َّ
لممحكـ
المسؤكلية القانكنية كالشرعية
في نظاـ التحكيـ السعكدم

إعذاد انًهُذس حضٍ بٍ عهً بٍ حضٍ انضمبف

ابريؿ َُِٖـ
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فهزس انًحخىٌبث
العنكاف

و .حضٍ عهً حضٍ انضمبف

الصفحة

فيرس المحتكيات

ُ

المقدمة

ّ

أسباب اختيار المكضكع

ّ

أىمية البحث

ْ

أىداؼ البحث

ْ

مشكمة البحث

ْ

منيج البحث

ْ

حدكد البحث

ْ

ىيكؿ البحث

ْ

َّ
المحكـ كأدكاره كطبيعة ميمتو
المبحث األكؿ :مف ىك

ٓ

المطمب األكؿ :تعريؼ المحكـ كقانكنية عممو

ٓ

الفرع األكؿ في المغة

ٓ

الفرع الثاني في الفقو

ٓ

َّ
المحكـ
الفرع الثالث مشركعية عمؿ

ٓ

َّ
المحكـ كمما قد يتشابو معو
المطمب الثاني :الفرؽ بيف

ٔ

الفرع األكؿ التمييز بيف المحكـ كالقاضي:

ٔ

الفرع الثاني التمييز بيف المحكـ كالمكفؽ:

ٔ

الفرع الثالث التمييز بيف المحكـ كالخبير:

ٕ

المح َّكـ كالككيؿ
الفرع الرابع التمييز بيف ي
المبحث الثاني :شركط المحكـ كتعيينو كحقكقو كالتزاماتو

ٖ

المطمب األكؿ :شركط المحكـ في النظاـ السعكدم

ٖ

المطمب الثاني :كيفية اختيار المحكـ

ٖ

المطمب الثالث :حقكؽ المحكـ

ٗ

المطمب الرابع :التزامات المحكـ

َُ

المبحث الثالث :المسؤكلية القانكنية لممحكـ كالمحكمة المختصة بنظرىا

ُِ

المطمب األكؿ :طبيعة عمؿ المحكـ

ُِ

المطمب الثاني :مسؤكليات المحكـ

ُْ

المطمب الثالث :المحكمة المختصة بنظر دعكل مسؤكلية المحكـ

ُٔ

ٕ
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المطمب الرابع تطبيؽ الجزاءات عمى المحكـ

ُٕ

الخاتمة

َِ

التكصيات

َِ

الخاتمة

ُِ

انًضؤونٍت انمبَىٍَت نهًح َّكى فً َظبو انخحكٍى انضعىدي

و .حضٍ عهً حضٍ انضمبف

المقدمة
الحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف .فإف مف الطبيعي في
الحياة كقكع المنازعات كالخصكمات بيف بني البشر في جميع عالقاتيـ كتعامالتيـ ،كليذا كجد القضاء
لمفصؿ فييا ،كلمنع الظمـ ،كرد الحقكؽ ألصحابيا ،كبجانب القضاء شرع التحكيـ الذم زادت الحاجة إليو في
العصر الحديث مع ثكرة االتصاالت كسيكلة ككثرة التعامالت كتعقدىا ،كسعي المتعامميف إلى إنياء أم
إشكاؿ أك خالؼ بأسرع كقت ،كبشكؿ يحفظ أسرارىـ؛ كعمى يد أناس مف ذكم الخبرة كاالختصاص في ىذه
النزاعات.
كيعكد التحكيـ ككسيمة لفض النزاعات منذ قياـ المجتمعات البشرية  ،كقد أرشد اإلسالـ إلى اعتماد التحكيـ
في جكانب أحجمت كثير مف األنظمة الحديثة عف مد سمطة التحكيـ إلييا  ،فقد حثت الشريعة اإلسالمية
عمى التحكيـ ،قاؿ تعالى " وإٌ خفخى شمبق بٍُهًب فببعثىا حكًب يٍ أههه وحكًب يٍ أهههب إٌ ٌزٌذا إصالحب
1

ٌىفك هللا بٍُهًب "

كقد اىتمت المممكة العربية السعكدية أشد اإلىتماـ بالتحكيـ فأصدرت نظاـ لمتحكيـ ك مف ثـ تـ تعديمو
لمكاكبة التغييرات ك أحدث ما كصمت إليو القكانيف الدكلية في ىذا المجاؿ حتى ال تككف معزكلة عف ىذا
العالـ كتكاكب أم تطكر مفيد ك نافع دكف أف يككف ذلؾ عمى حساب قكانينيا ك شريعتيا اإلسالمية السمحة.

َّ
المحكـ ،فيك يعتمي مرك از قانكنيا خاصا تدكر حكلو خصكمة التحكيـ ،
ك أىـ ركيزة في العممية التحكيمية ىك
فبقبكلو ميمة التحكيـ تنشأ رابطة قانكنية مع أطراؼ العممية التحكيمية ،كبقدر ميارة ك دقة المحكـ تككف
ىنا بشخصو،
سالمة إجراءات التحكيـ ك صحة الحكـ الصادر ،بؿ إف العممية التحكيمية برمتيا تبقى ر ن
فالمكانة التي حضي بيا المحكـ في نظاـ التحكيـ باتت تضاىي القاضي في النظاـ القضائي بؿ قد تفكقو

َّ
المحكـ في كثير مف األحياف يككف لو اإللزاـ القانكني ،كلكف رغـ ذلؾ فإف
في بعض األنظمة ،حيث إف قرار
َّ
المحكـ يختمؼ عف القاضي حيث نجد أف القاضي يعيف مف كلي األمر كفؽ شركط معينة  ،ككفؽ نظاـ
معيف جرل بو العرؼ كالقانكف  ،أما المحكـ يتكلى التحكيـ بناءا عمى رغبة األطراؼ الذيف يمنحكنو ك
يخكلكنو بالسمطات ك الصالحيات التي تساعده في ادارة العممية التحكيمية ،ك ىذا فرؽ أساسي بيف القاضي

َّ
ك
المحكـ.

أسباب اختيار المكضكع
ُ.

بياف أىمية التحكيـ كازدياد الحاجة كانتشاره مؤخرا.

ِ.

إظيار دقة المسؤكلية الشرعية كالقانكنية لممحكـ في نظاـ التحكيـ السعكدم.

1
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ّ.

رغبة منا في الغكص إلزالة التردد كالخكؼ لدل المتنازعيف في االلتجاء لمتحكيـ لتسكية المنازعات

ُ.

َّ
المحكـ ىك العامؿ الرئيسي في المنظكمة التحكيمية.

ِ.

طبيعة كمركز كمسؤكلية كسمطات المحكـ تتكقؼ كترتيف عمى شخص المحكـ.

كغامض فييا ،كاإلجابة عمى ِّ
و
كؿ التساؤالت المطركحة.
بإجالء كؿ يمشكؿ
أىمية البحث

ّ.

بياف الثقؿ كالمركز القانكني لممحكـ لـ يحظى بالعناية كاالىتماـ الكافي مف قبؿ تشريعات التحكيـ.

أىداؼ البحث
ُ.
ِ.
ّ.

َّ
المحكـ ككؿ ما يتعمؽ بو كمركزه القانكني كالشرعي كطرؽ اختياره مف قبؿ األطراؼ.
معرفة
َّ
المحكـ بأطراؼ العممية التحكيمية.
بياف عالقة

َّ
لممحكـ كتممس المكاضع التي تحتاج إلى تدخؿ
بياف اكجو القصكر التنظيمية لممركز القانكني

تشريعي لممساىمة في االرتقاء كتأىيؿ المحكميف.
مشكمة البحث

َّ
لممحكـ مف ثقؿ قانكني في العممية التحكيمية لذلؾ تظير عدة تساؤالت جديرة بالطرح كالبحث ليا
نظ ار لما
عف إجابات شافية:

ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
أخطائو؟
ٓ.
ٔ.

َّ
المحكـ ،كما ىك مركزه القانكني؟
مف ىك

َّ
المحكـ كقيكد سمطاتو؟
ما ىي حدكد

َّ
المحكـ؟
ما ىي كاجبات كحقكؽ

معرفة أصؿ كأنكاع كمسؤكلية كالتزاـ المح َّكـ تجاه أطراؼ النزاع كالى أم مدل يسأؿ المحكـ عف

َّ
المحكـ كالقاضي كالمصمح كالكسيط كالككيؿ كالخبير.
ما ىي أكجو االختالؼ بيف

َّ
المحكـ؟
معرفة المحكمة المختصة بنظر مسؤكلية

منيج البحث
منيج ىذه الدراسة إستقرائي تحميمي ،بالرجكع إلى نظاـ التحكيـ السعكدم كالئحتو التنفيذية ،كقكاعد كأحكاـ
بعض التشريعات كاالتفاقات الدكلية ،كبعض المؤلفات في ىذا المجاؿ ،لمكقكؼ عمى ما كتب حكؿ مسئكلية

َّ
المحكـ كمف ثـ تحميؿ ىذه المعمكمات كالمقارنة بينيا كبيف نظاـ التحكيـ السعكدم.
حدكد البحث

حدكد ىذه الدراسة مكضكعية فقط ،ما كرد في نظاـ التحكيـ السعكدم كالئحتو التنفيذية ،كبعض التشريعات
الدكلية.
ىيكؿ البحث
●
َّ
المحكـ كأدكاره كطبيعة ميمتو.
المبحث األكؿ :مف ىك

انًضؤونٍت انمبَىٍَت نهًح َّكى فً َظبو انخحكٍى انضعىدي

●
●

و .حضٍ عهً حضٍ انضمبف

َّ
المحكـ ككيفية تعيينو كالتزاماتو.
المبحث الثاني :الشركط الكاجب تكفرىا في

َّ
لممحكـ ،كالمحكمة المختصة بنظرىا.
المبحث الثالث :المسؤكلية القانكنية كالشرعية

●

َّ
المحكـ.
المبحث الرابع :تطبيؽ الجزاءات عمى

●

الخاتمة.

●

النتائج كالتكصيات.

●

المراجع.

المبحث األكؿ

َّ
المحكـ كأدكاره كطبيعة ميمتو
مف ىك

َّ
ِّ
لممحكـ اختصاصات
المتميزة قد أعطىت
عند الحديث عف ماىية ككينكنة التحكيـ  ،نجد أف طبيعةى التحكيـ
و
إلعماؿ أريًو ك ً
ً
مناسبا كصكالن ِّ
كعندئذ فرض مبدأ حصانة
لحؿ النزاع،
العمؿ بما يراه
رحبا
ن
كاسعة ،كمجاالن ن
و
َّ
كيؤثر
أمر يضر باألطراؼ،
المحكـ المطمىقة،
كعدـ تقرير مسؤكليتو عف األفعاؿ التي يرتكبيا بسكء نية  -ه
ي
ي
ً
َّ
لممحكـ كإنساف ،باإلضافة
انعداـ الضمير ،كجمكح الدكافع الداخمية
خصكصا في حالة
عمى مراكزىـ الماليَّة،
ن
َّ
كنظر
نا
األشخاص كالدك يؿ؛ ألجؿ ذلؾ،
عات ماليةه كبيرة كميمة ،أط ارفييا
إلى أف
المحكـ تيعرض عميو مناز ه
ي
ات ،ككث ًرة المعامالت التجارية اليائمة ،ك ً
لمتطكر ً
م التصدم
ازدياد المجكء إلى التحكيـ أصبح مف الضركر ِّ
ِ

َّ
و
إليجاد ًك و
المحكـ.
كعادؿ ألحكاـ كقكاعد مسؤكلية
ياف متكازف

المطمب األكؿ :تعريؼ المحكـ كقانكنية عممو
الفرع األكؿ في المغة:

َّ
المحكـ بتشديد الكاؼ كفتحيا ىك الحكـ كالفاصؿ ،كتحكـ في األمر حكـ فيو ،كفصؿ فيو برأم نفسو مف
غير أف يبرز كجيا لمحكـ ،كتصرؼ فيو كفؽ مشيئتو ،كحكـ حكمو كاله كجعمو حكما.

ّ

الفرع الثاني في الفقو:
ىك الشخص الذم يعيد إليو بفض النزاعات بيف طرفيف أك أكثر ،كيككف لو نظر النزاع كاالشتراؾ في
المداكلة بصكت معدكد ،كفي إصدار الحكـ كالتكقيع عميو.

ْ

2

(عبد الحميد االحدب ََِّ،ـ ،التحكيـ الدكلي ،الكتاب الثالث ،طْ ،بيركت)
3

(المحيط معجـ المغة العربية ،أػديب المجمي كأخركف ،بيركت ُْٗٗـ ،ـ /ُ/طِ ،ص)ُْٕ.
4

(د .يحًذ حضٍ حبيذَ ،ظبو انخحكٍى انحذٌث ،دار انُهضت انعزبٍت ،انمبهزة2002 ،و ،ط ،1ص.)12
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َّ
تحرم الدقة في
كمما تقدـ يالحظ أف
المحكـ ىك العمكد الفقرم كحجر الزاكية في عمميَّة التحكيـ ،كبقدر ِّ
ميمتو عمى ً و
المحكـ ،كبقدر ً
َّ
تككف سالمة التحكيـ كعدالتو.
اختيار
قيامو بأداء َّ
أكمؿ كجو ،ي
َّ
حاكما برضاىما؛ لمفصؿ في خصكماتيما
المحكـ ىك الشخص الذم يتَّخذه الخصماف
لذلؾ يمكف القكؿ بأف
ن
كدعكاىما عمى الكجو الشرعي.

َّ
المحكـ
الفرع الثالث مشركعية عمؿ
جاء في سكرة النساء اآلية (ّٓ) مشرعا لعمؿ المحكـ كمقر ار لما كاف سائدا عند العرب في الجاىمية ،قاؿ
ص ىال نحا ييكفِّ ً
ؽ
ىىمًيىا إًف يي ًر ى
تعالى(  :ىكًا ٍف ًخ ٍفتي ٍـ ًشقى ى
ىىمً ًو ىك ىح ىك نما ِّم ٍف أ ٍ
اؽ ىب ٍينً ًي ىما فى ٍاب ىعثيكا ىح ىك نما ِّم ٍف أ ٍ
يدا إً ٍ
ى
ۗ
ً
َّ
َّ
ير ).يتبيف مف اآلية الكريمة كغيرىا مف اآليات كاألحاديث النبكية
يما ىخبً نا
الموي ىب ٍي ىنيي ىما إً َّف الموى ىك ى
اف ىعم ن
الكريمة ،كما عمؿ بو الصحابة كاجماع األمة في شؤكف حياتيـ عمى جكاز عمؿ المحكـ.
َّ
المحكـ كمما قد يتشابو معو
المطمب الثاني :الفرؽ بيف

َّ
المحكـ كبيف مف يمارسكف أعماال بديمة عف التحكيـ في حؿ الخالفات
في ىذا المطمب سيتـ التفريؽ بيف
كاإلشكاالت مثؿ :القاضي ،الخبير ،المكفؽ ،كالمصمح ،كالكسيط ،كغيرىا.
الفرع األكؿ التمييز بيف المحكـ كالقاضي:
●
َّ
المحكـ شخص عادم ،كالية الفصؿ في النزاع بمكجب اتفاؽ األطراؼ ،كسمطة قيامو بيذه الميمة
ىك قانكف الدكلة التي سمحت بالتحكيـ ،كاتفاؽ األطراؼ عميو ،البد فيو مف رضا الخصميف عمى خالؼ
مكلى مف قبؿ األماـ لمفصؿ بيف المتنازعيف إذا تحاكما إليو كلك مف غير رضاىما.
القاضي ،ألف القاضي ٌ

ٓ

ٔ

أما القاضي فمكظؼ عاـ ،لو كالية قضائية مستمرة ،فيك يمثؿ الدكلة أثناء ممارستو لميمتو.
حكى
●
َّ
َّ
المحكميف كال ينفذ عمى غيرىـ إال برضى المحككـ عميو
المحكـ ال يمزـ تنفيذه إال عمى الخصكـ
ٕ

أما حكـ القاضي فإنو حجة في حؽ الناس جميعا .
ن

●

البد أف يككف المحكـ مؤىال لمتصرفات القانكنية ،كال يشترط فيو أف يككف حامال لمؤىال قانكنيا إال

إذا كاف فردا أك رئيس لييئة التحكيـ (حسب نظاـ التحكيـ السعكدم) ،كما أنو ال يمكف سمطة تكجيو أكامر

َّ
المحكـ بأعماؿ قانكف نحدد ما
لمسمطات العامة ،كذلؾ سمطتو مقيدة بما ىك كارد في اتفاؽ التحكيـ ،كال يمتزـ
لـ يتفؽ الخصكـ عمى غير ذلؾ  ،كما ال يجكز الطعف في حكـ التحكيـ إال برفع دعكل بطالف أماـ المحكمة
المختصة أصال بنظر النزاع .بخالؼ القاضي الذم تشترط فيو كثير مف الشركط التي ال يمكف تجاكزىا مف
5

(د .أبى انعال انًُز ،د .أحًذ لضًج انجذاوي ،انًحكًىٌ ،دراصت ححهٍهٍت إلعذاد انًحكى ،يزكز ححكٍى حمىق عٍٍ شًش ،دار انًجذ ،انمبهزة،2002 ،
ص.)60
6

(د .يحً انذٌٍ إصًبعٍم عهى انذٌٍ ،يُصت انخحكٍى انخجبري انذونً ،ج ،1انُضز انذهبً ،انمبهزة ،1890 ،ص.)10
2
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حيث(السف ،الجنسية ،الجنس ،المؤىؿ القانكني ،سمطة تكجيو األكامر ،تطبيؽ قانكف الدكلة ،ممزـ بتطبيؽ
ٖ

قانكف اإلجراءات ،كما يجكز الطعف في حكمو إلى المحاكـ األعمى).
●
َّ
لممحكـ النظر في الحدكد كالقصاص كالدية بخالؼ القاضي.
ال يجكز

َّ
المحكـ عمى كلي أك كصي الصغير بما فيو ضرر عمى الصغير بخالؼ القاضي.
ال يصح حكـ

●

َّ
المحكـ إذا اتفقكا عمى ذلؾ بخالؼ القاضي.
يممؾ الخصكـ عزؿ

●

ٗ

الفرع الثاني التمييز بيف المحكـ كالمكفؽ:
●
المكفؽ ىك شخص يختاره األطراؼ بحض إرادتيـ ،يسعى لمتقريب بيف األطراؼ المتنازعة ،لمكصكؿ
َُ

الى صمح أك تسكية لمنزاع بينيما.
●
أما المحكـ فيك شخص يتـ اختياره بكاسطة األطراؼ أك المحكمة المختصة ،ليفصؿ في النزاع بقرار
ممزـ ألطرافو.
●
يتـ إمالء الحمكؿ المرغكبة عمى المكفؽ مف قبؿ أطراؼ النزاع ،كىذا ما ال يحدث لممحكـ الذم
يطابؽ مسمؾ القاضي في اإلجراءات كيمتزـ بقيكد ال يمتزـ بيا المكفؽ.
●

ُُ

قرار المكفؽ ال يخضع لرقابة أك طعف ،بينما قرار المحكـ قابؿ لمطعف فيو بالبطالف.

ُِ

الفرع الثالث التمييز بيف المحكـ كالخبير:
●
تنحصر الخبرة في إعطاء مجرد رأم فني مف قبؿ الخبير في مسألة معينة قد تككف طبية أك ىندسية
أك مصرفية أك غيرىا مف الفنكف كالعمكـ األخرل

ُّ

.

9

( د .عادؿ محمد خير ،حصانة المحكميف ،دار النيضة العربية ،القاىرة ُٕٗٗـ ،صِٔ)
8

( ابٍ عببذٌٍ  ،حبشٍت رد انًحخبر عهى انذر انًخخبر ،ححمٍك عبدل أحًذ وعهً يحًذ يعىض ،انزٌبض ،دار عبنى انكخب) 116/ 1423،9، ،
10

(د .عبدل يحًذ خٍز ،حصبَت انًحكًٍٍ ،دار انُهضت انعزبٍت ،انمبهزة1882 ،و ،ص.)62
11

(د .ىدل محمد مجدم عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ كحدكد سمطاتو ،رسالة دكتكراه ،كمية حقكؽ جامعة
القاىرةُٕٗٗ ،ـ ،ص ِٔ).
12

(نفس المصدر السابؽ ،ص ّٕ).
13

(التحكيـ بيف الشريعة كالقانكف ،عامر رحيـ ،ص ّٔ).

انًضؤونٍت انمبَىٍَت نهًح َّكى فً َظبو انخحكٍى انضعىدي

●

و .حضٍ عهً حضٍ انضمبف

كالخبير ال يكمؼ إال بمجرد إبداء الرأم في مسألة تتطمب خبرة معينة ،كليس لرأيو قكة إلزامية حيث
ُْ

يبقى لمجية التي طمبت إجراء الخبرة األخذ بو أك إىمالو.
●
َّ
المحكـ فإنو يقكـ بكظيفة القضاء كالحكـ الصادر عنو تصبح لو بعد صدكر األمر بتنفيذه قكة
أـ
ُٓ

األحكاـ الصادرة مف القضاء.

كخالصة القكؿ إف لمخبير رأم استشارم فقط كغير ممزـ لمخصكـ ك ال القاضي ك غير مقيد بإجراءات ك
مكاعيد مقرره قانكنا ،بينما المحكـ مقيدا باألكقات ك الميؿ ك اإلجراءات المقررة في قانكف التحكيـ.

المح َّكـ كالككيؿ
الفرع الرابع التمييز بيف ي
●
َّ
المحكـ عف الككيؿ ،فالككيؿ يستمد سمطاتو مف مككمو ،كاذا خرج عف حدكد ككالتو فإف
يختمؼ
تصرفو باطؿ.
●
َّ
المحكـ فإنو يعمؿ عمى نحك مستقؿ عف الخصكـ  ،فإذا تـ االتفاؽ عمى التحكيـ تصبح لو صفة
أما
ُٔ

القاضي كال يحؽ لمخصكـ التدخؿ في عممو  ،بؿ إف حكمو
ممزما ليـ.
يصبح ن

َّ
المحكـ فال يعمؿ لحساب
كالككيؿ يعمؿ لحساب مككمو كيمتزـ بتعميماتو كيدافع عف مصالحو  ،أما

●

ُٕ

مف اختاره كال يمتزـ بتعميماتو  ،بؿ يسعى في تحقيؽ العدؿ ك االنصاؼ.

المبحث الثاني
شركط المحكـ كتعيينو كحقكقو كالتزاماتو
اتفؽ المشرعكف كفقياء القانكف كمراكز التحكيـ عمى شركط كجكبية البد مف تكفرىا في المحكـ ،كما أف ىناؾ
شركط مترككة لتقدير طرفي العممية التحكيمية.
المطمب األكؿ :شركط المحكـ في النظاـ السعكدم

َّ
المحكـ التي كردت في نظاـ التحكيـ السعكدم المادة الرابعة عشرة كالئحتو التنفيذية كيشترط في
شركط
َّ
المحكـ :

14

المصدر (نفس المصدر السابؽ).
15

(

التحكيـ االختيار كاإلجبارم .صِٗ)

16

التحكيم االختيار واإلجباري  .ص .13
12

مفهوم التحكيم  .ص 62

انًضؤونٍت انمبَىٍَت نهًح َّكى فً َظبو انخحكٍى انضعىدي

●

و .حضٍ عهً حضٍ انضمبف

َّ
المحكـ كماؿ األىمية ألنو مخكؿ بالفصؿ بيف المتنازعيف عمى
أف يككف كامؿ األىمية :يشترط في

نحك عادؿ ،كمثؿ ىذا الميمة تتطمب كماال في العقؿ كاإلدراؾ ،أك قاص ار أك محجك ار عميو أك سبؽ الحكـ
عميو في جريمة مخمة بالشرؼ.
●
َّ
المحكـ كىك الفصؿ بيف المتنازعيف
أف يككف حسف السيرة كالسمكؾ :ىذا الشرط يقتضيو طبيعة عمؿ
َّ
فالمحكـ يجمس مجمس القضاء كبالتالي يجب
بعيدا عف الميكؿ كالرغبات كاألىكاء.
عمى نحك عادؿ كمنصؼ ن
َّ
المحكـ حسف
أال تمس سمعتو كتصرفاتو ما يخؿ بيا كال يصدر عنو ما يطعف في نزاىتو كحياده كاذا كاف
السيرة كالسمكؾ فإف ذلؾ ادعى إلى اطمئناف المتحاكميف لحكمو ،ألنو سيككف في مأمف مف التأثير عمى
كبالتالي ال يتحيز ألم طرؼ مف أطراؼ النزاع أثناء العممية التحكيمية.
●
الدراية بالقكاعد الشرعية كالنظامية لرئيس ىيئة التحكيـ كلممحكـ الفرد :يجب أف يككف المحكـ
حاصال عمى األقؿ عمى شيادة جامعية في العمكـ الشرعية أك النظامية ،كاذا كانت هٍئت التحكيـ مككنة مف
أكثر مف محكـ فيكتفى بتكافر ىذا الشرط في رئيسيا.
●
أال يككف لممحكـ مصمحة في النزاع :حسب ما كرد في المادة السادسة عشر مف نظاـ التحكيـ
السعكدم يجب أال يككف لممحكـ مصمحة في النزاع ،كعميو منذ تعيينو كطكاؿ إجراءات التحكيـ أف يصرح
كتابة لطرفي التحكيـ بكؿ الظركؼ التي مف شأنيا أف تيثير شكككا ليا ما يسكغيا حكؿ حياده كاستقاللو ،إال
ُٖ

إذا كاف قد سبؽ لو أف أحاطيما عمما بيا .ك خالصة القكؿ يجب عمى المحكـ االلتزاـ بالحياد ك االستقالؿ
ك عميو تكفير مناخ مالئـ لمتحكيـ بعدؿ ك إنصاؼ .ك نالحظ أف النظاـ السعكدم الجديد لـ يتطرؽ الى
جنس أك جنسية المحكـ كشأف بقية القكانيف التحكيمية.
المطمب الثاني
كيفية اختيار المحكـ
األصؿ في التحكيـ ىك مطمؽ الحرية ألطراؼ النزاع في اختيار محكمييـ كيستكم أف يتـ االتفاؽ عمى

َّ
المحكـ في صمب عقد التحكيـ شرطنا كاف  ،أـ مشارطة  ،أك يتـ في اتفاؽ مستقؿ كيستكم أف يككف
شخص
ُٗ

ىذا االتفاؽ المستقؿ سابقنا لعقد التحكيـ أك الحقا لو.
َّ
المحكميف ،كما منح
كقد منح نظاـ التحكيـ السعكدم كالئحتو التنفيذية أطراؼ النزاع حؽ اختيار كتعييف
الجية المختصة أصال بنظر النزاع ىذا الحؽ ،إذا لـ يتفؽ األطراؼ عمى ذلؾ ،أك إذا رفض أحدىـ تعييف

َّ
َّ
المحكميف عف العمؿ ،أك اعتزلو ،أك قاـ بو مانع مف مباشرة
المحكـ الذم ينفرد بتعيينو ،أك امتنع أحد
َّ
َّ
المحكميف
المحكـ أك
التحكيـ ،أك عزؿ عنو .كىذا يعني أف ىناؾ طريقتيف يتـ مف خالليما تعييف
19

(قانكف التحكيـ السعكدم ،المادة السادسة عشر).
18

(التحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية ،ص ُِٔ ،التحكيـ االختيارم كاإلجبارم ص( ّْ

انًضؤونٍت انمبَىٍَت نهًح َّكى فً َظبو انخحكٍى انضعىدي

و .حضٍ عهً حضٍ انضمبف

كفقنا لنظاـ التحكيـ السعكدم كىما:
أكال :أف يتـ التعييف مف قبؿ أطراؼ النزاع أنفسيـ كىذا ىك األصؿ كقد كرد ىذا األصؿ في المادة الخامسة
عشرة مف نظاـ التحكيـ السعكدم التي تنص عمى أف:
ُ-

لطرفي التحكيـ االتفاؽ عمى اختبار المحكميف ،فإذا لـ يتفقا اتبع ما يأتي:

أ  -إذا كانت ىيئة التحكيـ مشكمة مف محكـ كاحد تكلت المحكمة المختصة اختباره.
ب  -إذا كانت ىيئة التحكيـ مشكمة مف ثالثة محكميف اختار كؿ طرؼ محكما عنو ،ثـ يتفؽ المحكماف
طمبا
عمى اختيار المحكـ الثالث ،فإذا لـ يعيف أحد الطرفيف محكمو خالؿ خمسة عشر يكما التالية لتسممو ن
بذلؾ مف الطرؼ اآلخر ،أك إذا لـ يتفؽ المحكماف المعيناف عمى اختيار المحكـ الثالث خالؿ خمسة عشر

يكما التالية لتاريخ تعيف آخرىما ،تكلت المحكمة المختصة اختياره بناءا عمى طمب مف ييمو التعجيؿ ،كذلؾ
خالؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ تقديـ الطمب ،ك يككف لممحكـ الذم اختاره المحكماف المعيناف ،أك الذم
اختارتو المحكمة المختصة رئاسة ىيئة التحكيـ ،كتسرم ىذه األحكاـ في حالة تشكيؿ ىيئة التحكيـ مف أكثر
مف ثالثة محكميف.
ِ-

إذا لـ يتفؽ طرفا التحكيـ عمى إجراءات اختيار المحكميف ،أك خالفو أحد الطرفيف ،أك لـ يتفؽ

المحكماف المعيناف عمى أمر مما يمزـ اتفاقيما عميو ،أك إذا تخمؼ الغير عف أداء ما عيد بو إليو في ىذا
الشأف ،تكلت المحكمة المختصة ،بناء عمى طمب مف ييمو التعجيؿ القياـ باإلجراء ،أك بالعمؿ المطمكب ،ما
لـ ينص في االتفاؽ عمى كيفية أخرل إلتماـ ىذا اإلجراء أك العمؿ.
ّ-

تراعي المحكمة المختصة في المحكـ الذم تختاره الشركط التي نص عمييا اتفاؽ الطرفيف ،كتمؾ

الشركط التي يتطمبيا ىذا النظاـ ،كتيصدر قرارىا باختيار المحكـ خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ تقديـ الطمب.
مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ المادتيف (التاسعة كاألربعيف) ك (الخمسكف) مف ىذا النظاـ ،يككف قرار
ْ-
المحكمة المختصة بتعييف المحكـ كفقنا لمفقرتيف (ُ كِ) مف ىذه المادة غير قابؿ لمطعف فييا مستقبال بأم
طريؽ مف طرؽ الطعف.
المطمب الثالث :حقكؽ المحكـ

ً
السمطة
مف أبرز آثار العقكد عمى أطرافو الحقكؽ كالكاجبات كمف ىذه العقكد ،عقد التحكيـ الذم استمد
ً
الرسمية مف نظاـ التحكيـ الذم أعطى لممحكـ حقكقا ميمة تسير متكازية مع ما عميو مف كاجبات كما لديو
مف سمطات ،سكاء أكاف مصدرىا العقد أـ النظاـ .كفي ىذا المبحث نتحدث بإيجاز عما لمحكـ مف حقكؽ
منيا:
●
َّ
المحكـ حرية االعتذار عف التحكيـ قبؿ بدئو ،كذلؾ ألف التحكيـ – في أصمو – مف
مف أكؿ حقكؽ
َّ
المحكـ التراجع عف التحكيـ بعد العقد كقبؿ البدء في التحكيـ.
العقكد الجائزة ،كعمى ىذا فإف مف حؽ

انًضؤونٍت انمبَىٍَت نهًح َّكى فً َظبو انخحكٍى انضعىدي

●

و .حضٍ عهً حضٍ انضمبف

َّ
المحكـ الحصكؿ عمى أجرة نتيجة عممو ،كلو المصركفات التي أنفقيا ،كىذه األجرة قد
كمف حقكؽ

تحدد في اتفاؽ التحكيـ ،أك في اتفاؽ مستقؿ ،أك تككف في جدكؿ معركؼ محدد لدل بعض مراكز التحكيـ،
َِ

كاذا لـ يتـ االتفاؽ عمييا جاز الرفع لممحكمة المختصة لمحكـ بيا.
●
َّ
المحكـ أف يعامؿ في الجمسة معاممة شبيية بالقاضي مف حيث احتراـ الجمسة التي
مف حقكؽ
يرأسيا ،كأف يتأدب الخصكـ أمامو بآداب التقاضي.
●
َّ
المحكـ االستمرار في النظر في القضية حتى نيايتيا  ،كعدـ جكاز عزلو إال باتفاؽ
مف حؽ
ُِ

جميعا.
الخصكـ
ن
●
َّ
المحكـ أف ال يؤاخذ إذا تنحى عف التحكيـ بعذر.
مف حقكؽ
●
المطمب الرابع التزامات المحكـ
أكصت معظـ التشريعات عمى مف يتكلى التحكيـ بعض االلتزامات التي ال يجكز لو مخالفتيا بنص النظاـ
أك باتفاؽ األطراؼ:
أكال االلتزامات النظامية:
أف أنظمة التحكيـ تحدثت عف التزامات المحكـ كمف ذلؾ ما يمي:
●
عند ما يتكجو األطراؼ إلى محكـ ليحكمكه  ،فأكؿ ما يجب عميو قبؿ مكافقتو أف يراجع نفسو ،
كيتفحص ظركفو المحيطة بو  ،فينظر لكقتو  ،كأعمالو ،كينظر ىؿ لو القدرة عمى حؿ النزاع عمى الكجو
ِِ

المطمكب دكف إخالؿ بالتزاماتو ككاجباتو.
●
َّ
المحكـ أف يتحقؽ مف نطاؽ عممو قبؿ البدء في الفصؿ في النزاع ،فعميو التأكد مف
يجب عمى
مكضكع النزاع الذم سيفصؿ فيو ،كأنو ىك المبيف في كثيقة التحكيـ ،كأنو ال يتعمؽ بالمسائؿ التي ال يجكز
ِّ

حميا بالتحكيـ ،كال يتعمؽ بالنظاـ العاـ ،فقد نص نظاـ التحكيـ

عمى أنو ال يجكز التحكيـ في المسائؿ التي

ال يجكز الصمح فييا  ،ككؿ ما ىك متعمؽ بالنظاـ العاـ  ،كما أنو يجب عميو التأكد مف صفة أطراؼ النزاع

20

ُ المادة (ِْ) مف نظاـ التحكيـ السعكدم الجديد.
21

انًبدة ( )2/19مف نظاـ التحكيـ السعكدم الجديد
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مكسكعة التحكيـ  ،عبدالحميد األحدب  ،دار المعارؼ ِْٓ ،
23

المادة (ِ) مف نظاـ التحكيـ السعكدم

انًضؤونٍت انمبَىٍَت نهًح َّكى فً َظبو انخحكٍى انضعىدي
ِْ

 ،كمف تكافر أىميتيـ،

و .حضٍ عهً حضٍ انضمبف

فإذا ما تبيف لو أف أحدىـ ناقص األىمية أك عديميا كجب عميو االمتناع عف النظر

في النزاع لحيف تصحيح الكضع
●

َّ
المحكـ أف يصدر مكافقتو لألطراؼ عمى قبكلو ميمة التحكيـ
يجب عمى

ِٓ

 ،فمجرد تسميتو مف

مختار إال إذا أصدر مكافقتو.
نا
مرشحا  ،كال يصبح
مختار  ،كانما يعتبر
نا
المحتكميف ال يعتبر
ن
●
االلتزاـ بالحياد كعدـ االنحياز احتراـ مبدأ المكاجية  ،كالمساكاة بيف األطراؼ ،حؽ الدفع  ،حؽ
ِٔ

اإلثبات ،حؽ المرافعة

كىذا التزاـ يشمؿ كؿ ما مف شأنو تحقيؽ العدالة لمخصكـ  ،كالمساكاة  ،كقد قرر

نظاـ التحكيـ السعكدم ىذا األصؿ فجاء في المكاد (ِٕ)ّّ-عمى أنو يتعيف عمى ىيئة التحكيـ تمكيف كؿ
محكتـ مف تقديـ مالحظاتو  ،كدفكعو  ،شفاىة أك كتابة بالقدر المناسب  ،كفي المكاعيد المحددة.
●
َّ
َّ
المحكميف فإنو يجب عمييـ أف يبدأكا عمميـ كىك الفصؿ في النزاع كفقنا
المحكـ أك
عندما يتـ تعييف
ِٕ

لمقكاعد كاإلجراءات التي يحددىا نظاـ التحكيـ

 ،فيك في ىذا الخصكص قاضي يتـ تعيينو باتفاؽ األطراؼ

كيمارس عممو بعد ذلؾ كفقنا لنظاـ التحكيـ  ،فيك مقيد بما في نظاـ التحكيـ مف إجراءات كال يخضع إال
لرقابة الجية المختصة أصال بالفصؿ في النزاع التي ىي بدكرىا تقرر ما إذا كاف تجاكز الصالحيات التي
منحيا لو نظاـ التحكيـ أـ ال ( ِ) ، .كىذا ما أكدتو المادة التاسعة كالثالثكف مف الالئحة التنفيذية فنصت

َّ
المحكميف يصدركف ق ارراتيـ غير مقيديف باإلجراءات النظامية عدا ما نص عميو في نظاـ التحكيـ
عمى أف
كالئحتو التنفيذية .
●
تحديد ميعاد الجمسة بعد إخطار ىيئة التحكيـ بقرار اعتماد كثيقة التحكيـ ،كتجتمع ىيئة التحكيـ
كتحدد ميعاد أكؿ جمسة مف جمسات الفصؿ في النزاع ،كتبمغ الخصكـ بو.
●
َّ
المحكـ التقيد بالميؿ المحددة إلنجاز التحكيـ،
التقيد بالمدة المحددة إلصدار الحكـ ،فيجب عمى
كاصدار الحكـ قبؿ نياية المدة ،كىذا ما نصت عميو المادة األربعكف مف النظاـ ،فنصت عمى أنو يجب
الحكـ في النزاع في الميعاد المحدد في كثيقة التحكيـ ما لـ يتفؽ عمى تمديده .كاذا لـ يصدر حكمو خالؿ
المدة المحددة.
●
االلتزاـ بسرية الجمسات فإف األصؿ في الجمسات السرية.
24

المادة (َُ) مف نظاـ التحكيـ السعكدم
25

المادة (ُٓ) مف نظاـ التحكيـ السعكدم
26

المكاد (ِٕ الى ّّ) مف نظاـ التحكيـ السعكدم
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المادة (ِٓ) مف نظاـ التحكيـ السعكدم

انًضؤونٍت انمبَىٍَت نهًح َّكى فً َظبو انخحكٍى انضعىدي

●

و .حضٍ عهً حضٍ انضمبف

االلتزاـ بالمغة العربية :يجرم التحكيـ بالمغة العربية مالـ تقرر ىيئة التحكيـ أك يتفؽ طرفا التحكيـ
ِٖ

عمى لغة أك لغات أخرل.
●
كقؼ إجراءات الدعكل :نصت المادة السابعة كالثالثكف مف نظاـ التحكيـ عمى أنو يجب عمى

َّ
َّ
المحكـ أك ىيئة التحكيـ
المحكـ أك ىيئة التحكيـ كقؼ إجراءات الدعكل عند ظيكر مسألة تخرج عف كالية
ِٗ

لحيف صدكر حكـ نيائي مف الجية المختصة بالفصؿ في تمؾ المسألة العارضة.
●
َّ
َّ
المحكميف  ،كاذا رفض
المحكـ أك
مكتكبا كمكقع مف
كتابة الحكـ كتسبيبو  :يجب أف يصدر الحكـ
ن
أمر
مسببا  ،ألف التسبيب نا
أحدىـ التكقيع فيبيف ذلؾ في كثيقة التحكيـ .ككذلؾ يجب أف يصدر الحكـ
ن
َّ

ضركرنيا لتحقيؽ العدالة.
●
●

ُّ

َّ
متمشيا مع أحكاـ الشريعة.
المحكـ أف يككف حكمو
يجب عمى
ن
ِّ

َّ
َّ
المحكميف عند إصدار
المحكـ أك
بيانات كثيقة حكـ التحكيـ  :أكجب نظاـ التحكيـ السعكدم عمى

الحكـ أف يحتكم الحكـ عمى بيانات معينة) كثيقة التحكيـ ،ممخص أقكاؿ الخصكـ ك طمبات  ،ممخص عف
المستندات التي قدميا الخصكـ ك ممخص تقرير الخبرة إف كجد  ،أسماء المحتكميف كصفاتيـ ك عنكانييـ ك
جنسياتيـ ،حضكر الخصكـ ،عرض مجمؿ لكقائع الدعكل ،عرض لطمبات الخصكـ كخالصة مكجزة

َّ
المحكميف كالكاتب عمى
لدفكعيـ كدفاعيـ  ،أسباب الحكـ  ،منطكؽ الحكـ  ،تاريخ صدكر الحكـ  ،تكقيعات
َّ
المحكميف عف تكقيع الحكـ  ،كاضافة لما سبؽ فالبد أف
نسخة الحكـ األصمية  ،إثبات كاقعة امتناع أحد
ّّ

يككف الحكـ مترجما لمعربية ك مصدقا مف جية معتمدة إذا كاف صاد ار بمغة أخرل .
●

ّْ

َّ
َّ
المحكميف النطؽ بالحكـ.
المحكـ أك
النطؽ بالحكـ أكجب النظاـ عمى
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المادة (ِٗ) مف نظاـ التحكيـ السعكدم.
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المادة (ّٕ) مف نظاـ التحكيـ السعكدم.
30

المادة (ِْ) مف نظاـ التحكيـ السعكدم.
31

المادة (ّٖ) مف نظاـ التحكيـ السعكدم.
32

المادة (ِْ) مف نظاـ التحكيـ السعكدم.
33

المادة (ُٖؼ ج) مف الالئحة التنفيذية لنظاـ التحكيـ السعكدم.
34

المادة (ُْؼُ) مف الالئحة التنفيذية لنظاـ التحكيـ السعكدم.

انًضؤونٍت انمبَىٍَت نهًح َّكى فً َظبو انخحكٍى انضعىدي

و .حضٍ عهً حضٍ انضمبف

ّٓ

َّ
المحكميف إيداع الحكـ لدل الجية المختصة أصال بالفصؿ في
إيداع حكـ التحكيـ :ألزـ المنظـ

●

َّ
المحكميف أف يقكمكا بإيداع
النزاع ،كقد قررت المادة الرابعة ك األربعكف مف النظاـ ذلؾ  ،حيث أكجبت عمى
الحكـ الصادر لدل الجية المختصة بالفصؿ بالنزاع خالؿ خمسة عشرة يكما مف تاريخ صدكر الحكـ.

المبحث الثالث المسؤكلية القانكنية لممحكـ كالمحكمة المختصة بنظرىا
يتناكؿ ىذا المبحث طبيعة عمؿ المحكـ ،كمسؤكليتو كما قد يعترم العممية التحكيمية مف تجاكز المحكـ
لسمطاتو مما يؤدم الى إلحاؽ الضرر بأحد األطراؼ ،لذا عميو تحمؿ المسؤكلية حاؿ اإلخالؿ بكاجباتو.
المطمب األكؿ
طبيعة عمؿ المحكـ
يرجع فقاء األنظمة طبيعة عمؿ المحكـ الى أربع نظريات:
الطبيعة التعاقدية:

ُ.

ّٔ

أحكاما خاصة ،ك يرل أصحاب ىذه
سببا مف أسباب الضماف  ،ألف العقد بطبيعتو يقتضي
يعتبر العقد ن
ن
النظرية أف اتفاؽ أطراؼ الخصكمة ىك مركز الثقؿ في نظاـ التحكيـ ،إذ أف منبع كظيفة المحكـ ىك العقد
ّٕ

المبرـ بيف المحكـ ك أطراؼ العممية التحكيمية ك الذم يخكؿ لممحكـ سمطو مصدرىا إرادة األطراؼ .ك
ىذه السطة الممنكحة لممحكـ ليست سمطة فضائية ،ألف مصدرىا إرادة ذكم الشأف ،لذلؾ فإف اتفاؽ التحكيـ
ك حكـ المحكـ يككناف كال كاحدا ،ك تتجمع العممية التحكيمية في شكؿ ىرـ قاعدتو ىك االتفاؽ ،ك قمتو حكـ
ّٖ

التحكيـ.
ِ.

الطبيعة القضائية:

يرل بعض الفقياء أف المحكـ ما ىك إال قاض خاص ،ك قد اتجو ىؤالء الى أف المحكـ يكـ بالكظيفة
القضائية ،ألنو ييدؼ إلى حسـ النزاع بيف األطراؼ ك تحقيؽ العدالة ،حيث أف نظر النزاع يشابو إجراءات
ّٗ

التقاضي ك ينتيي بحكـ مماثؿ لمحكـ القضائي.
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المادة (ْْ) مف نظاـ التحكيـ السعكدم.
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(ضماف المتمفات في الفقو اإلسالمي ،سميماف محمد أحمد ،صْٕ)
32

(د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ ،منشأ المعارؼ ،اإلسكندرية ،ََِٕ ،طُ ،صّْ).
39

(د .أبكزيد رضكاف ،األسس العامة لمتحكيـ التجارم الدكلي ،دار الفكر العربي ،القاىرةُُٖٗ ،ـ ،صُُُ ).
38

(د .محمد سميـ العكا ،النظاـ القانكني لمتحكيـ ،صُِٖ)

انًضؤونٍت انمبَىٍَت نهًح َّكى فً َظبو انخحكٍى انضعىدي

و .حضٍ عهً حضٍ انضمبف

مما تقدـ يمكف القكؿ بأف النظريتيف ليما قدر مف الصحة ،فطبيعة المحكـ تمثؿ كؿ عرض منيما ،ك ىذا
َْ

يتكافؽ مع قانكف التحكيـ السعكدم  ،فالمحكـ ال يقكـ بميمتو إال بمكجب االتفاؽ الذم بينو ك بيف األطراؼ،
إذ اف ىذا االتفاؽ ىك محرؾ ىذه العممية فيك قاض خاص ألطراؼ الخصكمة ال يتطابؽ مع القاضي
العادم لالختالفات الجكىرية بينيما ك إف كاف أحكامو تماثؿ أحكاـ القاضي الذم تحكز حجية األمر
المقضي.
ّ.

الطبيعة المختمطة:

ظير اتجاه فقيي يضفي عمى التحكيـ كالمحكـ صفة العقد كصفة القضاء في آف كاحد كيسمي أنصار ىذا
االتجاه نظريتيـ بنظرية الطبيعة المختمطة يرل أصحاب ىذا االتجاه أف التحكيـ لو صفتاف ،الصفة التعاقدية
كالطبيعة القضائية ،لتدخؿ السمطة القضائية ،كيترتب عف ىذه الطبيعة لمتحكيـ باف ق اررات ىذا النكع مف
التحكيـ تعد بمثابة الحكـ القضائي ،فالتحكيـ أكلو اتفاؽ ،كأكسطو إجراء ،كآخره حكـ.
ْ.

الطبيعة المستقمة:

يرل أنصار ىذه النظرية أف نظاـ التحكيـ لو طبيعتو الخاصة ،كذاتيتو المستقمة التي تختمؼ عف العقكد،
كتختمؼ عف أحكاـ القضاء العاـ في الدكلة كذلؾ العتبارات عديدة مف أىميا أف العقد ليس ىك جكىر
التحكيـ ،بدليؿ انو ال يكجد في التحكيـ اإلجبارم ،كما أف المحكميف ال يعينكف دائما باتفاؽ األطراؼ ،أك
ُْ

بكاسطة المحكمة ،أك عف طريؽ منظمات كمراكز التحكيـ الدائمة التي يمجا إلييا األطراؼ .كما ذىب بعض
الفقياء مؤخ ار إلى القكؿ بأف التحكيـ ليس نكعا مف القضاء ،كانما ىك نظاـ مختمؼ في كظيفتو كطبيعتو،
ِْ

كفي غايتو ،ك بنيانو الداخمي عف القضاء ،كىك بذلؾ مكازيا لو.

ك ذىب أنصار ىذه النظرية أيضا إف طبيعة عمؿ المحكـ كمركزه القانكني ذك طبيعة خاصة كمستقمة ،ال
يمكف اعتبارىا عمال تعاقديا بحتا كال عمال قضائيا بحتا ،كال مختمطا أيضا  ،ألف التحكيـ نظاـ أصيؿ متحرر
مف العناصر التعاقدية ،أك القضائية ،مما يكفؿ السرعة الضركرية في نظر القضايا ،كاف اتفاؽ التحكيـ ال
يعتبر عقدا مدنيا ،الف العقد المدني ال يرتب بذاتو آثا ار إجرائية ،كما أف اتفاؽ التحكيـ ال يدخؿ في مجاؿ
اإلجراءات طالما أف التحكيـ خارج اختصاص قضاء الدكلة ،كذلؾ تختمؼ عدالة التحكيـ عف القضاء ،الف
عدالة التحكيـ طبيعية سبقت ظيكرىا قضاء الدكلة.
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نظاـ التجكيـ السعكدم ،مادة(ِْ)
41

كرـ محمد زيداف النجار ،المركز القانكني لممحكـ ،ط ُ ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ، ََُِ ،ص ٖٓ
42

احمد أبك ألكفا ،عقد التحكيـ كاجراءاتو ،ط ُ ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية ،ََِٕ ،ص ُِٖ

انًضؤونٍت انمبَىٍَت نهًح َّكى فً َظبو انخحكٍى انضعىدي

و .حضٍ عهً حضٍ انضمبف

ك بعد ىذا االستعراض ليذه النظريات السابقة الذكر ،فنذىب إلى ترجيح الطبيعة القضائية لمركز المحكـ
المتميز المتمتع بسمطة قضائية تخكلو حسـ النزاع ليقترب مف المركز القانكني لمقاضي ،كذلؾ لما تستند عميو
الطبيعة القضائية لميمة المحكـ مف أدلة منطقية ،شأف ميمة القاضي العاـ في الدكلة ،كىك الفصؿ في
النزاع الذم صدر بشأنو اتفاؽ التحكيـ بحكـ ممزـ لألطراؼ فالتحكيـ يعتبر كظيفة قضائية بالمعنى الفني،
كتعتبر أحكاـ المحكميف بمثابة أحكاـ قضائية تتمتع بنفس ما تتمتع بو األحكاـ القضائية ،كما أف المشرع
ّْ

السعكدم قد اعترؼ بنظاـ التحكيـ ،كنظـ قضائو كتنظيـ إجراءات القضاء العاـ .
المطمب الثاني :مسؤكليات المحكـ
المسؤكلية القانكنية لممحكـ تعني التزامو بضماف النتائج الضارة التي تصيب الغير ،كالمترتبة عمى أفعالو
كنالحظ أف معظـ التشريعات التحكيمية سكتت عف تنظيـ مسؤكلية المحكـ .ليذا كطبقا لقكاعد المسؤكلية
فأخطأ المحكـ يمكف تنتج مف خمؿ بالتزامو العقدم أك طبقا لقكاعد المسؤكلية التقصيرية في حاالت الخطأ
الجسيـ في أداء ميمتو.
المسؤكلية العقدية ىي المسئكلية الناشئة عف اإلخالؿ بالتزاـ تعاقدم ،كتعرؼ بأنيا جزاء اإلخالؿ

ُ-

بتنفيذ التزاـ ناشئ عف العقد نأيا كانت صكرة ىذا الجزاء ،فيي إ نذا عبارة عف التزاـ بتعكيض عف الضرر
ْْ

الناتج  .كىناؾ الكثير مف الحاالت كاألفعاؿ الشخصية التي يرتكبيا المحكـ كيسأؿ عنيا تعاقديا كمنيا:
●
إذا تجاكز اختصاصو المخكؿ لو بشكؿ ظاىر ،أك تجاكز قاعدة أساسية مف قكاعد اإلجراءات مما
تسبب في ضياع كقت األطراؼ كجيدىـ دكف جدكل.
●
إذا أخؿ بمبدأ مف مبادئ التقاضي كالمساكاة بيف األطراؼ ،أك لـ يحترـ مبدأ المكاجية مما أدل إلى
بطالف الحكـ.
●
عدـ إفصاحو لألطراؼ عف الصالت كالعالقات التي ليا تأثير عمى حياده كاستقاللو ،ككأف يحجب
عنيـ عالقتو القكية أك قرابتو بأحد األطراؼ.
●
إذا كاف لممحكـ بمكجب اتفاؽ األطراؼ اختصاص أك أعطي سمطة أك لـ يحترـ النظاـ الكاجب
التطبيؽ ،أك أنو قد أساء استخداـ ىذه السمطة مما أدل اإلضرار أك عرقمة سير اإلجراءات.
●
طمبا مف الطمبات أك تعمد إغفاؿ طمب مف طمبات الخصكـ ككاف مف
إذا أخفى أك أىمؿ كاقعة أك ن
شأف ذلؾ أف يؤثر في الحكـ شريطة أال يككف ذلؾ راجع إلى تقصير أحد األطراؼ أك إىمالو.
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نظاـ التحكيـ السعكدم ـ ّْ/كتاريخ ُِّّْْ/َٓ/ىػ كبقرار مجمس الكزراء ُٔٓ كتاريخ ُٕ ُّّْ/َٓ/ق
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القانكف المدني المصرم لسنة ُْٖٗ ،المادة (ُّٔ)

انًضؤونٍت انمبَىٍَت نهًح َّكى فً َظبو انخحكٍى انضعىدي

و .حضٍ عهً حضٍ انضمبف

●
امتناعا غير مشركع عف إصدار الحكـ ،أك جاكز الميعاد المحدد إلصداره ،أك انسحب مف
إذا امتنع
ن
اإلجراءات دكر مبرر أك انسحابو بقصد اإلضرار بأحد األطراؼ ألف ذلؾ يعتبر مف قبيؿ التعسؼ في
استعماؿ الحؽ يستكجب مساءلة المحكـ كحرمانو مف األتعاب.
كخالصة القكؿ إف إخالؿ المحكـ بأم مف التزاماتو التعاقدية يرتب مسؤكليتو القدية ،مما يمزمو جبر الضرر
الذم نتج عف ىذا اإلخالؿ.
ِ-

المسؤكلية التقصيرية :تقكـ عمى خطأ يرتكبو المحكـ ينتج عنو ضرر لمغير ،كيمكف تقسيـ الضرر

إلى قسميف:
أكال كقكع الضرر عمى غير أطراؼ عقد التحكيـ :إف الخطأ في المسؤكلية التقصيرية ىك إخالؿ بالتزاـ
قانكني ،كيعتبر ىذا اإلخالؿ خطأ في المسؤكلية التقصيرية .كتعتبر المسؤكلية التقصيرية لممحكـ في ىذه
الحالة ،كقكع الضرر عمى الغير الذم ال تكجد أم رابطة عقدية معو ،كأف يحكـ المحكـ في ماؿ مممكؾ لغير
طرفي النزاع فيحكـ بو ألحدىـ ،أك يحكـ بإلزاـ غير أطراؼ العممية التحكيمية بالتزاـ ما ،كيجب عمى المحكـ
مدركا لما يحكـ بو ،فإف كاف نتيجة غش مف أطراؼ التحكيـ أك مستندات قدميا أم منيما ككانت مزكرة فإف
مسؤكلية المحكـ ال تقكـ بؿ تقع المسؤكلية عمى أطراؼ التحكيـ.
ثانيا :الخطأ الميني الجسيـ مف المحكـ :ىك االنحراؼ عف الحد االدنى لممبادئ االساسية في القانكف كالتي
تعتبر مف بديييات القانكف كاالىماؿ غير المبرر لمكقائع الثابتة في ممؼ الدعكل كيشترط بالخطأ الميني
الجسيـ اف يككف مينيا كجسيما كيمحؽ الضرر بأحد الخصميف .ك يسمييا قانكف العامالت المدنية السكداني
ْٓ

المسؤكلية عف األعماؿ الشخصية(التعكيض عف األضرار)  .فإنو مف المتصكر أف يسأؿ المحكـ كفقا
لقكاعد المسؤكلية التقصيرية في حاالت الخطأ الشخصي الجسيـ في أداء ميمتو ،فمساءلة المحكـ عف
األخطاء التي تقع منو خارج التزاماتو المنصكص عمييا في اتفاقو مع الطرفيف تخضع لمقكاعد العامة في
المسؤكلية التقصيرية ،سكاء فيما يتعمؽ بشركط قياـ ىذه المسؤكلية ،أك فيما يتعمؽ بالمسؤكلية ذاتيا.
كيرل بعض خبراء القانكف

ْٕ

ْٔ

إنو سكاء بالنسبة لممسؤكلية العقدية أك المسؤكلية التقصيرية ،فإنو مف غير

المناسب مساءلة المحكـ عف إصدار حكـ ناشئ عف عدـ فيـ القكاعد القانكنية المكضكعية الكاجبة التطبيؽ
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عمى القضية ،طالما أنو قد بذؿ العناية المعقكلة في ىذا الخصكص ،لما في ذلؾ مف زعزعة لمثقة في الصفة
النيائية لمحكـ كفاعميتو.
كفي رأيي المتكاضع بما أف المحكـ يؤدم عمال قضائيا عميو أف يبذؿ مف العناية كالجيد قبؿ قبكؿ القضية
كفي أثناء دراسة الكقائع كالمستندات كفي جميع مراحؿ القضية كعميو أف يصدر الحكـ طبقا لمدد االتفاقية أك
القانكنية ،فإذا كقع في خطأ ميني جسيـ ،أك كقع ضرر منو عمى غير أطراؼ القضية ،تجب مساءلتو ك فقا
لقكاعد المسؤكلية التقصيرية ألنو يعتبر مخال بالكاجب القانكني العاـ الذم يقضي بعدـ اإلضرار باآلخريف.
المطمب الثالث :المحكمة المختصة بنظر دعكل مسؤكلية المحكـ

َّ
المحكـ؛ ألف مضمكف الدعكل ىك المطالبةي ٍّ
بحؽ مدني،
المحاكـ العامة بالنظر في دعكل مسؤكلية
تختص
ي
َّ
المحكـ .كىذا االختصاص
القكؿ باختصاص المحاكـ العامة بنظر الدعكل القابمة لمتطبيؽ عمى
مما يؤيد
ى
ينعقد كفقا لمضكابط التالية:

سعكديا كلك لـ يكف لو محؿ إقامة عاـ أك مختار في المممكة .فبناء عمى ىذا
إذا كاف المحكـ
ُ-
ن
الضابط تختص المحاكـ العامة في المممكة بدعكل المسؤكلية ضد المحكـ في جميع األحكاؿ التي يككف فييا
متمتعا بالجنسية السعكدية  ،حتى كلك كاف اتفاؽ التحكيـ قد أبرـ خارج المممكة  ،ألف الضابط
المحكـ
ن
المعتمد في ىذا الفرض ىك جنسية المدعى عميو ( المحكـ ) بغض النظر عف أم ضابط مكضكع يتعمؽ
بالمنازعة  ،فتقاـ الدعكل عمى المحكـ السعكدم نأيا كاف مكطنو داخؿ المممكة أك خارجيا حتى كلك لـ يعرؼ
لو محؿ إقامة عاـ يسكنو عمى كجو االعتياد أك مختار يحدده في المممكة لتمقي التبميغات كاإلخطارات كحتى
غيابيا  ،فإذا كاف لممدعى عميو
لك لـ يكف لو عنكاف معركؼ داخؿ المممكة أك خارجيا فتسمع عميو الدعكل
ن
أكثر مف سكف في المممكة فمممد عي إقامة دعكاه في إحدل ىذه البمداف  ،كذلؾ إذا لـ يكف لممدعى عميو (
المحكـ ) محؿ إقامة في المممكة  ،فمممدعي إقامة دعكاه في محكمة إحدل المدف الرئيسية بالمممكة  ،أما إذا
كاف المحكـ السعكدم يقيـ خارج المممكة إال أف لو محؿ إقامة لعائمتو أك يأكم إليو في بعض األحياف  ،فتقاـ
الدعكل عميو في ذلؾ المحؿ  ،فإف لـ يكف ذلؾ ككاف لو محؿ إقامة مختار أقيمت الدعكل عميو فيو.
أجنبيا كلو محؿ إقامة عاـ أك مختار في المممكة العربية
إذا كاف المحكـ المقامة ضده الدعكل
ِ-
ن
السعكدية .فتختص المحاكـ العامة في المممكة بنظر الدعاكل التي ترفع عمى المحكـ الغير سعكدم الذم لو
مكانا في
محؿ إقامة عاـ يسكنو في المممكة عمى كجو االعتياد أك مختار ،عمى أف يعيف المدعى عميو ن
المممكة يبمغ فيو باألكراؽ القضائية  ،كما يدخؿ في ذلؾ إذا كاف لممحكـ محؿ سكف في المممكة يسكنو مدة
ْٖ

مف العاـ  ،أك كاف لو فيو عائمة أك أعماؿ  ،أك محؿ يدير عممو فيو.
ّ-

اختصاص محاكـ المممكة العربية السعكدية بنظر دعكل المسؤكلية في حالة تعدد المحكميف ،إذا

كاف ألحد المحكميف محؿ إقامة في المممكة .األصؿ ىك عدـ اختصاص محاكـ المممكة بنظر دعكل
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المسؤكلية المقامة عمى محكـ معيف لعدـ تكافر أم ضابط اختصاص قضائي في حقو ،كبالرغـ مف ذلؾ،
نظر ألف ىناؾ مدعى عميو آخر في نفس الدعكل قد تكافر ضابط
فإف االختصاص يمتد إلى الدعكل نا
االختصاص في حقو ،فمتى كاف ألحد المحكميف محؿ إقامة عاـ أك مختار في المممكة فإف االختصاص
القضائي بنظر الدعكل ينعقد لمحاكـ المممكة.
استنادا التفاؽ التحكيـ .فتختص محاكـ
اختصاص محاكـ المممكة العربية السعكدية بنظر الدعكل
ْ-
ن
المممكة بنظر الدعكل إذا كانت المممكة ىي محؿ نشكء االلتزاـ كيتحقؽ ذلؾ إذا ابرـ اتفاؽ التحكيـ في
المممكة أك كانت الكاقعة المنشئة لاللتزاـ قد حدثت في المممكة كأف يحدث الضرر في المممكة مثال ،فااللتزاـ
قد ينشأ مف عقد أك مف فعؿ ضار ،كمع ذلؾ فإنو ال يشترط أف ينشأ االلتزاـ في المممكة لعقد االختصاص
مقر لمتحكيـ،
لمحاكميا ،كانما يكفي أف ينفذ االلتزاـ في المممكة إذا كاف قد نشأ في الخارج كتـ اتخاذ المممكة نا
إذ في ىذا الفرض يتعيف عمى المحكـ أف ينفذ االلتزامات االتفاقية ك النظامية المتعمقة بميمة التحكيـ في

مكضكعا ،فيكفي أف يككف ىناؾ اتفاؽ عمى تنفيذ االلتزاـ
المممكة ،كتنفيذ االلتزاـ في المممكة يعد ضابطنا
ن
العقدم في المممكة حتى كلك لـ ينفذ االلتزاـ إذ أف كجكد مثؿ ىذا االتفاؽ يجعؿ لمحاكـ المممكة صمة بالنزاع
الذم يثكر بصدد ىذا االلتزاـ  ،مما يعزز القكؿ بأف االختصاص ينعقد لمحاكـ المممكة باعتبارىا محاكـ
محؿ االلتزاـ ألف نشأة االلتزاـ أك تنفيذه فييا يبرز الرابطة اإلقميمية القائمة بيف الدكلة كالدعاكل المتعمقة بيذا
االلتزاـ مما يبرر االختصاص القضائي بيا.
ضمنا فمتى ما قبؿ
اختصاص محاكـ المممكة بنظر الدعكل إذا قبؿ المحكـ كاليتيا صراحة أك
ٓ-
ن
المحكـ كالية محكمة مف محاكـ المممكة انعقد االختصاص بيا ،كقبكؿ المحكـ يككف صراحة  ،كأف يكجد
كغالبا ما يتمحكر ىذا االتفاؽ في صكرة
اتفاؽ مكتكب بيف األطراؼ عمى عقد االختصاص لمحاكـ المممكة
ن
بند في العقد األصمي  ،أما القبكؿ الضمني  :فيتحقؽ عند قياـ المدعي أماـ محاكـ المممكة  ،كالمحكـ يسمع
الدعكل  ،كيجيب عمييا كال يدفع بعدـ االختصاص في الجمسة األكلى  ،كىذا المكقؼ ال يفسر إال عمى أنو
ْٗ

قبكؿ ضمني الختصاص محاكـ المممكة.

المطمب الرابع تطبيؽ الجزاءات عمى المحكـ
المح ٌكـ في النظر إلى أسباب كاجراءات العزؿ كأثر ذلؾ في الدعكل التحكيمية ،إذ
تكمف أىمية مسألة عزؿ ي
إنو ليس مف صالح الدعكل أف يستمر يمح ٌكـ في نظرىا كالفصؿ فييا مف قامت أسباب جدية لعزلو أك رده،
ألف ذلؾ سيؤدم في نياية المطاؼ ،كبعد بذؿ الجيد كالماؿ كالكقت ،إلى خمؿ في حكـ التحكيـ ،ما قد ينتيي

ينص عميو كؿ
المح ٌكـ حسبما ٌ
إلى بطالنو لتحقؽ أسباب العزؿ .كتتعدد أسباب كاجراءات عزؿ أك اعتزاؿ ي
نظاـ .كىنا سأتطرؽ الى عزؿ كرد المحكـ في نظاـ التحكيـ السعكدم.
أ-عزؿ المحكـ في نظاـ التحكيـ السعكدم
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حكـ ،عبدالرحمف العجالف ،صِٗٓ ،
ي
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نصت المادة الثامنة عشر مف نظاـ التحكيـ السعكدم
(ُ -إذا تعذر عمى المحكـ أداء ميمتو ،أك لـ يباشرىا ،أك انقطع عف أدائيا بما يؤدم إلى تأخير ال مسكغ
لو في إجراءات التحكيـ ،كلـ يتنح ،كلـ يتفؽ طرفا التحكيـ عمى عزلو ،جاز لممحكمة المختصة عزلو بناء
عمى طمب أم مف الطرفيف ،بقرار غير قابؿ لمطعف بأم طريؽ مف طرؽ الطعف.
معينا مف المحكمة المختصة ،فإنو ال ييعزؿ إال باتفاؽ طرفي التحكيـ ،دكف إخالؿ بما
ِ-ما لـ يكف المحكـ ن
كرد في الفقرة (ُ) مف ىذه المادة ،كلممعزكؿ المطالبة بالتعكيض إف لـ يكف العزؿ قد حصؿ بسبب منو)
ككفقنا لممادة الثامنة عشرة فإف لممحكـ حؽ طمب التعكيض عما لحقو مف ضرر نتيجة ىذا العزؿ إذا لـ يكف
َّ
المحكـ ضد الخصكـ ،يحدد فييا
العزؿ بسبب يعكد لو .كتتـ المطالبة بالتعكيض عف طريؽ دعكل يرفعيا
أسباب طمب التعكيض ،كالضرر الذم أصابو مف جراء العزؿ ،كما يحدد فييا مقدار التعكيض المطمكب،
أدبيا لحؽ
نا
كتقكـ الجية المختصة بدراسة الطمب ،كمتى ما ثبت ليا جديتو ،كأف ىناؾ
ماديا أك ن
ضرر ن
َّ
بالمحكـ ،فإنيا تحكـ بالتعكيض المناسب.

َّ
المحكـ،
كقد ذىب بعض الشارحيف لنظاـ تحكيـ السعكدم إلى القكؿ إف ىناؾ حالة أخرل تؤدم إلى عزؿ
َّ
المحكـ ،عرضو لمتأثر بالعكاطؼ كالمصالح
كتتمثؿ ىذه الحالة في قياـ أسباب معينة قد تجعؿ حكـ

َّ
المحكـ في ىذه الحالة أف يتنحى عف نظر النزاع مف
الشخصية ،كبالتالي قد تؤثر عمى عدالتو ،كيتعيف عمى
َٓ

تمقاء نفسو ،كاال فيمكف طمب عزلو.

َّ
المحكـ عف
كنظر لعد كجكد نص في نظاـ التحكيـ السعكدم يتضمف الحاالت التي يجب أف ينحى فييا
نا
َّ
محكـ يقاس عمى القاضي في ىذه الحالة ألف كؿ منيما يجمس
نظر النزاع  ،فقد ذىب البعض إلى أف اؿ
َّ
محكـ يجب أف يتنحى عف نظر النزاع مف تمقاء
مجمس القضاء كيفصؿ في المنازعات  ،كبالتالي فإف اؿ
ُٓ

نفسو أك يتـ عزلو  ،كذلؾ في الحاالت التي حددىا النظاـ لتنحي القضاة.

كقد نص نظاـ المرافعات السعكدم الصادر بالمرسكـ الممكي رقـ ـ  ُِ /لسنة ُُِْ ق عمى الحاالت
التي يجب أف يتنحى فيو القاضي عف نظر الدعكل ،حيث نصت المادة التسعكف مف ىذا النظاـ عمى أف
ممنكعا مف نظر الدعكل كسماعيا لك لـ يطمب ذلؾ أحد الخصكـ في األحكاؿ اآلتية:
القاضي يككف
ن
●
صير لو إلى الدرجة الرابعة.
نا
زكجا ألحد الخصكـ أك كاف قر نيبا أك
إذا كاف ن
●
إذا كاف لو أك لزكجتو خصكمو قائمة مع أحد الخصكـ في الدعكل أك مع زكجتو.
●
زكجا لكصي
إذا كاف ككيال ألحد الخصكـ ،أك
قيما عميو ،أك مظنكنة كراثتو لو ،أك كاف ن
ن
كصيا ،أك ن
أحد الخصكـ أك القيـ عميو ،أك كانت لو صمة قرابة أك مصاىرة إلى الدرجة الرابعة بيذا الكصي أك القيـ.
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إذا كاف لو أك لزكجتو أك ألحد أقاربو أك أصياره عمى عمكد النسب أك لمف يككف ىك ككيال عنو،

قيما عميو ،مصمحة في الدعكل القائمة.
أك
ن
كصيا عنو ،أك ن
●
إذا كاف قد أفتى أك ترافع عف أحد الخصكـ في الدعكل أك كتب فييا كلككاف ذلؾ قبؿ اشتغالو

خبير أك َّ
محك نما ،أك كاف قد أدم شيادة فييا ،أك باشر إجراء
قاضيا أك نا
بالقضاء ،أك كاف قد سبؽ لو نظرىا
ن
مف إجراءات التحقيؽ فييا.

ب-رد المحكـ في نظاـ التحكيـ السعكدم
كفؽ نظاـ التحكيـ السعكدم الذم يجيز أيضا رد المحكـ بناء عمى اعتراض أحد طرفي النزاع المكاد (ُٔ
الى ُٗ) ،كقد حددت المادة الثانية كالتسعكف مف نظاـ المرافعات الشرعية السعكدية رقـ ـ ُِ /لسنة ُُِْ
ق األسباب التي يجكز فييا رد القاضي كىي ٓ حاالت أخرل:
ُ-

إذا كاف لو أك زكجتو دعكل مماثمة التي ينظرىا.

ِ-

إذا حدث لو أك لزكجتو خصكمة مع أحد الخصكـ أك مع زكجتو بعد قياـ الدعكل.

ّ-

إذا كاف لمطمقتو التي لو منيا كلد أك ألحد أقاربو خصكمة أماـ القضاء.

ْ-

إذا كاف أحد الخصكـ خادما لو.

ٓ-

إذا كاف بينو كبيف أحد الخصكـ عداكة أك مكدة يرجح معيا التحيز.

َّ
المحكـ في أم مرحمة مف مراحؿ التحكيـ شريطة أف يككف ذلؾ قبؿ
كلطرؼ النزاع حؽ تقديـ طمب رد
ِٓ

صدكر حكـ التحكيـ  ،ك قد نصت المادة السابعة عشرة مف نظاـ التحكيـ السعكدم الجديد
(ُ -إذا لـ يكف ىناؾ اتفاؽ بيف طرفي التحكيـ حكؿ إجراءات رد المحكـ ،يقدـ طمب الرد –كتابة  -إلى
ىيئة التحكيـ مبينا فيو أسباب الرد خالؿ خمسة أياـ مف تاريخ عمـ طالب الرد بتشكيؿ الييئة ،أك بالظركؼ
المسكغة لمرد ،فإذا لـ يتنح المحكـ المطمكب رده ،أك لـ يكافؽ الطرؼ اآلخر عمى طمب الرد خالؿ خمسة
أياـ مف تاريخ تقديمو ،فعمى ىيئة التحكيـ أف تبت فيو خالؿ (خمسة عشر يكما) مف تاريخ تسممو ،كلطالب
الرد في حالة رفض طمبو التقدـ بو إلى المحكمة المختصة خالؿ (ثالثكف
يكما) ،كيككف حكميا في ذلؾ غير قابؿ لمطعف بأم طريؽ مف طرؽ الطعف.
ال ييقبؿ طمب الرد ممف سبؽ لو تقديـ طمب برد المحكـ نفسو في التحكيـ نفسو ،لألسباب ذاتيا.
ِ-
ّ -يترتب عمى تقديـ طمب الرد أماـ ىيئة التحكيـ كقؼ إجراءات التحكيـ ،كال يترتب عمى الطعف في حكـ
ىيئة التحكيـ الصادر برفض طمب الرد كقؼ إجراءات التحكيـ.
ْ -إذا حكـ برد المحكـ  -سكاء مف ىيئة التحكيـ ،أـ مف المحكمة المختصة عند نظر الطعف -ترتب عمى
ذلؾ اعتبار ما يككف قد تـ مف إجراءات التحكيـ -بما في ذلؾ حكـ التحكيـ-كأف لـ يكف).

:الخاتمة
52

المادة (ٓ) مف الالئحة التنفيذية مف نظاـ التحكيـ السعكدمُّْٖ/َٖ/ِٔ ،ق

انًضؤونٍت انمبَىٍَت نهًح َّكى فً َظبو انخحكٍى انضعىدي

و .حضٍ عهً حضٍ انضمبف

الحمد هلل عمى ما أتـ مف النعـ ،كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف ،أما بعد ففي ختاـ
ىذا البحث حاكلت استعراض المكضكع مف جكانب متعددة ،كقد استعنت ببعض المصادر كالمراجع ،كأشير
إلى بعض النتائج المتكاضعة كىي:
ُ-

أف نظاـ التحكيـ الجديد يعتبر خطكة رائدة متقدمة في دعـ التحكيـ بالمممكة العربية السعكدية كجاء

متكافقا مع النظاـ النمكذجي.
ِ-

صدكر الالئحة التنفيذية لمنظاـ جاء معز از لو.

ّ-

اختالؼ الفقو كالقضاء في تعريؼ طبيعة التحكيـ كتنظيـ التشريعات التي تحدد المركز القانكني

لممحكـ كمسؤكلياتو.
ْ-

لممحكميف الحرية في اختيار المحكميف إال أف ىذه اإلرادة يجب أف تككف كفقا لمشركط التي كضعيا

نظاـ التحكيـ في المحكـ.
ٓ-

قيد نظاـ التحكيـ السعكدم مف يتكلى ميمة التحكيـ ببعض الشركط ،كخالؼ أنظمة التحكيـ األخرل

بخصكص مؤىؿ المحكـ الفرد أك كاف رئيسا لييئة التحكيـ بأف يككف حاصال عمى شيادة جامعية في العمكـ
الشرعية أك النظامية.
ٔ-

أف المحكـ كاف كاف يتشابو في عممو مع القاضي كالمصمح كالككيؿ كالخبير كالكسيط ،إال أف ىناؾ

فركؽ بينيا كىك أف المحكـ ليس لو سمطة اإلجبار التي يممكيا القاضي كعممو مؤقت ينتيي بانتياء القضية
المعركضة عميو ،كما أف المحكـ يفصؿ في النزاع بحكـ نيائي كممزـ ،كىذا بخالؼ المصمح كالككيؿ،
كالخبير كالكسيط.
ٕ-

تعييف المحكـ يتـ بإحدل طريقتيف إحداىما :أف تعييف المحكـ يككف مف قبؿ األطراؼ كبرضاىما

كىذا ىك األصؿ ،كالثانية :يككف مف الجية المختصة ،كذلؾ في حاالت محددة.
ٖ-

قانكف التحكيـ الجديد سكت عف جنس ،كديانة ،كجنسية المحكـ.

ٗ-

عدـ منح المحكـ إمكاف اإلعفاء مف المسؤكلية التي تترتب عمى عدـ قيامو بالتزاماتو التعاقدية

كالقانكنية.
َُ-

ألزـ نظاـ التحكيـ السعكدم إبراـ عقد مستقؿ مع المحكـ تكضح فيو أتعابو.

التكصيات:
ُ-

المبادرة إلى المزيد مف التأليؼ ككتابة البحكث المتخصصة في مجاؿ التحكيـ كبخاصة

في الفقو اإلسالمي.
عمميا
يجب عمى الجامعات كمراكز التحكيـ االىتماـ بإعداد جيؿ مف المحكميف
ِ-
ن
إعدادا ن
يكاكب التطكرات.
ّ-

عدـ التساىؿ في الشركط الكاجب تكافرىا في المحكـ.

انًضؤونٍت انمبَىٍَت نهًح َّكى فً َظبو انخحكٍى انضعىدي

ْ-

و .حضٍ عهً حضٍ انضمبف

العمؿ عمى إصدار نظاـ متكامؿ يحدد حقكؽ المحكـ ،ككجباتو ،كمسؤكلياتو ،ككيفية

محاسبتو في حالة اإلىماؿ أك التقصير.
المراجع:
أكال :القرآف الكريـ.
ثانيا :الكتب
ُ-

د .أبكزيد رضكاف ،األسس العامة لمتحكيـ التجارم الدكلي ،دار الفكر العربي ،القاىرةُُٖٗ ،ـ.

ِ-

ابف عابديف ،حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ،تحقيؽ عادؿ أحمد كعمي محمد معكض،

الرياض ،دار عالـ الكتبُِّْ ،ىػ.
د .احمد أبك ألكفا ،عقد التحكيـ كاجراءاتو ،ط ُ ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندريةََِٕ ،ـ.

ّ-

التحكيـ االختيارم كاإلجبارم ،أحمد أبك الكفاء ،منشأة المعارؼ اإلسكندرية ،الطبعة الخامسة،

ْ-
2001ـ.
ٓ-

التحكيـ في البالد العربية ،عبد الحميد األحدب ،مكتبة نكفؿ ،بيركت ،لبناف َُٗٗ ،ـ.

ٔ-

التحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية كجكازه في منازعات العقكد اإلدارية ،محمكد السيد التحيكم ،دار

الجامعة الجديدة لمنشر ،االسكندرية ،الطبعة األكلى ُٗٗٗ ،ـ.
د .عبدل يحًذ خٍز ،حصبَت انًحكًٍٍ ،دار انُهضت انعزبٍت ،انمبهزة1882 ،و.
ٕ-
ٖ -د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ ،منشأ المعارؼ ،اإلسكندرية ،ََِٕ ،طُ.

الكاشؼ في شرح نصكص نظاـ المرافعات الشرعية السعكدم :عبد اهلل آؿ خنيف ،طبعة دار

ٗ-

التدمرية ،الرياض ،الطبعة األكلىُِْٕ ،ق.
َُ -المحكـ في التحكيـ الجارم الدكلي ،حميد محمد الميبي ،الطبعة األكلى ََُِ،
ُُ-

المحكمكف ،دراسة تحميمية إلعداد المحكـ ،أبك العال عمي النمر ،كأحمد قسمت الجداكم ،دار أبك

المجد لمطباعة ،القاىرة ََِِ ،ـ.
ُِ-

د .محمد حسف حامد ،نظاـ التحكيـ الحديث ،دار النيضة العربية ،القاىرةََِٕ ،ـ ،طُ.

ُّ-

د .محمد سميـ العكا ،النظاـ القانكني لمتحكيـ ،دار النيضة العربية ،القاىرةََِٖ ،ـ.

ُْ-

د .محي الديف إسماعيؿ عمـ الديف ،منصة التحكيـ التجارم الدكلي ،جُ ،النسر الذىبي ،القاىرة،

َُٖٗ.
ُٓ-

مفيكـ التحكيـ االختيارم كالتحكيـ اإلجبارم ،محمكد السيد التحيكم ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية،

ََُِ ـ
ُٔ-

منتيى اإلرادات ابف النجار تقي الديف تحقيؽ عبد الغني عبد الخالؽ – عالـ الكتاب.

ُٕ-

مكسكعة التحكيـ ،عبد الحميد األحدب ،دار المعارؼ.

ثالثا :الرسائؿ الجامعية:

انًضؤونٍت انمبَىٍَت نهًح َّكى فً َظبو انخحكٍى انضعىدي

ُ-

و .حضٍ عهً حضٍ انضمبف

د .أبك العال النمر ،د .أحمد قسمت الجداكم ،المحكمكف ،د ارسة تحميمية إلعداد المحكـ ،دراسة

خاصة لطمبة الدراسات العميا دبمكـ التحكيـ ،مركز تحكيـ حقكؽ عيف شمس ،دار المجد ،القاىرة.ََِِ ،
ِ-

َّ
لممحكـ ،رسالة ماجستير مقدمة إلى المعيد العالي لمقضاء  ،في جامعة اإلماـ
المسئكلية العقدية

محمد بف سعد اإلسالمية  ،لعبدالرحمف العجالف.
ّ-

د .ىدل محمد مجدم عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ كحدكد سمطاتو ،رسالة

دكتكراه ،كمية حقكؽ جامعة القاىرةُٕٗٗ ،ـ.
رابعا :القكانيف:
ُ-

نظاـ التحكيـ السعكدم ـ ّْ/كتاريخ ُِّّْْ/َٓ/ىػ كبقرار مجمس الكزراء ُٔٓ كتاريخ ُٕ

ُّّْ/َٓ/ق.
ِ-

نظاـ المرافعات الشرعية السعكدية رقـ ـ ُِ /لسنةُُِْق.

ّ-

الالئحة التنفيذية لنظاـ التحكيـ قرار رقـ (ُْٓ) كتاريخ ُِّْٖٔ/َٖ/ق.

ْ-

قانكف اإلجراءات السكداني لسنة ُّٖٗـ.

