوالمراكزالقانونيةومنهاالحمايةالقضائيةالمستعجلة.فقدرأتاألنظمةالقانونيةالمختلفة
عدم كفاية القضاء العادي و التي تكون اجراءاته كثيرة وبطيئة  ،فأنشأت الى جانبه القضاء
المستعجل .
 -2تعطيلاألثرالسلبيالتفاقالتحكيمبالنسبةلالجراءاتالتحفظيةوالوقتيةفيالمعاهداتالدولية.
بالنسبةللمعاهداتالدوليةنجدفيالبدايةمعاهدةبروكسل، 1952والتيتقررفيمادتهاالرابعة
ئرتهاغيرمختصة
الفقرةالثانيةوالثالثةأنه" اذاكانتالمحكمةالتيوقعالحجزعلىالسفنفيدا 
بالفصل في الموضوع فإن الكفالة أو الضمان الذي يقدم لرفع الحجز يجب أن يتضمن تنفيذ كل
األحكامالالحقةالتيتصدرهاالمحكمةالمختصةبالفصلفيالموضوع"(،)1وتحددالمحكمةالتي
وقع الحجز في دائرتها الميعاد الذي يجب فيه على المدعي رفع دعوى الموضوع أمام المحكمة
المختصة،وإذااتفقالخصومعلىعقداالختصاصلمحكمةقضائيةأخرىأوعلىعرضالنزاع
()1الماده()7فقره2،3اتفاقيةبروكسيللسنة()1952
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علىالتحكيمجازللمحكمةأنتحددميعادايجبفيهعلىالحاجزرفعدعواهالقضائيةأوالتحكيمية
حولالموضوع .
وبهذاتقررالمعاهدةسلطةهيئةالقضاءفيتوقيعالحجزالتحفظيعلىالسفنواستمرارهذا
الحجز رغم االتفاق على التحكيم و رغم تحديدها لطرفي االتفاق التحكيمي ميعادا لرفع الدعوى
التحكيمية حول الموضوع حيث ال يتناقض هذا مع احتفاظ القضاء الوطني بالكفالة أو الضمان
المقدملرفعالحجزلضمانتنفيذالحكمالتحكيميالمنتظر 
اصداره(.)1

-3

رءاتالتحفظيةوالوقتيةفيلوائحالتحكيم.
تعطيلاألثرالسلبيالتفاقالتحكيمبالنسبةلالج ا

إن وجود اتفاق التحكيم ال يعني منع القضاء من اصدار األوامر الوقتية و التحفظية التي يراها
مناسبةوهذاماأقرتهبعضلوائحالتحكيم،فقدنصتالمادةالرابعةمنالئحةجمعيةالمحكمين
البحريين بلندن بجواز تقدم أحد األطراف الى المحكمة العليا االنجليزية بدال من محكمة التحكيم
بخصوصأيمنالموضوعاتالتمهيديةأوالمؤقتةمماتدخلفياختصاصها.كمانصتالئحة
اليونستراللسنة 1976فيالمادة 26فقرة 3علىأنه":اليعتبرمتعارضامعاالتفاقالتحكيمي
أو تنازالعن ذلكاالتفاق قيامأيمنالطرفين بتقديمطلبالى هيئةقضائية بشاناتخاذ تدابير
وقتيةأووقائية"(.)2

()1الفقي،عاطف،التحكيمفيالمنازعاتالبحرية،مرجعسابق،ص244
()2المادة()29فقره،3قانوناليونسترالالنموذجيلسنة()1985للتحكيمالتجاريالدولي

62

ثالثاً :موانع األثر السلبي التفاق التحكيم في عقد النقل البحري
قدتكونالهيئةالتحكيميةغيرمختصةرغموجوداتفاقالتحكيم،بحيثأجمعتالمعاهداتالدوليةالمتعلقة
بالتحكيموبعضالقوانينالوطنيةالمقارنةعلىوجودبعضالموانعتحولدون تطبيقاألثرالسلبيالتفاق
التحكيمباستبعادواليةالمحاكمالوطنيةبنظرالنزاعمحلاتفاقالتحكيم:
فقدقررالقانونالنموذجي1985فيمادتهالثانيةالفقرةاألولىوجوباالحالةللتحكيممالميتضحللمحكمة
أناتفاقالتحكيمباطلأوعديماألثرأواليمكنتنفيذه( .)1
كماقررتاتفاقيةنيويورك1958فيمادتهاالثانيةالفقرةالثالثةوجوبوقفالدعوىمالمتتبينالمحكمةأن
اتفاقالتحكيمباطل""caduqueأوغيرذيمفعول""inopéranteأوغيرقابلللتطبيق.
وألنأغلبالدول انضمتالىاتفاقيةنيويوركمنهافرنساواالردنومصروالجزائروانجلتراوالواليات
المتحدة...الخفيكوننصالمادة)2(3/2أسمىمنالنصوصالقانونيةالخاصةلهذهالدول.وبالتاليفإنه
يمكناالحتجاجوالتمسكبهذهالحاالتحسباتجاهكلدولةمنضمةلهذهاالتفاقية .

المطلب الثاني  :األثر االيجابي التفاق التحكيم في عقد النقل البحري
إن األثر االيجابي التفاق التحكيم هو أهم أثر من الناحية اإلجرائية  ،فبموجبه يتم نقل االختصاص منقضاء
المبرمبشأنه اتفاق
الدولة الى قضاء التحكيم  ،بحيث تصبح هيئة التحكيم هي صاحبة الوالية في تسويةالنزاع 
التحكيم(.)3
()1المادة()2فقره،1قانوناليونسترالالنموذجيلسنة()1985للتحكيمالتجاريالدولي
()2المادة()2فقره،3اتفاقيةنيويوركلسنة()1958
()3سالمة ،أحمد عبد الكريم  ،مرجعسابقص 516
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فإذا كان األثر السلبي التفاق التحكيم يسلب االختصاص من قضاء الدولة  ،فإنه ال ينشأ عن ذلكفراغ
قضائي ،ألن األثر االيجابي التفاق التحكيم يجعل محله القضاء االتفاقي الذي أراده األطراف و هواختيار
التحكيم كطريق بديل لحل منازعاتهم.
غير أن مقتضى ثبوت سلطة الفصل في النزاع لقضاء التحكيم  ،ال يكون إال بالتزام األطراف المحتكمونفي
اتخاذ اجراءات التحكيم  ،والتي تبدأ من اليوم الذي يتسلمفيه المدعى عليه اخطار أو طلب التحكيم من
المدعي  ،ثم قيامهم بتشكيل هيئة التحكيم  ،و االتفاق على االجراءات التي تتبعها  ،وبدأ تلك الهيئة بالبت
في وجود وصحة اتفاق التحكيم  ،ثم في مسألة اختصاصها بنظر النزاع  ،الى غير ذلك من االجراءات
...الخ  .
وبناء عليه ،فإن الحديث عن اآلثار اإليجابية التفاقالتحكيم بصورة علمية وقانونية وافية ،يتطلب تقسيم هذا
المطلب ،إلى ثالثة فروع ،هي :الفرع األول :التزام األطراف بحل نزاعهم موضوع اتفاق التحكيم بواسطة

التحكيم .الفرع الثاني :مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم ،الفرعالثالث :مبدأ االختصاص باالختصاص .
الفرع االول :التزام األطراف بحل نزاعهم موضوع اتفاق التحكيم بواسطة التحكيم

()1

يترتبعلى اتفاق التحكيم،التزامات على أطرافه وأخرى على القضاء،تتمثلبالنسبة لألطراف فيوجوب
منفردا ،تحت طائلة
عرض نزاعهم محل االتفاق على هيئة التحكيم .وال يجوز ألي منهم العودة عن ذلك
ً
التنفيذالعينيبتدخلالمحكمةالرسمية.أمابالنسبةللقضاء،فإناالتفاقيشكلمانعاقضائًيا،يحظرمعه
ً

( )1عبيدات،رضوان(.)2011اآلثار اإليجابيةالتفاقالتحكيمالتجاريوفقأحكامالقانوناألردنيوالمقارن ،مجلةدراسات،علومالشريعةوالقانون،
المجلد،38العدد2كليةالحقوق،الجامعةاألردنية،عمان،األردن
ّ
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علىالمحاكمالرسميةالتدخلوالتصديللنزاع،ولورفعأحداألطرافدعوىبذلكأمامها.بلعليهااالعتذار
عنالنظربها،باعتبارهامناختصاصهيئةالتحكيم.
فإذاالتزمأطرافاالتفاقبالتحكيموجبعليهمفضنزاعهمبهذهالوسيلة،والتقيدبالحكمالصادرفيه،وكأنه
قدصدرعنالمحكمةالرسميةكحكمقطعياليجوزالطعنفيه،وتنفيذهكأيحكمقضائي.وقداليقتصر
اوقطعيافيجميع
ا،اعتبارالحكمالتحكيمينهائي
إنماقديتضمنأيض
اتفاقاألطرافعلىمجردالتحكيم،و
ً
ً
ً
األحوال،أوتفويضالمحكمبتسويةالنزاعبالصلح.

()1

وللوقوف علىمدىالتزاماألطرافباتفاقالتحكيموتنفيذه،فإنهالبدمنالحديثعنالتنفيذالعينيلالتفاق،
وبيان حرص المشرع الوطني والدولي بهذا االلتزام وتنفيذه من خالل هيئة التحكيم وليس أمام القضاء
الرسمي.كماأنبيانالقانونالواجبالتطبيقالذييحكماتفاقالتحكيم،علىدرجةكبيرةمناألهمية،يجب
التأكيدعليه.اضافةإلىأنهالبدمنمعرفةأنالنزاعموضوعاتفاقالتحكيممنالمسائلالتييجوزالتحكيم

فيها،وعدمنفاذأياتفاقللتحكيمخارجهذاالنطاق،وذلككماهومبينفيالبنودالتالية( :)2

()1سالمه،احمدعبدالكريم،مرجعسابق،ص443
()2عبيدات،رضوان،مرجعسابقص649
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أوالً :التنفيذ العيني اللتزام األطراف بتنفيذ أتفاق التحكيم
ويتمثلهذاااللتزامفيتنفيذاألطرافتعهدهمبإحالةنزاعهماآلنيأوالمستقبلي،للفصلفيهمنقبلمحكمة
التحكيم ،وليس بواسطة محاكم الدولة .وان مخالفة هذا االلتزام يعتبر إخالال بمبدأ حسن النية في تنفيذ
االلتزاماتالعقدية،كمااليستطيع أيطرفالتحللمنهأونقضهبإرادتهالمنفردة.أماإذاحاولذلك،فإنه
امهعينا،كتعيينمحكم،أوتقديممستنداته،أوبدء إجراءاتالتحكيم،فإنامتنع،تقوم
يجبرعلىتنفيذ التز
ً
المحكمة -بناء على طلب الطرف اآلخر -بتلك اإلجراءات ،ويقوم عمل المحكمة مقام عمل الخصم
المتقاعسبهذاالخصوص،وهذاهومقتضىالتنفيذالعينيلاللتزامبتنفيذاتفاقالتحكيم.فهذاااللتزاميتطلب
منأجلضمانتنفيذه،أنيكون عدولأوتراجعأحد أطرافاالتفاقعنالقيامبهذاااللتزام،مقترًنابإمكان
إجباره على التنفيذ العيني لاللتزام( .)1فالدولة ال تستطيع إال القيام بهذا الواجب القانوني في دعم التحكيم

التجاري،حتىلوكانتالدولةأوإحدىأجهزتهاطرًفاباتفاقالتحكيم( .)2
وقدتركزالتوجهالقانونيوالفقهيالحديثعلىضمانالتنفيذالعينيالتفاقالتحكيم،لتجاوز
محاوالتالتهربمنتنفيذهذاااللتزاممنخاللأعمالتسويفيةتهدفإلىتعطيلالسيربإجراءاتالتحكيم،
يعاتنصوصاتفصيليةللتنفيذ
بعدمالسماحلهذهالتجاوزاتبالوصولإلىأهدافها.فقدتضمنتمعظمالتشر
ً
العينيلالتفاق،إالأنهابالمقابللمتتضمنأيحكمعنعقوبةالطرفالمتراجععنتنفيذاالتفاقمنخالل

()1صاوي،أحمدالسيد(.)2004التحكيمطبًقاللقانونرقم27لسنة1994وأنظمةالتحكيمالدولية،المؤسسةالفنيةللطباعة،مصر.

()2المادة()3منقانونالتحكيماالردنيرقم()31لعام2001تنصعلى"تسرياحكامهذاالقانونعلىكلتحكيماتفاقييجريفيالمملكةويتعلق

بنازعمدنياوتجاريبيناطرافمناشخاصالقانونالعاماوالقانونالخاصاياكانتطبيعةالعالقةالقانونيةالتييدورحولهاالنزاع،عقديةكانتاو
غيرعقديه".
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تعويضالطرفاآلخرالمتضررمنتلكالمخالفة.وقدتركالحكمبهذهالمسائللسلطةالمحكمةالتقديرية،
وفقأحكامالقواعدالعامة(.)1

ويعتبر قانون التحكيم األردني من التشريعات التي تبنت هذا التوجه من خالل أحكام المادة  ()16
منه،التيأعطتالمحكمةالمختصةالحقفيالحلولمحلالطرف-غيرالملتزمباالتفاق-فيأداءمهامه،
ار من المشرع على التنفيذ العيني التفاق
كتعيين المحكم الذي لم يقم ذاك الطرف بتعيينه ،وذلك إصرًا
التحكيم( .)2ويعتبر هذا التدخل القضائي في إجراءات التحكيم ،أحد أشكال المساعدة والتعاون الفني بين
النظامينالقضائيينالرسميوالخاص،لإلبقاءعلىاحتراماإلرادةالمشتركةألطرافاالتفاقفيحلنزاعاتهم
بواسطة التحكيم ( )3فالمشرع األردني بين بشكل واضح في المادة (  ،) 12أنه يتوجب على المحكمة رد
الدعوىالمقامةأمامها،إذاتبينلهاأنهذهالدعوىهيموضوعاتفاقتحكيم،ألنالفصلفيالنزاعيجب
أنيتممنخاللقضاءالتحكيم،إذاطعنالمدعىعليهبذلك،خاللالمدةالقانونيةالمقررة(.)4
فااللتزام باتفاق التحكيم يخضع ألحكام القواعد العامة ،ولقاعدة القوة اإللزامية للعقود النابعة من مبدأ العقد
شريعةالتعاقدين  Pacta Sunt Servandaوهومنالمبادئالمستقرةفيالقانون وبذلكالتختلفالقوة
الملزمةالتفاقالتحكيمعنمثيالتهافيالعقودبشكلعام(.)5

()1عبدالقادر،نريمان(.)1996اتفاق.التحكيم،،دارالنهضةالعربيةللطباعةوالنشر،بيروت.لبنان
()2الماده()16قانونالتحكيماألردني،مرجعسابق

()3عبيدات،رضوان،مرجعسابقص650

()4المادة()12قانونالتحكيماألردني،مرجعسابق

()5ابوالوفا،احمد،مرجعسابقوحفيظهالسيد،مرجعسابق
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()1

ثانيا :القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم
ً
تلعبإرادةالمتعاقديندورامحوريافيمجالالقانون الدوليالخاصامابوصفهاوسيلةلنزعالرابطةالعقدية
من حكم القانون او الخضاعها لسلطانه وهي بذلك ضابط االسناد في قاعدة التنازع الخاصة بالعقود

الدولية( .)2
بمعنىاخر،خضوعالتحكـيملمبـدأقـانوناإلرادةتطبيقـالحريـةاالطـراففـياختيـارالقـانونالواجـب
مبهافقهاوقضاءوفيغالبيةالتشريعات
التطبيقعلىموضوعالنزاع،وذلكباعتبارقانوناإلرادةقاعدةمسل
ً
الوطنيةوالدولية(.)3ومنالتشريعاتالدوليةنـصالمـادة()28قـانوناليونسـترالالنمـوذجيبصـيغتهالمعتمـدة
في/21آب.)4(1985/وكذلكنصالمادة()1/21مناتفاقيةعمانللتحكيمالتجاريلعام.)5(1987حيـث
نصتعلى(تفصلالهيئةفيالنزاعوفقاللعقدالمبرمبينالطرفين،واحكامالقانونالذياتفقعليهالطرفان
صراحةاوضمنا،انوجد .)6()...

( )1يقصد بالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع هو( :ذلك القانون الذي على ضوءه يتم حسم النزاع المثار أمام هيئة التحكيم )،
الجارحي ،عامر (بدون سنة طبع) .الوجيز في شرح أحكام الدعوى التحكيمية للمنازعات المدنية والتجارية ،الجامعة العمالية،كفر الشيخ
،مصر ص 99
( )2المواجده ،مراد محمود ( .)2010التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي ،الطبعة االولى  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،
االردن.ص182
( )3الصانوري ،مهند احمد ( .)2001دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص ،الطبعة االولى  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،
عمان  ،االردن  .ص133
( )4المادة ( )28قانون اليونسترال  ،مرجع سابق
()5

اتفاقيةعمان العربيةللتحكيم التجاريصدرت اإلرادةالملكيةالساميةبالموافقةعلى قرارمجلس الوزراءرقم6644تاريخ1987/11/28المتضمن

الموافقةعلىاتفاقيةعمانالعربيةللتحكيمالتجاريوالتيتمالتوقيععليهاخاللالدورةالخامسةلمجلسوزراءالعدلالعربالتيعقدتفيعمانخالل
الفترة من  1987/4/14 -11بشكلها المرفق لتحل محل االتفاقية المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم  3394الصادر بتاريخ  30نيسان 1986
اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري(المملكة األردنية الهاشمية -الجمهورية التونسية -جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية -جمهورية جيبوتي
 جمهورية السودان   -الجمهورية العربية السورية  -الجمهورية العراقية  -فلسطين  -الجمهورية اللبنانية   -الجماهير العربية الليبية الشعبيةاالشتراكية-المملكةالمغربية-الجمهوريةاإلسالميةالموريتانية-الجمهوريةالعربيةاليمنية-جمهوريةاليمنالديمقراطيةالشعبية)
()6المادة()21فقره1اتفاقيةعمانللتحكيمالتجاريلعام1987
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ويعتبر قانون اإلرادة المشتركة هو الواجب التطبيق ،باعتبار أن تلك اإلرادة هي األساس في كامل عملية
الواجب التطبيق على عملية التحكيم .وقد أعطيت للمحكم
التحكيم بكل مفرداتها ،بما فيها اختيار القانون 
األولويةالثانيةقياختيارالقانوناألنسبواألكثراتصاالًبموضوعالنزاع،
عندتخلفاختياراألطرافلهذاالقانون.فقدنصتالمادة() 36منالقانون علىأنه(":)1أ-تطبقهيئة
التحكيمعلىموضوعالنزاعالقواعدالقانونيةالتياتفقعليهاالطرفانوإذااتفقاعلىتطبيققانوندولةمعينة
اتبعتالقواعدالموضوعيةفيهدون القواعدالخاصةبتنازعالقوانين.ب -إذالميتفقالطرفانعلىالقواعد
القانونيةواجبةالتطبيقعلىموضوعالنزاعطبقتهيئةالتحكيمالقواعدالموضوعيةفيالقانونالذيترىأنه
األكثراتصاال بالنزاع .د -يجوزلهيئةالتحكيمإذااتفقطرفاالتحكيمصراحة على تفويضها بالصالحأن
تفصلفيموضوعالنزاععلىمقتضىقواعدالعدالةواإلنصافدونالتقيدبأحكامالقانون" 
وهذاماأخذبهأيضاالقانونالمصريفيالمادة،)2(37والقانونالنموذجيفيالمادة)3(28فقدجاءقانون
ً
التحكيماألردنيالجديدمتضمناكافةالقواعدوالنصوصالتيتحكماتفاقالتحكيم،بمافيهاالقانون الواجب
ً
التطبيقعلىالنزاعمحلاالتفاق.كماجاءتأحكامهبهذاالخصوصداعمةالتفاقالتحكيمبإرساءقواعد
آمرةتحكمهذااالتفاقوخص ومته،بهدفالوصولإلىحكمالتحكيمبالطريقةالمرجوةالتييتوقعهااألطراف
عندتوقيعهمعلىاالتفاقلحلنزاعهمفالمحكميستمدسلطاتهوفيحدودونطاقاختصاصهفيحلالنزاعات
الً او
المحالة إليه من اتفاق التحكيم .فإذا حكم في نزاع ال يدخل في نطاق اختصاصه ،يعتبر الحكم باط 
الغياوغير ملزم ألطرفه .فاإلرادة المشتركة تبين اختصاص المحكم،بتحديد موضوعات النزاع ،التي أتفق
ً

()1الماده()36قانونالتحكيماالردني،مرجعسابق
()2المادة()37قانونالتحكيمالمصري

()3المادة()28قانوناليونسترال،مرجعسابق
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علىإحالتهاإلىالتحكيم.أماالقانون الواجبالتطبيقعلىعمليةالتحكيم،فهوالذييرسمحدودسلطات
المحكم،ويبينمايجوزومااليجوزالتحكيمفيه.

()1

ثال ًثا :تقنين االلتزام بالتنفيذ العيني .
وقد أكدت التشريعات الدولية والوطنية على أهمية التقيد بااللتزام باتفاق التحكيم وتنفيذه بإحالة المنازعات
موضوعاالتفاق إلى محكمة التحكيم ،إضافة إلى فرض التزام علىعاتق القضاء الرسمي ،باالعتراف باتفاق
التحكيم ،وما يترتبعلى ذلك من آثار قانونية(.)2

وقدجاءحكمالمادة() 12منقانون التحكيماألردني،ليبينهذاااللتزام،حيثنصتعلىأنه":أ-على
المحكمةالتييرفعإليهانزاعيوجدبشأنهاتفاقتحكيمأنتحكمبردالدعوىإذادفعالمدعىعليهبذلكقبل
الدخولفيأساسالدعوى.ب -واليحولرفعالدعوىالمشارإليهافيالفقرة(أ)منهذهالمادةدون البدء
فيإجراءاتالتحكيمأواالستمرارفيهاأوإصدارحكمالتحكيممالميتفقالطرفانعلىغيرذلك"( .)3
أمااتفاقيةنيويوركبشاناالعترافوتنفيذأحكام المحكميناألجنبيةلعام، 1958فقدبينتالمادةالثانية
منها -التيتعتبراألصلواألساسللمادة()8منالقانون النمطيأنالتقيدبإلزاميةاتفاقالتحكيميقعفي
 Model Lawاألساس – بعد أطراف االتفاق -على الدولة الموقعة على المعاهدة ،حيث يجب عليهااالعترافباتفاقالتحكيمالمكتوب،كمايترتبعلىمحاكمالدولةالتيترفعأمامهادعاوىفينزاعاتاتفق
أطرافها على فضها بواسطة التحكيم ،أن تردها لعدم االختصاص ،وان تحيل أطرافها إلى التحكيم .وقد
اشترطتاالتفاقيةللتقيدبهذاااللتزام،توافرعدةشروطأهمها :
()1عبيدات،رضوان،مرجعسابقص651
()2الحداد،حفيظه،مرجعسابقص217واألحدب،عبدالحميد(.)2008موسوعةالتحكيموثائقتحكيميه،طبعهثالثه،منشوراتالحلبي،بيروت،
لبنان،ص243
()3الماده()12قانونالتحكيماألردني،مرجعسابق
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الشرط األول:أنيتقدمأحدأطرافالنزاع– وهوالمدعىعليه -بطلبإلىالمحكمةإلحالتهمإلىالتحكيم
تنفي ًذاالتفاقهمعلىذلك.
الشرط الثاني،ويتعلقبضرورةوجوداتفاقتحكيمصحيحومستوفلشروطهالقانونية.
الشرط الثالث:أنيكون
االتفاقمكتوبا.
ً
الشرط الرابع:أنيكونموضوعالنزاعمنالمسائلالتييجوزالتحكيمفيها(.)1
طا كان أم مشارطة -إذا أبرم بشكل صحيح ،فإنه يرتب على
وعليه يمكن القول ،بأن اتفاق التحكيم -شر ً
قانونيا باحترامه ،وعدم اإلخالل بهبصورة منفردة ،بل يجب عليهم اتخاذ اإلجراءات الالزمة
اما
ً
أطرافه التز ً
لتنفيذه.فاتفاقالتحكيمواإلجراءاتالخاصةبه،اليجوزاالنتهاءمنها،إالفيحدودما نصتعليهالمادة
()2
،وماتماالتفاقعليهفقهاوقضاء.كمايمكنالقولبانإنقضاءاتفاقالتحكيمتحتاي
() 44منالقانون
ً

عنوان وألي سبب ،يعني عدم الدخول أو االستمرار في عملية التحكيم ،ألنه ال طائل من ذلك ،ما دام
البطالن هو مصير ونهاية كل إجراء تقوم به هيئة التحكيم ،باستثناء قرارها المتعلق بانتهاء اإلجراءات
وانقضاءاتفاقالتحكيم(.)3

( )1فقد نصت المادة (  )2من االتفاقية على أنه -1 " :تعترف كل دولة متعاقدة باالتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه األطراف بأن
يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية
المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم -3 .على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق
من األطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة ،أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا
االتفاق باطل وال أثر له أو غير قابل للتطبيق".
&Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards, New York, June ,10,1958
330U.N.T.S. 38 (1959; reprinted in 1 W.A.R. 31, also in Smit’s Guides, International.Conventions.art.2
()2الماده()44قانونالتحكيماألردني،مرجعسابق
()3عبيدات،رضوان،مرجعسابقص652
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الفرع الثاني :مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم(.)1

يقصدمناستقالليةشرطالتحكيمعنالقانونالذييحكمالعقداألصلي:أنهإذاكانقانونالعقديبطلشرط

التحكيملعيبفيالرضامثالً،أوالختالفصفةاألطراف،أولطبيعةااللتزاماتالتعاقديةالواردبشأنها،أو
يمنعهفيبعضالعقود،إلىغيرذلكفإنذلكالأثرلهذاكلهعلىصحةالشرطالمذكور

( )2

ويقصد من استقاللية شرط التحكيم عن سائر القوانين الوطنية :فهو استقالل شرط التحكيم عن كل قانون
يؤدي إلى بطالنه ،وتسري عليه قواعد قانونية مستمدة من مبادئ وعادات التجارة الدولية(.)3
اوالً :أهمية استقاللية شرط التحكيم عن العقد األصلي.
إناالرتباطبينشرطالتحكيمبالعقداألصليالذيتضمنهذاالشرطيترتبعليهعدمالسيرفيإجراءات
التحكيمحتىتفصلالجهةالقضائيةفيالمنازعاتالمتعلقةباختصاصهيئةالتحكيم،أوانعدامواليتها(،)4
وبصورةأخرىيمكنالقولبأنارتباطشرطالتحكيمبالعقداألصلييؤديإلىرفعيدالمحكمعنالتحكيم،
بمجردأنيطرحأيطرفعدمصحةالعقداألصليويصبحالمحكمعندئذملزماًبإعالنعدمصالحيته( )5
فإذا قام أحد أطراف العقد بالطعن في العقد األصلي بأحد أوجه البطالن ،فإن األخذ باالرتباط بين شرط
التحكيموالعقداألصلييؤديإلىجعلالمحكمغيرآهللنظرالمنازعاتالمتعلقةبالعقداألصلي،ألنهال
يمكن للمحكم أن يفصل في صحة عقد هو مصدر سلطاته ،وعلى ذلك إذا تم الطعن في صحة العقد
األصليفإنالقضاء هوالذيسيتصديلهذه المسألة ،ويمكنهمن خاللالنظرفي صحةالعقداألصلي
التصديألساسالنزاع

()6

()1ابوالقمصان،اسامهاحمدحسين(.)2010رسالةماجستيرغيرمنشورهبعنوانمدىاستقالليةشرطالتحكيمعنالعقداالصلي،كليةالحقوق،قسمالقانون
الخاص،جامعةاالزهر،غزه،فلسطين.

()2مخلوف،أحمد()2002مفهوماستقاللشرطالتحكيمفيعقودالتجارةالدولية-دراسةقانونيةفيالتحكيمالتجاريالدولي،دارالنهضةالعربية،ص231
()3مخلوف،أحمد،مرجعسابق،ص235

()4الجمال،مصطفىمحمد(.)1998أضواءعلىعقدالتحكيم-بحثمنشورفيالدراساتالقانونيةالصادرةعنكليةالحقوق-جامعةبيروت-العدداألول،ص214

()5عبدالقادر،ناريمان-مرجعسابق،ص310
()6عبدالقادر،ناريمان-مرجعسابق،ص310
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أما األخذ بمبدأ استقالل شرط التحكيم عن موضوع العقد األصلي ،فإن ذلك يؤدي إلى عدم تأثر شرط
التحكيمببطالنالعقداألصلي،بحيثيعتبرشرطالتحكيممستقالً عنالعقداألصلي،وسيكون للمحكمفي
حالةاستقالليةشرطالتحكيمالنظرفيالمنازعاتالمتعلقةببطالنالعقداألصلي،ألنهاليستمدواليتهمنه
وإنمامناتفاقالتحكيمالمستقلعنه(،)1وبذلكيعتبرالتحكيمملزماً ومرتباً آلثارهمنحيثعدماختصاص
محاكمالدولة.
 ويحقق االعتراف باستقاللية شرط التحكيم عن العقد األصلي في المعامالت الداخلية والخارجية على
السواءاقتصاداًفيالوقتواإلجراءات،بدالًمنأنيوقفالمحكمنظرالنزاعحتىيفصلالقضاءفيصحة
العقد،فيتولىالمحكمبنفسهالفصلفيهذهالمسألة( .)2

ويرىأحدالفقهاء( )3بأنالحكمةمناستقالليةشرطالتحكيمتكمنفيأناتفاقالتحكيمسواءكانشرطاً
أومشارطة،فإنهليسعقداً موضوعياً منعقودالقانون الخاصالذييؤمهالقانون المدني،إنماهواتفاق
إجرائيمناتفاقاتالقانون اإلجرائي،الذييؤمهقانون المرافعات،ولذلك فإناتفاقالتحكيماليرتبطوجوداً
وعدماًبأيعقدموضوعيحتىولوكانهذااالتفاققدنشأبمناسبةعقدموضوعي،فاستقاللاتفاقالتحكيم
يعتبرمحضاًالستقاللاالتفاقياتاإلجرائيةعناالتفاقياتالموضوعية،وبذلكفإناالستقاللليسحك اًرعلى
اتفاقالتحكيموصوره،وإنمايسريعلىكلاالتفاقياتاإلجرائيةفاالتفاقعلىاختصاصمحكمةالمدعي
مثالًبشأنالمنازعاتالناشئةعنعقدإيجارهواتفاقإجرائيمستقلعنالعقدالموضوعي.

()1شفيق،محسن()1997التحكيمالتجاريالدولي-دراسةفيقانونالتجارةالدولية-دارالنهضةالعربية،مصرص 195
()2عبدالقادر،ناريمان-مرجعسابق،ص311
()3حشيش،أحمدمحمد(.)2000طبيعةالمهمةالتحكيمية-شركةالجاللللطباعة-دارالفكرالجامعي،ص215
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ثالثاً :مبررات استقالل شرط التحكيم
يحظىمبدأاستقاللشرطالتحكيمعنالعقداألصليبعدةمبرراتفقهيةويمكنإيرادهذه
المبرراتعلىالنحواآلتي :
 -1احترام إرادة األطراف :
عندما يقوماألطراف بإبرامعقدمعين،ويتماالتفاق فيما بينهم علىإحالةالنزاعات المتعلقة حول
تنفيذأوتفسيرهذاالعقدإلىالتحكيم،ويأتيهذااالتفاقفيصورةشرطالتحكيمالواردضمنبنود
العقداألصلي،والذييتماالتفاقبمقتضاهبإحالةالمنازعاتالتيمنالممكنأنتنشأحولتنفيذأو
تفسير العقد المبرم بينهم بواسطة التحكيم ،معنى ذلك أن األطراف قصدوا بذلك عرض كافة
المنازعاتالتيمنالممكنأنتنشأحولهذاالعقدبطريقواسعليشملأيضاً النظرفيصحةأو
بطالنالعقداألصلي،ولذلكفإنعدمإجازةاستقاللشرطالتحكيمعنالعقداألصلي،معناهعدم
احترام هذه اإلرادة التي قصدت عرض كافة المنازعات التي من الممكن أن تثور حول العقد
األصلي،ولوأراداألفرادالتضييقمننطاقهذهاإلرادةلعبرواعنذلكصراحة( .)1
 -2اختالف كالً من موضوع العقد األصلي وشرط التحكيم المدرج فيه:
منمبرراتاستقاللشرطالتحكيمعنالعقداألصلي،اختالفكلمنموضوعشرط،التحكيموالعقد
األصلي،فالعقداألصليقديتعلقببيعأوشراءأوتوريدأوأيعملمناألعمال( )2طالماأنهذا
العقداليخالفالنظامالعامأواآلدابالعامة،أماشرطالتحكيمفموضوعهحلالمنازعاتالتيمن
الممكنأنتثورحولتنفيذأوتفسيرالعقداألصليمستقبالً،وبذلكيكون موضوعالعقداألصلي

( )1الفقي ،عاطف  -مرجع سابق،ص 125
( )2ناصر ناجي محمد جمعان(.)2008شرط التحكيم في العقود التجارية-المكتب الجامعي الحديث،ص102
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مختلفاًعنموضوعشرطالتحكيم،وإنكانهذااألخيرمدرجاً ضمنبنودالعقداألصلي(،)1وسبب
كلمنهمامختلفأيضاًفالسببفيالشرطهوتعهدكلطرفبعدماللجوءإلىالقضاءبالنسبةلما
يثوربينهمامننزاعحولعقدمعين،أماالسببفيالعقداألصليفهوأمرمختلفتماماً( .)2
 -3الكتابة شرط من شروط صحة شرط التحكيم بخالف العقد األصلي الذي قد تشترط فيه
الكتابة من عدمها:

تعتبر الكتابة شرطاً النعقاد شرط التحكيم ،وسالمة وجوده ،وليس مجرد شرطاً إلثبات اتفاق التحكيم،
فاالتفاقعلىالتحكيماتفاقشكليالينعقدإالبالكتابة،فإذالمتوجدالكتابةفاليجوزإثباتانعقادهولو

وجوده  باإلقرارأواليمين،وعلةاشتراطالكتابةلصحةاتفاقالتحكيمهوالحرصعلىعدمفتحالباب
لمنازعاتفرعيةحولوجودأومضمون االتفاق،ويكفيالتوقيعمنالطرفينعلىالعقدولوكانشرط
التحكيموارداً ضمنالشروطالعامةالمطبوعةللعقدولميوقعالطرفانبصفةخاصةعلىشرطالتحكيم
ذاتهمادامهذاالشرطملحقاً بالعقداألصلي،وكانيشيرإلىوجودهكملحق(،)3علىأنهيجدرالتنويه
هنا إلى أنه يستثنى من حالة التوقيع من الطرفين على العقد األصلي ،الذي أدرج شرط التحكيم من
ضمنبنوده،الحالةالتييردفيهاشرطالتحكيمويكونوارداًضمنالشروطالمطبوعةفيوثيقةالتأمين،
الً( .)4
إذيجبأنتردفيصورةاتفاقمستقلمنفصلعنالشروطالعامةوإالكانالشرطباط 
( )1عمر ،نبيل إسماعيل( .)2004التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية -الطبعة األولى -دار الجامعة الجديدة ،ص56
( )2والي ،فتحي ،قانون التحكيم -مرجع سابق،ص95
()3والي،فتحي،قانونالتحكيم-مرجعسابق،ص136

()4البياتي،علىطاهر-التحكيمالتجاريالبحري،مرجعسابقوالمادة924منالقانونالمدنياألردني(:يقعباطالكلمايردفيوثيقةالتامينمن
الشروطالتالية. 1:الشرطالذييقضيبسقوطالحقفيالتامينبسببمخالفةالقوانيناالاذاانطوتالمخالفةعلىجنايةاوجنحةقصدية
. 2الشرطالذييقضيبسقوطحقالمؤمنلهبسببتاخرهفياعالنالحادثالمؤمنمنهالىالجهاتالمطلوبةاخبارهااوفيتقديمالمستنداتاذاتبين
انالتاخيركانلعذرمقبول.
. 3كلشرطمطبوعلميبرزبشكلظاهراذاكانمتعلقابحالةمناالحوالالتيتؤديالىبطالنالعقداوسقوطحقالمؤمنله.
.4شرطالتحكيماذالميردفياتفاقخاصمنفصلعنالشروطالعامةالمطبوعةفيوثيقةالتامين.
.5كلشرطتعسفييتبينانهلميكنلمخالفتهاثرفيوقوعالحادثالمؤمنمنه).
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 -4عدم إجازة استقاللية شرط التحكيم عن العقد األصلي سيؤدي إلى رفع يد المحكم عن
التحكيم بمجرد أن يطعن أي طرف في صحة العقد األصلي :

إنالقولبعدماستقالليةشرطالتحكيمعنالعقداألصليسيؤديحتماً إلىعدمصالحيةالمحكمللنظر
فيالمنازعاتالمتعلقةبالعقداألصلي،إذا دفعأحداألطرافببطالنالعقدألنالمحكمفيهذهالحالة
سينظرفيآنواحدفيصحةالعقداألصلي،وفيصحةشرطالتحكيمومنغيرالمستساغأنينظر
المحكمفيعقدهومصدرسلطته( .)1
 -5عدم إجازة استقاللية شرط التحكيم سيؤدي إلى التفريق بين شرط التحكيم ومشارطته:
إذا لم يتم إجازة استقالليةشرط التحكيم عن العقد األصلي ،فإنه سيتم التفريق بين صورتي اتفاق
التحكيم(شرطالتحكيمومشارطته)،ألنالمحكمفيحالةإبراممشارطةالتحكيمسيتمكنمنإصدار
حكم نهائي حول بطالن أو صحة العقد األصلي ،بعكس الحال في حالة شرط التحكيم حيث
سيتعرض فصل المحكم إلى رقابة قضائية الحقة قد تلغي حكمه وهذه تفرقة بين شرط التحكيم،

ومشارطتهغيرمبررة(.)2

( )1عبد القادر ،ناريمان  -مرجع سابق،ص 310
( )2الفقي ،عاطف  -مرجع سابق،ص125
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رابعاً :موقف المعاهدات الدولية من مبدأ استقاللية شرط التحكيم
إن مسألة االعتراف بمبدأ استقاللية شرط التحكيم عن العقد األصلي الذي يتضمنه اليستخلص بشكل صريح
من المعاهدات الدولية ()1الرئيسية المنظمة للتحكيم ،ومن هذا المنطلق فإن التصديق على هذه المعاهدات من
قبل الدول األطراف فيها ليس هو السبب في تبني هذا المبدأ واستندت غالبية المعاهدات إلى مبدأ االختصاص
باالختصاص والذي يرى بعض الفقه أن هذا المبدأ يعكس مبدأ استقالل شرط التحكيم عن العقد األصلي(.)2
الفرع الثالث :اختصاص محكمة التحكيم بالفصل في المنازعات محل اتفاق التحكيم في عقد النقل
البحري للبضائع

إن األثر االيجابي الثاني التفاق التحكيم في عقد النقل البحري للبضائع هو اعطاء االختصاص
لمحكمة التحكيم للفصل في النزاع أو المنازعات محل اتفاق التحكيم  ،و بدون شك أن العالقة الموجودة ما
بين أطراف النزاع و هيئة التحكيم هي عالقة تنبع من تراضي كل منهم  ،عن طريق قبول المحكمين
ابرامهم التفاق التحكيم ()3و سوف
لمهمتهم ،و التي تنبعأصال من ارادة األطراف في تكليفهم بها عن طريق 
ق في هذا المطلب الى اختصاص محكمة التحكيم في الفصل في اختصاصها وكذلكفيالفرع في
يتم التطر 
موضوع النزاع محل اتفاق التحكيم.

( )1االتفاقية الدولية (المعاهدة) :هي اتفاق ذو طبيعة تعاقدية بين دول ومنظمات مكونة من دول تخلق مجموعة من الحقوق وااللتزامات بين أطرافها،
وقد اعتادت الدول إبرام االتفاقيات أو المعاهدات الدولية فيما بينها منذ العهود القديمة ،وقبل نشأة القانون الدولي الحديث ،وكانت مثل هذه االتفاقيات
تتسم باإللزام ولكن على أساس ديني أو أخالقي ،وليس على أساس قانوني كما هو الحال اآلن ،وتملك الدولة سلطة إنشاء االتفاقية الدولية وذلك ما دامت
هذه األخيرة متمتعة بسيادتها ،أما الدول التي ال تملك سيادة كاملة ،فيمكنها أن تكون طرفا ً في اتفاقية معينة شريطة أن تكون لها أهلية إبرام مثل هذه
االتفاقية ،وتجدر اإلشارة في هذا الشأن إلى أن بعض االتفاقيات الدولية المعنية بالتحكيم قامت بإنشاء مراكز تحكيم نظامية ،بحيث تقوم هذه األخيرة
بإدارة العملية التحكيمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،ومثال ذلك اتفاقية واشنطن لعام  ، 1965والخاصة بتسوية منازعات االستثمار ،فهذه االتفاقية
قامت بإنشاء مركز متخصص يقوم بعدة مهام ومنها التحكيم في حدود ما قررته االتفاقية المذكورة ،وعلى العكس مما تقدم فإن اتفاقية موسكو لعام
 1972والموقعة بين دول مجلس التعاون االقتصادي المتبادل ،فهذه االتفاقية لم تنشئ محكمة تحكيم دولية نظامية فقد أحالت هذه االتفاقية مثل هذه
المهمة إلى محاكم التحكيم الداخلية الخاصة بالدول األعضاء ،وال شك أن إنشاء مراكز تحكمية أو محاكم تحكمية بحيث يعهد إليها بتطبيق أحكام
االتفاقية الدولية ،هو أمر جدير بالتأييد ،حيث ستكون هذه المراكز أو المحاكم الدائمة أكثر قدرة على فهم االتفاقيات وتطبيقها ،ومن ناحية أخرى فإن هذا
سيعمل على تراك م السوابق التحكيمية في هذا الشأن ،وهذا يترتب عليه إثراء للنظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي ،واألعراف التجارية الدولية ،على
حد سواء انظر:د -هشام خالد(.)2006معيار دولية التحكيم التجاري -دراسة مقارنة -منشاة المعارف باإلسكندرية  ،ص 223-192
( )2الحداد حفيظة ،مرجع سابق ،ص 126
)3(Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 407
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اوالً  :اختصاص محكمة التحكيم بالفصل في اختصاصها.
يعتبر مبدأ اختصاص المحكم في مسألة اختصاصه نتيجة من نتائج األثر االيجابي التفاق التحكيم في عقد
النقل البحري و يعد هذا المبدأ من أهم المبادئ في اطار التحكيم الدولي و من أدقها في ذات الوقت  ،و
يطلق على هذا المبدأ األساسي في التحكيم مبدأ" االختصاص باالختصاص  " .و مفاده أن هيئةالتحكيم هي
التي تختص بالنظر فيما اذا كانت مختصة بالنزاع المعروض عليها  ،و قد أرست محكمة النقضالفرنسية()1
هذا المبدأ بحكم شهير جاء فيه أنه "  :كأي جهة قضائية  ،و لو كانت استثنائية  ،يدخل في سلطة
المحكمين وواجبهم التحقق مما اذا كانوا طبقا لنصوص اتفاق التحكيم الذي يتمسك به ذوو المصلحة
ن لهيئة التحكيم هذا االختصاص ،ولو دفع
مختصين بالنظر في موضوع النزاع المطروح عليهم ()2و يكو 
أمامها بإنعدام اتفاق التحكيم أو ببطالنه ،أو بسقوطهدون ذلك أن المحكم لكي ينظر ما يعرض عليه من
نزاع البد له أن يقرر أوال اختصاصه بنظره  ،ولو اقتضى هذاالبحث في وجود و صحة و بقاء و نفاذ اتفاق
التحكيم الذي يستند اليه طالب التحكيم  ،اذ يستمدواليتهمن ارادة الطرفين  ،أي من اتفاق التحكيم

()3

.

كماكرست القوانين الوضعية المعاصرة في كثير من الدول مبدأ فصل المحكم في مسألة اختصاصه ،فقد
كرسته المعاهدات الدولية المتصلة بالتحكيم وكذلكأغلبية لوائح التحكيم .أما عن اتفاقية نيويورك المتعلقة
باالعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية الموقعة في  10أكتوبر ، 1958لم تتعرض لمسألة اختصاص
المحكم بالفصل في اختصاصه  ،و لعل أن هذا االغفال من جانبهالهذه المسألة مبعثه أن الهدف المباشر
لهذه المعاهدة هو تحديد شروط االعتراف و تنفيذ حكم التحكيم(.)4

( )1نقض فرنسي  ،الدائرة التجارية  22 ،فبراير 1949
( )2والي ،فتحي ،مرجع سابق ،ص75
( )3المرجع السابق ذكره ،ص255
()4

Philippe, Fouchard E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 411.
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كما تنص على مبدأ االختصاص باالختصاص()1الماده1/21منقواعداليونستراللعام1976وضعتها
لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي و التي يعمل بها مركز القاهرة االقليمي والتي تنص على أن
الهيئة هي المختصة بالفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها و يدخل في ذلك الدفوعالمتعلقة بوجود و
صحة اتفاق التحكيم ونظام التوفيق و التحكيم التجاري لغرفة تجارة و صناعة دبي لعام  1994حيث جاءت
المادة/ 5/ب منه:

()2

تختص هيئة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها  ،ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم
وجود اتفاق تحكيم أو بطالن هذا االتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع ".و تبنت نفس المعنى
ن لدول الخليج العربية
ي لدول مجلسالتعاو 
المادة  19من الئحة اجراءات التحكيم لدى مركز التحكيم التجار 
لعام  1994و التي نصت على " :تختص هيئة التحكيم بالفصل في الدفوعالمتعلقة بعدم اختصاصها ،
ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطالن هذا االتفاقأو انقضائه أو عدم شموله
موضوع النزاع  ،و يجب ابداء هذه الدفوع في الجلسة األولى قبل الدخول فيالموضوع" .
ثا ًنيا  :أساس مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في مسألة اختصاصه.
بالنظر الى رسوخ مبدأ االختصاص باالختصاص في مختلف االتفاقيات الدولية ،و التشريعات الوطنيةولوائح
و نظم هيئات التحكيم و قضاء التحكيم  ،فإن هذا المبدأ يجد أساسه على األقل في نطاق التحكيمالدولي ،
في قاعدة عرفية خاصة بتحكيم منازعات التجارة الدولية  ،قبل أن يصير قاعدة قانونية تطبق فيكال من
التحكيم الدخلي و التحكيم الدولي  .بل يمكن التقرير أن ذلك المبدأ يعد قاعدة موضوعية أومادية Regle
ي.
matérielleمن قواعد التحكيم التجار 

()1الماده()21فقره1منقانوناليونستراللعام،1976مرجعسابق

()2المادة()5فقرهباتفاق التحكيمونظامالتوفيق و التحكيم التجاري لغرفة تجارة و صناعة دبي لعام 1994
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ن واجب االعمال بغض النظر عن وج ود أو صحة العقد األصلي ،أو
و يدعم هذا التحليل أن ذلك المبدأ يكو 
صحة اتفاق التحكيم ذاته  ،بل و بغض النظر عن ضرورة الرجوع الى قانون دولة معينة يقرهأو يعترف
به.

()1

وعلى ذلك ال يكون صحيحا الرأي الذي يعتبر أن مبدأ استقالل اتفاق التحكيم هو األساس الحقيقي لمبدأ
االختصاص باالختصاص  ،و قد حرص جانب من الفقه الفرنسيعلى إيضاح بأن هذين المبدأين اليلتقيا اال
بشكل جزئي و هو ما يدعو الى ضرورة الفصل بينهما بعناية شديدة ( )2فمبدأ استقالل اتفاق التحكيم مبدأ
موضوعي يتعلق بوجود اتفاق التحكيم  ،وهو عقد و الحفاظ عليهمن أية شائبة قد تعلق بالعقد األصلي وتمتد
إليه فيصيبه البطالن أو االنعدام أو الفسخ ،و بالتالي يتعينكفالة فعاليته تحقيقا لرغبة األطراف .كما أن هذا
المبدأ يعجز عن كيفية تفسير إستمرار المحكم في أداء مهمته في حالة أسباب البطالن المتعلقة بإتفاق
التحكيم ذاته  .إذ أن هذه النتيجة األخيرة هي أثر خاص يترتب على مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في
مسألة اختصاصه  ،كما أن مبدأ االختصاص باالختصاصمبدأ اجرائي يتعلق بسلطة المحكم في البت في
مسألة اختصاصه من عدمه  ،أيا كان سبب الدفع بعدم االختصاص ،حتى عند إقتضاء الفصل في بطالن
اتفاق التحكيم ويصدر قرار بعدم اختصاصه ( )3الواقع أن كل من هذين األثرين ال يمكن ردهما الى اتفاق
التحكيم  ،إذ كيف للمحكم باالستناد فقط علىاتفاق التحكيم أن يقرر أن هذا االتفاق باطل أو حتى يعترف
بالسبب الذي يمكن أن يؤدي الى مالحظةهذا البطالن()4؟ 

()1سالمه،احمدعبدالكريم،مرجعسابق،ص 526

)2(Philippe, Fouchard E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 413.

()3

الحدادحفيظة،مرجعسابق،ص131

()4

Philippe, Fouchard E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 41 4.
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و بالتالي فإن مبدأ االختصاص باالختصاص ال يستمد مصدره من اتفاق التحكيم و إنما من قانون التحكيم
في دولة المقر و في قوانين الدول األخرى ،المحتمل عرض حكم التحكيم الصادر من المحكمبالفصل في
مسألة اختصاصه لإلعتراف به أمام محاكمها  .
فعلى سبيل المثال  ،إذا قررت هيئة تحكيم و المنعقدة في دولة ما من الدول كفرنسا أو انجلت ار لحل نزاع
متعلقبعقد نقل بحري  ،إصدار حكم بعدم اختصاصها نظ ار لعدم وجود اتفاق تحكيم صحيح في عقد النقل
البحري  ،فإن هذا القرار يستند الى القانون الفرنسي أو االنجليزي على حسب األحوال  ،وال يستند علىاتفاق
التحكيم في عقد النقل البحري و الذي قضى بأنه معدوم أو باطل .و في ضوء ما تقدم  ،فإن مبدأ
االختصاص باالختصاص ال يعني مطلقا أن يترك للمحكم موضوع الرقابةعلى اختصاصه  .
بل على العكس  ،فإن هذا االختصاص تتم مراقبته بواسطة الجهات القضائية في الدول بمناسبة الطعن
بالبطالن في حكم التحكيم أو إصدار األمر بتنفيذه .فلمبدأ االختصاص باالختصاص أثر ايجابي هو
السماح للمحكمين بأن يفصلوا بأنفسهم في مسألة اختصاصهم و هذا األثر محل إجماع كل التشريعات
الوطنية الحديثة واالتفاقيات الدوليةكما لهذا المبدأ المهم أثر سلبي إذ يسمح للمحكمين ليس فقط الفصل في
مسألة اختصاصهم  ،وإنما بالفصل فيها أوال و قبل أى جهة(.)1
ثالثاً :انعقاد االختصاص للتحكيم بالفصل في منازعات عقد النقل البحري المتفق عليها.
ي تنصب على
النتيجة الثانية المهمة و المترتبة على األثر االيجابي التفاق التحكيم في عقد النقل البحر 
االعتراف باالختصاص لمحكمة التحكيم بالفصل في المنازعات المتفق على حلها بهذا الطريق و المحددة في
اتفاق التحكيم سواء أكان شرطا للتحكيم أو مشارطة تحكيم  .فمتى ينعقد اختصاص محكمة التحكيمو ما هو
نطاق هذا االختصاص ؟
()1

الحدادحفيظة،مرجعسابق،ص133
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 : -1تقرير اختصاص محكمة التحكيم للفصل في منازعات موضوع االتفاق على التحكيم
تصبح محكمة التحكيم هي المختصة في نظر موضوع النزاع و المحدد بموجب اتفاق التحكيم في
عقد النقلالبحري  ،عن طريق اتفاقهم بالعهدة ببعض منازعاتهم أو كلها و الناشئة عن عقد النقل
البحري لهيئة التحكيم للفصل فيها وعليه تصبح المحكمة التحكيمية هي المختصة أصال بنظر
النزاع( ،)1وكذا النظر قبل ذلك في مدىاختصاصها .
 -2نطاق اختصاص محكمة التحكيم.
يستمدالمحكم و اليته بالفصل في المنازعة المتفق بشأنها على التحكيم من االتفاق المبرم بين أطراف
عقدالنقل البحري على اختيار التحكيم كوسيلة للفصل في المنازعات الناشئة بينهم بسبب هذا العقد()2
و يمكن القول بأن اختصاص المحكمة التحكيمية بعد تقرير اختصاصها يكون محدادا بموضوعالنزاع
الوارد في شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري  ،و ال يمكن أن يمتد دور الهيئة
التحكيمية الى ما لم يطلبه الخصوم  ،و إال كان تجاو از الختصاصها و دعوى للطعن في الحكم
التحكيمي سواء باالستئناف ،أو بدعوى البطالن  ،باإلضافة الى مراعاة النظام العام الدولي ()3إن

( )1كوال  ،محمد  ،مرجع سابق ص136
( )2الحدادحفيظة،مرجعسابق،ص135
( )3كوال  ،محمد  ،مرجع سابق ص137
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موضوع النزاع المحدد في اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري ما هو اال محل لهذا االتفاق كما تم
التطرق اليه سابقا في محل اتفاق التحكيم  .و زيادة على كونه ركنموضوعي التفاق التحكيم ،
تظهر أهميةتحديده في هذا المقام كونه يحدد نطاق اختصاص هيئة التحكيم للفصل في المنازعات
محل اتفاق التحكيمفي عقد النقل البحري و هنا تظهر لنا األهمية القانونية و العملية لهذا التحديد.
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الفصل الخامس :الخاتمه والنتائج والتوصيات
اوالً :الخاتمة.
من الصعب الوصول إلى خاتمة في موضوع يكشف كل يوم عن إشكاليات جديدة  ،تبحث لها عنإجابات ،
خاصة و أن ظاهرة االنفتاح على التحكيم في عقود النقل البحرية للبضائع واتساع أفاقهأضحت من أهم
ى االقليمي أو المستوى الموضوعي.
الظواهر القانونية المعاصرة سواء على المستو 
فعلى المستوى االقليمي شمل االعتراف بالتحكيم كنظام بديل لفض المنازعات كافة أفراد الجماعة الدوليةعلى
اختالف أنظمتها القانونية و أوضاعها االقتصادية  .بل نجد أن كافة دول العالم و بالرغم من اختالف
أنظمتها السياسية و االجتماعية و االقتصادية قد رأت في التحكيم النظام الذي يحقق العدالة.
أما على المستوى الموضوعي فنجد أنه بعد تغيير دور الدولة والتي أصبحت الدولة الشاحنة أو الناقلة أو
المجهزة ،فقد ازداد تدخل الدولة و أشخاصها المعنوية في مجال التجارة البحرية والنقل الدولي البحري
للبضائعاألمر الذي أدى الى نشأة الكثير و العديد من المنازعات في مجال النقل البحري  .و حرصا من كل
دولةعلى عدم مثولها أمام القضاء األجنبي نظ ار العتبارات سياسية و سيادية  ،فقد كان التحكيم البحري هو
القضاء البديل لحل مثل هذه المنازعاتو بالرغم من أن ارادة الدولة موجودة في التحكيم االقتصادي الدولي
اال أن الواقع يؤكد سيطرة ارادةاألطراف على حساب ارادة الدولة في هذا المجال  ،األمر الذي انعكس على
حرية أالطراف في تحديدالقواعد القانونية الواجبة التطبيق سواء من الناحية االجرائية أو الموضوعية.
و نظ ار الىتوسعوأزدهار التجارة الدولية و تطور النظام القانوني للنقل البحري للبضائع  ،ونظ ار للعمليات
المتشابكةو المعقدة التي تتم فيه و بين أطرافه معالغير  ،فإننا نجد أنه أصبح للتحكيم البحري مكانة كبيرة
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كوسيلةلحل المنازعات البحرية الدولية وقد تجلى ذلك أكثر في إنشاء مراكز للتحكيم متخصصة في هذا
المجال عبركل أقطار العالم  .
إنه ونظ ار للتطور الحاصل في مجال النقل البحري و تعدد وثائق النقل فمن البديهي أن نحدد ماهيةعقد
النقل البحري و نوعه و ذلك من أجل تحديد القواعد الواجبة التطبيق عليه  ،فيكون عقد النقلالبحري للبضائع
إما عقدا داخليا وطنياأوعقدادوليا و هذا هو الغالب  ،وقد تأتي الصفة الدولية لعقد النقلالبحري في غالب
األحيان من وقوع مينائي الشحن و التفريغ في دولتين مختلفتين  ،و عندها تطرح مسألةالقانون الواجب
التطبيق على هذا العقد  ،و التي يجب بشأنها الرجوع الى قواعد االسناد في دولة القاضي .و لهذا نجد أن
أغلب عقود النقل البحرية الدولية تحمل اتفاقات للتحكيم و ذلك تجنبا لتنازع القوانين و ألنارادة األطراف هي
التي تطبق في هذه الوسيلة لفض المنازعات.
إن االتفاقيات الدولية التي عنيت بالنقل البحري للبضائع قد حددت سلفا نطاق تطبيقها منحيث
دولية العقود  .فاتفاقية بروكسل و هامبورغ ال تطبقا اال على النقل الدولي  ،و بالتحديدعندما يكون ميناء
التفريغ والشحن يقعان في دولتين مختلفتين بغض النظر عن جنسية أطراف العقد أوجنسية السفينة  ،وبذلك
تكون قواعد موحدة للتطبيق على عقود النقل البحرية الدولية للبضائع .و نظ ار لصعوبات حل منازعات النقل
البحري الدولي للبضائع و الذي يحكمه منهج تنازع القوانين  ،يفضلأغلب المتعاملين في هذا المجال ادراج
اتفاق تحكيم لفض المنازعات الناشئة عن هذا العقد على التحكيمبطريقة فعالة وسريعة على يد اشخاص لهم
كفاءة و خبرة كبيرة سواء عن طريق تحكيم حر أو مؤسسي .و قد يتفق أطراف عقد النقل البحري على
التحكيم قبل حدوث أي خالف بينهم  ،ومن ثم يرد اتفاقهمفي شكل شرط أو بند من بنود العقد الذي ينظم
عالقتهم األصلية ) إما في مشارطة ايجار السفينة أو في سندالشحن أو عن طريق إحالة سند الشحن الى
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بنود مشارطة ايجار السفينة) شرط التحكيم باالحالة أوباالشارة (  ،أو قد يحرروناتفاق مستقال  ،يضمنونه
على احالة ما قد يثور بينهم بمناسبة عقد النقل البحري على التحكيم .كما يمكنهم ابرام عقد تحكيم أو
مشارطة تحكيم بعد نشأة النزاع بمناسبة عقد النقلالبحري و هذا هو اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري بكل
صورهالممكنة .من خالل ما سبق إتضحت لنا ماهية اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري أنه "  :اإلتفاق
الذي يتعهد بمقتضاه أطراف العالقة البحرية على عرض المنازعات التي نشأت أو ستنشأ مستقبال بمناسبة
عقد النقل البحري على التحكيم" و يترتب على هذا التعريف عدة نتائج أولها أن اتفاق التحكيم في عقد النقل
البحري سواء كان شرطا أممشارطة هو مستقل عن العقد األصلي) عقد النقل البحري ( بحيث ال يتأثر
ن وطني  ،مما يشكل مصدر ذاتيته و فعاليته.
ببطالنه ،وكذلك استقالله عنكل قانو 
اجرائية و يعتبر عقدكباقي
أما النقطة الثانية فكون اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري هو اتفاق ذو طبيعة 
العقود بحيث يلزم أن تتوفر لصحته شروط موضوعية وكذلك شروط شكلية ،هذه األخيرة تختلف حسبالنطام
القانوني الذي تأخذ به كل دولة.
أما عن شروطه الموضوعية فتتحدد أساسا بركن الرضى ومدى تأثيره على وجود اتفاق التحكيم في عقدالنقل
البحري وكيف تعاملت النظم القانونية المقارنة وكذلك أشهر األحكام القضائية مع هذا الموضوع  ،اذ أن
خصوصية المعامالت البحرية تجعل من إثبات هذا الركن من الصعوبة بما كان خاصة اذا كان شرط
التحكيموارد في سند الشحن أو بمشارطة إيجار السفينة ولم يكن المرسل إليه عالما بهذا الشرط ،ففي هذه
الحالةوارد في سند الشحن أو بمشارطة إيجار السفينة ولم يكن المرسل إليه عالما بهذا الشرط ،ففي هذه
الحالة تنوعت األراء القضائية بحيث اكتفت البعض منها بالقبول الضمني لشرط التحكيم البحري وألزمت
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أخرىالقبول الصريح والعلم اليقيني بهذا الشرطتنوعت األراء القضائية بحيث اكتفت البعض منها بالقبول
الضمني لشرط التحكيم البحري وألزمت أخرى.
تنوعت األراء القضائية بحيث اكتفت البعض منها بالقبول الضمني لشرط التحكيم البحري وألزمت أخرى
القبول الصريح والعلم اليقيني بهذا الشرطتنوعت األراء القضائية بحيث اكتفت البعض منها بالقبول الضمني
لشرط التحكيم البحري وألزمت أخرى القبول الصريح والعلم اليقيني بهذا الشرط وارد في سند الشحن أو
بمشارطة إيجار السفينة ولم يكن المرسل إليه عالما بهذا الشرط ،ففي هذه الحالةتنوعت األراء القضائية
بحيث اكتفت البعض منها بالقبول الضمني لشرط التحكيم البحري وألزمت أخرىالقبول الصريح والعلم اليقيني
بهذا الشرط.
أما عن محل هذا االتفاق فالقوانين المقارنة تفرض مبدأين في هذا الشأن  :األول و هو أن يكون موضوع
اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري محددا بما فيه الكفاية و الثاني هو قابلية محل اتفاق التحكيم في عقد
النقل البحري للتحكيم أي عدم مخالفة موضوعه للنظام العام .ويجب أيضا أن يكون التفاق التحكيم في عقد
النقل البحري سببا مشروعا بذلك يكون قد اكتملت فيهكل الشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون 
ثانياً :النتائج .
-1

مما الشك فيه ان انشاء آليات لتسوية المنازعات عن طريق التحكيم ,سيؤدي الى الحد من تكلفة

الجهازالقضائيعلىاالقتصادالوطنيكماسيساهمفيالتخفيفعنكاهلالقضاءواستثمارالوقتوالجهد.
-2

شاب قانون التجاره البحرية االردني الغموض في موضوع مسؤولية الناقل البحري  ،إذ ان مسؤولية

الناقلالبحريفيعقدالنقلتقتصرعلىوقتشحنالبضائعولحينتفريغها.
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-3

ن التجارة البحرية األردني  لم يحـدد المقصود بمصطلح الناقل والمرسل إليه في حين حددت
قانو 

قواعدهامبورغمعنىالناقلوالمرسلإليهليشملالوكالء،والتابعينالذينيعملونلحسابهم.
-4

ن التحكيم االردني الطعن في حكم التحكيم الفاصل في النزاع ،أما األحكام التي تصدرها
أجاز قانو 

هيئةالتحكيمأثناءسيرالخصومةفلميردنصفيهذاالقانونيجيزالطعنفيهابشكلمستقل 
-5

الطبيعة الخاصة لحكم التحكيم ال تعني أن يكون هذا الحكم بعيدا عن رقابة القضاء في جميع

األحوال ،فقدتظهر هذه الرقابةعند اللجوء إلى المحكمة المختصة بهدفتنفيذهذاالحكم تنفيذا جبريا للتأكد
منمراعاةالشروطالتيحددهاالقانونإلصدارأمربهذاالتنفيذ،أوبهدفالطعنفيالحكمللتأكدمنمدى
احترام القواعد القانونية ،سواء كانت متعلقة باتفاق التحكيم أم بحكم التحكيم وإجراءات صدوره ،مما يدعم
فاعليةالتحكيم،فالعالقةليستمنقطعةبينالتحكيموالقضاءألناللجوءإلىالتحكيمبهدفحسمالنزاعبعيدا
عنالقضاءاليعنياالستغناءالكاملعنهذاالقضاء،إنمايتماللجوءإليهفيجميعاألحوالالتيتستدعي
ذلك ،سواء بهدف استمرار إجراءات التحكيم بما يكفل إصدار الحكم الفاصل في النزاع كطلب إصدار أمر
بإحضار شاهد ،أم بهدف تنفيذ الحكم تنفي ًذا جبرًيا في حال تعذر التنفيذ االختياري ،أم بهدف الطعن في
الحكمإذاتوافرتأسبابذلك .
ثالثاً :التوصيات
-1نأملمنالمشرعاالردنيمعالجةأيخللبتوسيعالنطاقالزمنيوذلكمناللحظهالتياستلمبهاالناقل
البضائع واصبحت تحت مسؤوليته في ميناء الشحن الى ان يستلم المرسل اليه او من ينوب عنه البضائع
فعليا في ميناء الوصول حيث عالجت اتفاقية هامبرغ هذه المسأله بتوسيع النطاق الزمني لمسؤولية الناقل

88

البحري وحيث ان المملكه االردنية الهاشميه قد انظمت الى هذه االتفاقيه اصبح من الواجب معالجة هذا
الخللالتشريعي.
-2

تشجيع الجهات المختصه ،ذوي االختصاص والخبره فتح مراكز للتحكيم واقامة دورات متخصصه

حول موضوع التحكيم حتى يتسنى فسح المجال لالفراد لتثقيفهم وااللمام التام به بوصفه وسيلة من وسائل
فضالمنازعات.
-3

نأمل من المشرع االردني منح هيئة التحكيم سلطة إصدار حكم إضافي فاصل في الطلبات التي

أغفلتها،وذلكتحقيًقاللغايةمناللجوءإلىالتحكيمبالفصلفيجميعالطلباتالمتعلقةبالنزاع
-4

خلققنواتاتصالمعمراكزالتحكيمفيالدولالمجاورةلالستفادةمنتجاربهافيهذاالمجال ،

  -5نأملمن المشرع االردن تحديد المقصود من مصطلح الناقل والمرسل إليه ليتوائم مع بنود اتفاقية
هامبروغ 
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