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شكر والعرفان
عمبل بقكؿ رسكؿ اهلل – صمى اهلل عميو كسمـ – " مف لـ يشكر الناس لـ يشكر اهلل"
أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى كؿ مف ساىـ في إنجاز عممي المتكاضع كأخص بالذكر ،أستاذم
الفاضؿ كمشرفي الدكتكر عبد الرؤكؼ السناكم ،الذم أعانني عمى إختيار مكضكع البحث كأنار لي
الطريؽ فيو كشارؾ في كضع خطتو كاإلشراؼ عميو كلـ يبخؿ عمي يكما أكساعة بنصح أك إرشاد أك
تكجيو ،نفعنا اهلل بعممو ،كأطاؿ في عمره كجزاه عني خير الجزاء.
كأتشرؼ بتقديـ جزيؿ الشكر كفائؽ اإلحتراـ ألساتذتي األجبلء أعضاء لجنة المناقشة الدكتكر ياسر
زبيدات ممتحنا داخميا كالدكتكر محمد القيسي ممتحنا خارجيا ،عمى تفضيميـ بالمكافقة كاإلشتراؾ
بعضكية لجنة مناقشة رسالتي كعمى تحمميـ عناء البحث كالتدقيؽ بيف سطكرىا لغايات تصكيبيا،
ككصكال لما ىك أفضؿ نيجا كبحثا ليذا الجيد بالحقيقة العممية.
كما يدعكني كاجبي العممي بالتكجو بالشكر كالعرفاف إلى جامعة القدس – كمية الحقكؽ كأخص بالذكر
أساتذتي الذيف إحتضنكني عمميا كعشت بيف أيدييـ طالبا ينيؿ مف معيف عمميـ الذم ال ينضب.
كأتقدـ بشكرم المتكاصؿ إلى الدكتكر محمد خمؼ منسؽ برنامج الدراسات العميا لكمية الحقكؽ.
كال يفكتني أف اتقدـ بالشكر إلى مكتبة كمية الحقكؽ كأخص بالذكر األستاذة ميسر غناـ كاألستاذ مكسى
أبك ىميؿ.
كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى األس تاذ محمد أبك عجمية معمـ المغة العربية كذلؾ لتفضمو بإجراء التدقيؽ
المغكم لرسالتي ككقكفو عمى كؿ كممة فييا.
كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى األستاذ حسيب النشاشيبي كمعالي الكزير شكقي العيسة عمى ما كفراه
لي مف مصادر كمراجع ىامة إرتكزت عمييا ىذه الدراسة بشكؿ كبير.
سماح الوحش
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إقرار
أقر أنا مقدـ الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير ،كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة
بإستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد ،كأف ىذه الراسمة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا ألم
جامعة أك معيد.

االسم :سماح حسين سميمان الوحش
التاريخ2015/1/4 :م
التوقيع:

أ

الممخص
تناكلت ىذه الدراسة مكضكع مسؤكلية المحكـ المدنية مف حيث طبيعة عمؿ المحكـ ىؿ ىي تعاقدية أك
قضائية أك مختمطة أك مستقمة ،إضافة إلى عقد المحكـ كطبيعة إلتزاـ المحكـ ،كتـ دراسة أيضا
مسؤكلية المحكـ العقدية كالتقصيرية كنطاؽ اإللتزامات التي تقع عمى المحكـ سكاء أكانت ناشئة عف
اإلخبلؿ بإلتزاـ قضائي أك تعاقدم ،كحصانة المحكـ حياؿ تصرفاتو ،كفي النياية تـ الحديث عف
دعكل مسؤكلية المحكـ المدنية مف حيث طرفا الدعكل كسببيا كتقادميا كالتعكيض عنيا عند تحقؽ
المسؤكلية ،كدفع المحكـ بعدـ المسؤكلية باإلضافة إلى اإلعفاء اإلتفاقي في مسؤكلية المحكـ كتأميف
مسؤكلية المحكـ المدنية.
ىدفت ىذه الدراسة إلى كضع محددات كمعالـ كاضحة لمسؤكلية المحكـ المدنية ،كلتحقؽ ىذا اليدؼ
تـ إتباع المنيج المقارف بجمع الحقائؽ كالمعمكمات عف المسؤكلية المدنية بشكؿ عاـ كتحميميا كالقياس
عمييا لمكصكؿ إلى مسؤكلية المحكـ المدنية.
كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا ،أف مسؤكلية المحكـ العقدية تنشأ عند إخبللو بما
إلتزـ بو إتجاه األطراؼ المتنازعة في عقد المحكـ ،أما مسؤكلية المحكـ التقصيرية فتنشأ عند إخبللو
بإلتزاـ قانكني سابؽ بعدـ اإلضرار بالغير ،كلقياـ مسؤكلية المحكـ المدنية فبل بد مف تكافر أركانيا كىي
خطأ أك التعدم كضرر كعبلقة سببية ،كاذا تكافرت أركاف المسؤكلية كجب عمى المسؤكؿ تعكيض
الضرر الذم أحدثو بخطأئو.
كتكصمت الدراسة أيضا إلى جكاز إتفاؽ المحكـ مع األطراؼ المتنازعة عمى اإلعفاء مف المسؤكلية
العقدية أك التخفيؼ منيا أك التشديد ما دامت غير قائمة عمى العمد أك الخطأ الجسيـ.
كتكصمت الدراسة إلى أنو يجكز التأميف عف مباشرة أم نشاط ميني كمف ذلؾ مينة التحكيـ فيجكز
التأميف عف مسؤكلية المحكـ بإتجاه أخطائو المسببة أضرار لؤلطراؼ المتنازعة.
كفي النياية أكصت الدراسة أف عمى األطراؼ المتنازعة معالجة مسؤكلية المحكـ حاؿ إنعقاد عقد
المحكـ كتحديد نطاقيا عمى كجو مف الكضكح بما ال يحمؿ معو نكع مف المبس أك الغمكض ،كما
أكصت الجيات المختصة العمؿ عمى إضافت مادة قانكنية يدرسيا الطمبة في كميات القانكف تتعمؽ
بالتحكيـ كخاصة مينة المحكـ ،ككذلؾ العمؿ عمى إصدار دكريات كعقد مؤتمرات كندكات ،كما
ب

أكصت مشرعنا الفمسطيني أف يتجو إلى اإلىتماـ كتفعيؿ المادة (/3م) مف قانكف التأميف الفمسطيني
رقـ ( )20لسنة  2005حيث نصت المادة عمى " -1تشمؿ أعماؿ التأميف الفركع التالية...:م-
التأميف ضد أخطار المينة"...
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Arbitrator’s Civil Liability
Prepared: Samah Al-wahsh
Supervisor: Dr. Abdalraoof Sinnawi
Abstract:
This study has addressed the subject of arbitrator’s civil liability with regard to the nature
of their work whether it is contractual, judicial, mixed or independent. It also addresses the
arbitrator’s contract and the nature of his compliance. The study also has studied the
contractual and negligence liability and the framework of commitments on part of the
arbitrator whether they are as a result of breach of judicial or contractual compliance as
well as the immunity of the arbitrator with regard to his actions. Finally, the study
addressed the legal proceedings of the arbitrator’s civil liability towards the parties of the
lawsuit, cause, limitation and compensation when liability is achieved; it also dealt with
the arbitrator’s claim of non-liability in addition to reconciliatory exoneration of the
arbitrator’s liability and indemnity of the civil arbitrator’s liability.
The study aimed to put forward clear limitations and characteristics of the civil arbitrator’s
liability. In order to achieve this goal, the analytical descriptive approach was adopted in
the collection, analysis and comparison offacts and data about civil liability in general in
order to attain and fulfill arbitrator civil liability.
The study arrived at several conclusions, the most significant of which are as follows. The
arbitrator’s contractual liability happens when he breaches his commitments to parties the
dispute in the arbitrator’s contract. As for the arbitrator’s negligence liability, it takes place
when he breaches a previous legal commitment not to inflict damage upon the other. In
order to have a sound civil arbitrator liability, there must be firm foundations upon which
this liability is constituted; the foundations are wrongful act, damage, and cause and effect
relationship. If such elements are available, the initiator of this wrongful action shall be
liable to compensate for the damage.
The study also concluded that it is acceptable for the arbitrator to reach an agreement with
the parties in dispute to have an exoneration, mitigationor restriction of contractual liability
as long as it is not purposeful or grave wrongful act.
The study concluded that it is permissible to have an insurance that covers the practice of
any occupational activity including arbitration profession; it is permissible to insure the
arbitrator’s liability against his wrongful acts which cause damage and loss to parties in
dispute.
Finally, the study recommended that parties in dispute have to tackle the arbitrator’s
liability in the event anarbitrator contract is made; they should clearly determine its
framework to avoid any ambiguity or obscurity. It also recommended that competent
departments should work on offering a legal subject on Arbitration and the profession of
د

Arbitrators to be taught in Law Faculties. The study also recommended special journalsto
be issued, conferences and forums to be held to this effect. They have also recommended
that the Palestinian legislator to give more attention and activate article (3/j) in the
Palestinian Insurance Law no. 20 for the year 2005; the article stated under statute
Insurance business shall include the following divisions .J -Occupational hazards
insurance”
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المقدمة:
التحكيـ نظاـ بدأ بسيطا ببساطة المجتمعات البدائية ثـ ظيرت لو صكر كازداد تعقيدا بتعقد المجتمعات
الحديثة ،كبتطكر الحياة البشرية كتحكؿ المجتمعات الصغيرة إلى مجتمعات كبيرة أدل إلى خركج ىذه
المجتمعات مف البساطة إلى التعقيد مما أدل إلى إتساع في المعامبلت ككثرة المنازعات.
كقد استمد المحكـ قكتو مف مجرد رضاء األطراؼ بو ،ثـ جاء التشريع ليسبغ عميو الحماية القانكنية في
الحدكد التي ينظميا المشرع كيعترؼ بيا ،كيعد المحكـ عصب العممية التحكيمية ك يدير ىذه العممية،
كىك المحكر األساسي الذم تدكر حكلو خصكمة التحكيـ كبقدر دقة المحكـ تككف سبلمة إجراءات
التحكيـ كصحة الحكـ الصادر منو كعدـ انزالقو إلى دائرة المساءلة ،كقد شيدت اآلكنة األخيرة نياية
القرف العشريف كبداية القرف الكاحد كالعشريف حركة تشريعية كفقيية نشطة في مختمؼ الدكؿ ،كقد أقرت
كثي ار مف الدكؿ قانكنا مستقبل لمتحكيـ.

أىمية موضوع الدراسة
تبرز األىمية في عدـ كضع محددات كمعالـ لمسؤكلية المحكـ ،كىذا يعني إمكانية إفبلت المحكـ مف
المساءلة بالرغـ مف تقصيره ،كىذا يعني إستغبلؿ كاضح كاختبلؿ في ميزاف العدالة ،باإلضافة إلى
غمكض الطريؽ الذم يسمكو المحكـ حالة تأديتو لكظيفتو ،لذلؾ ال بد مف مخرج ليذا الغمكض ،كرسـ
طريؽ مضيئ أماـ المحكـ لممارسة مينتو التي يجب أف تقدـ دك ار فاعبل في تحقيؽ العدالة كليس
الدكر الذم يحقؽ بعض المصالح لبعض األطراؼ المتنازعة دكف البعض اآلخر ،كأف مكضكع
مسؤكلية المحكـ ما زاؿ قضية خبلفية إلى حد اآلف لذلؾ ال بد أف تبلقي إىتماما متزايدا ألنيا تمعب
دك ار رئيسيا في عممية التحكيـ ،كتزداد أىمية ككف ىذا المكضكع لـ يحظ باإلىتماـ الكافي كلـ ينؿ ما
يستحقو مف بحث كدراسة لذلؾ إتسمت الكتابات الفقيية بالنسبة ليذا المكضكع بالندرة.

1

اإلشكالية
مف أكثر المشكبلت التي يكاجييا ىذا المكضكع عدـ كجكد تنظيـ قانكني لمسؤكلية المحكـ بؿ يتـ
تطبيؽ القكاعد العامة ،كالندرة الشديدة لكجكد مراجع أك كتابات تتحدث عف مسؤكلية المحكـ المدنية.
كالمشرع الفمسطيني اغفؿ عف تنظيـ مسؤكلية المحكـ كعميو تركت لمقكاعد العامة لممسؤكلية المدنية
كالتي غالبا ما يؤدم اإلعتماد عمييا إلى نتائج مبيمة كغير كاضحة؛ ألف القكاعد كالقكانيف المدنية ال
تفرؽ بيف مسؤكلية األشخاص عف أخطائيـ معتبرة أف األخطاء متكافئة مف حيث المسؤكلية ،كتناست
أف أرباب الميف الحرة جديركف برعاية خاصة في محاسبتيـ عف األخطاء التي تقع منيـ أثناء مزاكلتيـ
لمينتيـ كمنيا مينة المحكـ ،كلذلؾ تثار مشكمة تتعمؽ ،بمدل إمكانية مساءلة المحكـ مدنيا عف
األخطاء التي يرتكبيا أثناء ممارستو لكظيفتو التحكيمية؟؟.

أسئمة الدراسة
 -1ما المقصكد بالمحكـ كما ىي شركط الكاجب تكفرىا فيو ككيفية تعيينو؟
 -2ما طبيعة عمؿ المحكـ؟
 -3ما ىك العقد الذم يربط المحكـ كغيره كخصائصو كأركانو كما ىك محؿ العقد كسببو؟
 -4ما طبيعة إلتزاـ المحكـ ىؿ ىي تحقيؽ نتيجة أـ بذؿ عناية؟
 -5ما ىي مسؤكلية المحكـ إتجاه األطراؼ المتنازعة كالغير؟
 -6ما نكع المسؤكلية التي تطبؽ عمى المحكـ في حاؿ خطأه ىؿ ىي عقدية أـ تقصيرية؟
 -7ما نطاؽ المسؤكلية المترتبة عمى لممحكـ بالنظر إلى اإللتزامات الممقاه عمى عاتقو؟
 -8ما مدل الحصانة القضائية لممحكـ مف المسؤكلية المدنية بالمقارنة مع حصانة القاضي؟
 -9ما ىي الدعكل التي ترفع عمى المحكـ في حاؿ تحقؽ مسؤكليتو؟
 -10ىؿ يمكف اإلتفاؽ عمى اإلعفاء مف مسؤكلية المحكـ؟
 -11ىؿ يمكف لممحكـ أف يؤمف عمى مسؤكليتو؟
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أىداف الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مسؤكلية المحكـ كفي سبيؿ ذلؾ تسعى الدراسة لتعريؼ القارئ بما
يمي:
 -1بياف ما ىية المحكـ.
 -2بياف طبيعة عمؿ المحكـ كذلؾ بعرض النظريات التي تتحدث عنو.
 -3بياف عقد المحكـ مف حيث خصائصو كأركانو كمحمو كسببو.
 -4بياف طبيعة إلتزاـ المحكـ.
 -5بياف مسؤكلية المحكـ العقدية أك المسؤكلية التقصيرية.
 -6بياف نطاؽ مسؤكلية المحكـ الناشئة عف اإلخبلؿ بإلتزاـ قضائي كالتزاـ تعاقدم.
 -7بياف طرفي دعكل مسؤكلية المحكـ كسببيا كتقادميا كالتعكيض عف أخطاء المحكـ.
 -8بياف حاالت دفع المسؤكلية.
 -9بياف حالة اإلتفاؽ عمى اإلعفاء مف المسؤكلية المدنية كمدل تطبيقيا عمى المسؤكلية العقدية
كالتقصيرية.
 -10بياف مدل إستفادة المحكـ مف التأميف عمى مسؤكليتو لمتممص مف المحاسبو عف أخطائو
التحكيمية.

منيجية الدراسة
سيتـ في ىذا البحث إتباع المنيج المقارف ،حيث سيتـ جمع الحقائؽ كالمعمكمات عف المسؤكلية المدنية
بشكؿ عاـ مف مراجع كقكانيف متعددة ،كسيتـ تحميميا كالقياس عمييا لمكصكؿ إلى مسؤكلية المحكـ
المدنية ،لتحقيؽ أىداؼ البحث كمحاكلة إيجاد حؿ لمشكمة البحث كىي عدـ كجكد نصكص قانكنية أك
مراجع ككتب خاصة لمسؤكلية المحكـ.
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مصطمحات الدراسة
 -1التحكيـ:
في المغة :مصدر حكمو في األمر كالشيء أم جعمو حكما كفكض الحكـ إليو ،1كفي قكلو تعالى  ":فبل
كربؾ ال يؤمنكف حتى يحكمكؾ فيما شجر بينيـ"
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عرفت مجمة األحكاـ العدلية التحكيـ في المادة ( )1790عمى أنو ":عبارة عف إتخاذ الخصميف حكما
برضاىما لفصؿ خصكميما كدعكاىما"...
كعرؼ قانكف التحكيـ الفمسطيني التحكيـ في المادة ( )1عمى أنو  ":ىك كسيمة لفض نزاع قائـ بيف
أطرافو كذلؾ بطرح مكضكع النزاع أماـ ىيئة التحكيـ لمفصؿ فيو"..
فالتحكيـ ىك إتفاؽ أطراؼ عبلقة قانكنية معينة عقدية أك غير عقدية ،عمى أف يتـ الفصؿ في المنازعة
التي ثارت بينيـ بالفعؿ ،أك التي يحتمؿ أف تثكر عف طريؽ أشخاص يتـ إختيارىـ كمحكميف.3
 -2مشارطة التحكيـ:
ىك اإلتفاؽ الذم يتـ بعد نشكء النزاع أم أف الطرفيف يقرراف المجكء إلى التحكيـ لحسـ النزاع الذم نشأ
عف العقد بينيما.4
شرط التحكيـ:
إتفاؽ األطراؼ عمى أف ما ينشأ مف نزاع بينيـ حكؿ تفسير عقد أك تنفيذه يفصؿ فيو بكاسطة التحكيـ.5
 -3التعكيض اإلتفاقي:
ىك إتفاؽ يتعيد بو المديف بدفع مبمغ مف الماؿ معيف في حالة عدـ قيامو بتنفيذ ما تعيد بو ،أك تأخر

 1د.سٍذ يحًىدَ ،ظاو انتحكٍى ،دراست يقارَت بٍٍ انشزٌعت اإلساليٍت وانقاَىٌ انىضعً انكىٌتً وانًصزي ،2000 ،ص19
 2سىرة انُساء ،آٌت رقى 65
3د.يحًىد بزبزي ،انتحكٍى انتجاري انذونً ،دار انُهضت انعزبٍت ،انقاهزة ،1999 ،انطبعت انثاٍَت ،ص5
4د.فىسي سايً ،انتحكٍى انتجاري انذونً ،دار انثقافت نهُشز وانتىسٌع ،2010 ،انطبعت انخايست ،ص109
َ 5اصز جًعاٌ ،شزط انتحكٍى فً انعقىد انتجارٌت "دراست يقارَت" ،ص65
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في تنفيذه كيككف ىذا التعييف تحديدا مقطكعا مسبقا لمتعكيض.1
 -4التحكيـ المؤسسي
يقصد بو إتفاؽ األطراؼ عمى أف يتـ التحكيـ في أطار مركز دائـ لمتحكيـ أك مؤسسة تحكيمية دائمة،
سكاء كانت ىذه المؤسسة كطنية أك دكلية ،كاتماـ التحكيـ كفقا لنظاـ ىذا المركز أك تمؾ المؤسسة
كاإلجراءات المعمكؿ بيا في المركز أك المؤسسة.2
 -5حجية األمر المقضي:
ىك أف الحكـ يتمتع بنكع مف الحرمة بمقتضاىا تمتنع مناقشة ما حكـ بو في دعكل جديدة ،فالقانكف
يفترض أف الحكـ ىك عنكاف الحقيقة كأنو صدرصحيحا مف حيث إجراءاتو ،كاف ما قضي بو ىك الحؽ
يعينو مف حيث المكضكع.3
 -6الحقكؽ السياسية:
ىي التي تككف لمشخص بإعتباره عضكا في دكلة معينة لتمكنو مف المساىمة في حكـ بمده،كالدفاع
عنيا مثؿ اإلنتخابات.4
 -7الحقكؽ المدنية:
ىي التي تككف لمشخص بإعتباره فرد ا يعيش في جماعة ليتمكف مف التمتع بحريتو كمزاكلتو لنشاطو
اإلجتماعي كىي بذلؾ تثبت لكؿ شخص كال تقتصر عمى الكطنييف كحدىـ.5

1

د.حسًُ انزب ،انتعىٌض اإلتفاقً عٍ عذو تُفٍذ اإلنتشاو أو انتأخز فٍه ،دار انفكز انجايعً ،اإلسكُذرٌت ،انطبعت األونى ،2007 ،ص25
 2د.فتحً وانً ،قاَىٌ انتحكٍى فً انُظزٌت وانتطبٍق ،يُشأة انًعارف ،اإلسكُذرٌت ،انطبعت األونى2007 ،
3د.أحًذ هُذ ي ،أصىل قاَىٌ انًزافعاث انًذٍَت وانتجارٌت ،دار انجايعت انجذٌذة ،اإلسكُذرٌت ،2002 ،ص923
4د.سًٍز كايم ،انذخم نهعهىو انقاَىٍَت ،دار انُهضت انعزبٍت ،انقاهزة ،1994 ،ص25
5د.سًٍز كايم ،يزجع سابق ،ص25
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خطة الدراسة
إقتضت طبيعة مكضكع البحث تناكلو في فصميف يسبقو فصؿ تمييدم إلعطاء فكرة عامة عف المحكـ
مف حيث تعريفو كتمييزه عما يشتبو بو كالشركاط الكاجب تكفرىا بو كتعيينو ،ثـ تـ عرض الفصميف
كىما:
الفصل األول :الطبيعة القانونية لمسؤولية المحكم
المبحث األكؿ :التكييؼ القانكني لمسؤكلية المحكـ
المطمب األكؿ :طبيعة عمؿ المحكـ
المطمب الثاني :أساس كظيفة المحكـ
المبحث الثاني :التكييؼ القانكني لمسؤكلية المحكـ المدنية
المطمب األكؿ :المسؤكلية العقدية لممحكـ
المطمب الثاني :المسؤكلية التقصيرية لممحكـ
الفصل الثاني :أحكام مسؤولية المحكم المدنية
المبحث األكؿ :نطاؽ مسؤكلية المحكـ المدنية
المطمب األكؿ :نطاؽ اإللتزامات التي تقع عمى عاتؽ المحكـ
المطمب الثاني :حصانة المحكـ حياؿ تصرفاتو
المبحث الثاني :آثار تحقؽ مسؤكلية المحكـ المدنية
المطمب األكؿ :دعكل مسؤكلية المحكـ المدنية
المطمب الثاني :إنتياء مسؤكلية المحكـ المدنية
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تمييد :ماىية المحكم
المحكـ ىك شخص عادم مف آحاد الناس يمارس مينة في غاية األىمية ،كأساس قياـ ىذه المينة ىك
حسـ النزاعات بيف األطراؼ المتنازعة كالكصكؿ إلى حكـ منيي لمنزاع المطركح عميو بكقت كجيد أقؿ،
كال يمكف تصكر كجكد التحكيـ دكف كجكد المحكـ.
فالمحكـ يشغؿ حجر الزاكية في عممية التحكيـ ككؿ ،كالثقة بشخصو كصفتو غالبا ما تككف ىي الدافع
إلستبعاد النزاع مف كالية القضاء.
كبما أف الدراسة تبحث في المسؤكلية المدنية لممحكـ ،فبلبد مف التطرؽ الى التطكر التاريخي ماىية
المحكـ محكر ىذه الدراسة ،كماىية المحكـ يتطمب بياف مفيكـ المحكـ كتمييزه عما يشتبو بو كشركط
تعينو محكما باإلضافو إلى كيفية تعييف المحكـ.

أوال :التطور التاريخي
مف الناحية الدينية :1كاف أساس ظيكر كظيفة المحكـ إلى الكينة حيث كاف يتدخؿ في أغمب شؤكف
الحياة حتى في حالة المنازعات عمى حؽ أك ميراث أك جريمة ككاف الكاىف يتدخؿ بحكـ صادر منو
ينيي الخصكمة ،ألف ىناؾ معتقدا بصحة ما سكؼ يؤكؿ إليو حكمو في النزاع كذلؾ لما يتمتع بو
الكينة مف مركز ديني يؤىميـ دكف غيرىـ إلى معرفة ما كراء القدرة العادية ،ككاف الكينة يقكمكف
بكظيفة المحكـ عمى أساس أف ما ينطقكف بو مف أحكاـ يعد إلياما أك كحيا مف اآللية ،كىذا الكحي
يصدر لكؿ منازعة عمى حدة ،فكؿ منازعة إلياـ جديد ككحي جديد ،كلـ يكف العرب ببعديف عف المجكء
إلى الكينة بؿ إنيـ كانك في جاىميتيـ أكثر المجتمعات التي لجأت إلى الكينة؛ ألنيـ كانكا قبائؿ
متفرقة ،كلكف بعد ظيكر اإلسبلـ في جزيرة العرب حدث ىناؾ تحكؿ مؤثر في جميع مجاالت الحياة
كمنيا أسمكب ككسيمة فض المنازعات فأصبحت كظيفة المحكـ مف الكظائؼ المشركعة لذلؾ أىتـ
العرب بتنظيـ كظيفة المحكـ لمفصؿ في المنازعات ،كمف األدلة التي تثبت مشركعية كظيفة المحكـ،
قكلو تعالى " إف اهلل يأمركـ أف تؤدكا األمانات إلى أىميا كاذا حكمتـ بيف الناس أف تحكمكا بالعدؿ إف

 1راجع :د .عبذ انكزٌى َصٍز ،انتحكٍى عُذ انعزب كىسٍهت نفض انًُاس عاث بٍٍ األفزاد "دراست فً األعزاف وانتقانٍذ انقبهٍت انعزبٍت وانشزٌعت
اإلساليٍت" ،دار انُهضت انعزبٍت ،انقاهزة ،2002 ،ص58
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اهلل نعما يعظكـ بو إف اهلل كاف سميعا بصيرا" ،1كمف السنة النبكية ماكرد في حديث أبي شريح أف قكمو
كانكا ُيكنكنو (أبا الحكـ) فدعاه رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كسمـ) كقاؿ :إف اهلل ىك الحكـ كاليو الحكـ
فمـ تكنى أيا الحكـ؟ فقاؿ :إف قكمي إذا إختمفكا في شيء أتكني فحكمت بينيـ فرضي كبل الطرفيف،

فقاؿ رسكؿ اهلل :ما أحسف ذلؾ".2
مف الناحية اإلجتماعية :يعتبر رب األسرة المحكـ األكؿ في المجتمعات البشرية األكلى يفصؿ في
المنازعات الناشئة بيف أفراد أسرتو ،كعندما إتسعت دائرة األسرة حتى أصبحت في شكؿ كياف العائمة
الممتدل كمف بعد ذلؾ أصبحت في إطار كياف العشيرة كمنيا إلى القبيمة ،إذ جعؿ المجكء إلى فض
المنازعات يتـ إلى شيخ القبيمة بإعتباره أحد األشخاص لمفصؿ فييا لما يتسـ بو مف رجاحة العقؿ كقكة
الشخصية ككماؿ التجربة المتكجة بكبر السف أيضا في أغمب األحكاؿ ،ككاف يفصؿ في المنازعات
كفقا لؤلعراؼ كالعادات المكركثة لدييـ كيتمتع بسمطة معنكية قائمة عمى اإلحتراـ كىيبة الشخص كمالو
كنسبو ،ككاف ىناؾ صكر تميز القبائؿ العربية ىك إشتيار عائبلت معينة بتكارث مينة التحكيـ في
المنازعات كبعد ذلؾ ظيرت الدكلة ككضعت القكانيف التي تحدد كتنظـ كيفية فض المنازعات المختمفة،
كلـ يكف لشيخ القبيمة دكر في أغمب العصكر في الدكؿ الكبيرة لتطكرىا اإلجتماعي السريع كظيكر
النظاـ الممكي بصكرة سريعة لذلؾ كاف الممؾ يقكـ بكظيفة المحكـ.3
مف الناحية القانكنية :كانت فمسطيف جزءا مف األمبراطكية العثمانية بعد أف قامت تركيا بإحتبلليا كقد
استمر ىذا الكضع حتى الحرب العالمية األكلي ،كأىـ ما يميز ىذه الفترة كعمي الصعيد القانكني
ىك مجمة األحكاـ العدلية كالتي ما زالت مطبقة حتي اليكـ ىذا كالتي اشتممت عمى الباب الرابع في
بياف المسائؿ المتعمقة بالتحكيـ فيما تضمنتو مجمة األحكاـ العدلية في المكاد (مف  1841إلى
 ،)1851كبعد اإلحتبلؿ العثماني بدء اإلنتداب البريطاني لفمسطيف حيث صدر العديد مف القكانيف
كمف بينيا قانكف التحكيـ الصادر في  6آذار سنة  ،1926كقانكف ق اررات التحكيـ األجنبية لسنة
 ،1930كقانكف ق اررات التحكيـ األجنبية رقـ ( )17لسنة  ،1934كمف المبلحظ أنو لـ يشر في مكاده
إلي إلغاء الباب الرابع المتعمؽ بالتحكيـ في مجمة األحكاـ العدلية  ،كاستمر الكجكد القانكني لمتحكيـ
 1سكرة النساء ،آية رقـ ()58
2
3

سنف النسائي ،كتاب أداب القضاة ( ،)5837كسنف داككد ،كتاب األدب ()4955
راجع:د.عبدالكريمنصر،التحكيمعندالعرب،مرجعسابق،ص38
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بعد إنتياء اإلنتداب البريطاني ،كبعبكر الجيش العربي األردني نير األردف إلى فمسطيف ككقعت
تحت سيطرتو الضفة الغربية  ،كفي عاـ  1952تـ صدكر الدستكر األردني حيث بدأت مرحمة
تشريعية جديدة كمغايرة في الضفة كالغربية عف التشريعات السارية المفعكؿ حينذاؾ كعميو صدر
قانكف التحكيـ األردني رقـ ( )18لسنة  ،1953كلكف في قطاع غزة األمر مختمؼ حيث بقيت
المنظكمة البريطانية التحكيمية ذلؾ أف الحاكـ اإلدارم المصرم أبقى عمى كافة القكانيف السارية
المفعكؿ بدكف تغيير كعميو أصبح شطرم الضفة الغربية كقطاع غزة يطبقاف قكانيف مختمفة أردنية في
الضفة الغربية كبريطانية في قطاع غزة ،إلى أف أصدر المشرع الفمسطيني قانكف التحكيـ الفمسطيني
رقـ ( )3لسنة  2000كألغي بمكجبو كافة قكانيف التحكيـ السابقة.1

ثانيا :تعريف المحكم
أ-المحكـ لغة  :بتشديد الكاؼ مع الفتح ىك مف يفكض إليو الحكـ ،كىك المجرب المنسكب إلى الحكمة
2
(حكماُ) كحكـ لو
كمف أحكـ االمر ،كاتقنو ،كأحكمتو التجارب عمى المثؿ  ،كانو َح َكـ بينيـ يحكـ بالضـ ُ

3
ك(ح َكمو) كاله
كحكـ عميو ،كأما الحكـ بفتحتيف الحاكـ ك(ح هكمو) في مالو إذا جعؿ إليو الحكـ فيو
َ

ك(المح َكـ) المنصؼ مف نفسو.4
كأقامو حاكما ك(إحتكـ في األمر :قبؿ التحكيـ
َ

ب -عرؼ الفقو المحكـ :بأنو الشخص الذم يعيد إليو بمقتضى اإلتفاؽ عمى التحكيـ أك في إتفاؽ
مستقؿ بفض نزاع بيف طرفيف أك أكثر ،كيككف لو نظر النزاع كاإلشتراؾ في المداكلة بصكت معدكد
كفي إصدار الحكـ كالتكقيع عميو.5
كتعريؼ آخر لممحكـ :ىك شخص يتمتع بثقة الخصكـ ،قد عيدكاإليو بعناية الفصؿ في منازعة قائمة
بينيـ ،كقد يتـ تعيينو مف جانب المحكمة إذا كاف التشريع قد أجيز ذلؾ لمقياـ بذات الميمة المتقدمة.6

 1راجع :قاَىٌ انتحكٍى انفهسًٍُ رقى ( )3نسُت  ،2000صذر بًذٌُت غشة  2000/4/5يٍالدٌت ،انًىافق /1يحزو1421/هجزٌت
2

أبك الحسيف بف زكريا ،معجـ مقاييس المغة ،الجزء الثاني ،دار الفكر ،القاىرة ،1979 ،ص ،35كأيضأ كمعجـ الكسيط ،الجزء االكؿ،أصدار

مجمع المغة العربية ،القاىرة ،1998 ،ص190
3

االماـ احمد الرازم ،مختار الصحاح ،ترتيب السيد محمد خاطر ،نيضة مصر لمطباعة كالنشر ،دكف سنة نشر ،ص148

4

المعجـ الكجيز:لمجمع المغة العربية ،المطابع األميرية ،القاىرة 1990 ،ص674

5المستشار معكض عبد التكاب ،المستحدث في التحكيـ التجارم الدكلي ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،الطبعة االكلى ،1997 ،ص205
6د.احمد ابك الكفا ،التحكيـ االختيارم كاالجبارم ،منشاة المعارؼ ،االسكندرية ،الطبعة الخامسة ،2001 ،ص153

9

كعرؼ جانب مف الفقو المحكـ :بأنو شخص عادم يقكـ بميمة قضائية بناء عمى إختيار طرفي النزاع
نفسييما لو لمقياـ بالفصؿ في النزاع كقبكلو ليذه الميمة ،في إطار شركط معينة ،قد يككف أىميا في
ىذا الخصكص إتماـ الميمة في بحر مدة معينة كىذا ما يجعؿ مسئكليتو مختمفة عف مسئكلية
القاضي.1
كبالرجكع الى نص المادة ( )1مف قانكف التحكيـ الفمسطيني نرل أف تعريؼ المحكـ لـ يكف مطمكبا؛
ألنو عرؼ ىيئة التحكيـ فكاف عميو اإلكتفاء بيذا التعريؼ؛ ألف ىذه الييئة كاف كانتمشكمة مف محكـ أك
أكثر إال إنيـ جميعا أشخاص طبيعيكف بمف فييـ المرحج.2
كعرفت محكمة النقض المصرية المحكـ .... " :كىك عمى ذلؾ ليس طرفا في خصكمة التحكيـ كانما
ىك شخص يتمتع بثقة الخصكـ كيفصؿ فيما شجر بينيـ بحكـ يحكز حجية الشيء المحككـ بو بمجرد
صدكره".

3

كيتبيف مف التعريفات السابقة بأف المحكـ ىك عبارة عف قاض خاص يقكـ بحسـ نزاع قائـ بيف أطراؼ
الخصكمو ،كتـ إختياره بإرادتيـ كيككف حكمو ممزـ لممحكمييف.

ثالثا :تمييز المحكم عما يشتبو بو
في ضكء تحديد معنى المحكـ الذم سبؽ بيانو ،فإف ميمة المحكـ تختمؼ عف ميمة غيره مف الميف
كالقاضي كالككيؿ كالخبير كالكسيط في الصمح ،لذا سنبيف أكجو االختبلؼ بيف ىذه االنظمة كالمحكـ.

1

د .مصطفى جماؿ كد.عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،الطبعة االكلى ،1998 ،ص600

 2نص قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى ما يمي.... ":المحكـ:الشخص الطبيعي الذم يتكلى ميمة التحكيـ ،ىيئة التحكيـ :شخص اك اكثر يتكلى
ميمة الفصؿ في النزاع "....كيقابميا كنصت المادة ( )2مف قانكف التحكيـ االردني عمى مايمي ":أ .يﻜىف لمعبارات التالية حيثما كردت في هذا
القانىف المعاني المخصصة ليا أدناق ما لى تدؿ القزينة عمى غيز ذلﻚ - :ىيئة التحﻜيى :الييئة المشﻜمة مٍ محﻜى كاحذ أك أكثز لمفصم في
النشاع المحاؿ إلى التحﻜيى كفقا ألحﻜاـ هذا القانىف" ،كيقابميا كذلؾ نصت المادة ( )4مف قانكف التحكيـ المصرم عمى ما يمي" -2كتنصرؼ
عبارة"ىيئة التحكيـ" إلى الييئة المشكمة مف محكـ كاحد أك أكثر لمفصؿ في النزاع المحاؿ إلى التحكيـ أما لفظ "المحكمة"فينصرؼ إلى المحكمة
التابعة لمنظاـ القضائي في الدكلة".
3

نقض مصرم عف رقـ 887لسنة  ،59مكقع قاعدة التشريعات كاإلجتيادات المصرية www.arablegalportal.org
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 -1المحكم والقاضي
إف ال تحكيـ سابؽ في نشأتو عمى القضاء العادم لمدكلة ،كيقكؿ جانب مف الفقو في ىذا الخصكص":
أف القانكف الطبيعي ىك الذم فرض التحكيـ عمى اإلنساف كفرضتو عميو الطبيعو منذ األزؿ ،كقبؿ
نشكء الدكلة ،فالتحكيـ إذف ىك طريؽ العدؿ األكؿ لئلنساف يحقؽ بمقتضاه األمف كالسبلـ في المجتمع،
فميس بغريب أف يفرض عمى الدكؿ بعد أف فرض عمى اإلنساف ،كالتحكيـ ىك قضاء سنتو لنا
الطبيعة."1
كفكرة التحكيـ -أم كظيفتو في الحياة القانكنية – ال تختمؼ عف فكرة القضاء ،فالمحكـ كالقاضي
يقدماف الحماية لمنظاـ القانكني إذ ما حدث إعتداء عمى قكاعده.2
كالتحكيـ كا ف كاف قضاء خاصا إال أنو يشبو القضاء العادم لمدكلة ،فمف ناحية أف كؿ مف القضاء
كالتحكيـ يفصؿ في المنازعات بيدؼ تحقيؽ العدالة ،كما أف القاعده األساسية في القانكف أف حكـ
التحكيـ يخضع لذات الشكؿ المقرر لؤلحكاـ القضائية مف حيث صدكر حكـ المحكميف بإسمالسمطة
العميا لمببلد ،كعد حكـ التحكيـ كرقة رسمية شأنو في ذلؾ شأف األحكاـ التي تصدر عف القضاء
العادم.3
فيؿ الميمة القضائية المسندة لممحكـ كافية بذاتيا ألف يصبغ عمى المحكـ صفة القاضي بما لو مف
سمطات كضمانات في مكاجية الخصكـ كبما عميو مف كاجبات أزاءىـ أـ أف مركزه يتميز بالخصكصية
كاإلستقبللية يميزه عف القاضي؟
لئلجابة عف ىذه التساؤالت سنقكـ بتكضيح أكجو اإلختبلؼ بيف كؿ مف المحكـ كالقاضي عمى النحك
التالي:

1

د.احمد ابك الكفا ،التحكيـ االختيارم كاالجبارم ،مرجع سابؽ ،ص16

2أ.عمي ابراىيـ ،كالية القضاء عمى التحكيـ ،رسالة دكتكراه ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،ص91
3أ.راغب فيمي ،ىؿ التحكيـ نكع مف القضاء؟ ،بحث منشكر في مجمة القانكف ،الككيت ،العدد ،2001 ،17ص16
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 -1إف القاضي مكظؼ عاـ تعينو الدكلة بشركط معينة كيأخذ سمطاتو مف إرادة الدكلة التي تحدد سمفا
سمطات كصبلحيات سمطة القضاء ،كال يتـ تعييف أم شخص ليذا المنصب إالمف تكفرت فيو
الشركط التي فرضيا القانكف ،بينما يككف المحكـ شخصا طبيعيا ال يرتبط بكظيفة لدل الدكلة.1
 -2ال يجكز لمقاضي الجمع بيف كظيفة القضاء كمينة أخرل بعكس المحكـ الذم يجكز لو القياـ
بأعماؿ أخرل بجانب مزاكلتو لميمة التحكيـ.2
 -3إف أحكاـ القضاء العادم ليا حجية مطمقة يحتج بيا عمى الكافة ،كاف قرار القاضي لو حجية
الشيء المقضي بو ،كىك عنكاف الحقيقة كلو قابمية التنفيذ بحكـ القانكف ،بينما أحكاـ التحكيـ ال
يتعدل أثرىا أطراؼ النزاع ،3كيككف حكـ التحكيـ كاف كانت لو حجية الشيء المقضي بو إال أنو
ليس لو قابمية التنفيذ إال بتدخؿ القضاء.4
 -4يشترط في القاضي التمتع بالجنسية الكطنية كذلؾ بعكس المحكـ الذم يمكف أف يككف
اجنبيا5،كذلؾ يمتزـ فيمف يعيف قاضيا اليميف المقرر في قانكف السمطة القضائية قبؿ مباشرة الميمة
القضائية ،بعكس المحكـ الذم ال يمتزـ بذلؾ.6

1د.عمي البياتي ،التحكيـ التجارم البحرم ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،االسكندرية ،2006 ،ص144
2

نصت المادة ( )28مف قانكف السمطة القضائية الفمسطيني رقـ ( )1لسنة  2002عمى ما يمي  -1 ":ال يجكز لمقاضي القياـ بأم عمؿ

تجارم ،كما ال يجكز لو القياـ بأم عمؿ ال يتفؽ كاستقبلؿ القضاء ككرامتو ،كيجكز لمجمس القضاء االعمى اف يقرر منع القاضي مف مباشرة
أم عمؿ يرل أف القياـ بو تتعارض مع كاجبات الكظيفة كحسف ادائيا "....كيقابميا نص المادة ( )17مف قانكف استقبلؿ القضاء االردني رقـ
( )15لسنة  2001عمى ما يمي" :ال يجكز لمقاضي الجمع بيف كظيفة القضاء كمزاكلة االعماؿ التجارية اك عضكية مجمي ادارة ام شركة اك
مؤسسة اك سمطة اك ام كظيفة اك مينة اخرل كذلؾ تحت طائمة المسؤكلية ،".كيقابميا كذلؾ نص المادة ( )72مف قانكف السمطة القضائية رقـ
( )46لسنة  1972عمى مايمي ":ال يجكز لمقاضي القياـ بام عمؿ تجارم كما ال يجكز لو القياـ بام عمؿ ال يتفؽ كاستقبلؿ القضاء ككرامتو
كيجكز لمجمس القضاء االعمى اف يقرر منع القاضي مف مباشرة ام عمؿ يرل اف القياـ بو يتعارض مع كاجبات الكظيفة كحسف ادائيا ".كما
نصت المادة ( )63مف القانكف المصرم عمى ما يمي  " :ال يجكز لمقاضي بغير مكافقة مجمس القضاء االعمى اف يككف محكما كلك بغير اجر
كلك كاف النزاع غير مطركح عمى القضاء".....
3د .حساـ ناصيؼ ،قابمية محؿ النزاع لمتحكيـ في عقكد التجارة الدكلية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1999 ،ص44
4د .عمي البياتي ،التحكيـ التجارم البحرم ،مرجع سابؽ ،ص145
5

نصت المادة ( ) 15مف قانكف السمطة القضائية الفمسطيني عمى ما يمي " :يشترط فيمف يكلى القضاء -1 :اف يككف فمسطينيا كامؿ

االىمية "...كيطابؽ نص المادة ( 9)10مف قانكف استقبلؿ القضاء االردني ككذلؾ نص المادة ( )38مف قانكف السمطة القضائية المصرم.
6

تنص المادة ( ) 21مف قانكف السمطة القضائية عمى ما يمي ":يؤدم القضاة قبؿ مباشرتيـ لعمميـ في المرة األكلى اليميف اآلتية( -2 :أقسـ

باهلل العظيـ أف احترـ الدستكر كالقانكف كأف أحكـ بيف الناس بالعدؿ) -3 .يككف أداء اليميف مف رئيس المحكمة العميا أماـ رئيس السمطة
الكطنية ،كيككف أداء اليميف لباقي القضاة أماـ رئيس مجمس القضاء األعمى كبحضكر كزير العدؿ في كمتا الحالتيف"
كتطابؽ ىذه المادة مع المادة ( )15مف قانكف استقبلؿ القضاء االردني ،كذلؾ حكـ المادة ( )71مف قانكف السمطة القضائية المصرم.
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 -5لمقاض ي تكقيع الجزاءات في حاؿ رفض الشاىد الحضكر عمى عكس المحكـ ،كلكف يستطيع
المحكـ أف يطمب مف المحكمة المختصة إصدار أمر بتأميف حضكره في التاريخ المحدد في
الطمب ،كلممحكـ أيضا أف يطمب مف المحكمة المختصةإصدار قرار باإلنابة في سماع أقكاؿ
الشيكد.1
 -6إف القضاء العادم يختص بالنظر في جميع النزاعات إال ما أستثنى منيا أعماؿ السياده ،أما
التحكيـ فبل يجكز المجكء إليو إال في المسائؿ التي يجكز فييا الصمح ،2كبالتالي ىناؾ بعض
المنازعات التي ال يجكز فييا التحكيـ مثؿ المنازعات المتعمقة بالنظاـ العاـ.3
 -7يجكز الطعف في حكـ المحكـ بدعكل بطبلف أصمية ،عمى عكس حكـ القاضي كذلؾ نظ ار لمطبيعة
الخاصة لمتحكيـ كىكذا فإف حكـ القاضي قد يككف إبتدائيا قابؿ لمطعف العادم أك إنتيائيا قابؿ
لمطعف غير العادم أك باتا غير قابؿ ألم طريؽ مف طرؽ الطعف ،غير أف صبلحيات المحكـ
تزيد عف صبلحيات القاضي مف نكاح معينة فيك غير مقيد بقكاعد القانكف األجرائية ،بؿ كقد يعفى
مف التقيد بقكاعد القانكف المكضكعية إذا إتفؽ الخصكـ عمى ذلؾ.4
كعمى ضكء ما سبؽ ،إف اإلختبلؼ بيف المحكـ كالقاضي ناتج عف طبيعة كؿ مف التحكيـ كالقضاء إذ
يتميز التحكيـ بإنو أداة خاصة لمفصؿ في النزاع تتشكؿ في كؿ حالو عمى حده حسب المقتضيات
الخاصة لمنزاع ،أما القضاء فيك أداة عامة لحماية الحقكؽ كالمراكز القانكنية تحكمو قكاعد عامو
كمجرده مكضكعو سمفا ألم قضية ،كأنو عمى الرغـ مف اإلختبلؼ بيف القاضي كالمحكـ يكجد تقارب
كتعاكف فيما بينيما كذلؾ مف خبلؿ رقابة القضاء عمى التحكيـ سكاء أكانت رقابو سابقو أك الحقو عمى
صدكر حكـ التحكيـ باإلضافو إلى اليدؼ المشترؾ لتحقيؽ العدالة فيما بينيـ.
1

نصت المادة ( )28مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى ما يمي:

" -1يحؽ لييئة التحكيـ بناء عمى طمبيا أك طمب أم طرؼ مف أطراؼ التحكيـ أف تدعك أم شاىد لمحضكر لمشيادة أك إلبراز أم مستند.
 -2يحؽ لييئة التحكيـ إذا رفض الشاىد المثكؿ أماـ ىيئة التحكيـ أف تطمب مف المحكمة المختصة إصدار أمر بتأميف حضكره في التاريخ
المحدد لمطمب".
ككذلؾ نصت المادة ( )29عمى ما يمي:
"يحؽ لييئة التحكيـ أف تطمب مف المحكمة المختصة إصدار قرار باإلنابة في سماع أقكاؿ شاىد يقيـ خارج دائرة اختصاص المحكمة ككاف
يتعذر مثكؿ ىذا الشاىد أماميا".
2

راجع :نص المادة ( )4مف قانكف التحكيـ الفمسطيني

3د .منير عبد المجيد ،قضاء التحكيـ في منازعات التجارة الدكلية ،دار المطبكعات الجامعية ،االسكندرية ،1995 ،ص135
4د .ماجد الحمك ،العقكد االدارية كالتحكيـ ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،2004 ،ص174
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 -2المحكم والوكيل
الككيؿ ىك شخص يقكـ مقاـ آخر (في تصرؼ جائز معمكـ) كيستمد نيابتو ىذه مف عقد الككالة.1
كعرفت ،مجمة االحكاـ العدلية الككالة في المادة( )1449بأنيا" تفكيض أحد في شغؿ آلخر كاقامتو
مقامو في ذلؾ الشغؿ كيقاؿ لذلؾ الشخص مككؿ كلمف أقامو ككيؿ كلذلؾ األمر مككؿ بو".2
إذف الككيؿ ىك :شخص يمتزـ بالعمؿ بإسـ األصيؿ كلحسابو بحيث تنصرؼ آثار ىذا العمؿ إلى
المككؿ دكف الككيؿ كما لك كاف قد أجراه بنفسو .
كاألصؿ أف التحكيـ ال يشبو الككالة عمى الرغـ مف أف كؿ مف المحكـ كالككيؿ يشتركا في األصؿ
اإلتفاقي إذ يتكلى كؿ منيما القياـ بما عيد إليو بمكجب إتفاؽ بيف إطراؼ المحكـ أك الككيؿ ،كما
يقترب عقد المحكـ عف عقد الككالة في أف كؿ منيما يقكـ بتصرؼ قانكني ،فضبل عف تغميب اإلعتبار
الشخصي عمى ميمة كؿ منيما ،3إال إنيما يختمفاف في نقاط جكىرية ،حيث أف عقد المحكـ عقد مبرـ
بيف األطراؼ المتنازعة كالمحكـ ،كعندما يبدأ المحكـ في ميمتو التحكيمية ال يككف نائبا أك ككيبل عف
أحد األطراؼ حتى لك كاف الطرؼ الذم قاـ بتعيينو ،كالقكؿ بأف المحكـ ككيؿ عف الطرؼ الذم عينو
يعني أنو يقكـ بما يممي عميو ىذا الطرؼ مف تعميمات ،كىذا مخالؼ لما ىك معمكـ عف الميمة
التحكيمية لممحكـ ،كىي الفصؿ في النزاع كفقا لمقتضيات العدالة كمحايدا كمستقبل في أداء ميمتو عف
جميع األطراؼ ،4كما يدؿ عمى عدـ ككالة المحكـ أنو يستطيع أف يرفض طمبا مقدما مف أم طرؼ
فمك أنو كاف ككيبل لما صح لو ذلؾ ،فيك ال يعتبر ممثبل لو؛ ألنو يمنحو سمطة قضائية خاصة ،أما
عقد الككالو فطرفاه ىما الككيؿ كالمككؿ ،كمكضكعو ىك تحكيؿ الككيؿ ذاتو سمطة النيابو عف المككؿ
في عمؿ مف األعماؿ القانكنية ،5كالككيؿ يستمد سمطانو مف المككؿ كيممؾ التنصؿ مف عمؿ الككيؿ

.1عمي البياتي ،التحكيـ التجارم البحرم ،مرجع سابؽ ،ص142
2

عرفت المادة ( )833مف القانكف المدني االردني لسنة  1976الككالة بانيا  ":عقد يقيـ المككؿ بمقتضاه شخصا اخر مقاـ نفسو تصرؼ

جائز معمكـ ".كعرفت المادة ( )699مف القانكني المدني الصرم لسنة  1948الككالة بانيا" :عقد يمزـ الككيؿ باف يقكـ بعمؿ قانكني لحساب
المككؿ"
3

راجع :محمد نظمي صعابنو ،مسؤكلية المحكـ المدنية"دراسة مقارنو" الطبعو االكلى ،2008 ،دار النيضة العربية  ،القاىره ،ص22

4

أحمد الممحـ ،عقد التحكيـ المبرـ بيف المحكميف كالخصكـ ،مقالة بمجمة الحقكؽ الككيتية ،العدد الثاني ،1994 ،ص199

5د .مصطفى الجماؿ كد.ع كاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،مرجع سابؽ ،ص31
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إذا خرج عف حدكد ككالتو ،كال يقكـ الككيؿ كقاعده عامو إال بما يمكف إف يقكـ بو المككؿ،1ففي الككالة
يقكـ الككيؿ بعممو بإسـ مككمو كيمتزـ بتعميماتو ،كعمى الككيؿ أف يقكـ بالعمؿ لصالح مككمو ،كليذا فإنو
ال يمكف أف يككف ككيبل عف طرفيف ليما مصالح متعارضة كليس لمككيؿ أم سمطة تختمؼ عف سمطة
مككمو ،2كيككف إصدار المحكـ حكما ممزما ألطراؼ التحكيـ كفقا لما يراه عادال كليس كفقا لما يراه
الخصكـ بينما يمتزـ الككيؿ بحسب القكاعد العامو بالعمؿ باسـ األصيؿ كلحسابو كيتقيد في أداء عممو
بتعميمات األصيؿ كفي حدكد الككالة كال يجكز لمككيؿ أف يمثؿ مصالح متعارضة.3
كنستنتج مما سبؽ ،أف المحكـ مستقبل تماـ اإلستقبلؿ عف الخصكـ فمجرد اإلتفاؽ عمى التحكيـ تصبح
لو صفة تشبو القاضي كال يتمكف الخصكـ مف التدخؿ في عممو بؿ أف حكمو يفرض عمييما ،عمى
عكس الككيؿ يعمؿ بإسـ األصيؿ كلحسابو كيخضع لتعميماتو .
4

 -3المحكم والخبير

مف الصعب الخمط بيف التحكيـ كالخبرة التي ليس ليا سكل قيمة الرأم ،سكاء بالنسبة لممحكـ أك
لؤلطراؼ ،ألف التحكيـ عمى الرغـ مف إختبلؼ الفقياء حكؿ طبيعتو إال أنو ال يكجد خبلؼ حكؿ الدكر
الممزـ لمقرار الذم يصدره المحكـ كاألثر اإلجرائي الذم يرتبو كىك حجية األمر المقضي.5
فالخبرة :ىي الميمة التي يعيد بمقتضاىا الخصكـ إلى شخص متخصص في مينة ،أك في مجاؿ
معيف بميمة إبداء رأيو في مسألة فنية تدخؿ في مجاؿ إختصاصو دكف إلزاـ الخصكـ بيذا الرأم.6
كالخبرة بمعناىا القانكني غير التحكيـ ،فالخبرة تتمثؿ بمجرد إبداء الرأم كالمشكرة مف متخصص لمف
يطمبيا دكف إلتزاـ مف ىذا األخير بإتباعيا ،أما التحكيـ فيك فصؿ في النزاع مف المحكـ يمتزـ بو
األطراؼ المتنازعة ،7كالخبير يقدـ رأيو في مسائؿ فنية تنـ عف معرفو شخصية كال تحسـ نزاعا بيف
1د .احمد ابك الكفا ،التحكيـ االختيارم كاالجبارم ،مرجع سابؽ ،ص31
2د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ ،منشاة المعارؼ ،االسكندرية ،الطبعة االكلى ،2007 ،ص30
3

د .محمكد ىاشـ ،النظرية العامة لمتحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،الطبعو االكلى ،1990 ،ص29

4

راجع :قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ ( )4لسنة  ،2001الباب الثامف

5أ .عمي ابراىيـ ،كالية القضاء عمى التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص163
6

د .خا لد ممدكح ابراىيـ ،التحكيـ االلكتركني في عقكد التجارة الدكلية ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية،2008،الطبعة االكلى،ص40

7د .مصطفى الجماؿ كد.عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،مرجع سابؽ ،ص31
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الخصكـ مف خبلؿ تطبيؽ القانكف أك فرض تسكية إف كاف األطراؼ قد أجازكا لو ذلؾ صراحة ،1كاف
رأم الخبير قاصر عمى المسائؿ الكاقعية دكف القانكنية في حيف نجد أف حكـ المحكـ يمتد إلى المسائؿ
القانكنية كالكاقعية مع أنو ال يككف بالضركرة شخصا قانكنيا.
كينحصر دكر الخبير في تقديـ تقرير يساعد القاضي في تككيف اقتناعو لمكصكؿ إلى القرار الذم
ينيي بو الخصكمة المطركحو عميو ،كال يجكز لمخبير أف يتصدل لئلدالء برأيو في المسائؿ القانكنية،
أما بالنسبة لممحكـ الذم يعتبر فردا عاديا قد يككف غير ممـ لبعض المسائؿ القانكنية الدقيقة فبل يككف
أمامو مف سبيؿ سكل اإلستعانو بخبير قانكني ،2كرأم الخبير غير ممزـ لؤلطراؼ أك لمقاضي غير أف
رأم المحكـ ممزـ لؤلطراؼ كلمقاضي إذا لـ تشبو شائبة البطبلف كاستكمؿ شكميتو التي يتطمبيا القانكف،
كرأم الخبير غالبا يساعد عمى حؿ النزاع أك يساعد عمى تقرير قيمة ما يتحممو طرؼ مف األطراؼ أك
كبلىما بعد حسـ النزاع كتعييف جية المسؤكلية ،فالمحكـ يستعيف بالخبير لمقياـ بميمتو بينما ال يستعيف
الخبير بمحكـ لمقياـ بميمتو.3
كفي تقديرنا ،أف الخبير يكمؼ فقط بإبداء الرأم فيما يطرح عميو مف مسائؿ ،كرأم الخبير ال يقيد
المحكمة التي تنظر الدعكل ،كندب الخبير مسألة جكازية كيتـ ندب الخبير بناء عمى طمب الخصكـ أك
بناء عمى طمب القاضي ،أما المحكـ فإف القرار الذم يصدره يككف ممزما باإلضافة إلى أثر اإلجراءات
المترتبة عمى الحكـ كىك حجية األمر المقضي بو ،كما أنو يجكز الطعف في حكـ المحكميف بينما ال
يجكز الطعف في قرار الخبير ،ألنو ال يصدر حكما ،فالطعف ال يككف إال في األحكاـ أما رأم الخبير
فيك مشكرة كليس حكما.

 ،1Antione Kassis Problemes De Bas De Larbitrage, Tomei, L.G.D, 1987مشار إليو :محمد صعابنو ،المسؤكلية المدنية
لممحكـ ،مرجع سابؽ ،ص28
2د .أحمد أبك الكفا ،التحكيـ اإلختيارم كاإلجبارم ،مرجع سابؽ ،ص29
3د .عمي البياتي ،التحكيـ التجارم البحرم ،مرجع سابؽ ،ص143
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 -4المحكم والوسيط في الصمح أو الموفق
عرفت مجمة االحكاـ العدلية الصمح في المادة (" :)1531ىك عقد يرفع النزاع بالتراضي كينعقد
باإليجاب كالقبكؿ".

1

الصمح كالتحكيـ كبلىما عقداف يرفعاف النزاع كيقطعاف الخصكمة ،2كيخكؿ القانكف في الصمح
األطراؼ كسيمة تعاقدية ،يستطيعكف بيا حؿ منازعاتيـ بحيث ال تعكد ىناؾ حاجة لمجكء إلى القضاء
كالصمح كالتحكيـ يفترض نزاعا بيف األطراؼ ،3كيتماثؿ التحكيـ مع الصمح في أف كؿ منيما أداة
قانكنية لمتسكية الكدية لمنزاع الحاؿ أك المحتمؿ حدكثو في المستقبؿ بعيدا عف ساحة القضاء ،كبالتالي
فكجكد إحداىما يعني عدـ جكاز عرض النزاع عمى القضاء ،كالدفع بحجية الشيء المحككـ فيو ،كما
أف كؿ منيما يتطمب ككالة خاصة كأىمية تصرؼ إلبرامو ،4كيختمؼ الصمح عف التحكيـ في أف
الصمح عقد يتـ بي ف أطراؼ الخصكمة أنفسيـ أك بمف يمثمكىـ كيقكمكف بحسـ خبلفاتيـ عف طريؽ
نزكؿ كؿ عف بعض ما يتمسؾ بو ،بينما في التحكيـ يقكـ المحكـ بميمة القضاء ،فالتحكيـ أشد خطكرة
مف الصمح؛ ألف التجاكز عف الحؽ في الصمح معمكـ قبؿ تمامو ،بينما في التحكيـ تتعذر معرفة ما قد
يمكف أف يحكـ بو المحكـ ،5أف ميمة المحكـ ليست ىي التكسط أك التكفيؽ بيف الخصكـ لكي يتنازؿ
كؿ منيـ عف جزء مف إدعائو كلكف ميمتو أف يصدر حكما ممزما لؤلطراؼ ،في حيف أف الحؿ الذم
يصؿ إليو الكسيط ال يمزـ األطراؼ إال في حالة قبكليـ لو ،6كالصمح ال يخكؿ كؿ ما يحققو التحكيـ إذ
أف حكـ التحكيـ عمى خبلؼ الصمح يحكز حجية األمر المقضي ،كليذا فاف الصمح يمكف مياجمتو

1

عرفت المادة ( )647مف القانكف المدني االردني الصمح بانو ":الصمح عقد يرفع النزاع كيقطع الخصكمة بيف المتخاصميف بالتراضي،".

ككذلؾ عرفت المادة ( )549مف القانكف المدني المصرم الصمح  ":الصمح عقد يحسـ بو الطرفاف نزعا قائما أك يتكقياف بو نزعا محتمبل ،كذلؾ
بأف ينزؿ كؿ منيما عمي كجو التقابؿ عف جزء مف ادعائو.
2د.عمي البياتي ،التحكيـ التجارم البحرم ،مرجع سابؽ ،ص143
3

د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص21

4

راجع :سيد محمكد ،مفيكـ التحكيـ كفقا لقانكف المرافعات الككيتي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2003 ،ص35

5د .احمد ابك الكفا ،التحكيـ االختيارم كاالجبارم ،مرجع سابؽ ،ص30
6

راجعThomas clay “arbitrage et modes alternatives de reglement des litiges” Dalloz 16 dec 2004, :

 jurisprudence P.3180 n 02 .l’arbitre peut-il avoir ete precedemment conciliateur.مشار إليو :محمد صعابنو،
مسؤكلية المحكـ المدنية "دراسة مقارنو" ،مرجع سابؽ ،ص ،31راجع ايضا :سحر اماـ ،المركز القانكني لممحكـ "دراسة مقارنو" ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،2006 ،ص42
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كأم عقد بدعكل بطبلف أصمية لعيب مف العيكب التي تمحؽ العقد ،أما حكـ التحكيـ فبل يجكز
المساس بحجيتو إال بطرؽ الطعف التي يقررىا القانكف بالنسبة لو.1
يختمؼ أيضا التحكيـ عف التكفيؽ الذم يقكـ بو شخص مف الغير بغرض تحقيؽ الصمح بيف الطرفيف
حتى كلك كاف الغير الذم يككف ممزما بالكساطو ىي المحكمة ،عمما أف المقصكد بالتكفيؽ ىك تقريب
كجيتي النظر بيف الخصكـ كصكال إلى حؿ يرضى بو الخصكـ.2
رأم الباحثة ،أف الصمح ىك تقريب كجيتي النظر بيف الخصكـ كصكال إلى حؿ يرتضيو الخصكـ أما
التحكيـ فيك كسيمة لفض النزاع القائـ الذم سيقكـ بيف أطراؼ التحكيـ كصكال لحؿ ىذا النزاع بغض
النظر عف رضى الخصكـ ،كأف الحكـ الذم يصدره المحكـ يحكز حجية األمر المقضي بو بمجرد
المصادقة ،كمف ثـ يعد سندا تنفيذيا متى صدر األمر بتنفيذه مف المحكمة المختصة كبذلؾ يختمؼ عف
الصمح ،إذ ال يككف سندا تنفيذيا إال إذا كرد ىذا اإلتفاؽ في محضر مكثؽ أك أقر بو الخصكـ أماـ
المحكمة كتـ إثباتو في محضر الجمسة.
 -5المحكم والمقاول
عرفت المادة ( )124مف مجمة االحكاـ العدلية " االستصناع ىك عقد مقاكلة مع أىؿ الصنعو عمى أف
يعمؿ شيئا فالعامؿ صانع كالمشترم مستصنع كالشيء مصنكع"
كعرؼ القانكف المدني األردني عقد المقاكؿ بأنو  ":عقد يتعيد أحد طرفيو بمقتضاه أف يصنع شيئا أك
يؤدم عمبل لقاء بدؿ يتعيد بو الطرؼ اآلخر".3
إف ميمة كؿ مف عقد المقاكلة كعقد المحكـ قائمة عمى تقديـ خدمة كأداء عمؿ ،كاف كؿ منيما يحصؿ
مقابؿ ذلؾ أتعابا محدده سمفا ،4كيختمؼ عقد المقاكلة عف عقد المحكـ في أف مقتضى عقد المقاكلة
كجكد جانب كحده لو ىدؼ كجانب آخر يقكـ بتحقيؽ اليدؼ ،أما عقد المحكـ فمف مقتضاه كجكد

1د .فتحي الكالي ،قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص21
2د .كجدم راغب ،مفيكـ التحكيـ كطبيعتو ،محاضرة مكتكبو في دكره تدريبية ،كمية الحقكؽ ،جامعة الككيت ،1992 ،ص7
3

راجع :نص المادة ( )780مف قانكف المدني االردني رقـ ( )43لسنة  ، 1976كيتطابؽ معو نص المادة ( )646مف القانكف المدني المصرم

4

راجع :د.مصطفى الجماؿ كد.عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،مرجع سابؽ ،ص597
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جانب لو مصالح تنازعو مصالح الجانب اآلخر كليس بمقدكر المحكـ إعماؿ مصالحيما معا ،بؿ
يقتضي لمف كاف الحؽ لجانبو.1
كبالتالي أف عقد المقاكلة ذك ىدؼ كاحد كالمقاكؿ يسعى إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ كتنفيذه عمى أرض
الكاقع ،أما عقد المحكـ فالطرؼ الثاني ىما طرفاف متنازعاف ،كلكؿ منيما ىدؼ خاص بو يدلي
بطمباتو كادعاءاتو كطمبات خصمو لذلؾ ال يستطيع المحكـ أف يحقؽ ىدؼ كؿ منيما في كقت كاحد،
بؿ ميمتو قائمة عمى تحديد مف ىك صاحب الحؽ في ىذا النزاع.
كيختمؼ عقد المقاكؿ عف عقد المحكـ أيضا في أف عقد المقاكلة يجكز لممستفيد مف العقد أك صاحب
المصمحة اإلمتناع عف تسميـ العمؿ إذا كاف معيبا ،2حيث أف صاحب العمؿ لو رفض أك عدـ قبكؿ
تسميـ العمؿ إذا كاف مخالفا لممكاصفات المتفؽ عمييا مع المقاكؿ ،لكف ىذا غير مسمـ بو في عقد
التحكيـ فاألطراؼ ال تستطيع اإلمتناع عف تسمـ الحكـ الصادر عف المحكـ إذا كاف يعتريو عيب بؿ
أنو يتقاضى أتعابا دكف نقصاف ،حتى كلك كاف العيب ظاى اُر كذلؾ؛ ألف المشرع حدد طرقا معينو
يستطيع األطراؼ المجكء إلييا إلبطالو.3
ككذلؾ يختمؼ عقد المحكـ عف عقد المقاكؿ في أف صاحب المصمحة في عقد المقاكلة إذا لـ يقدـ
األداء المطمكب منو فإنو يجكز لممقاكؿ فسخ العقد ،في حيف المحكـ كىك يمارس عممو بمكجب عقد
التحكيـ إذا لـ يقدـ أحد طرفي النزاع دفاعو أك مستنداتو مف خبلؿ الميمة المحدده لو بؿ يجكز لو
الحكـ بناء عمى مستندات الطرؼ اآلخر ،4كاف ميمة المقاكؿ مميمة مادية أما المحكـ فميمتو ذىنية
(قانكنية) كشخصيتو ليا إعتبار عند اختياره ليس كالمقاكؿ الذم يقبؿ عطاؤه دكف معرفة شخصيتو.5

1

محمد صعابنو ،مسؤكلية المحكـ المدنية "دراسة مقارنو" ،مرجع سابؽ ،ص18

2

د.عدناف سرحاف ،شرح القانكف المدني" العقكد المسماة في المقاكلة ،الكفالة ،مكتبة دار الثقافة لمنشركالتكزيع ،عماف ،1996 ،ص88

3

راجع :نص المادة ( )43مف قانكف التحكيـ الفمسطيني ،ككذلؾ نص المادة ( )49مف قانكف التحكيـ االردني ،كنص المادة ( )55مف قانكف

التحكيـ المصرم.
4

راجع :نص المادة ( )36مف قانكف التحكيـ الفمسطيني ،كنص المادة ( )33مف قانكف التحكيـ االردني ،كنص المادة( )35مف قانكف التحكيـ

المصرم
5

د .احمد الجداكم ،التحكيـ في مكاجية االختصاص القضائي "تنازع االختصاص كتنازع القكانييف" دار النيضة العربية ،القاىرة،1982 ،

ص90

19

كتقديرنا لما تقدـ ،أنو ال يكجد عقد أقرب مف عقد المحكـ مثؿ عقد المقاكؿ حيث أف التفرقة تضيؽ
بينيما إلى حد ما ،كمرجع ذلؾ أف المحكـ كالمقاكؿ كمييما ييدفاف في ميمتيما إلى تحقيؽ نتيجو دكف
تبعية لمطرؼ اآلخر ،كميمة كؿ منيما قائمة عمى تقديـ خدمة كآداء عمؿ.

رابعا :الشروط الواجب توافرىا في المحكم
إف ميمة المحكـ في غاية األىمية ،كإلحساس المشرع بيذه األىمية لـ يترؾ لسمطاف إرادة األفراد حرية
كاممة في إختيار أم شخص ليقكـ بيذه الميمة ،كانما أشترط شركطا معينو كذلؾ ألف حسف آداء
المحكـ لميمتو يظؿ مرىكنا بشخصو كما يحممو مف مؤىبلت كخبرات ،فأطراؼ إتفاؽ التحكيـ ال يقدمكا
عمى إختيار التحكيـ كأسمكب لحسـ النزاع إال مف خبلؿ تكقع معاممة عادلة كأسمكب متخصص في
إدراة اإلجراءات كتكافر مستكل أخبلقي كتخصص رفيع لدل المحكـ ،كىذا يمقي عبئا عمى المحكـ ليس
بيسير ،كيتطمب تكافر عدة شركط  ،كسأتحدث عنيا فيما يمي:
 -1يجب أن يكون المحكم شخصا طبيعيا وال يجوز أن يكون شخصا معنويا.
عرؼ قانكف التحكيـ الفمسطيني المحكـ في المادة (" )1الشخص الطبيعي الذم يتكلى ميمة التحكيـ".
فالشخص الطبيعي ىك الذم يرل كيحس ،كىك الذم يفكر كيقرر عمى ضكء ما يحيط بو مف ظكاىر
كحقائؽ ،كما مف شخص معنكم إال لو شخص طبيعي ،يعبر عف إرادتو كيككف لساف حالو ،لذا فكما ال
يتصكر أف يككف القاضي  -لساف العدالو -شخصا معنكيا فإنو ال يتصكر أيضا أف يككف المحكـ
شخصا معنكيا ،ألنيما يقكماف بميمة كاحدة ىي الفصؿ في النزاع ،كبياف كجو الحؽ فيو بحكـ يككف
عنكانا لمحقيقة ،كال يتصكر أف تأتي الحقيقة عمى لساف شخص معنكم ال يحس كال يرل ،1كىذا الشرط
يمكف استنتاجو مف النصكص القانكنية دكف أف يرد ذلؾ صراحة ،كذلؾ كفؽ ما نصت عميو الماده
( )10مف قانكف التحكيـ " بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف إذا عيف اتفاؽ التحكيـ مؤسسة
تحكيـ ،فإنو يتـ في إطار قكاعدىا تنظيـ إجراءات التحكيـ بما في ذلؾ صبلحية تعييف ىيئة التحكيـ

1د.حسني المصرم ،التجكيـ التجارم الدكلي ،ص185
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كاإلشراؼ عمييا كتحديد النفقات البلزمة ككيفية تكزيعيا عمى األطراؼ كالبت في طمب رد ىيئة التحكيـ
أك أحد أعضائيا".
رأم الباحثة ،إذا عيف اتفاؽ التحكيـ مؤسسة تحكيـ ،أم شخص المعنكم فاف ميمتو تقتصر عمى
تنظيـ عممية التحكيـ ،فاف المحكـ ال يككف إال شخصا طبيعيا فيك كحده مف يعمؿ فكره كيزف األمكر
كيميز بيف الحؽ كالباطؿ كىك الذم يستشعر ركح العدالة.
 -2أن يكون المحكم متمتعا باألىمية المدنية.
إف ميمة التحكيـ ىي ميمة قضائية كقانكنية ،كبالتالي ال يمكف أف يتكلى ىذه الميمة إال شخص كامؿ
األىمية إلكتساب الحقكؽ كتحمؿ اإللتزامات.
كقد نصت المادة ( )9مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى أنو "يجب أف يككف المحكـ أىبلن لمتصرفات
القانكنية ،كمتمتعان بحقكقو المدنية غير محككـ عميو في جناية أك جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة أك
مفمسان ما لـ يرد إليو اعتباره".1
كيقصد باألىمية في ىذا المقاـ األىمية المدنية نظ ار ألف التحكيـ يبدأ بعقد ،فيجب أف تتكافر فيو األىميو
البلزمة لصحة العقد كىي أىمية التصرؼ في الحقكؽ ،2كاألىميو ىنا ىي أىمية أداء ،3فيي التي تقكـ
1قرار مجمس الكزراء رقـ( )39لسنة  2004بالبلئحة النتفيذية لقانكف التحكيـ رقـ( )3لسنة : 2000مادة (" )7يشترط فيمف يقيد بقكائـ
المحكميف ما يمي .1 :أف يككف فمسطيني الجنسية كمتمتعا بحقكقو المدنية .2 .أف يككف حسف السيرة كالسمكؾ .3 .أال يككف قد سبؽ فصمو مف
الخدمة بقرار تأديبي ،ما لـ تمض عمى صدكره مدة ثبلث سنكات عمى األقؿ . 4 .أال يككف قد سبؽ الحكـ عميو بعقكبة جناية أك جنحة مخمة
بالشرؼ أك األمانة ،أك محككما بإفبلسو ما لـ يرد إليو اعتباره .5 .أف تتكافر لدية الخبرات العممية كالعممية كفقا ليذه البلئحة ،".كنصت المادة
( )1794مف مجمة االحكاـ العدلية عمى مايمي ":يمشـ اف يﻜىف القاضي مقتذ انر عمى التمييش التاـ بناء عميو ال يجىز قضاء الصغيز كالمعتىه
كاالعمى كاالصى الذم ال يسمع صىت الطزفيٍ القى م ".اف المحكـ ىك بمنزلة القاضي المكلى مف طرؼ السمطاف لمحكـ بيف الطرفيف ،فذلؾ
يجباف يكزف المحكـ حائز لمشركط المشركط كجكدىا في القاضي ،كيشترط بقاء االىمية لممحكـ كقت التحكيـ الى صدكر الحكـ ،راجع :المحامي
ناظـ محمد عكيضة ،شرح قانكف التحكيـ ،التعميؽ كالشرح لنصكص التحكيـ رقـ  3لسنة  ،2000غزة ،فمسطيف ،2001 ،ص38
2د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص916
3

يكمف التمييز بيف اىمية الكجكب كاىمية االداء ،في اف أىمية الكجكب ىي صبلحية االنساف لكجكب الحقكؽ الشرعية لو اكعميو ،فكؿ انساف

يككف صالحا الف تككف لو حقكؽ كعميو كاجبات كتثبت لو ىذه االىمية مف كقت ميبلده ،بؿ كقبؿ ذلؾ عندما يككف جنينا الى كقت مكتو كبعد
ذلؾ الى حيف تصفية تركتو كسداد ديكنو ،فأىمية الكجكب ىي في الكاقع الشخص ذاتو منظك ار اليو مف الناحية القانكنية فإذا انعدمت انعدمت
الشخصية القانكنية معيا كالجنيف الذم يكلد ميتا أك كالميت بعد سداد ديكنو ،فالشخصية القانكنية تثبت لبلنساف بمجرد كالدتو حيا ،فيككف
الشخص صالحا الكتساب الحقكؽ كتحمؿ الكاجبات كقد يككف ذلؾ نتيجة مباشرة الشخص نفسو لمتصرؼ القانكني ،كمباشرة الشخص لمتصرفات
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عمى مدل ما يتكفر لمشخص مف قدرة إرادية لمباشرة التصرفات القانكنية كىي التي ينصرؼ إلييا لفظ
األىمية عند إطبلقو.1
كىنا يثكر السؤاؿ حكؿ نية المشرع الفمسطيني حيف ذكر كجكب أف يككف المحكـ أىبل لمتصرفات
القانكنية ،ىؿ المقصكد تمتعو بالحقكؽ المدنية فقط أـ الحقكؽ السياسية أيضا؟
يقصد المشرع تمتعو بالحقكؽ المدنية فقط ،كال يشترط أف يككف المحكـ متمتعا بالحقكؽ السياسة عمى
نحك يمكف أف يككف األجنبي محكما حتى لك كاف جاىبل لغة الخصكـ.2
كيسرم عمى األىمية المدنية لممحكـ قانكف الدكلة التي ينتمي إلييا المحكـ بجنسيتو.3
كقد نصت المادة ( )9أيضا ،4عمى أف ال يككف محكمكما عمى المحكـ جناية أك جنحة مخمو بالشرؼ
أك االمانو أك مفمسا ما لـ يرد إليو اعتباره ،ككنا نرجك أف يحرـ مف يرتكب عمبل مخبل بالشرؼ سكاء
أكانت جناية أك جنحة مف تكلي التحكيـ كلك كاف قد رد إعتباره أسكة بما نصت عميو المادة( )16مف
قانكف السمطة القضائية بالنسبة لمقضاة.5
= القانكنية تستمزـ صبلحية معينة لديو ،كىذه الصبلحية تسمى بأىمية االداء ،كأىمية االداء ىي صبلحية الشخص الستعماؿ الحؽ ام قدرتو
عمى التعبير بنفسو عف ارادتو تعبي ار منتجا الثاره القانكنية في حقو .راجع :د .عبد الرازؽ احمد السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني،
الجزء االكؿ ،المجمد االكؿ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1981 ،ص ،160راجع ايضا :د .محمكد السيد احمد التحيكم ،اركاف اتفاؽ عمى
التحكيـ كشركط صحتو ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،الطبعة االكلى ،2007 ،ص226
1د .عبد المنعـ فرج الصده ،اصكؿ القانكف ،ص441
2

 د.مصطفىالجمالود.عكاشةعبدالعال،التحكيمفيالعالقاتالخاصةالدوليةوالداخلية،مرجعسابق،ص613
3د .محسف شفيؽ ،التحكيـ التجارم الدكلي ،دراسة مقارنة في قانكف التجارة الدكلية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1997 ،ص259
4

تتطابؽ مع نص المادة ( )16مف قانكف التحكيـ المصرم ،كلكنيا تختمؼ مع نص المادة (/15أ) مف قانكف التحكيـ االردني حيث نصت

عمى ما يمي" :ال يجكز اف يككف المحكـ قاص ار اك محجك ار عميو اك محركما مف حقكقو المدنية بسبب الحكـ عميو بجناية اك جنحو مخمو
بالشرؼ اك بسبب شير افبلسو كلك رد اليو اعتباره" ،فالمشرع االردني لـ يستبعد فقط ناقص االىمية مف تكلى ميمة التحكيـ ،بؿ استبعد كؿ
حكـ عميو باحدل اشكاؿ الجنايات اك الجنح الكاردة في النص حتى كلك رد اليو اعتباره ،فمـ يعتد المشرع االردني برد االعتبار ،فمـ يعتد المشرع
االردني برد االعتبار ،مساي ار بذلؾ المنيج الذم يؤكد عمى اف رد االعتبار ال ينفي عف الشخص التيـ المكجية اليو ،االمر الذم يشكؾ في
الثقو فيو دائما ،كما يشكؾ في حسف حكمو ،راجع :انس محمكد ارفاعية ،تنازع القكانيف في إجراءات التحكيـ" دراسة مقارنو" رسالة
ماجستير،جامعة الدكؿ العربية ،قسـ البحكث كالدراسات القانكنية ،القاىرة ،2004 ،ص80
5

قانكف السمطة القضائية رقـ ( )1لسنة 2002نصت عمى ما يمي" :يشترط فيمف يكلى القضاء-1 :أف يككف متمتعا بالجنسية الفمسطينية

ككامؿ األىمية -2 ،أف يككف حاصبل عمى إجازة الحقكؽ أك إجازة الشريعة كالقانكف مف إحدل الجامعات المعترؼ بيا -3 ،أال يككف قد حكـ
عميو مف محكمة أك مجمس تأديب لعمؿ مخؿ بالشرؼ كلك كاف قد رد إليو اعتباره أك شممو عفك عاـ -4 ،أف يككف محمكد السيرة كحسف
السمعة كالئقا طبيا لشغؿ الكظيفة.
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 -3توافر الحيدة واإلستقالل في المحكم
يمزـ لكي يقكـ المحكـ بميمتو القضائية كيحكز ثقة األطراؼ أف  -محايدا كمستقبل -يككف شأنو شأف
القاضي كيعتبر حيدة المحكـ كاستقبللو مف الضمانات األساسية في التقاضي ،كذلؾ حتى يطمئف
المتقاضي إلى قاضيو ،كالى أف قضاءه يصدر دكف تحيز أك ىكل فيما شرطاف لمباشرة الكظيفة
القضائية أم كاف القائـ بيا قاضيا اكمحكما.1
كقد أشار قانكف التحكيـ الفمسطيني في المادة ( )12عمى أنو " -1يثبت قبكؿ المحكـ لميمتو كتابة أك
بتكقيعو عمى إتفاؽ التحكيـ ،كيجب عميو أف يفصح عند قبكلو ميمة التحكيـ عف أية ظركؼ مف شأنيا
إثارة شككؾ حكؿ استقبلليتو أك حيدتو".

2

كلكف ماىك المقصكد بحيدة كاستقبلؿ المحكـ؟؟
إف إعطاء تعريؼ لمفيكـ الحيدة كاإلستقبلؿ ليس سيبل ،ألف الحيدة كالنزاىة ىما حالة ذىنية كنفسية
ليما طابع ذاتي اكثر منو مكضكعي ،كاثبات عكس الحيدة كاالستقبلؿ أم ار ليس سيبل ،ألف خركج
المحكـ عف الحيدة كالنزاىة ال يظير إال في مسمكو كفي حاالت استثنائية.3
كالحياد ىك كؿ ما يتعمؽ بعدـ الميؿ العاطفي لممحكـ كصمة القرابة ،أك المصاىرة ،أك صداقة ،أك
مكدة ،تجعؿ المحكـ يميؿ إلى أحد الخصكـ ،أك أنو كاف قد أبدل رأيا في المكضكع المعركض عمى
التحكيـ لحمو ،كبمفيكـ المخالفة عرؼ بعض الفقو عدـ الحيادية بإنحياز المحكـ إلى أحد الطرفيف أك
ضد إحداىما ألسباب شخصية أك خاصة ،4كالحياد مسألة شخصية أك ذىنية أك معنكية كال تثبت إال
بعد الممارسة لمعممية التحكيمية.5
أما إستقبلؿ المحكـ فيقصد بو :أف ال يرتبط المحكـ برابط تبعي ألحد أطراؼ الخصكمة ،كذلؾ عدـ
تاثر إرادتو أك خضكعيا إلرادة أحد غيره ،كأف يككف رأم المحكـ نابعا مف ضميره كمف فكره أم أنو
1د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ قي النظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص244
2

يقابميا نص المادة (ج )15/مف قانكف التحكيـ االردني ،كالمادة ( )16/3مف قانكف التحكيـ المصرم.

3أ .ناظـ عكيضة ،شرح قانكف التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص53
4أ .انس ارفاعيو ،تنازع القكانييف في اجراءات االثبات ،مرجع سابؽ ،ص66
5

راجع :د .عادؿ خير ،حصانة المحكميف مقارنا بحصانة القضاء ،الطبعة االكلى ،1990 ،ص89
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غير مكحى بو مف أم شخص غيره ،فاإلستقبلؿ مسألة ليست عاطفية كما الحيدة إنما تتعمؽ بمركز
كاقعي أك قانكني يمكف أف يقدر مكضكعيا ،تتعمؽ بصمة المحكـ بأحد األطراؼ ،كأف يككف المحكـ
مستشا ار لمشركة المدعية أك المدعى عمييا ،1كبذلؾ ال يككف المحكـ تابعا لمخصـ الذم اختاره أك الذم
يمثمو ،بأف يككف مثبل خاضعا لو بسبب كجكد عبلقة تبعية كالتي تنشأ عف عقد العمؿ ،أك بسبب
إنصياعو ألكامره كنكاىيو في خصكص العمؿ المستند إليو كما ىك الحاؿ في عقد الككالة ،كىي أسباب
التجعؿ المحكـ مستقبل في مكاجية الخصـ الذم يمثمو.2
كترتيبا عمى ذلؾ ،ال يجكز أف يككف محكما مف كاف خصما في النزاع المعركض عمى التحكيـ إذ كاف
طرفي التحكي ـ شخصا معنكيا فبل يجكز أف يككف الشخص الطبيعي الذم يتكلى تمثيمو محكما؛ ألف
ممثؿ الشخص المعنكم ىك بمثابة عضك ليذا الشخص يتكلى ممارسة صبلحياتو ،لكف ليس ىناؾ
بالطبع ما يمنع مف اختيار أحد العامميف لدل ىذا الشخص مف غير ممثميو ،3كاذا كاف مف أسباب عدـ
صبلحية القاضي لنظر الدعكل أنو سبؽ اإلدالء برأيو كقاضي أك خبير أك محكـ فإف ىذه األسباب
ذاتيا تعد مف أسباب عدـ صبلحية المحكـ لنظر الخصكمو في التحكيـ مالـ يكف الخصكـ عمى عمـ
بيا قبؿ اختياره.4
كال يتعمؽ شرط الحيده كاإلستقبلؿ بالنظاـ العاـ ،كانما بمصمحة الخصكـ كليذا إذا تكافر عدـ الحيدة
كعدـ اإلستقبلؿ في المحكـ ،فإف لذم المصمحة أف يتمسؾ بيذا العيب كاال سقط حقو في التمسؾ بو.5
كبالتالي إذا عمـ أك كاف يعمـ مف كانت لو مصمحة بعدـ حيدة المحكـ أك عدـ إستقبللو كلـ يتمسؾ بو
سقط حقو ،كيعتبر متنازال عنو إذا لـ يقـ بطمب رد المحكـ في الميعاد المحدد لذلؾ ،أك إذا عمـ بكجكد
عدـ الحيدة كعدـ االستقبلؿ في المحكـ عند اختياره سكاء بارادتو المنفرده اك اشتراكو في اختياره فيسقط
حقو كيعتبر متنازال عنو إال إذا كاف ال يعمـ بذلؾ كعمـ ألسباب تـ إكتشافيا بعد تعيينو ،كقد نصت
عمى ذلؾ المادة ( )13مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى أنو -1 " :ال يجكز طمب رد المحكـ إال إذا
1أ .نبيؿ محمكد ادعيس ،خصكمة االثبات في خصكمة التحكيـ ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،مقدمة لمعيد البحكث كالدراسات العربية،
القاىرة ،2008 ،ص67
2د .حسني المصرم ،التحكيـ التجارم الدكلي ،مرجع سابؽ ،ص183
3د .مصطفى الجماؿ كد.عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،مرجع سابؽ ،ص607
4د .احمد ابك الكفا ،التحكيـ االختيارم كاالجبارم ،مرجع سابؽ ،ص163
5د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص252
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كجدت ظركؼ تثير شكككان ليا ما يبررىا حكؿ حيدتو أك استقبللو ،كال يجكز ألم مف أطراؼ التحكيـ
رد محكـ عينو ىك أك اشترؾ في تعيينو إال ألسباب اكتشفيا بعد أف تـ تعييف ىذا المحكـ -2 ،ال
يجكز تقديـ طمب رد ىيئة التحكيـ أك تنحييا بعد إختتاـ بينات األطراؼ".
كفي تقديرنا ،أف عمى المحكـ أف يمتزـ بمبدأ الحيادية كاإلستقبلؿ كىي مف أىـ القكاعد السمككية التي
يجب أف يتحمى بيا المحكـ ،كأف عدـ كجكدىما يؤدم إلى تعطيؿ العدالة كيجعؿ مصداقية المحكـ
كحكمو مصدر شؾ.
 -4الخبرة والكفاءة
أف مف أىـ مميزات نظاـ التحكيـ حرية األطراؼ في إختيار المحكـ الذم يعتقدكف أف لو القدرة عمى
حؿ نزاعيـ ،كيككف ىذا اإلختيار عادة نابع مف عدة إعتبارات منيا ما يتعمؽ بكفاية ذلؾ المحكـ
كخبرتو في مجاؿ النزاع ،ليس بسبب عممو الشخصي بمكضكع النزاع القائـ فعبل ،بؿ لككنو مف ذكم
الخبرة كاإلختصاص في المجاؿ الذم يتعمؽ النزاع بو ،1إف خبرة المحكـ ككفاءتو ىي مبعث الثقة في
نفسو أكال ،كفي التحكيـ ثانيا ،فيي التي تمنحو ثقة المحتكميف فيو كبقدرتو عمى تسكية النزاع كالرضاء
بحكمو كالمبادرة إلى تنفيذه ،مما يشجع المتنازعيف المجكء إلى التحكيـ.2
كلـ يشترط قانكف التحكيـ الفمسطيني في المحكـ خبرة معينة ،رغـ أىمية ىذا الشرط في عممية التحكيـ؛
ألنو يغني عف اإلستعانة بالخبراء كإجراء قد يؤخر الفصؿ في الدعكل ،كال يحقؽ بالتالي اليدؼ
المبتغى مف التحكيـ ،كىك سرعة الفصؿ في المنازعات.3
كلكف ىؿ يجكز تحكيـ مف يجيؿ القراءة كالكتابة؟
ىناؾ رأم ال يشترط ذلؾ في المحكـ ،4ألف المحكـ في ىذه الحالة يمكنو اإلستعانة بغيره في الكتابة،
كيكقع بالبصمة أك ختـ؛ ألف أساس اختياره يرجع لمخبرة كالثقة ،كمف الناحية العممية فاألطراؼ أحرار

1

أ .انس ارفاعيو ،تنازع القكانييف في اجراءات االثبات ،مرجع سابؽ ،ص75

2

د .ابراىيـ الجغبير ،بطبلف حكـ التحكيـ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،2009 ،ص218

3أ .كرـ النجار ،المركز القانكني لممحكـ ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،2010 ،ص90
4

مرادعبد الفتاح ،شرح نصكص قانكف التحكيـ المصرم الجديد رقـ ( )27لسنة  1994كالتشريعات العربية ،ص121
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في إختيارىـ ،1كىناؾ رأم آخر 2يشترطكف القراءة كالكتابة ألف كظيفة التحكيـ تستمزـ في القائـ بيا أف
يككف قاد ار عمى اإلطبلع عمى مستندات الخصكـ كأكراقيـ ،كعمى كتابة الحكـ كتكقيعو ،كذكر أسبابو
كاإلطبلع عمى القكانييف كاألنظمة كغير ذلؾ مف األمكر التي تستدعي إلماـ المحكـ بالقراءة كالكتابة،
كاذا لـ تكف األنظمة قد نصت عمى ذلؾ ألنو شرط بدييي كاجب التحقؽ دكف حاجة لمنص عميو.
كلكف ىؿ الخبرة المطمكبة ىي الخبرة الفنية أـ القانكنية؟
إف المحكـ الذم يمتمؾ الخبرة الفنية بخصكص النزاع المعركض عميو قد يكفر عمى المحتكميف
اإلستعانة بالخبراء ،كما يرتبو ذلؾ مف جيد ككقت كأتعاب ،إال أف الكاقع العممي يؤكد غير ذلؾ ،فإذا
كاف الخبير الفني يمتمؾ الخبرة الفنية في المكضكع المتنازع عميو ،لكنو بنفس الكقت جاىبل ألحكاـ
القانكف كتنظيـ إجراءات الخصكمة ميما تكافرت لو مف خبرة عممية ،3فالمحكـ ىك قاض خاص خبلؿ
حسمو لمنزاع المعركض عميو ،ال يختمؼ كثي ار عف قاضي الدكلة ،لذلؾ يفترض أف تتكافر فيو ما
يتكافر في قاضي الدكلة مف كفاءة كتخصص كخبرة مينية ،4كذلؾ اف طبيعة النزاع ىك الذم يكجو
االطراؼ نحك إختيار محكـ كؼء قادر عمى إدارة العممية التحكيمية بميارة خاصة عندما يثير النزاع
مسائؿ تتطمب درجة عالية مف التخصص ،كبالتالي يختار األطراؼ المحكـ المناسب ،كالذم غالبا ما
يككف محاميا إذا ما كاف النزاع يثير مسائؿ قانكنية ،أك شخص غير قانكني إذا كاف مكضكع النزاع
يثير مسائؿ تتطمب كفاءة فنية أكمينية مختمفة.5
كفي رأينا ،أف الخبرة كالكفاءة القانكنية كالفنية ىي األجدر باإلتباع كاف كانت تكمؼ المحتكميف أتعابا
أكثر ،فالميـ كما يصبكا إليو المحتكمكف مف إختيار المحكـ المناسب سكاء أكاف عمى الصعيد العممي
أك العممي ىك يرتب بالنتيجة صحة الحكـ التحكيمي ،كتنفيذه كعدـ تعرضو لمبطبلف ،باإلضافة إلى
السرعة في حؿ النزاع كىك اليدؼ الرئيسي مف لجكء المحتكميف إلى حؿ مكضكع النزاع عف طريؽ
التحكيـ.

1د .نبيؿ عمر ،التحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية الكطنية كالدكلية ،دار الجامعة الجديد ،االسكندرية ،الطبعة االكلى ،2004 ،ص96
2د .مصطفى الجماؿ كد.عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،مرجع سابؽ ،ص613
3د .ميند الصان كرم ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ الدكلي الخاص"دراسة مقارنة" ،دار النيضة لمنشر كالتكزيع،القاىرة ،2005 ،ص77
4أ .كرـ النجار ،المركز القانكم لممحكـ ،مرجع سابؽ ،ص92
5أ .كرـ النجار ،مرجع سابؽ ،ص93
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إف المشرع الفمسطيني كاألردني كالمصرم لـ يشترط في المحكـ أم شرط خاص ،مثؿ الجنس اك الديف
أك المؤىبلت ،أك غير ذلؾ مف شركط كصفات ،إذ يجكز كقاعدة عامة ،تعييف أم شخص محكما،
بصرؼ النظر عف كفاءتو كدينو كخبرتو كعممو كما إلى ذلؾ.

خامسا :تعيين المحكم
األصؿ في التحكيـ أف األطراؼ ىـ مف يقكمكف بتعييف المحكـ؛ كذلؾ ألف مبعث اإلتفاؽ عمى التحكيـ
جاء مف الثقة في حسف تقدير المحكـ كفي حسف عدالتو ،كيتـ ىذا التعييف مف قبؿ األطراؼ إما بتعييف
شخصو أك صفتو ،فقد يشير األطراؼ في عقد التحكيـ مباشرة إلى شخص المحكـ كتسميتو أك أنيا
تعينو بصفتو كأف تقكؿ في حاؿ كقكع نزاع ستمجأ إلى التحكيـ لدل محاـ أك تاجر ،1فيستكم أف يتـ
اإلتفاؽ عمى شخص المحكـ في صمب عقد التحكيـ شرطا كاف ،أـ مشارطة ،أك يتـ في إتفاؽ مستقؿ،
كيستكم أف يككف ىذا اإلتفاؽ المستقؿ سابقا لعقد التحكيـ ،أك تاليا لو.2
كمف الجائز أف يككف المحكـ شخصا كاحدا كمف الجائز تعدد ،3كىذا ما نصت عميو المادة( )8مف
قانكف التحكيـ عمى أنو -1" :تشكؿ ىيئة التحكيـ باتفاؽ األطراؼ مف محكـ أك أكثر -2 ،إذا لـ يتفؽ
عمى تشكيؿ ىيئة التحكيـ يختار كؿ طرؼ محكمان ،كيختار المحكمكف مرجحان إال إذا أتفؽ األطراؼ
عمى خبلؼ ذلؾ".4
كىذا يعني أف ىناؾ طريقتيف يتـ مف خبلليما تعييف المحكـ أك المحكمييف كىما:
 -1أف يتـ التعييف مف قبؿ أطراؼ النزاع أنفسيـ كىذا ىك األصؿ.

1د .عمي البياتي ،التحكيـ التجارم البحرم ،مرجع سابؽ ،ص121
2د .محم كد التحيكم ،التحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية كجكازه في منازعات العقكد االدارية ،دار الجامعة الجديد ،االسكندرية،1999 ،
ص162
3د .احمد ابك الكفا ،التحكيـ االختيارم كاالجبارم ،مرجع سابؽ ،ص154
4ككذلؾ مجمة االحكاـ العدلية نصت المادة ( )1834عمى انو " يجكز تعدد المحكـ ،يعني يجكز نصب حكميف أك ثبلثة أك أزيد
لخصكصكيجكز أف ينصب كؿ مف المدعي كالمدعى عميو حكمان".
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 -2يجكز لؤلطراؼ اإلتفاؽ عمى تشكيؿ ىيئة التحكيـ بما فييـ المرحج ،فإف إتفقكا عمى ىذا التشكيؿ ال
يككف لممحكميف إختيار المرجح؛ ألف األصؿ في اإلختيار يعكد لؤلطراؼ ،كاذا لـ يتفقكا عمى
تشكيؿ ىيئة التحكيـ يختار كؿ طرؼ محكما كيككف لممحكميف حؽ تعييف المرجح ،فإف لـ يتفقكا
عمى ذلؾ تكلت المحكمة المختصة التعييف ،كىذا ما نظمتو المادة ( )11مف قانكف التحكيـ
الفمسطيني ،إذ نصت عمى " -1بناء عمى طمب أحد األطراؼ أك ىيئة التحكيـ تعيف المحكمة
المختصة محكما أك مرجحا مف ضمف قائمة المحكميف المعتمديف مف ك ازرة العدؿ "...........
كبالتالي يككف المشرع قد ترؾ لسمطاف اإلرادة عدـ التقيد بقاعدة الكتر ،1فإذا إختار األطراؼ محكميف
يككف ليما صبلحية تعييف المرجح إذا رغبا في ذلؾ ،أما إذا إتفقا عمى تعييف المرجح فيككف لؤلخير
صبلحية إصدار القرار ،بمعنى أف المشرع جعؿ مف المرجح ىيئة التحكيـ التي تصدر القرار إذا كاف
رأيو مخالؼ لرأم المحكميف.2
أ :من يجوز تعيينو محكما
 -1ال خبلؼ في جكاز أف تتكلى المرأة ميمة التحكيـ ،3ك تتمتع المرأة بالحقكؽ السياسية العامة التي
لمرجؿ ،كمنيا تقمد الكظائؼ العامة ،فضبل عف أف فمسفة التحكيـ ذاتيا تقكـ عمى ثقة الخصكـ في
شخص المحكـ ،كليس ىناؾ ما يمنع مف أف تحكز إمراة معينة عمى ثقتيـ ،4كلـ يشر قانكف
التحكيـ الفمسطيني في نصكصو إلى ىذه المسألة ،5كلكف بما أف النظاـ القضائي الفمسطيني يسمح
لممرأة بتكلي القضاء ،فإنو مف باب أكلى أف يسمح ليا بالعمؿ كمحكـ.6

1

نصت المادة ( )15مف قانكف التحكيـ المصرم عمى ما يمي -1 ":تشكؿ ىيئة التحكيـ باتفاؽ الطرفيف مف حكـ كاحد أك أكثر فإذا لـ يتفقا

عمى عدد المحكميف كاف العدد ثبلثة -2 .اذا تعدد المحكمكف كجب اف يككف عددىـ كت ار كاال كاف التحكيـ باطبل".
2المحامي ناظـ عكيضة ،شرح قانكف التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص37
3د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص234
4د .مصطفى الجماؿ كد.عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،مرجع سابؽ ،ص612
5

نصت المادة ( ) 16مف قانكف التحكيـ المصرم عمى ما يمي -2.... ":ال يشترط اف يككف المحكـ مف جنس اك جنسية معينة اال اذا اتفقا

طرفا التحكيماك نص القانكف عمى غير ذلؾ".....
6انس ارفاعيو ،تنازع القكانييف في اجراءات االثبات ،مرجع سابؽ ،ص84
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 -2كليس ثمة ما يمنع أف يككف المحكـ مكظفا في الحككمة ،1كاذ تطمب القانكف حصكؿ المكظؼ
عمى إذف مف جية عممو لتكلي التحكيـ ،فإف عدـ الحصكؿ عمى ىذا اإلذف يعرضو لممساءلة
التأديبية ،2كلكنو ال ينقص مف صبلحيتو لتكلي التحكيـ كال يؤدم إلى بطبلف الحكـ الذم يصدره.3
 -3جكاز تكلي غير المسمـ ميمة التحكيـ ،يجكز أف يتكلى مف يديف بغير اإلسبلـ أيا كانت ديانة
أطراؼ النزاع.4
 -4عدـ إشتراط الحقكؽ السياسية في المحكـ5عمى نحك يمكف أف يككف األجنبي محكما حتى كلك كاف
جاىبل لغة الخصكـ.6
 -5ال يمزـ اف يككف المحكـ رجؿ قانكف أك ذا كفاءة فنية أك مينية ،رغـ أف التحكيـ عمؿ قضائي،
فإنو ال يشترط في المحكـ أف يككف مف رجاؿ القانكف ،فالميـ أف يحكز ثقة مف أختاره أك ثقة
الطرفيف.7
ب :من ال يجوز تعيينو محكما
القاعدة األساسية أنو ال يجكز تعييف أحد خصكـ الدعكل محكما ،إذ ال يتصكر أف يككف الشخص
خصما كحكما في كقت كاحد كىذه القاعدة مف النظاـ العاـ ،8ككذلؾ ال يجكز لمدائف أف يككف محكما
في الخصكمة بيف المديف كاآلخر ،ككذلؾ ال يجكز لمميندس الذم أشرؼ عمى عمميو ما أك قاـ
بتييئتيا لمتنفيذ أف يككف محكما في الخصكمة بيف رب العمؿ كالمقاكؿ الذم نفذ ىذه العممية؛ ألف
الميندس قد أشرؼ عمى عمؿ المقاكؿ ،كأيضا ال يجكز لممساىـ في شركة مساىمة أف يككف محكما

1د .احمد ابك الكفا ،التحكيـ االختيارم كاالجبارم ،مرجع سابؽ ،ص155
2

نصت البلئحة التنفيذية لقانكف التحكيـ الفمسطيني في المادة ( )4عمى ما يمي":يجكز اف يككف المحكـ مف بيف مكظفي الدكلة بعد مكافقة

الجية التي يتبعيا".
3د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص234
4د .احمد ابك الكفا ،التحكيـ في القكانييف العربية ،منشاة المعارؼ ،الطبعة االكلى ،االسكندرية ،ص145
5

نصت البلئحة التنفيذية لقانكف التحكيـ الفمسطيني في المادة ( )3عمى ما يمي ":يككف المحكـ مف الفمسطينييف مف أصحاب الميف الحرة أك

غيرىـ ،كيجكز أف يككف المحكـ مف األجانب ممف أجيز ليـ مزاكلة مينة التحكيـ ،كعند تعدد المحكميف يككف رئيسيـ عمى دراية بالقكاعد
الشرعية كاألنظمة التجارية كالعرؼ كالتقاليد السارية في فمسطيف".
6د .مصطفى الجماؿ كد .عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،مرجع سابؽ ،ص613
7د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص235
8د.احمد ابك الكفا ،التحكيـ االختيارم كاالجبارم ،مرجع سابؽ ،ص158
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في نزاع بيف األخير كالغير ،لتعارض مصمحتو مع ما قد تسفر عنو نتيجة التحكيـ ،1ككذلؾ ال يجكز
أف يككف المحكـ قاص ار أك محجك ار عميو أك محركما مف حقكقو المدنية بسبب عقكبة جنائية أك مفمسا
كلـ يرد لو إعتباره.2
أما بالنسبة لمقضاء بالبعد عف مكطف الشبيات كحرصا عمى كرامتيـ كاستقبلليـ ،منع القاضي كأصؿ
عاـ مف تكلي التحكيـ في أم نزاع بيف طرفيف ،كذلؾ إف تكلي القضاة ميمة التحكيـ إلى جانب عمميـ
القضائي مف شأنو أف يعكقيـ مف التفرغ لعمميـ ،كاف المحكـ يقكـ بعممو مقابؿ أتعاب قد تغرم بعض
القضاة ،ليذا فإف القاضي ال يتكلى ميمة التحكيـ.3
كيتضح مما سبؽ بأنو يجكز لممكظؼ الحككمي أف يككف محكما ،بشرط أف يحصؿ عمى إذف مف جية
عممو ،كالقاضي يعد مكظفا حككميا ،كيستطيع أف يأخذ إذف مف جية عممو كىك مجمس القضاء
األعمى.
ج :جزاء اإلخالل بقواعد التعيين
لـ يعالج المشرع الفمسطيني األثر المترتب عمى مخالفة قكاعد تعييف المحكـ أك ىيئة التحكيـ أك
المرجح ،كطالما أف المشرع الفمسطيني قد جعؿ لممحكمة المختصة سمطة تشكيؿ ىيئة التحكيـ أك
إستكماؿ النقص فييا ،كفقا لنص المادة ( )11مف قانكف التحكيـ الفمسطيني ،4فإف األثر المترتب عمى
مخالفة قكاعد تعييف المحكـ يقتصر عمى بطبلف التعييف الذم أجراه الطرفاف بحيث يككف ألم مف
الطرفيف المجكء إلى المحكمة المختصة.5

1

راجع :د .فتحي كالي ،مرجع سابؽ ،ص ،25كراجع :د .احمد ابك الكفا ،مرجع سابؽ ،ص ،158راجع ايضا :ـ .محمد خمكصي ،اصكؿ

التحكيـ اليندسي ،مرجع سابؽ ،ص459
2الميندس محمكد خمكصي ،اصكؿ التحكيـ في المنازعات اليندسية ،دار الكتب القانكنية ،محمة الكبرل ،مصر ،2007 ،ص71
3د.فتحي كالي ،قانكف التحكيـ في االنظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص238
4

يقابميا نص المادة ( )16مف قانكف التحكيـ االردني ،كالمادة ( )17مف قانكف التحكيـ المصرم

5نصت البلئحة التنفيذية لقانكف التحكيـ الفمسطيني في المادة ( )24الفقرة( )2عمى مايمي . ":إذا لـ يتفؽ األطراؼ عمى اختيار المرجح يككف
لممحكميف الذيف تـ اختيارىـ حؽ اختياره كاذا لـ يتفؽ عمى ذلؾ تتكلى المحكمة المختصة تعيينو بناء عمى طمب مف األطراؼ"
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الفصل األول :الطبيعة القانونية لمسؤولية المحكم المدنية
قبؿ الشركع في الطبيعة القانكنية لمسؤكلية المحكـ المدنية ،ال بد مف تكضيح مفيكـ المسؤكلية.
حيث تعرؼ المسؤكلية لغة :بأنيا حالة أك صفة مف يسأؿ عف أمر تقع عميو تبعتو ،يقاؿ أنو برمء مف
مسؤكلية كذا 1.كتستعمؿ مادة سأؿ لمداللة عمى التيديد كالمؤاخذه ،كمثاؿ قكلو تعالى " فكربؾ لنسئمنيـ
أجمعيف" 2كالمسؤكلية بكجو عاـ :محاسبة الشخص عف فعمو الذم سبب بو ضر ار لمغير ،كيفترض فيو
أنو مخالؼ لقاعدة قانكنية أك خمقية.3
كتعريؼ المسؤكلية قانكنيا :بأنيا إلتزاـ شخص بتعكيض الضرر الذم سببو لشخص آخر كيككف الجزاء
منيا تعكيض الضرر الذم ترتب عمى إخبللو باإللتزاـ الذم يقع عميو ،4كتعريؼ آخر لممسؤكلية :ىي
إخبلؿ الفرد بما إلتزـ بو مف ِقبؿ الغير قانكنا أك إتفاقا كالجزاء فييا تعكيض الضرر الناشئ عف ىذا
اإلخبلؿ.5
كتككف المسؤكلية خمقية أك مسؤكلية قانكنية ،كالمسؤكلية الخمقية ىي حالة يكجد فييا الشخص مخالفا
لقاعدة مف قكاعد األخبلؽ التي ترسـ لؤلنساف سمككو نحك نفسو كالمجتمع كمعيارىا إستنادا إلى قيـ
كقكاعد إجتماعية معترؼ بيا ،في حيف أف المسؤكلية القانكنية تأتي مف اإلخبلؿ بإلتزاـ تفرضو قاعدة
قانكنية أك إتفاؽ تنظـ السمكؾ الذم يجب أف يمتزمو اإلنساف تجاه غيره حتى يستقر التعايش في
مجتمعو.6
كالمسؤكلية القانكنية متعدده ،فإف كانت بصدد جريمة فيي مسؤكلية جنائية ،كاذا كانت عف فعؿ يعبر
عف إخبلؿ بأمكر أدبية تككف مسؤكلية أدبية ،كاف كانت عدـ إلتزاـ بمبدأ عاـ أك إخبلؿ بشرط مقرر
في ذمة المسؤكؿ تككف مسؤكلية مدنية ،كالمسؤكلية المدنية إما مسؤكلية عقدية أك تقصيرية.
1

المعجـ الكسيط ،الجزء األكؿ ،الطبعة الثانية ،القاىرة ،ص411

2

سكرة الحجر ،االية ()6

3د .عدناف السرحاف كد.نكرم خاطر ،شرح القانكف المدني مصادر الحقكؽ الشخصية "االلتزامات" ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة
االكلى ،2005 ،ص549
4

د .سميماف مرقس ،الكافي في شرح القانكف المدني (مصادر االلتزاـ) ،دار النشر لمجامعات المصرية ،القاىرة ،الطبعة االكلى ،1960 ،ص1

5

المستشار حسف عامر كعبد الرحيـ عامر ،المسؤكلية المدنية العقدية كالتقصيرية ،منشأة دار المعارؼ ،الطبعة الثانية ،1979 ،ص3

6

د .عدناف السرحاف كد .نكرم خاطر ،شرح القانكف المدني مصادر الحقكؽ الشخصية "االلتزامات" ،مرجع سابؽ ،ص350
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المبحث األول :التكييف القانوني لمسؤولية المحكم
أرتبط تكييؼ عمؿ المحكـ بالتكييؼ القانكني لمحكـ الذم يصدره ،كبالتالي مف الصعب تحديد الطبيعة
القانكنية لكظيفة المحكـ ،1لذلؾ تقتضي دراسة طبيعة عمؿ المحكـ التعرض لئلتجاىات المختمفة التي
إحتمت مكانا بار از في المؤلفات الفقيية ،لذا سنعرض في المطمب األكؿ طبيعة عمؿ المحكـ.
أما المطمب الثاني سنعرض فيو أساس كظيفة المحكـ التي تقكـ عمى عقد المحكـ ،كأساس مسؤكلية
المحكـ إتجاه الخصكـ كالغير ،باإلضافة إلى طبيعة إلتزاـ المحكـ.

المطمب األول :طبيعة عمل المحكم
نعرض في ىذا المطمب النظريات الفقيية المختمفة التي تصدت لتكييؼ طبيعة عمؿ المحكـ،
فنخصص الفرع األكؿ لئلتجاه الذم تبنى نظرية الطبيعة التعاقدية لعمؿ المحكـ ،أما الفرع الثاني
فندرس نظرية الطبيعة القضائية لعمؿ المحكـ ،كما نتناكؿ في الفرع الثالث لنظرية الطبيعة المختمطة،
كننتقؿ في الفرع الرابع لدراسة نظرية الطبيعة المستقمة لعمؿ المحكـ.
الفرع األول :الطبيعة التعاقدية لعمل المحكم
تقكـ ىذه النظرية عمى أساس أف إتفاؽ التحكيـ يمثؿ حجر الزاكية كمركز الثقؿ في كؿ األعماؿ التي
يشكؿ منيا التحكيـ ،كحكـ التحكيـ يستمد كؿ قيمتو القانكنية مف إتفاؽ التحكيـ ذاتو كيشترؾ مع ىذا
األخير في
سمتو العقدية.2
كتقكـ ىذه النظرية عمى أف إتفاؽ التحكيـ ذك طبيعة عقدية ،إنطبلقا مف ىذا اإلتفاؽ الذم يعد عقدا
كغيره مف العقكد حتى لك كاف منتجا لحكـ فيذا الحكـ يعد أث ار مف آثار إتفاؽ التحكيـ.3

1

كماؿ عبد الحميد فزارم ،اثار حكـ التحكيـ في القانكف الكضعي كالفقو االسبلمي ،رسالة دكتكراه ،جامعة عيف شمس ،2000 ،ص102

د.عصاـ القصبي ،النفاذ الدكلي الحكاـ التحكيـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1993 ،ص16

2

 3الفي درادكة ،اتفاؽ التحكيـ في التشريع االردني "دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة االردنية ،عماف ،1997 ،ص43
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إف اإلتفاؽ عمى التحكيـ كحكـ المحكـ يككناف كبل كاحدا ،فعممية التحكيـ تتمثؿ في شكؿ ىرـ قاعدتو
اإلتفاؽ كقمتو الحكـ ،كرغـ أف حكـ المحكـ ىك اليدؼ مف عممية التحكيـ برمتيا مف حيث ككنو يسكم
النزاع أك يفصؿ فيو إال أنو يبدك مجرد عنصر تبعي في ىذه العممية ألنو ،مجرد تحديد لمحتكل العقد
بمعرفة المحكميف ،1كحكـ التحكيـ يتمتع بحجية ممزمة كيستمد آثاره مف إرادة أطراؼ النزاع لككنو تنفي نذا
لمعقد الذم بمكجبو إتفؽ ىؤالء األطراؼ عمى المجكء إلى التحكيـ لحؿ النزاع القائـ بينيـ ،كىذا الحكـ
مرتبط بكجكده كصحتو بكجكد كصحة إتفاؽ التحكيـ ،فيك عنصر تبعي ألنو مجرد تحديد لمضمكف
العقد بكاسطة المحكميف.2
كالتحكيـ طالما يقكـ عمى أساس إرادة األطراؼ فتككف لو الطبيعة العقدية ،كاف األطراؼ بإتفاقيـ عمى
التحكيـ يتخمكف عف بعض الضمانات القانكنية كاإلجرائية التي يحققيا النظاـ القضائي.3
كيستند أنصار ىذا اإلتجاه إلى عدة أسانيد أىميا:4
 -1أساس المجكء إلى التحكيـ بكصفو كسيمة لحؿ النزاع ىك إتفاؽ أطراؼ النزاع عمى ذلؾ سكاء كاف
ىذا اإلتفاؽ شرطنا أـ مشارطة تحكيـ ،5حيث تعد إجراءات التحكيـ كالحكـ المنيي لمنزاع كالصادر
بناء عمى ىذه اإلجراءات جزنءا ال يتج أز مف ىذا االتفاؽ.1
1د.عزت محمد البحيرم ،تنفيذ احكاـ التحكيـ االجنبية "دراسة مقارنة" ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،القاىرة ،1997 ،ص18
2

مرجع :أشرؼ خميؿ ركية  :الطبيعة القانكنية لمتحكيـ  .بحث منشكر عمى المكقع االلكتركني ،التاريخ  ،24/9/2007الساعو  8:00صباحا،

ص2
http://www.mohamoon.com/ montada.:
3

كقد تبنى جانب مف الفقو الفرنسي نظرية الطبيعة ال عقدية ،استينادا الى الطابع االرادم لمجكء الى التحكيـ ،راجع :محمد صعابنو ،مسؤكلية

المحكـ المدنية "دراسة مقارنو" ،مرجع سابؽ ،ص.49
 4اخذت محكمة النقض الفرنسية في احكاـ قديمة ليا ،فذىبت الى تقرير اف ىيئات التحكيـ تفتقر الى ما لمقضاء مف طابع العمكمية كالديمكمة
كتنتفي بذلؾ الطبيعة القضائية لمتحكيـ ،راجع :ىدل محمد عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ كحدكد سمطاتو ،رسالة دكتكراه ،عيف
شمس ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ،1997،ص.13
5

نصت المادة ( )5مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى ما يمي -1" :اتفاؽ التحكيـ ىك اتفاؽ بي ف طرفيف اك اكثر يقضي باحالة كؿ اك بعض

المنازعات التي نشاة اك قد تنشا بشاف عبلقة قانكنية معينة تعاقدية كانت اك غير تعاقدية ،كيجكز اف يككف اتفاؽ التحكيـ شرط كارد في عقد اك
اتفاؽ منفصؿ -5............يعتبر شرط التحكيـ اتفاقا مستقبل كال يتاثر ببطمف العقد اك فسخو اكانتيائو "...كيقابميا نص المادة ( )10مف
قانكف التحكيـ المصرم ،ككذلؾ نص المادة ( )11مف قانكف التحكيـ االردني.
كيقصد بشرط التحكيـ ىك اتفاؽ التحكيـ الذم يكاجو منازعات احتمالية غير قائمة بالفعؿ كانما يمكف اف تنشأ في المستقبؿ ،كيرد الشرط عادة
في نفس العقد اال صمي مصدر الرابطة القانكنية ،سكاء كاف عقدا مدنيا اك تجاريا اك اداريا ،فيتفؽ طرفا العقد مثبل عمى اف ما ينشا مف نزاع
حكؿ تفسير ىذا العقد اك حكؿ تنفيذه يفصؿ فيو بكاسطة التحكيـ كعندئذ يرد التحكيـ عمى ام نزاع يحدث في المستقبؿ حكؿ ىذا التفسير اك
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 -2إف ما لو أىمية بالنسبة لتحديد طبيعة عمؿ المحكـ ىك رغبة األفراد في حؿ منازعاتيـ بطريقة
كدية عف طريؽ إحبلؿ تقدير شخص ثالث ىك المحكـ محؿ تقديرىـ كقبكليـ لتقدير ىذا
الشخص.2
 -3إف األفراد بإتفاقيـ عمى التحكيـ يتفقكف ضمنا عمى التنازؿ عف الدعكل ،كيخكلكف المحكـ سمطة
مصدرىا إرادتيـ ،كىذه السمطة ال يمكف أف تككف سمطة قضائية ،إذ إنيا تقكـ عمى إرادة ذكم
الشأف.3ككفقا لنص المادة ( )7مف قانكف التحكيـ الفمسطيني "  -1إذا شرع أحد أطراؼ التحكيـ
في اتخاذ أم إجراء قانكني أماـ أية محكمة ضد الطرؼ اآلخر بشأف أمر تـ اإلتفاؽ عمى إحالتو
إلى التحكيـ ،فيجكز لمطرؼ اآلخر قبؿ الدخكؿ في أساس الدعكل أف يطمب مف المحكمة كقؼ
ذلؾ اإلجراء كعمى المحكمة أف تصدرقرار بذلؾ إذا اقتنعت بصحة اتفاؽ التحكيـ -2 .ال يحكؿ
رفع الدعكل المشار إلييا في الفقرة السابقة دكف البدء في إجراءات التحكيـ كاإلستمرار فيو أك
إصدار قرار التحكيـ ،".4قد أضفى المشرع الفمسطيني عمى إتفاؽ التحكيـ قكة إلزامية مف نكع
خاص ،كذلؾ إلستقرار التعامؿ كالزاـ األطراؼ بالكفاء بعيكدىـ ،حيث منع أم طرؼ مف أطراؼ
إتفاؽ التحكيـ المجكء إلى المحكمة لمفصؿ في نزاع متفؽ مسبقا عمى إحالتو لمتحكيـ ،كفي المقابؿ
منع المحكمة أيضا مف سماع الدعكل إذا أقتنعت بصحة إتفاؽ التحكيـ.5

=التنفيذ فبل ينص ب عمى نزاع معيف ،اف المشارطة تتميز عف شرط التحكيـ في تبيانيا بكضكح لمكضكع النزاع اما الشرط فيك يريد عف نزاع
محتمؿ ،كفي المشارطة ينزؿ الخصـ بالفعؿ عف االلتجاء الى القضاء بالنسبة الى النزاع القائـ ،اما الشرط فيك ينزؿ عف االلتجاء الى القضاء
فيما لك نشأ نزاع ع ند تنفيذ العقد ،ككثي ار ما تتـ مشارطة التحكيـ اثناء نظر الخصكمة اماـ الفضاء كيتفؽ اطرافيا عمى كقؼ السير فييا حتى
تتييأ ليـ المجكء الى التحكيـ ،اما اذا اتفؽ الخصكـ عمى التحكيـ اثناء نظر الخصكمة اماـ القضاء كلـ يتفقكا عمى بقائيا كمع كقؼ السير مف
االسباب ،جاز التمسؾ بعدـ قبكؿ الدعكل اذا تـ تعجيميا اماـ القضاء .راجع :د .مصطفى محمد جماؿ كد.عكاشة محمد عبد العاؿ ،التحكيـ
غي العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،الطبعة االكلى ،1998 ،ص ، 324راجع :د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ ،الناشر
منشاة المعارؼ ،االسكندرية ،الطبعة الاكلى ،2007 ،ص ،91راجع :د .احمد ابك الكفا ،عقد التحكيـ كاجراءاتو ،دار المطبكعات الجامعية،
االسكندرية ،الطبعة الرابعة ،2007 ،ص120
1

د .أحمد محمد شتا ،شرح قانكف التحكيـ المصرم رقـ  27لسنة  1994كتعديبلتو  ،دار النيضة العربية ،القاىرة ، 2004،ص12

2أ .كماؿ عبد الحميد فزارل ،اثار حكـ التحكيـ في القانكف الكضعي كالفقو االسبلمي ،رسالة دكتكراه ،جامعة عيف شمس ،القاىرة،2000 ،
ص104
3

د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ بيف النظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص49

4يقابميا المادة ( )13مف قانكف التحكيـ االردني ،كالمادة ( )12مف قانكف التحكيـ المصرم.
5

أ .ناظـ عكيضة ،شرح قانكف التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص32
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 -4يبقى التحكيـ متسما بالطبيعة العقدية ،كال يمكف القكؿ بأنو ذك طبيعة قضائية حتى في الحالة التي
يعيف فييا المحكـ مف قبؿ السمطة القضائية ،ألف ىذه السمطة عند تعيينيا لو تحؿ محؿ األفراد في
إستعماؿ حقيـ في إختيار ىذا المحكـ.1
 -5إف المحكميف يستطيعكف رفض التحكيـ دكف أف يككنكا منكريف لمعدالة ،كما ال يخضعكف لقكاعد
المخاصمة حيث أف المحكميف ال يعتبركف قضاة ،2كال يتمتعكف بالتالي بالضمانات المقرره بالنسبة
لمقضاة كال يمتزـ الخصـ بإتباع إجراءات المخاصمة عند مطالبتيـ بالتعكيض بسبب أخطاء
أرتكبكىا ،كانما شأنيـ شأف أم شخص يسأؿ بالتعكيض إذا أخطأ كترفع عميو دعكل باإلجراءات
المقرره طبقا لقكاعد القانكف.3
 -6إف القضاء يفترض عدـ إرادة األطراؼ اإلمتثاؿ لمقاعدة القانكنية التي تحمي مصمحة إحدىما في
مكاجية اآلخر ،في حيف أنو في التحكيـ يرغب األطراؼ بإرادتيـ إبعاد كؿ شيء حكؿ نطاؽ
حقكقيـ.4

1

د .إبراىيـ حرب محيسف ،طبيعة الدفع بالتحكيـ في الخصكمة المدنية دراسة مقارنة بيف القانكنيف األردني كالمقارف  ،مكتبة دار الثقافة لمنشر

كالتكزيع ،عماف ،الطبعة االكلى ،1999 ،ص21
2

اخذ المشرع الفمسطيني بمبدأ مخاصمة القضاه في المادة ( )153مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية حيث نصت عمى مايمي(:

تجكز مخاصمة القضاة كاعضاء النيابة العامة في الحالتيف التاليتيف -1 :اذا كقع مف القاضي اك عضك النيابة العامة في عمميـ غش اك
تدليس اك خطا ميني جسيـ ال يمكف تداركو -2 .في االحكاؿ االخرل التي يقضي فييا القانكف بمسؤكلية القاضي كالحكـ عميو بالتعكيضات".
كيقابميا نص المادة ( ) 493مف قانكف المرافعات المدنية كالتجارية المصرم ،اما المشرع االردني لـ ينص عمى كيفية مخاصمة القضاة مما
يؤدم الى خضكع القضاة لمقكاعد العامة في المسؤكلية عف الفعؿ الضار ،كالمخاصمة تعني مساءلة القاضي اك عضك النيابة بقصد مطالبتو
بتعكيض الضرر الناشئ عف حكمو اك االجراء الذم قاـ بو اذا كاف قد شابو غش اك غدر اك تدليس اك خطأ ميني جسيـ ،كالمخاصمة دعكل
ترفع مف خصـ عمى قاض ،لمساءلتو مدنيا عما ارتكبو مف اخطاء ،كافرد ليا المشرع احكاما خاصة كاجراءات معينة تسرم جميعا عمى القضاة،
فيي دعكل مسؤكلية مدنية كال تقبؿ الدعكل اال اذا ترتب عمى الفعؿ المنسكب الى القاضي ضرر ذات طابع خاص كاجراءات خاصة فيي
دعكل تعكيضية كيترتب عمى صحتيا بطبلف الحكـ اك التصرؼ المنسكب الى القاضي كالغائو ،اذف دعكل المخاصمة ىي دعكل مسؤكلية
اساسيا الفعؿ الضار شانيا شاف ام دعكل مسؤكلية يرفعيا االفراد العاديكف غاية ما ىنالؾ اف المسؤكلية حينما يككف عضكا في الييئة
القضائية كيككف الفعؿ الضار ناشيئا عمى االجراء اك العمؿ القضائي الذم قاـ بو فاف القانكف يسمييا مخاصمة كيضع ليا اجراءات خاصة مف
حيث اقامتيا كالحكـ فييا كالمكاعيد كذلؾ في االحكاؿ التي حددىا القانكف عمى سبيؿ الحصر .راجع :د.عمى عكض حسف ،ردكخاصمة
اعضاء الييئات القضائية ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،الطبعة الثانية،1999 ،ص ،23كراجع:د.احمد ىندل ،اصكؿ قانكف المرافعات
المدنية كالتجارية ،دار الجامعة الجديد لمنشر ،االسكندرية ،2002 ،ص ،50راجع :د.عثماف التكركرم ،الكجيز في شرح قانكف اصكؿ
المحاكمات المدنية كالتجارية ،جامعة القدس ،كمية الحقكؽ ،2002 ،ص53
3أ.كماؿ فزارم ،اثار حكـ التحكيـ في القانكف الكضعي كالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص104
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د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ بيف النظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص50
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 -7إف التحكيـ يختمؼ في ىدفو عف القضاء ،فالقضاء يرمي إلى تحقيؽ مصمحة عامة ،أما التحكيـ
فإنو يرمي إلى تحقيؽ مصمحة خاصة ألطراؼ عقد التحكيـ ،كما أف المحكميف ليسكا ممف ليـ
كالية القضاء ،كانما مجرد أفراد عادييف فبل يعينكف مف قبؿ الدكلة ،كمف ثـ ال تنطبؽ عمييـ
القكاعد التي تسرم عمى القضاء ،كمنيا مثبل القكاعد المتعمقة بمخاصمة القضاة.1
 -8التحكيـ يتطمب إتفاؽ بيف الخصكـ عمى المجكء إليو ،بينما القضاء حؽ عاـ يستعممو الخصكـ دكف
الحاجة إلى الحصكؿ عمى مكافقة مف خصمو.2
 -9المحكـ عند الفصؿ في النزاع يمتمؾ سمطات أكسع مف سمطات القاضي ،ألنو ال يتقيد بأحكاـ
القانكف بإستثناء القكاعد القانكنية المتعمقة بالنظاـ العاـ كاآلداب بينما القاضي يفصؿ في النزاع
مقيدا بقكاعد القانكف.3
 -10كظيفة المحكـ المكمؼ بالفصؿ في النزاع التعد كظيفة قضائية؛ ألف ىذه الكظيفة تختمؼ عف
كظيفة المحكـ مف الناحية المادية كالشكمية ،4فمف الناحية المادية ليس لممحكـ سمطة األمر التي
يتمتع بيا القاضي ،فيك ال يستطيع مثبل إلزاـ شاىد بالحضكر أمامو كال أف يكقع عميو غرامو إف لـ
يحضر،كمف الناحية الشكمية فبل يمتزـ بإتباع اإلجراءات التي يتطمبيا القانكف إذ ال يمتزـ بقكاعد
القانكف إذا ما أعفاه األطراؼ مف التقييد باإلجراءات كال بإجراءات المرافعة.5
 -11إف حكـ التحكيـ بذاتو ال يتمتع بقكة تنفيذية بؿ يمزـ األمر بتنفيذه مف قبؿ قضاء الدكلة ،6لذلؾ ال
يعتبر حكـ التحكيـ عمى أنو حكـ قضائي ،ألنو يتـ تنفيذه عمى أنو عقد ليس لو قكة تنفيذية ،فيك
إنعكاس إلتفاؽ التحكيـ.7
كفي تقديرنا أنو ال مجاؿ لمخمط بيف الحكـ القضائي كحكـ التحكيـ كاف تشابيا أك تطابقا باإلجراءات
القضائية ،ألف ىذا التشابو ال يعني أف لو طبيعة كاحدة ،فالقاضي يستمد قكتو عند إصدار الحكـ
القضائي مف القانكف ،في حيف أف المحكـ يستمد قكتو في إصدار حكـ التحكيـ مف األطراؼ أنفسيـ،
1احمد مطاكع ،التحكيـ في العقكد الدكلية لبلنشاءات ،رسالة دكتكراه ،جامعة القاىرة ،القاىرة ،1998 ،ص31
2

د .محسف شفيؽ ،التحكيـ التجارم الدكلي ،دار النيضة العربية ،ص32

3د .ىشاـ خالد ،اكليات التحكيـ التجارم الدكلي ،دار الفكر الجامعية ،االسكندرية ،2004 ،ص169
4د .محمكد التحيكم ،الطبيعة القنكنية لنظاـ التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص290
5

أ .كماؿ فزارم ،اثار حكـ التحكيـ في القانكف الكضعي كالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص105

6أ .احمد مطاكع ،التحكيـ في العقكد الدكلية لبلنشاءات ،مرجع سابؽ ،ص32
7د .ابك زيد رضكاف ،االسس العامة في التحكيـ الدكلي ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،1981 ،ص24
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كأف المحكـ فرد عادم كمصدر سمطتو إتفاؽ التحكيـ الذم إرتضاه أطراؼ التحكيـ أم أنو ذك طابع
تعاقدم.
اإلنتقادات الموجية إلى النظرية العقدية:
ليذه النظرية فضؿ في إبراز الدكر الذم يؤديو إتفاؽ األطراؼ في مجاؿ التحكيـ ،كلكف مبالغتيـ في
تقدير ىذا الدكر أدل إلى تكجيو ليا إنتقادات متعددة أىميا:
المبالغة في إعطاء الدكر األساسي إلرادة األطراؼ ،فاألطراؼ في التحكيـ ال يطمبكف مف المحكـ
الكشؼ عف إرادتيـ  ،كانما يطمبكف منو الكشؼ عف إرادة القانكف في الحالة المعينة ،1فالمحكـ كىك
يقكـ بميمة الفصؿ في النزاع مطبقا إرادة القانكف ال يمقى باال إلى ما قد تككف إرادة األطراؼ قد
إتجيت اليو.2
أف المعيار المكضكعي كالشكمي الذم إستند إليو في النظرية العقدية كتحديد الطبيعة القضائية لحكـ
التحكيـ ،يتجاىؿ العمؿ الذم يقكـ بو المحكـ المكمؼ بالفصؿ في النزاع كالدكر الذم يجسده في حماية
الحقكؽ كالمراكز القانكنية ،حيث ىناؾ الكثير مف األعماؿ التي تعد أعماال قضائية دكف أف تككف
مرتبطة بخصكمة قضائية ،3كلعؿ مرجع ىذا التجاىؿ ىك إنطبلؽ مف ظاىرة ىيمنة الدكلة الحديثة
عمى الكظيفة القضائية كاحتكارىا كاقامة العدؿ بيف الناس بكاسطة قضاة مكظفيف يختاركف مف قبميا،
كىذا يحكؿ دكف اإلعتراؼ لمحكـ يختاره طرفا النزاع كيحدداف صبلحيتو بكظيفة قضائية ،كىذا يؤدم
الى البحث عف تفسير آخر لنظاـ التحكيـ يتمثؿ بفكرة العقد التي ترتبط اإلرادة كالقكة الممزمة لمعقكد
بعيدة عف القضاء.4
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د .عزت البحيرم ،تنفيذ احكاـ التحكيـ االجنبية"دراسة مقارنة" ،مرجع سابؽ ،ص21

2د .فتحي كالي ،فانكف التحكيـ بيف النظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص50
3د .محمكد التحيكم ،الطبيعة القانكنية لنظاـ التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص306
4د .مصطفى الجماؿ ك د.عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،مرجع سابؽ ،ص39
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يؤخد عمى النظرية أيضا ،تعذر تكييؼ نكع العبلقة العقدية التي تربط المحكـ باألطراؼ ،فقد ذىب
الفقو إلى مناحي شتى فكيفيا البعض عمى أنيا مف قبيؿ الككالة ،1كالبعض االخر عمى أنيا مف قبيؿ
إجارة العمؿ ،2كما حاكلكا تكييفيا بأنيا عقد مقاكلة.3
إف إتفاؽ التحكيـ يختمؼ اختبلفا جكىريا عف كؿ اإلتفاقيات ،نظ ار لعدـ جكاز التمسؾ ببطبلف إتفاؽ
التحكيـ بشكؿ مستقؿ قبؿ صدكر الحكـ المنيي لمتحكيـ.4

1

اشرنا الى الككيؿ بالتفصيؿ في الفصؿ التميييدم ،ثانيا :المحكـ كعما يشتبو بو ،تحت عنكاف المحكـ كالككيؿ

2

يعرؼ عقد العمؿ :بانو العقد الذم يتعيد بمقتضاه احد المتعاقديف باف يقكـ بعمؿ لمصمحة المتعاقد االخر ،تحت ادارتو كاشرافو مقابؿ اجر

يتعيد بو المتعاقد االخر ،كيتفؽ عقد العمؿ مع عقد المحكـ في اف كؿ منيما ينطكم عمى تقديـ الخدمو مف قبؿ العامؿ اك المحكـ لقاء اجر.
كلكف مع ذلؾ يختمؼ عقد العمؿ عف عقد المحكـ في اف عقد العمؿ يخضع العامؿ الدارة كاشراؼ رب العمؿ كبعبارة اخرل في كجكد رابطة
التبعية بيف العامؿ كرب العمؿ،كعرفت المادة ( )1مف قانكف العمؿ الفمسطيني العامؿ  ":كؿ شخص طبيعي يؤدم عمبل لدل صاحب العمؿ
لقاء اجر كيككف اثناء ادائو العمؿ تحت ادارتو كاشرافو ،"..اما المحكـ فيك يمارس عممو مستقبل عف الخصكـ ،فضبل عف ذلؾ فانو يجكز في
بعض االحكاؿ ابراـ عقد العمؿ مع مف لـ يبمغ سف االىمية القانكنية ،بحيث تنص المادة ( )93عمى مايمي ":يحظر تشغيؿ االطفاؿ قبؿ بمكغ
سف الخامسة عشر" ،خبلفا لممحكـ الذم بنبغي اف يككف متمتعا باالىمية القانكنية كاممة .راجع :د.عبد الحيد االحدب ،مكسكعة التحكيـ ،دار
المعارؼ ،القاىرة ،1998 ،ص . 250راجع :د.احمد عبد الرحمف الممحـ ،عقد التحكيـ المبرـ بيف المحكميف كالخصكـ ،مجمة الحقكؽ ،العدد
الثاني ،1994 ،ص . 200راجع :محمد نظمي صعابنو ،مسؤكلية المحكـ المدنية"دراسة مقارنو" ،مرجع سابؽ ،ص20
3

المقاكؿ شخص يتعيد بمقتضى عقد بينو كبيف رب العمؿ باف يصنع شيئا اك اف يؤدم عمبل لقاء اجر يتعيد بو صاحب العمؿ ام المتعاقد

اال خر ،كاف عقد المقاكلة يتفؽ مع عقد المحكـ فبياف المحؿ ينطكم في كؿ مف العقديف عمى تقديـ خدمو ،ام اداء عمؿ كذلؾ مقابؿ
اجر،كمقارنة عبلقة المحكـ كاالطراؼ باطراؼ عقد المقاكلة قد ينطبؽ في بعض الكجكه اذا ما نظرنا الى مايتكفر في ىذا العقد مف عنصر
االستقبلؿ الذم يتمت ع بو المحكـ في ممارستو لميمتو دكف الخضكع لرام االطراؼ،اال اف االختبلؼ بينيما يتضح في اختبلؼ االعماؿ المادية
التي يؤدييا المقاكؿ عف االعماؿ الذىنية كالقانكنية التي يؤدييا المحكـ كانتفاء عنصر المضاربة بالنسبة لممحكـ ،كما اف شخصية المحكـ محؿ
اعتبار النيا اساس الثقة التي اكالىا لو االطراؼ كىذا نادر ما يتحقؽ بالنسبة لممقاكؿ ،ك يختمؼ المحكـ عف المقاكؿ في انو ال يجكز لمخصكـ
االمتناع عف تسمـ الحكـ الصادر مف المحكـ كاف كاف يعتريو عيب ،حيث اف المشرع قد حدد طرؽ الطعف بالحكـ في حاالت كردت عمى سبيؿ
الحصر ،كذلؾ بالرجكع الى المادة ( )43مف قانكف التحكيـ الفمسطيني ،في حيف اف في عقد المقاكلة يجكز لرب العمؿ االمتناع عف تسميـ
العمؿ اذا كاف معيبا ،كيمتزـ المحكـ باف يقكـ بالعمؿ بنفسو ،اما المقاكؿ يستطيع اف ينفذ العمؿ بكاسطة مقاكؿ مف الباطف ،كذلؾ ال يمكف
لممحكـ اف يطمب فسخ عقد الت حكيـ اذا لـ يقدـ احد طرفي النزاع دفاعو اك مستنداتو خبلؿ الميمة المحددة ليا بؿ يجكز لو الحكـ بناء عمى
مستندات الطرؼ االخر كذلؾ كفقا لنص المادة ( )26مف قانكف التحكيـ الفمسطيني ،في حيف اذا لـ يقدـ صاحب العمؿ المطمكب منو فانو
يجكز لممقاكؿ فسخ العقد .راجع محمد صعابنو ،مسؤكلية المحكـ المدنية ،مرجع سابؽ ،ص .17كراجع:د.عدناف ابراىيـ سرحاف ،شرح القانكف
المدني (العقكد المسماة في المقاكلة ،الكفالة) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة الثانية ،1996 ،ص ،88راجع :ىدل محمد عبد
الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ كحدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص32
4

د .احمد حشيش ،طبيعة الميمة التحكيمية ،دار الكتب القانكنية ،القاىرة ،2007 ،ص106
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كما نص قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى قكاعد خاصة بالطعف في قرار التحكيـ تبيف أسباب ىذا
الطعف ،كالتي مف بينيا بطبلف إتفاؽ التحكيـ ،1كلـ يتضمف قكاعد خاصة ببطبلف ىذا اإلتفاؽ مف
شأنيا أف تسمح ألطراؼ اإلتفاؽ طمب بطبلنو قبؿ صدكر الحكـ الفاصؿ في النزاع.
كيؤخذ عمى ىذه النظرية أيضا ،أنو مف الصعب النظر إلى التحكيـ كعقد في حد ذاتو فالعقد ال يحؿ
نزاعا ،فإذا كاف اإلتفاؽ عمى المجكء إلى التحكيـ ىك نقطة األساس في ىذا النظاـ إال أنو يجب عدـ
الخمط بيف اإلتفاؽ كبيف حكـ التحكيـ؛ ألف إسباغ الصفة العقدية عمى حكـ التحكيـ يجافي الحقيقة.2
نستنتج مما سبؽ ،أف النظرية العقدية تمحكر تركيزىـ عمى اإلطار اإلتفاقي الذم ينشأ في إطار ميمة
المحكـ في مرحمة اإلتفاؽ عمى التحكيـ ،فيذا اإلطار اإلتفاقي يكجد تقاربا عمى األقؿ ظاىريا بيف ميمة
المحكـ كغيرىا مف المياـ ذات الطابع العقدم كالككالة كالمقاكلة ،كقد أدل ىذا إلى الخمط بيف ميمة
المحكـ كغيرىا مف المياـ ككاف ليذا أثر سمبي عمى ميمة المحكـ الذم أضفى عمييا كثي ار مف الشؾ
كالغمكض ،كيصعب النظر إلى التحكيـ كعقد ،فالعقد في ذاتو ال يحؿ النزاع بالتحكيـ ،كاف كنا ال ننفي
كجكد إتفاؽ بيف األطراؼ كبيف التحكيـ ككؿ ،حتى لك تـ كصؼ إتفاؽ التحكيـ بالطبيعة التعاقدية فبل
يجب مد ىذه الصفة إلى حكـ التحكيـ الصادر ،كبالتالي إرادة األطراؼ ال تكفي كحدىا لمجكء إلى
نظاـ التحكيـ ،كانما تحتاج إلى تعييف مف قانكف التحكيـ ،كاف إجازة المجكء إلى التحكيـ ليست إجازة
شاممة كمطمقة ،كانما مقيدة بالنظاـ العاـ كالمسائؿ التي ال يجكز فييا الصمح ككؿ ما يتعمؽ باألحكاؿ
الشخصية ،3كىذا يدؿ عمى عدـ إمكانية تحديد طبيعتو القانكنية لميمة المحكـ بفكرة العقد.

1

نصت المادة ( ) 43مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى ما يمي" :يجكز لكؿ طرؼ مف اطراؼ التحكيـ الطعف في قرار التحكيـ لدل المحكمة

المختصة بناء عمى احد االسباب االتية -4..... :بطبلف اتفاؽ التحكيـ اك سقكطو بانتياء مدتو ، "....كيقابميا نص المادة ( )49مف قانكف
التحكيـ االردني ،كنص المادة ( )53مف قانكف التحكيـ المصرم.
2

د .عزت البحيرم ،تنفيذ احكاـ التحكيـ االجنبية"دراسة مقارنة" ،مرجع سابؽ ،ص23

3

قانكف التحكيـ الفمسطيني المادة ( )4نصت عمى ما يمي "ال تخضع ألحكاـ ىذا القانكف المسائؿ اآلتية -1 :المسائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـ في

فمسطيف -2 .المسائؿ التي ال يجكز فييا الصمح قانكنان -3 .المنازعات المتعمقة باألحكاؿ الشخصية".
كيقابميا نص المادة ( )9مف قانكف التحكيـ االردني حيث نصت"....كال يجكز التحكيـ في المسائؿ التي ال يجكز فييا الصمح" اف المشرع
االردني اكتفى بيذا االستثناء فقط ،كيتفؽ معو المشرع المصرم في قانكف التحكيـ نص المادة ( )11عمى انو"....كال يجكز التحكيـ في المسائؿ
التي ال يجكز فييا الصمح"
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الفرع الثاني :الطبيعة القضائية لعمل المحكم
تقكـ ىذه النظرية عمى أف جكىر القضاء ىك تطبيؽ القانكف في حالة معينة بكاسطة شخص ال تتكجو
إليو القاعدة القانكنية التي يطبقيا ،كبيذا يمكف إعتبار حكـ المحكميف قضاء أيا كاف المعيار الذم
نعتمد عميو في تحديد العمؿ القضائي.1
كتنبو ىذه النظرية إلى أف تحديد طبيعة نظاـ مف النظـ إنما يعتمد عمى معايير مكضكعية تتعمؽ
بأصؿ كظيفتو كليس عمى معايير عضكية ،أك شكمية تتعمؽ بشخص مف يؤدم ىذه الكظيفة أك بما ىك
عارض في آدائيا،2أم يغمب المعايير المكضكعية اك المادية لمميمة التي تككؿ إلى المحكـ كالغرض
مف ىذا النظاـ ،3ففكرة المنازعة ككيفية حميا ىي التي تحدد طبيعة العمؿ الذم يقكـ بو المحكـ
بإعتباره (قاضيا) يختاره األطراؼ ليقكؿ الحؽ أك حكـ القانكف بينيـ.4
إف كظيفة المحكـ ال تعدك أف تككف كظيفة قضائية ،كاف ما يصدره فييا مف أعماؿ تعد أعماال قضائية
سكاء أكانت صادره منو طبقا لقكاعد القانكف اك طبقا لقكاعد العدالة ،5إذ أف ىذه األعماؿ كاف كانت
تستند في األصؿ إلى إتفاؽ التحكيـ إال أف األنظمة ىي التي تعترؼ بيا كتحدد ما يجب عمى المحكـ
مراعاتو في إصدارىا كما تطمبو استيفاؤىا مف بيانات محددة ،كجكىر القضاء ىك تطبيؽ القانكف في
حالة معينة بكاسطة شخص ال تتكجو إليو القاعدة القانكنية التي يطبقيا ،كما أف األشخاص عندما
يتفقكف عمى التحكيـ ال يتنازلكف عف المجكءإلى القضاء.6
إف النقطة األساسية في التحكيـ ليست إتفاؽ التحكيـ نفسو ،كانما ىي حكـ التحكيـ الذم يعد العمؿ
األساسي الذم يدكر حكلو النظاـ بأكممو كيمثؿ اليدؼ النيائي المراد مف كرائو كىك تسكية المنازعات،

1

د .ابراىيـ محيسف ،طبيعة الدف ع بالتحكيـ في الخصكمة المدنية "دراسة مقارنة" ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،الطبعة االكلى،1999 ،

ص23
2د .مصطفى الجماؿ ك د.عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،مرجع سابؽ ،ص40
3

أ .كماؿ ابراىيـ ،التحكيـ التجارم الكلي ،دار الفكر العربي ،الطبعة االكلى ،1991 ،القاىرة ،ص81

4

د .ابك زيد رضكاف ،االسس العامة في التحكيـ التجارم الدكلي ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،1981 ،ص26

5أ .احمد مطاكع ،التحكيـ في العقكد الدكلية لبلنشاءات ،مرجع سابؽ ،ص32
6أ .كماؿ فزارم ،اثار حكـ التحكيـ في القانكف الكضعي كالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص107
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كالذم مف أجمو أبرـ ىذا اإلتفاؽ ،فإتفاؽ التحكيـ ىك عمؿ تحضيرم ليذه التسكية ،كال يمكف إعتبار
العمؿ األساسي في ىذا النظاـ ثانكيا أك امتدادا لمعمؿ التحضيرم.1
إف أصحاب ىذه النظرية عمى عكس أنصار النظرية التعاقدية ،إذ يقركف أف مركز الثقؿ أك الجاذبية
في عممية التحكيـ ليس ىك إتفاؽ التحكيـ بؿ ىك حكـ المحكميف كىك ذك خاصية قضائية مثؿ أحكاـ
القضاء ،فالمحكمكف يؤدكف العدالة في نطاؽ سيادة الدكلة كبتفكيض منيا ،كاذا كاف حقا عممية التحكيـ
بإتفاؽ األطراؼ عمى المجكء إلى التحكيـ إال أنو يجرم بعد ذلؾ في مجرل اإلجراءات القضائية ،أك
التي يمكف كصفيا شبو قضائية ،2كالمحكـ بكصفو قاضيا خاصا ال يممؾ سمطة الجبر في مكاجية
األطراؼ كالغير ،3كالسبب في ذلؾ ىك أف المحكـ يقكـ بكظيفة القاضي بصفة مؤقتو حيف النظر في
النزاع مما يتطمب عدـ منحو كامؿ سمطات القاضي.4
كقد إختمؼ أنصار ىذه النظرية حكؿ أساس النظرية القضائية ،فمنيـ مف يرل 5أف أساس سمطة
المحكـ في إقامة العدالة بيف الخصكـ ىك التفكيض مف الدكلة ،يقكـ المحكـ بمقتضاه كبصفة مؤقتو
بمباشرة ىذه الكظيفة العامة ،كىي إقامة العدؿ بيف الخصكـ ،6كمف ثـ فإف التحكيـ يشكؿ إستثناء عمى
سمطة الدكلة.7
غير أف بعض أنصار الطبيعة القضائية ،8يرفض تصكر أف نشاط المحكـ مجرد (بطانة) لقضاء
الدكلة ،كيركف بالنظر لتطكر التحكيـ كشيكعو كتنظيـ إجراءاتو كانتشار مراكزه ،فضبل عما سبؽ ظيكره

1

د .عصاـ القصبي ،النفاذ الدكلي الحكاـ التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص14

2د .عزت البحيرم ،تنفيذ احكاـ التحكيـ االجنبية "دراسة مقارنة" ،مرجع سابؽ ،ص25
3

د .حفيظة حداد ،مدل اختصاص القضاء الكطني باتخاذ االجراءات الكقتية كالتحفظية في المنازعات الخاصة الدكلية بشانيا عمى التحكيـ،

دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،2000 ،ص19
4

أ .شريؼ ناصر ،التحكيـ بيف الشكمية كالرضائية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة االردنية ،عماف ،1989 ،ص35

5د .محمكد محمد ىاشـ ،النظرية العامة لمتحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية ،الجزء االكؿ ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة ،1990 ،ص55
6

أ .احمد مطاكع ،التحكيـ في العقكد الدكلية لبلنشاءات ،مرجع سابؽ ،ص34

7

لقد قضت محكمة النقض المصرية بانو" :التحكيـ طريقا استثنائيا لفض المنازعات ،قكامو الخركج عمى طريؽ التقاضي العادية ،كماتكفمو مف

ضمانات كمف ثـ فيك يككف مقصك ار حتما عمى ماتنصرؼ ارادة المحتكميف الى عرضو عمى ىيئة التحكيـ" ،نقض مدني مصرم ،جمسة
 1971/2/16المجمكعة ( ،1976/1/6 ،179 – )22المجمكعة ( ،1978/2/38،15 – )17المجمكعة (– 1981/3/26 ،472 – )29
طعف رقـ ( )698لسنة  47راجع :د .محمكد ال سيد التحيكم ،الطبيعة القانكنية لنظاـ التحكيـ ،منشاة المعارؼ  ،االسكندرية ،2003،ص230
8

أ .احمد مطاكع ،التحكيـ في العقكد الدكلية لبلنشاءات ،مرجع سابؽ ،ص34
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عمى قضاء الدكلة فإنو يشكؿ جية قضاء إلى جانب قضاء الدكلة ،أم أنو يكجد (قضاءاف) بصفة
متكازية كاف كاف قضاء التحكيـ قضاء خاصا ،كقد أقرت محكمة النقض المصرية بالطبيعة القضائية
لميمة المحكـ.1
أسانيد الرأم القائؿ بقضائية عمؿ المحكميف كرفضيـ المعيار الشكمي المبني عمى اإلجراءات ككذا
المعيار العضكم المبني عمى الشخص ،كتغميبيـ لممعيار المكضكعي المبني عمى فكرة المنازعة
كفضيا.2
 -1إختبلؼ اليدؼ بيف نظاـ التحكيـ كنظاـ القضاء في الدكلة كالذم نادل بو أنصار النظرية العقدية
ال يعد دليبل عمى الطبيعة العقدية لنظاـ التحكيـ كنفي طبيعتو القضائية ألف القضاء ييدؼ إلى
حماية المصالح شأنو شأف التحكيـ الذم يحقؽ مصالح لمخصكـ كمصالح عامة تتمثؿ في تخفيؼ
العبء الكبير الممقى عمى عاتؽ المحاكـ ،بسبب كثرة القضايا المرفكعو أماميا.3
 -2إف ثمة عناصر ثبلث يجب أف تتكافر في العمؿ القضائي كىي اإلدعاء كالمنازعة كالعضك القائـ
بالعمؿ كىك الشخص الذم يممؾ قانكنا صبلحية حسـ النزاع ،كاذا طبقنا المعايير الثبلثة عمى
ال تحكيـ لكجدنا أنيا تتكافر جميعيا ،فعمؿ المحكـ يعد قضائيا ماداـ جكىر القضاء ىك تطبيؽ إرادة
القانكف.4
 -3إف المحكـ يقكـ بتطبيؽ قكاعد القانكف المكضكعي ،كيسمى ق ارره الذم يصدره حكما ،كتككف ليذا
الحكـ حجية األمر المقضي ،5كاف كاف ال بد مف القياـ بإجراء المصادقة.

1

بإتفاؽ التحكيـ يحؿ قضاء الدكلة في حماية الحقكؽ كيككف إلزاميا كشأف قضاء الدكلة ،فالتحكيـ إتفاؽ ثـ إج ارءات تحؿ محؿ اإلجراءات

القضائية بنص القانكف ثـ حكـ لو طبيعة أحكاـ القضاء ،راجع :حكـ محكمة النقض في الطعف رقـ  2186لسنة  ،52صادر بتاريخ
 ،6/2/1986مكقع قاعدة التشريعات كاإلجتيادات المصرية www.arablegalportal.org
2

أ .كماؿ فزارم ،اثار حكـ التحكيـ في القانكف الكضعي كالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص109

3

د .محمكد السيد التحيكم ،الطبيعة القانكنية لنظاـ التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص325

4

د .ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص40

5د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص53

42

 -4ظيكر التحكيـ اإلجبارم 1في منازعات عديدة كىيئات التحكيـ اإلجبارم تصدر أعماال قضائية
بالمعنى الصحيح ،2كىذا النكع مف التحكيـ يدؿ عمى أف اإلرادة ليست أساس المجكء إلى ىذا النظاـ
في جميع األحكاؿ فيي ال تصمح لتفسير الطبيعة القانكنية لمتحكيـ االجبارم.3
اإلنتقادات الموجية إلى النظرية القضائية:
إف ىذه النظرية لـ تعر إىتماما لئلختبلؼ الجكىرم بيف كظيفة القاضي ككظيفة المحكـ ،فالقاضي
كظيفتو قانكنية بحتو تتمثؿ في حماية الحقكؽ كالمراكز القانكنية بصرؼ النظر عف كجكدنزاع أك عدـ
كجكده ،أما المحكـ فإف كظيفتو إجتماعية سميمة بحتو كىي حؿ النزاع بقانكف أك بغير قانكف.4
ككذلؾ نجد أف قانكف التحكيـ الفمسطيني ال يجيز حكـ التحكيـ إال بعد صدكر أمر بتنفيذه مف الجية
القضائية المختصة خبلفا لمحكـ القضائي الذم ال يتطمب مثؿ ىذا األمر ،نظ ار لصدكره مف ىذه
الجية ،كىكذا قضت المادة ( )47مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى أنو "يككف لقرار التحكيـ بعد
تصديقو مف المحكمة المختصة القكة كالمفعكؿ التي لق اررات المحاكـ كيتـ تنفيذه بالصكرة التي ينفذ فييا
أم حكـ أك قرار صادر عف المحكمة كفقان لؤلصكؿ المرعية."5

1

يككف التحكيـ اختياريا اذا لـ يكف االلتجاء اليو ام ار مفركضا عمى الخصكـ ،ام اذا كاف المجكء اليو بمحض ارادة الخصكـ فيك اذف االصؿ

في التحكيـ ،كيككف التحكيـ اجباريا اذا نص المشرع عمى االلتزاـ بااللتجاء اليو كطريؽ لحؿ النزاع ،فالمشرع يخضع الخصكـ الى المجكء لحؿ
النزاع .كاف االصؿ في التحكيـ انو اختيارم ،كمرجع كؿ النزاعات ىك القضاء كالتحكيـ طريؽ استثنائي اليمجأ اليو اال بإرادة االطراؼ كاختيارىـ
اال اف ىناؾ حاالت يجبر فييا اطراؼ النزاع عمى المجكء لمتحكيـ كىي حاالت غالبا ما تككف االداة فييا منشأة كشركات كك ازرات الدكلة فتشكؿ
بعض الدكؿ محاكـ تحكيـ خاصة لفض النزاعات بيف ىذه الجيات ،كاف القانكف ينظـ احياناتحكيما اجباريا يجب عمى االطراؼ االلتجاء اليو
لحؿ المنازعات المتعمقة بركابط قانكنية معينة كعادة ما يرد ىذا التنظيـ في قانكف خاص ينص عمى ىيئة تحكيـ ليا كالية النظر في المنازعات
الناشئة عف تطبيؽ ىذا القانكف فيمتزـ االطراؼ بااللتجاء الييا بدال مف االلتجاء الى القضاء العاـ .راجع :د.ناصر جمعاف ،شرط التحكيـ في
العقكد التجارية ،مرجع سابؽ ،ص . 30راجع :د.عمي البيتاني ،التحكيـ التجارم البحرم ،مرجع سابؽ ،ص .46راجع:د.شريؼ الطباخ،التحكيـ
االختيارم كاالجبارم في ضكء القضاء كالفقو ،مرجع سابؽ ،ص ،28راجع :د.فتحي كالي ،قانكف التحكيـ ،مرجع السابؽ ،ص32
2

أ .كماؿ فزارم ،اثار حكـ التحكيـ في القانكف الكضعي كالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص111

3

د .منير عبد المجيد ،قضاء التحكيـ في منازعات التجارة الدكلية ،مرجع سابؽ ،ص9

4

أ .كماؿ فزارم ،اثار حكـ التحكيـ في القانكف الكضعي كالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص112

5

يقابميا نص المادة ( )52مف قانكف التحكيـ االردني ،كالمادة ( )55مف قانكف التحكيـ المصرم
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مف اآلثار التي يرتبيا الحكـ القضائي حجية األمر المقضي ،1كالحقيقة أف حجية حكـ المحكـ عمى
الخصكـ تختمؼ في شركطيا كمداىا عف حجية األمر المقضي كىي األثر المبلزـ لمعمؿ القضائي ،إذ
أف حجية األمر المقضي ال يطعف فيو إال بطرؽ الطعف المقرره قانكنيا كال يجكز رفع دعكل أصميو
ببطبلنو ،في حيف أف حكـ المحكميف يصدر نيائيا كال يقبؿ الطعف فيو بأم طرؽ الطعف المقرره
قانكنيا ،كال يككف أماـ مف صدر في غير صالحو إال أف يتمسؾ بدعكل البطبلف األصمية.2
كمف خبلؿ ما تقدـ ،إذا كاف إتفاؽ التحكيـ يبدأ بعقد فيك ينتيي بحكـ ،كاذا كاف يخضع لقكاعد القانكف
مف حيث إنعقاده كاجراءاتو كآثاره كنفاذه كاذا كاف يبطؿ بما تبطؿ بو العقكد فإف حكمو يطعف فيو في
كثير مف التشريعات ،كما يطعف في األحكاـ كينفذ كما تنفذ األحكاـ.
كحاكلت النظرية القضائية تحديد الطبيعة القانكنية لحكـ التحكيـ إستنادا لمتشابو كالتقارب بيف ميمة كؿ
مف القاضي كالمحكـ ،كأف التشابو ال يعني إصباغ الطبيعة القضائية لنظاـ التحكيـ ،ألف القكؿ خبلؼ
ذلؾ يعني أف المحكـ محدكد السمطات كالصبلحيات كالحكـ الصادر عنو يعد حكما قضائيا ،كلكف ال
يتـ تنفيذه إال بعد صدكر أمر بذلؾ مف قاض يممؾ سمطات أكسع مف السمطات التي يمتمكيا القاضي
الذم يصدر حكـ التحكيـ كىذا المعنى غير صحيح.

1

متى صدر حكـ مف الجية المختصة بالفصؿ في المنازعات بيف االفراد كجب عمى الخصكـ احترامو ،فبل يجكز الحد منيـ اف يجدد النزاع

مرة اخرل سكاء اماـ نفس القاضي اك اماـ غيره مف القضاة ليفصؿ فيو مف جديد كاذا فرض كحدث ذلؾ ال تقبؿ دعكاه كيككف لمطرؼ االخر اف
يطمب الحكـ بعدـ جكاز سماعيا لسبؽ الفصؿ فييا ،كتنتيي ميمة القاضي بصدكر الحكـ بالدعكل ،فإذا سمح القانكف لمخصـ المحككـ عميو اف
يعيد طرح النزاع عمى القضاء بدعكل مبتدأه لكاف معنى ذلؾ اف تتأثر الخصكمات كالمنازعات بيف االفراد .كقكة االمر المقضي ىي المرتبة التي
يصؿ الييا الحكـ اذا اصبح نيائيا غير قابؿ لمطعف عميو بام طريؽ مف طرؽ الطعف غي ر العادية ،فالحكـ الحائز لقكة االمر المقضي يحكز
في نفس الكقت حجية الشيء المحككـ فيو .راجع :د.مصطفى سيد صقر ،حجية االمر المقضي ،مطبعة جامعة المنصكره ،1995 ،ص،5
المستشار ابراىيـ سيد احمد ،قانكف االثبات في المكاد المدنية كالتجارية كالجنائية في ضكء الفقو كالقضاء ،الجزء الثاني ،دار العدالة ،القاىرة،
الطبعة االكلى ،2007 ،ص961
2

أ .كماؿ فزارم ،اثار حكـ التحكيـ في القانكف الكضعي كالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص113
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الفرع الثالث:الطبيعة المختمطة لعمل المحكم
تذىب ىذه النظرية إلى القكؿ بأف التحكيـ لو طبيعة مزدكجة فيك عقد بالنظر إلى إرادة األطراؼ
كقضاء مف حيث أف الحكـ ينتيي بقكة ممزمة تختمؼ عف القكة الممزمة لمعقد ،1فيك يفرؽ عف العبلقة
التعاقدية البحتو ك العبلقة القانكنية اإلجرائية البحتو.2
كتستند ىذه النظرية إلى أف التحكيـ ال يمكف أف يسبغ عميو الطبيعة التعاقدية البحتو ،كال الطبيعة
القضائية الخالصة ،بؿ أف التحكيـ يعتبر مزيجا بيف النظريتيف ،3فكفقا ألنصار ىذه النظرية يركف أف
التحكيـ يمر بعدة مراحؿ فيبدأ باإلتفاؽ ،ثـ إجراء ،كأخي ار حكـ ،فيك ليس إتفاقا خالصا ،كال قضاء
محضا.4
كاف كؿ مف النظريتيف العقدية كالقضائية قد أصابتا جزءا مف الحقيقة إال أف إطبلؽ األخذ بإحداىما
دكف األخرل يثير كثي ار مف الصعاب كليذا مف األصكب الجمع بينيما.5
كبالتالي تقؼ ىذه النظرية مكقفا كسطيا بيف النظرية التعاقدية كالنظرية القضائية ،بحيث أنو ال ينبغي
إضفاء تكييؼ كاحد عمى عممية التحكيـ ،فالتحكيـ في الحقيقة نظاـ مختمط أك مركب يبدأ تعاقديا كفي
مرحمة آلحقو يصبح قضائيا بفضؿ تدخؿ الدكلة عندما يمجأ األطراؼ إلعطاء قرار التحكيـ القكة
التنفيذية ،كبدءا مف صدكر األمر بالتنفيذ مف قاضي الدكلة يصبح قرار التحكيـ حكما قضائيا.6

1

أ .كماؿ فزارم ،مرجع سابؽ ،ص114

2د .احمد الصبلحي ،النظاـ القانكني لمتحكيـ التجارم الدكلي "دراسة مقارنة" ،مركز الدراسات كالبحكث اليمني ،صنعاء ،1994 ،ص32
3أ .نبيؿ ادعيس ،خصكصية االثبات في خصكمة التحكيـ "دراسية تحميمية" ،مرجع سابؽ ،ص14
4د .محسف شفيؽ ،التحكيـ التجارم الدكلي ،دار النيضة العربية ،ص20
5أ .كماؿ فزارم ،اثار حكـ التحكيـ في القانكف الكضعي كالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص.114
6

نصت المادة ( ) 47مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى ما يمي" :يككف لقرار التحكيـ بعد تصديقو مف المحكمة المختصة القكة كالمفعكؿ التي

لق اررات المحاكـ كيتـ تنفيذه بالصكرة التي ينفذ فييا ام حكـ اك قرار صادر عف محكمة كفقا لبلصكؿ المرعية" كيقابيا نص المادة ( )52مف
قانكف التحكيـ االردني ،كنص المادة ( )55مف قانكف التحكيـ المصرم.
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اإلنتقادات الموجية لمنظرية المختمطة:
أخذت النظرية المختمطة أسيؿ الحمكؿ كلـ تتصد لممشكمة ،كيعاب عميياأخذىا بالفكرة التحكيمية لمتحكيـ
(مف عقد إلى قضاء) كاف ذلؾ يعد ىركبا مف المشكمة.1
كيترتب عمى قبكؿ ىذه النظرية إىدار القيمة القانكنية لحكـ التحكيـ الذم ال يصدر االمر بتنفيذه كىذا
يتنافى مع قصد المشرع مف إقرار نظاـ التحكيـ ،ففكرة التحكيـ تككف أساسا عمى التنفيذ االختيارم
لحكـ المحكـ الذم يكتسب الحجية فكر صدكره دكف أف يتراخى ىذا األثر لحيف صدكر األمر بالتنفيذ.

2

كاف أىـ ما يكجو ليذه النظرية أنيا خمطت بيف حجية حكـ التحكيـ كبيف قكتو التنفيذية ،فحجية األمر
المقضي تثبت لحكـ التحكيـ بمجرد صدكره ،كىك أمر آخر غير القكة التنفيذية كالتي ال يحكزىا إال
بصدكرىا أمر تنفيذم قضائي لو مف السمطة القضائية المختصة ،3كبالتالي ضعؼ التأصيؿ القانكني
لمحكـ التحكيمي مما دفع بعض الفقياء إلى تبني إتجاه آخر ينادم بإستقبللية نظاـ التحكيـ.4
كمف خبلؿ ما تقدـ ،إذا كانت النظرية العقدية منتقدة كالنظرية القضائية منتقدة فإف النظرية المختمطة
التي تدمج النظريتيف منتقدة أيضا كيجب عدـ األخذ بيا مف باب أكلى ،كأيضا الصعكبة في دمج
نظاميف مختمفيف في نظاـ كاحد لما يحدثو ذلؾ مف تعارض كغمكض متناقض ،كما أف ىذه النظرية لـ
تتطرؽ لعممية التحكيـ كمراحميا المختمفو ،كلـ تقدـ إطا ار قانكنيا يفسر السمطات القضائية لممحكـ،
كالتي لـ ينكر أنصار ىذه النظرية تمتع المحكـ بيا استقبلال عف األطراؼ.

 1د.عزت البحيرم ،تنفيذ احكاـ التحكيـ االجنبية"دراسة مقارنة" ،مرجع سابؽ ،ص33
 2د.ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص36
3د.عزت البحيرم ،تنفيذ احكاـ التحكيـ االجنبية"دراسة مقارنة" ،مرجع سابؽ ،ص34
4

أ.كماؿ فزارم ،اثار حكـ التحكيـ في القانكف الكضعي كالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص115
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الفرع الرابع :النظرية المستقمة لعمل المحكم
تستند ىذه النظرية إلى أف نظاـ التحكيـ ذك طبيعة خاصة ،كيجب النظر إليو نظره مستقمة ،كال يمكف
تفسيره في ضكء المبادئ التقميدية لمحاكلة ربطو بالعقد أك بالحكـ القضائي الصادر عف القضاء في
الدكلة،1كتأتي طبيعتو المستقمو مف ككنو أداة خاصة تحقؽ اليدؼ الذم يسعى إليو الخصكـ ،2كبالتالي
ال يمكف إعتبار طبيعة عمؿ المحكـ عمبل تعاقديا كال قضائيا كال مختمطا ،كلكنو ذك طبيعة خاصة
كمستقمة.
كما أف إستقبلؿ نظاـ التحكيـ مف خبلؿ التأكيد عمى طبيعتو الخاصة كذاتيتو المستقمة التي تختمؼ
عف العقكد كما تفترؽ عف أحكاـ القضاء ،كنادل أنصار ىذه النظرية إلى أف التحكيـ ليس نكع مف
القضاء ،كانما ىـ نظاـ مختمؼ في كظيفتو كطبيعتو كفي غاياتو كبنيانو الداخمي عف القضاء ،كىك
بذلؾ يمشي مكازيا لو.3
كما أف القضاء ذك سمطة عامة مف سمطات الدكلة يباشرىا القاضي بيدؼ تحقيؽ سيادة القانكف عمى
المصالح المتنازعو في العبلقات االجتماعية ،بينما ييدؼ التحكيـ الى تحقيؽ كظيفة إجتماعية
كاقتصادية كالمتمثمو في التعايش السممي بيف أطراؼ النزاع في المستقبؿ فضبل عف تحقيؽ العدالة.4
كتأكد ىذه النظرية عمى إستقبللية التحكيـ بنظامو كأصالتو في حؿ المنازعات ،فيك أسبؽ في ظيكره
عمى القضاء ،فقد كاف التحكيـ ىك الكسيمة المعتاده إلقامة العدؿ كفض المنازعات بيف الناس قبؿ
ظيكر القضاء باإلضافة إلى شيكع اإللتجاء إلى التحكيـ كانتشاره حتى بعد ظيكر قضاء الدكلة في كؿ
دكؿ العالـ.5
1د .محمكد التحيكم ،طبيعة شرط التحكيـ كجزاء االخبلؿ بو ،دار الفكر العربي ،االسكندرية ،2003 ،ص24
2

 N.Saad, La Sentence arbitral, these, Paris, 1969. P . 53,مشار إليو :د.ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ

ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص37
راجع :محمد نظمي صعابنو ،مسؤكلية المحكـ المدنية "دراسو مقارنو" ،مرجع سابؽ ،ص76
3

د .ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص38

4

راجع :د .حسف المصرم ،التحكيـ التجاره الدكلية في ظؿ القانكف الككيتي كالقانكف المقارف ،مطبعة عباد الرحمف ،الككيت ،1996 ،ص، 16

راجع :د .احمد بف ناجي ،النظاـ القانكني لمتحكيـ التجارم الدكلي ،مركز الدراسات كالبحكث اليمف ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشركالتكزيع،
الطبعة االكلى ،1994 ،ص32
5أ .احمد مطاكع ،التحكيـ في العقكد الدكلية لبلنشاءات ،مرجع سابؽ ،ص37
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كاذا كاف التحكيـ أساسو عقد أك باألحرل يبدأ بإتفاؽ فميس ىك جكىر التحكيـ ،دليؿ ذلؾ أف ىذا
اإلتفاؽ ال يكجد في التحكيـ االجبارم ،ككذلؾ في حالة ما إذا تـ تعييف المحكـ أك المحكمييف مف قبؿ
المحكمة كليس مف قبؿ االطراؼ ،1كما ال يعد التحكيـ نظاما مختمطا تحكمو القكاعد المنظمة لمعقكد
كالقكاعد المنظمة لمقضاء في آف كاحد ،ألف تطبيؽ النظاـ المختمط يؤدم الى نتائج متعارضو ،فالمحكـ
لو إستقبلليو كذاتيو تميزه عف غيره مف األنظمو.
اإلنتقادات الموجية لمنظرية المستقمة:
إف تحديد الطبيعة القانكنية لنظاـ التحكيـ يتـ مف خبلؿ تحديد األصؿ الذم ينتمي إليو ،كليس مف
خبلؿ األثر المترتب عميو أك األساس الذم يقكـ عميو ،فإف كاف ىذا االصؿ ىك سمطاف اإلرادة ،كاف
نظاـ التحكيـ ذا طبيعة عقدية كاذا كاف األصؿ الذم ينتمي إليو نظاـ التحكيـ ىك سمطة القضاء كاف
نظاما قضائيا ،أما إذا كاف غير ذلؾ فإننا نككف أماـ طبيعة مستقمة يجب تأصيميا األمر الذم لـ
تفعمو تمؾ النظرية ،2كما كجو إلى ىذه النظرية المستقمة أنو ال يمكف التسميـ بأف نظاـ التحكيـ يرمي
إلى تحقيؽ كظيفة إجتماعية كاقتصادية ،ألف المحكـ إنما يسمؾ مسمؾ القاضي ليفصؿ في النزاع
بتطبيؽ قكاعد القانكف الكضعي.3
مما س بؽ يبلحظ بأف المحكـ يتمتع بكضع قانكني متميز يممؾ بمقتضاه سمطة حسـ النزاع بيف
االطراؼ اختاركه كقاض ليـ في اطار نظاـ قضائي ،كصفة القاضي الخاص تستمد مف ككف أف
المحكـ اثناء قيامو بالفصؿ في الخصكمة يقكـ بتطبيؽ قكاعد القانكف المكضكعي المحككـ بإرادة
االطراؼ دكف م خالفة القكاعد اآلمره ،كلفظ خاص تعني أف المحكـ ال يعد مكظفا عاما كال يباشر
كظيفة القضاء العاـ ،كمما يؤيد القكؿ بأف التحكيـ قضاء خاص أيضا أف المحكـ يفتقد أىـ سمطات
القاضي ،كىي سمطة الجبر فالمحكـ ال يستطيع إجبار شاىد لمحضكر ،4أك البت في سند تـ الطعف
1د .عزت البحيرم ،تنفيذ احكاـ التحكيـ االجنبية"دراسة مقارنة" ،مرجع سابؽ ،ص36
2د .محمكد التحيكم ،الطبيعة القانكنية لنظاـ التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص642
3

راجع :د .ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ كحدكد سمطتو ،مرجع سابؽ ،ص ، 39راجع :د.سحر يكسؼ ،المركز القانكني

لممحكـ ،مرجع سابؽ ،ص ، 31راجع ايضا :محمكد التحيكم ،الطبيعة القانكنية لنظاـ التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص640
4

نصت المادة ( )28مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى ما يمي -1" :يحؽ لييئة التحكيـ بناء عمى طمبيا اك طمب ام طرؼ مف اطراؼ

التحكيـ اف تدعك ام شاىد لمحضكر لمشيادة اك البراز ام مستند -2 .يحؽ ليئة التحكيـ اذا رفض الشاىد المثكؿ اماـ ىيئة التحكيـ اف تطمب
مف المحكمة المختصة اصدار امر بتأميف حضكره في التاريخ المحدد لمطمب".

48

بتزكيره ،أك إلزاـ شخص خارج الخصكمو مف تقديـ مستند تحت يده ،1مع مبلحظة أف تقرير الطبيعة
القضائية لمتحكيـ ال تعني إندماجو في القضاء أك فقده لذاتيتو الخاصة في مكاجيتو ،فالتحكيـ ليس ىك
القضاء كانما ىك جزء مف النظاـ القضائي يسير مكازيا لقضاء الدكلة كمعاكنا لو في حسـ المنازعات،
طالبا مساعدتو فيما يعجز عنو.2
كبالتالي تميؿ الباحثة لمنظرية التي ترجح الطبيعة القضائية لمركز المحكـ ،3بحيث أف المحكـ يأخذ
مرك از مشابيا الى حد ما مع مركز القاضي ،فكؿ منيما يفصؿ في منازعات قانكنية ،يطبؽ عمييا
قكاعد قانكنية كيفصؿ فييا بحكـ يحكز الحجية ،كيدخؿ في ىذه المنازعات شخص ثالث ليحسـ النزاع،
كىذا التشابو أفرز قكاعد مشتركة بينيما مثؿ قكاعد رد القضاة كاحتراـ حقكؽ الدفاع.
كترجيح الطابع القضائي لمتحكيـ كلميمة المحكـ كاعتباره بمنزلة قاض خاص يستمد سمطتو مف إتفاؽ
األطراؼ كمف القانكف ،4مما يعني عمى األطراؼ إحتراـ كتنفيذ أحكامو إذا صدر بصكره صحيحو،
كتكافرت في محكميـ صفات القاضي المستقؿ كالمحايد كالنزيو كالشركط األخرل كافة الكاجب تكافرىا
في المحكـ التي سبؽ الحديث عنيا في الفصؿ التمييدم.
1

نصت المادة ( )32مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى مايمي"  -1اذا طعف اماـ ىيئة التحكيـ بالتزكير في مستند جكىرم كمرتبط بمكضكع

النزاع فيكمؼ الطرؼ الطاعف باثبات طعنو اماـ الجيات المختصة -2 .تكقؼ اجراءات التحكيـ لحيف الفصؿ في الطعف بالتزكير اذا اثبت
الطاعف انو تقدـ بادعائو الى الجيات المختصة خبلؿ اسبكع مف تاريخ تكميفو بذلؾ".
2

إف المجكء الى طريؽ التحكيـ ىك استثنائي كليس اساس الفصؿ في النزاع كيتأكد مف ذلؾ بالنظر الى القيكد المفركضو عميو مف خبلؿ تحديد

االختصاص لييئة التحكيـ ،فييئة الت حكيـ ال يجكز ليا اف تنظر في بعض النزاعات التي تـ تحديدىا في المادة ( )4مف قانكف التحكيـ
الفمسطيني حيث نص عمى ما يمي ":ألحكاـ ىذا القانكف المسائؿ اآلتية  -1المسائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـ في فمسطيف -2.المسائؿ التي ال
يجكز فييا الصمح قانكنان -3.المنازعات الم تعمقة باألحكاؿ الشخصية ،".كاف قامت بالنظر الى ىذه المسائؿ يككف حكميا باطبل ،باالضافة الى
ككنيا عاجزه عف مخالفة ما تـ االتفاؽ عميو مف قبؿ اطراؼ النزاع كاف خالفتو يككف حكميا باطبل ايضا ،فاف ىذا القضاء يعتبر مقيدا كمحددا
كىذا ما يؤكده انو قضاء خاص يختمؼ عف القضاء العادم.
3

اف مراكز كمؤسسات التحكيـ تركج لمنظرية القضائية الستعادة ىيبة القضاء كمكانتو كسمعتو كنفكذه ،كاف نظميا تحتكم عمى بعض

الضمانات القضائية بغرض جذب المتقاضيف كاقناعيـ انيا تقدـ ذات الخدمة التي تقدميا المحاكـ ،كانيـ بذلؾ ينافسكف القضاء عمى ارضو.
ارجع :د.محمكد التحيكم ،الطبيعة القانكنية لنظاـ التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص ،381كراجع أيضا :ىدل عبد الرحمف،دكر المحكـ كخصكمة
التحكيـ كحدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص46
 4كىذا ما ذىبت إليو محكمة االستئناؼ الفمسطينية في إحدل أحكاميا حيث قضت بأف ":التحكيـ طريؽ استثنائي لفض الخصكمات قكامو
الخركج عف طريؽ التقاضي العادم كما تكمفو مف ضمانات فيككف مقصك ار عمى ما تنصرؼ إرادة المحتكميف إلى عرضو عمى ىيئة
التحكيـ ،"....راجع :استئناؼ حقكؽ  ، 86/35المنشكر في كتاب القاضي نصرم ابراىيـ عكاد ،مجمكعة المبادئ القانكنية الصادرة عف محكمة
االستئناؼ في الدعاكم الحقكقية لعاـ  ،1985مطبعة المعارؼ ،القدس ،1986 ،ص249
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المطمب الثاني  :أساس ميمة المحكم
سأتحدث في ىذا المطمب عف عقد المحكـ في الفرع األكؿ ،أما الفرع الثاني فسأتحدث عف طبيعة
إلتزاـ المحكـ ،كالفرع الثالث عف مسؤكلية المحكـ إتجاه الخصكـ كالغير
الفرع األول :عقد المحكم
إف خصكصية عقد المحكـ ال تنتج إال مف تحميؿ خاص لمحتكل العقد المبرـ بيف األطراؼ المتنازعو
كالمحكـ ،مع تكضيح خصائص عقد المحكـ كأركانو كصكره كبالنياية تكييؼ عقد المحكـ ،كبيذا العقد
يتمقى المحكـ مف األطراؼ المتنازعو سمطة الفصؿ في النزاع الذم يثكر بينيـ كىذه السمطة القضائية
تميز ميمتو كيعترؼ لو بيا بإجماع.
أوال :تعريف عقد المحكم
تعتبر فكرة العقد في معناىا المألكؼ إتفاؽ شخصيف عمى إنشاء إلتزاـ أك أكثر.1
كالعقد بشكؿ عاـ :ىك تكافؽ إرادتيف اك أكثر عمى إحداث أثر قانكني سكاء أكاف ىذا األثر ىك إنشاء
إلتزاـ أك نقمو أك تعديمو أك انيائو ،كاف قكاـ العقد ىك تكافؽ إرادتيف بقصد إحداث أثر قانكني.2
كقد عرفت مجمة األحكاـ العدلية العقد في المادة ( )103بانو "التزاـ المتعاقديف كتعيدىما أم ار كىك
عبارة عف ارتباط االيجاب بالقبكؿ" ،كبالتالي يعرؼ عقد المحكـ بأنو العقد الذم بمكجبو يمتزـ شخص
كىك المحكـ بإصدار حكـ خبلؿ مدة محددة في نزاع مطركح عميو مف قبؿ االطراؼ مقابؿ مبمغ مف
الماؿ يؤديو إليو االطراؼ.3

1

د .مصطفى الجماؿ ،النظرية العامة لبللتزامات ،الدار الجامعية ،القاىرة ،1987 ،ص29

2

د .احمد شرؼ الديف ،نظرية االلتزاـ ،الجزء االكؿ ،الكتاب االكؿ ،المصادر االرادية (العقد ،االرادة المنفرده) ،2003 ،ص38

3

راجع :د .عبد الرحمف الممحـ ،عقد التحكيـ التجارم المبرـ بيف المحكميف كالخصكـ ،مقاؿ بمجمة الحقكؽ الككيتية ،السنة الثامنو عشر،

العدد ،1994 ،2ص ، 129راجع ايضا :د .فكزم سامي ،التحكيـ التجارم الدكؿ ،مرجع سابؽ ،ص227
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يسمى العقد المبرـ بيف األطراؼ كالمحكـ بعقد المحكـ ،1حيث أف العبلقة بيف المحكـ كالطرفيف ىي
عبلقة تعاقدية ،فيكجد عقد بينيما يمكف تسميتو تميي از لو عف إتفاؽ التحكيـ 2أك عقد التحكيـ بعقد
المحكـ ،ألنيا تمنع مف اإللتباس الذم يحصؿ عند تسمية ىذا العقد بعقد التحكيـ كالذم يطمؽ في كثير
مف األحياف عمى إتفاؽ التحكيـ ،بؿ أحيانا يطمؽ عمى العقد المبرـ بيف األطراؼ المتنازعو كالمحكـ
كىك يقصد بذلؾ عقد المحكـ ،3كىذا اإلزدكاج قد يكقعنا في مشكبلت نحف في غنى عنيا ،كيرجع ىذا
اإللتباس إلى أف إندماج عقد المحكـ في إتفاؽ التحكيـ ربما حاصمو أف يتكارل عقد المحكـ إلى الظؿ
كيحظى عقد التحكيـ أك إتفاؽ التحكيـ باإلىتماـ ،باإلضافة إلى إتجاه الخصكـ إلى التحكيـ المؤسسي
بدال مف التحكيـ الحر ،مما يستتبع إحبلؿ كتنفيذ قكاعد كاجراءات التحكيـ لدل مؤسسة التحكيـ محؿ
عقد المحكـ المبرـ بيف األطراؼ المتنازعو كالمحكـ ،4اف طمب إبراـ عقد المحكـ يعني ضركرة بياف
تكييفو كتحديد شركطو كآثاره ،كىذا يعني إضافة مرحمة جديدة إلى منظكمة التحكيـ قد تتسـ بالتعقيد،
إذا لـ يتـ معالجتيا تشريعيا عمى الكجو المطمكب كمف أسباب عدـ كضكح عقد المحكـ تعدد أساليب
تعييف المحكـ كتعدد طرؽ قبكلو لمتحكيـ.5
رأم الباحثة ،إف إستعماؿ تعبير عقد المحكـ أكثر داللة عمى المعنى المقصكد مف تعبير عقد التحكيـ،
ألنو قد يفيـ منو مباشرة أنو إتفاؽ التحكيـ فقط بصرؼ النظر عف ككنو المحكـ حاض ار فيو أـ ال ،أما
اصطبلح "عقد المحكـ" فيركز اإلىتماـ عمى العبلقة بيف المحكـ كاألطراؼ المتنازعو ،كيفيد مباشرة
بإنتساب ىذا العقد إلييـ ،كاف إتفاؽ التحكيـ يتميز بإنشأ إلتزاـ يقع عمى عاتؽ كؿ مف طرفيو بحيث
يككف حقو ىك عيف إلتزامو .كليس إلتزاما يختمؼ مف طرؼ إلى آخر كما الحاؿ في عقد المحكـ،
فإلتزاـ المحكـ يختمؼ عف إلتزاـ األطراؼ فيستطيع أم منيـ عمى سبيؿ المثاؿ الدفع بعد التنفيذ
إللتزامو كىذا غير متحقؽ في إتفاؽ التحكيـ ،6باإلضافة إلى أف إندماج عقد المحكـ في إتفاؽ التحكيـ
1

د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص277

2

عرفت المادة ( )5الفقرة  1مف قانكف التحكيـ الفمسطيني اتفاؽ التحكيـ بانو" ىك اتفاؽ بيف طرفيف اك اكثر يقضي بإحالة كؿ اك بعض

المنازعات التي نشأت اك قد تنشا بشاف عبلقة قانكنية معينة تعاقدية اك غير تعاقدية ،كيجكز اف يككف اتفاؽ التحكيـ في صكرة شرط تحكيـ
كارد في عقد اك اتفاؽ منفصؿ" كيقابميا نص المادة ( )11مف قانكف التحكيـ االردني ،كنص المادة ( )10مف قانكف التحكيـ المصرم
3

راجع :د .احمد ابك الكفا ،التحكيـ بالقضاء كبالصمح ،دار المطبكعات الجامعية ،االسكندرية ،2007 ،ص25

4

راجع :احمد ممحـ ،عقد التحكيـ المبرـ بيف المحكميف كالخصكـ ،مرجع سابؽ ،ص188

5

راجع :احمد ممحـ ،مرجع سابؽ ،ص188

6

راجع :د .مصطفى الجماؿ كد.عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،مرجع سابؽ ،ص325
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تحت مسمى عقد التحكيـ ،يكقعنا في مشكمة حيث أف كؿ عقد مستقؿ عف اآلخر فبطبلف عقد المحكـ
ال يؤثر أبدا عمى إتفاؽ التحكيـ ،مع أف بطبلف إتفاؽ التحكيـ يؤدم إلى بطبلف عقد المحكـ ككذلؾ
بطبلف الحكـ الصادر عف المحكـ ،ألنو ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ ،كىذا يتطمب منا بؿ أصبح مف
األىمية بمكاف تكحيد المصطمحات عمى حسب مسمياتيا كتصنيؼ كؿ عمى حده حتى ال يؤثر ذلؾ
عمى مجريات عممية التحكيـ كباألخص حالة اإلضطراب إلى إستخداـ الترجمة عمى سبيؿ المثاؿ.
ثانيا :خصائص عقد المحكم
لك قمنا بتحميؿ عقد المحكـ لكجدنا أنو يحتكم عمى عدة خصائص أغمب العقكد ،لكنو يتميز عف غيره
في بعض منيا لطبيعة الكظيفة التي مف أجميا أبرـ ىذا العقد كمف ىذه الخصائص:
 -1عقد المحكم عقد رضائي
إف العقكد الرضائية تكفي إلنعقادىا التراضي دكف تكقؼ عمى إفراغيا في شكؿ معيف ،1بمعنى أنو
يكفي التراضي إلنعقاد عقد المحكـ فبل يحتاج إلى جانب التراضي أف يتـ بشكؿ خاص ،حتى كلك
أشترطت الكتابة إلثباتو ،فالكتابة شرط إلثبات العقد ال لكجكده ،2كبناء عمى ذلؾ يرتبط عقد المحكـ
برضا األطراؼ الكاضح باإليجاب كالقبكؿ ،فاإليجاب يككف صاد ار مف األطراؼ إلى المحكـ بعرض
النزاع عميو كي يفصؿ فيو ،فإذا صادؼ ىذا اإليجاب قبكال مف المحكـ إنعقد العقد ،كالقبكؿ الذم تعنيو
ىنا ىك ما يفيـ منو قبكؿ النظر في النزاع كاصدار حكـ في المدة باألسمكب الذم حدده األطراؼ ،إذا
صدر القبكؿ منو عمى نحك اإليجاب كاف العقد الرضائي ىك ما يكفي تراضي المتعاقديف إلنعقاده دكف
حاجة ألف يصيب ىذا التراضي في شكؿ خاص ،كاألصؿ بشكؿ عاـ ىي رضائية العقكد ،كيجب عدـ
الخمط بيف إنعقاد العقد كاثباتو ،فالعقد يظؿ رضائيا حتى لك أشترط القانكف الكتابة إلثباتو ،ألف العقد
غير المكتكب يككف مكجكدا كيجكز إثباتو باإلقرار أك اليميف ،كىذا ال يمكف إذا كانت الكتابة ركنا
شكميا في العقد فتخمؼ الكتابة يؤدم إلى عدـ كجكد العقد.3

1د .جبلؿ عمي العدكل ،اصكؿ االلتزامات مصادر االلتزاـ ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية ،1997،ص53
2راجع :د .احمد ابك الكفا ،عقد التحكيـ كاجراءاتو ،دار المطبكعات الجامعية ،االسكندرية ،2007 ،ص26
 3راجع :د .عبد الكدكد يحيى ،الكجيز في النظرية العامة لبللتزامات (المصادر ،االحكاـ ،االثبات) ،دار النيضة العربية ،القاىرة،1994 ،
ص23
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كيثار التساؤؿ التالي ،ىؿ يعتبر عقد المحكـ عقد إذعاف 1في حالة ترؾ تعييف المحكميف لمؤسسة
التحكيـ كفقا لقكاعدىا كلكائحيا عمى الرغـ مف أف ىذه المؤسسات ال تسمح لؤلطراؼ بتعديؿ اإلتفاؽ
عمى خبلؼ لكائحيا؟
في الحقيقة أنو ال يمكف إعتبار ىذا العقد عقد إذعاف ألنو ال يمس خدمة ضركرية ،كالمؤسسة التعتبر
محتكره ىذه الخدمة ،ألنو يكجد غيرىا عشرات المؤسسات فبل يصدؽ عمييا أم إحتكار سكاء مف ناحية
قانكنية أك فعمية ،كأكثر ما يمكف قكلو في ىذا الصدد أف المقدرة التعاقدية ألطراؼ العقد قد التككف
متكازنة ،ألف ىذه المؤسسات ال تسمح بتعديؿ اإلتفاؽ عمى خبلؼ لكائحيا ،فإما أف يقبمكىا كما ىي أك
يترككىا برمتيا كال يمكف ىنا أف يقاؿ أف مضمكف الرضا لعقد المحكـ قد أختؿ كلـ يتحقؽ.2

1

كيقصد بعقد ا الذعاف :كىك العقد الذم ال يتمتع فييا احد العاقديف بمركز مساك لمركز المتعاقد االخر ،بؿ اف احداىما كىك المكجب يستقؿ

بكضع شركط التعاقد كاممو ،كال يككف اماـ المتعاقد االخر اال اف يقبؿ ىذه الشركط اك يرفضيا دكف مناقشو ،ام يجب اف يقبؿ الطرؼ الذم
كجو اليو االيجاب بالعقد دكف مناقشة اك اعتراض اك يرفض التعاقد ،كعقكد االذعاف تتعمؽ بعقد سمع اك مرفؽ اك خدمة تعتبر مف الضركريات
االكلية بالنسبة لممستيمكيف اك المنتفعيف كاحتكار المكجب ليذه السمع احتكا ار قانكنيا اك فعميا اك عمى االقؿ عدـ تعرضو بالنسبة ليا اال لمنافسة
محدده ،كا ف يككف االيجاب مكجيا الى الجميكر كافة ،بشركط متماثمة كلمدة غير محددىكالغالب اف تككف ىذه الشركط مطبكعة كيقصد بيا
مصمحة المكجب ،كلما كاف االيجاب في ىذا النكع مف العقكد يتمثؿ فيما يقدمو المكجب مف شركط مطبكعة كنيائية ال يفبؿ مناقشة فييا ،فمف
يككف اماـ المتعاقد االخر اال اف يقبؿ اكيرفض ،كىك ال يستطيع الرفض الف االمر يتعمؽ بسمعو اك خدمو ال يمكف االستغناء عنيا ،لذلؾ فإنو
سيككف مضط ار لمقبكؿ ،الذم يتمثؿ في صكرة إذغاف لمشركط المقدمة مف المكجب .راجع :د .عبد الكدكد يحيى ،الكجيز في النظرية العامة
لبللتزامات (المصادر ،االحكاـ ،االثبات) ،مرجع سابؽ ،ص ،46كراجع ايضا :د.عدناف السرحاف كد.نكرم خاطر ،شرح القانكف المدني مصادر
الحقكؽ الشخصية (االلتزامات) دراسة مقارنة ،مرجع سابؽ ،ص46
 2راجع :احمد ممحـ ،عقد التحكيـ المبرـ بيف المحكميف كالخصكـ ،مرجع سابؽ ،ص193
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 -2عقد المحكم عقد معاوضو
العقد إما اف يككف عقد معاكضة اك عقد تبرع ،1فعقد المعاكضة يأخذ فييا المتعاقد مقاببل لما يعطيو،
أما عقد التبرع ال يأخذ المتعاقد مقاببل لما يعطيو.2
عمى ضكء ما سبؽ ،إف عقد المحكـ يقكـ عمى مبدأ معمكـ لدل الكافة أف المتعاقد يأخذ لما أعطي -
بمعنى اخر -أف يمنح األطراؼ مقاببل ماديا لما يحصمكف عميو مف عمؿ مف قبؿ المحكـ يترجـ في
صكرة حكـ يفصؿ في النزاع ،فالمحكـ قدـ خدمة يستحؽ عمييا مقاببل ماديا ،كغالبا ما يككف عقد
المحكـ قائما عمى أساس تعدد األطراؼ ،فمف ناحية األطراؼ يفترض أف يككنكا أكثر مف كاحد ،كمف
ناحية المحكـ عمى األقؿ يككف كاحدا كبذلؾ يككف األطراؼ مسؤكليف شخصيا كتضامنيا إتجاه المحكـ
عف آداء المقابؿ المالي بناء عمى إتفاؽ أك نص قانكني ،ما لـ يقضي اإلتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ ،كفي
تق ديرنا ايضا أنو ال مانع مف أف يككف عقد المحكـ عقد تبرع ،كذلؾ حالة تبرع المحكـ بجيده ككقتو
لؤلطراؼ المتنازعو دكف أخذ مقابؿ لذلؾ ،كيختمؼ في ككف المحكـ متبرعا بأنو يعامؿ بصكرة أخؼ
مف المحكـ المعاكض.

1

تتكقؼ التفرقو بيف عقكد المعاكضة كعقكد التبرع عمى اليدؼ الذم يسعى اليو المتعاقداف ،ىؿ ىك الحصكؿ عمى مقابؿ اـ بنية التبرع؟ ففي

عقكد المعاكضة يمتزـ المديف بفصد الحصكؿ مف المتعاقد االخر عمى ميزة مقابؿ لما يقدمو مف اداء ،فعقد المعاكضةىك الذم يأخذ فيو كؿ مف
المتعاقديف مقاببل لما يعطي كالبيع ،اما عقد التبرع فيمتزـ فيو المتعاقد بقصد إثراء ذمة المتعاقد ايار االخر اك اف يؤدم اليو خدمة دكف اف ياخذ
مقابممثؿ عقد اليبة ،كبالتالي فاف معيار التمييز بيف عقكد المعاكضة كالتبرع معيار شخصي ،كىك الرجكع الى نية التبرع ،فإذا كاف تبرعو مقابؿ
خدمة اك مصم حة مالية معينة ،تنتفي عف العقد صفة التبرع كيككف عقد معاكضة ،كيكجد ايضا معيار اقتصادم ،كذلؾ بالنظر الى ما يعطيو
المتبرع كما يحصؿ عميو ،فبيع سيارة مثبل بثمف تافو ال يتناسب كسعرىا الحقيقي قد يجعؿ العقد تبرعا عمى الرغـ مف انو في الظاىر عقد بيع
كيعكد االمر الى سمطة القاضي التقديرية ،كمسؤكلية المتبرع عف االخبلؿ بالتزامو اخؼ مف مسؤكلية المعاكض كاف مسؤكلية المتبرع لو اشد مف
مسؤكلية المعاكض ،كبالنسبة لبللتزاـ بضماف التعرض كالعيكب الخفية نجده اكسع نطاقا في عقكد المعاكضة عنو في عقكد التبرع .راجع :د.
فتحي عبد اهلل ،العناصر المككنو لمعقد كمصدر لبللتزاـ في القكانييف المصرم كاالنجميزم المقارف ،1979 ،ص ،34راجع ايضا :د.عدناف
السرحاف كد .نكرم خاطر ،شرح القانكف المدني مصادرالحقكؽ الشخصية ،مرجع سابؽ ،ص ، 43راجع ايضا :د .انكر سمطاف ،مصادر االلتزاـ
المكجز في النظرية العامة لبللت ازـ دراسة مقارنو في القانكنيف المصرم كلبناني ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،1983 ،ص،13
راجع :د .عبد الكدكد يحيى ،الكجيز في النظرية العامة لبللتزامات (المصادر ،االحكاـ ،االثبات) ،مرجع سابؽ ،ص21
2د .سمير تناغك ،مصادر االلتزاـ ،1999 ،ص17
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 -3عقد المحكم عقد ممزم لجانبين
إذا نظرنا إلى العقكد مف حيث االثار المترتبة عمييا كجدنا أنيا :إما اف تككف سببا لترتيب التزامات اك
اثار قانكنية متقابمة الى كؿ مف طرفييا مما يجعؿ منيا عقكد ممزمة لجانبيف ،كاما اف يككف سببا
لترتيب التزامات تقع عمى احد الطرفيف دكف اف تقابميا ام التزامات اك أثار قانكنية تنصرؼ الى
الطرؼ االخر مما يجعؿ منيا عقكد ممزمة لجانب كاحد.1
إف عقد المحكـ ىك عقد ممزـ لجانبيف بمعنى انو يرتب إلتزامات متقابمة في ذمة كؿ مف المتعاقديف،
ىي حقكؽ لكؿ منيما في ذات الكقت ،فكؿ منيما يمتنع عميو االلتجاء الى القضاء في صدد النزاع
المتفؽ طرحو عمى المحكـ ،ككؿ منيما يمتزـ بطرحو عمى المحكـ كيفرض عميو حكـ االخير،2
كبالتالي عقد المحكـ عقد ممزـ لجانبيف ،النو يمزـ بعدـ طرح النزاع محؿ اإلتفاؽ عمى القضاء كبطرحو
عمى ىيئة التحكيـ.3
كمف خبلؿ ما سبؽ ،يقرر عقد المحكـ إلتزامات متقابمة في ذمة كؿ مف أطراؼ العقد ،فالمحكـ يقكـ
بأعماؿ إتفاؽ التحكيـ المبرـ بيف االطراؼ عمى اف ينتيى بذلؾ بإصدار الحكـ ،كيقكـ األطراؼ مقابؿ
ذلؾ بإلتزاـ ميـ كىك منح المحكـ فرصة آداء إلتزاماتو حيث يتـ تقديـ لو كافة المستندات كالدفكع،
كيعقب ذلؾ آدائيـ مقابؿ الخدمة التي قدميا المحكـ ،كفي حاؿ لـ تقـ األطراؼ بتسديد األتعاب
لممحكـ ،فبمقدكر المحكـ اإلحتفاظ بالحكـ الى حيف استيفاء أتعابو مف االطراؼ ،كما انو في مقابؿ
ذلؾ تستطيع األطراؼ حجز أتعاب المحكـ إذا أحجـ عف إصدار الحكـ خبلؿ المدة المتفؽ عمييا.

1

العقد الم مزـ لجانب كاحد ىك العقد الذم يرتب التزاما في ذمة احد المتعاقديف ،فيككف احداىما دائنا كاالخر مدينا ،كيجب عدـ الخمط بيف

العقكد الممزمة لجانب كاحد كالتصرفات القانكنية الصادرة مف جانب كاحد ،فما ييـ في ىذه االخيرة انيا تتناكؿ التصرؼ في ذاتو كمف قاـ بو
دكف اثاره  ،فإف كاف قد اجراه شخص كاحد كاف تصرفا صاد ار مف جانب كاحد كالكصية كالكقؼ ،اما العقد الممزـ لجانب كاحد فيك عقد كغيره
مف العقكد ال يتـ اال بارادتيف كاف ال كاف يرتب التزامات اال في ذمة طرؼ العقد دكف االخر .راجع:د.جبلؿ عمي العدكل ،اصكؿ االلتزامات
مصادر االلتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص 58كراجع أيضا :د.عدناف السرحاف كد .نكرم خاطر ،شرح القانكف المدني مصادرالحقكؽ الشخصية ،مرجع
سابؽ ،ص41
2

د.احمد ابك الكفا ،عقد التحكيـ كاجراءاتو ،مرجع سابؽ ،ص26

3

راجع :د.مصطفى الجماؿ كد.عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،مرجع سابؽ ،ص325
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 -4عقد المحكم عقد غير مسمى
العقكد المسماه ىي العقكد التي خصيا المشرع باسـ معيف كفصؿ احكاميا لذيكعيا بيف الناس ،مثؿ
عقد البيع كااليجار ،اما العقكد غير المسماة ىي العقكد التي لـ يعالجيا المشرع بتنظيـ كلـ يخصيا
باسـ معيف لعدـ شيكعيا في المعامبلت المالية بيف االفراد ،1كالعقكد غير المسماة ال يمكف حصرىا
ألف األصؿ أف اإلرادة تنشئ ما تشاء مف عقكد بشرط أف تككف في حدكد النظاـ العاـ كاآلداب،
كيخضع العقد غير المسمى في تككينو كفيما يترتب عميو مف اآلثار لمقكاعد العامة التي تسرم عمى
جميع العقكد كقد يتدخؿ العرؼ إلضافة أحكاـ لو.2
إف المشرع الفمسطيني كاألردني كالمصرم لـ يتناكلكا عقد المحكـ بالتنظيـ الخاص في قكانييف التحكيـ
المستقمة اك القكانيف المدنية أك التجارية كذلؾ بسبب إختزاؿ عقد المحكـ غالبا في إتفاؽ التحكيـ مما
يستتبع ظيكر إتفاؽ التحكيـ دكف عقد المحكـ ،كاطبلؽ عقد المحكـ عمى إتفاؽ التحكيـ تحت مسمى
عقد التحكيـ ككصفو بأنو عقد مركب يشمؿ اإلتفاؽ المبرـ بيف المحكـ كاألطراؼ.3
ترل الباحثة ،أف المجكء إلى مؤسسات التحكيـ كقبكؿ تطبيؽ قكاعد كاجراءات التحكيـ ليذه المؤسسات
مما يعني أنيا تحؿ محؿ عقد المحكـ المبرـ بيف المحكميف كاألطراؼ المتنازعة.
كبما أف عقد المحكـ عقد غير مسمى يفترض عمينا إذا البحث عف اطراؼ ىذا العقد بما حدده المشرع
في قانكف التحكيـ أف كجد فييا أك العكدة إلى القكاعد العامة في نظرية العقد.
 -5عقد المحكم عقد مؤقت
يبرـ عقد المحكـ مف أجؿ الفصؿ في نزاع معيف فإذا ما خمص المحكـ إلى فحص المستندات كالكثائؽ
كسماع أقكاؿ األطراؼ كانتيى إلى المداكلة كاصدر الحكـ فإنو يقدـ نسخاأصمية مف الحكـ لكؿ
طرؼ ،4كيقكـ صاحب المصمحة بإجراءات التنفيذ عف طريؽ المحكمة إذا لـ يتـ التنفيذ طكاعية مف
1

راجع :د.عدناف السرحاف كد .نكرم خاطر ،شرح القانكف المدني مصادرالحقكؽ الشخصية ،مرجع سابؽ ،ص45

2

د.احمد شرؼ الديف ،نظرية االلتزاـ ،الجزء االكؿ ،الكتاب االكؿ ،المصادر االرادية (العقد ،االرادة المنفرده) ،مرجع سابؽ ،ص48

3

راجع :د .احمد ممحـ ،عقد التحكيـ المبرـ بيف المحكميف كالخصكـ ،مرجع سابؽ ،ص188

4

راجع :قانكف التحكيـ الفمسطيني ،الفصؿ الرابع ،اجراءات التحكيـ ،ككذلؾ الباب الرابع مف قانكف التحكيـ المصرم ،كاجراءات التحكيـ مف

قانكف التحكيـ االردني مف المادة()35-24
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المحككـ عميو ،1فإذا تـ التنفيذ طكاعية يذىب كؿ إلى حاؿ سبيمو ،كتستمـ االطراؼ المتنازعو فيما
مضى الحكـ كيتقاضى المحكـ باقي أتعابو ،كبيذا ينفض مجمس ىيئة التحكيـ كتنتيي كظيفتو ،كقد
تككف ىذه المنازعة بالنسبة لممحكـ األكلى كاألخيرة فبل دكاـ لييئة التحكيـ.
 -6عقد المحكم عقد تبعي
العقد التبعي ىك الذم ال يقكـ اال باالستناد الى عقد اخر ،2اما العقد األصمي ىك الذم يقكـ بذاتو دكف
إستناد إلى عقد آخر كىذا ى ك الغالب في العقكد ،كحكمو أنو ال يتأثر بكجكد عقد آخر أك بصحتو أك
بطبلنو.3
كبالتالي ترل الباحثة ،أف عقد المحكـ ال يقكـ بذاتو بؿ ال بد أف يككف تابعا لعقد سابؽ يبني عميو،
لذلؾ ال نستطيع أف نعقد عقد المحكـ دكف كجكد إتفاؽ التحكيـ كعبلقة سابقة نتج عنيا نزاع مثؿ
عبلقة تجارية سابقة لعقد المحكـ ،ألنو مف غير المتصكر أف ينعقد عقد المحكـ بيف األطراؼ كالمحكـ
كليس بينيـ أم عبلقة قانكنية أك نزاع ،فيذه صكرة غير منطقية ،كيترتيب عمى ككف عقد المحكـ عقدا
تبعيا أنو يتأثر بما يط أر عمى العقد األصمي أك بما يط أر عمى اتفاؽ التحكيـ فحالة ككنيا عمى سبيؿ
المثاؿ غير مشركعيف أك باطميف ألم سبب كاف نجد أف ذلؾ ينسحب عمى عقد المحكـ.
 -7عقد المحكم عقد قائم عمى اإلعتبار الشخصي
أف العقكد مف حيث أطرافيا منيا ما يعتد بشخصية أحد المتعاقديف أك صفة مف صفاتو بحيث تعد ىذه
الشخصية اك تمؾ الصفة عنص ار جكىريا في التعاقد ،بينما منيا ال يعتد ال بشخصية المتعاقد كال بصفة
مف
1

راجع :نص المادة ( )45مف قانكف التحكيـ الفمسطيني ،يقمبيا نص المادة( )52مف قانكف التحكيـ االردني ،كنص المادة( )55مف قانكف

التحكيـ المصرم
2

مثاؿ :عمى العقد التبعي ،عقد الصمح بشأف عقد البيع متنازع عميو ،فإف الصمح يككف عقدا تابعا لعقد البيع كمعدال الحكامو بحيث لك ابطؿ

الصمح اك انفسخ يبق ى العقد االصمي قائما بجميع اثاره كال يناؿ منو التعديؿ الذم اجرل عميو بعقد الصمح طالما اف ىذا االخير قد ابطؿ اك
افسخ ،كميما بمغت التعديبلت التي ادخميا الصمح عمى العقد االصمي فإف ذلؾ ال يزيؿ العقد االصمي كال يجعمو منحبل ،بؿ يظؿ ىك العقد
االصمي كاجب العمؿ بو طبقا لمتعديبلت التي ادخميا عميو عقد الصمح طالما بقي ىذا قائما ،فإذا فسخ الصمح اك ابطؿ عادت لمعقد االصمي
كافة اثاره .راجع :د.سميماف مرقس ،الكافي في شرح القانكف المدني في االلتزامات ،نظرية العقد كاالرادة المنفرده ،المجمد االكؿ ،دار الكتب
القانكنية ،القاىرة ،الطبعة الرابعة ،1987 ،ص120
3

د .سميماف مرقس ،مرجع سابؽ ،ص119
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صفاتو بحيث تعد ىذه الشخصية كتمؾ الصفة عنص ار ثانكيا في التعاقد.1
كبالقياس عمى المحكـ ،أف اإلعتبار الشخصي ذك قيمة في عقد المحكـ كيظير ىذا جميا في التحكيـ
الحر أكثر منو في التحكيـ المؤسسي ،فعقد المحكـ قائـ عمى إختيار مبناه السمعو كالمعرفة الشخصية
كالتاريخ العممي لذا نجد في كثير مف حاالت اإلختيار تحدد الصفة العممية أك الكظيفة كأف يككف
محاما أك استاذا جامعيا ،لذلؾ نبلحظ في كثير مف المنازعات ضركرة أف يكافؽ الطرؼ اآلخر عمى
المحكـ المختار مف قبؿ الطرؼ األكؿ كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى ثقؿ قيمة كأىمية
اإلعتبار الشخصي في التحكيـ ،كيترتب عمى ذلؾ أف عقد المحكـ قائـ عمى الثقة أم إنو عقد محككـ
بما يتضمف مف بنكد كمحككـ بمبدأ حسف النية كشرؼ التعامؿ ،كالثقة المقصكد بيا أداء العمؿ بما
يمميو حسف النية كبما يقضيو سمكؾ العمؿ كينبثؽ عف ىذه الثقة أم إجراء يتطمبو تنفيذ ىذا العقد
كاإلفصاح عف أم عبلقة قد تؤثر عمى سير عممية التحكيـ.

1

كاف تحديد ما اذا كانت شخصية أحد المتعاقديف اك صفة مف صفاتو تعد عنص ار جكىريا في التعاقد ،إما اف يرجع الى طبيعة العقد كما ىك

الشأف في عقكد التبرع ،كاما اف يرجع الى اتجاه ارادة احد المتعاقديف الى ذلؾ عمى عمـ مف المتعاقد االخر ،راجع :جبلؿ العدكل ،اصكؿ
االلتزامات مصادر االلتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص49
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 -8عقد المحكم عقد محدود
تنقسـ العقكد مف حيث مضمكنيا إلى عقكد محددة كعقكد احتمالية ،1كالعقكد المحددة ىي العقكد التي
تككف
االلت ازمات الناشئة عنيا محددة القيمة ،بحيث يعرؼ كؿ مف المتعاقديف ما يعطيو كما يأخذه مف
المتعاقد ،2فيي التي ترتب آثا ار محددة القيمة ألنيا ال ترتبط بأمر إحتمالي يؤثر في مقدارىا أك
كجكدىا ،كبالتالي يستطيع كؿ مف الطرفيف اف يحدد كقت التعاقد ما سيعطيو كما سيأخذه.3
كمف خبلؿ ما تقدـ ،أف عقد المحكـ ينتيي عند صدكر حكـ يفصؿ في النزاع ،إذف ىذه نتيجة محددة
كليست احتمالية ،فكؿ طرؼ مف أطراؼ عقد المحكـ يعمـ إلى أيف سينتيي بو الحاؿ إذا تـ إبراـ العقد،
فالمحكـ يعمـ أنو سيتقاضى أتعابو ،كاألطراؼ مقابؿ دفع ىذه األتعاب سيحصؿ كؿ منيما عمى نسخة
مف الحكـ الفاصؿ في النزاع العالؽ بينيـ بصرؼ النظر لمصمحة مف كاف الحكـ.
 -9عقد المحكم عقد فني
عقد المحكـ عقد قائـ عمى أداء عمؿ ،لكف ىذا العمؿ ذك طابع فني كىك الفصؿ في النزاع بمكجب
خبرة متخصصة بحيث يغني المحكـ بما لديو مف خبرة مف أف يمجأ الى الخبراء ،فقد يفصؿ في نزاع
قانكني محاـ ،أك يفصؿ في نزاع بيف بعض التجار تاجر أك بيف شركات األدكية صيدالني ،فالناحية
الفنية ليا قدر مؤثر في كظيفة المحكـ عند إبراـ العقد.4
1

العقكد االحتمالية ىي التي تككف االلتزامات الناشئة عنيا غير محددة القيمة ،بحيث ال يعرؼ كؿ مف المتعاقديف ما يعطيو كما يأخذه عند

العاقد ،كبالتالي ىي التي ترتب ا ثا ار غير محددة القيمة كقت التعاقد ،النيا ترتبط بأمر إحتمالي يؤثر في مقدارىا أك كجكدىا كبالتالي ال يستطيع
أحد الطرفيف أف يحدد كقت التعاقد ما سيعطيو أك ما سيأخذه كمثاؿ عمى ذلؾ عقد التأميف الذم ال يمكف الم مف طرفيو اف يحدد كقت التعاقد
ما سيعكد عميو مف غنـ اك مف غرـ نظ ار لتكقؼ ذلؾ عمى كقكع الخطر مف عدمو ،كما دامت ىذه العقكد قائمة عمى االحتماؿ فإف انعدامو
يجعميا باطمة ،فالتأميف عمى حياة شخص تبيف فيما بعد انو مات قبؿ ابراـ عقدالتاميف يجعؿ ىذا االخير باطبل .راجع :راجع :د.مصطفى
الجماؿ كد.عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،مرجع سابؽ ،ص ،328كراجع :جبلؿ العدكل ،اصكؿ
االلتزامات مصادر االلتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص ، 66راجع ايضا :د.عدناف السرحاف كد .نكرم خاطر ،شرح القانكف المدني مصادرالحقكؽ
الشخصية ،مرجع سابؽ ،ص45
2

د .مصطفى الجماؿ كد.عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،مرجع سابؽ ،ص238

3

د .جبلؿ العدكل ،اصكؿ االلتزامات مصادر االلتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص66

4

راجع :احمد ممحـ ،عقد التحكيـ المبرـ بيف المحكميف كالخصكـ ،مرجع سابؽ ،ص188
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 -10عقد المحكم بين الطابع المدني والطابع التجاري
أف العقكد إما مدنية أك عقكد تجارية ،كالعقكد المدنية ىي األصؿ العاـ الذم يرتد إليو كؿ ما ال يدخؿ
في طائفة العقكد التجارية ،كالعقد التجارم ىك العقد الذم يعقده تاجر لحاجة تجارية أك بمناسبتيا ،أك
يعقده شخص ال تتكفر فيو صفة التاجر كلكف بقصد جنى الربح الناتج عف تداكؿ الثركة ،كالعقد يعتبر
عقدا تجاريا في ىذه الظركؼ الف القياـ بو يعتبر عمبل تجاريا ،كيخضع لبعض القكاعد التي تناسب
طبيعة االعماؿ التجارية كالتي تختمؼ عف مثيمتيا في التنظيـ المدني.1
كلككف عمؿ المحكـ عمؿ ذىني فإنو أعمالو مستبعده مف نطاؽ األعماؿ التجارية فيي أعماؿ مدنية،
كبالتالي يعد عقد المحكـ عقد مدني.
 -11عقد المحكم عقد زمني
العقكد الزمنية 2ىي التي يككف الزمف عنص ار جكىريا في تنفيذىا ،أم الزمف لذاتو كبو يتحدد المعقكد
عميو ،فالغاية التي يراد بمكغيا مف العقد ال يمكف اف تتحقؽ إال بالزمف ،فيي تمؾ التي تككف سببا
لترتيب إلتزاـ يتدخؿ الزمف تدخبل جكىريا في تحديده ،إما ألنو ال يمكف تحديده إال عمى أساس الزمف
كما ىك الشأف في االلتزامات التي يككف محميا االنتفاع بشيء مف االشياء.3
كعميو فإنو يتحدد إلتزاـ المحكـ بإصدار الحكـ الفاصؿ في النزاع خبلؿ الفترة المحددة في إتفاؽ
التحكيـ مف قبؿ األطراؼ اك مف قبؿ القانكف حالة عدـ االتفاؽ ،4كبذلؾ تعتبر الفترة المحددة عنص ار
جكىريا في عقد المحكـ.
1

د .مصطفى الجماؿ كد.عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،مرجع سابؽ ،ص321

2

العقكد الفكرية ىي تمؾ العقكد التي تككف سببا لترتيب التزامات ال يتدخؿ الزمف في تحديدىا ،كاف كاف يمكف أف يتدخؿ بصفة عرضية لتأجيؿ

تنفيذىا الى أجؿ اك اجاؿ متعاقبة ،إذا العقكد الفكرية ىي التي تتحدد التزامات المتعاقد بانعقاد العقد ،ام بارتباط االيجاب كالقبكؿ ،حيث ال
يدخؿ الزمف في تحديدىا حتى لك تـ التنفيذ عمى شكؿ دفعات مثؿ عقد البيع  ،فتسديد الثمف مف قبؿ المشترم عمى شكؿ أقساط ال يؤثر عمى
كصؼ عقد البيع بأنو فكرم ألف الزمف لـ يدخؿ في تحديد الثمف  ،كانما إرادة طرفي العقد ىي التي جعمت مف الثمف مقسط الدفع كاالجؿ فيو قد
ضرب لتحديد كقت التنفيذ ال لتحديد مقدار الثمف .راجع :د .عندناف السرحاف كد .نكرم خاطر ،شرح القانكف المدني مصادر الحقكؽ
الشخصية ،مرجع سابؽ ،ص ، 43كراجع ايضا :د.جبلؿ العدكل ،اصكؿ االلتزامات مصادر االلتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص69
3

راجع  :د .عندناف السرحاف كد .نكرم خاطر ،شرح القانكف المدني مصادرالحقكؽ الشخصية ،مرجع سابؽ ،ص44

4

نصت المادة ( )8مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى ما يمي -1" :أ -عمى ىيئة التحكيـ إصدار القرار المنيي لمخصكمة خبلؿ الميعاد الذم

اتفؽ عميو الطرفاف .ب -مالـ يتفؽ الطرفاف عمى خبلؼ ذلؾ يجب اف يصدر القرار خبلؿ اثنى عشر شي ار مف تاريخ بدء اجراءات التحكيـ=،
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ثالثا :أركان عقد المحكم
الركن االول :تراضي طرفي عقد المحكم
يكجد التراضي بكجكد إرادتيف متكافقتيف كاذا كاف كجكد ىاتيف اإلرادتيف يكفي لكجكد العقد ،فإنو ال يكفي
لصحتو ،بؿ يجب حتى يككف العقد صحيحا أف تككف اإلرادتاف المتكافقتاف صحيحتيف.

1

كالتراضي ىك تطابؽ إرادتيف ،كالمقصكد باإلرادة ىنا اإلرادة التي تتجو إلحداث أثر قانكني معيف ىك
إنشاء اإللتزاـ ،2كاإلرادة صدكرىا مف شخص لديو (القدرة الذاتية) التي يعتد بيا القانكف فالثابت ىك أنو
ال يتعاقد مف ال يريد ،3كطرفا عقد المحكـ ىما المحكـ كاألطراؼ المتنازعة.
كالتعبير عف اإلرادة ىك مظير خارجي يتخذه الشخص الطبيعي لمكشؼ عف نيتو في التعاقد ،كتعد
ارادة التعاقد جكىرية لكجكد العقد ،كىي عمؿ نفسي في أصمو ،إال أنو ال يكتسب قيمة قانكنية إال
بالتعبير عنو أم إظياره الى العالـ الخارجي ،4كالتعبير عف االرادة قد يككف صريحا كقد يككف ضمنيا.

= كفي جميع االحكاؿ يجكز اف تقرر ىيئة التحكيـ مد الميعاد لمدة ال تزيد عف ستة أشير -2 .اذا لـ يصدر قرار التحكيـ خبلؿ الميعاد المشار
اليو في الفقرة ( )1أعبله ج از الم مف طرفي التحكيـ اف يطمب مف المحكمة المختصة اف تصدر ام ار لتحديد ميعاد اضافي اك انياء اجراءات
التحكيـ كيككف الم مف الطرفيف عنئذ رفع دعكل الى المحكمة المختصة ".يقابميا نص المادة ( )38مف قانكف التحكيـ االردني ،كنص المادة
( )45مف قانكف التحكيـ المصرم
1

د  .عبد الرازؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،نظرية االلتزاـ بكجو عاـ ،مصادر االلتزاـ ،المجمد االكؿ ،دار النيضة

العربية ،القاىرة ،ص170
2

د.عبد الرازؽ السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص171

3

د.محمد أحمد ،مصادر االلتزاـ في القانكف المدني ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة االكلى ،1999 ،ص74

4

د.عدناف السرحاف كد.نكرم خاطر ،مصادر الحقكؽ الشخصية ،مرجع سابؽ ،ص53
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أوال :إيجاب األطراف وقبول المحكم
يتـ العقد بتطابؽ إرادتي اإليجاب كالقبكؿ ،يفترض العقد إيجاب يتبعو قبكؿ كيجب أف يككف القبكؿ
مطابقا لئليجاب حتى ينعقد العقد ،كااليجاب كالقبكؿ ىما كؿ لفظيف مستعمميف عرفا إلنشاء العقد سكاء
كاف ذلؾ بالمغة العربية أـ لغة اخرل يفيميا المتعاقداف ،كأم لفظ يصدر اكال ىك االيجاب كما يصدر
ثانيا ىك القبكؿ.1
أ -إيجاب األطراف المتنازعة
عرفت مجمة االحكاـ العدلية االيجاب في المادة ( )101ىك "أكؿ كبلـ يصدر مف أحد العاقديف الجؿ
انشاء التصرؼ كبو يكجب كيثبت التصرؼ" ،كيعرؼ االيجاب  -بصكرة عامة – بأنو ىك عرض جازـ
ككامؿ لمتعاقد كفقا لشركط معينة يكجو إلى شخص معيف أك أشخاص غير معينيف بذاتيـ أك لمكافة،
كال يككف إال صريحا كقد يككف بالمفظ أك بالكتابة أك بإتخاذ أم مكقؼ اخر ال تدع ظركؼ الحاؿ شكا
في داللتو عمى االيجاب ،2كبذلؾ يككف العرض المقدـ مف االطراؼ ىك اإليجاب ،كدائما في عقد
المحكـ ما يككف مقدما مف األطراؼ ،كىذا العرض يحدد فيو ماىية النزاع كطبيعتو ،كاإلجراءات المراد
إتباعيا ،كمدة فترة التحكيـ ،كالقانكف المطبؽ عمى مكضكع النزاع ،كتعييف المحكميف إذا تعددكا كأتعاب
كؿ منيـ.
ب -قبول المحكم
عرفت مجمة االحكاـ العدلية القبكؿ في المادة ( )102عمى أنو " ثاني كبلـ يصدر مف أحد العاقديف
الجؿ انشاء التصرؼ كبو يتـ العقد" ،إذف يقصد بالقبكؿ ىك التعبير الثاني إلنشاء العقد كبو يتـ ،كىك
ثاني كبلـ يصدر مف أحد المتعاقديف إلنشاء التصرؼ كبو يتـ العقد ،3كبالتالي البد إلنعقاد عقد
المحكـ أف يصدر مف المحكـ القبكؿ كأف يككف مطابقا لئليجاب ال يزيد فيو كال يقيده كال يعدؿ في

1

د.انكر سمطاف ،مصادر االلتزاـ في القانكف المدني االردني دراسة مفارتة بالفقو االسبلمي ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة االكلى،

 ،2007ص53
2

د .محمد لطفي ،النظرية العامة لبللتزاـ ،دراسة تفصيمية في ضكء اراء الفقو كاحكاـ القضاء ،مطبعة القصر لمطباعة ،القاىرة،2007 ،

ص31
3

د .عدناف السرحاف كد .نكرم خاطر ،مصادر الحقكؽ الشخصية ،مرجع سابؽ ،ص69

62

االيجاب ،ألف ذلؾ يستتبع كجكد بنكد في األيجاب لـ يتـ القبكؿ عمييا ،كيعتبر التعديؿ إيجابا جديدا
يحتاج إلى إثبات قبكؿ جديد مف االطراؼ حتى ينعقد العقد.
كيشترط إللزاـ المحكـ بالقياـ بميمة التحكيـ اف يقبؿ ىذه الميمة كتابة ،كالكتابة ىنا مشركطة إلثبات
قبكؿ المحكـ لميمة التحكيـ ،فيي ليست ركنا مف اركانو ،بؿ ىي فقط الزمة الثباتو ،1كتطبيقا لذلؾ
بينت المادة ( )12مف قانكف التحكيـ الفمسطيني أنو "  -1يثبت قبكؿ المحكـ لميمتو كتابة "...

2

كيفترض أف يصدر القبكؿ مف المحكـ في الميعاد المحدد كتابة أك الميعاد المحدد ضمنيا كاال سقط
اإليجاب ،كيعتبر القبكؿ إيجابا يمزـ لو مف قبكؿ األطراؼ المتنازعة حتى ينعقد العقد كيمكف أف يأخذ
القبكؿ الصكرة التي صدر بيا اإليجاب ،كأف يتـ التصريح بالقبكؿ بالفاكس أك التمكس أك بأم كسيمة
حديثة ذات طابع تكثيقي ،كيمكف أف ياخذ صكرة عف تمؾ التي بعث بيا أطراؼ اإليجاب ،3كفائدة
تحديد كقت القبكؿ أنو يتحدد بيا بداية ميمة المحكـ كعندىا تحسب الفترة التي يجب عمى المحكـ
خبلليا إصدار الحكـ.
ثانيا :أىمية طرفي عقد المحكم
إف العقد عبارة عف تبلقي إرادتيف فيك يقتضي إذف ،كجكد طرفيف عمى األقؿ كحتى يككف كؿ منيما
طرفا حقيقيا في العقد ينبغي اف يككف أىبل لمتعاقد.4
كينصرؼ اصطبلح األىمية تارة الى ما يسمى بأىمية الكجكب كتارة الى ما يسمى بأىمية االداء ،كاف
كاف الغالب أف يقصد بكممة األىمية أك إنعداميا أك نقصانيا أىمية األداء ال أىمية الكجكب ألنو إذا
إنعدمت أىمية الكجكب فبل يتصكر البحث في أىمية االداء.5
1

د .محمكد التحيكم ،التحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية كجكازه في منازعات العقكد التجارية ،مرجع سابؽ ،ص160

2كيقابميا نص المادة ( )15الفقرة (ج) مف قانكف التحكيـ االردني ،كالمادة ( )16الفقرة ( )3مف قانكف التحكيـ المصرم.
3

د.عزمي عبد الفتاح ،قانكف التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص183

4

د.أميف دكاس ،المصادر االرادية (العقد كاال رادة المنفردة) ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،راـ اهلل ،الطبعة االكلى ،2004 ،ص34

5

أىمية الكجكب :ىي صبلحية الشخص لمتمتع بالحقكؽ كتحمؿ الكاجبات التي يقررىا القانكف كىي عمى ىذا النحك تتصؿ بالشخصية القانكنية

ال باالرادة كلذا تثبت لبلنساف كمف كقت كالدتو الى حيف كفاتو كفي بعض الحاالت تثبت لو قبؿ الكالدة ام عندما يككف جنينا ،كاالصؿ في
أىمية الكجكب اف تككف كاممة إال انيا في بعض الحاالت قد تككف منعدمة كفي حاالت اخرل تككف ناقصة ،كاذا انعدمت أىمية الكجكب انعدمت
الشخصية معيا كالجنيف يكلد ميتا ككالميت بعد سداد ديكنو ،أما اىمية االداء :فيي صبلحية الشخص الستعماؿ الحؽ ،فيي صبلحية الشخص
العماؿ ارادتو اعماالمف شأنو ترتيب األثر القانكني الذم ينشده كىذه االىمية قد تككف كاممة اك ناقصة اك معدكمة ،فإذا كانت كاممة صمح
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أىمية األطراؼ المتنازعو :يسبؽ عقد المحكـ عدة عقكد منيا عقد التحكيـ كالمتمثؿ في إتفاؽ التحكيـ،
كىذا اإلتفاؽ استكجب المشرع لصحتو عدة شركط ىي ما يفرضو عمى باقي العقكد المدنية في
نصكص القانكف المدني كفي قانكف التحكيـ باألخص ألنو المرجع االكؿ في حكـ ذلؾ ،فبل بد أف
يككف لبلطراؼ المتنازعة أىمية التصرؼ؛ النو ينطكم عمى التزامات متقابمة مع المحكـ ،كاذا صدر
ايجاب مف شخص كامؿ األىمية كفقا ما قرره قانكف التحكيـ يككف العقد قد انعقد.1
أىمية المحكـ :يتعيف أف تتكافر في المحكـ األىمية الكاممة إلبراـ عقد المحكـ كفؽ قانكنو الشخصي.2
الركن الثاني :محل عقد المحكم
محؿ العقد 3ىك العممية القانكنية المراد تحقيقيا منو ،كالعمميات التي تصمح أف تككف محبل لمعقد غير
محدكدة؛ ألنو كفقا لمبدأ الرضائية يستطيع األطراؼ أف يعقدكا مف العقكد ما شاءكا ،4كبذلؾ يككف محؿ
عقد المحكـ ىك القياـ بعممية التحكيـ لتسكية النزاع الناشئ عف عقد معيف سابؽ بيف أطرافو.5

التصرؼ الذم يجريو الشخص كاذا كانت ناقصة كاف التصرؼ مطمؽ البطبلف ،كيقع اف تتكافر لمشخص أىمة الكجكب دكف أىمية االداء ،فيككف
مستمتعا بالحؽ كىذه ىي أىمية الكجكب ،دكف اف يستطيع استعمالو بنفسو كىذه ىي أىمية االداء ،كيتبيف مف ذلؾ انو يمكف فصؿ أىمية الكجكب
عف أىمية االداء فصبل تاما .راجع :أنكر سمطاف ،مصادر االلتزاـ في القانكف المدني االردني دراسة مقارنة بالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ،
ص ،35كراجع ايضا :د.أميف دكاس ،المصادر االرادية (العقد كاالرادة المنفردة) ،مرجع سابؽ ،ص ،34كراجع :د .عبد الرازؽ السنيكرم،
الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،نظرية االلتزاـ بكجو عاـ ،مرجع سابؽ ،ص.268
1

نصت المادة ( ) 2مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى ما يمي ":مع مراعاة أحكاـ المادة ( )4مف ىذا القانكف تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى كؿ

تحكيـ بيف اشخاص طبيعييف اك اعتبارييف يتمتعكف باالىمية القانكنية لمتصرؼ بالحقكؽ أيا كانت طبيعة العبلقة القانكنية التي يدكر حكليا
النزاع ،مع مراعاة االتفاقيات الدكلية التي تككف فمسطيف طرفا فييا" ،يقابميا نص المادة ( ) 9مف قانكف التحكيـ االردني ،ك نص المادة ()11
مف قانكف التحكيـ المصرم ،كنبلحظ مف ىذه النصكص انيا حددت في مضمكنيا مف يككف اىبل اك مف يممؾ التصرؼ في حقكقو بمعنى اف
يككف كامؿ االىمية.
2

لقد سبؽ الحديث في ىذا المكضكع ،راجع المقدمة ،ثالثا :الشركط الكاجب تكافرىا في المحكـ.

3

محؿ العقد يختمؼ عف محؿ االلتزاـ كالذم يتجسد في اف محؿ االلتزاـ ىك الشيء الذم يمتزـ المديف القياـ بو ،كالمديف يمتزـ إما بنقؿ حؽ

عيني اك بعمؿ اك باالمتناع عف عمؿ ،كىذا بعيدا عف محؿ العقد الذم يتعمؽ بالعممية القانكنية التي يراد إنشاؤىا ،كالدليؿ عمى ىذا االختبلؼ
اف محؿ االلتزاـ قد يككف صحيحا في ذاتو كلكف العقد قد يقع باطبل ،الف العممية القانكنية التي يرمي الييا يحرميا القانكف كما في تحريـ
التعامؿ في تركة مستقبمية لشخص عمى قيد الحياة ،راجع :د .عبد الرازؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،نظرية االلتزاـ
بكجو عاـ ،مصادر االلتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص ، 375كراجع ايضا :د.انكر سمطاف ،مصادر االلتزاـ في القانكف المدني االردني دراسة مفارتة
بالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص93
4

د .عدناف السرحاف كد .نكرم خاطر ،مصادر الحقكؽ الشخصية ،مرجع سابؽ ،ص162

5

د .فكزم سامي ،التحكيـ التجارم الدكلي ،مرجع سابؽ ،ص229
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كمحؿ العقد ال يتطمب فيو إال شرطا كاحدا ،كىك أف يككف مشركعا أم غير مخالفا لمنظاـ العاـ
كاآلداب ،1كبالتالي جكاز إبراـ عقد المحكـ ألف جكاز ذلؾ قائـ عمى جكاز إتفاؽ التحكيـ ،كمشركعية
عقد المحكـ تتبع مشركعية إتفاؽ التحكيـ ،كىذه األخيرة تتبع مشركعية العبلقة القانكنية التي بيف
األطراؼ التي عمى إثرىا تـ إبراـ عقد التحكيـ كعقد المحكـ ،كقد بيف قانكف التحكيـ الفمسطيني المسائؿ
التي ال يجكز فييا إبراـ عقد المحكـ.

2

كالجدير باإلشارة أف نجاح المحكـ في عممية التحكيـ ال تتكقؼ عميو فقط بؿ ال بد مف مشاركة
األطراؼ بجدية كبحسف نية لتسير عممية التحكيـ ،كتخمص إلى حؿ ناجع يرضي جميع األطراؼ
كيحقؽ مصالحيـ ،كيتميز محؿ عقد المحكـ أف جميع أطراؼ العقد ليـ دكر فاعؿ في القياـ بيذه
العممية ،فيي غير مقصكرة عمى المحكـ فقط ،فاألطراؼ تقدـ ما لدييا مف مستندات ككثائؽ كطمبات
كدفاع ،كالمحكـ يسعى جاىدا في استخبلص الكقائع كينتتيي بقفؿ باب المرافعة كالتداكؿ إلصدار
الحكـ.
الركن الثالث :سبب عقد المحكم
السبب ىك الغرض المباشر األكؿ الذم يسعى المتعاقد الى تحقيقو مف كراء ارتضائو ،كبالتالي مف
ارتضائو التحمؿ باأللتزامات التي مف شأف العقد اف يرتبيا في ذمتو ،كالى جانب ىذا الغرض المباشر
تأتي المنفعة المشركعة لعاقديو ،أم اليدؼ أك الباعث الدافع إلى التعاقد ،كيبطؿ العقد إذا لـ يكف لو
سبب أك كاف سببو غير مباشر ،3كىذا يعني أف رغبة األطراؼ في تسكية النزاع العالؽ بينيـ يمثؿ
السبب الرئيس لعقد المحكـ.4
إذف ،إذا لـ يتحقؽ النزاع فمسنا بصدد عقد محكـ؛ ألنو ال تحكيـ ببل نزاع ،كيجب أف يككف النزاع عمى
أمر مشركع غير مخالؼ لمنظاـ العاـ كاآلداب ،كاال بطؿ عقد المحكـ بطبلنا مطمقا.
1

د .انكر سمطاف ،مرجع سابؽ ،ص93

2حيث نصت المادة ( ) 4مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى أنو  " :ال تخضع ألحكاـ ىذا القانكف المسائؿ اآلتية -1 :المسائؿ المتعمقة بالنظاـ
العاـ -2 .المسائؿ التي ال يجكز فييا الصمح قانكنا -3 .المنازعات المتعمقة باالحكاؿ الشخصية ،".راجع :نص المادة ( )9مف قانكف التحكيـ
االردني ،كنص المادة ( )11مف قانكف التحكيـ المصرم
3

د.عدناف السرحاف كد.نكرم خاطر ،مصادر الحقكؽ الشخصية ،مرجع سابؽ ،ص191

4

د .فكزم سامي ،التحكيـ التجارم الدكلي ،مرجع سابؽ ،ص229
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الفرع الثاني :طبيعة إلتزام المحكم
أوال :إلتزام المحكم بنتيجة
يككف إلتزاـ المديف إلتزاـ بتحقيؽ نتيجة اك ما يسمى التزاما بغاية ،عندما يككف المديف ممتزما بتحقيؽ
نتيجة معينة محددة ال تب أر ذمة المديف ما لـ تتحقؽ النتيجة المطمكبة ،بغض النظر عف الكسائؿ التي
تؤدم الى تحقيؽ تمؾ النتيجة ،1كاذا أخؿ المديف بإلتزامو بتحقيؽ نتيجة ،أكتفى الدائف بإثبات ىذا
اإللتزاـ كتعيف عمى المديف أف يثبت تحقيقو لمنتيجة التي إلتزـ بيا ،فإف عجز عف ذلؾ أعتبر عدـ
تحقيقو تمؾ النتيجة إخبلؿ بإلتزامو مكجبا مسؤكليتو عف الضرر الذم ترتب عمى ذلؾ ،2كال يككف
المديف قد نفذ ألتزامو ما لـ يحقؽ النتيجة المطمكبة كالمحددة ،ألف مثؿ ىذه النتيجة ىي الغاية التي
يرمي الدائف الى الحصكؿ عمييا مف اإللتزاـ ،كال شيء غير النتيجة المطمكبة يمكف أف يقنع الدائف
بالعدكؿ عف المطالبة بالتنفيذ ،فميما دافع المديف أك قدـ مف حجج بأنو حاكؿ تنفيذ االلتزاـ ،كأنو بذؿ
قصارل جيده لتنفيذ االلتزاـ ،كأنو قد سمؾ في سبيؿ تنفيذ االلتزاـ مسمؾ الرجؿ المعتاد ،كلكنو لـ
يستطيع أف يحقؽ النتيجة المطمكبة فبل يقبؿ منو.3
كبالقياس عمى عقد المحكـ المبرـ بيف األطراؼ المتنازعو كالمحكـ يرتب العقد التزامات متبادلة،
يتمخص أىـ إلتزاـ فييا يقع عمى عاتؽ المحكـ ىك إنياء النزاع العالؽ بيف األطراؼ المتنازعة كفي فترة
محدده مسبقا ،كعمى المحكـ أف يسعى إلى تحقيؽ ىذا الفصؿ في النزاع ،إذا ىك يسعى الى تحقيؽ
نتيجة كىك إصدار حكـ .كىذه الغاية المرجكة مف عقد المحكـ بيف المحكـ كاألطراؼ بناء عمى نشاط
يقكـ بو المحكـ لتحقيؽ ىذه النتيجة ،كىذا النشاط ما ىك إال مجرد كسيمة كليس محؿ إلتزاـ.4
ترل الباحثة ،أف ليس ىناؾ مؤشرات خارجية تؤثر عمى إرادة المحكـ ذات طابع معيف ،كما ىك الحاؿ
في إلتزاـ الطبيب اك المحامي ،فالشفاء متكقؼ عمى ارادة اهلل سبحانو كتعالى ،كصدكر الحكـ لصالح
المحامي متكقؼ عمى قناعة كعقيدة منصة المحكمة ،أما المحكـ فيسعى إلى إنياء النزاع العالؽ بيف
1

د .ياسيف الجبكرم ،المبسكط في شرح القانكف المدني ،آثار الحقكؽ الشخصية ،أحكاـ االلتزامات ،الجزء الثاني ،المجمد األكؿ ،دار الثقافة

لمتكزيع كالنشر ،عماف ،الطبعة االكلى ،2006 ،ص394
2

د .سميماف مرقس ،الكافي في شرح القانكف المدني في االلتزامات ،نظرية العقد كاالرادة المنفرده ،مرجع سابؽ ،ص28

3

د .ياسيف الجبكرم ،مرجع سابؽ ،ص395

4

د .احمد ممحـ ،عقد التحكيـ المبرـ بيف المحكميف كالخصكـ ،مرجع سابؽ ،ص190
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األطراؼ المتنازعة كىك إصدار الحكـ كىذا إلتزاـ بتحقؽ نتيجة كالى ىنا يتكيؼ إلتزاـ المحكـ ببذؿ
نتيجة فقط.
ثانيا:إلتزام المحكم بعناية
إذا كاف اإللتزاـ ببذؿ عناية (اإللتزاـ بكسيمة) ،فإف األمر يتطمب تعييف القدرمف العناية الذم كاف يجب
عمى المديف بذلو لمكفاء بالتزامو ،كيككف تعييف ىذا القدر بالرجكع الى مسمؾ الرجؿ العادم في مثؿ
ظركؼ المديف التي مف شانيا اف تكحي إلى الدائف اف المديف سيسمؾ مسمكا معينا كتكصؼ ىذه
الظركؼ بإنيا الظركؼ الظاىرة المحيطة بالمديف ،1كمضمكف اإللتزاـ ىك بذؿ العناية البلزمة إلنجاز
ذلؾ العمؿ ،فيككف إلتزاـ المديف بكسيمة اك بذؿ عناية عندما ال يكجد تطابؽ بيف ما ييدؼ الدائف الى
تحقيقو كبيف محؿ اإللتزاـ  ،أم أف ما يمتزـ بو المديف كما ييدؼ الدائف الى تحقيقو كالحصكؿ عميو
يككناف غير متطابقيف ،فالمديف يمتزـ فقط اف يستخدـ السبؿ المتاحة لو كافة اك يبذؿ الجيد كالعناية
البلزميف لمكصكؿ الى تحقيؽ ن تيجة معينة دكف اف يضـ أك يمتزـ بضماف تحقؽ تمؾ النتيجة ،كيككف
قد أكفى بإلتزامو بصرؼ النظر عما إذا كانت النتيجة التي يبتغييا الدائف قد تتحققت اـ لـ تتحقؽ.2
كبالقياس عمى ميمة المحكـ عند قبكليا يتعيد بالقياـ بميمتو بعناية كيسعى لتحقييؽ ذلؾ بمزاكلة نشاط
يحقؽ ما تحققو عناية الشخص العادم أك العناية المطمكبة في تحقيقالنتيجة ،كيككف مف ثـ محؿ
اإللتزاـ ليس تحقؽ النتيجة بؿ النشاط الذم يحتـ عمى المحكـ أف يبذلو كالذم يكصؿ في الغالب الى
تحقيؽ النتيجة كىك إصدار الحكـ ،3فبل بد مف اف تتكصؿ الخصكمة الى حكـ تحكيـ صحيح ،فما
ال فائدة مف تحقيؽ نتيجة بصدكر حكـ يكصؼ بالبطبلف ،كأف يصدر بعد انتياء المدة المحددة في عقد
المحكـ،إذا ال بد مف بذؿ عناية عند ممارستو لنشاطو ،ىادفا إلى تحقيؽ النتيجة كالغاية المرجكة.
كمما تقدـ ينبغي أف يبذؿ المحكـ العناية التي تمكنو مف كصكؿ الحكـ إلى الصكرة التي يجب اف
يككف عمييا ،كأم عيب يظير في الحكـ فيما بعد يجب أال يخرج عف دائرة عناية الرجؿ العادم كاال

1

د.سميماف مرقس ،الكافي في شرح القانكف المدني في االلتزامات ،نظرية العقد كاالرادة المنفرده ،مرجع سابؽ ،ص29

2

د .ياسيف الجبكرم ،المبسكط في شرح القانكف المدني ،آثار الحقكؽ الشخصية ،أحكاـ االلتزامات ،مرجع سابؽ ،ص398

3

راجع :د.عادؿ محمد خير ،حصانة المحكميف مقارنة بحصانة القضاء ،دار النيضة العربية ،الطبعة االكلى ،1996 ،ص96
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تعرض المحكـ لممساءلة ،كاإللتزاـ بقانكف أم المسؤكلية التقصيرية دائما يككف األلتزاـ ببذؿ عناية ،أما
اإللتزاـ العقدم أم المسؤكلية العقدية فإنيا قد تككف إلتزاما بتحقيؽ نتيجة أك بذؿ عناية.

الفرع الثالث :مسؤولية المحكم اتجاه الخصوم والغير
أوال :مسؤولية المحكم إتجاه األطراف المتنازعة
كىذه المسؤكلية عقدية أساسيا كجكد عقد بيف المحكـ كاألطراؼ ،يضع عمى عاتؽ كؿ جانب إلتزامات
معينة ،كتمزـ المحكـ باداء ميمتو حتى إتماميا ،1كيسأؿ المحكـ كذلؾ ،كفقا لقكاعد المسؤكلية
التقصيرية ،كذلؾ في حاالت الخطأ الشخصي الجسيـ في ادائو ميمتو ،كحالة الغش كنية اإلضرار
بأحد األطراؼ ،أك تكاطئو معو أك تمقيو رشكة منو.2
كتنشأ مسؤكلية المحكـ بسبب عدـ تنفيذ الكاجبات المفركضة عميو في مكاجية المحتكميف رغـ قبكلو
بناء عمى نص القانكف ،كيمكف تقسيـ
التحكيـ ،كتحدد ىذه الكاجبات إما في إتفاؽ التحكيـ أك ن

اإللتزامات التي تقع عمى عاتؽ المحكـ إلى إلتزامات إتفاقية كالتزامات قانكنية ،كتيدؼ تمؾ اإللتزامات
في مجمميا إلى تنفيذ اإللتزاـ الرئيسي لممحكـ أال كىك الفصؿ في النزاع محؿ التحكيـ إذ يفرض عميو
ىذا اإللتزاـ القياـ بالكاجبات التي يممييا القانكف كالتقيد بما كرد في العقد المبرـ بينو كبيف الخصكـ.3
أما مف ناحية الخطأ ،يختمؼ تقرير الخطأ بحسب شخصية المحكـ كثقافتو كمدل عممو ،4فما يتطمبو
مف رجؿ القانكف يختمؼ عف غيره ،كعمى ىذا ال يعذر المحكـ إذا كاف مف رجاؿ القانكف كأغفؿ عف
تسبيب الحكـ مما ترتب عميو بطبلنو ،أما إذا كاف مف غير رجاؿ القانكف كالميندس اك الطبيب فإنو
يمكف أف يعذر إذا بطؿ حكـ التحكيـ النعداـ االسباب ،5فمعيار الخطأ ىك معيار سمكؾ الشخص
الميني العادم إذا ما كجد في مثؿ ظركؼ المدعى عميو بالخطأ ،كمف ثـ فإف قياـ الخطأ في حؽ
1د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص283
2د .احمد سبلمة ،قانكف التحكيـ التجارم الدكلي كالداخمي"تنظير كتطبيؽ مقارنة" ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة االكلى ،ص722
3

د .سحر يكسؼ ،المركز القانكني لممحكـ"دراسة مقارنة" ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2006 ،ص218

4أ .شريؼ الطباخ ،التحكيـ االختيارم كاالجبارم في ضكء مختمؼ اراء الشراح القانكنييف كحكاـ محكمة النقض ،مرجع سابؽ ،ص131
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د .سحر يكسؼ ،المركز القانكني لممحكـ"دراسة مقارنة" ،مرجع سابؽ ،ص221
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المحكـ سكؼ يتكقؼ بالضركرة عمى ظركؼ الفصؿ في الدعكل المعركضة عميو كمف بينيا مدل
تخصصو الفني ،فالمحكـ الخبير في األمكر الفنية التي يثيرىا النزاع غير المحكـ البعيد عف ىذا
التخصص كىكذا.1.....
ثانيا :مسؤولية المحكم إتجاه الغير
رغـ أف الغير ليس طرفا في العقد المبرـ بيف المحكـ كاألطراؼ المتنازعة فإنو يمكف أف يطالب المحكـ
بالتعكيض أذا لحؽ بو ضرر مف جراء الغش أك التدليس الذم قاـ بو المحكـ ،كيسأؿ المحكـ نحك
الغير كفؽ قكاعد المسؤكلية التقصيرية ،2كتقكـ مسؤكلية المحكـ في مكاجية الغير رغـ أف حكـ المحكـ
ال حجية لو إال بالنسبة ألطرافو ،كذلؾ اذا ترتب ضرر لمغير مف حكـ التحكيـ أك مف سمكؾ المحكـ
فيو ،كتتحدد ىذه المسؤكلية كفقا لقكاعد المسؤكلية التقصيرية.3

1د .مصطفى الجماؿ ك د.عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،مرجع سابؽ ،ص206
2أ .شريؼ الطباخ ،التحكيـ االختيارم كاالجبارم في ضكء مختمؼ اراء الشراح القانكنييف كحكاـ محكمة النقض ،ص131
3د .سحر يكسؼ ،المركز القانكني لممحكـ"دراسة مقارنة" ،مرجع سابؽ ،ص221
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المبحث الثاني :التكييف القانوني لمسؤولية المحكم المدنية
ال تكجد قكاعد تنظـ المسؤكلية المينية بشتى صكرىا ،كقد أخذ القضاء عمى عاتقو ميمة خمؽ قكاعد
كنظاـ لممسؤكلية المينية يتجاكز القكاعد العامة لممسؤكلية التي يخضع ليا العامة ،1كقد إستقرت أحكاـ
المسؤكلية المينية في نطاؽ العديد مف الميف كالطبيب كالمحامي كالقاضي.2
كالمسؤكلية المينية تعرؼ مف خبلؿ إعتبارات أكثر كاقعية تتعمؽ بالتخصص الميني كالجانب الفني
عند اإلخبلؿ باإللتزاـ ،كيندرج التخصص الميني بتاثير األعراؼ كالقكاعد المينية ،كيقاس السمكؾ
الميني بسمكؾ ميني آخر مف نفس التخصص كالدرجة ،فاف ىذا المعيار سيككف كاجب اإلتباع سكاء
في المجاؿ العقدم أك خارجو أم التقصيرم ،فالخطأ في الحالتيف خركج عف السمكؾ الذم يتبناه
الميني الحريص مف نفس التخصص كالدرجة؛ إلف المينة تكسب صاحبيا مف الخبرة ماال يتكافر لدل
الشخص العادم كتككف بذلؾ سببا يبرر التشدد في تقدير خطئو كمسؤكليتو.3
إذا كاف األصؿ التبرعي لميمة المحكـ قد أسيـ في غياب مسؤكلية المحكـ لفترة طكيمة مضت عف
ساحات القضاء ،فإف المبالغ الباىضة التي يتقاضاىا المحكمكف ال بد كأف تفرض عمييـ مسمكا
حريصا ،فمـ تعد الجزاءات اليسيرة مقاببل كافيا لممبالغ الضخمة التي يخسرىا األطراؼ عمى األقؿ
كأتعاب كمصركفات ،كالتطكرات األقتصادية المتغيرة التي شممت نكاحي متعدده يجب أف يككف ليا أثر
عمى مسؤكلية المحكـ ،4كيحب أف يسأؿ المحكـ في مكاجية األطراؼ عف األضرار التي يمكف أف
تمحؽ بيـ مف جراء اخطائو ،كلردعو عف التحيز كالتقاعس في آداء ميمتو.5

1أ .محمد عبد الرحمف ،المسؤكلية المدنية لبلطباء كتطبيقاتيا ،رسالة دكتكراه ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،1985 ،ص26
2د .ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص38
3

أ .كفاء حسني ،مسؤكلية المحكـ "دراسة مقارنة" ،رسالة دكتكراه ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،ص286

4د .ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص38
5أ .كرـ النجار ،المركز القانكني لممحكـ ،مرجع سابؽ ،ص262
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إف القاعدة العامة في المسؤكلية المدنية بأنكاعيا،أف كؿ خطأ سبب ضر ار لمغير يؤدم إلى مسؤكلية
فاعمو عف تعكيض المضركر عما حاؽ بو مف ضرر ،1كأساس ىذه القاعدة ىك المبدأ الشرعي "
الضرر كال ضرار".2
كمف ثـ ال يتصكر إكتماؿ كجكد نظاـ التحكيـ بدكف تقرير مسؤكلية المحكـ أك إذا كاف تقرير مبدأ
المسؤكلية في ذاتو ال يجب أف يككف محؿ لمجدؿ إال أف نكع المسؤكلية التي يخضع ليا المحكـ كانت
كما زالت محؿ جدؿ ،لذا سكؼ اقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف ،المطمب االكؿ :المسؤكلية العقدية
لممحكـ ،كالمطمب الثاني المسؤكلية التقصيرية لممحكـ.

المطمب األول :المسؤولية العقدية لممحكم
المسؤكلية العقدية ىي اإلخبلؿ بإلتزاـ عقدم ،فكؿ إخبلؿ بالعقد مف قبؿ المديف يرتب مسؤكليتو عف
الضرر الذم يمحؽ بالدائف ،3كتتحقؽ المسؤكلية العقدية بشكؿ عاـ إذا إمتنع المديف عف تنفيذ إلتزامو
العقدم أك قاـ بتنفيذه بشكؿ معيب كأدل ىذا إلى إلحاؽ الضرر بالدائف ،كىذا يستكجب بداية كجكد
عقد صحيح حصؿ اإلخبلؿ بو.4
المحكـ ليس قاضيا يتكلى كظيفة عامة ،كانما شخص عادم يقكـ بعمؿ قضائي ،بمكجب عقد مبرـ
بينو كبيف األطراؼ (قبكؿ ميمة التحكيـ أك تكقيعو عمى مستند الميمة) ،5كبالتالي فإف مسؤكلية المحكـ
العقدية تنشأ عند إخبلؿ بما إلتزـ بو إتجاه األطراؼ في عقد المحكـ ،فدائما ما يبنى ىذا العقد مسؤكلية
المحكـ عمى شركط التحكيـ أكثر مما يبنييا عمى الكظائؼ التي يقكـ بيا المحكـ ،كلكي تتحقؽ ىذه
المسؤكلية العقدية فبل بد مف تحقؽ شركط كأركاف معينة ليذه المسؤكلية يمكف اف نقكؿ اف المسؤكلية
مسؤكلية عقدية.
1د .مصطفى الجماؿ ك د.عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،مرجع سابؽ ،ص599
2مجمة االحكاـ العدلية في المادة ()16
3

د .عدناف السرحاف كد.نكرم خاطر ،مصادر الحقكؽ الشخصية ،مرجع سابؽ ،ص354

4

د .محمد كحيد الديف سكار ،النظرية العامة لبللتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص7

5

د .يكسؼ محمد شندم ،التحكيـ الداخمي كالدكلي في ظؿ قانكف التحكيـ الفمسطيني رقـ ( )3لسنة " 2000دراسة مقارنة" ،الطبعة االكلى،

 ،2014ص211
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شروط المسؤولية العقدية لممحكم
تتحقؽ المسؤكلية العقدية بتكافر الشركط التاليو:
 -1كجكد عقد صحيح بيف المحكـ كاألطراؼ المتنازعة
يشترط لقياـ المسؤكلية العقدية كجكد عقد صحيح بيف الدائف كالمديف فإذا لـ يكجد عقد أصبل كما في
حالة النقؿ عمى سبيؿ المجاممة ،ككما في حالة الخطأ الكاقع في مرحمة المفاكضة السابقة عمى إتماـ
التعاقد ،أك كاف العقد باطبل أك قاببل لئلبطاؿ كتقرر بطبلنو ،فبل تقكـ المسؤكلية العقدية بؿ المسؤكلية
التقصيرية ،1فإذا كاف العقد باطبل بطبلنا مطمقا يعكد المتعاقداف الى الحالة التي كانا عمييا قبؿ التعاقد
كيزكؿ العقد بأثر رجعي متى حكـ ببطبلنو ،أما إذا كاف العقد قاببل لئلبطاؿ لنقص في األىمية أك
لكجكد عيب مف عيكب اإلرادة ،فإف ذلؾ ال يمنع مف المطالبة بالتعكيض كفقا لقكاعد المسؤكلية العقدية
إذا تكافرت أركانيا ،كيرجع ذلؾ الى أف العقد القابؿ لئلبطاؿ ىك عقد صحيح منتج آلثاره إلى اف يحكـ
ببطبلنو.2
كفي تقديرنا أنو اليمكف أف تعتبر مسؤكلية المحكـ عقدية إال إذا تـ التعاقد بيف المحكـ كاألطراؼ
المتنازعو عمى قيامو بالكظيفة التحكيمية ،كالفصؿ في النزاع القائـ بيف االطراؼ بحكـ التحكيـ ،حيث
أف ىناؾ رابطة تعاقدية بيف المحكـ كاألطراؼ بغض النظر عف اإلختبلؼ الكارد في طبيعة ىذا العقد
كمسماه.
كال مجاؿ لممنازعو حكؿ مدل تحقؽ العقد بيف أصحاب الميف الحره كعمبلئيـ بصفة عامة كالتي تعتبر
كظيفة المحكـ إحدل ىذه الميف ،حيث أف ىناؾ اتجاىا قديما ينكر عمى الميف الحرة اف تككف مجاال
لعقكد مدنية ممزمة بإعتبار أنيا أعماؿ تتصؼ بالطابع العقمي ،كىذا يتعارض مع طبيعة القكؿ بكجكد
عقد كىذا المآؿ مرجعو إلى التأثر بما كاف سائدا لدل الركماف بشأف الفصؿ بيف األعماؿ العقمية
كاألعماؿ المادية.3

1

د .انكر سمطاف ،مصادر االلتزاـ في القانكف المدني االردني دراسة مفارتة بالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص286

2

د .إياد الحؽ ،النظرية العامة لئللتزاـ ،غزة ،الطبعة الثانية ،2011 ،ص295

3

راجع :د.محمد عبد الظاىر حسيف ،المسؤكلية المدنية لممحامي تجاه العميؿ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1993 ،ص254
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كمما ال يدع مجاال لمشؾ أنو في كقتنا الحاضر لـ يعد ىناؾ تفرقو مثؿ ىذه قائمة ،كىذا يؤكد قناعتنا
أنو ال مجاؿ لممنازعة في كجكد عقد بيف اصحاب الميف الحرة كعمبلئيـ بصفة عامة ،كبيف المحكـ
كاألطراؼ المتنازعو بصفة خاصة ،ألف مجرد قبكؿ المحكـ لنظر المنازعو كتابة يككف ذلؾ في مقاـ
العقد ،بؿ إف كضع المحكـ كاألطراؼ المتنازعة خطة لسير إجراءات النزاع كالتكقيع عمييا قبؿ نظر
النزاع اك أثناء اكؿ جمسة يعتبر ذلؾ كمو في مقاـ العقد.
باإلضافة الى كجكد عقد بيف المحكـ كاالطراؼ المتنازعة يشترط أف يككف ىذا العقد صحيحا ،كعمى
ىذا قد يظير مف المحكـ ما يستتبع بطبلف ىذا العقد ،كيككف لؤلطراؼ في مثؿ ىذه الحالة عزؿ
المحك ـ ،كمثاؿ ذلؾ أف يحتاؿ المحكـ عمى األطراؼ في إخفاء العمر الحقيقي لو الذم لـ يصؿ بعد
الى السف القانكني ،كمعمكـ أف ىذا مف النظاـ العاـ كىذا يعني بطبلف عقد المحكـ كقياـ المسؤكلية
عمى المحكـ إلخفائو السف الحقيقي لو.
 -2أف يككف الضرر ناشئا عف عدـ تنفيذ العقد
يشترط لترتيب المسؤكلية العقدية أف يككف الضرر الذم لحؽ المضركر راجعا الى عدـ تنفيذ المديف
إللتزاـ فرضو عميو العقد ،1كعمى ذلؾ إذا كاف الضرر الذم سببو المحكـ ال يرجع إلى عدـ تنفيذ إلتزاـ
عقدم فبل تقكـ مسؤكلية المحكـ العقدية.
 -3أف يككف العقد قد أبرـ بيف المحكـ كاألطراؼ المتنازعة
كفي تقديرنا يعتبر ىذا الشرط األخير إلعتبار مسؤكلية المحكـ مسؤكلية عقدية ،ال بد أف يبرـ العقد
بيف المحكـ كاألطراؼ المتنازعة كىك المضركر ،فأثر العقد ال ينصرؼ إال إلى المتعاقديف فقط كال يمتزـ
غير أطراؼ العقد بما كرد فيو مف إلتزامات ككذلؾ يقتصر أثر العقد عمى المحكـ كاألطراؼ المتنازعة.
األصؿ أف يككف المحكـ مسؤكال عف خطأه العقدم؛ ألف المسؤكلية ىي جزاء اإلخبلؿ باإللتزامات
الناشئة عف العقد ،كلكي تقكـ ىذه المسؤكلية ال بد مف تكافر أركانيا كىي:

1

د .انكر سمطاف ،مصادر االلتزاـ في القانكف المدني االردني دراسة مفارتة بالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص286
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الفرع األول :الخطأ العقدي
الخطأ العقدم أك (اإلخبلؿ بإلتزاـ عقدم) ىك الركف األكؿ مف أركاف المسؤكلية العقدية.
ىناؾ عدة تعريفات لمخطأ العقدم ،فيناؾ مف يعرؼ الخطأ العقدم بأنو إنحراؼ في سمكؾ المديف بيذا
اإللتزاـ ال يأتيو الرجؿ المعتاد إذا كجد في نفس ظركؼ المديف العادية ،فاإلنساف سكم ال يمكف اف
يخؿ بإلتزامو إال إلسباب خارجو عف إرادتو ،1كىذا التعريؼ يقصر الخطأ العقدم فقط عمى معيار كاحد
كىك معيار الرجؿ العادم ،في حيف أف الخطأ قد يككف معيا ار شخصيا.
كتعريؼ آخر بأنو إنحراؼ إيجابي أك سمبي في سمكؾ المديف يؤدم الى مؤاخذتو ،2كىذا التعريؼ
يدخؿ فيو الخطأ التقصيرم ،كما يدخؿ فيو المسؤكلية بأركانيا الثبلثة ،فالخطأ العقدم ال يؤدم في ذاتو
الى المؤاخذة ،في حيف اف التعريؼ يفيد أف الخطأ يؤدم إلى المؤاخذه ،فالمؤاخذه تحتاج الى تكافر
األركاف الثبلث لممسؤكلية.
كيعرؼ الخطأ العقدم أيضا بأنو عدـ تنفيذ المديف إللتزامو الناشيء عف العقد ،فالمديف قد إلتزـ بالعقد
فيجب عميو تنفيذ التزامو ،كذلؾ ألف العقد شريعة المتعاقديف فإذا لـ يقـ المديف في العقد بتنفيذ إلتزامو
كاف ىذا ىك الخطأ العقدم ،3كيستكم أف يرجع السبب في عدـ تنفيذ المديف أللتزامو إلى عمده أك إلى
إىمالو أك دكف عمد أك إىماؿ ،كما يكجد الخطأ العقدم حتى كلك كاف عدـ تنفيذ المديف إللتزامو راجعا
إلى سبب أجنبي ال يد لو فيو ،إال أنو في ىذه الحالة إذا تكافر الخطأ العقدم فإف عبلقة السببية بيف
الخطأ كالضرر كركف ثالث في المسؤكلية العقدية ال يتكافر كال تنشأ المسؤكلية العقدية بناء عمى ذلؾ،4
كفي تقديرم أف ىذا التعريؼ األكثر دقو مف غيره ،فيك مف جية تعريؼ جامع يعبر عف ماىية الخطأ
العقدم الذم ىك ذاتو عدـ التنفيذ ،كمف جية اخرل تعريؼ مانع بحيث انو يقتصر عمى العقد دكف
غيره مف مصادر اإللتزاـ.

1

د .عدناف السرحاف كد .نكرم خاطر ،مصادر الحقكؽ الشخصية ،مرجع سابؽ ،ص302

2

د .انكر سمطاف ،مرجع سابؽ ،ص210

3

راجع :د .عبد الرازؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،نظرية االلتزاـ بكجو عاـ ،مصادر االلتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص656
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د .إياد الحؽ ،النظرية العامة لئللتزاـ" مصادر اإللتزاـ" ،مرجع سابؽ ،ص296
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كمف خبلؿ ما تقدـ ،يمكف القكؿ أف العبلقة بيف المحكـ كاألطراؼ المتنازعة عبلقة عقدية حسب
األصؿ ،كبغض النظر عف الخبلؼ الدائر حكؿ طبيعة ىذا العقد ،كلبياف خطأ المحكـ العقدم ينبغي
بالضركرة أف نبحث عف اإللتزامات الناشئة عف ىذا العقد كالمكصكفة باإللتزامات العقدية ،كالتي إذا
تجاكزىا المحكـ تتـ مساءلتو ،كال يشترط إرتكاب خطأ مف جانب المحكـ إنما مجرد اإلخبلؿ يحقؽ
المسؤكلية العقدية ،كيمكف القكؿ بأف خطأ المحكـ العقدم ىك عدـ التنفيذ الكمي لمحؿ عقد المحكـ أك
عدـ التنفيذ الجزئي لو أك التنفيذ بصكرة ناقصة اك معيبة أك التنفيذ بصكرة متأخرة عف المكعد المحدد،
كسكاء أكاف عدـ التنفيذ قد حدث عمدا أك ترتب عمى إىماؿ دكف أف يككف مقصكدا ،فمجرد عدـ تنفيذ
إلتزاـ ناشئ عف العقد يعتبر خطأ تترتب عميو مسؤكلية مف يقع عمى عاتقو اإللتزاـ الذم لـ ينفذ ،حتى
كلك لـ يعمـ سبب عدـ التنفيذ ،إال إذا تكفرت أسباب خارجية عف إرادتو كقكة قاىرة مثبل فإنو ال يككف
مسؤكال.
إذف يجكز القكؿ أف نطاؽ المسؤكلية العقدية لممحكـ تحددىا األطراؼ المتنازعة بما تفرضو في العقد
المبرـ بينيما ،كبما ال يخالؼ النظاـ العاـ كاآلداب ،فإذا كجد مف بيف ىذه االلتزامات ما يخالؼ النظاـ
العاـ كاآلداب فإف ىذه اإللتزامات ال يتـ مساءلة المحكـ عنيا عقديا ،كذلؾ لبطبلنيا أصبل فبل أثر
قانكنيا إلرادة االطراؼ المتنازعة في ذلؾ كال تعكيض في ذلؾ أصبل.
والسؤال الذي يفرض نفسو ىنا :ىل تقف حدود المسؤولية العقدية لممحكم عند اإللتزامات
المفروضة عميو في العقد المبرم أم أن ىناك إمكانية توسيع ىذا النطاق؟
ىناؾ إلتزامات ال يذكرىا األطراؼ المتنازعة حالة إبراـ العقد مع المحكـ؛ إلف ليا مف القكة بما ال يدع
مجاال لمشؾ في سريانيا ،كلذلؾ ال فائدة مف تكصيفيا بذاتيا ألنو تحصيؿ حاصؿ ،مثاؿ ذلؾ
اإللتزامات التي تفرضيا أعراؼ أصحاب الميف الحرة في نطاؽ مينة معينة فيذه اإللتزامات تفرض
نفسيا بمكجب ما تعارؼ عميو أىؿ المينة أك بمكجب القانكف أك بمكجب مبادئ العدالة ،بحيث تككف
ليا قكة ممزمة ال تحتاج الى النص عمييا ،1كلكف ىناؾ اتجاىيف بالنسبة ليذه اإللتزامات كىما:
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أكال :إف اإللتزامات التي يخضع ليا المحكـ بناء عمى ما فرضو القانكف بنصكص متعمقة بالنظاـ العاـ
كاآلداب تعتبر إلتزامات عقدية ،كتساكم اإللتزامات المتفؽ عمييا مف قبؿ األطراؼ المتنازعة؛ إلف
القكاعد اآلمرة تعتبر إلتزامات عقدية كفي ذلؾ مطابقة إلرادة األطراؼ المتنازعة ،كألنيا تقبؿ ضمنا كؿ
األحكاـ التي يفرضيا قانكف التحكيـ لمعقد بمجرد انعقاده ،كلك أف األطراؼ المتنازعة ترفض ذلؾ لما
لجأت إلى التحكيـ كأبرمت العقد مع المحكـ ،كال يصح القكؿ بػأف ىذه القكاعد اآلمرة ذات أىمية كمف
الضركرم تحققيا ثـ عند المساءلة عمييا يتـ إخراجيا مف إطار اإللتزامات التعاقدية كتطبيؽ المسؤكلية
التقصيرية عمييا.1
ثانيا :إف اإللتزامات التي يخضع ليا المحكـ بناء عمى قكاعد آمرة في قانكف التحكيـ يتـ مساءلتو حاؿ
إخبللو بيا في نطاؽ المسؤكلية التقصيرية ألنيا ال تفقد صفتيا لمجرد قصر تكجيو ىذه القكاعد اآلمرة
عمى طائفة مينية مثؿ المحكميف دكف غيرىـ ،إذ أف القانكف ىك مصدر اإللتزاـ كليس العقد فتككف
المسؤكلية التي تترتب عمى اإلخبلؿ بيذه اإللتزامات ىي مسؤكلية تقصيرية.2
باإلضافة إلى ما تقدـ ،أف اإللتزامات المفركضة عمى المحكـ بمكجب القانكف كالتي لك لـ ينص عمييا
القانكف لنص عمييا األطراؼ في عقد المحكـ ،تعتبر ليا ذات المركز القانكني لئللتزامات المتفؽ
عمييا ،ألف األطراؼ تريد مف تحديد ىذه اإللتزامات ىك نجاح العقد ،كنجاح ما يعيد إلى المحكـ مف
ميمة كجميع ما يصيب في نجاح ذلؾ تقتضيو إرادة األطراؼ كلك ضمنا بؿ كيمكف التصريح بذلؾ لك
تـ مكاجية األطراؼ بذلؾ ،كالباحثة ال تكافؽ ىذا الرأم كىك الرأم األكؿ كذلؾ ألف القكاعد اآلمره يككف
مصدرىا القانكف كاإلخبلؿ باإللتزامات القانكنية يرتب عمييا المسؤكلية التقصيرية.

1

راجع :محمد زىرة ،المصادر غير االرادية لبللتزاـ ،في قانكف المعامبلت المدنية لدكلة االمارات العربية المتحدة ،مطبكعات جامعة االمارات،

الطبعة االكلى ،ص46
2

راجع :المستشار حسيف عامر كعبدالرحيـ عامر ،المسؤكلية المدنية ،التقصيرية كالعقدية ،دار المعارؼ ،الطبعة الثانية ،1979 ،ص،78

كراجع 7ايضا :أ .شريؼ الطباخ ،المسؤكلية المدنية التقصيرية كالعقدية ،التطبيؽ العممي لدعاكم التعكيض ،دار الفكر كالقانكف ،المنصكرة،
الطبعة االكلى ،2009 ،ص53

76

طبيعة خطأ المحكم العقدي
أ :معيار خطأ المحكم العقدي
إف اإللتزامات نكعاف كىما اإللتزاـ بتحقيؽ نتيجة كاإللتزاـ ببذؿ عناية.
القاعدة أف تنفيذ اإللتزاـ بتحقيؽ نتيجة أك غاية معينة ،ال يتـ إال بتحقيؽ ىذه النتيجة أك ىذه الغاية،1
ففي التزامات يمتزـ فييا المديف بتحقيؽ نتيجة معينة تعتبر محبل لئللتزاـ ،كال يتـ تنفيذ اإللتزاـ إذا لـ
تتحقؽ النتيجة كيعتبر المديف في ىذه الحالة مخبل بتنفيذ التزامو ،كإلتزاـ المقاكؿ بإقامة مبنى كالتزاـ
الناقؿ بمكجب عقد النقؿ بتكصيؿ البضاعة ،2كتنفيذ ىذه اإللتزامات ال يككف إال بتحقيؽ النتيجة أك
الغاية المذككرة ،فمتى تحققت ىذه النتيجة أك الغاية فإف اإللتزاـ يككف قد نفذ ،أما إذا لـ تتحقؽ بقي
اإللتزاـ بدكف تنفيذ ،3كىناؾ إلتزاـ ال يرمي إلى تحقيؽ غاية معينة ،بؿ ىك إلتزاـ بعمؿ كلكنو عمؿ ال
تضمف نتيجتو ،4كالميـ فيو أف يبذؿ المديف لتنفيذه مقدا ار معينا مف العناية ،كاألصؿ اف يككف ىذا
المقدار ىك العناية التي يبذليا الشخص العادم ،5كيزيد ىذا المقدار أك ينقص تبعا لما ينص عميو
القانكف أك يقضي بو االتفاؽ ،فمتى بذؿ المتعاقد العناية المطمكبة منو يككف قد نفذ إلتزامو ،حتى لك لـ
يتحقؽ الغرض المقصكد ،فالمستأجر يجب عميو أف يبذؿ مف العناية في استعماؿ العيف المؤجر كفي
المحافظة عمييا ما يبذؿ الشخص العادم.6
أما بالنسبة لممحكـ كمف خبلؿ دراستنا لنكعي اإللتزاـ  ،فإف األطراؼ المتنازعة تفرض عمى المحكـ
إلتزامات معينة تجاه النزاع العالؽ بينيـ كتختمؼ طبيعة ىذه اإللتزامات فمنيا ما يعتبر إلتزاما بتحقؽ
نتيجة ،كمنيا ما يعتبر إلتزاما ببذؿ عناية ،كعمى ىذا قد يقع المحكـ في خطأ بإخبللو إللتزاـ عقدم قد
1
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تككف طبيعتو تحقيؽ نتيجة كاإللتزاـ بإصدار حكـ يفصؿ في النزاع ،كمعياره ىك تحقيؽ النتيجة كعدـ
تحقيقيا يعني أف المحكـ قد أخؿ بإلتزاـ عقدم ،1كفي تقديرنا يعتبر ىذا اإللتزاـ ىك اإللتزاـ الرئيسي في
عقد المحكـ ،كال ينظر ىنا إلى سمكؾ المحكـ في ذلؾ ،فيذا غير ميـ البتو ،إنما ينظر إلى النتيجة
المرجكة ىؿ تحققت أـ ال ،كقد يككف إلتزاـ المحكـ في بعض اإللتزامات ببذؿ عناية كىنا يككف المعيار
الذم يسرم عمى الخطأ ىك معيار رب المينة العادم ،فيجب عمى المحكـ أف يبذؿ عناية رب المينة
العادم مف الحرص كاليقظة في مزاكلة الكظيفة مما ىك مفركض بيف المحكميف ،كحالة اإلخبلؿ بذلؾ
يككف قد أرتكب خطأ؛ ألنو لـ يبذؿ عناية رب المينة العادم مثؿ أف يتـ إصدار حكـ تحكيـ صحيح
غير قابؿ لئلبطاؿ ألم سبب مف األسباب ،كعند رفع دعكل بطبلف عمى ىذا الحكـ فإف مصيرىا
يككف عدـ القبكؿ فينا نقكؿ إف المحكـ قد بذؿ عناية رب المينة العادم حالة نظر النزاع ،كانتيى
بإصدار حكـ التحكيـ بما يفرض عميو مف حرص كيقظة في إطار حكـ التحكيـ ،كعمى ىذا نجد أف
مضمكف اإللتزاـ في عقد المحكـ إما أف يككف بتحقيؽ نتيجة كأما أف يككف ببذؿ عناية ،كأم خمؿ في
عدـ تنفيذ أم مف ىذه اإللتزامات تتحقؽ المسؤكلية العقدية لممحكـ.
صفة خطأ المحكم العقدي
غالبا ما يقدـ الخطأ في عدة صفات كبالذات لدل أصحاب الميف الحرة 2بصفة عامة كالتي تعتبر
مينة التحكيـ إحدل ىذه الميف.
كيتـ تقسيـ الخطأ الذم تنعقد بو المسؤكلية إلى خطأ عاديا كخطأ مينيا ،فالخطأ العادم ىك الذم يقع
مف رب المينة في غير تخصصو مف حيث األصكؿ العممية كالفنية ،كالخطأ الميني ىك الخطأ الذم
يرتكبو أصحاب الميف أثناء ممارستيـ لمينتيـ كيخرجكف بيا عف السمكؾ الميني المألكؼ طبقا
لؤلصكؿ الثابتة ،كىذا الخطأ ينجـ عف اإلخبلؿ بأصكؿ المينة كقكاعدىا المتعارؼ عمييا ،3فالخطأ
الميني يعرؼ مف خبلؿ اعتبارات أكثر كاقعية تتعمؽ بالتخصص الميني كالجانب الفني في تنفيذ
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اإللتزاـ كتدرج التخصص الميني كتأثير األعراؼ كالقكاعد المينية ،1كبداية ىذه التفرقة كانت لدل
المسؤكلية الطبية كرائدىا سافاتييو ،2فالخطأ العادم لمطبيب يقع منو باعتباره إخبلؿ بإلتزاـ الحرص
المفركض عمى الناس كافة كأف يترؾ قطعة مف الشاش في بطف المريض الذم أجريت لو عممية
جراحية ،كأما الخطأ الميني لمطبيب فيك اإلخبلؿ باألصكؿ العممية كالفنية لمينة الطب كالخطأ في
التشخيص ،كارتبط بيذه التفرقة تقسيـ آخر كىك أف خطأ الطبيب العادم تقكـ مسؤكليتو سكاء أكاف
الخطأ جسيما اك يسيرا ،أما الخطأ الميني فبل يسأؿ الطبيب عف نطاقو إال عف الخطأ الجسيـ.3
وما يمكن السؤال عنو ىنا ىل تتحقق ىذه التفرقة لدى أصحاب المين األخرى كمينة المحكمين أم
ال تتحقق؟
اف التقسيـ ما بيف خطأ عادم كخطأ ميني ليس لو أىمية كما ىك في نطاؽ مسؤكلية الطبيب
كبمناسبة إثبات الخطأ؛ ألف القاضي ال يستطيع بمفرده حسـ أمر تكافر خطأ الطبيب دكف االستعانة
بخبير طبي ،كال أىمية ليذا التقسيـ في مينة المحاماه حيث أف نطاؽ مسؤكلية المحامي كمجاؿ تقدير
الخطأ في جانبو ىك المجاؿ األساس لتخصص القاضي كال يحتاج إلى خبير لمساعدتو

في

إستخبلص مدل تكافر الخطأ لدل المحامي مف عدمو؛ ألف جميع أخطائو باإلمكاف أف ترتبط بالمينة
جميعا فبل فائدة مف التقسيـ السابؽ ،4كفي تقديرم أف مينة المحكميف أشد قربا كشبيا بمينة القضاة،
قد يصؿ الى حد التطابؽ ،كبيذا لف يحتاج القاضي إلى خبير ليستعيف بو لبياف مدل خطأ المحكـ
الميني مف عدمو كىذا يعني أف ال فائدة لممفارقة بيف الخطأ العادم كالميني لممحكـ.
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كلمباحثة إضافة في ىذه الجزيئية :حيث يمكف القكؿ أف التقسيـ بيف الخطأ العادم كالخطأ الميني كارد
في مينة المحكميف؛ ألف ىناؾ أخطاء قد ال ترتبط بطبيعة المينة التي يقكـ بيا المحكـ ،كقد ينتج عف
إخبلؿ المحكـ لبعض اإللتزامات مساءلتو عمييا عمى الرغـ أنيا ليست مف اإللتزامات المينية ،عمى
سبيؿ المثاؿ :أف يباشر إحدل جمسات التحكيـ كىك في حالة مف الضيؽ أك األلـ الشديد مف جراء
مرض ،أك أف يباشر الجمسة كىك في حالة سكر.
أف لمقاضي سمطة تقديرية عند النظر إلى مدل تخصص المحكـ كمستكل مؤىبلتو كثقافتو كالظركؼ
التي كقع اثنائيا الخطأ كمدل إرتباطيا باألصكؿ الفنية لمتخصص أك لمينة التحكيـ ،كال يمكف حصر
أخطاء المحكـ الجسيمة كاليسيرة إنما يترؾ ذلؾ لمقضاء ليقدره؛ الف ما ىك يسير عند محكـ يعتبر
جسيما عف غيره كيمكف العكس كذلؾ.

الفرع الثاني :تضرر األطراف المتنازعة من خطأ المحكم (الضرر)
يعتبر الركف الثاني لمسؤكلية المحكـ ىك تضرر األطراؼ ،كىذا الركف يقؼ جنبا إلى جنب مع ركف
الخطأ كعبلقة سببية ،فإذا لـ يكف ثمو ضرر فميس ىناؾ مف مسؤكلية ،فبل دعكل بغير مصمحة ،كركف
الضرر ىك الركف الذم ال خبلؼ عميو في أركاف المسؤكلية المدنية ،فيك يعتبر البداية األكلى التي
ينصرؼ الييا التفكير في مساءلة مف يتسبب فيو.1
إف عدـ تنفيذ اإللتزاـ ال يكفي بحد ذاتو لقياـ مسؤكلية المديف ،كانما يجب أيضا أف يترتب عمى ذلؾ
ضرر يمحؽ بالدائف ،فإذا أخؿ المديف بإلتزامو ،دكف ضرر يصيب الدائف ،فإنو ال يسأؿ المديف عف
ذلؾ ،كما لك تأخر المديف عف تسميـ الدائف السيارة التي سيشارؾ بيا في السباؽ ،كتبيف بعد ذلؾ
تأجيؿ ىذا السباؽ أك إلغائو ،فبل يككف الدائف قد لحقو ضرر مف جراء ىذا التأخر كاألصؿ أف يمتزـ
الدائف بإثبات الضرر الذم لحؽ بو 2فبل يكفي منو إذف مجرد إثبات خطأ المديف في تنفيذ إلتزامو ببذؿ

1

راجع :د .عبد الرازؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،نظرية االلتزاـ بكجو عاـ ،مرجع سابؽ ،ص686
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عناية أك أف المديف لـ يقـ بتنفيذ إلتزامو بتحقيؽ نتيجة ،1كيختمؼ عبء اثبات الضرر بحسب ما إذا
كاف الدائف يرجع عمى المديف مطالبا بالتنفيذ العيني ،أك أنو يرجع عميو بالتعكيض كىك التنفيذ بمقابؿ،
فإذا كاف يطالب بالتنفيذ العيني فإنو ال يطالب بإثبات الضرر؛ ألف عدـ التنفيذ يؤدم إلى ثبكت
الضرر حتما بؿ كال يستطيع المديف أف ينفي مسؤكليتو بإثبات عدـ حدكث الضرر لمدائف مف جراء
عدـ التنفيذ العيني ،أما إذا كاف الدائف يطالب بالتنفيذ بمقابؿ أم التنفيذ بطريؽ التعكيض ،فإف عميو
في ىذه الحالة أف يثبت الضرر الذم أصابو مف عدـ قياـ المديف بتنفيذ إلتزامو أك مف تأخيره في القياـ
بتنفيذه،2

كتيدؼ المسؤكلية العقدية جبر الضرر الذم يمحؽ بالدائف مف جراء اإلخبلؿ باإللتزاـ

العقدم ،كلذلؾ تقكـ المسؤكلية العقدية عمى كجكب تعكيض المضركر "الدائف في المسؤكلية" عما
يمحقو مف ضرر ،فالخطأ كحده ال يكفي لقياـ المسؤكلية العقدية كانما يجب اف يترتب عمى الخطأ كقكع
ضرر لمدائف ،كبالتالي يعتبر الضرر ىك الركف الثاني مف أركاف المسؤكلية العقدية ،3فمف يبيع سيارتو
آلخر كلـ يسمميا لو في الكقت المتفؽ عميو بؿ بعده فيذا خطأ منو لكف مسؤكلية البائع ىنا ال تتحقؽ
بالخطأ الذم حدث كحده كلكف ينبغي أف يككف ىناؾ ضرر ترتب عمى ذلؾ.4
كمف خبلؿ ما تقدـ ،يعرؼ الضرر عمكما :ىك األذل الذم يصيب المضركر في جسمو أك مالو أك
شرفو أك عكاطفو.5

1

عمى سبيؿ المثاؿ " :اف عمى الدائف اثبات تكبد دفع قيمة اآلآلت المصنعة لغايات العطاء اذ ال يكفي مجرد قياـ المديكنية لثبكت الضرر

الفعمي لمضماف ،الف المديكنية يمكف اف تسكل برد المبيع اك باستبدالو اك بتسكيتو"  ،تمييز حقكؽ أردني  ،87/383مكقع التشريعات األردنية
www.lob.gov.jo
2

كىناؾ حالة كاحدة ال يمتزـ فييا الدائف بإثبات الضرر ،كىي الخاصة باستحقاؽ الفائدة عف االلتزامات النقدية ،فاف الفائدة مقرره باعتبارىا

تعكيضا عف الضرر الذم اصاب الدائف مف عدـ حيازتو لمنقكد التي يستحقي ا كالدائف ال يطالب باثبات كقكع ىذا الضرر كالمديف ال يممؾ نفي
كقكع ىذا الضرر ،كىناؾ حالة ينتقؿ فييا عبء االثبات مف الدائف الى المديف كىي الحالة التي يتفؽ فييا عمى مقدار التعكيض في العقد كىذا
ما يسمى بالشرط الجزائي ،بالرغـ مف ىذا االتفاؽ فاف التعكيض ال ينبغ ي اف يزيد عف الضرر  ،فاذا ادعى المديف اف التعكيض المتفؽ عميو
يزيد عف الضرر الذم اصاب الدائف اك انو لـ يصيب الدائف ام الضرر ،كطالب يتخفيض التعكيض الى قدر الضرر اك عدـ الحكـ بو اطبلقا،
فعميو اف يثبت ىذا االدعاء .راجع :د .سمير نتاغك ،مصادر االلتزاـ ،منرجع سابؽ ،ص179
3
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كيقصد بالضرر الناشئ عف إلتزاـ عقدم :ىك ما يصيب الدائف مف أذل نتيجة إلخبلؿ المديف بإلتزامو
العقدم ،كىك يشمؿ الضرر المباشر المتكقع الذم يسببو المديف لمدائف.1
أنواع الضرر الواقع عمى األطراف
الضرر ينقسـ إلى ضرر مادم كضرر معنكم ،2أما المادم فيك الضرر الذم يمكف تقكيمو بالنقكد،
كىك األكثر شيكعا في المسؤكلية العقدية مف الضرر األدبي ،كنظ ار ألف العقكد تنظـ العبلقات المالية
بيف األفراد ،فإف عدـ تنفيذىا يؤدم في أغمب األحياف إلى ضرر مادم يمحؽ الدائف باإللتزاـ الذم لـ
يتـ تنفيذه ،3كالضرر المادم ىك ما يصيب الدائف في ذمتو المالية مف جراء خطأ المديف ،كما لك تأخر
المديف في تسميـ باصات النقؿ التي طمبيا المشترم (متعيد النقؿ) الستخداميا في نقؿ طبلب الجامعة
كسبب لو ىذا التأخير دفع غرامات تأخيرية لمجامعة عف كؿ يكـ تأخر فيو عف تنفيذ إلتزامو بالنقؿ،
فيذا يشكؿ ضر ار ماديا ،4كيتمثؿ ىذا الضرر في الخسارة التي تمحؽ المتعاقد بسبب إخبلؿ المتعاقد
اآلخر بالعقد مما يسبب ضر ار ماديا فتنيض المسؤكلية العقدية إذا تكفرت عبلقة سببية بينو كبيف
الخطأ ،5أما الضرر األدبي ىك كؿ مساس بحؽ لممديف أك بمصمحة مشركعة لو ال يسبب لو خسارة
مالية ، 6كاأللـ الذم يصيبو في شعكره أك كرامتو أك في عاطفتو كفقد عزيز عميو أك في سمعتو كما لك
1

أشار القانكف المدني األردني إلى عناصر التعكيض عف الضرر عمكما كمنو الضرر الناشئ عف االخبلؿ بالتزاـ في نصكص متفرقة ،دكف

أف يبيف مفيكـ الضرر ،كاىـ ىذه النصكص المادة ( )360كالمادة ( ) 363فقد نصت االكلى عمى انو ":اذا تـ التنفيذ العيني اك اصر المديف
عمى رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضماف الذم تمزمو المديف مراعية في ذلؾ الضرر الذم اصاب الدائف كالعنت الذم بدا مف المديف"،
كتقضي الثانية بانو ":اذا لـ يكف الضماف مقد ار في القانكف اك في العقد فالمحكمة تقدره بما يساكم الضرر الكاقع فعبل حيف كقكعو" ،كلـ يعرؼ
النصاف الضرر بشكؿ كاضح ،راجع :د.عدناف السرحاف كد.نكرم خاطر ،مصادر الحقكؽ الشخصية ،مرجع سابؽ ،ص311
2

الضرر الجسدم ىك االذل الذم يصيب االنساف في جسمو ،كما لك تعاقدت امرأة مع طبيب عمى إجراء عممية تجميؿ كلـ تنجح العممية مما

سبب ليا تشكىات في الكجو ،فينا يحكـ ليا بالتعكيض عف الضرر الجسدم الذم اصابيا ،كقد يككف ضرر جسدم مميت يعطؿ جميع كظائؼ
الجسد كيفضي الى ازىاؽ الركح كما لك قاـ الطبيب بتكليد الحامؿ كجذبو لراس المكلكد بقكة ففصمو عف جسده ،كقد يككف ضرر جسدم غير
مميت يعطؿ بعض كظائؼ الجسد كيمحؽ االذ ل بالحؽ في السبلمة الجسدية لممضركر كيصاب بالعاىة البدنية مثؿ اخبلؿ الناقؿ بعقد التقؿ
الجكم بشركط عقد النقؿ كارتكابو لخطأ ادل الى حصكؿ ضرر جسدم كالكسر في الساؽ اك اليد .راجع. :عدناف السرحاف كد.نكرم خاطر،
مصادر الحقكؽ الشخصية ،مرجع سابؽ ،ص ،312كراجع ايضا :د .منذر الفضؿ ،النظرية العامة لئللتزاـ ،دراسة مقارنة بيف الفقو االسبلمي
كالقكانييف المدنية الكضعية ،مصادر االلتزاـ ،الجزء االكؿ ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،الطبعة الثانية،1992 ،ص302
3
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أحدث الن اشر تغييرات في الكتاب الذم كضعو مؤلفو فينا قد ال يصيب المؤلؼ ضر ار ماديا ،كلكف
المحقؽ إصابتو بضرر أدبي ككذلؾ إذا تعاقد فناف مع شخص عمى عمؿ فني ثـ فسخ المتعاقد مع
الفناف العقد فسخا تعسفيا ،ففي ىذا الفسخ التعسفي ضرر أدبي يصيب الفناف في سمعتو ،1فيك مساس
بمصمحة أدبية غير اقتصادية كعادة ما يجتمع الضرر األدبي كالمادم في آف كاحد لممضركر،
كالضرر المادم ىك األكثر كاالغمب كقكعا في نطاؽ المسؤكلية العقدية ،أما الضرر األدبي فإف قكعو
في نطاؽ ىذه المسؤكلية غير كثير ،ذلؾ أف الشخص يتعاقد أساسا عمى شيء ذم قيمة مالية،
كبالتالي إذا أصابو ضرر فيككف ضر ار ماديا في األغمب ،إال أف ىذا ال ينفي قد يككف لممتعاقد
مصمحة أدبية في تنفيذ العقد ،بحيث إذا أخؿ المديف بإلتزامو لحؽ الدائف مف جراء ذلؾ ضرر أدبي.2
كالتعكيض عف الضرر بنكعيو المادم كاألدبي ممكف في المسؤكليتيف التقصيرية كالعقدية.3
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د.أحمد شرؼ الديف ،نظرية االلتزاـ ،المصادر االرادية (العقد ،االرادة المنفرده) ،مرجع سابؽ ،ص344
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راجع :د .عدناف السرحاف كد.نكرم خاطر ،شرح القانكف المدني ،مصادر الحقكؽ الشخصية (االلتزامات) دراسة مقارنة ،مرجع سابؽ،

ص ، 312كراجع ايضا :د.امجد منصكر ،النظرية العامة لبللتزامات (مصادر االلتزاـ) ،مرجع سابؽ ،ص ،180كراجع :د .عبد الرازؽ
السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،نظرية االلتزاـ بكجو عاـ ،مرجع سابؽ ،ص686
3

كقد كاف قديما ال يعتد بالضرر األدبي في المسؤكلية العقدية كيقصراف تعكيض الدائف عمى ما يسببو لو عدـ كفاء المديف بالتزامو مف ضرر

مادم خبلفا لحكـ المسؤكلية التقصيرية ،فإذا قيؿ أف العقد يقع في دائرة تبادؿ المنافع المادية كأنو يرد عمى شيء ذم قيمة مالية كال يصح أف
يككف محمو مصمحة أدبية أمكف الرد عميو بالقكؿ أف المصمحة االدبية قد ترتبط ارتباطا كثيقا بالمصمحة المادية لتككف لممتعاقد مصمحة ادبية
في تنفيذ العقد ،كاذا قيؿ اف الضرر االدبي ليس خسارة مالية كي يتسنى لمتعكيض اف يزيميا كىك ازالة جميع االضرار فيرد عميو باف التعكيض
عف الضرر االدبي في المسؤكلية التقصيرية كفييا ال يزيؿ التعكيض عف الضرر االدبي كانما يعد ترضية تخفؼ مف كقعو ككجكد خير مف
عدمو ،كاذا قيؿ اف تقدير الضرر االدبي يعتبر تحكما كال يقاس بمعيار دقيؽ ،امكف الرد عمى ذلؾ اف صعكبة تقديره ال تجيز عدالعدـ
التعكيض عنو ،ىذا فضبل عف اف صعكبة التقدير ال تنيض في دائرة المسؤكلية العقدية كانما تقكـ في دائرة المسؤكلية التقصيرية كذلؾ ،كاذا
قيؿ اف انزاؿ الشرؼ كالعاطفة منزلة االمكاؿ المادية امر ال تقره المثؿ العميا ،فاف ىذه الحجة تنيض في دائرة المسؤكلية التقصيرية كلـ يقؿ احد
بعدـ التعكيض عف الضرر االدبي في نطاقيا ،كاذا قيؿ الضرر االدبي نادر الكقكع في دائرة المسؤكلية العقدية امكف القكؿ اف الندرة ال يعني
عدـ تصكر الكقكع كانيا ال تبرر عدـ التعكيض ،كقد اعتنؽ المشرع االدن ي مبدا التعكيض عف االضرار المادية كاالدبية كنص عمى ذلؾ في
القانكف المدني المادة ( ) 267عمى ما يمي ":يتناكؿ حؽ الضماف الضرر االدبي كذلؾ" ،ككافقو المشرع المصرم فيس المادة ( )222مف القانكف
المدني حيث نصت عمى ما يمي -1 ":يشمؿ التعكيض الضرر االدبي" ،راجع :د.سميماف مرقس ،الكافي في شرح القانكف المدني في
االلتزامات ،نظرية العقد كاالرادة المنفرده ،مرجع سابؽ ،ص ،553كراجع ايضا :د .انكر سمطاف ،مصادر االلتزاـ في القانكف المدني االردني
دراسة مقارنة بالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص ،240كراجع :د.عبد الباقي سكادم ،مسؤكلية المحامي المدنية عف اخطائو المدنية ،مرجع
سابؽ ،ص ، 95راجع ايضا:د.أحمد شرؼ الديف ،نظرية االلتزاـ ،المصادر االرادية (العقد ،االرادة المنفرده) ،مرجع سابؽ ،ص ،345راجع:
د.منذر الفضؿ ،النظرية العامة لئللتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص303
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مما س بؽ يمكف القكؿ بأنو قد يظير مف المحكـ ما يحقؽ ضر ار أدبيا لؤلطراؼ المتنازعة كمخالفة
المحكـ إللتزاـ الحفاظ عمى سرية النزاع ،فإذا أخؿ المحكـ بيذا اإللتزاـ كقاـ بإفشاء أسرار ىذا النزاع
كما يتعمؽ بو مف أسرار تجارية مثبل كسكاء أكاف عف عمد أك بحسف نية فينا يتحقؽ الضرر األدبي
لؤلطراؼ المتنازعة كالذم يستكجب التعكيض؛ ألنو مس سمعة األطراؼ مما يؤثر عمى عبلقتيـ
بعمبلئيـ كبمكانتيـ في الكسط كالنشاط الذم ينتمكف إليو ،كيككف لمقاضي تقدير ذلؾ التعكيض عمى
حساب ما قد يمس األطراؼ مف أثر بعيدا عف نفقات التحكيـ؛ ألف السمعة متعمقيا كاحد لدل اختبلؼ
النزاعات أك تخصصيا فبل ارتباط بذلؾ ،الف في أغمب األحياف يككف السبب الرئيس كالجكىرم لمجكء
الى التحكيـ ىك الحفاظ عمى سرية النزاع ،أما إذا ظير لممحكـ أف ذلؾ لـ يكف ذا باؿ لؤلطراؼ ،إنما
السبب الرئيس ىك صرعة الفصؿ في النزاع فإف حجـ التعكيض يختمؼ ككؿ حالة تقدر بقدرىا.
شروط الضرر الواقع عمى األطراف
اوال :أن يكون الضرر حاال أو مستقبال متحقق الوقوع
الضرر سكاء أكاف ماديا أـ ادبيا يجب أف يككف حاال أم كقع فعبل أك محقؽ الكقكع في المستقبؿ،1
حيث يشترط في الضرر الذم يطالب الدائف بالتعكيض عنو سكاء أكاف ضر ار ماديا أك ضر ار أدبيا،
أف يككف ضر ار محققا كالضرر يككف محققا إذا كاف حاال أم كقع فعبل ،أما إذا كاف مستقببل فقد يككف
محقؽ الكقكع كقد يككف محتمبل ،فإذا كاف الضرر محقؽ الكقكع فيجب التعكيض عنو ،كال يتعيف في
ىذه الحالة انتظار كقكعو لرفع دعكل المسؤكلية المدنية إذا كانت عناصر تقدير التعكيض متكافرة في
الحاؿ ،كما لك تعاقد صاحب مصنع عمى استيراد خامات سيحتاج إلييا بعد نفاذ ما خزنو منيا ،فإذا لـ
ينفذ المديف إلتزامو كاف لصاحب المصنع الرجكع عميو بتعكيض ما سيصيبو مف ضرر مستقبؿ؛ ألنو
ضرر محقؽ الكقكع  ،2أما إذا كاف الضرر محتمؿ الكقكع ال ىك قد تحقؽ فعبل ،كال ىك محقؽ الكقكع
في المستقبؿ ،أم قد يقع كقد ال يقع في المستقبؿ فبل يعكض عف ىذا الضرر إال إذا كقع فعبل ،فإذا
1
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أحدث المستأجر بالعيف المؤجرة خمبل يخشى معو تيدـ العيف ،فإف الخمؿ ضرر حاؿ يحؽ لممؤجر
التعكيض عنو فكرا ،لكف تيدـ العيف ضرر محتمؿ كبالتالي ال يعكض عنو إال إذا تحقؽ ،1كيتصؿ
بالضرر المحتمؿ ما يسمى بفكات الفرصة ،مثؿ تفكيت الفرصة عف المشاركة في سباؽ الخيؿ أك
الدخكؿ في االمتحاف ،أك فكات الفرصة عمى المدعي (المككؿ) لعدـ قياـ المحامي (الككيؿ) بالطعف
في الحكـ في الكقت المحدد قانكنا لمطعف ،فقد يفكز الحصاف في السباؽ أك ال يفكز كقد ينجح الطالب
في االمتحاف كقد ال ينجح كقد يكسب المحامي الدعكل كقد ال.2
كنستنتج مما تقدـ ،إف عدـ صدكر حكـ المحكـ رغـ إنتياء ميعاد صدكره مما يعني تحمؿ األطراؼ
المتنازعة ضياع الكقت كتحمؿ التكاليؼ كنفقات التحكيـ دكف جدكل ككانكا ىـ في غنى عنيا ،أك
تنحي المحكـ عف نظر النزاع بسبب غير جدم بعد قطع شكط ال بأس بو في إجراءات التحكيـ مما
ينتج عنو ضرر لؤلطراؼ فيذه الكاقعة تفرض التعكيض؛ ألف المصمحة المالية التي كاف ينتظرىا
األطراؼ المتنازعة لـ تحقؽ بؿ إنيا أثرت عمى الكسب المأمكؿ منو لك تـ حسـ النزاع ،كقد يككف
الضرر محققا حدكثو بالمستقبؿ كاف يرفض المحكـ سماع شيكد في النزاع مما قد يغير مف مسار
الخصكمة تماما ،فينا يكيؼ رفض المحكـ عمى أنو خطأ ألف سماع ىذه الشيادة مف اإللتزامات
المفركضة عمى المحكـ عرفا كقانكنا كبمقتضى مبدأ العدالة ،فعميو المساكاة بيف األطراؼ حاؿ تقديـ
طمباتيـ كدفاعيـ ،فينا باإلمكاف رفع دعكل المسؤكلية العقدية عمى المحكـ ،باعتبار أف عدـ سماع
الشيكد قد يؤدم إلى صدكر حكـ ليس في صالح ىذا الطرؼ المتضرر مف فعؿ المحكـ ،كالمحقؽ
الكقكع في المستقبؿ ببل جداؿ.
كترل الباحثة ،بالنس بة لمضرر اإلحتمالي ذلؾ الضرر الذم يمكف كقكعو كال يمكف التأكد مف أنو سيقع،
فاألمر في شأنو متردد بيف احتماؿ الكقكع كعدمو ،كمف ىذا القبيؿ أف يغيب أحد المحكميف عف بعض
الجمسات بصكرة متتابعة فينا يكجد إحتماؿ أف ينتيي مكعد إصدار الحكـ دكف صدكره كيمكف كذلؾ أف
يصدر خبلؿ المكعد المحدد رغـ التعطيؿ الناتج مف ىذا المحكـ ،فبل يمكف رفع دعكل المسؤكلية عمى
ىذا المحكـ؛ ألف الضرر محتمؿ كليس متحقؽ الكقكع فبل تعكيض عمى ضرر محتمؿ.
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ثانيا :أن يكون الضرر مباش ار
تشترؾ المسؤكلية العقدية مع المسؤكلية عف الفعؿ الضار(التقصيرية) في إشتراط أف يككف الضرر
كاجب التعكيض مباشرا ،كىك الضرر الذم يككف نتيجة طبيعية لمفعؿ الضار ،كىك يعد كذلؾ في
المسؤكلية العقدية إذا كاف نتيجة طبيعية إلخبلؿ المديف بإلتزامو العقدم ،1كيعد الضرر نتيجة طبيعية
لعدـ الكفاء باإللتزاـ أك لمتأخير في الكفاء بو ،كىك يعد كذلؾ إذا لـ يكف في استطاعة الدائف أف يتكفاه
ببذؿ جيد معقكؿ.2
كيقاس جيد الدائف بمعيار الرجؿ المعتاد إذا كجد بنفس ظركؼ الدائف ،مثاؿ ذلؾ إذا اشترل رجؿ
عجبل مصابا بكباء كأدل ذلؾ الى نفكقو كنفكؽ العجكؿ التي كضع معيا ،مما سبب لممشترم صدمة
نفسية أكدت بحياتو فالمديف (البائع)ىنا يككف مسؤكال عف الضرر المباشر فقط ،كىك نفكؽ العجؿ
لمرضو كالعجكؿ األخرل كال يسأؿ عف كفاة المشترم؛ ألنو ضرر غير مباشر.3
ثالثا :أن يكون الضرر متوقعا
يجب عمى المديف تكقع الضرر ،ال في سببو فحسب بؿ أيضا في مقداره فإذا تعيدت شركة نقؿ طردثـ
ضاع في الطريؽ ،كتبيف أنو يحتكم المخؿ بإلتزامو عمى أشياء ثمينة لـ تكف الشركة تتكقعيا عند إبراـ
العقد ،فبل تككف الشركة مسؤكلة عف كؿ القيمة بدعكل أنيا كانت تتكقع سبب الضرر ،كىك كقكع خطأ
مف عماليا قد يسبب ضياع الطرد ،بؿ ال تككف مسؤكلة إال عف القيمة المعقكلة لمطرد ،إذ ىي ال تسأؿ
إال عف الضرر الذم كانت تتكقعو في سببو كفي مقداره ،4بحيث يسأؿ المديف المخؿ بإلتزامو عف
الضرر المتكقع عند كقت العقد فمك أف المديف لـ يتكقع الضرر في ىذا الكقت ثـ تكقعو بعد ذلؾ ،فإنو
ال يككف مسؤكال عنو ،ألنو لـ يمتزـ بو كقت إبراـ العقد ،إال أذا كاف عدـ الكفاء راجعا الى غش أك خطأ
جسيـ مف المديف ،فبل يشترط حينئذ أف يككف الضرر متكقع الحصكؿ عادة كقت العقد.5
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كيقاس الضرر الكاقع عمى األطراؼ المتنازعة بالمعيار المكضكعي كليس الشخصي بمعنى أف الضرر
المتكقع ىك ذلؾ الضرر الذم يتكقعو الشخص المعتاد في مثؿ الظركؼ المحيطة التي كجد فييا
المديف ال الضرر الذم يتكقعو المديف بالذات ،كلكف يجب أف يكضع الشخص المعتاد في الكسط
االقتصادم كاالجتماعي الذم ينتمي إليو األطراؼ ،كما يجب أف يؤخذ في اإلعتبار درجة التخصص
الحرفي لممحكـ حالة تحدد مقدار التعكيض.1
كمف خبلؿ ما تقدـ لشركط الضرر فإف لمباحثة إضافة ،مف األمكر التي يتفؽ عمييا المنطؽ أف ال
يجكز تعكيض المضركر أكثر مف مرة إلصبلح ضرر كاحد بعينو ،فإذا قاـ محدث الضرر بما يجب
عميو مف تعكيض اختيار فيعتبر أنو قد أكفى بإلتزاماتو ،كبالتالي يشترط أف ال يككف قد سبؽ تعكيض
األطراؼ المتنازعة ،عمى سبيؿ المثاؿ :لك أف المحكـ استنفد الفترة المحددة دكف إصدار الحكـ ،ثـ
تنازؿ عف جميع حقكقو كأتعابو تجاه األطراؼ عمى سبيؿ تعكيضيـ عف ما تـ إنفاقو خبلؿ إجراءات
التحكيـ ،فإنو يعتبر تعكيضا عما فات األطراؼ مف نفقات كأكقات فبل محؿ في ىذه الحالة لممطالبة
بالتعكيض تجاه ذلؾ الضرر ،إال إذا كانت أتعاب المحكـ غير كافية لمتعكيض فإنو يمكف رفع دعكل
المسؤكلية العقدية بما يكفي التعكيض المفركض بما يناسب ذلؾ الضرر.
كيشترط أيضا أف يككف الضرر لصيقا باألطراؼ المتنازعة ،كىذا الشرط ينصرؼ القصد فيو إلى أنو
إذا كاف طالب العكيض ىك المضركر أصبل فيجب عميو أف يثبت ما أصابو شخصيا مف ضرر ،كاذا
كاف طالب التعكيض ممف تمقى ىذا الحؽ فيككف أثبات الضرر عمى قدر الضرر الذم حؿ بو
شخصيا ،فينا يثبت األطراؼ المتنازعة أك أحدىـ حصكؿ الضرر مف خطأ المحكـ العقدم.
كأخيرا ،يشترط أف يمس الضرر حقا ثابتا لؤلطراؼ المتنازعة ،ال تتـ المساءلة إال عف الخطأ الذم
يمس حقا ثابتا يحميو القانكف ،كحصكؿ األطراؼ المتنازعة عمى حكـ يفصؿ في النزاع كفقا لما أممكه
عمى المحكـ ،ككفقا لما قرره القانكف يعتبر حقا ثابتا يحميو القانكف ،لذلؾ إذا تـ المساس بيذا الحؽ
كتراخي المحكـ مثبل في إصدار الحكـ حتى انتياء المدة المعينة ،فإف المساس بيذا الحؽ المحمي
ينتج عنو ضرر يستكجب التعكيض عنو ،فإذا كاف الضرر ناتجا عف خطأ المحكـ في إلتزاـ ال يحميو
القانكف كليس مشركعا فبل يطالب األطراؼ المتنازعة بالتعكيض عف إخبللو بيذا اإللتزاـ غير المشركع
1

راجع :د.عبد الرازؽ السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص ،686كراجع ايضا :د.حساـ االىكاني ،النظرية العامة لبللتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص،634

كراجع :د .امجد منصكر ،النظرية العامة لبللتزامات (مصادر االلتزاـ) ،مرجع سابؽ ،ص180

87

أك المطالبة بالتعكيض لعدـ صدكر الحكـ في منازعة غير مشركعة كأف تككف تجارة مخدرات اك
ممنكعات ،فينا ال يعتبر الضرر تحقؽ كال خطأ ،ألف القانكف ال يحمي مثؿ ذلؾ كال يعتبر بيا كال يقيـ
ليا كرزنا ،كقاضي دعكل المسؤكلية يككف لو تقدير التعكيض عف الضرر كفقا لحجـ الضرر الذم
أصاب األطراؼ المتنازعة مف خطأ المحكـ ،سكاء كاف الضرر تحقؽ كقكعو أك محتمبل مستقببل أك
عف فرصة فاتت فيذه األنكاع تعكد لمسمطة التقديرية لمقاضي.

الفرع الثالث :عالقة سببية بين خطأ المحكم وتضرر األطراف
فكما أف عدـ تنفيذ اإللتزاـ العقدم كحده ال يكفي لقياـ المسؤكلية ،فكذلؾ ال يكفي لقياميا تحقؽ
الضرر ،بؿ يجب أف يككف الضرر الذم لحؽ بالدائف ناتجا عف عدـ تنفيذ المديف إللتزامو بتحقيؽ
نتيجة أك عف خطئو في تنفيذ إلتزامو ببذؿ عناية ،كبعبارة أخرل يجب لقياـ المسؤكلية العقدية تكافر
عبلقة سببية بيف عدـ التنفيذ مف قبؿ المديف كالضرر الذم أصاب الدائف.1
أما إذا كقع خطأ مف المديف ،كفي ذات الكقت لحؽ الدائف ضرر ،دكف اف يككف ذلؾ الخطأ ىك السبب
في ىذا الضرر ،فبل تقكـ المسؤكلية العقدية ،كذلؾ إلنتفاء عبلقة سببية بيف الخطأ كالضرر.2
كاألصؿ أنو يجب عمى الدائف ،الذم يطالب بالتعكيض عف الضرر الذم أصابو ،أف يثبت أف الضرر
نتج عف عدـ تنفيذ المديف إللتزامو ،كيكفي مف الدائف في ىذا المجاؿ أف يثبت أف الضرر كاف نتيجة
معقكلة لعدـ تنفيذ المديف إلتزامو؛ ألنو ال يعقؿ إفتراض أف كؿ ضرر يصيب الدائف يككف ناتجا عف
عدـ تنفيذ المديف إللتزامو ،كيعتبر الضرر نتيجة طبيعية لعدـ تنفيذ اإللتزاـ إذا لـ يكف في األستطاعة
تكقيو ببذؿ جيد معقكؿ ،كلكف حتى لك اثبت الدائف أف الضرر كاف نتيجة معقكلة لعدـ تنفيذ المديف
إللتزامو ،3فإنو يظؿ ليذا األخير أف يرفع المسؤكلية عف نفسو بإثبات السبب األجنبي ،كاذا أثبت
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المديف عدـ تنفيذه أللتزامو الذم أدل إلى اإلضرار بالدائف كاف يعكد لمسبب األجنبي فإنو ال يككف
مسؤكال.1
كتطبيقا لما سبؽ ،ال بد مف تكافر عبلقة سببية بيف خطأ المحكـ كبيف الضرر الذم أصاب أحد
األطراؼ المتنازعة أك كمييما معا حتى تتحقؽ المسؤكلية العقدية لممحكـ ،فإذا كاف ىناؾ خطأ مف
المحكـ كضرر لحؽ باألطراؼ فبل بد أف يككف ىذا الخطأ ىك سبب ىذا الضرر كبغير ىذا ال تترتب
أية مسؤكلية عمى المحكـ ،فإذا أشيعخبر النزاع بسبب لجكء أحد األطراؼ إلى المحكمة المختصة
لطمب األمر بالتدابير التحفظية بعد عدـ مكافقة المحكـ لؤلمر بالتدابير عمى اعتبار أف قانكف التحكيـ
الفسطيني لـ يمنحو سمطة ذلؾ ،فإف الضرر الناتج عف شيكع خبر النزاع العالؽ بيف األطراؼ ال يرتبط
بعبلقة سببية بينو كبيف عدـ مكافقة المحكـ باالمر بالتدابير التحفظية ،رغـ أف لو صبلحية ذلؾ ،لكف
ال إرتباط بيف خطأ المحكـ كالضرر الذم لحؽ بالطرؼ المنازع ،ألف المحكـ لـ يسع إلى إفشاء خبر
النزاع ،إنما حصؿ ذلؾ بسبب لجكء الطرؼ المنازع إلى القضاء مما سيؿ عمى أجيزة اإلعبلـ مثبل أف
تتمؽ خبر النزاع كاسبابو كتقكـ بنشره كمادة إعبلمية ،مما يؤثر سمبا عمى األطراؼ كعبلقة السببية
تستقؿ تماما في كيانيا عف الخطأ ،فبل تدخؿ في تقدير التعكيض كفي المسؤكلية العقدية الناشئة عف
اإلختبلؿ بإلتزاـ بنتيجة ،أك التي يقرر القانكف افتراض تكافر مسؤكليتو ،فبل يقبؿ منو نفي الخطأ كانما
عميو أف يثبت انتفاء عبلقة السببية ،كتنتفي العبلقة السببية إذا كاف الضرر قد كقع بسبب أجنبي ال يد
لممحكـ فيو كقد يككف ىذا السبب ناتجا عف فعؿ األطراؼ المتنازعة أك احدىـ أك قكة قاىرة أك فعؿ
الغير.
يقع عمى عاتؽ األطراؼ المتنازعة عبء إثبات تكافر عبلقة السببية بيف الضرر الذم لحقيـ كبيف
خطأ المحكـ ،فبل يكفي إثبات خطأ المحكـ كاثبات الضرر بؿ ينضـ إلى ذلؾ ضركرة إثبات عبلقة
سببية المباشرة بيف الخطأ المحكـ كالضرر الحاؿ بيـ كيتـ إثبات ذلؾ بأم قرينة كانت فتثبت العبلقة
السببية بتحقؽ األدلة المؤكدة كليست المحتممة.

1
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المطمب الثاني :المسؤولية التقصيرية لممحكم
ذكرنا في بداية ىذا الفصؿ إف المسؤكلية المدنية تنقسـ إلى مسؤكلية عقدية كأخرل تقصيرية ،1أما
المسؤكلية العقدية فيي اإلخبلؿ بإلتزاـ عقدم ،فكؿ إخبلؿ بالعقد مف قبؿ المديف يرتب مسؤكلية عف
1

أذا كانت المسؤكلية العقدية تفترض عقدا بيف المسؤكؿ كالمضركر كما قدمنا فإف المسؤكلية التقصيرية تقكـ في حالة اإلخبلؿ باإللتزاـ الذم

يفرضو القانكف عمى الكافة ،بعدـ اإلضرار باال خريف ،فإف حدث ىذا اإلخبلؿ قامت المسؤكلية التقصيرية لمف أحدث الضرر بالغير كذلؾ
بتعكيض ىذا الغير عف االضرار التي اصابتو ،كال ريب أف أحكاـ المسؤكلية العقدية تختمؼ عف التقصيرية في أمكر كثيرة بالرغـ مف أكجو
التشابو التي بينيما كتتمثؿ الفركؽ بينيما فيما يمي:
اكال :مف حيث مدل الضماف"التعكيض" :يسأؿ المسؤكؿ بمكجب المسؤكلية العقدية عف تعكيض الضرر المتكقع عند التعاقد فقط ،في حيف أف
المسؤكؿ في المسؤكلية التقصيرية يسأؿ عف الضرر المتكقع كغير المتكقع ،كحكمة ذلؾ أنو في ظؿ العقد المتعاقديف قد اتفقا عمى بنكد العقد
كحددا ظركفو كمف ثـ فمف المنطقي أف يمتزما بما تكقعاه في ىذا الشأف أما في ظؿ المسؤكلية التقصيرية فإف القانكف ىك الذم أنشأىا كلي
المتعاقداف.
ثانيا :مف حيث األىمية :ال يشترط في المسؤكلية عف الفعؿ الضار بالغير بمكغ سف الفاعؿ سف الرشد بؿ يشترط فيو التمييز فقط ،اما السف
البلزـ لقياـ المسؤكلية العقدية ىي بمكغ الرشد كقاعدة عامة.
ثالثا :مف حيث عدـ سماع الدعكل :ال تسمع الدعكل في إطار المسؤكلية العقدية إال بمركر خمس عشرة سنو ،أما المسؤكلية التقصيرية فاف
دعكل الضماف الناجمة عف الفعؿ الضار ال تسمع بعد انقضاء ثبلث سنكات مف اليكـ الذم عمـ فيو المضركربحدكث الضرر كبالمسؤكؿ عنو
كفي كؿ الحاالت بانقضاء خمس عشرة سنة منذ حدكث الفعؿ الضار.
رابعا :مف حيث التضامف :فالتضامف في حالة تعدد المسؤكليف تعاقديا ال يفترض ،كانما يككف بناء عمى اتفاؽ اك نص في القانكف ،عمى انو
ثابت قانكنا في حالة تعدد الم سؤكليف في المسؤكلية التقصيرية اذا كقع الفعؿ الضار مف عدة اشخاص ،دكف استطاعة تعييف مف احدث الضرر
حقيقة منيـ ،اك تحديد نصيب كؿ منيـ في إحداثو.
خامسا :مف حيث اإلعذار :فاالعذار كقاعدة عامة شرط لقياـ المسؤكلية العقدية كلممطالبة بالضماف ،أما المسؤكلية التقصيرية فبل حاجة الى
االعذار.
سادسا :مف حيث االتفاؽ عمى االعفاء مف المسؤكلية :يجكز في القانكف المصرم كقاعدة عامة يجكز االتفاؽ عمى االعفاء مف المسؤكلية
العقدية عمى حيف اف مثؿ ىذا االتفاؽ يقع باطبل بالنسبة لممسؤكلية التقصيرية ،اما في القانكف االردني فبل يجكز االتفاؽ عمى االعفاء في ام
مف المسؤكليتيف ،بينما في قانكف المخالفات لـ يرد فيو االعفاء مف المسؤكلية التقصيرية كلكف ال يعني ذلؾ انيا معفية كذلؾ الرتباط المسؤكلية
التقصيرية بالنظاـ العاـ ،بينما المسؤكلية العقدية فيجكز االعفاء منيا الف العقد شريعة المتعاقديف.
سابعا :مف حيث عبء االثبات :في المسؤكلية العقدية يككف عبء االثبات عمى المديف اذ ينبغي اف يثبت انو قاـ بالتزامو التعاقدم اك يثبت
السبب االجنبي الذم حاؿ دكف قيامو بيذا االلتزاـ ،اما المسؤكلية التقصيرية فيقع عبء االثبات عمى الدائف "المضركر" باف يثبت اف المديف قد
خالؼ الكاجب العاـ الذم يقضي بعدـ االضرار بالغير ،كمف ثـ اتى عمبل غير مشركع ادل الى االضرار بو ،كىك يطالب بالتعكيض عف ىذه
االضرار.
ىل يجوز الجمع والخيرة بين المسؤوليتين؟؟
قد يشكؿ الفعؿ الكاحد اخبلال بالتزاـ عقدم ،كاخبلال بالتزاـ تقصيرم في نفس الكقت كىنا تثكر مسألة الجمع بيف المسؤكليتيف كما تثكر مسالة
الخيرة بينيـ ،فأما مسألة الجمع بيف المسؤكليتيف فبل خبلؼ بيف الفقياء عمى عدـ جكازىا ،فبل يجكز لمدائف مثبل المطالبة بتعكيضيف عمى
اساس المسؤكلية العقدية كاخر عمى اساس المسؤكلية التقصيرية ،النو ال يتصكر التعكيض مرتيف عف الضرر الكاحد ،كذلؾ ال يجكز لمدائف كاف
طالب بتعكيض كاحد اف يجمع في دعكاه المدنية خصائص المسؤكلية العقدية كخصائص المسؤكلية التقصيرية كفقا لما يفيد مف كؿ منيما ،كأف
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الضرر الذم يسببو لمدائف ،كتتحقؽ المسؤكلية العقدية بشكؿ عاـ إذا أمتنع عف تنفيذ إلتزامو العقدم أك
قاـ بتنفيذه بشكؿ معيب أك أدل ىذا إلى إلحاؽ الضرر بالدائف ،كىذا يستكجب بداية كجكد عقد صحيح
حصؿ اإلخبلؿ بو.
أما المسؤكلية التقصيرية فيي تنشأ عف إخبلؿ بإلتزاـ قانكني ،بعدـ اإلضرار بالغير ،كيككف اإلضرار
غير المشركع مصد ار لممسؤكلية في حدكد النصكص القانكنية التي تحكميا.1
تناكؿ قانكف المخالفات المدنية المسائؿ التي ترتب ضر ار كالتعكيض عف ىذا الضرر ،كيبلحظ أنو
استخدـ لفظ "المخالفات المدنية" ،2بينما القانكف المدني االردني استخدـ لفظ "الفعؿ الضار" لمتعبير
يتمسؾ بعدـ سماع الدعكل بمضي خمس عشرة سنة في المسؤكلية العقدية كايضا اف يتمسؾ بالتضامف المفترض في المسؤكلية التقصيرية ،كاال
ظيرت دعكل غير معركفة ال ىي بالعقدية كال ىي بالتقصيرية ،اخي ار ال يجكز لمدائف اذا دفع احدل الدعكتيف فخسرىا اف يمجأ إلى الدعكل
االخرل.
أما مسألة الخيرة بيف المسؤكليتيف ،بمعنى اختيار الدائف ألصمح الدعكيتيف لو متى تكافرت شركطيا فق د اثارت الخبلؼ في الفقو كالقضاء ،فمف
الشراح مف يرل جكاز الخيرة بيف المسؤكليتيف ،عمى اساس أف الدعكل يجكز رفعيا متى تكافرت شركطيا ،فإذا تكافرت شركط المسؤكلية العقدية
كشركط المسؤكلية التقصيرية كاف لمدائف الخيار بينيما ،كلكف اذا تخير احدل الدعكييف فخسرىا فبل يجكز لو بعد ذلؾ االلتجاء الى االخرل،
كمنيـ مف يرل اف دعكل المسؤكلية العقدية تجب دعكل المسؤكلية التقصيرية الف العبلقة بيف الدائف كالمديف مرجعيا العقد كحده .راجع :د.
انكر سمطاف ،مصادر االلتزاـ في القانكف المدني االردني دراسة مقارنة بالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص ،289كراجع ايضا :د .امجد
منصكر ،النظرية العامة لبللتزاـ مصادر االلتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص ، 251راجع:د.بشار ممكاكم كد.فيصؿ العمرم ،مصادر االلتزاـ الفعؿ
الضار ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة االكلى ،2006 ،ص ،21راجع :د.محمد احمد ،مصادر االلتزاـ في القانكف المدني دراسة
مقارنة بالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص ،194راجع :د.جبلؿ العدكل ،اصكؿ االلتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص340
1

د .عدناف السرحاف كد.نكرم خاطر ،شرح القانكف المدني ،مصادر الحقكؽ الشخصية (االلتزامات) دراسة مقارنة ،مرجع سابؽ ،ص354

2

لـ يتطرؽ الفقياء أك الشراح لشرح قانكف المخالفات المدنية رقـ ( )36لسنة  1944كبالتالي لـ يتطرقكا لتبياف ماىية المخالفة المدنية إلمكاف

معرفة ما إذا كاف اساس المسؤكلية الضرر أـ الخطأ ،ككذلؾ فقد كرد في المادة الثانية مف ىذا القانكف تفسير بعض المصطمحات الكاردة فيو
دكف التعرض لمفيكـ المخالفة ا لمدنية ،مع اف كاضعي القانكف كاف االجدر بيـ أف يكضحكا مفيكـ المخالفة المدنية ،كمف الجدير ذكره أف ىذا
القانكف ىك مف كضع اإلنجميز كبالتالي تـ م ارعػاة مػا ىػك مأخكذ بو في إنجمترا" ،كمف المعركؼ أف القكانيف البريطانية تمتاز بصفة عدـ كجػكد
كبناء عمى ذلؾ فقد أثير في الفقو اإلنجميزم خبلؼ شديد حكؿ ما إذا كاف ىناؾ -
تشػريع مقنف كثابت تعتمده المحاكـ في بناء أحكاميا عمييا,
ن

كالى حد ما  -مبدأ كاضح كمحدد ُيتخذ كأساس لممسؤكلية عػف الفعؿ الضار ,فقد اعتبرت األكثرية  -كمنيـ الفقيياف سالمكند كجينكيس -أف
القانكف البريطاني لـ يتضمف مبدأن عامان يحكـ أساس المسؤكلية في القكانيف األنجمكسكسكنية كأف كؿ مخالفة مدنيػة كبالعكدة لقانكف المخالفات

المدنية فقد كجدنا أنو تناكؿ بعض المسائؿ التي ىي مبدأ قائـ بذاتو" تككف بذاتيا مسؤكلية تقصيرية كعالج ىذه المسائؿ كؿ عمى حدة ،فقد
تناكؿ مكضػكع القػذ ؼ ،اإلفتراء ،االعتداء ،الحبس بغير حؽ كالمقاضاة الكيدية ،االحتياؿ كالحجز غير الشرعي كغيػر ذلؾ مف األمكر التي
تؤلؼ مخالفة مدنية .كمما يمكف أخذه عمى ىذا القانكف أنو كثير التعػرض
لكضع التعاريؼ مع أف ىذا ليس مف اختصاص المشرع ،بؿ إف الفقو ىك صاحب االختصػاص األصيؿ في ىذا المجاؿ .راجع :ربيع أبك
حسف ،مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو في مشركع القانكف المدني الفمسطيني "دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس،
 ،2008ص41
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عف المسؤكلية التقصيرية ،1أما القانكف المدني المصرم فإنو استخدـ لفظ "العمؿ غير المشركع"
لمحديث عف المسؤكلية التقصيرية.2
سبؽ كأف بينا أف المسؤكلية المدنية لممحكـ يمكف أف تككف مسؤكلية عقدية كتتطمب بذلؾ عبلقة
تعاقدية بيف المحكـ كاألطراؼ المتنازعة نتج عنيا ضرر باألطراؼ إلخبلؿ المحكـ بإلتزاـ متكلد عف
ىذا العقد ،كحاؿ عدـ كجكد عقد تككف مسؤكلية المحكـ تقصيرية.
أف المحكـ ال يختمؼ عف أرباب الميف األخرل بصفة عامة حيث ال يتحمؿ المسؤكلية التقصيرية إال
عمى سبيؿ اإلستثناء؛ ألنو كما ذكرنا في المطمب السابؽ أف مسؤكلية المحكـ اتجاه األطراؼ دائما ما
تككف عقدية؛ ألنو يرتبط معيـ بعقد ،بصرؼ النظر عف طبيعة ىذا العقد.
كلقياـ المسؤكلية التقصيرية لممحكـ ال بد مف تكافر األركاف الثبلثة ليا كىي :خطأ المحكـ التقصيرم
(التعدم) كالضرر الكاقع عمى األطراؼ المتنازعة كعبلقة سببية بيف التعدم كالضرر الكاقع.

الفرع األول :الخطأ التقصيري لممحكم (التعدي)
لـ يكف سيبل كضع تعريؼ محدد لمخطأ ،فيذه الكممة يندرج تحتيا أعداد الحصر ليا مف السمكؾ
اإل نساني ،كلذلؾ يبدك مف الصعكبة بمكاف كضع محكـ يفصؿ بيف ما يعتبر خطأ كما ال يعتبر كذلؾ
في سمكؾ اإلنساف.3
كيمكف تعريؼ الخطأ بأنو انحراؼ في سمكؾ الشخص مع إدراكو ليذا اإلنحراؼ ،كىذا التعريؼ كما ىك
ظاىر يبني الخطأ عمى ركنيف :أحدىما مادم كىك اإلنحراؼ كالتعدم ،كاآلخر معنكم كىك اإلدراؾ.4
 1عالج المشرع االردني المسؤكلية التقصيرية في القانكف المدني االردني رقـ  34لسنة  1976في الفصؿ الثالث مف الباب االكؿ تحت عنكاف
الفعؿ الضار كخصص ليا المكاد ( 256الى  ،) 291كقد كضع المشرع االردني قاعدة عامة لممسؤكلية التقصيرية في المادة ( )256حيث جاء
فييا "كؿ إضرار بالغير يمزـ فاعمو كلك غير مميز بالضماف
2عالج المشرع المصرم المسؤكلية التقصيرية في القانكف المدني لسنة  1948في المكاد مف ( 163الى .)177
3

د.سمير تناغك ،مصادر االلتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص226

4

أىتـ المشرع المصرم بفكرة الخطأ حتى أنو ذكرىا في أكؿ مادة تتعمؽ بالمسؤكلية التقصيرية كىي المادة ( )163مف القانكف المدني ،حيث

نصت عال أف "كؿ خطأ سبب ضررا لمغير يمزـ مف ارتكبو بالتعكيض" ،كيبني الخطأ عمى ركنيني :كىما الركف المادم ك ىذا الركف يكفي
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فالمسؤكلية التقصيرية إخبلؿ بإلتزاـ قانكني كما أنو في المسؤكلية العقدية إخبلؿ بإلتزاـ عقدم ،غير أف
اإللتزاـ القانكني الذم يعتبر اإلخبلؿ بو خطأ في المسؤكلية التقصيرية ىك إلتزاـ ببذؿ عناية دائما ،كىك
أف يصطنع الشخص في سمككو اليقظة كالتبصر حتى ال يضر بالغير  ،فإذا انحرؼ عف ىذا السمكؾ
الكاجب ،ككاف مف القدرة عمى التمييز بحيث يدرؾ أنو قد إنحرؼ ،كاف ىذا اإلنحراؼ خطأ يستكجب
مسؤكليتو التقصيرية ،فيك إخبلؿ بكاجب قانكني مقترف بإدراؾ المخؿ إياه.1
كبالتالي يفترض ىنا أف ال تككف ثمة صمة عقدية بيف المديف كالمضركر ،لكف ذلؾ ال يمنع مف قياـ
المسؤكلية التقصيرية عمى المحكـ رغـ كجكد العقد كذلؾ حالة إخبلؿ المحكـ بالتزاـ غير عقدم ،إذ
تنيض مسؤكليتو حينئذ لخركجو عف السمكؾ المألكؼ لمشخص العادم الذم يفرضو القانكف كىذا يعتبر
إلتزاـ عمى الكافة عدـ كجكد العبلقة التعاقدية بيف مف أخؿ بيذا اإللتزاـ كالمضركر أيا كاف ،كمف ثـ
يقكـ الخطأ في المسؤكلية التقصيرية عمى ركنيف :ركف مادم كآخر معنكم.
أوال :الركن المادي
أف الخطأ في عنصره المادم ىك كؿ إنحراؼ عف السمكؾ المألكؼ لمرجؿ العادم ،كفكرة اإلنحراؼ في
السمكؾ يمكف قياسيا بمعيار ذاتي المرجع فيو ىك نفس الشخص الذم صدر منو اإلنحراؼ ،أك بمعيار
مكضكعي المرجع فيو ىك الشخص العادم 2أك الشخص اليقظ.3
بمفرده لقياـ المسؤكلية التقصيرية في القانكف المدني االردني ،كاالخر الركف المعنكم ،كيكافؽ قانكف المخالفات المدنية القانكف المصرم في ىذه
النقطة حيث نص عمى عدة حاالت تقكـ المسؤكلية فييا ،فقد نص قانكف المخالفات المدنية :االعتداء كنص عميو في المادة ( ،)24كالمقضاة
الكيدية كنص عمييا في المادة ( ،)30كاالحتياؿ في المادة (....)34الخ .راجع . :انكر سمطاف ،مصادر االلتزاـ في القانكف المدني االردني
دراسة مقارنة بالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص229
1

راجع :د .عبد الرازؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،نظرية االلتزاـ بكجو عاـ ،مرجع سابؽ ،ص ،686راجع ايضا:

د.محمد احمد ،مصادر االلتزاـ في القانكف المدني دراسة مقارنة بالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص196
2

د.سمير تناغك ،مصادر اإللتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص226

3

يقصد بالشخص العادم شخص مجرد يمثؿ ما ىك كسط بيف االشخاص مف حيث الحرص كالعناية ،كالذكاء كالفطنة ،كالعمـ كالخبرة كالنزاىة

كاألمانة ،كمؤدل ذلؾ أف تحديد الشخص العادم يقكـ عمى اساسيف  :االكؿ التجريد ،الثاني الكسيطة ،فأما التجريد فيقصد بو استبعاد الصفات
الذاتية التي يتصؼ بيا مف تسبب في الضرر ،كالكقكؼ عند الصفات العامة التي تتكافر في مجمكع االشخاص الذيف يمثميـ الشخص العادم
كىذا ما يجعؿ منو معيا ار مكضكعيا كليس ذاتيا ،كاما الكسطية فمبناىا أف المستكل المتكسط مف الحرص كالعناية كاليقظة كغيرىا مف االمكانيات
ىي التي تتكافر لدل غالبية االشخاص كالمعايير القانكنية ينبغى اف تبنى عمى الغالب ،كليذا فإف الشخص المجرد الذم تعد مخالفة سمككو
معيا ار لمخطأ ليس الشخص الحريص المتبصر المتيقظ كانما الشخص العادم .راجع :د.جبلؿ العدكل ،اصكؿ االلتزامات" مصادر االلتزاـ"،
مرجع سابؽ ،ص360
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أف المعيار الذاتي أك الشخصي ينظر إلى الفعؿ مف خبلؿ شخص الفاعؿ فإف كاف شخصا عاديا
حاسبناه  ،كما نحاسب الشخص العادم ،كاف كاف أعمى تشددنا في محاسبتو ،كمع أف المعيار
الشخصي معيار عادؿ إال أنو غير منضبط لذلؾ لـ يصادؼ نجاحا ،1كبالتالي أف األخذ بالمعيار
الشخصي يؤدم إلى أف الفعؿ قد يعتبر إنحرافا بالنسبة لشخص معيف كال يعتبر كذلؾ بالنسبة لشخص
آخر ،فإذا كاف الشخص شديد اليقظة فإف أم إنحراؼ كلك يسير مف جانبو يعتبر خطأ ،أما إذا كاف
الشخص ميمبل فبل يعتبر الفعؿ إنحرافا بالنسبة لو إال إذا كاف عمى درجة كبير مف الخطكرة ،كيؤدم
ىذ المعيار إلى أف استحقاؽ المضركر لمتعكيض أك عدـ استحقاقو يتكقؼ في المقاـ األكؿ عمى طبيعة
الشخص الذم سبب لو الضرر بفعمو ،كىك ما ال يبدك مقبكال ،كمف ناحية أخرل فإف ىذا المعيار يؤدم
إلى تشديد المسؤكلية عمى الشخص اليقظ الحريص ،كالى تخفيفيا عف الشخص الميمؿ غير المكترث،
كىذه نتيجة تصدـ بأم تقدير سميـ لؤلمكر ،كتدعك في الحاؿ إلى رفض المعيار الذاتي لمخطأ ،2أما
المعيار المكضكعي فينظر إلى شخص مجرد ،يقاؿ لو رب األسرة الحريص ،فما ىك خارؽ الذكاء كال
ببالغ الغباء فيك الشخص المتكسط مف الناس ،ثـ يقاس سمكؾ محدث الضرر بو فإذا لـ يكف قد خرج
عف سمكؾ ىذا الشخص العادم المتكسط (مف نفس طائفة الشخص الذم كقع منو اإلعتداء ،كفي نفس
ظركفو الخارجية ال الداخمية) فيك غير معتد إف خرج فقد ثبت خطئو كتحققت مسؤكليتو ،كىذا المعيار
ىك كاحد بالنسبة إلى جميع الناس كىك يجنبنا الخكض في خبايا النفس كما تخفى الصدكر ،3كلكف
لكي يككف مفيدا يجب اإلعتداد بالظركؼ الخارجية لمشخص المكصكؼ برب األسرة الحريص ال
الظركؼ الداخمية.4

1

د .محمد أحمد ،مصادر االلتزاـ في القانكف المدني دراسة مقارنة بالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص197
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د .سمير تناغك ،مصادر اإللتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص227
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د .محمد أحمد ،مصادر االلتزاـ في القانكف المدني دراسة مقارنة بالفقو االسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص198

4

أف الظركؼ الخارجية التي أحاطت بسمكؾ المتسبب في الضرر ىي كحدىا التي تجب مراعاتيا عند قياس ىذا السمكؾ عمى سمكؾ الشخص

العادم ،بحيث تككف العبرة بما كاف يسمكو الشخص العادم في مثؿ تمؾ الظركؼ الخارجية ،كيعتبر ظرفا خارجيا ما ال يتصؿ بالشخص
المتسبب في الضرر ذاتو م ف الصفات كما ىك الشأف في الظركؼ المكانية كالزمانية التي كقع فييا الفعؿ الضار بحيث يعتد مثبل بكقكعو ليبل
أك في طريؽ مزدحـ أما الظركؼ الداخمية التي تتصؿ بذات الشخص الذم كقع منو الفعؿ الضار بحيث يعتد مثبل بكقكعو ليبل اك في طريؽ
مزدحـ  ،اما الظركؼ الداخمية الت ي تتصؿ بذات الشخص الذم كقع منو الفعؿ الضار كالطباع الشخصية كالحالة النفسية كالصحية كاالجتماعية
كالسف كالجنس فبل ينظر إلييا عند قياس سمككو عمى ما كاف يسمكو الشخص العادم .راجع :د.جبلؿ العدكل ،اصكؿ االلتزامات" مصادر
االلتزاـ" ،مرجع سابؽ ،ص362
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ثانيا :الركن المعنوي" اإلدراك"
ال يكفي تكافر العنصر المادم فقط بؿ يجب أيضا تحقؽ العنصر المعنكم المتمثؿ في اإلدراؾ اك
التمييز أك قصد اإلضرار بالغير ،فالصبي كالمجنكف كالسكراف ال تتقرر مسؤكليتيـ ،كلكف إشتراط
اإلدراؾ لمخطأ لـ يسمـ مف النقد ،ذلؾ أنو قد يككف عديـ التمييز غنيا كالمضركر فقيرا ،فميس مف العدؿ
تحميؿ الفقير كزر الغني لمجرد فقداف االدراؾ ،لذلؾ لجأ أنصارىذه الفكرة إلى القكؿ بأف اإلدراؾ مف
األمكر الداخمية التي ال تؤخذ بعيف اإلعتبار كالسف كالصحة ،1كتنص المادة ( )8مف قانكف المخالفات
المدنية عمى أنو " ال تقاـ دعكل عمى شخص لمخالفة مدنية إرتكبيا كىك دكف سف الثانية عشرة مف
عمره" ،كبالتالي ليسأؿ ىذا الشخص يجب أف يككف مميزا ،كفي حاالت أخرل لـ يشترط التمييز
كبالتالي في ىذه الحالة يكفي ركف الضرر لتحقؽ الخطأ مثؿ نص المادة ( " )4/14إذا حدث أف كقع
ضرر بسبب فعؿ أك ترؾ."....
كبتطبيؽ القكاعد السابقة عمى مكضكع الدراسة ،يمكف القكؿ بأنو حتى يتكافر ركف الخطأ في حؽ
المحكـ فإنو يجب تكافر اإلنحراؼ كاإلدراؾ ،كبمعنى آخر فإنو يمزـ تكافر العنصر المادم كالعنصر
المعنكم لمخطأ.
معيار الخطأ التقصيري (التعدي) لممحكم
إذا كاف اإللتزاـ الجكىرم في كظيفة المحكـ ىك حسـ النزاع ككاف اإلخبلؿ بو إخبلال بإلتزاـ عقدم
معياره تحقيؽ نتيجة ،فإنو يكجد إلى جانب ىذا اإللتزاـ عدة إلتزامات عقدية دائما ما تككف إلتزامات
ببذؿ عناية ،كال يختمؼ ىذا في حالة المسؤكلية التقصيرية لممحكـ فنجد أف حسـ النزاع ىك اإللتزاـ
الجكىرم لو لكنو غير مرتبط بعقد مع األطراؼ ،كتككف أحكاـ المسؤكلية التقصيرية ىي المعمكؿ بيا
رغـ أنو إلتزاـ بتحقيؽ نتيجة ،كيقؼ إلى جانب ذلؾ اإللتزاـ إلتزامات كثيرة لممحكـ تككف إلتزامات ببذؿ
عناية كمحككمة أيضا بأحكاـ المسؤكلية التقصيرية ،إذا يمكف القكؿ بأف إلتزامات المحكـ في المسؤكلية
العقدية كالمسؤكلية التقصيرية منيا إلتزامات بتحقيؽ نتيجة (حسـ لنزاع) كمنيا إلتزامات ببذؿ عناية كفقا
لما تتطمبو األصكؿ العممية كالفنية التي تخص مينة التحكيـ ،كال تقتصر عمى كاحد فقط ،ليذا لك
1

ك ىذا اإلتجاه يقترب مف النظرية المادية التي تنظر في المسؤكلية إلى الضرر ال الى الخطأ كما يفعؿ الفقو االسبلمي كالقانكف االردني ،كأخذ
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تخمى المحكـ مثبل عف بذؿ العناية سكاء في إطار كجكد عقد المحكـ أك حاؿ كجكده يككف الخطأ
متحققا؛ ألنو يككف قد إنحرؼ عف سمكؾ الرجؿ العادم مف أكاسط مينة التحكيـ ،ام مف أكاسط
المحكميف إلماما بأصكؿ مزاكلتيا عمميا كفنيا.
درجة الخطأ التقصيري لممحكم
أوال :الخطأ الجسيم والخطأ اليسير
يبدك لمكىمة األكلى أف الخطأ الجسيـ كاضح حيث يسيؿ التعرؼ عميو بمجرد إلقاء نظرة عمى سمكؾ
الشخص الذم يراد تقدير سمككو كمعرفة ما إذا كاف قد اقترؼ ىذا النكع مف الخطأ أك لـ يقترفو،1
كالخطأ الجسيـ ىك ذلؾ الخطأ الذم يقع مف شخص قميؿ الذكاء ،كال يتصكر كقكعو إال مف شخص
عديـ اإلكتراث ،2كىك أيضا الخطأ الذم ال يرتكبو أقؿ الناس حظا مف الفطنة كالحرص كالتبصر.3
كفي تقديرم أف الخطأ الجسيـ ىك خطأ غير عمد يتخمؼ فيو قصد اإلضرار مف جانب المحكـ كلكف
السمكؾ يتسـ بدرجة كبيرة مف الجسامة كالفجاجة غير المقبكلة فيك ال يصدر مف أقؿ الناس تبصرا،
إنما تتحقؽ معو عدـ االكتراث كاالىتماـ.
أما الخطأ اليسير فيقصد بو الخطأ الذم ال يقترفو شخص عادم في حرصو كعنايتو.4
كبالتالي فإف الخطأ اليسير أقؿ درجة مف الخطأ الجسيـ كيتمثؿ في اإلىماؿ كالرعكنة كسكء األختيار
كعدـ تكقع إحتماؿ الضرر أك تكقعو بدرجة غير كبيرة دكف إتخاذ التدابير الضركرية لتجنب كقكعو.

1

د .حسف الدنكف ،المبسكط في المسؤكلية المدنية ( )2الخطأ ،مرجع سابؽ ،ص159

2

د .سميماف مرقس ،الكافي في شرح القانكف المدني في االلتزامات ،نظرية العقد كاالرادة المنفرده ،مرجع سابؽ ،ص318

3

د .حسف الدنكف ،مرجع سابؽ ،ص160

4

أ .حسيف عامر كأ.عبد الرحيـ عامر ،المسؤكلية المدنية التقصيرية كالعقدية ،مرجع سابؽ،ص183
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ثانيا :الخطأ العمد والخطأ غير العمد.
يقصد بالتعمد تعمد الضرر كال تعمد الفعؿ ،بمعنى أف يككف المتسبب قد قاـ بالفعؿ بقصد عمدم
لئلضرار بالغير ،أم أف نتيجة اإلرادة إلى إحداث الضرر ،أم أف األمر الذم البد مف مبلحظتو ىك
تكافر نية اإلضرار لدل الفاعؿ.1
كيتحقؽ عندما يتعمد المحكـ بسمككو إحداث ضرر بالغ باألطراؼ المتنازعة بتكافر سكء نية كقصد
اإلضرار مف جية كنية إتياف الفعؿ الذم يسبب الضرر مف جية أخرل ،فاإلرادة تتجو إلى إحداث
الفعؿ كاحداث الضرر ،كال يمكف التأميف مف ىذا الخطأ ،كغالبا ما يحكـ بالتعكيض فيو أكثر مما يحكـ
في الخطأ غير المتعمد ،كيأخذ الغش حكـ الخطأ العمد ألف قصد التحايؿ عمى القانكف أك االتفاؽ
متحقؽ.
كالخطا غير العمد فيك اإلخبلؿ بكاجب قانكني سابؽ مقترف بإدراؾ المخؿ كدكف قصد اإلضرار بالغير
كيبدك ىنا أف الخطأ غير العمدم يتطمب عنص ار ماديا كىك اإلخبلؿ بكاجب كعنصر معنكم كىك
اإلدراؾ.2
إذا الخطأ غير العمدم ىك إنحراؼ المحكـ عف السمكؾ المعتاد دكف قصد النتيجة كال تتجو إرادتو إلى
اإلضرار المتنازعة ،كيمكف تسميتو الخطأ بإىماؿ أك بالرعكنة أك عدـ التبصر أك عدـ االحتياط كىذه
األكصاؼ المذككرة سمفا يتصكر حدكثيا في أم خطأ قد يصدر مف المحكـ إضافة إلى كصؼ
اإليجابية كالسمبية كىك الفعؿ أك االمتناع عف الفعؿ.

1

د .بشار ممكاكم كد.فيصؿ العمرم ،مصادر اإللتزاـ الفعؿ الضار ،مرجع سابؽ ،ص44

2

د .خالد فيمي ،المسؤكلية المدنية لمصحفي عف اعمالو الصحفية ،مرجع سابؽ ،ص135
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الفرع الثاني :الضرر الواقع عمى األطراف المتنازعة في المسؤولية التقصيرية لممحكم
إف مسؤكلية المحكـ المدنية ال تتحقؽ بمجرد ثبكت الخطأ إتجاه المحكـ بؿ ال بد مف تحقؽ الضرر
لؤلطراؼ المتنازعة ،كليذا ال يمكف الحديث عف المسؤكلية دكف تحقؽ الضرر.
يعد الضرر ركنا ىاما مف أركاف المسؤكلية التقصيرية ،إذ ال تقكـ تمؾ المسؤكلية بدكنو بؿ إنو الركف
الجكىرم في المسؤكلية عف الفعؿ الضار "التقصيرية" ،فإذا لـ يكجد الضرر فبل تقبؿ دعكل المسؤكلية
مف المدعي ،فبل مسؤكلية بغير ضرر.1
كمفيكـ الضرر الذم يجب التعكيض عنو ىك األذل الذم يصيب الشخص مف جراء المساس بحؽ
مف حقكقو ،أك بمصمحة مشركعة لو سكاء كاف ذلؾ الحؽ ،أك تمؾ المصمحة متعمقة بسبلمة جسمو أك
عاطفتو أك بحالة أك حريتو أك شرفو أك اعتباره أك غير ذلؾ ،2كقد كاف الضرر محط اىتماـ الفقو
اإلسبلمي منذ القدـ كلقد كاف حديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ" ال ضرر كال ضرار" بمثابة الركيزة
األساسية التي إنطمؽ منيا الفقياء في ىذا الصدد ،3كلذلؾ فقد أخذ عف ىذا الحديث الشريؼ العديد مف
القكاعد منيا "الضرر يزاؿ" ،4كأيضا "الضرر يدفع بقدر اإلمكاف"

5

كالضرر سكاء كاف ماديا أك أدبيا فإنو يمزـ لو شركطا معينة كي يتـ التعكيض عنو ،نبينيا ثـ نتحدث
عف أنكاع الضرر.
أوال :اإلخالل بمصمحة مشروعة لممضرور
يشترط في الضرر حتى يككف قاببل لمتعكيض أف يصيب حقا أك مصمحو مشركعو لممضركر ،كيعتبر
ىذا الشرط بديييا ،كمثاؿ االعتداء عمى النفس أك الماؿ ،6فبل يشترط أف يككف الحؽ المعتدل عميو
حقا ماليا كحؽ الممكية مثبل كلكف أم حؽ يحميو القانكف ،كحؽ اإلنساف في الحياة كفي سبلمة
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كأخذت مجمة األحكاـ العدلية في المادة (" )19ال ضرر كال ضرار" مف الحديث الشريؼ
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مجمة االحكاـ العدلية المادة ()20
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أعضائو كحقو في الحرية الشخصية ،1بؿ يكفي أف يقع اإلعتداء عمى مصمحة مشركعة لمشخص إال
أنو ال يمزـ أف ترقى المصمحة المشركعة إلى مصاؼ الحؽ ،كانما يكفي أف تككف غير مخالفة لمقانكف
أك اآلداب ،فاإلخبلؿ بمصمحة مشركعة ال ينحصر في اإلعتداء عمى الحقكؽ كانما يتسع لئلعتداء
عمى أم مصمحة غير مخالفة لمقانكف كاآلداب ،حيث يككف اإلخبلؿ إخبلال بحؽ مف الحقكؽ ،فبل
حاجة لمتحقؽ مف تكافر شرط مشركعية المصمحة ،ألف الحؽ ال يتقرر إال لمف لو مصمحة مشركعة،
أما مف حيث ال يككف اإلخبلؿ بحؽ كانما بمصمحة ،فإنو يمزـ التحقؽ مف أنيا ليست مصمحة غير
مشركعة لمخالفتيا لمقانكف أك اآلداب.2
يتمثؿ ىذا الضرر في مساس بمصمحة مالية مشركعة ،مثؿ تكبد األطراؼ المتنازعة مصاريؼ كنفقات
كبيرة في التحكيـ رغـ عدـ صدكر الحكـ ،أك صدكره في غير ميعاده بعد الميعاد اإلضافي ،أك حالة
تفرؽ المحكميف في الحكـ كانتياء المنازعة بدكف حكـ حاسـ لمنزاع.
ثانيا :أن يكون الضرر محقق الوقوع
يشترط لقياـ المسؤكلية أف يككف الضرر الذم لحؽ بالمدعي محقؽ الكقكع ،كالمقصكد بذلؾ أف ال
يككف إفتراضيا ،كال أف يككف إحتماليا ،بؿ يجب اف يككف قد كقع فعبل ،كىذا الكصؼ مف الكقكع الفعمي
ىك ما يجيز المطالبة بالتعكيض ،يشمؿ ذلؾ الضرر المستقبؿ الذم سيتحقؽ كقكعو ،ام أف مكجباتو
ستؤدم بالحتـ إلى تحققو ،كإصابة العامؿ بما يؤكد عجزه عف العمؿ ،3كالضرر المحقؽ قد يككف حاال
أم كقع فعبل كمكت المصاب ،كقد يككف مستقببل كالضرر المستقبؿ عمى عكس الضرر المحتمؿ
ضرر محقؽ الكقكع كاف لـ يقع بعد كيستطاع تقديره فك ار كقد ال يستطيع ذلؾ فإذا كاف مف المستطاع
تقديره فك ار حكـ القاضي بتعكيض كامؿ عنو ،أما إذا لـ يكف مف المستطاع تقديره فكرا ،كىذا ىك
الغالب كإصابة عامؿ مف شأنيا أف تؤدم بحياتو أك تنتيي بعجزه عف العمؿ كميا أك جزئيا فيككف
القاضي بالخيار بيف الحكـ بتعكيض مؤقت عمى أف يحفظ لممضركر حقو في التعكيض النيائي بعد
أف يستبيف مدل الضرر ،كبيف تأجيؿ الحكـ بالتعكيض حتى ىذا الكقت.4
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أما اضرر اإلحتمالي فيك ضرر لـ يقع كليس مف المحقؽ أنو سيقع في المستقبؿ ،فيك قد يقع كقد ال
يقع كمف ثـ يككف كقكعو ال مجرد مداه احتماليا ،كفي ىذا يختمؼ الضرر االحتمالي عف الضرر
المستقبؿ الذم قد يحيط اإلحتماؿ بمداه ال بكقكعو ،1كمف يحرؽ كرقة يانصيب مممككة آلخر ،فبل
يستطيع القكؿ أنو أفقده قيمة الجائزه ،الف ىذا الضرر إحتمالي يتكقؼ تحققو أك عدمو عمى نتيجة
السحب ،فإذا ربحت الكرقة عند السحب كاف الضرر محققا أك عدمو عمى نتيجة السحب ،فإذا ربحت
الكرقة عند السحب كاف الضرر محققا كاال إنتفى كجكده أصبل ،2كىذا الضرر االحتمالي ال تقكـ
المسؤكلية عنو؛ ألف المسؤكلية تبنى عمى إحتماؿ قد يقع كقد ال يقع ،كما داـ الضرر ركنا مف أركاف
المسؤكلية ،فبل أقؿ لقياميا مف أف يككف ىذا الركف محققا ،كليذا فإف الضرر اإلحتمالي يستبعد مف
عناصر الضرر عنيا.3
أما تفكيت الفرصة ،كاف كاف أم ار محتمبل غير أف تفكيتيا أمر محقؽ كلذا يتعيف التعكيض عنيا،
كالتعكيض ال يككف عف مكضكع الفرصة؛ ألنو أمر احتمالي كانما يككف عف تفكيت الفرصة ذاتيا
كيراعي في تقدير التعكيض مدل إحتماؿ الكسب الذم ضاع عمى المضركر جراء تفكيت الفرصة
عميو ،مثؿ ضياع المحكـ المستندات كالكثائؽ المتعمقة بالنزاع التحكيمي.4
ثالثا :أن يكون الضرر مباش ار
فالضرر الكاجب التعكيض عنو ىك الضرر المباشر الذم يككف نتيجة طبيعة لمفعؿ الضار ،كىك يعد
كذلؾ إذا لـ يكف في استطاعة المضركر أف يتكقاه ببذؿ جيد معقكؿ ،5كاصطبلح النتيجة الطبيعية
أقرب إلى المقصكد مف اصطبلح الضرر المباشر.6
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أنواع الضرر
أوال :الضرر المادي
الضرر المادم ىك الضرر الذم يمحؽ بالذمة المالية لمشخص كيصيب األمكاؿ ،كيسمى الضرر
اإلقتصادم أك الضرر المالي ،كالمثاؿ عمى ذلؾ مف تتمؼ سيارتو عند تعرضيا لحادث إصطداـ،
كالضرر المادم قد يككف عف طريؽ نقص قيمة الشيء اإلقتصادية دكف إصابة تمؼ مادم ،كما إذا
لحؽ بالسيارة أضرار جزئية نتيجة لتعرضيا لحادث إصطداـ.1
فالضرر المادم ىك اإلخبلؿ الذم يمحؽ بحؽ أك مصمحة لشخص ما شريطة إمكاف تقكيـ ىذا الحؽ
أك تمؾ المصمحة بالنقكد ،2كالضرر المادم يمكف أف يشمؿ كؿ صكر الخسارة المالية الناجمة عف فعؿ
مف أفعاؿ التعدم الذم ينسب لمغير ،كالمنافسة غير المشركعة أك القطع التعسفي لعبلقة الخطكبة مف
قبؿ المخطكبة بعد النفقات كاليدايا التي بذليا الخاطب عمى مخطكبتو ،أك إنقطاع اإلعالة بسبب طبلؽ
تعسفي ،كما قد يحصؿ الضرر المادم نتيجة اإلعتداء عمى حقكؽ الممكية الفكرية كاألدبية كالصناعية،
كطبع كتاب بدكف إذف المؤلؼ أك إستغبلؿ براءة إختراع مسجمة بإسـ المتضرر.3
مما سبؽ ،يتمثؿ الضرر المادم في الضرر الذم يمحؽ بالذمة المالية لمشخص كيصيب األمكاؿ ،مثؿ
تكبد األطراؼ المتنازعة مصاريؼ كنفقات كبيرة في التحكيـ رغـ عدـ صدكر الحكـ ،أك صدكره في
غير ميعاده بعد الميعاد اإلضافي ،أك حالة تفرؽ المحكميف في الحكـ كانتياء المنازعة بدكف حكـ
حاسـ لمنزاع ،أك بطبلف حكـ التحكيـ لسبب يرجع إلى المحكـ ،كقد يتمثؿ الضرر في مجرد ضياع
الكقت بالنسبة لؤلطراؼ المتنازعة ،كقد يككف الضرر في النفقات أك المصركفات البلزمة إلنجاز ميمة
التحكيـ بكاسطة محكـ آخر إذا تنحى المحكـ بدكف سبب جدم أك أىمؿ في إنجاز ميمتو.
كالجدير باإلشارة إف الضرر يختمؼ جسامتو بإختبلؼ الخطأ فيك أشد كضكحا حالة الخطأ العقدم أك
القانكني كيككف أقؿ كضكحا حالة الخطأ الميني؛ ألنو يحتاج إلى جيد مكثؼ إلثباتو ،عمى سبيؿ
المثالمك أخطأ المحكـ في تناكؿ مسائؿ النزاع بيف األطراؼ كالمتفؽ عمييا في مذكرة الشركط فإف
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الضرر الذم يمحؽ األطراؼ كاضح بمجرد مخالفة ىذا اإللتزاـ ،كلك أف المحكـ لـ يسمـ نسخا أصمية
لؤلطراؼ مف الحكـ كأبمغيـ بالحكـ شفاىة فإف الضرر يككف كاضحا ،لكف لك أف المحكـ انحاز إلى
أحد األطراؼ لمصمحة ما ،فإف ىذا خطأ الضرر فيو غير كاضح كيحتاج إلى عدة كسائؿ إلثباتو.
ثانيا :الضرر األدبي
ىك الضرر الذم يمحؽ الشخص في مصمحة غير مالية ،فيك ال يشكؿ إعتداء كما في الضرر المادم
عمى الذمة المالية ،كمف ذلؾ أف يقع اإلعتداء عمى حؽ غير مالي لمشخص كالعكاطؼ كالمشاعر
كالكرامة كالسمعة ككذلؾ المعتقدات الدينية أك اإلعتداء عمى الشخص بإنتحاؿ أسمو أك لقبو أك كمييما،
كغير ذلؾ مف األضرار المعنكية أك األدبية التي مف الممكف أف تصيب الشخص ،1كىذا المعنى
لمضرر يشمؿ صك ار عديدة يجب اإلشارة إلييا كىي:
صور الضرر األدبي
تقسـ الحقكؽ إلى حقكؽ مالية كحقكؽ غير مالية ،أما الحقكؽ المالية فيي حقكؽ عينية كحقكؽ
شخصية ،2كيسبب اإلعتداء عمى ىذه الحقكؽ ضر ار ماديا فبل مجاؿ لمتردد في منح المضركر الحؽ
في المطالبة بالتعكيض ،كحقكؽ غير مالية كتشمؿ مختمؼ الحقكؽ المصيقة بالشخصية كيترتب عمى
اإلعتداء عمييا ضر ار أدبيا ،كيمكف أف تجمع صكر الضرر األدبي تحت العناكييف التالية:
أوال :أضرار أدبية متصمة بأضرار مادية
كما ىك الشأف في حالة اإلعتداء عمى الشرؼ كما يترتب عمى ذلؾ مف فقد المضركر لعممو نتيجة
لسكء سمع تو ،كما قد يترتب عمى كقكع حادث مف إصابة الجسـ بتشكه مصحكب بنقص في القدرة عمى
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بحسب مضمكف الحؽ كحؽ الممكية كاالنتفاع ،أما الحؽ الشخصي ىك حؽ يتمثؿ في رابطة قانكنية بيف شخصيف ،بمقتضاىا يقكـ أحدىما كىك
المديف قبؿ اآلخر كىك الدائف بإداء مالي معيف ،فيذا األداء المالي كىك دائما عمؿ يقكـ بو المديف كىك القيمة التي تثبت لمدائف بمقتضى
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العمؿ ،كفقد المضركر إلحدل عينيو ،1فيك الضرر الذم يصيب الشخص في جسمو فيسبب لو ألما
أك جرحا أك تشكييا فإذا ترتبت عمى اإلصابة أض ار ار مالية كمصركفات العبلج كاضعاؼ القدرة عمى
الكسب ،فإف الضرر يككف ماديا كأدبيا في نفس الكقت.2
ثانيا :أضرار أدبية مجردة
كتتجمى ىذه الصكرة في األضرار األدبية المجردة مف أم أضرار مادية ،كتشمؿ ىذه الطائفة األضرار
األدبية الناتجة عف المساس بالجانب العاطفي لمذمة األدبية ،3فيك كؿ ما يؤذم الشخص في شرفو أك
إعتباره أ ك عاطفتو أك مشاعره أك ذاتيتو أك خصكصيتو أك ابتكاره أك حرياتو ،كاإلعتداء عمى الشرؼ أك
اإلعتبار ضرر أدبي؛ ألف الشرؼ ال يقكـ بماؿ كالتعكيض عنو يككف تعكيضا رمزيا ميما كانت
القيمة ،كاإلعتداء عمى المشاعر بما يبعث الحزف كاألسى في النفس ضرر أدبي مكجب لمتعكيض ،كما
ىك الشأف فيما يتكلد مف حزف كغـ كأسى كاأللـ الذم يصيب الكالديف في عاطفتيما بسبب فقد
طفميما ،4أك غير مف الحقكؽ كالحريات ،كاإلعتداء عمى ذاتية الشخص بإستخداـ إسمو في عمؿ أدبي
أك فني يمكف أف يعد ضر ار أدبيا إذا التبست لدل الرأم العاـ الشخصية المصكرة في العمؿ األدبي
بشخصية مدعي الضرر ،كاإلعتداء عمى الخصكصية بنشر دخائر الشخص أك التنصت عميو أك
إستخداـ صكرتو دكف رضاه ،يعد ضر ار أدبيا يمكف أف تؤسس عميو دعكل المسؤكلية ،كاإلعتداء عمى
ابتكارات الشخص بنسبة مصنؼ إلى غير مؤلفة إعتداء عمى الحؽ األدبي لممؤلؼ كبالتالي يعد ضر ار
أدبيا.5
كيشترط في الضرر األدبي ،أف يككف مباش ار متكقعا كاف أـ غير متكقع سكاء نشأ لكحده مستقبل أـ مع
الضرر األدبي ،كأف يككف محققا غير احتمالي؛ ألف الضرر اإلحتمالي قد يقع كقد ال يقع ،كأف يصيب
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حقا أك مصمحة مشركعة لممتضرر ،كأف يككف شخصيا لمف يطالب بالتعكيض عنو ،كأف ال يككف قد
سبؽ التعكيض عنو.1
كمف خبلؿ دراستنا لمضرر األدبي يمكف القكؿ بأنو قد يمحؽ األطراؼ المتنازعة ضر ار أدبيا بسبب
خطأ المحكـ ،كىذا الضرر قد يصيب مصالح أدبية ليـ تستكجب التعكيض عنيا ،مثاؿ ذلؾ إفشاء
أسرار المعاممة الناشئة بيف األطراؼ المتنازعة كالتي تكصؿ إلييا عف طريؽ نظر النزاع ،كقد يتحقؽ
الضرر األدبي بمعاممة األطراؼ المتنازعة معاممة غير الئقة أك قذفيـ بما يييف ،أك أف يخمؼ كعكده
تجاه األطراؼ كإعادة إستجكاب شاىد أك تغيير كاتب الجمسات أك إجراء المعاينة لممرة الثانية كمع ذلؾ
ال يعتد بالضرر األدبي إال ما كاف ضر ار مباش ار لخطأ المحكـ أما غير ذلؾ فبل يعتد بو ،كأف يرفع
ابف أحد األطراؼ المتنازعة دعكل تعكيض عف إفشاء المحكـ ألسرار المنازعة التي كالده المتكفى طرفا
فييا.

الفرع الثالث :عالقة السببية بين خطأ المحكم التقصيري والضرر الواقع
ال يكفي لقياـ المسؤكلية أف يككف ىناؾ فعؿ ضار صدر مف أحد كضرر أصاب غيره ،بؿ ال بد أف
يككف ذاؾ الفعؿ ىك السبب في كقكع ىذا الضرر ،كىذا ما يعبر عنو بضركرة كجكد عبلقة السببية بيف
األثنيف.2
تحديد فكرة السببية
مف أدؽ األمكر في المسؤكلية تحديد فكرة السببية ،كمرجع ذلؾ إلى عامميف ،أكال :أف الضررال ينشأ
عادة مف سبب كاحد بؿ مف أسباب متعددة يككف فعؿ المدعى عميو كاحد منيا فإلى أم حد يمكف
القكؿ في ىذه الحالة بقياـ عبلقة السببية بيف ىذا الفعؿ كالضرر ،ثانيا :أف الضرر قد يعقبو ضر ار
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آخر ،فإذا تعاقبت األضرار فإلى أم حد يسأؿ المدعى عميو ،ىؿ يسأؿ عف األضرار جميعا أـ عف
بعضيا فقط ،كىذه ىي مسألة الضرر غير المباشر. 1
أوال :تعدد األسباب
إف معرفة العبلقة السببية بيف الفعؿ كالضرر مسألة في غاية الدقة ،كالسبب في ذلؾ أف الضرر يقع
نتيجة لعدة أسباب كليس لسبب كاحد (غالبا) ،فإذا تداخمت عدة أسباب في كقكع الضرر فأم سبب مف
األسباب يعكؿ عميو؟ أـ أنو يعكؿ عمى األسباب جميعا؟ ففي ىذه الحالة حاكؿ الفقو الرد بإراد عدة
نظريات تبيف الحؿ كىي:

 -1نظرية تعادل (تكافؤ) األسباب
تتجو نظرية تعادؿ األسباب إلى أف األسباب كافة التي لكالىا ما كقع الضرر تككف متكافئة فيما بينيا،
كليذا يعتد بيا جم يعا حيث ال مسكغ لئلختيار بينيما ما داـ تخمؼ أحدىا كاف مف شأنو عدـ حدكث
الضرر ،كمؤدل ىذه النظرية أنو ال يشترط شرطا خاصا في حاؿ تعدد األسباب ،كانما يكفي أف يككف
الفعؿ الزما لحدكث الضرر ، 2إال أف تعادؿ األسباب يرد عمييا قيداف يحداف مف األسباب التي يعتد
بيا لت عادليا ،أما القيد األكؿ فيك أف األسباب ال تعتبر متعادلة أك متكافئة إال اذا كاف كؿ منيا مستقبل
عف غيره أم أنو ال يكجد بينيا ما يعتبر نتيجة حتمية لغيره ،أما إذا كاف أحد العكامؿ التي تتابعت عند
إحداث الضرر ليس إال نتيجة حتمية لعامؿ سابؽ عميو فبل يعتبر العامؿ البلحؽ السبب الحقيقي في
حدكث ىذا الضرر كميما بعد ،ما داـ لكاله ما كقع الضرر كعمى العكامؿ البلحقة كميا كيستغرقيا
كيعتبر ىك السبب الحقيقي في حدكث الضرر ،3كأما القيد الثاني فيك أال يككف مف بيف الظركؼ أك
العكامؿ المتعددة التي تداخمت في إحداث الضرر ما يقتصر دكره عمى إضفاء خصكصيات معينة
مممكسة عمى الضرر ،دكف أف يككف قد استحدث كقكعو أك أثر في مداه ،فمثؿ ىذا الظرؼ ال يعد
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معادال لؤلسباب البلزمة إلحداث الضرر ،1كىذه النظرية كاف كانت سيمة التطبيؽ إال أنيا تيتـ
بالمبالغة ،فيي تؤدم في الحقيقة إلى األخذ بنظر اإلعتبار جميع األسباب ،كاف كانت عمى عبلقة
بعيدة مع الضرر الكاقع كمما صار مؤكدا أف الضرر ما كاف ليقع لكال ىذه األسباب ،كذلؾ فإف مف
نتائجيا أف عددا غير محدكد مف األشخاص يمكف أف يسأؿ عف ضرر كاحد.2
 -2نظرية السبب األقرب
ىذه النظرية تختمؼ عف سابقتيا التي أخذت باألسباب جميعا ،فيذه النظرية تعتد بالسبب األقرب زمنيا
إلى الضرر ،بمعنى أف ىذه النظرية ال تعتد إال بالسبب الذم يعتبر الضرر النتيجة الحالة أك المباشرة
لو ،إال أف ىذه النظرية تعرضت لمنقد؛ ألنيا تؤدم إلى استبعاد أسباب قد تككف مؤثرة كلعبت دك ار ميما
في احداث الضرر لمجرد أنيا بعيدة زمنيا.3
 -3نظرية السبب المنتج أو الفعال

4

كمؤدل ىذه النظرية أنو إذا تعددت األسباب المؤدية إلى الضرر ،كلـ يستغرؽ أم كاحد منيا غيره فإنو
ال يعتد مع ذلؾ إال بالسبب المنتج مف ىذه األسباب ،كىك السبب الذم أدل بحسب المألكؼ مف
األمكر إلى كقكع الضرر ،كيشترط لقياـ مسؤكلية الشخص أف يككف الخطأ الذم صدر منو ىك الخطأ
المنتج المسبب لمضرر ،5كبطبيعة الحاؿ فإنو ال يمكف تصكر أف سببا كاحدا ىك الذم يطمؽ عميو
السبب المنتج بصفة دائمة ،كلكف مف الممكف كجكد أكثر مف سبب ينطبؽ عميو ىذا الكصؼ كعندئذ
يعد كؿ سبب مف ىذه األسباب سببا منتجا في إيقاع الضرر ،كال ريب أف ىذه النظرية أقرب إلى
تحقيؽ العدالة في تأيدىا لفكرة السببية بيف الفعؿ كالضرر ،كذلؾ حينما تعدد األسباب التي أدت إلى
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تعتبر نظرية السبب المنتج ىي أقرب النظريات الى الكاقع كىي ما اخذت بو مجمة االحكاـ العدلية في المادة ( )90حيث نصت عمى مايمي":

اذا اجتمع المباشر كالمتسبب يضاؼ الحكـ الى المباشر "....معنى ذلؾ اف ىذا النص يمقي باعباء المسؤكلية عمى المباشر ام مباشر
الضرراذا اجتمع مف المتسبب مما يدؿ عمى اف المباشرة تشكؿ السبب المنتج لمضرر ،كتتطابؽ ىذه المادة مع المادة ( )258مف القانكف المدني
االردني ككذلؾ نص المادة ( )221مف القانكف المصرم
5

د .سمير تناغك ،مصادر اإللتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص258

116

الضر ،أك حينما تتعاقب األضرار التي نجمت عف الفعؿ فالبحث عف السبب المنتج يحؿ المشكمة في
ىذه الحاالت.1
ثانيا :الضرر غير المباشر
معيار التمييز بيف الضرر المباشر كالضرر غير المباشر ،أف الضرر المباشر يعتبر نتيجة طبيعية
لمفعؿ الضار  ،كمعيار الضرر المباشر ىك الضرر الذم لـ يكف في كسع المصاب أف يتكقاه ببذؿ
جيد معقكؿ.2
كمف خبلؿ دراستنا  ،فإنيشترط لقياـ المسؤكلية التقصيرية لممحكـ أف يككف الضرر ناشئا مباشرة عف
الخطأ كيرتبط بو إرتباط السبب بالمسبب ،كيعتبر ركنا جكىريا عمى الرغـ مف أف ىذه العبلقة بدييية،
إال أف القانكف قد يشترط في النصكص الخاصة بالمسؤكلية المدنية ،كمرجع اإلىتماـ بذلؾ يعكد إلى
مبررات إنسانية تتمثؿ في عدـ مساءلة الشخص إال عف تمؾ األضرار المباشرة التي يحدثيا لمغير دكف
سكاىا مف األضرار التي يمكف أف تحدث دكف أف تككف نتيجة مباشرة ليذا الخطأ ،كلعنصر العبلقة
السببية دكر ىاـ في مسؤكلية المحكـ ،فيذا العنصر ىك الذم يحدد الخطأ الذم سبب الضرر مف بيف
األخطاء المتعددة ،كفي حالة تعدد األضرار تقكـ العبلقة السببية ببياف مدل تحمؿ الشخص جميع
األضرار بخطئو أـ أف خطئو أنتج أحد ىذه األضرار دكف غيرىا ،مثاؿ ذلؾ صدكر حكـ التحكيـ بعد
فكات األكاف بسبب عدـ بت المحكمة المختصة في مسألة الطعف بتزكير بعض المستندات إلى ما بعد
فكات ميعاد التحكيـ ،ىاىنا ال يمكف مساءلة المحكـ عمى الرغـ مف أف الضرر قد لحؽ باألطراؼ
المتنازعة ،كتأخر المحكـ في إصدار الحكـ ،لكف ذلؾ عائد كمتعمؽ بالمحكمة المختصة ،فيي المتسببة
في تأخير المحكـ عف أداء ميمتو في ميعادىا ،كقد تككف عبلقة السببية كاضحة في بعض الحاالت
إذا كضحت الصمة بيف الخطأ كالضرر ،إال أف تحقؽ رابطة السببية قد يككف أم ار شاقا في حاالت
كثيرة ،ألف الخطأ قد يأخذ صكرة فعؿ أك ترؾ أك إمتناع عف فعؿ صادر مف المحكـ كىك ما يجعؿ
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كىذا ما نص عميو المشرع االردني في القانكف المدني المادة ( )266حيث نصت عمى ما يمي ":يقدر الضماف في جميع االحكاؿ بقدر ما
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تحديد آثار الخطأ أم ار عسيرا ،إذ قد يرجع الضرر في كجكده إلى عكامؿ متعددة فيككف مف الصعب
تحديد األثر الذم ساىـ بو كؿ مف العكامؿ كالتي مف بينيا خطأ المحكـ ،لكننا لف نعتد إال بالسبب
المنتج ليذا الضرر فقط ،أما دكنيا مف األسباب فمف يعتد بيا ،مثاؿ ذلؾ أف يمتنع أحد األطراؼ عف
المثكؿ أماـ المحكـ مما اضطر المحكـ إلى نظر النزاع كاصدار الحكـ كفقا لمكثائؽ المقدمة إليو مف
قبؿ الطرؼ النشط ،كلكف الحكـ صدر لصالح الطرؼ الممتنع عف المثكؿ مشكبا بعدـ الدقة في بعض
المسائؿ المالية مف تعكيض كغرامة كفكائد مما أصابو بأضرار جسيمة في مثؿ ىذه الحالة ال يستطيع
ىذا الطرؼ الممتنع أف ينسب ىذا الضرر الكاقع بو لممحكـ ،ألف ىذا الطرؼ بامتناعو عف المثكؿ
كعف المشاركة بتقديـ المستندات كالكثائؽ المتعمقة بالنزاع كالتي لك تـ تقديميا ما تحقؽ الضرر الذم
يدعيو كانت ىي السبب الحقيقي في حدكث ىذا الضرر.
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الفصل الثاني :أحكام مسؤولية المحكم المدنية
إف قكاـ التحكيـ ىك المحكـ ،كبقدر كفاءة المحكـ تككف سبلمة التحكيـ ك إال فبل قيمة لمتحكيـ ،كيؤدم
المحكـ ببل شؾ كظيفة في غاية األىمية ،كطبيعة ىذه الكظيفة تؤثر في تحديد نطاؽ المسؤكلية المدنية
لممحكـ ،أم تؤثر في نطاؽ اإللتزامات التي تقع عمى عاتقو ،كعمى حصانتو،كىذا ماسأتحدث عنو في
المبحث األكؿ ،أما المبحث الثاني فسأتحدث عف آثار المسؤكلية المدنية لممحكـ ،أم الجزاءات القابمة
لمتطبيؽ عمى المحكـ سكاء برفع دعكل بدكف رفع دعكل.

المبحث األول :نطاق مسؤولية المحكم
سبؽ بينا أف كظيفة المحكـ ىي كظيفة قضائية مف طبيعة خاصة ،كىذه الطبيعة تؤثر ببل شؾ في
تحديد نطاؽ مسؤكليتو ،لذا قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبيف ،المطمب األكؿ يتحدث عف نطاؽ
اإللتزامات التي تقع عمى عاتؽ المحكـ ،أما المطمب الثاني فيتحدث عف حصانة المحكـ حياؿ
تصرفاتو.

المطمب األول :نطاق اإللتزامات التي تقع عمى عاتق المحكم
قسمت ىذا المطمب إلى فرعيف ،تناكلت في الفرع األكؿ المسؤكلية المدنية لممحكـ الناشئة عف اإلخبلؿ
بإلتزاـ قضائي أك قانكني ،كتحدثت في الفرع الثاني عف المسؤكلية المدنية لممحكـ الناشئة عف اإلخبلؿ
بإلتزاـ تعاقدم أك إتفاقي

الفرع األول :المسؤولية المدنية لممحكم الناشئة عن اإلخالل بإلتزام قضائي أو قانوني
يقكـ المحكـ بالفص ؿ في النزاع بمكجب العقد المبرـ بينو كبيف األطراؼ المتنازعة كمف ثـ يستمد كاليتو
كسمطتو مف العقد ،كنظ ار لمطبيعة القضائية لمميمة المككمة إليو بمكجب ىذا العقد فإنو يمتزـ بإلتزامات
معينة مصدرىا القانكف أك القضاء تتناسب مع طبيعة ذلؾ العمؿ المسند إليو بجانب اإللتزامات العقدية
بمكجب ىذا التحكيـ ،كتتمثؿ اإللتزامات القضائية أك القانكنية بما يمي:

119

أوال :إلتزام المحكم بإحترام المبادئ األساسية لمتقاضي
مف المبادئ الجكىرية في التقاضي كجكب حصكؿ اإلجراءات في مكاجية الخصكـ ،اذ يتعيف عمى كؿ
خصـ إطبلع خصمو االجراءات كافة كعناصر الخصكمة الكاقعية كالقانكنية التي يرتكف إلييا ،كمبدأ
المكاجية ال يحقؽ فاعمية اف لـ يكف مقترنا بحرية الدفاع ،إذ أف مبدأ المكاجية كحرية الدفاع كجياف
لعممة كاحدة ،بحيث ال يجكز الحكـ عمى الخصـ دكف سماع دفاعو أك عمى األقؿ دعكتو لمدفاع عف
نفسو فيما يكجو إليو مف طمبات ،كما ال تقبؿ مذكرة أك أم كرقة مف الخصـ إال بعد إطبلع خصمو
عمييا أك عمى األقؿ تمكينو مف اإلطبلع.1
كقد يحدث اإلخبلؿ بحؽ الدفاع بالنسبة إلجراءات اإلثبات ،فاذا قررت الييئة مثبل اإلستعانة بخبير،
فإف األطراؼ يجب أف يعممكا بميمة الخبير المنتدب مف ىيئة التحكيـ ،كبمكعد مباشرتو ميمتو كأف
يمكنكا مف مناقشة تقريره أماـ الييئة إف طمبت ذلؾ ،كقد نصت المادة ( )1/31مف قانكف التحكيـ
الفمسطيني عمى ما يمي " ترسؿ ىيئة التحكيـ نسخة مف تقرير الخبير إلى كؿ طرؼ مع إتاحة الفرصة
لمناقشة الخبير أماـ ىيئة التحكيـ في جمسة تحددىا ليذا الغرض" ،2كليذا يبطؿ حكـ التحكيـ الذم
يستند إلى تقرير خبير فني لـ يعمف إلى الطرفيف لئلخبلؿ بمبدأ المكاجية كعمى العكس ،إذا كاف الحكـ
لـ يستند إلى ىذا التقرير فإنو ال يمحقو البطبلف إذ ال يعتبر عدـ إعبلف التقرير لمطرفيف إخبلال بحؽ
الدفاع.3
فإحتراـ حقكؽ الدف اع يقتضي مف المحكـ تمكيف كؿ خصـ مف اإلدالء بما يعف لو مف طمبات كدفكع
قبؿ النطؽ بحكمو ،كمراعاة مبدأ تكاجيية التقاضي يمزمو أف تككف اإلجراءات في مكاجية الخصكـ،4
كيبطؿ الحكـ إذا كانت ىيئة التحكيـ لـ تمكف كؿ خصـ مف عرض دعكاه كطمباتو كتقديـ مستنداتو ،أك
مف إثبات ما يدعيو كنفي ما يثبتو خصمو ،أك إذا لـ يتخذ اإلجراءات في مكاجية الطرفيف ،أك لـ يخبر
أحد الطرفيف بالجمسة المحددة لممرافعة ،أك لـ يمكنو مف تقديـ ما لديو مف مستندات ،أك مف إتخاذ

1د.احمد ابك الكفا ،المرافعات المدنية كالتجارية ،منشاة المعارؼ ،القاىرة ،1990 ،ص59
2

يقابميا نص المادة ( )30مف قانكف التحكيـ األردني ،كنص المادة ( )31مف قانكف التحكيـ المصرم

3د.فتحي كالي ،قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص591
4د.سحر يكسؼ ،المركز القانكني لممحكـ ،مرجع سابؽ ،ص113
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إجراءات اإلثبات ،أك إذا خالؼ الحكـ اإلجراءات التي إتفؽ عمييا الطرفاف ،1إذ ال بد مف أف يقكـ نظاـ
التحكيـ عمى تكفير الضمانات األساسية لمتقاضي كحؽ الدفاع كمعاممة الطرفيف عمى قدـ المساكاة،
لذلؾ يعد المحكـ مخبل بمبدأ المساكاة إذ أذف ألحد الخصكـ عمى سبيؿ المثاؿ بتككيؿ محاـ كمنع
اآلخر مف ممارسة ىذا الحؽ أك إذا سمح ألحدىما بالحضكر أمامو في غيبة اآلخر.2
لذلؾ يمتزـ المحكـ بإتباع القكاعد المنصكص عمييا في التحكيـ ،فضبل عف مراعاة المبادئ األساسية
في التقاضي ،كيأتي مبدأ المكاجية في مقدمتيا إلرتباطيا بحماية حقكؽ الدفاع ،كدائما ما يثيره
األطراؼ ضمف أكجو الطعف ،كيبطؿ حكـ التحكيـ لعدـ مراعاة المبادئ اإلجرائية ،كيترتب عمى إبطاؿ
الحكـ لمخالفة المبادئ اإلجرائية األساسية تحقؽ مسؤكلية المحكـ إلخبللو باإلحتراـ الكاجب ليذه
المبادئ.3
ثانيا :إلتزام المحكم باإلفصاح (حيدة المحكم واستقاللو)
نصت المادة ( )1/12مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى أنو "يثبت قبكؿ المحكـ لميمتو كتابة أك
بتكقيعو عمى اتفاؽ التحكيـ ،كيجب عميو أف يفصح عند قبكلو ميمة التحكيـ عف أية ظركؼ مف شأنيا
إثارة شككؾ حكؿ استقبلليتو أك حيدتو 4".يجب عمى المحكـ أف يفصح عف أم ظركؼ مف شأنيا إثارة
شككؾ حكؿ إستقبلليتو كحيدتو ،كذلؾ أف المحكـ يفترض فيو أف يككف خالي الذىف عف مكضكع
النزاع ،فالمطمكب مف المحكـ أف يعمف بكضكح عف ىذه الظركؼ كغيرىا مثؿ إرتباطو بعبلقة عمؿ اك
قرابة مع أحد الخصكـ ،فذلؾ أدنى لمريبة كأطير لعممية التحكيـ ،كيترتب عمى مكافقة المحكـ كاق ارره
1د.فتحي كالي ،مرجع سابؽ ،ص591
2

بالرجكع إلى قانكف التحكيـ األردني حيث نصت المادة ()25عمى ما يمي ":يعامؿ طرفا التحكيـ عمى قدـ المساكاة كتييأ لكؿ منيما فرصة

كاممة كمتكافئة لعرض دعكاه اك دفاعو" كيقابميا نص المادة ( )26مف قانكف التحكيـ المصرم ،نجد أف كبل مف القانكنيف نصا عمى مبدأ
المساكاة بشكؿ صريح عمى عكس قانكف التحكيـ الفمسطيني الذم لـ يشر بشكؿ صريح الى ىذا المبدأ ،كلكنو إكتفى فقط الى اإلشارة بنصكص
متفرقة في قانكف التحكيـ الى معاممة األطراؼ عمى قدر مف المساكاة في سماع البينات كتقديـ المستندات ،مثؿ نص المادة ( )27عمى أنو ":
تستمع ىيئة التحكيـ الى بينات األطراؼ كتدكف كقائع كؿ جمسة في محضر تكقعو حسب االصكؿ كتسمـ نسخة منو الى كؿ طرؼ بناء عمى
طمبو" ،كيمكف الرجكع الى القانكف األساسي الفمسطيني لسنة  2005حيث نجد أف المادة ( ) 9منو كرست كعالجت مبدأ المساكاة أماـ القضاء
كالقانكف بإعتباره مف مبادئ التقاضي الجكىرية كاالساسية ،حيث تنص المادة عمى ما يمي ":الفمسطينيكف أماـ القانكف كالقضاء سكاء ال تمييز
بينيـ بسبب العرؽ أك الجنس أك المكف أك الديف أك الرأم السياسي أك االعاقة".
 3د.ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص413
4

يقابميا المادة (،15ج) مف قانكف التحكيـ االردني ،كالمادة ( )16،3مف قانكف التحكيـ المصرم
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بعدـ كجكد أم ظركؼ تحكؿ دكف حيدتو ،عدـ قدرة المحكـ بالتخمي عف ىذه العممية إذ مف كقت
مكافقتو تبدأ عممية التحكيـ في العد كيصبح عمى عاتؽ ىيئة التحكيـ البدء في اإلجراءات ،1إف عدـ
اإلفصاح عف العبلقات أك المصالح التي تربط المحكـ بأحد األطراؼ يعد سببا لرد المحكـ ،فإذا لـ
تنجح دعكل الرد ،2أك لـ يكتشؼ ىذا العيب اإل بعد صدكر الحكـ ،يككف سببا لطمب إبطالو .3تفترض
الباحثة ،لك أف المحكـ تعمد إخفاء العبلقات أك المصالح التي تربطو بأحد األطراؼ ،كمضى في
إجراءات التحكيـ كفصؿ في الدعكل كتـ الطعف في الحكـ عمى أساس تعمد المحكـ اخفاء تمؾ
العبلقات أك المصالح التي تربطو بالطرؼ اآلخر كتـ إبطاؿ الحكـ ،فإف إبطاؿ الحكـ يترتب عميو
عكدة األطراؼ إلى الحالة التي كانكا عمييا قبؿ الفصؿ في الدعكل كضياع نفقات التحكيـ كالمصاريؼ
التي تحمميا األطراؼ ىدرا ،فمك قاـ المحكـ بإلتزامو تجاه الخصكـ بالكشؼ عف تمؾ الكقائع كالظركؼ،
لكاف لمخصكـ بعد ذلؾ حرية تقرير فيما إذا كاف المحكـ في نظرىـ مستقبل عف عدمو ،فإذا لـ يعترض
أحد الخصكـ عمى الظركؼ التي تـ اإلفصاح عنيا ،عيف المحكـ تعينا نيائيا ،كأف إعترض أحد
الخصكـ أك كبلىما عمى تمؾ الظركؼ ،فيصار الى تعييف محكـ بدال عنو ،كبالتالي تنتقؿ العممية
التحكيمية لمحكـ آخر مستقؿ كغير متحيز كدكف حاجة لمثؿ ىذه التبعات غير المرغكبة .كفي ىذا
المجاؿ يثار التساؤؿ حكؿ الجزاء المترتب عمى اخبلؿ المحكـ بالتزامو بالكشؼ عف ىذه الظركؼ؟
فالمحكـ يقكـ بتقديـ خدمة إلى الخصكـ تنطكم عمى فض النزاع كبالمقابؿ يقكـ الخصكـ بادآء األتعاب
إلى المحكـ ،فإذا أبطؿ الحك ـ لسبب يرجع إلى المحكـ فإنو ال يستحؽ األتعاب عمى أساس أنو لـ يقـ
بتنفيذ الخدمة المتفؽ عمييا.
كالى جانب ذلؾ ،دعكل المسؤكلية المدنية ،فالمحكـ يمتزـ بتعكيض األطراؼ عف الكقت كالمشقة لعدـ
إلتزامو بكاجب اإلفصاح ،كما اف إفصاح المحكـ عف عبلقاتو التي قد تثير شبية التحيز كقبكؿ

1

أ.ناظـ عكيضة ،شرح قانكف التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص50

2

تنص المادة ( )13مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى انو -1 ":ال يجكز طمب رد المحكـ إال إذا كجدت ظركؼ تثير شكككا ليا ما يبررىا

حكؿ حيدتو كاستقبللو ،كال يجكز الم مف اطراؼ التحكيـ رد محكـ ىك اك اشترؾ في تعيينو اال السباب اك استقبللو ،كال يجكز الم مف اط ارؼ
التحكيـ رد محكـ عينو ىك اك اشترؾ في تعينو اال السباب اكتشفيا بعد اف تـ تعييف ىذا المحكـ -2 .مع مراعاة ما تضمنو الفقرة ( )1اعبله ال
يجكز تقديـ طمب رد ىيئة التحكيـ اك تنحييا بعد اختتاـ بينات األطراؼ ".كيقابميا نص المادة ( )17مف قانكف التنحكيـ االردني ،كالمادة ()18
مف قانكف التحكيـ المصرم.
3د.ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص421
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األطراؼ ،ال يحكؿ دكف الطعف عمى الحكـ كمطالبتو بالتعكيض إذا ما ثبت تأثر الحكـ بيذه العبلقات،
فالقبكؿ يفسر الثقة في أف ىذه العبلقات رغـ كجكدىا فمف تؤثر عمى عدالة المحكـ كحياده.1
كبالتالي يكاجو المحكـ المسؤكلية المدنية كتحميمو النفقات كالمصاريؼ التي تكبدىا الخصكـ نظ ار لككنو
قد أىدر كقت الخصكـ كجيدىـ مف جراء فعمو الخاطئ كعدـ كشفو عف ىذه الظركؼ.2
ثالثا :إخالل المحكم بالتحكيم بالعدل واإلنصاف (الغش والتدليس)
منذ أف اىتدل الفكر البشرم إلى التحكيـ أفترض في المحكـ النزاىة كالعدالة ،كأفتقاد النزاىة كالعدالة
يثير مسؤكلية المحكـ ،كيعد متعارضا مع نزاىة كعدالة المحكـ إستغبللو لعدـ خبرة أحد المتقاضيف أك
محاميو مف خبلؿ حرمانو مف اإلطبلع عمى المستند المقدـ مف الخصـ اآلخر أك البحث في أمر في
حضكر أحد الخصكـ كغياب الخصـ اآلخر ،3كاف تحايؿ المحكـ بإختيار مكاف تحكيـ غير المتفؽ
عميو أك تعمد اختيار مكاف معيف لتطبيؽ قانكف يعرفو أك يحقؽ مصمحة ألحد الخصكـ أك لتجنب
مسؤكليتو ،أك لمتيرب مف الرقابة القضائية في مكاف التحكيـ يعد سببا لمسؤكليتو كأيضا عند تكاطؤه مع
أحد األطراؼ.4
كمما يتعارض مع نزاىة كعدالة المحكـ أيضا ،إرتكاب غش بحؽ أحد الخصكـ كيقصد بالغش إنحراؼ
المحكـ في عممو بسكء نية بقصد اإلضرار بأحد الخصكـ أك لتحقيؽ مصمحة خاصة لو أك ألحد
الخصكـ ،كيفترض في الغش أف يككف الخطأ الكاقع في الحكـ مقصكدا أك ناشئا عف سكء النية ،مما
يجعؿ سكء النية الزما لتكافر الغش ،فإذا انتفى ىذا القصد فبل نككف أماـ حالة مف حاالت الغش،5
كيعد غشا قياـ المحكـ بتصرؼ يضر بأحد الخصكـ متأث ار بيدية مف الخصـ اآلخر ،6كاذا ثبت أف
1د .ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص421
2د .احمد ابك الكفا ،التحكيـ االختيارم كاالجبارم ،مرجع سابؽ ،ص320
3

محمد صعابنة ،مسؤكلية المحكـ المدنية ،دراسة مقارنة ،مرجع سابؽ ،ص86

4د .ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص423
5

محمد صعابنة ،مسؤكلية المحكـ المدنية ،دراسة مقارنة ،مرجع سابؽ ،ص88

6

كىذا ما نصت عميو المادة ( ) 7/43مف قانكف التحكيـ الفمسطيني حيث جاء فييا بأنو ":يجكز لكؿ طرؼ مف أطراؼ التحكيـ الطعف في قرار

التحكيـ لدل المحكمة المختصة بناء عمى أحد الأسباب التالية -7 :اذا استحصؿ عمى قرار التحكيـ بطريؽ الغش كالخداع ما لـ يكف قد تـ
تنفيذ القرار قبؿ الغش اك الخداع" ،اف المشرع االردني كالمصرم لـ يعالجا كؿ منيما ىذه الحالة الكارد ذكرىا في المادة  7/43مف قانكف
التحكيـ الفمسطيني.
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المحكـ قد أخذ ىدية أك ىبة لمصمحة طرؼ معيف ،أك إذا كقع منو إىماؿ فادح ،أكتسبب أك كقع منو
خطأ جسيما في تقدير الكقائع أك الحمكؿ النظامية التي إعتمد عمييا النزاع أك في آدائو في تسيير
إجراءات التحكيـ بشكؿ خاطئ ،فكؿ ذلؾ يستدعي محاسبة المحكـ.1
رابعا :إلتزام المحكم بتسبيب الحكم
يعد تسبيب الحكـ مف اإللتزامات الجكىرية التي تقع عمى عاتؽ المحكـ ،إذ يمتزـ ببياف الحجج كاألدلة
القانكنية كالكاقعية التي إعتمد عمييا في إصدار حكمو ،كقد نصت المادة ( )1/39مف قانكف التحكيـ
الفمسطيني عمى أنو -1 ":يجب أف يشمؿ قرار التحكيـ عمى ممخص إلتفاؽ التحكيـ

كأطرافو

كمكضكعو كالبينات المستمعة كالمبرزة كأسباب القرار كمنطكقو كتاريخ كمكاف صدكره كتكقيع ىيئة
التحكيـ ،2"..كال شؾ أف التسبيب يعد ضمانو ىامة لؤلطراؼ ،إذ يمكف التحقؽ مف قياـ المحكـ بتنفيذ
كؿ حجج الخصكـ كالرد عمييا ،كالتأكد مف إحتراـ حقكؽ الدفاع كمراعاة مبدأ المكاجية ،كالتأكد مف
حياد المحكـ كعدـ إنحيازه ألم مف الطرفيف ،كالتيقف مف إلتزاـ المحكـ بنطاؽ الميمة المنكط بو القياـ
بيا ،كتسبيب الحكـ يتعمؽ بالنظاـ العاـ فيمتزـ المحكـ بالتسبيب،3كيترتب عمى مخالفة إلتزاـ المحكـ
بتسبيب الحكـ بطبلف قرار التحكيـ كالبطبلف يمتد ليس فقط في حالة عدـ كجكد األسباب لكف أيضا
عند تناقضيا أك عدـ كفايتيا أك صبلحيتيا لتفسير الحكـ ،فغمكض أك تداخؿ األسباب أك اإلشارة
شديدة العمكمية يعد تسبيبا ناقصا ،كأيضا عدـ بحث النزاع بحثا كافيا ،كالتبلعب بالكقائع كالمستندات،
كعدـ كفاية األسباب القانكنية ،أك عدـ ذكر القكاعد القانكنية المطبقة ،أك عدـ تعمقيا بالحكـ يعد سببا
لمطعف بالحكـ كيعد تعكيؿ عمى قصكر األسباب كسبب لمساءلة المحكـ أكثر إلحاحا لكجكب إبداء

1د.عبد الحميد االحدب ،مسؤكلية المحكـ ،مجمة التحكيـ ،العدد الثاني ،2000 ،ص34
2

كيقابميا نص المادة (/41ج) مف قانكف التحكيـ األردني ،كالمادة ( )3/43مف قانكف التحكيـ المصرم ،كأيضا نصت المادة (/41ب) مف

قانكف التحكيـ االردني عمى ما يمي ":ب -يجب أف يككف حكـ التحكيـ مسببان اال اذا اتفؽ طرفا التحكيـ عمى غير ذلؾ اك كاف القانكف الكاجب
التطبيؽ عمى اجراءات التحكيـ ال يشترط ذكر أسباب الحكـ ،".كيقابميا نص المادة ( )2/43مف قانكف التحكيـ المصرم ،كقد خبل قانكف
التحكيـ الفمسطيني مف النص عمى مثؿ ىذه المادة.
3

د.سحر يكسؼ ،المركز القانكني لممحكـ ،مرجع سابؽ ،ص121
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األسباب الكافية ،1كبناء عمى كقكع بطبلف في حكـ التحكيـ أك بناء عمى تحقؽ إجراءات باطمة في
التحكيـ بطبلنا أثر في الحكـ ،كمف تمؾ عدـ التسبيب كبالتالي يككف الحكـ باطبل.2
خامسا :مخالفة النظام العام
إف فكرة النظاـ العاـ تقكـ عمى المبادئ األساسية التي يقكـ عمييا نظاـ الدكلة السياسي كالديني
كاإلقتصادم كاإلجتماعي ،فإذا كاف قرار التحكيـ مخالفا ألحد ىذه المبادئ أعتبر مخالفا لمنظاـ العاـ
كيككف معرضا لمفسخ ،كالنظاـ العاـ يختمؼ مف دكلة إلى أخرل.3
يتعيف عمى المحكـ مراعاة إعتبارات النظاـ العاـ كيقصد بيا المسائؿ التي تستيدؼ حماية المصالح
العميا في المجتمع ،4كيجب عمى المحكـ أف ال يسعى بنفسو إلى إبطاؿ حكمو الصادر منو في نزاع
ما ،كذلؾ حالة مخالفتو لمنظاـ العاـ كالمقصكد بو مخالفة القكاعد التي تحمي المصالح العميا لممجتمع،
ك ىذا ما أكده قانكف التحكيـ الفمسطيني بأنو يجكز لكؿ طرؼ مف أطراؼ التحكيـ الطعف في قرار
التحكيـ لدل المحكمة المختصة في حاؿ مخالفتو لمنظاـ العاـ في فمسطيف ،كبالتالي إذا رفعت دعكل
بإبطاؿ حكـ التحكيـ في الحاالت المنصكص عمييا في القانكف كتبيف لممحكمة أثناء نظرىا ليذه
الدعكل أف حكـ التحكيـ ينطكم عمى مخالفة النظاـ العاـ في فمسطيف فإنيا تقضي مف تمقاء نفسيا
ببطبلف حكـ التحكيـ دكف اف تتكقؼ عمى طمب الخصـ.5
تعد مخالفة النظاـ العاـ سببا عاما لئلبطاؿ ،كقد تتأتى مف نصكص إتفاؽ التحكيـ أك مف اإلجراءات،
أك عند الفصؿ في مسائؿ تدخؿ في نطاؽ اإلختصاص المقصكر عمى قضاء الدكلة ،كبصفة عامة

 1د.ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص419
2

حييث نصت المادة ( ) 6/43عمى أنو  ":يجكز ألم طرؼ مف أطراؼ التحكيـ الطعف في قرار التحكيـ لدل المحكمة المختصة بناء عمى أحد

األسباب التالية -6...إذا كقع بطبلف في قرار التحكيـ،أك كانت إجراءاتو باطمة بطبلنا أثر في الحكـ"..
3أ .ناظـ عكيضة ،شرح قانكف التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص154
4د .سحر يكسؼ ،المركز القانكني لممحكـ ،مرجع سابؽ ،ص115
5حيث نصت المادة ( )3/43مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى أنو "يحكز لكؿ طرؼ مف أطراؼ التحكيـ الطعف في قرار التحكيـ لدل
المحكمة المختصة بناء عمى األسباب اآلتية -3..:مخالفتو لمنظاـ العاـ في فمسطيف"..

كيقابميا نصت المادة (/49ب) مف قانكف التحكيـ

األردني عمى ما يمي ":تقتضي المحكمة المخ تصة التي تنظر دعكل البطبلف مف تمقاء نفسيا ببطبلف حكـ التحكيـ فيما تضمف ما يخالؼ
النظاـ العاـ" ،كيقابميا أيضا نص المادة ( ) 2/53مف قانكف التحكيـ المصرم .لـ ينص المشرع الفمسطيني في قانكف التحكيـ بشكؿ صريح عمى
سمطة المحكـ بإبطاؿ حكـ التحكيـ المخالؼ لمنظاـ العا ـ بنفسيا ،كلكنو بدييي كال يحتاج إلى نص صريح.
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مف عدـ تطبيؽ المحكـ قاعدة مف النظاـ العاـ كاجبة التطبيؽ ،يستكم في ذلؾ أف تككف قاعدة إجرائية
أك مكضكعية ،إذ يتعذر تنفيذ الحكـ الذم ينطكم عمى إعتداء صارخ عمى النظاـ العاـ ،كيترتب عمى
مخالفة المحكـ ليذه القاعدة بطبلف حكمة طبقا لما يقضي بو النظاـ القانكني المطمكب تنفيذ الحكـ في
ظمو ،كتثكر أيضا مسؤكليتو ،1فمك كاف إتفاؽ التحكيـ باطبل مثبل لمخالفتو لمنظاـ العاـ كأعتد المحكـ
بيذا اإلتفاؽ أك صدر عمى أساسو حكـ التحكيـ مخالفا لمنظاـ العاـ ،فإف المحكـ يككف قد أخطأ في
التقدير لمخالفتو النظاـ العاـ مما يستتبع القضاء الغاء ذلؾ الحكـ ،2كبالتالي يتحمؿ المحكـ المسؤكلية
كالتعكيض عما سببو مف ضرر.
سادسا :إلتزام المحكم بالبحث عن مدى إختصاصو
يتفؽ المحكـ مع القاضي في أف كبل منيما يختص بالفصؿ في الدفكع المتعمقة بعدـ إختصاصو ،كقد
أصبح ىذا المبدأ مف المبادئ المعترؼ بيا عالميا كاألكثر شيكعا في التطبيؽ.3
كمما يمتزـ بو المحكـ قبؿ الشركع في نظر النزاع ،كمف أكائؿ ما يجب مراعاتو ك التحقؽ مف تكافر
سمطتو كالشركط البلزمة إلنجاز ميمتو ،حتى يصؿ إلى حسـ الخبلؼ بصكرة قاطعة ،كتظير أىمية
تحقؽ المحكـ مف تكافر سمطتو أنو في كثير مف األحياف يككف اإلتفاؽ عمى التحكيـ قد تـ في صكرة
بند في العقد األصمي المبرـ بيف األطراؼ ،فعندئذ عمى المحكـ أف يتحقؽ مف حصكؿ النزاع كيتحقؽ
مف أنو ذات النزاع المتفؽ فيو عمى تحكيمو ،كىذا يستتبع أف يحدد المحكـ إختصاصو في أكؿ محضر
مف محاضر جمسة اليكـ األكؿ كالتي طرحت الخصكمة فييا.4
كتظير أىمية ذلؾ في أنو قد يمثؿ أحد األطراؼ أماـ المحكـ إلنكار مثؿ ىذا اإلتفاؽ كانكار حؽ
المحكـ في اإلختصاص بيذا النزاع المعركض مف قبؿ الطرؼ اآلخر ،ليذا يككف لزاما عمى المحكـ

1د .ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص414
2د .حسني المصرم ،التحكيـ التجارم الدكلي ،مرجع سابؽ ،ص502
3

محمد صعابنة ،مسؤكلية المحكـ المدنية ،مرجع سابؽ ،ص93

4

راجع :د .أحمد أبك الكفا ،التحكيـ كالقضاء ،مرجع سابؽ ،ص ،213كراجع أيضا :عزمي عبد الفتاح ،قانكف التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص153
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البحث عف إختصاصو في ما تـ عرضو بيف يديو ،كأف يبذؿ أقصى عناية حتى يككف ناتجو صحيحا
كسميما كال يتعرض لمبطبلف.1
أف منح المحكـ سمطة التصدم لبحث مسألة إختصاصو بنظر النزاع ىك أثر لمطبيعة القضائية
لميمتو ،فطالما أف المحكـ قاض فإنو يممؾ سمطة التحقؽ مف حدكد إختصاصو كيككف مختصا ببحث
كافة الدفكع المتعمقة بعدـ إختصاصو ،كال يقصد بسمطة المحكـ في الفصؿ في إختصاصو سمطتو فقط
في التصدم لمدفكع التي تثار بشأف إختصاصو ،كانما تقع عمى عاتقو ميمة تقرير إختصاصو كمسألة
أكلية الزمة قبؿ الفصؿ في النزاع حتى لك لـ ينازعو الخصكـ فييا ،2كبالتالي ينبغي عمى المحكـ عدـ
تجاىؿ ىذا اإلنعداـ أك البطبلف كتقريره مف تمقاء نفسو ،كالحكـ بعدـ إختصاصو بنظر النزاع تكفي ار
لمشقة اإلستمرار في إجراءات طكيمة كمكمفة سيحكـ عمى نتيجتيا بالبطبلف.3

الفرع الثاني :المسؤولية المدنية لممحكم الناشئة عن اإلخالل بإلتزام تعاقدي أو إتفاقي
تستند العديد مف اإللتزامات التي تقع عمى عاتؽ المحكـ إلى العقد المبرـ بينو كبيف األطراؼ المتنازعة،
إذ يستمد المحكـ كاليتو في التحكيـ مف إتفاؽ الخصكـ عمى تحكيمو ،بإعتبار أف إرضاء طرفي
الخصكمة ىك أساس التحكيـ بما يتضمنو مف تفكيض أشخاص ليست ليـ كالية القضاء فيما شجر
بينيـ مف نزاع ،كمف ثـ فإف كالية المحكـ مقصكرة عمى ماتنصرؼ إرادة المحتكميف إلى عرضو عمى
ىيئة التحكيـ ،كيكلد العقد المبرـ بيف المحكـ كاألطراؼ المتنازعة إلتزامات عمى عاتؽ المحكـ يتعيف
القياـ بيا كتتمثؿ تمؾ اإللتزامات في ما يمي:

1

كقد أعترفت أحكاـ قانكف التحكيـ الفمسطيني لممحكـ بسمطة الفصؿ في اإلختصاص عندماقررت المادة ( )1/16صراحة لممحكـ سمطة

الفصؿ في الدفكع المتعمقة بإختصاصو حيث تنص عمى أنو ":تختص ىيئة التحكيـ في الفصؿ في األمكر التالية -1 :المسائؿ المتعمقة
باإلختصاص ،"..يقابميا نص المادة ( )21مف قانكف التحكيـ االردني ،كالمادة ( )22مف قانكف التحكيـ المصرم.
2

محمد صعابنة ،مسؤكلية المحكـ المدنية ،مرجع سابؽ ،ص94

3د .ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص414
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أوال :قيام المحكم بمباشرة الميمة التحكيمية بنفسو
بمكجب عقد المحكـ المبرـ بيف المحكـ كاألطراؼ المتنازعة يتكلى المحكـ ميمة الفصؿ في النزاع
المعركض عميو ،كال شؾ أف شخص المحكـ محؿ إعتبار المحتكميف كالتي عمى أساسيا تـ إختياره،
فالثقة في شخص المحكـ ىي مبعث اإلتفاؽ عميو كمف ثـ ال يجكز لممحكـ أف يفكض السمطة المخكلة
إليو بمكجب عقد المحكـ إلى الغير ،1فبل يممؾ المحكـ أف يتعيد لشخص آخر بالفصؿ في النزاع
بإسمو ،فكالية المحكـ مستمدة مف إتفاؽ األطراؼ عميو ،كبالتالي مف يباشر ىذه السمطة دكف إتفاؽ فإف
ما يصدر عنو مف حكـ يككف باطبل.2
ثانيا :إلتزام المحكم باإلستمرار في عممو حتى إنتياء ميمتو
أف طبيعة العقد المبرـ بيف المحكـ كاألطراؼ المتنازعة تفرض عمى المحكـ إصدار حكـ في النزاع
محؿ التحكيـ ،كال شؾ أف القياـ بيذا اإللتزاـ يقتضي اإلستمرار في عممو حتى نيايتو كذلؾ بإصدار
حكـ في المنازعة محؿ التحكيـ ،كبالتالي يعد اإلخبلؿ بيذا اإللتزاـ إخبلؿ يستكجب مسؤكلية المحكـ.3
فحيف يقبؿ المحكـ ميمتو فإنو ممزـ بالسير في العممية التحكيمية في طريؽ عادؿ كاصدار الحكـ
التحكيمي ،كيبنى عميو أف إنسحابو مف العممية التحكيمية أك رفضو المساىمة اإليجابية في إجراءات
التحكيـ عند تعدد المحكميف دكف مسكغ مشركع يكجب مسؤكليتو ،4كال شؾ أف كجكد قكاعد مف أجؿ
إستبداؿ المحكـ في حالة إنسحابو أك عزلو في حالة رفضو المساىمة في إجراءات التحكيـ يمثؿ عبلجا
مناسبا لمتخفيؼ مف األضرار التي تمحؽ باألطراؼ مف جراء إنسحاب المحكـ أك رفضو المساىمة في
إجراءات التحكيـ.5

1

حيث تصت المادة ( ) 2/12مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى أنو  ":ال يجكز لممحكـ بدكف عذر أف يتخمى عف إجراءات التحكيـ بعد قبكلو

ميمتو" ،كتتطابؽ ىذه المادة مع المادة (/15ج) مف قانكف التحكيـ اإلردني ،كذلؾ نص المادة ( )3/16مف قانكف التحكيـ المصرم.
2

د .سحر يكسؼ ،المركز القانكني لممحكـ ،مرجع سابؽ ،ص126

3

د .سحر يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص109

4

محمد صعابنو ،مسؤكلية المحكـ المدنية ،مرجع سابؽ ،ص100

5

تنص المادة ( )15عمى ما يمي -1 ":إذا إنتيت ميمة المحكـ بكفاتو أك برده أك تنحيو أك ألم سبب آخر كجب تعييف خمؼ لو بذات الطريقة

التي تـ فييا تعييف المحكـ األكؿ ،أك طبقا لئلجراءات المنصكص عمييا في المادة ( )11مف ىذا القانكف -2 .تكقؼ إجراءات التحكيـ لحيف
تعييف محكـ جديد" يقابميا المادة ( )20مف قانكف التحكيـ االردني ،كالمادة ( )21مف قانكف التحكيـ المصرم
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لكف ىذا العبلج كثير ما يؤتي ثماره عند إنسحاب المحكـ في بداية عممية التحكيـ ،كلكنو يفقد فاعميتو
إذا حصؿ بعد قطع شكط طكيؿ مف إجراءات التحكيـ ،فالمحكـ الجديد الذم حؿ محؿ المحكـ
المنسحب ممزـ بإعادة إجراءات التقاضي مف أكليا ،كما أف المحكـ الجديد سيحتاج إلى الكقت
ليستكعب تحكيما كاف المحكـ المنسحب يسير بو منذ البداية ،ليتفيـ كؿ معطياتو ،كبالتالي فإف
إنسحاب المحكـ قبؿ إنتياء عممية التحكيـ دكف أسباب معقكلة يدؿ عمى سكء تصرفو ،كيشكؿ خرقا
إللتزاـ تعاقدم كبالتالي يكجب مساءلة المحكـ مدنيا عف األضرار التي لحقت بأحد األطراؼ أك كمييما
مف جراء ذلؾ ،1كمثاؿ عمى ذلؾ أف يترؾ المحكـ عممية التحكيـ بسبب اإلختبلؼ حكؿ األتعاب
كالمصركفات ،أك إختبلؼ في كجيات النظر مع المحكميف اآلخريف ،أك تعمد األضرار بأحد األطراؼ
أك إحتجاجا عمى عدـ إستجابة األطراؼ لما يراه ىك مبلئما ،فإف ىذا يعد تعسفا في استعماؿ حقو،
كامتناع عمى نحك غيرمشركع عف إصدار الحكـ يستكجب مساءلتو ،فضبل عف حرمانو مف أتعابو أك
ما بقى لو منيا ،فيذه األتعاب ال تستحؽ لو إال نظير إتمامو ميمتو كمالـ يتميا فبل حؽ لو في
األتعاب.2
ثالثا :إلتزام المحكم بإصدار الحكم خالل األجل المتفق عميو
يمتزـ المحكـ بتنفيذ إلتزامو في إصدار الحكـ في الميعاد المحدد في إتفاؽ التحكيـ أك بنص القانكف في
حالة عدـ اإلتفاؽ ،كال شؾ أف تحديد ميمة إصدار الحكـ التحكيمي يتفؽ مع أىـ خصائص التحكيـ
كتميزه كىي سرعة البت في النزاع ،كذلؾ أف الخصكـ لـ يمجؤكا إلى التحكيـ إال ىركبان مف بطء
إجراءات الت قاضي كتعقيداتو ،باإلضافة إلى تراكـ القضايا أماـ القضاء العادم عمى عكس التحكيـ
الذم يتـ اإلتفاؽ عمى ميعاد محدد لمحكـ كانياء النزاع.3

1

د .محمكد بريرل ،التحكيـ التجارم الدكلي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة الثانية ،1999 ،ص178

2د .ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص423
3

لذلؾ نصت المادة ( )38مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى ما يمي -1 ":أ)عمى ىيئة التحكيـ إصدار القرار المنيي لمخصكمة خبلؿ الميعاد

الذم اتفؽ عميو الطرفاف .ب) ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى خبلؼ ذلؾ يجب أف يصدر القرار خبلؿ إثني عشر شي ار مف تاريخ بدء إجراءات
التحكيـ ،كفي جميع األحكاؿ يجكز أف تقرر ىيئة التحكيـ مد الميعاد لمدة ال تزيد عمى ستة أشير -2 .إذا لـ يصدر قرار التحكيـ خبلؿ الميعاد
المشار إليو فب الفقرة ( ) 1أعبله جاز الم مف طرفي التحكيـ أف يطمب مف المحكمة المختصة أف تصدر أم ار لتحديد ميعاد إضافي أك إلنياء
إجراءات التحكيـ ،كيككف ألم مف الطرفيف عندئذ رفع دعكل إلى المحكمة المختصة – .تصدر ىيئة التحكيـ قرارىا الفاصؿ في مكضكع النزاع
خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ حجز القية لمحكـ ،كيجكز لمييئة تمديد ىذه المدة إذا دعت الضركرة إلى ذلؾ -4 .يصدر قرار التحكيـ باالجماع
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يتعيف عمى المحكـ القياـ بالميمة المككمة إليو بإصدار حكـ منييا لمخصكمة كميا خبلؿ األجؿ الذم
إتفؽ عميو الطرفاف ،كفي حالة عدـ قياـ الطرفيف بتحديد أجؿ معيف يتعيف أف يصدر الحكـ خبلؿ
األجؿ القانكني كىك اثنا عشر شي انر ،كيتـ إحتساب األجؿ مف تاريخ بدء إجراءات التحكيـ ،كيممؾ طرفا
الخصكـ مد األجؿ أك قد يككف االتفاؽ عمى المد صريحا كقد يستفاد ضمنيان مف حضكر الطرفيف أماـ
ىيئة التحكيـ كالمن اقشة في الخصكمة محؿ النزاع بعد الميعاد عمى أال تزيد فترة المدة عف ستة أشير
ما لـ يتفؽ عمى غير ذلؾ ،1فإف لـ يصدر القرار خبلؿ ىذه المدة أعطي لممحكمة المختصة حؽ
التدخؿ كطمب أم مف األطراؼ لتقرر إما إعطاء الييئة ميعادا إضافيا لمفصؿ في المكضكع أك
إلصدار قرار إنياء إجراءات التحكيـ ،فإف قررت الييئة إنياء إجراءات التحكيـ يككف ألم طرؼ حؽ
المجكء إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع

2

كبالتالي إذا صدر حكـ التحكيـ بعد إنتياء الميمة المحددة إتفاقا أك قانكنا لصدكره فإنو يككف قد صدر
بعد إنتياء كالية المحكـ بالنزاع ،كبالتالي يجكز ألم مف الطرفيف كعادة ما يككف الطرؼ الذم صدر
ضده الحكـ رفع دعكل بطبلنو ،حيث يستمد المحكـ كاليتو مف ذلؾ اإلتفاؽ الذم حدد مدة ىذه الكالية
أك ترؾ تحديدىا لنص القانكف ،حيث يعتبر النص القانكني المحدد لميمة صدكر الحكـ مكمبل إلرادة
الطرفيف ،3كتثبت مسؤكلية المحكـ بإنتياء الميعاد دكف إصدار الحكـ ،كال تجدم المكافقة عمى مد
الميعاد بعد إنتيائو كبتاخر المحكـ في إصدار الحكـ يفترض تحقيؽ الضرر ،كتترتب مسؤكلية المحكـ
دكف حاجة إلثبات خطأ المحكـ ،إذ تقع عمى عاتؽ المحكـ اإلستيثاؽ مف عدـ إنتياء الميعاد قبؿ
إصدار الحكـ كتنبيو األطراؼ إلى مراعاة البرنامج الزمني المتفؽ عميو ،كطمب مد الميعاد كأثارة ىذه
المسألة في مرحمة مبكرة ،كالتحقؽ مف مكافقة األطراؼ عمى مد ميعاد التحكيـ صراحة أك ضمنا،
كاإلمتناع عف اإلستمرار في اإلجراءات إذا فشؿ في مد الميعاد ،كبالتالي تقرر مساءلة المحكـ عف
التعكيضات نتيجة لتأخر المحكـ في إصدار الحكـ.4

أك األكثرية اآلراء بعد المداكلة إذا كانت ىيئة التحكيـ مشكمة مف أكثر مف محكـ كاحد ،أك بقرار مف المرجح عند تعذر الحصكؿ عمى
االكثرية ".كيقابميا نص المادة ( )37مف قانكف التحكيـ االردني ،كالمادة ( )45مف قانكف التحكيـ المصرم.
1د .سحر يكسؼ ،المركز القانكني لممحكـ ،مرجع سابؽ ،ص127
2

أ .ناظـ عكيضة ،شرح قانكف التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص132

3د .حسني المصرم ،التحكيـ التجارم الدكلي ،مرجع سابؽ ،ص491
 4د.ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص411
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رابعا :إلتزام المحكم في المحافظة عمى أسرار الخصوم
ال شؾ أف التحكيـ ،كآلية خاصة لفض المنازعات لو إيجابيات كمزايا متعددة ،منيا ما يتعمؽ بمصمحة
خاصة ،كىي مصمحة الخصكـ ،كالفصؿ السريع في النزاع المطركح عمى ىيئة التحكيـ ،كمراعاة
الخبرة كالتخصص كالمحافظة عمى أسرارىـ  ،كمنيا ما يتعمؽ بمصمحة عامة كىي مصمحة الدكلة في
تخفيؼ العبء عمى كاىؿ محاكميا بسبب تكدس القضايا أماميا.1
كيقصد بإلتزاـ المحكـ بالسرية اإلبقاء عمى كؿ ما يتعمؽ باألطراؼ أك بمكضكع النزاع بعيدا عف النشر
اك اإلفصاح عنو لمغير ،كىذا اإللتزاـ يمتد لما بعد صدكر الحكـ كيشمؿ كؿ ما يتعمؽ بالنزاع كأطرافو،
كيمتد اإللتزاـ بالسرية إلى كافة المكاتبات كالمناقشات كالمرافعات كالحكـ ،كأيضا كؿ ما يطالبو
الخصكـ باإلحتفاظ بسريتو كلك لـ يكف كذلؾ بطبيعتو ،غير أف ىذا اإللتزاـ ليس مطمقا كال يتعمؽ
بالنظاـ العاـ ،فيمكف لؤلطراؼ اإلتفاؽ عمى إعفاء المحكـ منو.2
ككذلؾ تتسـ إجراءات التحكيـ بإنيا سرية إال عمى أطراؼ النزاع كممثمييـ ،بحيث يمكف القكؿ أف مثؿ
ىذه السرية تعتبر مف األعراؼ التحكيمية التي يجب مراعاتيا ،كاذا كانت الدكلة تجيز التحكيـ فذلؾ
بقصد التيسير عمى الخصكـ ،كلكي يفصؿ في النزاع ىيئة فنية أك دكلية أك لتفادم عمنية جمسات
القضاء كاجراءتو الطكيمة مع تكفير الكقت كالجيد في كؿ األحكاؿ.3
كما تعتبر السرية أم ار بالغ األىمية مف الناحية االقتصادية؛ ألف األمر يتعمؽ بأسرار مينية أك
إقتصادية قد يترتب عمى عمنيتيا اإلضرار بمصالح األطراؼ ,كاإلضرار بمصالح الدكلة خاصة مف
المشاريع ك اإلستثمارات اإلقتصادية الكبيرة.4
ك قد يبدك لمكىمة األكلى كجكد تعارض بيف اإللتزاـ المحكـ باإلفصاح ك بيف إلتزامو بالسرية  ,إال أف
النظرة المتأتية تنبأ عف أف إلتزاـ المحكـ بالسرية يكجو صكب الغير فبل يفصح عف أسرار الخصـ
لخصمو اآلخر اك لمغير ,أما إلتزاـ المحكـ باإلفصاح فيكجو صكب األطراؼ ك يتحدد بعبلقة المحكـ
1د.محمكد التحيكم ،أركاف االتفاؽ عمى التحكيـ -كشركط صحتو ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،االسكندرية ،1998 ،ص13
2د.ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص161
3د.احمد ابك الكفا ،عقد التحكيـ كاجراءاتو ،دار المطبكعات الجامعية ،االسكندرية ،2007 ،ص16
4أ.كرـ النجار ،المركزالقانكني لممحكـ ،مرجع سابؽ ،ص18
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ذاتو باألطراؼ ,كيجمع بيف ىذيف اإللتزاميف كجكد الجانب األخبلقي ,فيمتزـ المحكـ بالسرية كأيضا
باإلفصاح إحتراما لثقة الخصكـ فيو ,كأيضا إحت ارما لمينتو ك مقتضياتيا فطبيعة ميمة المحكـ تتيح لو
الكقكؼ عمى كثير مف أسرار الخصكـ ,كما يدفعيـ إلى المجكء إلى التحكيـ ىك تفادم عمنية القضاء،1
ك ميزة السرية ليست مقصكرة عمى التحكيـ التجارم الدكلي كانما أيضا التحكيـ التجارم الداخمي,
كتحقيقا لمسرية تتفؽ نصكص قكانيف التحكيـ الحديثة في حظر نشر الق اررات التحكيمية أك أجزاء منيا
دكف مكافقة أطرافيا أك المحكمة المختصة ،كنصت المادة( )41مف قانكف التحكيـ الفمسطيني عمى ما
يمي ":بما ال يتعارض مع أحكاـ القانكف ال يجكز نشر قرار التحكيـ أك أجزاء منو إال بمكافقة أطراؼ
التحكيـ أك المحكمة المختصة".2
كبالتالي أف المحافظة عمى سرية جميع األمكر ذات العبلقة بيف المحكـ كالخصكـ تعد في حكـ الشرط
الضمني في العقد المبرـ بيف المحكـ كالخصكـ ،فالخصكـ ال ينتظركف مف المحكـ أف يمنحيـ مقدرتو
الفنية فقط ،بؿ ينتظركف منو أيضا أف يحرص عمى إحتراـ سرية الكقائع كالمعمكمات التي تصؿ إلى
عممو في أثناء مباشرتو ألعباء ميمتو

3

كعمى ذلؾ ,فإف ىذا اإللتزاـ الكاقع عمى عاتؽ المحكـ ال يقتصر عمى ككنو إلتزاما إتفاقيا فقط ك لكنو
يعد مف اإللتزامات العامة التي ترتبط بميمة المحكـ ,كال شؾ أف إخبلؿ المحكـ بيذا اإللتزاـ يستكجب
مسؤكلية المحكـ طبقا لقكاعد المسؤكلية العقدية؛ ألف عقد التحكيـ الذم أبرمو المحكـ مع األطراؼ
المحتكمة يكجب عميو المحافظة عمى سرية التحكيـ كبالتالي عدـ إحترامو ليذا اإللتزاـ يستكجب
مسؤكليتو عف ذلؾ.4
باإلضافة لما تقدـ ،أنو يعتبر إفشاء المحكـ ألم معمكمة قد حصمعمييا مف خبلؿ نظره ليذا النزاع
يعتبر مخبل بمبدأ السرية ،كأف يمارس نشاطا تجاريا كينافسنفس نكع النشاط التجارم المتنازع عميو
عمى إعتبار أنو يحقؽ أرباحا مجزية ،فيك بذلؾ يعتبر مخبل بمبدأ السرية.
خامسا :إلتزاـ المحكـ بما كرد في إتفاؽ التحكيـ كعقد المحكـ
1د.ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص161
2يقابميا المادة (/42ب) مف قانكف التحكيـ االردني ،ككذلؾ نص المادة ( )2/44مف قانكف التحكيـ المصرم.
3

محمد صعابنة ،مسؤكاية المحكـ المدنية ،مرجع سابؽ ،ص110

4د.سحر يكسؼ ،المركز القانكني لممحكـ ،مرجع سابؽ ،ص131
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يتقيد المحكـ بالمسائؿ الكاردة في إتفاؽ التحكيـ فبل يتطرؽ إلى غيرىا ،كانما يمتزـ بعناصر النزاع
المحددة في اإلتفاؽ ،كبالتالي إذا كاف اإلتفاؽ عمى التحكيـ في شأف النزاع حكؿ عقد معيف فانو ال
يمتد الى عقد آخر كلك كاف مرتبطا بو كبيف نفس الخصكـ ،فإذا كاف ىذا اإلرتباط ال يقبؿ التجزئو كاف
نظر الدعكييف مف إختصاص المحاكـ ،فميمة المحكـ تحدد بمكجب إتفاؽ التحكيـ كيتقيد بمكضكع
النزاع الذم يتحدد في ضكء إدعاءات األطراؼ ،كعمى ذلؾ ال يمتد نطاؽ التحكيـ إلى عقد آخر لـ
تنصرؼ إرادة الطرفيف إلى فضو عف طريؽ التحكيـ أك إلى إتفاؽ آلحؽ ،1ككؿ إتفاؽ تحكيـ يجب أف
يتضمف أسماء أطرافو كمكضكع النزاع المعركض عمى التحكيـ كجممة مف األمكر التي أرتضاىا
أطراؼ النزاع كالتي يجب عمى ىيئة التحكيـ مراعاتيا كتطبيقيا ،فإذا خرجت الييئة عف ذلؾ ك/أك عف
مكضكع النزاع أك أصدرت حكما أك ق ار ار بحؽ شخص غير مختصـ في النزاع فإف قرارىا يككف
معرضا لمفسخ مف قبؿ القضاء.2
أما إذا كاف إتفاؽ التحكيـ في صكرة شرط التحكيـ يحدد المكضكعات التي يمكف أف يثكر حكليا النزاع
كالتي يجرم التحكيـ بشأنيا ،فإنو ال يخضع لو أم نزاع يتعمؽ بمكضكع آخر ،كليذا إذا إتفؽ الطرفاف
عمى خضكع ما يتعمؽ بتنفيذ أحد اإللتزامات لمتحكيـ فبل يخضع لو ما يتعمؽ بتنفيذ إلتزاـ آخر ،كاذا
حدث اإلتفاؽ في صكرة مشارطة فإنيا تنصب عمى نزاع أك منازعات حدثت بالفعؿ ،كال يصح التحكيـ
إال فيما تتضمنو المشارطة عمى كجو معيف مف منازعات ،كال يجكز أف يقضي المحكمكف في منازعو
خارج حدكد اإلتفاؽ.3
إذا يعد المحكـ متجاك از حدكد ميمتو إذا حكـ بما لـ يطمبو الخصكـ ،أك إذا تصرؼ عمى نحك ما كاف
يجب عميو إتيانو ،أك أمتنع عف تصرؼ كاف يجب عميو القياـ بو ،كأيضا عند ممارسة حؽ محظكر
عميو  ،كيبطؿ حكـ التحكيـ إذا تجاكز حدكد ميمتو كتثكر مسؤكلية المحكـ عف تجاكز حدكد ميمتو
كلك لـ يمحؽ الخصكـ ضرر إذ أف الضرر مفترض لمجرد مخالفة المحكـ إلتفاؽ األطراؼ أك إستبعاد
القانكف الكاجب التطبيؽ أك عندما يحكـ كفقا لمقتضى العدالة عندما يككف ممزما بالفصؿ طبقا
لمقانكف.4
1د .سحر يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص171
2أ .ناظـ عكيضة ،شرح قانكف التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص157
3د .فتحي كالي ،قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص587
4د .ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ك حدكد سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص414
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كاذا أبطؿ حكـ التحكيـ لتجاكزه حدكد صبلحيتو فإف البطبلف يقتصر عمى الطمبات التي تجاكز فييا
المحكـ ميمتو ،كيككف صحيحا فيما ىك داخؿ في ميمتو ،كىذا البطبلف ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ يجب
أف يتمسؾ بو الخصكـ.1
كلمباحثة رأم في ذلؾ ،بأنو تكمف فائدة إتفاؽ التحكيـ في أنو يرسـ لممحكـ الخطى التي يسير عمييا
بحيث ال يحيد عنو ،كدائما ما يشتمؿ إتفاؽ التحكيـ عمى المسائؿ التي يجب عمى المحكـ الفصؿ
فييا ،كبيذا ال يتطرؽ المحكـ إلى المسائؿ األخرل غير المحددة في اإلتفاؽ ،كال يتطرؽ إلى عقد آخر
بيف األطراؼ مرتبط بذات النزاع ،كما داـ األطراؼ لـ تطرحو مف ضمف المسائؿ المعركضة لمفصؿ
فييا منذ بداية النزاع ،كبالطبع تحدد ميمة المحكـ عمى ضكء إدعاءات األطراؼ كطمباتيـ دكف
الخركج عمييا ،كعند تجاكز المحكـ حدكد المسائؿ المتفؽ عمييا فإف المشرع قرر جزاء لذلؾ كىك
إمكانية رفع دعكل بطبلف حكـ تحكيـ ،كىذا ما نصت عميو المادة ( )5/43مف قانكف التحكيـ
الفمسطيني عمى أنو ":يجكز ألم طرؼ مف أطراؼ التحكيـ الطعف في قرار التحكيـ لدل المحكمة
المختصة بناء عمى أحد األسباب التالية -5...إساءة السمكؾ مف قبؿ ىيئة التحكيـ أك مخالفتيا لما
أتفؽ عميو األطراؼ مف تطبيؽ قكاعد قانكنية عمى مكضكع النزاع أك خركجيا عف إتفاؽ التحكيـ أك
مكضكعيا"..

2

المطمب الثاني :حصانة المحكم حيال تصرفاتو
بينا في المطمب األكؿ مف ىذا المبحث مجمكعة مف اإللتزامات كالقيكد التي تفرض عمى المحكـ سكاء
أكانت بمكجب القانكف أك العقد ،كاإلخبلؿ بيا يؤدم إلى ترتب المسؤكلية عمى المحكـ عف األخطاء
التي يرتكبيا أثناء أداء ميمتو التحكيمية ،ككما ىك معمكـ بأف المحكـ يقكـ بميمة قضائية ،فيؿ يمكف
القكؿ بأف لو الحصانة المقررة لمقاضي أـ ال حياؿ تصرفاتو؟ لمعرفة ذلؾ ال بد مف التعرض لحصانة

1

د .نجيب الجبمي ،التحكيـ في القكانيف العربية"دراسة مقارنة ف ي الفقو االسبلمي كاالنظمة الكضعية" ،المكتب الجامعي الحديث ،صنعاء،

 ،2006ص506
2

يقابميا المادة ( )6/49مف قانكف التحكيـ االردني ،كالمادة (/53ك) مف قانكف التحكيـ المصرم
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القاضي كمعرفة أحكاميا ،ككيؼ يمكف لممحكـ اإلستفاده مف مثؿ ىذه الحصانة ،كىؿ يسمح المشرع لو
بمثؿ ىذه الحصانة؟
الفرع األول :الحصانة القضائية المقررة لمقضاة
مما ال يخفى أف القاضي عضك مف أعضاء المجتمع المدني كيعيش حياتو الطبيعية كفرد عادم بيف
الناس ،كلو تصرفاتو كنشاطاتو كمعامبلتو ،كيبرـ ما يحتاج مف عقكد تخص مصمحتو الشخصية،
كيمارس حياتو بصكرة طبيعية ،كقد ينتج عف ىذه التصرفات بعض األخطاء سكاء بقصد أك بدكف
قصد حياؿ اآلخريف مف كقع عميو الضرر ،كفي ىذه الحالة يتساكل المركز القانكني لمقاضي مع أم
فرد آخر في المجتمع ،كأما عمى الصعيد اآلخر يمارس نشاطو الخاص بعممو كقاضي كيقكـ بمياـ
الكظيفة القضائية بناء عمى ما ىك محدد مف القانكف مسبقا ،إال أف القاضي قد يرتكب خطأ يخص
عممو القضائي مما يسبب ضر ار لمخصكـ ،فعمى أم مدل يككف مسؤكال عف ىذا الخطأ القضائي؟
األمر الذم يثير مسألة حصانتو مف المسؤكلية.
أوال :معنى وأىمية الحصانة القضائية
ال يسأؿ القاضي في الشريعة اإلسبلمية عف خطأه ،فالقاعدة أف القاضي مجتيد فإذا أصاب فمو أجراف
كاذا أخطأ لو أجر كاحد ،كعدـ مسؤكلية القاضي مشركطة بأف يككف الخطأ غير متعمد ،1كيقصد بمبدأ
الحصانة تحديد المسؤكلية ،أم أف الحصانة القضائية تحدد المسؤكلية المدنية لمقاضي تجاه األخطاء
التي تصدر عنو أثناء عممو أك بسبب قيامو بكظيفتو القضائية ،2كيقكـ مبدأ الحصانة القضائية عمى
إعفاء القاضي مف المسؤكلية المدنية أك تحديدىا بخصكص األخطاء التي يرتكبيا في أثناء أكبسبب
ممارستو لكظيفة القضائية ،كتكمف الحكمة مف الحصانة القضائية مف المسؤكلية المدنية في تكفير

1

أما إذا كاف الخطأ غير متعمد كفي حؽ مف حقكؽ اهلل كحد الزنا كشرب الخمر ،يبطؿ القضاء في بيت ماؿ المسمميف إذا كاف الحكـ نفذ ،كاذا

كاف الخطأ غير متعمد كفي حؽ مف حقكؽ العباد كنفذ الحكـ ككاف بسبب تدليس مف المدعي كاف الضماف في ماؿ المقضي لو ،كاذا كاف خطأ
القاضي في اإلجتياد فبل يبطؿ قضاء كال ضماف ،أما إذا كاف القاضي تعمد الخطأ كالجكر فإنو يككف ممزما بالضماف في مالو كيعزر كيعزؿ
مف القضاء .راجع :د .فاركؽ الكيبلني ،استقبلؿ القضاء ،المركز العربي لممطبكعات-دار المؤلؼ ،بيركت ،1999 ،ص134
2

د .ىدل عبد الرحمف ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ ،مرجع سابؽ ،ص392
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الطمأنينة لمقضاة في آداء كاجباتيـ ،كأحاطتيـ بسياج كاؼ مف الحماية يجعميـ في مأمف مف كيد
العابثيف الذيف يحاكلكف النيؿ مف كرامتيـ كىيبتيـ برفع دعاكم كيدية لمجرد التشيير بيـ.1
إذا ،القضاة كبشر عرضة كغيرىـ إلرتكاب أخطاء تمزميـ بالتعكيض تجاه مف أصابو الضرر تطبيقا
لمقكاعد العامة في المسؤكلية المدنية ،فمك طبقت ىذه القكاعد بإطبلؽ عمى القاضي في عبلقتو
بالخصكـ لتعرض لكثير مف دعاكم التعكيض التي يرفعيا عميو ،فبل شؾ أف كثي ار مف المحككـ عمييـ
يعتقدكف أنيـ ضحايا ألخطاء القضاة ،كلك ترؾ القاضي تحت تيديد دعاكل التعكيض ،فإنو لف يشعر
باإلستقبلؿ عند إصدار أحكامو كما أنو سينشغؿ بالدفاع عف آداء كاجبو مما يؤدم إلى تعطيؿ مرفؽ
القضاء.2
كلمباحثة إضافة في ىذه الجزيئية ،فضبل عف ذلؾ إف تطبيؽ القكاعد العامة لممسؤكلية إىدار لحكـ
القاضي كتجريح لو كاخبلؿ بحجيتو؛ ألف رفع دعكل المسؤكلية عمى القاضي يمس حجية الشيء
المقضي بو ،كليذا ال يسمح القانكف ببحث مسؤكلية القاضي إال في حاالت معينة ،كاضافة إلى ذلؾ
فإف تطبيؽ القكاعد العامة في مسؤكلية القاضي يؤدم إلى اإلخبلؿ بما يسير عميو العمؿ القضائي؛
ألنو يؤدم إلى تحكيؿ القاضي أقؿ درجة بالنظر في تقدير عمؿ قاض أعمى منو مرتبة فميس مف
العدالة أف يعامؿ القاضي كما يعامؿ أم مكظؼ إدارم كتطبؽ عميو قكاعد المسؤكلية التي تطبؽ عمى
المكظفيف.
ثانيا :نطاق الحصانة القضائية لمقاضي
القاضي فرد مف آحاد الناس ليس معصكما مف الخطأ يصدر منو عمدا أك سيكا ،كقد يسأؿ القاضي
عف ىذا الخطأ أيا كاف ،سكاء صدر أثناء ممارستو حياتو العادية ،أك أثناء أداء كظيفتو ،فيك مسؤكؿ
عف إرتباطاتو الشخصية مع اآلخريف مف إتفاقات كعقكد كمعامبلت تخصو ،كمسؤكؿ كذلؾ عف كؿ
خطأ ناتج عف ىذه الممارسة التي تخرج عف دائرة كظيفتو أك عممو القضائي ،كىنا يعامؿ القاضي
معاممة الشخص العادم كال حصانة لو إذا أخؿ القاضي بإلتزاـ عقدم يجكز مقاضاتو ليذا السبب كفقا

1

محمد صعابنة ،مسؤكلية المحكـ المدنية ،مرجع سابؽ ،ص165

2

د .عاشكر مبركؾ ،الكسيط في قانكف القضاء المصرم (دراسة مقارنة بالشريعة اإلسبلمية) ،مكتبة الجبلء الجديدة ،المنصكرة ،الطبعة الثانية،

 ،2000ص163
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القكاعد العامة ،كاذا أرتكب خطأ يجكز رفع دعكل تعكيض مف الغير ضده كفقا لمقكاعد العامة ،1أما
عمى الكجو المقابؿ يتعذر عمينا تطبيؽ قكاعد المسؤكلية اإلدارية عمى القاضي؛ ألف دكر القاضي
يختمؼ عف دكر المكظؼ اإلدارم ،فاألخير يتدخؿ في سير المرافؽ العامة أما القاضي فمكقفو مكقؼ
سمبي إذ يتكلى الخصكـ الدعكل.2
كالقاضي كذلؾ مسؤكؿ عف تصرفاتو المتعمقة بجناية ،فإذا صدر مف القاضي عمؿ يعد جريمة ينبغي
تكجيو المساءلة الجنائية لو كفقا لمبدأ المساكاة أماـ القانكف ،كيعامؿ بذات المعاممة بالنظر إلى طبيعة
مركز الفرد أك كظيفتو ،كمع ذلؾ فإف المشرع قد يخرج عمى قاعدة المساكاة في المعاممة أماـ القانكف
الجنائي إذا كاف الجاني أك مرتكب الفعؿ قاضيا ،كىذا الخركج يراعى فيو نكع الجريمة كطبيعتيا كمدل
إتصاليا بعمؿ القاضي الكظيفي ،كىذا الخركج ليس تقرير إمتياز لرجاؿ القضاء ،كانما القصد منو في
الدرجة األكلى المحافظة عمى ىيبة القضاء ككرامتو مما يتطمب الحيمكلة دكف التنكيؿ بالقضاة أك
التشيير بيـ.3
يتمتع القضاة بحصانة ضد اإلجراءات التتأديبية منعا مف تطاكؿ الخصكـ إلييـ بالشكاكم الكيدية كمنعا
لمسمطة التنفيذية مف إتخاذ اإلجراءات التعسفية ضدىـ ،تمكينا ليـ مف تحقيؽ رسالتيـ في آداءالعدالة
بحياد كاستقبلؿ ،ككجكد ىذه الحصانة ال يعني عدـ جكاز محاكمة القاضي تأديبيا عمى أفعاؿ التقصير
كاألىماؿ التي يرتكبيا كانما يعني إحاطة القاضي بالضمانات البلزمة التي تمنع الكيد لو كالنيؿ منو
بسبب أحكامو كحماية إلستقبللو كحرصا عمى منعتو كحياده ،كحفاظا عمى صرح القضاء مف إفتراء
الخصكـ كمكائدىـ.4

1راجع :د .فاركؽ الكيبلني ،استقبلؿ القضار ،مرجع سابؽ،ص 344كراجع أيضا :د .صبلح الديف الناىي ،مبادئ التنظيـ القضائي كالتقاضي
كالمرافعات ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،1996 ،ص36
2

راجع :د .عمي حسف ،رد كمخاصمة أعضاء الييئات القضائية ،دار الفكر الجامعي ،األسكندرية ،2003 ،ص20

3

د .مصطفى عياد ،األصكؿ في التنظيـ القضائي كالمحاكمات المدنية كالتجارية ،كمية الشريعة كالقانكف جامعة األزىر ،الطبعة الثانية،

 ،1998ص148
4

د .فاركؽ الكيبلني ،استقبلؿ القضار ،مرجع سابؽ،ص359
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كاضافة إلى ذلؾ يسأؿ القاضي عف تصرفاتو أثناء تأديتو عممو عف األعماؿ المادية حتى كلك كانت
مرتبطة بطبيعة كظيفتو أك حدثت أثناء تأديتو لعممو فينا يخضع لمقكاعد العامة ،مثاؿ ذلؾ أف يصدـ
شخصا بسيارتو كىك ذاىب إلى مكقع لممعاينة فينا تطبؽ عميو القكاعد العامة.1
مما سبؽ يمكف القكؿ ،بأنو ال يمكف إطبلؽ عدـ مسؤكلية القاضي ،ألف ىذا قد يؤدم بو إلى عدـ
الحيطة كالحذر مف إصدار أحكاـ ما داـ يعمـ أنو بمنجاة مف كؿ تعقيب عف خطأ قد يقع فيو ،كفي
الكجو المقابؿ اليمكف مساءلة القاضي عف خطئو في جميع األحكاؿ ،ألف ىذا يجعؿ القاضي مترددا
عف الفصؿ في الدعاكل خشية المسؤكلية فضبل عف انشغالو بالدفاع عف تصرفاتيـ بدال مف التفرغ
لعممو ،ليذا ال بد مف جعؿ نطاؽ الحصانة معينا كمحددا حتى يقكـ القاضي بميمتو ،كىنا يفرض
السؤاؿ نفسو كيؼ تتـ مساءلة القاضي عف أخطائو الكظيفية؟
لقد اتجيت التشريعات إلى كضع نظاـ خاص يكفؿ حماية القاضي مف دعاكم الخصكـ ،كيسمح في
نفس الكقت بمساءلة القاضي مدنيا ،كىذا النظاـ ىك مخاصمة القضاة.2
كالمخاصمة تعني مساءلة القاضي بقصد مطالبتو بتعكيض الضرر الناشئ عف حكمو أك اإلجراء
الذم قاـ بو إذا كاف قد شابو غش أك غدر أك تدليس أك خطأ ميني جسيـ 3عمى نحك ما سنذكره
تفصيبل في الفقرات التالية .فدعكل مخاصمة القاضي أك دعكل التعكيض التي يرفعيا الخصـ
المضركر عمى القاضي لسبب مف األسباب التي نص عمييا القانكف ،ىي نظاـ خاص لمساءلة القضاة
مدنيا عف أعماليـ الكظيفية ،فالمشرع حرص عمى أف يييئ لمقاضي جك صالح يكفؿ لو العمؿ في
إطمئناف حتى ال يتردد في التصرؼ كالحكـ كيؤدم رسالتو عمى خير كجو ،لذلؾ لـ يتركو كباقي
مكظفي الدكلة ليككف مسؤكال مسؤكلية مدنية عف أم خطأ يرتكبو أثناء تأديتو لكظيفتو ،بؿ قصر ىذه
المسؤكلية عمى حالة إخبلؿ القاضي بكاجبو إخبلال جسيما ،كأحاطو في ىذه الحالة بضمانات حتى ال
تتخذ مقاضاتو كسيمة لمتشيير بو ،4فدعكل مسؤكلية القضاة ىي دعكل مسؤكلية مدنية مف نكع خاص
كنظاـ قانكني ييدؼ إلى التكفيؽ بيف مبدأ حصكؿ الخصـ المتضرر عمى حقو في التعكيض نتيجة
1

راجع :د .فتحي كالي ،الكسيط قانكف القضاء المدني ،دار النيضة العربية ،2001 ،ص170

2

د .عاشكر مبركؾ ،الكسيط في قانكف الضاء المصرم ،مرجع سابؽ ،ص163

3

د .عمي حسف ،رد كمخاصنة أعضاء الييئات القضائية ،مرجع سابؽ ،ص23

4

د .عثماف التكركرم ،الكجيز في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ( )3لسنة  ،2001الجزء األكؿ ،2002 ،ص53
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الضرر الذم لحؽ بو مف الخطأ القضائي ،كبيف ضماف كرامة القاضي كسمك كظيفتو كعدـ التشيير بو
كذلؾ بإحاطتو بالضمانات القكية التي تمنع الدعاكم الكيدية ضده ،1كقد أخذ التشريع الفمسطيني بيذا
األسمكب باإلضافة إلى التشريع المصرم أما االردني لـ يتضمف نصا يقرر ىذه المسؤكلية ،2كأىـ ما
في نظاـ المخاصمة أف الخطأ الصادر مف القاضي ال يخرج عف الحاالت التي نص عمييا المشرع
الفمسطيني كىي عمى النحك التالي:
الحالة األولى :إذا وقع من القاضي في عممو غش أو تدليس أو خطأ ميني جسيم ال يمكن تداركو
يقصد بالغش كالتدليس 3اإلنحراؼ الذم يرتكبو القاضي أثناء أداء كظيفتو بسكء نية ،إما محاباة ألحد
الخصكـ أك نكاية بخصـ أك تحقيقا لمصمحة شخصية لمقاضي ،كالتغيير في كقائع الدعكل ،أك تحريؼ
أقكاؿ الخصكـ أك كصؼ مستند في الدعكل عمى غير حقيقتو لخداع باقي أعضاء المحكمة ،إذ إف
الخطأ المقصكد ىك بحد ذاتو دليؿ عمى قصد اإلضرار كسكء النية ،كالتمييز بيف الغش كالتدليس يقكـ
عمى أساس أف الغش يتـ بإستعماؿ الحيمة كالخداع فيك أشد خطكرة مف التدليس.

4

أما الخطأ الميني الجسيـ فيك الخطأ الفاحش الذم يرتكبو القاضي لكقكعو في غمط فادح ما كاف يجب
أف يقع فيو القاضي الذم ييتـ إىتماما عاديا بعممو كالجيؿ بالمبادئ األساسية لمقانكف ،أك بالكقائع
1

د .عباس العبكدم ،شرح أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية المعدؿ بالقانكف رقـ ( )14لسنة  2001كالقانكف رقـ ( )26لسنة 2002

(دراسة مقارنة كمعززة بالتطبيقات القضائية لمحكمة التمييز االردنية) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،2006 ،ص71
2

نصت المادة ( )153مف قانكف أصكؿ الماكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة  2001عمى ما يمي ":تجكز مخاصمة القضاة

كأعضاء النيابة العامة في الحالتيف االتيتيف -1 :إذا كقع مف القاضي أك عضك النيابة العامة في عمميـ غش أك تدليس أك خطأ ميني جسيـ
ال يمكف تداركو -2 .في األحكاؿ األخرل التي يقضي فييا القانكف بمسؤكلية القاضي كالحكـ عميو بالتعكيضات ،".كيقابميا المادة ( )464مف
قانكف المرافعات المصرم المدنية كالتجارية المصرم ،أما في القانكف األردني فإنو لـ ينص عمى حاالت كاجراءات مخاصمة القضاة مكتفيا
بخضكع القاضي لمقكاعد العامة لممسشؤكلية المدنية عقديا كتقصيريا.
3

كقد أضافة قانكف المرافعات المصرية في نص المادة ( )1/494الغدر كيقصد بو إنحراؼ القاضي أك عضك النيابة بقبكؿ أك األمر بقبكؿ

منفعة مالية لنفسو أك لغيره ال يستحقيا ،أك ىك إرتكاب جريمة الغدر كىي تتحقؽ بأف يطمب رسكما أك غرامات ليست مستحقة أك تزيد عمى
المستحؽ مع عممو بذلؾ ،كالغش كالتدليس كالغدر يجمعيما جامع كاحد كىك انيا تصدر عف سكء نية ،كأف النص عمى الغدر في ىذا القانكف ال
ضركرة لو الف اليدؼ مف المعاقبة عميو ىك مكاجية ما كاف يأمر بو القاضي مف رسكـ يتقاضاىا لنفسو زيادة عما مقرر ،بينما لـ يعد جائ از في
الكقت الحالي لمقاضي أف يحصؿ مف الخصكـ أية رسكـ لنفسو فيك يتقاضى مرتبو مف الدكلة كالرسكـ تككف إيراد لمخزينة كليس لمقاضي .راجع:
د.عمي حسف ،رد كمخاصمة أعضاء الييئات القضائية ،مرجع سابؽ ،ص ،177كراجع أيضا :د.فاركؽ الكيبلني ،إستقبلؿ القضاء ،مرجع
سابؽ ،ص  ،346كراجع :د.عاشكر مبركؾ ،الكسيط في قانكف القضاء المصرم ،مرجع سابؽ ،ص165
4
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الثابتة بممؼ الدعكل ،1كالفارؽ بيف الغش كالخطأ الجسيـ ،أف يفترض العمد كيمزـ لتكافره سكء النية
كىك أمر عسير اإلثبات ،بينما الخطا بفترض اإلىماؿ كال يشترط فيو سكء النية لذلؾ يسيؿ إثباتو،
فيكفي أف يثبت المتقاضي أف القاضي قد أرتكب خطأ جسيما ،كما إذا امتنع عف الفصؿ في قضية
صالحة لمحكـ أك اإلجابة عمى طمب قدـ لو أك سيا في تسبيب حكـ أصدره كترتب عمى ذلؾ بطبلف
الحكـ.2
ويشترط لتوافر الخطأ الميني ثالثة شروط ىي:
 -1أف يككف مينيا ،إف الخطأ الميني ىك الذم يرتكبو القاضي أثناء قيامو بكاجبات كظيفتو القضائية
كبسببيا كلذلؾ ال يككف القاضي مسؤكال مف الناحية المدنية عف اإلخطاء التي يرتكبيا خارج ىذه
الحدكد إذ ال تككف ىذه األخطاء مينية ،فالخطأ الميني يجب أف يككف بصدد دعكل معينة ينظرىا
القاضي بسبب عممو الرسمي أك أثنائو كلكف دكف أف يتعمؽ ىذا الخطأ بدعكل معينة فبل يشكؿ ذلؾ
خطأ مينيا يستكجب المساءلة

3

 -2أف يككف الخطأ جسيما ،ىك الخطأ الفاحش الذم ال ينبغي أف يقع مف القاضي ،أك ىك الخطأ
الذم ال يغتفر لمقاضي إذا كقع منو ألنو غمط فاضح ما كاف ليقع فيو القاضي لك أنو أىتـ بكاجباتو
إىتماما عاديا.4
 -3أف يمحؽ ضرر بأحد الخصكـ ،يجب اف يترتب عمى الخطأ الجسيـ الذم يرتكبو القاضي أثناء
أدائو كظيفتو كقكع ضرر بأحد الخصكـ حتى يمكف مخاصمة القاضي قانكنا ،فإذا كاف الخطأ
الجسيـ لـ يترتب أم ضرر فحسب صاحب المصمحة أف يطعف بالقرار بالطرؽ المقررة قانكنا
فالخطا المجرد كلك كاف جسيما ال يبرر مسؤكلية القاضي المدنية.5
 -4إف ال يمكف تدارؾ الخطأ ،اشترط المشرع لمساءلة القاضي عف الخطا الميني اف يككف ىذا الخطأ
جسيما ال يمكف تداركو ،كبذلؾ كضع معيار يمكف بمكجبو التفرقة بيف الخطأ الميني الجسيـ كمجرد
الخ طأ الميني ،فإذا كاف يمكف تدارؾ ىذا الخطأ يككف مجرد خطأ ميني ال مسؤكلية عنو ،أما إذا
1

د .عاشكر مبركؾ ،الكسيط في قانكف الضاء المصرم ،مرجع سابؽ ،ص165

2
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4
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كاف ال يمكف تداركو فإنو يككف خطأ مينيا جسيما مكجبا لممسؤكلية المدنية كالمخاصمة ،كعمى ذلؾ
فإف القاضي ال يككف مسؤكال إذا أخطأ في التقدير أك في إستخبلص الكقائع أك تفسير القانكف،
فسبيؿ تدارؾ الخطأ في ىذه الحالة ىك الطعف في الحكـ بطريؽ الطعف المناسب.1
الحالة الثانية :في األحوال األخرى التي يقضي فييا القانون الفمسطيني بمسؤولية القاضي والحكم
عميو بالتعويضات.2
نصت المادة ( )2/153مف قانكف المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني عمى ما يمي ":تجكز
مخاصمة القضاة كأعضاء النيابة العامة في الحالتيف االتيتيف -2....:في األحكاؿ األخرل التي يقضي
فييا القانكف بمسؤكلية القاضي كالحكـ عميو بالتعكيض" ،كيشترط في ىذه الحالة أف يككف ىناؾ نص
في القانكف يرتب مسؤكلية عمى القاضي لسبب معيف ،كأف يقرر ىذا النص صراحة أف جزاء ىذه
1

د .عثماف التكركرم ، ،الكجيز في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ( )3لسنة  ،2001مرجع سابؽ ،ص54

2

كيكجد حالة ثالثة كىي إنكار العدالة كلقد نصت عمييا المادة ( )2/494مف قانكف المرافعات المصرم حيث نصت عمى ما يمي ":تجكز

مخاصمة القضاة كأعضاء النيابة في األحكاؿ اآلتية -2...:إذا امتنع القاضي عف األجابة عمى عريضة النيابة في األحكاؿ اآلتية -2....أذا
امتنع القاضي عف االجابة عمى عريضة قدمت لو اك عف الفصؿ في قضية صالحة لمحكـ كذلؾ بعد إعذار مرتيف عمى يد محضر يتخمميا
ميعاد أربع كعشريف ساعة بالنسبة إلى االكامر عمى العرائض كثبلثة أياـ بالنسبة الى االحكاـ في الدعاكم الجزئية كالمستعجمة كالتجارية كثمانية
أياـ في الدعاكم االخرل كال يجكز رفع دعكل المخاصمة في ىذه الحالة قبؿ مضي ثمانية اياـ عمى آخر إعذار ،"...كانكار العدالة ىك
إستنكاؼ القاضي عف إحقاؽ الحؽ كإمتناعو عف فصؿ الدعكل بعد أف تككف قد تييأت لمفصؿ ،أك إمتناعو عف اإلجابة عمى عريضة قدمت
لو ،كيجب أف يثبت أف ىذا األمتناع قد تـ بسكء نية فبل يعتبر القاضي ،منك ار لمعدالة إذا كاف تأخير الفصؿ في الدعكل أك العريضة لو ما
يبرره كالمرض أك اإلجازة كال يجكز لمقاضي أف يتعذر بعدـ كجكد النص أك غمكضو فمو في ىذه الحالة أف يجتيد حتى يقطع عميو سبيؿ النككؿ
عف القضاء ،كتعتمد المسؤكلية المدنية في إنكار العدالة عمى أف القاضي خالؼ كاجبا جكىريا مف كاجبات كظيفتو ،مف تحقؽ كاقامة لمعدؿ
كتكفير لمحماية القانكنية لمخصكـ كيشترط لمساءلة القاضي عمى إنكار العدالة إمتناعو عف إصدار حكـ ،مع عدـ تحقؽ ما يبرر ىذا االمتناع،
كلـ ينص عمى ىذه الحالة في قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطين ي ألف ىذه الحالة نظرية إذ مف الصعب أف يحدث عمبل
إمتناع المقاضي عف الحكـ في قضية صالحة لمفصؿ فييا ميما كاف النص غامضا كحتى لك لـ يكجد نص بؿ أنو يسعى إلى تفسير النص
الغامض كالبحث عف القاعدة الكاجبة التطبيؽ ،فمك تصكرنا عدـ كجكد نص في التشريع يحكـ المسألة المطركحة عمى القاضي كلك سممنا بعدـ
كجكد قاعدة عرفية تحكمو كاذا إفترضنا جدال أف مبادئ الشريعة اإلسبلمية أيضا قد خمت مف النص عمى حكـ ليذه المسألة فإنو مف غير
المتصكر كال المعقكؿ أال تككف ىناؾ مبادئ القانكف الطبيعي كقكاعد العدالة كليذا فالقاضي ال يعذر إطبلقا تحت أم ظرؼ مف الظركؼ إذا
امتنع مع الفرض الجدلي عف الحكـ أك االجابة عمى عريضة ما دامت لديو كؿ ىذه المصادر يستقي منيا الحكـ في المسألة كاال أعتبر منك ار
لمعدالة كجازت مخاصمتو ليذا السبب ،عمى اف القاضي ال يعتبر منك ار لمعدالة فإذا كاف تأخير الفصؿ في الدعكل راجعا إلى ما يبرره قانكنا كما
لك كانت الدعكل لـ يتـ تحقيقيا بعد أك كانت تثير مشاكؿ معقدة تتطمب كقتا لمتفكير في حميا أك حؿ بالقاضي سبب شخصي كمرض منعو مف
الفصؿ في الدعكل .راجع :د.عمي حسف ،رد كمخاصمة الييئات القضائية ،مرجع سابؽ ،ص ،190كراجع أيضا:د.فاركؽ الكيبلني ،إستقبلؿ
القضاء ،مرجع سابؽ ،ص ، 350د.عاشكر مبركؾ ،الكسيط في قانكف القضاء المصرم ،مرجع سابؽ ،ص ،164كراجع :د .نبيؿ عمر ،سمطة
القاضي التقديرية في المكاد المدنية كالتجارية دراسة تحميمية كتطبيقية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2008 ،ص507

131

المسؤكلية ىك الحكـ عمى القاضي بالتعكيضات ،كال يكجد في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية
كالتجارية الفمسطيني نصا مف ىذا القبيؿ.1
ثالثا :األسباب التي تؤيد أو تعارض الحصانة القضائية لمقضاة
أوال :األسباب التي تؤيد الحصانة القضائية لمقضاة من المسؤولية المدنية
يكجد العديد مف األسباب التي تؤيد كتدعـ حصانة القاضي مف الدعاكم المدنية المرفكعو عميو كيمكف
إيجاز ىذه األسباب في ما يمي:
السبب األول :حماية أعضاء السمطة القضائية
مف األسباب الميمة كالمؤيدة لمحصانة القضائية لمقضاة مف المسؤكلية المدنية الناشئة عف الكظيفة
القضائية ،حماية أعضاء السمطة القضائية كاستقبلليـ ،فالمشرع حرص عمى أف يييئ لمقاضي جكا
صالحا يكفؿ لو العمؿ في إطمئناف حتى ال يتردد في التصرؼ كالحكـ كيؤدم رسالتو عمى خير كجو،2
كضماف حريتيـ في الفصؿ في الدعاكم المعركضة عمييـ بشكؿ مستقؿ ،كذلؾ ألف مف شاف تقرير
مسؤكلية القاضي المساس بإستقبللو كالحيمكلة بينو كبيف تأدية كاجباتو ،فبل شؾ اف إحتماؿ تيديده
بدعاكم المسؤكلية المدنية مف قبؿ أحد األطراؼ المتقاضيف قد تدفع بالقاضي إلى التردد كثي ار قبؿ
الفصؿ في القضايا خكفا مف المسؤكلية ،باإلضافة إلى مغبة تضييع كقتيـ الثميف لمدفاع عف أنفسيـ
بدال مف الفصؿ في القضايا التي تعرض عمييـ ،كأيضا حتى ال يمضي القاضي نصؼ عمره في
أصدار األحكاـ كالنصؼ اآلخر في الدفاع عنيا ضد إدعاءات المتخاصميف.3

1

بينما تقتضي المادة ( ) 175مف قانكف المرافعات المصرم بالحكـ عمى القاضي بالتضمينات إذا لـ يكدع مسكدة الحكـ المشتممة عمى أسبابو

في الميعاد الذم حدده القانكف إذا ترتب عمى ذلؾ بطبلف الحكـ ،كنرل أف ىذه الحالة يمكف أف تدخؿ تحت حاالت الخطأ الجسيـ دكف حاجة
إلى نص خاص بيا .راجع :د .عثماف التكركرم ،الكجيز في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ( )3لسنة  ،2001مرجع
سابؽ54 ،
2د .عثماف التكركرم ،الكجيز في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ( )3لسنة  ،2001مرجع سابؽ ،ص52
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السبب الثاني :ضمانات الخصوم في مواجية السمطة القضائية
إف حسف إدارة العدالة كآداء القضاء لكظيفتو يتكقؼ عمى حسف إختيار القضاة كتحرم الخمؽ فييـ مف
ناحية ،كحسف قياميـ بعمميـ كأبعادىـ عف كؿ المؤثرات مف ناحية أخرل ،كذلؾ حتى يتكفر لمقائميف
بيذه الميمة الصعبة صبغة النزاىة التي إف تحققت كانت أحكاميـ مكضعا لمثقة كاإلحتراـ ،فالنزاىة
فضيمة تتحمى بيا النفكس الصالحة عند كزنيا لممصالح المتعارضة ،كليس بأحكج مف القضاء إلييا
كىك ميزاف العدالة في حياتنا اليكمية.1
كلذلؾ يجب أف يقرر ضمانات متعددة تكفؿ نزاىة القضاة كحسف أدائيـ لكظائفيـ ،كمف ذلؾ تطمب
شرطا كمؤىبلت معينة في المرشحيف لمنصب القضاء ،باإلضافة إلى ذلؾ يحيط المشرع الكطني
العمؿ القضائي نفسو بضمانات متنكعة كيضع مف اإلجراءات ما يكفؿ عدـ التسرع في األحكاـ،
كتفادم الكقكع في األخطاء ،كما ينظـ طرؽ الطعف في األحكاـ ،كمثؿ ىذه الضمانات كاإلجراءات
تسيطر بفعالية عمى سكء التصرؼ القضائي كتحمي حقكؽ األفراد ،كتقمؿ مف الحاجة لمخاصمة
القضاة.2
السبب الثالث :حماية العممية القضائية
الحصانة القضائية مف شأنيا حماية العممية القضائية نفسيا ،إذ أف نظاـ الطعف في األحكاـ يكفر
ضمانات كافية لمخصكـ لمحصكؿ عمى حكـ عادؿ في النزاع ،كأف مف شأف مساءلة القاضي مدنيا عف
أخطائو تقكيض نظاـ الطعف في األحكاـ كفقدانو أىميتو؛ ألف السماح لممتقاضيف بأف يقيمكا دعكل
تعكيض عمى القاضي لكؿ خطأ أك إىماؿ يقع منو أك يتصكركف أنو كقع في أثناء قيامو بكظيفتو يعني
إعادة نظر الدعكل كاىدار حجية الحكـ كقرينة الصحة المفركضة فيو.3

1د .عاشكر مبركؾ ،الكسيط في قانكف القضاء المصرم ،مرجع سابؽ ،ص99
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ثانيا :األسباب التي تعارض الحصانة القضائية لمقضاة من المسؤولية المدنية
يترتب األخذ بالحصانة القضائية لمقضاة مف المسؤكلية المدنية عف األخطاء التي يرتكبيا القضاة في
أثناء قياميـ بكظيفتيـ مف شأنيا أف :
السبب األول :الحيمولة دون ردع التصرفات القضائية الخاطئة
أف المخاصمة طريؽ صعب مف الناحية العممية؛ ألف فرض قبكؿ دعكل المخاصمة نادرة الكقكع،
فالقضاء يراعى عادة إحاطة القاضي بسياج كاؼ مف الحماية القضائية حتى ال يتييب التصرؼ
مستقببل  ،فيما قد يعرض عميو إتخاذ ق اررات ىامة تتطمب جانبا مف اإلقداـ الحميد مع الثقة الكافية في
حماية القانكف لو حتى عند التسرع أك عند الكقكع في خطأ مغتفر مف أخطاء الفيـ أك سكء التقدير،
كأف ىذه الضمانات جعمت مف نظاـ المخاصمة طريقا لحماية القضاة ال لمخاصمتيـ.1
كبالتالي أف فكرة الحصانة لمقضاة مف المسؤكلية المدنية تشجع القضاة عمى اإلىماؿ كالبلمباالة كعدـ
أخذ الحيطة كالحذر في أثناء قياميـ بكظيفتيـ.
السبب الثاني :حرمان المتضرر من حقو في مطالبة القاضي بالتعويض عن الضرر الذي يمحق بو
من جراء الحكم الخاطئ.
مف حؽ األفراد ضحايا األحكاـ الخاطئة الصادرة عف القضاة المطالبة بالتعكيض عف األضرار التي
أصابتيـ مف جراء األحكاـ الخاطئة ،فمثبل قد يرتكب القاضي في أثناء قيامو بكظيفتو خطأ كيقضي
لغير المالؾ بالممكية ،كيصبح الحكـ حائ از لقكة األمر المقضي بو لتأييد مف المحكمة األعمى درجة أك
لفكات مكاعيد الطعف في الحكـ ،فيضيع عمى المالؾ الحقيقي ممكو كقد يككف كؿ ما يممؾ ،كمف المسمـ
بو أف تخصيص القاضي بميزة الحصانة القضائية يتنافى مع حؽ المتضرر في مقاضاة القاضي
كمطالبتو بالتعكيض عف الضرر الذم لحؽ بو مف جراء الخطا أك اإلىماؿ الذم كقع مف القاضي في
أثناء قيامو بكظيقتو.2
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كفي تقديرم ،أف المشرع لـ يأخذ بالحصانة المطمقة لمقضاة عف المسؤكلية المدنية كفي نفس الكقت لـ
يجعؿ القضاة مسؤكليف عف أم خطأ أك إىماؿ يقع منيـ في أثناء قياميـ بكظائفيـ ،كانما جعميـ
مسؤكليف في حاالت معينة حددىا المشرع عمى سبيؿ الحصر كفقا لنظاـ يقرره كيحدد معالمو سمفا،
كىذا المنيج الذم تبناه المشرع الفمسطيني كالمشرع المصرم كلـ يأخذ بو المشرع األردني.
الفرع الثاني :حصانة المحكم من المسؤولية المدنية
سكؼ أتناكؿ في ىذا الفرع فكرة مفترضة أحاكؿ إسقاط حصانة القاضي عمى المحكـ بحيث يتـ
اإلستفادة منيا بناء عمى مقدار التشابو أك التماثؿ بيف كظيفة القاضي ككظيفة المحكـ ،بإعتبار قياميا
بميمة قضائية كاحدة كىي الفصؿ في النزاع ،كسبؽ كأف تحدثت عف ميمة المحكـ كأنو يمارس كظيفة
قضائية قائمة عمى الفصؿ في النزاع كىذا ىك جكىر العمؿ القضائي ،كيككف الفصؿ في النزاع بحكـ
حاسـ كفؽ أحكاـ القانكف إف أتفؽ األطراؼ عمى ذلؾ ،كيصدر المحكـ حكمو بعد التحقؽ مف كجكد
كصحة إتفاؽ التحكيـ كمشركعيتو ،كيقكـ بدراسة كقائع النزاع ،كما قدـ إليو مف مستندات كأدلة كيتثبت
مف كجكدىا كصحتيا ،كيسقط عمييا القكاعد المكضكعية ليصدر الحكـ لمف كاف لو الحؽ ،كيصدر ىذا
الحكـ بناء عمى إجراءات حددىا القانكف ،كيككف ليذا الحكـ أثر ال يقؿ شأنا عف ما لمحكـ القضائي
مف أثر ،حيث يحكز حجية األمر المقضي بو كيستنفذ المحكـ كاليتو فيو ،فالمحكـ قاض بالمعنى الفني
البحت كتتحقؽ الكظيفة القضائية في ميمتو.
أوال :مضمون الحصانة القضائية لممحكم من المسؤولية المدنية

1

بما أننا خمصنا إلى أف كظيفة المحكـ كظيفة تماثؿ كظيفة القاضي في أغمب معطياتيا كأف المشرع
قرر حصانة لمقاضي حدد فييا مسؤكليتو ،كال يستطيع أم مف الخصكـ مساءلتو إال كفقا لما رسمو
المشرع في نظاـ المخاصمة ،فإنو يتبادر إلينا تساؤؿ ،ىؿ باإلمكاف قياس المحكـ عمى القاضي في
كؿ ما قرره المشرع مف حماية كمف ضمانات؟ كىؿ باإلمكاف مساءلة المحكـ بما يسأؿ بو القاضي أـ
أف الكضع غير ذلؾ؟

1

تقكـ فكرة الحصانة القضائية لممحكـ مف المسؤكلية المدنية ،كالتي ىي مف بدع النظاـ األنجمك أمريكي ،عمى أساس تحديد مسؤكلية المدنية،

بحيث ال يجكز مساءلة المحكـ عف أم خطأ يرتكبو في أثناء مباشرتو لعممو ،كانما يسأؿ فقط عف أخطاء معينة شأنو في ذلؾ شأف قاضي
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أف مصدر الحصانة لممحكـ ليس العقد بيف األطراؼ كالمحكـ ،بؿ إف مصدرىا سمطتو القضائية التي
منحيا األطراؼ لممحكـ بمكجب ىذا العقد ،كلذلؾ مد الحصانة إلى المحكـ بسبب الطبيعة شبو
القضائية لؤلعماؿ التي يقكـ بيا ىذا المحكـ ،كالحاجة إلى إستقبلؿ ىذه األعماؿ كبصكرة جكىرية ،فإف
الحد مف المسؤكلية لو ما يبرره بسبب التشابو الكظيفي لممحكـ مع القضاء.1
كىناؾ حالة أخرل ىي أف منح المحكـ جميع ما تـ منحو لمقاضي مف ضمانات كأساليب حماية يتكقؼ
عمى كيفية معالجة كؿ تشريع لحصانة المحكـ ،فإف قررت ىذه التشريعات حصانة المحكـ بتشريع
مستقؿ فيكتفي بما قرره ىذا التشريع ،كاف كاف ىذا التشريع عمى إفتراض لـ يمنح القاضي حصانة تجاه
أخطائو فمف باب أكلى أف ال يتـ منح المحكـ ذلؾ ،كأف كاف ما تـ منحو لمقاضي قد تـ منحو لممحكـ
فتُعمؿ ذات الحصانة بمكجب التشريع ،كاف قُرر لمقاضي حصانة كلـ يتدخؿ إلقرار حصانة المحكـ
بأية نصكص فإف إمكانية تمتع المحكـ بذات الحصانة التي يتمتع بيا القاضي نظ ار لمدكر المتشابو
لكؿ منيما ،كأكجو التشابو تعتمد عمى عما إذا كاف ىناؾ نزاع كعما إذا كاف ىناؾ حكـ صادر مف
المحكـ ،حصكؿ جمسات إستماع ،طرح كمناقشة األدلة مف األطراؼ كما يفعؿ القاضي ،2كىذه ىي
الدالالت القضائية التي يمارسيا المحكـ إثناء عممو ،كعمى ىذا فإف دائرة الحصانة تتسع كتضيؽ عمى
المحكـ عمى حسب ما يتمتع بو القاضي مف حصانة.
كتؤكد ىذه الحالة أنو في حالة عدـ إقرار حصانة لمقاضي مع تحقؽ كجكد قانكف لمساءلة المكظفيف
العمكمييف فإنو يفضؿ تطبيؽ قكاعد مساءلة المكظؼ عمى القاضي ،عمى أف تطبيؽ القكاعد العامة
عمى مساءلة القاضي بإعتبارىا شدديدة الكقع عمى القضاة لكف في مثؿ ىذه الحالة ال يمكف تطبيؽ
ذلؾ عمى مساءلة المحكـ بإعتباره أنو ال يأخذ كصؼ المكظؼ في كؿ أحكالو كال يقاس بيذا القياس،3
كبالمقابؿ يمكف القكؿ أف المحاكـ دائما ما تعارض سد الخمؿ المكجكد في التشريعات كترل بأنو يجب
عمى المشرع القياـ بتغيير مرغكب فيو حيث ال يكفي التماثؿ ليككف سببا في منح المحكـ حصانة.4
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خبلصة القكؿ ،إف الغرض الذم يشكؿ أساس مبدأ الحصانة ليس ىك إتفاؽ األطراؼ في كؿ
الظركؼ ،فبل يعني اإلتفاؽ عمى الحصانة يعني تقديس الحكـ الذم قد يصدر مف خبلؿ التطبيؽ غير
الفعاؿ لمبادئ القانكف ،أك الحكـ الناتج مف اإلجراءات التي لـ يتـ تطبيقيا بصكرة فعالة.
ثانيا :الخالف القائم حول حصانة المحكم من المسؤولية المدنية
ىناؾ ثبلثة آراء حكؿ حصانة المحكـ مف عدمو في حاؿ عدـ النص عمى ذلؾ في القانكف ،كنتصكر
أف ىذه اآلراء لـ تخرج عف ككف بعضيا يمنح المحكـ حصانة مطمقة ،كالبعض ال يمنحو حصانة
مطمقا ،كالبعض اآلخر يتخذ مكقفا كسطا ،يحدد بعض األعماؿ ليتـ مساءلة المحكـ عمى إثرىا حاؿ
ثبكت خطأ فييا ،كالبلفت لمنظر أف جميع اآلراء غايتيا ىك تحقيؽ فاعمية أفضؿ لنظاـ التحكيـ،
كسنحاكؿ الكقكؼ عمى ىذه اآلراء فيما يمي:
الرأي األول :المحكم يتمتع بحصانة مطمقة
كيذىب ىذا الرأم إلى أف المحكـ يتمتع بحصانة مطمقة تجاه الدعاكم المدنية المرفكعة عميو مف
األطراؼ ،كأيا كاف الخطأ يسي ار أك جسيما سكاء تعمؽ بأسمكب إحتيالي أك كاف بحسف نية.1
كفي تقديرنا ،أف ىذا اإلتجاه يظير فيو التشديد في حصانة المحكـ بإعتباره يقكـ بميمة قضائية ،فبل
يمكف لؤلطراؼ مقاضاة المحكـ حتى في الحاالت المتعمقة بإصدار الحكـ الخاطئ بسبب خطأ كاضح
أك بسبب خطأ قانكني بيف ،كسكاء أكاف بتصرؼ مشمكؿ بالخداع كسكء النية أك بتصرؼ عمدم ،أك
حالة التصرؼ بدكف سمطة أك الفشؿ في حؿ النزاع.
كيبنى ىذا الرأم عمى أف الحصانة المطمقة لممحكـ ستحقؽ نكعا مف اإلستقبلؿ كالنزاىة في صنع حكـ
التحكيـ ،كتكفر الفاعمية كاإلحتراـ ألحكاـ التحكيـ بإعتبارىا نيائية كال يجكز الطعف فييا إال بالطريؽ
الذم حدده المشرع في بعض المسائؿ المقررة عمى سبيؿ الحصر في قانكف التحكيـ ،كأنو ال بد مف
تكفير مناخ مستقر لممارسة كظيفتو القضائية كبما يحقؽ التخفيؼ عف كاىمو ،كيحفظ ىيبة التحكيـ كما
يتكافر ليا مف قدر مف اإلحتراـ ،فضبل عف ذلؾ إف ىناؾ صعكبة بالغة في إثبات خطأ المحكـ ألف
1
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ىذا يحكمو طابع السرية الذم يتميز بو نظاـ التحكيـ ،لذلؾ ال يستطيع األطراؼ الكقكؼ عمى دليؿ
يثبت خطأ المحكـ أك إثبات تحيز مع الطرؼ اآلخر ،إلى غير ذلؾ مف األخطاء التي قد تصؿ إلى
درجة اإلستحالة في إثباتيا تجاه المحكـ كىذا يؤدم إلى عزكؼ الخصكـ عف المجكء إلى التحكيـ.
غير أف إقرار حصانة المحكـ يعني إستقرار لممنازعات كالحد مف الدعاكم التي مف الممكف رفعيا عمى
المحكـ كىذا مغاير لما ييدؼ إليو المشرع مف إستقرار المعامبلت كجعؿ التحكيـ كسيمة سريعة لفض
المنازعات بأسرع ما يمكف ،ال أف يككف كسيمة لممنازعات المتاحة كالمتصمة.
باإلضافة إلى ماتقدـ فإف عدـ منح المحكـ حصانة مطمقة يعني فتح المجاؿ أماـ الطرؼ الخاسر
لمقاضاتو كىذا يعني ضياع كقت المحكـ في الرد عمى الدعاكم المرفكعة ضده في محاكلة لتخميص
نفسو مف النزاع الذم دخؿ فيو برضاه كىذا ببل شؾ يؤدم إلى عزكؼ المحكميف عف التحكيـ.
الرأي الثاني :المحكم يتمتع بحصانة مشروطة
إف المحكـ يتمتع بحصانة إتجاه أعمالو التحكيمية إال فيما أحدثو متعمدا أك بسكء نية إتجاه أحد
األطراؼ ،كىذا يعني أف حصانة المحكـ ىنا مشركطة بتحقيؽ سكء النية كتعمد الفعؿ الخاطئ ،فإذا لـ
يتكفر ذلؾ فمو أف يتمسؾ بحصانتو.1
كيتبادر إلى الذىف سؤاؿ :ما ىي األعماؿ التي يستحؽ عمييا المحكـ الحصانة القضائية؟
كفي تقديرنا ،أف أعماؿ المحكـ تتنكع ما بيف أعماؿ قضائية كأعماؿ إدارية كأعماؿ تنفيذية ،فاألعماؿ
اإلدارية كالتنفيذية ال حصانة لو فييا ،أما األعماؿ القضائية فإنو يستحؽ عمييا الحصانة ،إال إذا
إنطكت عمى سكء نية ،كتعمد الخطأ كحالة عدـ إصدار حكـ التحكيـ أك تحقؽ بعض األخطاء التي
يستطيع المحكـ تجنبيا في المستكل المعقكؿ ،أما بالنسبة لمخطأ اليسير كالخطأ في التقدير أك في
التفسير فإنو ال يسأؿ عنو ،كبناء عمى ذلؾ ال حصانة لممحكـ عف أخطائو الصادرة خارج نطاؽ ميمتو
التحكيمية كالتصرفات العامة التي صدرت منو أثناء ممارستو لحياتو العادية ،كال حصانة لممحكـ عف

1
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أعمالو المتعمقة بكظيفتو التحكيمية كأف يخرج لمعاينة مكقع ،أك بضاعة معينة أك أثناء مركره أحدث
في أحد األشخاص ضر ار بسيارتو فبل حصانة لممحكـ تجاه ذلؾ.
بؿ أف خطأ المحكـ ال يسأؿ عنو إال إذا كاف في إطار الخطأ الجسيـ ،أما مبلحقتو عف أم إىماؿ أك
تقصير ال يمكف ما داـ لـ يصؿ إلى درجة معينة مف الجسامة ،لكف المعيار الذم بو نكتشؼ جسامة
الخطأ مف عدمو ىك المعيار الميني كليس المعيار العادم.1
أف مف األسباب التي تدعك لدعـ مبدأ الحصانة لـ تكف قاصرة عمى المحكـ ذاتو ،بؿ ىي مؤثرة في
جانب األطراؼ حيث أنيـ إختاركا التحكيـ لحؿ نزاعيـ كلجأكا لذلؾ رغبة في صدكر قرار مف محكمة
نزيية ،كال تتجسد ىذه النزاىة في اإلستقبلؿ الفكرم مف جانب المحكميف ،بؿ تتضمف أيضا حريتيـ مف
التأثير الخارجي خاصة الخكؼ بأف حكـ التحكيـ الذم سكؼ يصدر ضد أحد األطراؼ يمكف أف ينتج
عنو تصرؼ ممزـ ليـ بالتعكيض ،كعمى ىذا األساس إذا فشؿ التحكيـ سكؼ يككف مكمفا كمزعجا
لمكافة ،فضبل عف ذلؾ أف مبدأ الحصانة يمنع مف فتح المنازعات مرة أخرل مف جانب الخاسر في
قرار التحكيـ فقد تككف المحكمة األخرل أكثر ميارة كبذلؾ يمكف أف تتكصؿ إلى نتيجة مختمفة.2
الرأي الثالث :المحكم ال يتمتع بحصانة مطمقا
إف المحكـ يسأؿ عف جميع األخطاء التي تصدر منو سكاء كانت متعمقة بأخطاء أثناء ممارستو
لكظيفتو أك بعد إنقضائيا كسكاء تعمؽ الخطأ بأحد األطراؼ أك كمييما معا أك كاف متعمقا بالغير ،فبل
حصانة لممحكـ في جميع الحاالت التي يثبت فييا كقكع خطأ منو دكف حاجة إلى التفرقة بيف الخطأ
كآخر أك بيف فعؿ أك عمؿ آخر ،فمف المعقكؿ تحميؿ المحكـ النتائج الضارة التي أحدثيا خطؤه بعدـ
تنفيذ إلتزامو.3
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رأم الباحثة ،أف المحكـ يتكجب عميو إظيار ما يمكف أف يمس حيدتو كاستقبللو ،كاف إبطاؿ حكـ
التحكيـ محدد في مسائؿ معينة ،غير أف إبطاؿ الحكـ ال يعكض األطراؼ عما أصابيـ مف ضرر
يرجع إلى النفقات كالمصاريؼ كالكقت كالجيد المبذكؿ الذم أىدر مع إبطاؿ حكـ التحكيـ ،كأف المحكـ
يتقاضى مف أداء كظيفتو أتعابا ليست باليينة في أغمب األحياف ،لذلؾ ال بد أف يتحمؿ نتيجة تقصيره
كاىمالو في أداء عممو.
كلك أراد المشرع الفمسطيني إقرار حصانة المحكـ لكضع لذلؾ قكاعد تخصيا مثمما فعؿ لمقاضي ،أك
ألحاؿ المكضكع إلى القكاعد التي تنظـ حصانة القضاة لكنو لـ يفعؿ كىذا يدؿ عمى ترؾ المسألة
لمقكاعد العامة في المسؤكلية المدنية ،كببل شؾ فإف ترؾ المحكـ بدكف مساءلة يعني عدـ تفانيو أك
إستيتاره في نظر الدعكل ،كعدـ الحرص عمى بذؿ الجيد كالكقت بما يتناسب مع حجـ النزاع ،طالما
أنو يضمف إستبلـ مستحقاتو كامبل كعممو بعدـ مقاضاتو مف قبؿ الخصكـ ،فضبل عمى أف ترؾ ىذا
المجاؿ بدكف قيد المسؤكلية تجعؿ الكثير مف األشخاص الدخكؿ في التحكيـ دكف تكفر الكفاءة
المطمكبة أك تحقؽ السمكؾ الميني الذم يجب بو كؿ مف يتكلى ىذه الميمة الخطيرة ،كأف منح المحكـ
الحصانة يعني تشجيعو عمى اإلىماؿ مف خبلؿ إزالة دكافع الحرص كالحذر لديو ،باإلضافة إلى أف
الجزاءات التأديبية غير متاحة ضد المحكـ كال يعني قبكؿ األطراؼ لمتحكيـ أف يتعسؼ المحكـ
ضدىـ.
كعميو إف عدـ تناكؿ مسؤكلية المحكـ بنص خاص يعكد إلى أف مسؤكلية المحكـ مبنية عمى مخالفة
شركط عقد المحكـ أكثر مما ىي مبنية عمى الكظيفة التي يقكـ بيا المحكـ.
كأخي ار ال يعني سككت المشرع عف معالجة حصانة المحكـ منحو حصانة مطمقة مف أم مساءلة ،كىذا
غير كارد أبدا ،لذا كفي تقديرنا أف معنى عدـ المعالجة يعني العكدة إلى القكاعد العامة ،كىذا قياسا
عمى أم مسأل ة لـ يتـ تناكليا مف قبؿ المشرع ،فالقكاعد العامة ىي المرجعية ليا ،فالقضاء يطبؽ فيما
يثار في مساءلة المحكـ القكاعد العامة في القانكف المدني.
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المبحث الثاني :آثار تحقق مسؤولية المحكم المدنية
سبؽ كأف بينا نكع المسؤكلية التي تقع عمى المحكـ كالمحصكرة بيف العقدية كالتقصيرية ،كالتي ينطمؽ
مف خبلليا أحد األطراؼ إلستيفاء حقو الذم يزعـ بو بكاسطة دعكل المسؤكلية لدل المحكمة مقد ار
فييا التعكيض لذم يراه جب ار لمضرر الكاقع بو ،كلممحكـ في ذات الكقت مجابية تمؾ الدعكل بالدفع
بعدـ مسؤكليتو لئلعفاء المسبؽ لذلؾ أك سقكط الدعكل ،كلممحكـ تحاشي ذلؾ بالتأميف عمى مسؤكليتو،
كسكؼ ندرس تفاصيؿ ذلؾ مف خبلؿ المطمبيف كما يمي:

المطمب األول :دعوى مسؤولية المحكم المدنية
القاعدة أف لكؿ حؽ دعكل قضائية تحميو ،بغرض حمؿ الغير عمى إحترامو ،كتييئة الفرص أماـ
صاحبو لمتمتع بو كامبل ،أك عمى أسكء تقدير تضمف لو التعكيض العادؿ.1
كاذا تكافرت أركاف المسؤكلية – خطأ أك تعدم كضرر كعبلقة سببية – تحققت المسؤكلية ،2كترتبت
عمييا آثارىا ،ككجب عمى المسؤكؿ تعكيض الضرر الذم أحدثو بخطأه ،فالتعكيض إذف ىك الحكـ
الذم يترتب عمى تحقؽ المسؤكلية ،كىك جزاؤىا ،كيسبؽ ذلؾ دعكل المسؤكلية ذاتيا ،ففي الكثرة الغالبة
في األحكاؿ ال يسمـ المسؤكؿ بمسؤكليتو ،كيضطر المضركر إلى أف يقيـ عميو دعكل.3

1

د.عبد الرؤكؼ السناكم ،المسؤكلية المدنية لمعضك المنتدب إلدارة شركة المساىمة ،رسالة دكتكراه ،جامعة اإلسكندرية ،2008 ،ص24

2

أف الكبلـ في الدعكل يقتضي ا إلشارة إلى شركط صحتيا كىي :أكال :ال تككف الدعكل مقبكلة إذا لـ تكف لممدعي مصمحة فييا ،كيقصد

بكجكب تكافر المصمحة في الدعكل أف المدعي يحصؿ عمى ميزة أك منفعة منيا ،أم أنو يستفيد كيتميز مف الحكـ لو في الدعكل كقد قيؿ بحؽ
أف المصمحة ىي الحاجة ألى الحماية القانكني ة ،كتتمثؿ الحماية القانكنية مف الدعكل في إقتضاء الحؽ أك رد اإلعتداء عميو أك التعكيض عف
ىذا اإلعتداء أك في إستكماؿ الدليؿ بشأف الحؽ ككجكده أك إنتفائو بقائو أك إنقضائو كما قد تككف الحماية القانكنية مجرد إتخاذ إجراء مؤقت
يحدد مركز الخصكـ بصفة مؤقتة ،ككجد ىذا الشرط لكي يحد مف إستعماؿ الدعاكم حتى ال يساء حؽ اإللتجاء إلى القضاء كيكثر عدد
الدعاكم الكيدية فيزداد عبء القضاء كيتأخر الفصؿ في الدعاكم ،ككليذا فقد استمزـ تكافر المصمحة في الدعكل .ثانيا :الصفة ،لماكانت
الدعكل كسيمة لئللتجاء إلى المحاكـ لممطالبة بالحماية ال قانكنية ،فإستعماؿ ىذه الكسيمة يجب أف يككف ممف لو سمطة ىذا اإللتجاء ،فيجب تكافر
الصفة لدل المدعي حتى تككف دعكاه مقبكلة ،كتتكافر الصفة في الدعاكم لدل أصحاب الحماية القانكنية المطمكبة سكاء أكانكا أشخاصا
طبيعيف أك إعتبارييف ،كتثبت الصفة في الدعكل لمشخص الطبيعي كلك كاف ناقص األىمية كأقيمت الدعكل بإسمو بكاسطة الممثؿ القانكني
كالكلي كالكصي ،أما االشخاص االعتبارية قتقاـ دعكاىا بكاسطة الممثؿ القانكني ليا ،راجع :نص المادة ( )3مف قانكف أصكؿ الماكمات
المدنية كالتجارم الفمسطيني.،راجع :د.أمينة النمر ،الدعكل كاجراءاتيا ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية ،ص.35
3
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الفرع األول :طرفا دعوى مسؤولية المحكم
إف دعكل المسؤكلية كأم دعكل ليا طرفاف ىما المدعي كالمدعى عميو ،كفي مسؤكلية المحكـ نجد
األطراؼ المتنازعة ىي المدعي ،كالمحكـ المسبب لمضرر ىك المدعى عميو ،كسيتـ بياف ذلؾ فيما
يمي:
أوال :المدعي في مسؤولية المحكم
ىك الذم يباشر حقو في المطالبة بالتعكيض عف الضرر الذم أصابو ،1كاألصؿ أف ترفع دعكل
المسؤكلية مف المضركر إال إذا لـ تكف لو أىمية التقاضي فترفع مف نائبو أك الكصي أك القيـ ،كاذا
تكفي المضركر ككاف الضرر الذم أصابو ماديا ،أنتقؿ الحؽ في التعكيض عنو إلى الكرثة كؿ بقدر
نصيبو في الميراث ،أما إذا كاف الضرر الذم أصابو معنكيا فبل ينتقؿ إال إذا تحددت قيمتو بمقتضى
إتفاؽ أك حكـ قضائي نيائي ،2كقد يتعدد المضركركف مف خطأ كاحد كيككف كؿ مضركر أصابو
ضرر مستقؿ عف الضرر الذم أصاب اآلخر ،كبالتالي سكاء كانت األضرار مستقمة بعضيا عف
بعض أك كانت بعضيا لبعض سببا يككف لكؿ مضركر دعكل شخصية مستقمة يرفعيا بإسمو الخاص
دكف أف يتأثر بدعاكم اآلخريف ،كال تضامف ما بيف المضركريف بؿ يقدر القاضي تعكيض كؿ منيما
عمى حده ،3ىذا كقد يقع أف يككف المضركر جماعة ،كىنا يجب التفرقة بيف ما إذا كاف ليذه الجماعة
شخصية معنكية أـ ال ،فإذا كاف ليا شخصية معنكية كالشركة أك جمعية أك نقابة كاف ليا رفع دعكل
الضماف عف الضرر الذم أصابيا ،أما الضرر الذم يصيب فردا مف أفرادىا فيككف طمب التعكيض
عنو مف شأف ىذا الفرد كحده ،أما إذا لـ يكف لمجماعة شخصية معنكية فبل يجكز ليا بكصفيا جماعة
الرجكع عمى المسؤكؿ بالتعكيض ،كلكف ألم فرد ينتمي إلى الجماعة الرجكع بدعكل المسؤكلية إذا ثبت
أنو قد لحقو ضرر شخصي مف اإلعتداء عمى مصمحة الجماعة.4

1

د .سميماف مرقص ،الكافي في شرح القانكف المدني ،مرجع سابؽ ،ص570
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د .أنكر سمطاف ،مصادر اإللتزاـ في القانكف المدني األردني دراسة مقارنة في الفقو اإلسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص344
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غير أنو فيما يتعمؽ بالنقابات استقر الفقو عمى أف ليا أف ترجع بالضماف عمى أم شخص إعتدل عمى المصمحة العامة لممينة التي تمثميا

كلك لـ يكف ليا في ذلؾ مصمحة شخصية فعدـ مراعاة صاحب العمؿ لقكانييف العمؿ بالنسبة لمعماؿ الذيف يستخدميـ يخكؿ نقابة العماؿ الرجكع
عميو بالضماف .راجع :د.أنكر سمطاف ،مرجع سابؽ ،ص344
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كبالقياس عمى المدعي في مسؤكلية المحكـ ،أنو قد يقكـ األطراؼ المتنازعة أك أحدىـ برفع دعكل عمى
مسبب الضرر كىك المحكـ مطالبا فييا بالتعكيض عما لحقيـ مف ضرر ،كالمحكـ ىنا قد يتـ تعيينو
مف قبؿ األطراؼ أك المحكمة المختصة أك مؤسسة التحكيـ ،كقد يككف المدعي – األطراؼ المتنازعة
أك الخمؼ العاـ أك الخمؼ الخاص ليـ – كمف كاف نائبا أك كليا أك كصيا أك قيما عنيـ حالة عدـ
تكافر أىمية التقاضي في ىذا الخمؼ.
كطالما أف المحكـ ينظر في المنازعات بيف أفراد طبيعيف ،فإف المدعي قد يككف أحد أطراؼ النزاع كقد
يككنكف جميعيـ ،كبيذا قد يتعدد المضركركف مف خطأ المحكـ كؿ عمى حده ،كلكؿ منيما المطالبة
بالتعكيض بصكرة جماعية أك كؿ عمى إنفراد ،كسكاء تمثؿ ىذا التعكيض في تأخر في التنفيذ العيني
أك تمثؿ في التعكيض المالي كعمى المحكمة أف تقضي لكؿ منيـ بما يستحقو مف تعكيض عمى قدر
الضرر الكاقع عميو.
كاذا كاف المدعي مف األشخاص المعنكية كالشركات أك المؤسسات اإلستثمارية كاف ليا رفع دعكل
الضماف عف الضرر الذم أصابيا ،أما الضرر الذم يصيب أحد أفرادىا الطبيعييف فيككف طمب
التعكيض مف شأنو كحده.
ثانيا :المدعى عميو في مسؤولية المحكم
المسؤكؿ يككف المدعى عميو في دعكل المسؤكلية ،سكاء كاف مسؤكال عف فعمو الشخصي أك مسؤكال
عف غيره أك مسؤكال عف الشيء الذم في حراستو ،كيجكز رفع دعكل المسؤكلية عمى المسؤكؿ عف
الغير كحده دكف إدخاؿ المسؤكؿ األصمي ،كما عمى المسؤكؿ الذم رفعت عميو الدعكل إال أف يدخؿ
المسؤكؿ األصمي ضامنا ،كيقكـ مقاـ المسؤكؿ نائبو فإذا كاف المسؤكؿ قاص ار كاف نائبو ىك كليو أك
كصيو ،كاذا كاف محجك ار كاف النائب ىك القيـ ،1كاذا تكفي المسؤكؿ رفعت الدعكل عمى كرثتو ،غير
أنو لما كانت القاعدة في الشريعة اإلسبلمية أال تركة إال بعد سداد الديكف ،فالتركة تككف ىي المسؤكلة
بعد كفاة المسؤكؿ ،كيمثميا أم كارث في دعكل المسؤكلية ،ىذا بالنسبة إلى الخمؼ العاـ لممسؤكؿ ،أما
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بالنسبة إلى الخمؼ الخاص ،فاألصؿ أنو ال يجكز الرجكع عميو بالضماف بسبب خطأ السمؼ إال إذا
تجمعت في جانبو مف جديد أركاف المسؤكلية بسبب الماؿ الذم تمقاه مف السمؼ.1
كاذا تعدد المسؤكليف (أعضاء ىيئة التحكيـ) عف الضرر كانكا متضامنيف في إلتزاميـ بتعكيض
الضرر ،كتككف المسؤكلية فيما بينيـ بالتساكم إال إذا عيف القاضي نصيب كؿ منيـ في التعكيض،
فتعدد المسؤكليف يجعؿ كؿ مسؤكؿ مدعى عميو كيجعميـ متضاميف في المسؤكلية ،كما دامكا متضاميف
فإف المدعي يستطيع أف يقيـ الدعكل عمييـ جميعا ،كما يستطيع أف يختار منيـ مف يشاء فيقصر
الدعكل عميو دكف غيره كيطالبو بالتعكيض كامبل ،كذلؾ التضامف يقضي بأف كؿ منيـ يككف مسؤكال
قبؿ المضركر عف التعكيض كمو ،ثـ يرجع مف دفع التعكيض عمى الباقي كؿ بقدر نصيبو بحسب
جسامة الخطأ أك بالتساكم.2
وىناك شروط ال بد من توافرىا ليتم إقرار تضامن ىيئة التحكيم وىي :
الشرط األول :أف يرتكب كؿ مف أعضاء الييئة خطأ
الشرط الثاني :أف يككف الخطأ الذم أرتكبو كؿ منيـ سببا في إحداث الضرر ،فإذا كاف الخطا راجعا
عمى احد المحكميف دكف غيره ،فإف المسؤكلية ىنا تقع عميو كحده دكف باقي المحكميف حالة إمكانية
تعيينو ،مثاؿ عمى ذلؾ لك أف ىيئة التحكيـ أجتمعت لممداكلة كأصدرت حكـ التحكيـ كحدث أف تغيب
أحدىـ لعدة جمسات متتالية مما أدل إلى فكات ميعاد التحكيـ ،ففي مثؿ ىذه الحالة ىناؾ خطأ كقعت
فيو ىيئة التحكيـ ىك نفاذ الميعاد دكف صدكر الحكـ ،لكف في ذات الكقت باإلمكاف تحديد مف إقترؼ
ىذا الخطأ ككاف سببا لو كحصره عميو فتقكـ المسؤكلية عميو دكف باقي ىيئة التحكيـ.3
الشرط الثالث :أف يككف الضرر كاحدا ،بمعنى أف يككف الخطأ كؿ فرد مف ىيئة التحكيـ قد أنتج ىذا
الضرر كليس كؿ خطأ أنتج ضر ار مستقبل عف باقي األض ارر إذا ال بد أف تجتمع األخطاء منيـ
لتحقيؽ ضر ار كاحدا حتى يككنكا متضامنيف ،كال يستمزـ التضامف مف ىيئة التحكيـ أف يككف ىناؾ
1
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د.عبد الرازؽ السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص925
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إتفاؽ سابقا عمى إحداث الضرر فبل يشترط تكافر نية اإلضرار مطمقا ،كقد يككف كؿ خطأ مستقبل عف
ما أرتكبو اآلخر لكف ذلؾ حقؽ ضر ار كاحدا ،مثاؿ عمى ذلؾ أف يمتنع أحد المحكميف عف التكقيع عمى
صيغة الحكـ النيائية بحجة عدـ إستيفائو لبعض أتعابو مما أدل إلى فكات ميعاد التحكيـ مع أنو كاف
باإلمكاف حبس حكـ التحكيـ عف األطراؼ حتى يتـ إستيفاء باقي األتعاب كخطأ المحكماآلخر يتمثؿ
في إمتناعو عف الحضكر لسفره إلى الخارج لمصمحة شخصية لو مما أدل إلى إصدار الحكـ في
ميعاده ،فينا كؿ محكـ أرتكب خطأ مستقبل عف اآلخر لكف الخطأيف حققا ضر ار كاحدا فيككناف فيو
متضامنيف ،كال يشترط أف تككف األخطاء الصادرة مف ىيئة التحكيـ التي يتـ مساءلتيـ عمى إثرىا
بالتضامف أف تككف قد حدثت في كقت كاحد ،أك أف صفتيا إقتراؼ خطأ كاآلخر إمتناع عنو ،كال يككف
أحد األخطاء قائما عمى إلتزاـ قانكني كاآلخر عمى إلتزاـ عقدم أك ميني.1
الفرع الثاني :سبب دعوى مسؤولية المحكم
األصؿ أف سبب الدعكل ىك الحؽ الذم أعتدل عمييا أك ىك فيما يتعمؽ بدعكل المسؤكلية الضرر
الذم أصاب المضركر كالسبب عمى ىذا النحك ال يختمؼ بإختبلؼ الكسيمة ،ككسيمة المدعي في
الحصكؿ عمى حقو في الضماف عف الضرر الذم لحقو ىي اإلدعاء بفعؿ ضار إقترفو المدعى عميو،
كالفعؿ الضار قد يككف عقديا أك تقصيريا كالفعؿ التقصيرم قد يككف كاجب اإلثبات كقد يككف مفترضا،
ككافة ىذه األنكاع لمفعؿ تعتبر مف قبيؿ الكسيمة.2
كبالتالي سبب الدعكل ىك الكاقعة التي يستمد منيا المدعى حقو في الطمب ،كىك ال يتغير بتغير األدلة
الكاقعية كالحجج القانكنية التي يستند إلييا الخصكـ ،أم أف التغيير في األدلة الكاقعية التي يستند إلييا
الخصكـ كالتغيير في الحجج القانكنية التي يستند إلييا الخصكـ ال يعتبر تغيي ار لسبب الدعكل كبالتالي
تممؾ المحكمة القياـ بو مف تمقاء نفسيا ،كال يحؽ لممحكمة التي تنظر الدعكل أف تغير مف نفسيا مف
سبب إلى آخر ،أما التغيير في األدلة عمى قياـ السبب أك الحؽ فبل يعتبر تغييرا ،كأيضا فإف التغيير

1

راجع :المستشار محمد عابديف ،التعكيض بيف الضرر المادم كاالدبي كالمكرث ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،1990 ،ص ،140كراجع

أيضا :د.عبد الرازؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح قانكف المدني الجديد (مصادر اإللتزاـ) ،مرجع سابؽ ،ص ،926راجع :د.محمد أحمد ،دركس
في شرح القانكني المدني النظرية العامة (آثار اإللتزامات) ،مرجع سابؽ ،ص469
2
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في الحجج القانكنية التي تؤيد السبب أك الحؽ ،ال يعتبر تغيي ار لمسبب ،أم أف كبل منيما تممكو
المحكمة مف تمقاء نفسيا دكف أف يعتبر ذلؾ منيا تغيي ار لمسبب المحضكر عمييا.1
كيككف لممدعي إذا إستند إلى كسيمة منيا أم البينات كاألدلة أف يعدؿ عنيا إلى كسيمة أخرل كلك ألكؿ
مرة أماـ محكمة اإلستئناؼ دكف أف يعتبر ذلؾ طمبا جديدا ،2كذلؾ يجكز لمقاضي كاف إستند المدعي
في د عكاه إلى نكع معيف مف الفعؿ أف يبني حكمو عمى نكع آخر دكف أف يعتبر بذلؾ قد قضى بشيء
لـ يطمبو الخصكـ ،3كأخي ار إذا رفع المدعي دعكل المسؤكلية باإلستناد إلى فعؿ ضار معيف كرفضت
الدعكل فبل يجكز لو رفعيا مف جديد باإلستناد إلى كصؼ آخر لمفعؿ؛ ألف سبب الدعكل كاحد في
الحالتيف ،أك بعبارة إخرل أف لمحكـ الصادر في الدعكل قكة الشيء المقضي.4
أما بالنسبة لممحكـ ففي تقديرنا ،إف إخبلؿ المحكـ بأم إلتزاـ يقع عمى كاىمو بمكجب إتفاؽ األطراؼ
المتنازعة أك بناء عمى نص القانكف ،أك إلتزاـ تقتضيو فنكف التحكيـ ،فإف ىذا يضطر األطراؼ أك
أحدى ـ إلى رفع دعكل المسؤكلية حاؿ تحقؽ الضرر ،أما إذا لـ يكف لمضرر كجكد فبل مجاؿ لدعكل
المسؤكلية ،كاخبلؿ المحكـ ىك الكاقعة التي تثير مكضكع دعكل المسؤكلية فيي أساس الدعكل كبدايتيا
سكاء كاف الخطأ عقديا اك تقصيريا كسكاء كاف ثابتا أك مفترضا ،كمف ىنا تبدأ أك تتحرؾ الدعكل،
كيستطيع الطرؼ المنازع أف يغير كسيمة الدعكل اماـ محكمة اإلستئناؼ مف إثبات الخطأ العقدم إلى
الخطأ التقصيرم ،فيمكف تغيير سنده أك كسيمتو كلكنو ال يغير سبب الدعكل برمتيا ،كما أف قاضي
المكضكع يستطيع أف يستند إلى كسيمة إثبات بخبلؼ الكسيمة التي إستند إلييا الطرؼ المنازع دكف أف
يككف حكمو معرضا لمنقض؛ ألف إستناده إلى كسيمة لـ يستند إلييا الطرؼ المنازع يدخؿ في صبلحيتو
طالما أنو قد إلتزـ بطمبات األطراؼ المتنازعة في الدعكل ،عمى أنو يجكز لؤلطراؼ المتنازعة أك
ألحدىـ تغيير كسيمتو في إثبات خطأ المحكـ أماـ محكمة اإلستئناؼ ألكؿ مرة ،فإذا كاف قد رفع دعكاه

1

كمف األمثمة عمى تغيير السبب في الدعكل كالذم ال تممكو المحكمة مف تمقاء نفسيا ىك أف يقيـ المدعي دعكل إخبلء ضد مستأجر بسبب

إخبللو بإلتزامو في عقد اإليجار فتقضي المحكمة مف تمقاء نفسيا باإلخبلؿ استنادا إلى سبب آخر كىك أنو يشغؿ العيف غصبا ،فإنيا بيذا قد
غيرت مف سبب الدعكل دكف طمب الخصـ كى ك ما ال يجكز ليا .راجع :المستشار محمد عابديف ،الدعكل المدنية في مرحمتيا اإلبتدائية
كاإلستئنافية ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،1994 ،ص444
2

راجع المادة ( )220كالمادة ( )221مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني

3

راجع المادة ( )2/223مف قانككف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني
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مستندا فييا إلى الخطأ العقدم كرفضت دعكاه كحاز الحكـ قكة الشيء المحككـ فيو فبل يجكز لو أف
يعكد أماـ القضاء كمستندا إلى كسيمة أخرل فيطالب الحكـ بالتعكيض عمى أساس الخطأ التقصيرم؛
ألف السبب كالمكضكع كالخصـ ىك المحكـ لـ يتغير مطمقا في الدعكل األكلى كالثانية.

الفرع الثالث :تقادم دعوى المسؤولية
لما كانت دعكل المسؤكلية تقكـ عمى أساس إصبلح الضرر عف طريؽ إقامة تكازف بيف الضرر
كالتعكيض فإف جبر الضرر يككف بتقديـ التعكيض المناسب خبلؿ كقت كقكع الضرر ،كليس بعد
مضي فترة طكيمة مف الزمف ،ألف مركر ىذه الفترة يعني ضمنيا أف الشخص قد تنازؿ عف حقو في
طمب التعكيض.1
كيقصد بالتقادـ :ىك مضي المدة التي حددىا القانكف لعدـ سماع دعكل المطالبة بحؽ مف الحقكؽ فإذا
مرت المدة المحددة كلـ ترفع الدعكل خبلليا سقط حؽ المدعي في إقامتيا ،كالذم يسقط بالتقادـ ىك
حؽ إقامة الدعكل لممطالبة بالحؽ ،أما الحؽ المطالب بو فبل ينقضي كانما يتحكؿ إلى إلتزاـ طبيعي
فقد كسيمة المطالبة كىي الدعكل ،كيبرر التقادـ بأنو ضركرم إلستقرار المعامبلت كاإلطمئناف كلكاله
لدخؿ الناس في منازعات ال نياية ليا ،2كيضاؼ إلى ذلؾ أف الذم ال يطالب بحقو خبلؿ المدة
المحددة لمتقادـ يعد ميمبل كعدـ سماع دعكاه يككف جزاء إىمالو؛ ألنو ال يستحؽ عندئذ حماية القانكف
الذم يدعك الناس إلى اليقظة كالحزـ كالمبادرة إلى المطالبة بحقكقيـ أماـ القضاء ،كيعتبر التقادـ أحد
الدفكع التي يتمسؾ بيا المدعي عميو لمتخمص مف المسؤكلية كالحكـ عميو بالتعكيض. 3
إف مدة التقادـ دعكل المسؤكلية تختمؼ بإختبلؼ طبيعة المسؤكلية ،تقصيرية أك عقدية.
أما دعكل التقصيرية فقد حدد قانكف المخالفات المدنية تقادميا في المادة ( )68حيث نصت عمى ما
يمي " :ال تقاـ الدعكل لمخالفة مدنية ،إال إذا إبتدأت الدعكل :أ -خبلؿ سنتيف مف كقكع الفعؿ أك
اإلىماؿ أك التقصير المشكك منو ،ب -أك خبلؿ سنتيف مف تكقؼ الضرر إذا كانت المخالفة المدنية
1

د .خالد فيمي ،المسؤكلية المدنية لمصحفي عف أعمالو الصحفية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،2003 ،ص490
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د .عبد المجيد الحكيـ ،أحكاـ اإللتزاـ ،الجزء الثاني ،دار الحرية لمطباعة ،بغداد ،الطبعة الثالة ،1997 ،ص273
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تسبب ضر ار يستمر مف يكـ إلى آخر ،ج -أك خبلؿ سنتيف مف التاريخ الذم لحؽ فيو الضرر
بالمدعي إذا لـ يكف سبب الدعكل ناشيئا عف إتياف فعؿ أك التقصير في إتياف فعؿ بؿ ضرر ناجـ عف
إتياف فعؿ أك عف التقصير في إتياف فعؿ ،د -أك خبلؿ سنتيف مف تاريخ إكتشاؼ المدعي لممخالفة
المدنية أك مف التاريخ الذم كاف مف كسع المدعي أف يكتشؼ فيو المخالفة لك انو مارس القدر المعقكؿ
مف اإلنتباه كالميارة ،إذا كاف المدعى عميو قد أخفى المخالفة بطرؽ إحتيالية كيشترط في ذلؾ ما يمي:
إذا كاف المدعي حيف نشكء سبب الدعكل ألكؿ مرة ،دكف الثامنة عشرة مف عمره ،أك مختؿ القكل
العقمية ،أك إذا لـ يكف المدعى عميو في فمسطيف ،ال تبدأ مدة السنتيف في أم حالة مف ىذه الحاالت،
إال عند بمكغ المدعى عميو الثامنة عشرة مف عمره ،أك إستعادتو قكاه العقمية ،أك عند كجكد المدعى
عميو ثانية في فمسطيف"..

1

كفي حكـ لمحكمة النقض الفسطيني أكدت فيو ىذه المحكمة عمى أف "مدة تقادـ المسؤكلية التقصيرية
ىي سنتاف بمكجب المادة ( )68مف قانكف المخالفات ،كمدة تقادـ المسؤكلية العقدية خمس عشرة
سنة" ،2أف تقادـ دعكل العقدية لـ تتحدث القكانيف المطبقة في فمسطيف بشكؿ كاضح عف ىذا
المكضكع.3
نستنتج مما سبؽ ،بما أنو ال يكجد نص قانكني يتحدث عف تقادـ دعكل مسؤكلية المحكـ ،فيككف
الرجكع إلى القكاعد العامة نجد أف مسؤكلية المحكـ تقكـ عمى خطأ مدني فإذا ترتب مسؤكلية تقصيرية
فإف ىذه الدعكل تتقادـ بمركر سنتيف مف كقكع الفعؿ أك اإلىماؿ أك التقصير المشكك منو ،أك بمركر
سنتيف مف تكقؼ الفعؿ إذا كاف الفعؿ يتسبب بضرر مستمر أم مف يكـ إلى آخر ،أك بمركر سنتيف
مف تاريخ الذم لحؽ فيو الضرر باألطراؼ المتنازعة إذا كاف سبب الدعكل ضر ار ناجما عف إتياف فعؿ
أك عف التقصير في إتياف فعؿ ،أك خبلؿ سنتيف مف تاريخ إكتشاؼ األطراؼ المتنازعة أك كاف بكسعيـ
1

كجاء القانكف المدني االردني كالمصرم مخالفا عما جاء بو قانكف المخالفات حيث نص المادة ( )272مف القانكف المدني االردني حيث

نصت عمى أنو -1 ":ال تسمع دعكل الضماف الناشئة عف الفعؿ الضار بعد انقضاء ثبلث سنكات مف اليكـ الذم عمـ فيو المضركر بحدكث
الضرر كبالمسؤكلية عنو -2 .عمى أنو إذا كانت ىذه الدعكل ناشئة عف جريمة ككانت الدعكل الجزائية ما تزاؿ مسمكعة بعد بعد إنقضاء
المكاعيد المذككرة في الفقرة السابقة فإف دعكل الضماف ال يمتنع سماعيا إال بإمتناع الدعكل الجزائية -3 .كال تسمع دعكل الضماف في جميع
األحكاؿ بإنقضاء خمس عشرة سنة مف يكـ كقكع الفعؿ الضار" ،كيقابميا المادة ( )172مف القانكف المدني المصرم.
2

قرار محكمة النقض الفمسطينية رقـ  36لسنة  2003فصؿ بتاريخ 2004/1/23

3

يمكف الرجكع إلى مجمة األحكاـ العدلية مف المادة ( )1660الى المادة ( .)1668كراجع :قرار محكمة النقض الفمسطينية رقـ  70لسنة
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إكتشاؼ الفعؿ لك أنيـ مارسكا القدر المعقكؿ مف اإلنتباه كالميارة إذا كاف المحكـ قد أخفى المخالفة
بطرؽ إحتيالية.
كتسقط مسؤكلية المحكـ في حاؿ المسؤكلية العقدية بإنقضاء خمس عشرة سنة مف كقت حدكث
الضرر.1
فالمحكـ ممتزـ في عقد المحكـ بتحقيؽ نتيجة في عدـ عمى سبيؿ المثاؿ إفشاء أسرار النزاع لدل الغير
مف جانبو ،فإذا حدث كأف أصيب األطراؼ المتنازعة بأضرار لخركج أسرار العبلقة بينيما أك أسرار
النزاع ،مما أضر بعبلقتيـ بعمبلئيـ أك بسمعتيـ المينية بيف الفئة التي ينتمكف إلييا ،ففي ىذه الحالة
يستطيع األطراؼ المتنازعة أك أحدىـ رفع دعكل المسؤكلية جراء إفشاء أسرارىـ كتناقص عدد عمبلئيـ
عف ذم قبؿ أك فسخ بعض العقكد مع العمبلء أك رفض تجديد بعض العقكد بسبب تسرب أسرار الن ازع
كالى كاف المحكـ سببا في ذلؾ.
الفرع الرابع :التعويض
ِ
الخمَؼ كيقاؿ عاضو بكذا كعنو كمنو – َعكضان:
كض ،كالعكض معناه َلبدؿ ك َ
التعكيض لغة :ىك الع ُ
أعطاه إياه بدؿ ما ذىب منو ،فيك عائض.2

أما التعكيض إصطبلحا :ىك الحكـ الذم يترتب عمى تحقؽ المسؤكلية ،كينشأ الحؽ في التعكيض
لحظة كقكع الضرر ،كليس لحظة صدكر الحكـ بالتعكيض إذ أف كقت كقكع الضررىك الذم تتحقؽ فيو
المسؤكلية عمى المسؤكؿ كمف ثـ ينشأ حؽ المضركر في التعكيض.3
كتعريؼ آخر :التعكيض ىك كسيمة لجبر الضرر الذم لحؽ بالمديف ،أك ىك الجزاء المترتب عمى
تحقؽ المسؤكلية المدنية فإذا إمتنع المديف عف تنفيذ إلتزامو طكعا كلـ يكف مف الممكف جبره عمى

1

نصت المادة ( )1660مف مجمة األحكاـ العدلية عمى ما يمي ":ال تسمع دعكل الديف كالكديعة كالممؾ كالعقار كالميراث كما اليعكد مف

الدعاكم إلى العامة كال إلى أصؿ الكقؼ في العقارات المكقكفة ،كدعكل المقاطعة أك التصرؼ باإلجارتيف كالتكلية المشركطة كالغمة بعد أف
تركت خمس عشرة سنة".
2

المعجـ الكسيط ،الجزء الثاني ،مطبعة مصر ،1961 ،ص643

3

راجع :د.عبد الرازؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح قانكف المدني الجديد (مصادر اإللتزاـ) ،مرجع سابؽ ،ص965

149

التنفيذ العيني فإف الطريؽ البديؿ ىك المطالبة بالتعكيض المالي كأحيانا يمكف المطالبة بالتنفيذ العيني
إضافة إلى التعكيض المالي معاُ.1
أما تعريؼ التعكيض في القانكف :إف مجمة األحكاـ العدلية لـ تضع تعريفان لمتعكيض ،كال يكجد في
المجمة أحكاما خاصة لمتعكيض ،فقد كرد في مجمة األحكاـ العدلية نصكص عامة تتعمؽ بكجكب
التعكيض عف الضرر ،كمف ذلؾ ما تنص عميو المادتاف ( )85،86في مجمة األحكاـ العدلية مبادئ
عامة لمتعكيض في إطار مسؤكليتيف العقدية كالتقصيرية ،إذ تنص المادة ( )85عمى أف " الخراج
ضماف" كتنص المادة ( )86عمى أف "األجر كالضماف ال يجتمعاف"  ،فمقتضى المادة ( )85أنو طالما
كاف حائز الشئ مسؤكال عف تعكيض مالكو في حاؿ تمؼ ذلؾ الشيء أك ىبلكو فإف أم منافع لذلؾ
الشيء تككف مف حؽ الحائز ،2أما المادة ( )86مف المجمة كالتي تبيف بأف المسؤكؿ عف التعكيض أك
الضماف ال يككف مطمكبا منو دفع األجر لمشيء الذم ىمؾ عنده في حاؿ كاف قد إستعممو قبؿ ىبلكو،
كأيضا لك كاف مطمكب منو دفع األجرة في حاؿ لـ يكف مسؤكال عف التعكيض فإنو يدفع األجرة دكف
تعكيض ،3كىذه النصكص عمى سبيؿ المثاؿ بحيث نصت المجمة عمى نصكص عديدة تتحدث عف
التعكيض بشكؿ عاـ.4
إذا لـ يقـ المحكـ بتنفيذ إلتزاماتو فإنو يككف مسؤكال تجاه األطراؼ المتنازعة عف ما ألحؽ بيـ مف
ضرر لعدـ تنفيذ إلتزاماتو كىنا يحؽ ليـ رفع دعكل المسؤكلية ،كمف المعمكـ في القكاعد العامة أف
1

د.حمدم عبد الرحمف ،الكسيط في النظرية العامة لئللتزاـ مصادر اإلرادية لئللتزاـ (العقد كاإلرادة المنفردة) ،الكتاب االكؿ ،دار النيضة

العربية ،الطبعة الثانية ،2010 ،ص560
2

كمثاؿ ذلؾ :لك حاز شخص مركبة بعقد بيع كانتفع بيا مدة مف الزمف كمف ثـ ردىا لصاحبيا ككنيا معيبة ،فإف ما حصؿ عميو مف منعو

نتيجة إلستعمالو لممركبة خبلؿ مدة حيازتو ليا تككف مف حقو كغير مطالب بدفع مقابؿ ذلؾ لصاحبيا طالما أنو مسؤكؿ عنيا في حاؿ ىبلكيا
خبلؿ مدة حيازتو ،كالمقصكد بالخراج ىك ما كاف غير متكلد ،كذلؾ كالمنافع كاألجرة ،أما الزكائد المتكلدة ،كمثاؿ ذلؾ كالدة الدابة كلبنيا
كصكفيا كثمر الشجر فيي لمالؾ الماؿ كليست لمحائز .ارجع :د.مصطفى الزرقا ،الفقو اإلسبلمي بثكبو الجديد ،مطبعة طربيف ،دمشؽ ،الجزء
الثاني 1968،ص982
3

مثاؿ ذلؾ :لك أستأجر شخص مركبة كىمكت عنده مف دكف تعد منو عندئذ ال يككف مسؤكال سكل عف دفع األجرة دكف تعكيض صاحبيا عف

قيمتيا .راجع :د.عمي حيدر ،درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ العدلية ،مجمد االكؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ص79
4

مثؿ المادة (" )19ال ضرر كال ضرار" كالمادة (" )20الضرر يزاؿ" كالمادة ( ")33اإلضطرار ال يبطؿ حؽ الغير" كغيرىا مف نصكص مجمة

األحكاـ العدلية ،كجاء القانكف المدني األردني كالمصرم مماثؿ لمجمة األحكاـ العدلية لـ يعرؼ التعكيض ،كلكنو يختمؼ عف المجمة بأنو أفرد
ليا نصكص خاصة كليست عامة ،ففي القانكف المدني األردني تحدث عف التعكيض في المكاد مف ( )360كحتى المادة ( .)364كالقانكف
المدني المصرم مف المادة ( )203حتى المادة (.)226
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التنفيذ الجبرم أف يجبر المديف عمى تنفيذ إلتزاماتو تنفيذا عينيا إذا تكافرت شركط ذلؾ ،فإف كاف غير
ىذا فبل مجاؿ لممديف إال أف يطالب بالتنفيذ بمقابؿ ،كالمتمثؿ في التعكيض المالي مف مدينو لما أصابو
مف ضرر فعمو كىذه قاعدة عامة ،كفي حقيقة األمر إف اإللتزامات تعالج بطريقتيف كىي:
أوال :مدى إمكانية جبر المحكم عمى التنفيذ العيني
يقصد بالتنفيذ العيني الحكـ بإعادة الحالة إلى ما كانت عميو قبؿ كقكع الضرر في المسؤكلية
التقصيرية ،كىذا النكع مف التنفيذ ىك األفضؿ إف كاف ممكنا؛ ألنو يعني محكر الضرر تماما ككضع
المضركر في نفس الحالة التي كاف عمييا قبؿ كقكعو ،1كيشترط لممطالبة بالتنفيذ العيني ما يمي:
الشرط األول :أف يككف التنفيذ العيني ممكنا ،فإف إستحاؿ كىذه مسألة تتعمؽ بالكقائع كبظركؼ كؿ
دعكل تعيف العدكؿ عنو التنفيذ بمقابؿ ،كىذه اإلستحالة ىي اإلستحالة الراجعة إلى خطأ المديف؛ ألنو
لك كانت اإلستحالة راجعو إلى سبب أجنبي إنقضى اإللتزاـ كامتنع الرجكع عمى المديف بالتعكيض.2
الشرط الثاني :أف يطمب الدائف التنفيذ العيني فبل يحكـ بو القاضي إال بناء عمى طمب الدائف كىذا
شرط بدييي؛ ألف القضاء ال يقضي بأمر لـ يرفع إليو ،كال يجكز في ىذه الحالة أف يطمب المديف
التنفيذ بطريؽ التعكيض بدال عنو.3
الشرط الثالث :أال يككف في التنفيذ العيني إرىاؽ لممديف ،قد يككف التنفيذ العيني ممكنا كلكف في
تحقيقو إرىاؽ لممديف كفي ىذه الحالة يجكز لو أف يستبدؿ التنفيذ العيني بالتعكيض النقدم ،كيتحقؽ
ىذا اإلرىاؽ إذا كانت الفائدة التي ستعكد عمى الدائف مف التنفيذ العيني ال تتناسب مع الضرر الذم
سيصيب المديف منو.4
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د.عدناف السرحاف كد.نكرم خاطر ،شرح القانكف المدني مصادر الحقكؽ الشخصية (اإللتزامات) ،مرجع سابؽ ،ص467
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الشرط الرابع :أف يككف إمتناع المديف عف التنفيذ أك تأخره منو غير مشركع ،لممديف اإلمتناع عف تنفيذ
إلتزامو إذا لـ يقـ الدائف بتنفيذ ما ترتب في ذمتو مف إلتزاـ ،فإذا أمتنع المديف عف تنفيذ إلتزامو حتى
يستكفي مالو أعتبر إمتناعو مشركعا ال يجبر بسببو عمى التنفيذ العيني.1
نستنتج مما سبؽ ،أنو إذا كاف ميعاد الحكـ قد تـ تجاكزه حتى بعد الميعاد اإلضافي فإف إصدار الحكـ
ىنا يككف باطبل بنص القانكف كال يمكف إجبار المحكـ عمى إصداره بعد فكات الميعاد إال إذا إتفؽ
األ طراؼ عمى تحديد مكعدا جديدا فبل يستطيع المحكـ التنصؿ مف إصدار الحكـ عمى إعتبار المكعد
السابؽ قد فات.
يجب أف ينظر إلى كؿ إلتزاـ عمى حدة مف خبلؿ ذلؾ يظير لنا ما مدل إمكانياتو تنفيذه عينا أك طمب
التعكيض المالي ،كذلؾ كفقا لمشركط السالفة ذكرىا ،كمف اإللتزامات التي ال يمكف إجبار المحكـ عمى
تنفيذىا عينا حالة اإللتزاـ بالمحافظة عمى مستندات ككثائؽ النزاع مف الضياع ففي حالة ضياعيا اك
تمفيا ال يمكف إلزاـ المحكـ عينا عمى تحضيرىا اك إرجاعيا ،ألنيا خارج نطاؽ قدراتو كامكانيتو ،كحاؿ
إخبلؿ المحكـ بإلتزامو بإعبلنو عما يثير الشككؾ حكؿ حيدتو كاستقبللو فإنو في مثؿ ىذه الحالة تتكفر
إستحالة جبر الضرر عينا بؿ يمتزـ التعكيض المالي ،كحالة اإلخبلؿ بإلتزامو بعدـ إفشاء أسرار العبلقة
كأسرار النزاع العالؽ بيف األطراؼ المتنازعة لمغير فيذا اإللتزاـ إذا تـ اإلخبلؿ بو ككقع المحكـ في
خطأ مف خبللو تسربت بعض األسرار فبل محؿ لمتنفيذ العيني ىنا إنما ال بد مف التعكيض لجبر الخطأ
إلستحالة التنفيذ.
كقد يتـ إصبلح ضرر المحكـ بتعييف محكـ آخر عمى نفقة المحكـ السابؽ أك تعييف محكـ آخر كالزاـ
السابؽ بدفع األتعاب التي قبضيا دكف اإلخبلؿ بحؽ األطراؼ المتنازعة في التعكيض إف كاف ليـ
كجو حؽ ،كقد يكتفي القاضي بتخفيض أتعاب المحكـ أك حرمانو كميا مف ىذه االتعاب إذا بطؿ
التحكيـ لخطئو.
كترم الباحثة ،أف إلتزامات المحكـ التي تتكافر فييا شركط التنفيذ العيني يتـ التعامؿ معيا بيذه المكنة،
كال يستطيع القاضي إجباره عمى التنفيذ فإذا أصر المحكـ عمى اإلمتناع حكـ عميو بإلزامو بالتعكيض.
1

د .عبد المجيد الحكيـ ،أحكاـ اإللتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص16
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كمف حؽ المحكـ أف يمتنع عف التنفيذ العيني حالة تكافر السبب المشركع في ذلؾ كأف يمتنع عف
تسميـ نسخ الحكـ األصمية لبلطراؼ المتنازعة في مقابؿ إستيفاء باقي أتعابو أك حقكقو ،إذا رأل بإمكانو
المماطمة فييا فمو حبس الحكـ األصمي حتى يتـ إستيفاؤىا.
ثانيا :تعويض األطراف المتنازعة بمقابل مالي
إذا أمتنع المديف عف تنفيذ إلتزامو طكعا كلـ يكف مف الميسكر إجباره عمى التنفيذ العيني يصار إلى
التنفيذ بمقابؿ أم التنفيذ بطريؽ التعكيض ،1كالتعكيض ىك جزاء المسؤكلية المدنية كىك كسيمة جبر
الضرر الذم لحؽ بالمديف كما ذكرنا مسبقا.
األصؿ في التعكيض المالي أف يككف مبمغا مف الماؿ يمزـ القاضي المسؤكؿ عف الضرر بدفعو
لممضركر دفعة كاحدة ،كلكف ليس ىناؾ ما يمنع القاضي مف أف يمزـ المسؤكؿ عف الضرر بدفع
التعكيض عمى شكؿ أقساط أك مرتب دكرم لمدة معينة أك مدل حياة المضركر ،2كالتعكيض المالي
يمكف أف تقكـ بو كافة األضرار ،فحتى الضرر األدبي يمكف أف يككف التعكيض عنو نقديا بمبمغ يعد
رمزيا ميما كانت قيمتو.3
صور تعويض األطراف المتنازعة
أوال :التعويض اإلتفاقي (الشرط الجزائي)
يجكز لطرفي العقد أف يتفقا مقدما عمى المبمغ الذم سيدفع عف طريؽ التعكيض الذم يستحقو الدائف
إذا لـ ينفذ المديف إلتزامو أك إذا تأخر في تنفيذه ،كسمي بالشرط الجزائي؛ ألنو يكضع عادة ضمف
1

أذا كاف األصؿ ىك التنفيذ العيني ،إال أف ىناؾ مف الحاالت ما يتعيف فييا اإللتجاء الى التنفيذ بمقابؿ ،كىذه ىي:

أكال :إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيبل بخطأ المديف ،كىذه اإلستحالة مت صكرة بالنسبة لجميع ضركب اإللتزاـ عدا اإللتزاـ بدفع مبمغ مف النقكد.
ثانيا :إذا كاف تدخؿ المديف الشخصي ضركريا أك مبلئما لتحقيؽ التنفيذ العيني ،كلـ يجد التيديد المالي في التغمب عمى تعنتو كامتناعو
ثالثا :إذا كاف التنفيذ العيني ممكنا كلكف في تحقيقو إرىاؽ لممديف.
رابعا :إذا كاف التنفيذ العيني ممكنا تحقيقو عمى كجو مبلئـ دكف تدخؿ المديف ،كلكف لـ يطمبو الدائف كلـ يعرض المديف القياـ بو ،ففي ىذه
الحالة يحؿ التنفيذ بمقابؿ محؿ التنفيذ العيني.
راجع :د .أنكر سمطاف ،المبادئ القانكنية العامة ،مرجع سابؽ ،ص366
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شركط العقد األصمي ،1كيعرؼ أيضا التعكيض اإلتفاقي أنو اإلتفاؽ بيف الدائف كالمديف عمى التقدير
مقدما لقيمة التعكيض عند عدـ تنفيذ اإللتزاـ عينا أك التأخر في تنفيذه.2
كييدؼ المتعاقداف مف التعكيض اإلتفاقي تجنب تحكـ القضاء كتدخؿ اىؿ الخبرة في تقدير التعكيض
الذم يستحقو الدائف إذا إخؿ المديف بإلتزامو ،عمى أف ىذا الغرض قمما يتحقؽ إذ سيككف دائما ألحد
الطرفيف مصمحة المنازعة في مقدار التعكيض المتفؽ عميو ،ككذلؾ قد يككف الغرض مف ىذا التعكيض
التحايؿ عمى أحكاـ القانكف المتعمقة بفكائد التأخير ،كما قد يقصد بو التعديؿ في أحكاـ المسؤكلية
باإلعفاء اك التحقيؽ منيا إذا كاف المبمغ المتفؽ عميو يقؿ كثي ار عف الضرر المتكقع حصكلو.3
كحتى يستحؽ التعكيض اإلتفاقي ال بد مف تكافر شركط إستحقاقو كىي الخطأ كالضرر كالعبلقة السببية
كاإلعذار ،4أما الخطأ فالذم يحدده طبيعة اإللتزاـ المتفؽ عميو في العقد ،فإذا كاف إلتزما بتحقيؽ نتيجة
فإف عدـ تحقؽ النتيجة يقكد إلى إلفتراض كجكد الخطأ في جانب المديف ،ككذلؾ الحاؿ إذا كاف إلتزاـ
المديف بذؿ عناية ،فإف الدائف ممزـ بإثبات خطأ المتمثؿ بعدـ بذؿ العناية المطمكبة ،ليتحقؽ بذلؾ
الخطأ العقدم في جانبو ،أما الضرر فيك مفترض في ظؿ كجكد التعكيض اإلتفاقي ،ككذلؾ بالنسبة
لمعبلقة السببية ،كعبء نفي كقكع الضرر يقع عمى عاتؽ المديف ،أما اإلعذار فقد يتـ تفاديو بالنص
عمى استحقاؽ التعكيض دكف الحاجة إلى اإلعذار.5
كفي تقديرنا ،بالنسبة لممحكـ إذا إتفؽ مع األطراؼ المتنازعة عمى مقدار التعكيض مسبقا ،أم اف
األطراؼ المتنازعة قد تتفؽ مع المحكـ عمى قدر التعكيض بصكرة كدية ،كقد يتخذ ىذا اإلتفاؽ صكره
الشرط الجزائي الذم يحدد مقدما التعكيض ،كيجكز أف يطالب المحكـ عمى تخفيض الجزاء المشركط
إذا أثبت أف التقدير مبالغا فيو إلى درجة كبيرة ،عمى إعتبار أنو تقدير مسبؽ بيف المحكـ كاألطراؼ
1

ىنرم رياض ،جزاء اإلخبلؿ بالعقد (التعكيض – التنفيذ العني – التقادـ ) ،مكتبة خميفة عطية ،الخرطكـ ،1975 ،ص71
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د .أميف دكاس ،أحكاـ اإللتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص74

3

د .أنكر سمطاف ،المبادئ القانكنية العامة ،مرجع سابؽ ،ص368

4

يقصد باإلعذار ىك كضع المديف مكضع المقصر في تنفيذ إلتزامو بإثبات تأخيره في الكفاء بو ،ذلؾ أف مجرد حمكؿ أجؿ اإللتزاـ ال يفيد

تقصير المديف ما لـ يس جمو الدائف عميو باإلعذار ،كاإلعذار ضركرم لتنبيو المديف إلى نية الدائف في اإللتجاء إلى التنفيذ الجبرم إذا لـ يؼ
بإلتزامو إختيارا ،كيتخذ اإلعذار عادة شكؿ اإلنذار كىك كرقة رسمية مف أكراؽ المحضريف يبدم فييا الدائف لمدينو رغبتو في إستيفاء حقو ،ككما
يتـ اإلعذار عف طريؽ اإلنذار  ،يتـ كذلؾ بكؿ كرقة رسمية تقكـ مقاـ اإلنذار كمحضر حجز ،كالتكميؼ بالحضكر أماـ المحكمة .راجع :د.
أنكر سمطاف ،المبادئ القانكنية العامة ،مرجع سابؽ ،ص360
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المتنازعة ،كشركط إستحقاؽ التعكيض اإلتفاقي ىي ذات شركط إستحقاؽ التعكيض بصفة عامة مف
خطأ المحكـ كضرر يصيب األطراؼ المتنازعة كعبلقة سببية بينيما ،عبلكة عمى إعذار المحكـ حالة
إمكانية ذلؾ ،كيجكز لؤلطراؼ المتنازعة طمب زيادة قيمة التعكيض اإلتفاقي حالة تجاكز الضرر مقدار
التعكيض كذلؾ حالة ثبكت إرتكاب المحكـ غشا أك خطأ جسيما ،كعمى ىذا يجكز لممحكـ اإلتفاؽ مع
األطراؼ عمى التعكيض كيككف تابعا لئلتفاؽ األصمي ،كىك عقد المحكـ الذم أنشا اإللتزاـ عمى كاىؿ
المحكـ كيدكر معو كجكدا كعدما ،كالشرط الجزائي يككف تابعا لئللتزاـ األصمي إذ ىك اتفاؽ األطراؼ
المتنازعة كالمحكـ عمى جزاء ىذا اإللتزاـ فإذا سقط اإللتزاـ األصمي بفسخ عقد المحكـ سقط معو
الشرط الجزائي كال يعتد بالتقدير المقدر بمقتضاه.
ثانيا :التعويض القانوني (فوائد التأخير)

1

قد يككف اإللتزاـ محؿ اإللتزاـ مبمغا مف النقكد كالخاصية الجكىرية ليذا النكع مف اإللتزاـ ىك قابميتو
دائما لمتنفيذ العيني ،بؿ يقتصر األمر عمى المطالبة بتعكيض عف التأخير في التنفيذ كيطمؽ عمى
التعكيض في ىذه الحالة فكائد التأخير ،بجانب فكائد التأخير التي يمتزـ بيا المديف إذا قصر في الكفاء
بإلتزامو بدفع مبمغا مف النقكد في الميعاد المحدد لو ،يكجد نكع آخر مف الفكائد يمكف أف تسمى فكائد
إستثمارية يمتزـ بيا المديف في عقد مف عقكد المعاكضة ،كقد تنقمب الفكائد اإلستثمارية التي يمتزـ بيا
المديف حتى حمكؿ أجؿ الديف ،إلى فكائد تأخير إذا قصر بعد حمكؿ األجؿ في الكفاء باإللتزاـ.2

1

كمف األمثمة لمتعكي ض القانكني الذم يحدده قانكف العمؿ كيعطيو لمعامؿ تعكيضا لو عف إخبلؿ رب العمؿ بإلتزامو التعاقدم ،أف قانكف العمؿ

يقدر لمعامؿ تعكيضا عف فصمو عف العمؿ فصبل تعسفيا مقدار شيريف عف كؿ سنة قضاىا العامؿ في العمؿ عمى إال يتجاكز ىذا التعكيض
أجر العامؿ عف مدة سنتيف كذلؾ كفقا لما نصت عمية المادة ()47مف قانكف العمؿ الفمسطيني ،كىناؾ العديد مف النصكص الكاردة في ىذا
القانكف كالتي تحدد أنكاع مختمفة مف التعكيضات العمالية ،كمف ذلؾ ماكرد في المادة ( )45مف ذات القانكف الخاصة بمكافأة نياية الخدمة.
كيككف كذلؾ في إطار المسؤكلية التق صيرم كما عك الحاؿ بالنسبة لمتعكيض الذم يقدره قانكف التأميف لممصاب في حكادث السير كمف األمثمة
عمى ذلؾ ما كرد في المادة ( ) 156مف قانكف التأميف الفمسطيني كالتي جاء فييا بأنو " إذا أدل حادث الطرؽ إلى عدـ قدرة المصاب عمى
القياـ بعممو فإنو يستحؽ  %100مف أجره الي كمي طيمة مدة عجزه المؤقت عمى أال تتجاكز مدة العجز سنتيف مف تاريخ الحادث" ،أم أف
القانكف ىك الذم يحدد أسس أحتساب التعكيض المستحؽ دكف أف يترؾ ذلؾ إلرادة األطراؼ.
أما بالنسبة لمقانكف األردني ،راجع نص المادة ( )167مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية ،كراجع المادة ( )226مف القانكف المدني المصرم.
2
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ثالثا :التعويض القضائي
في حاؿ عدـ إتفاؽ أطراؼ العقد عمى مقدار التعكيض الكاجب دفعو إذا أخؿ أم طرؼ مف طرفي
العقد بأم مف اإللتزامات العقدية المترتبة عميو مف الطرؼ اآلخر ،كىك ما يسمى بالتعكيض اإلتفاقي،
ككذلؾ عند عدـ كجكد نص في القانكف يحدد مقدار التعكيض الكاجب دفعو ،عندئذ يتكجب عمى
القاضي تحديد مقدار التعكيض باإلعتماد عمى األحكاـ العامة الكاردة في القانكف ،فالقاضي يقكـ
بتحديد مقدار التعكيضفي حاؿ سككت العقد كالقانكف عف تقديره ،1كحتى يحكـ القاضي بالتعكيض
يجب إبتداء أف يثبت الدائف أف ضر ار قد لحؽ بو نتيجة إلخبلؿ المديف بتنفيذ إلتزامو بعد اف يككف قد
أعذره إذا كاف اإلعذار شرطا لقياـ الدعكل ،أم أف الدائف ممزـ في حاؿ مطالبتو بالتعكيض القضائي
أف يثبت شركط المسؤكلية مف خطأ كضرر كعبلقة سببية بيف الخطأ كالضرر كاإلعذار إذا كاف لو
مقتضى حتى يحكـ لو بالتعكيض ،بينما الدائف في حاؿ التعكيض اإلتفاقي غير مطالب بإثبات الضرر
ككنو مفترض ككذلؾ بالنسبة لمعبلقة السببية  ،أم أف الدائف في التعكيض اإلتفاقي ممزـ بإثبات عدـ
قياـ المديف بإلتزامو فقط دكف أف يككف ممزما بإثبات الضرر أك عبلقة سببية ،ككذلؾ الحاؿ في
التعكيض القانكني ،مع الفرؽ المكجكد بيف التعكيض اإلتفاقي كالقانكني ،ففي حاؿ التعكيض القانكني
فإف الضرر مفترض كغير قابؿ إلثبات العكسمف جانب المديف ،أما في التعكيض اإلتفاقي فإف الضرر
مفترض كلكف يمكف لممديف نفيو.2
كمف خبلؿ مما سبؽ ،فإنو في حالة عدـ اإلتفاؽ األطراؼ المتنازعة مع المحكـ عمى مقدار التعكيض،
أك عدـ التكصؿ إلى صمح بينيـ ،أك حالة عدـ نص القانكف عميو ،فإف األمر يرجع إلى ساحة القضاء
ليفصؿ في مقدار التعكيض المستحؽ كحدكد ذلؾ ،كيتـ ىذا التقدير كفقا لنص القانكف ،كالذم يحدد
صكرة الضرر المستحقة لمتعكيض ،كضكابط ذلؾ كحاالت عدـ إستحقاقو لمتعكيض كحدكده كيقدر
التعكيض في مثؿ ىذه الحالة بكقت صدكر الحكـ بالتعكيض.

1

د .محمد أحمد ،دركس في شرح القانكف المدني (النظرية العامة لئللتزامات ،آثار اإللتزاـ) ،مرجع سابؽ ،ص199

2

راجع :د .أنكر سمطاف ،المبادئ القانكنية العامة ،مرجع سابؽ ،ص367

156

عناصر التعويض:
 -1إن التعويض يجب أن يشمل كال من الخسارة الالحقة والكسب الفائت
ىذه القاعدة التي تحكـ تعكيض األضرار المادية أك المالية تبيف ما ىي العناصر التي يجب عمى
القاضي أف يأخذىا بعيف اإلعتبار عف تقدير التعكيض ،كىما عنص ار الخسارة البلحقة كالكسب الفائت،
فمف أتمؼ المحصكؿ الز ارعي لشخص آخر ،يمزـ بتعكيضو عف النفقات التي أنفقيا في زراعة األرض
كالربح الذم كاف سيجنيو مف محصكلو.1
كبالقياس عمى المحكـ فإف الخسارة الكاقعة عمى األطراؼ المتنازعة تشمؿ نفقات إعداد النزاع لمتحكيـ،
كىذه النفقات ىي ما تـ إنفاقو مف قبؿ األطراؼ المتنازعة حتى كقت تحديد المحكـ كابراـ العقد معو مف
مصاريؼ إنتقاؿ إلى محؿ إقامتو ،كما تكمفو األطراؼ مف طمبات أمر بيا المحكـ مسبقا قبؿ نظر
النزاع مف ترجمة لبعض المستندات ،كتجييز بعض الحسابات الختامية بكاسطة محاسبيف قانكنييف أك
طمب تعييف سكرتير أك كاتب أك ما تكمفو األطراؼ مف تعييف خبراء كفنييف أك غير ذلؾ مف
المصركفات ،فميـ المطالبة بتعكيض النفقات ،كأتعاب اإلنتقاؿ مف كالى مقر جمسات التحكيـ،
باإلضافة إلى ذلؾ اتعاب المحكميف في غالب األحياف يككف النزاع متعدد األطراؼ كمتشعب
المكضكعات كىذا بدكره يستتبع حصكؿ المحكـ أك ىيئة التحكيـ عمى أتعاب باىضة جدا ،ففي حالة
عدـ صدكر الحكـ ألم سبب كاف مرجعو لممحكـ يككف لؤلطراؼ طمب ما تـ دفعو لممحكـ أك لييئة
التحكيـ مف أتعاب ألنو لـ يكؼ بإلتزاماتو المقابمة في إصدار حكـ يحسـ النزاع ،قد يتمثؿ الكسب
الفائت عمى األطراؼ فصؿ النزاع حتى يستطيع كؿ طرؼ أف يمارس نشاطو مف جديد كقد يتمثؿ
الكسب الفائت التأخر في الحصكؿ عمى العدالة.
 -2وجوب أن يأتي التعويض مالئما لحقيقة الضرر الواقع
يجب عمى القاضي أف يحاكؿ الكصكؿ إلى التعكيض االكثر مبلئمة لمضرر الذم تحممو المضركر،
كال شؾ اف التعكيض العيني ىك األكثر مبلئمة؛ ألنو يؤدم إلى محك الضرر فبل يبقى منو إال ذكراه،
كلكف ىذا التعكيض قد ال يككف ممكف التطبيؽ ،لذلؾ ليس أماـ القاضي إال التعكيض النقدم حيث
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يجب عميو تقدير مبمغ التعكيض الذم يغطي بقدر اإلمكاف ،كؿ الضرر الكاقع ،كىذا يقتضي أمريف،
أكال :إف التعكيض يجب أف يشمؿ كؿ الضرر أيا كانت جسامتو كمدتو ،كثانيا:إف التعكيض يجب اف
يقدر بما يساكم الضرر منظك ار إليو عبر المضركر ،لذلؾ يجب عمى القاضي اف ينظر بدقة عمى
جميع الظركؼ الخاصة بالمضركر كالمتعمقة بالضرر الذم أصابو.1
كبالقياس عمى كضع المحكـ ،ينبغي عمى القاضي حالة تقدير التعكيض مراعاة الظركؼ الخاصة
باألطراؼ بصرؼ النظر عف ظركؼ المحكـ حاؿ تقدير التعكيض ،كيقدر التعكيض عمى حسب
جسامة الضرر ال الخطأ حتى ال يككف كسيمة لئلثراء عمى حساب المحكـ ،كيجب حساب مقدار
التعكيض بقيمة الضرر كقت صدكر الحكـ ال كقت كقكع الضرر ،كيختمؼ مقدار التعكيض بناء عمى
كقت رفع دعكل المسؤكلية عمى المحكـ فيبلحظ أف التعكيض يختمؼ نكعو كمقداره بحسب ما إذا كانت
دعكل المسؤكلية قد رفعت قبؿ أك بعد صدكر الحكـ في التحكيـ ،كبحسب ما إذا كاف قد تـ بطبلف
حكـ التحكيـ أك عدـ قبكؿ دعكل البطبلف ،كقد يشمؿ التعكيض في الحكـ عمى المحكـ بدفع
المصاريؼ كالنفقات التي تكبدىا الطرؼ المنازع لمتابعة الدعكل المكضكعية أماـ القضاء ،كالتي تسبب
المحكـ بخطئو لممطالبة بالتعكيض.

المطمب الثاني :إنتياء مسؤولية المحكم
تنتيي مسؤكلية المحكـ بعدة عكامؿ ،أكال :قبكؿ دفع المحكـ بعدـ مسؤكليتو ،ثانيا :اإلعفاء اإلتفاقي مف
المسؤكلية ،ثالثا :سقكط دعكل المسؤكلية كتقادميا ،رابعا :التأميف عمى مسؤكلية المحكـ.
كقد سبؽ كبينا الحالة الثالثة فسأقصر بحثي في ىذا المطمب عمى الحاالت األخرل ،كبالتالي سأكزع
المطمب إلى ثبلثة فركع ،أخصص اكليا لمحديث عف دفع المسؤكلية ،كالفرع الثاني عف اإلعفاء
اإلتفاقي مف المسؤكلية ،كأخي ار الفرع الثالث عف التأميف عمى مسؤكلية المحكـ.
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الفرع االول :دفع المحكم بعدم المسؤولية
يشترط لقياـ المسؤكلية أف يككف الخطأ ىك السبب الذم يرتب عميو الضرر ،كىذه ىي العبلقة السببية
كىي الركف الثالث مف أركاف المسؤكلية ،1يستطيع المدعى عميو دفع بعدـ المسؤكلية كذلؾ بنفي عبلقة
سببية كيتـ نفييا بإثبات أف الضرر الذم أصاب المدعي نشأ عف سبب أجنبي ،كيقصد بالسبب
األجنبي حدث أك فعؿ يستتبع لزكما كقكع الضرر ،كال يككف لممدعى عميو يد في ىذا السبب كليذا
يكصؼ بأنو سبب أجنبي ،فإذا كاف السبب األجنبي قد أستغرؽ العمؿ غير المشركع أك المضمكف
المسند إلى المدعى عميو ،ترتب عمى ذلؾ إنتفاء رابطة السببية بيف الضرر كما أسند إلى المدعى
عميو ،كبالتالي ترتفع مسؤكليتو كال يككف ممزما بتعكيض الضرر.2
كبالتالي متى كقع الضرر بأحد االطراؼ المتنازعة أفترضت مسؤكلية المحكـ كيستطيع المحكـ دفع ىذا
اإلفتراض بإثبات أف الضرر الناتج ال يد لو فيو إنما يرجع إلى سبب أجنبي أدل إليو ،كال يكفي أف
يثبت أنو لـ يرتكب خطأ ما ،كذلؾ الف أساس مسؤكلية المحكـ ليس إفتراض الخطأ بؿ إفتراض
المسؤكلية ،كتتنكع األسباب األجنبية التي يدفع المحكـ بعدـ مسؤكليتو إذا تكفرت منيا تحقؽ القكة
القاىرة ،كالحادث المفاجئ ،كخطأ األطراؼ المتنازعة أك احدىـ كحالة خطأ الغير ،كسيتـ معرفة ىذه
األسباب مف خبلؿ ما يمي:
أوال :القوة القاىرة والحادث المفاجئ عمى مسؤولية المحكم
تعرؼ القكة القاىرة بأنيا حادث غير متكقع ،ال دخؿ لئلرادة في كقكعو ،كال يككف في اإلمكاف دفعو أك
درء نتائجو يجعؿ تنفيذ اإللتزاـ مستحيبل ،كمف امثمتيا كقكع زلزاؿ أك حادثة سرقة أك حدكث مرض
مفاجئ ،3فالقكة القاىرة تككف حربا أك زلزاال أك حريقا ،كما قد تككف أم ار إداريا كاجب التنفيذ بشرط أف
تتكافر فييا إستحالة التكقع كاستحالة الدفع ،كينقضي بما إلتزـ المديف في المسؤكلية العقدية ،كتنتفي بيا
عبلقة سببية بيف الخطأ كالضرر في المسؤكلية التقصيرية.4
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كالسؤاؿ الذم يثار ىنا ىؿ القكة القاىرة مختمفو عف الحادث المفاجئ ،أـ أنيما تعبيراف مترادفاف ال
إختبلؼ بينيما؟
إذا كانت القكة القاىرة صكرة مستقمة عف صكرة الحادث المفاجئ ،أك إنيما صكرة كاحدة ،1فإف القكة
القاىرة ىي الحدث الذم ال يمكف دفعو ،كأف الحادث المفاجئ ىك الحدث الذم يمكف دفعو كاف كاف ال
يمكف تكقعو.2
أما إذا كانت القكة القاىرة تختمؼ عف الحادث المفاجئ ،مف حيث ماىيتو كمف حيث أثره ،فمف حيث
الماىي ة تككف القكة القاىرة حادثا خارجيا عف الشيء الذم تسبب في المسؤكلية كعاصفة أك زلزاؿ ،بينما
الحادث المفاجئ حادث داخمي ينبع مف الشئ ذاتو كإنفجار آلة أك تمؼ عجمة ،كمف حيث األثر فإف
القكة القاىرة ترفع المسؤكلية ،أما الحادث المفاجئ فبل يرفعيا بؿ يتحمؿ المديف تبعتو.3
كالرأم الراحج ،أنو إذا نظرنا إلى القكة القاىرة كصكرة مف صكر السبب األجنبي ،فإنو ال يكجد أساس
لمتفرقة بينيما كبيف الحادث المفاجئ ،كانما يعداف تعبيراف مترادفاف لصكرة كاحدة مف صكر السبب
األجنبي.4
كنبلحظ مما سبؽ ،إف مف أحدث ضر ار عميو أف يثبت تحقؽ كجكد السبب األجنبي فتنتفي عندىا
مسؤكليتو ،فإذا تحقؽ لدل المحكـ حادثا كالزلزاؿ أك الفيضاف أك الحرب مما عطمو عف القياـ بالمعاينة
أك السفر ألمر يتعمؽ بإجراءات التحكيـ مما أدل إلى فكات ميعاد صدكر الحكـ ،فبإثبات تحقؽ ىذا
السبب تنتفي مسؤكليتو؛ ألنو ليس لممحكـ إمكانية دفع ىذا الحادث كال يد لو في كقكعو ،كفي مثاؿ
آخر لك أف المحكـ إحتفظ بمستندات ككثائؽ النزاع في مكتبو الذم يمتمؾ مف كسائؿ األماف ما يجب
أف يككف عميو في المكاتب األخرل كحدث إنييار لممبنى فتمفت المستندات كالكثائؽ ىنا قد بذؿ في
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حفظيا عناية المحكـ العادم ،كيعتبر حادث اإلنييار مف قبيؿ قكة قاىرة ،فينا تنتفي مسؤكلية المحكـ
بإنتفاء الخطأ.
كبيذا يمكف أف نقكؿ أف ىناؾ شركطا يجب أف تتكفر إلعتبار الحادث قكة قاىرة أك حادث مفاجئ
كتنتفي بيا مسؤكلية المحكـ كىذه الشركط كما يمي:
الشرط األول :أف يككف الحادث غير منسكب لممسؤكؿ المدعى عميو كخارجا عف محيطو أم أف يككف
الحادث خارج إرادة المحكـ
فالحادث يجب أف يككف أجنبيا عف المسؤكؿ ،كىذا يعني إستبعاد الحكادث التي يككف مرجعيا عيب
في الشيء الذم يممكو محدث الضرر ،كما ال يعتبر مف القكة القاىرة المرض أك الكعكة الصحية التي
يتعرض ليا المسؤكؿ أثناء كقكع الحادث ،كاف غياب الكعي لصرع ال يعد مف باب القكة القاىرة التي
تقطع عبلقة سببية ،أما ما كاف خارجا عف سيطرة اإلنساف مف ظكاىر الطبيعية كالرياح الشديدة ،كما
كاف منسكبا لمسمطة العامة كمصدر قانكف ،أك ما كاف عاما مف حكادث العنؼ كالحركب
كاإلضطرابات فيعد ببل شؾ مف صكر القكة القاىرة ،1كبالتالي ال تككف إلرادة المحكـ إثر في حصكؿ
ىذا الحادث كال دخؿ لو في كقكعو ،فإذا شرع المحكـ في إجراءات التحكيـ كقبؿ إنتيائيا صدر حكـ
ضده بإشيار إفبلسو فإنو في ىذه الحالة فقد صحة ككنو محكما فبل يعتبر عدـ صدكر الحكـ منو في
التحكيـ لسبب قكة قاىرة؛ ألنو كاف سببا في حصكؿ ىذه القكة القاىرة فمنعو مف إصدار الحكـ كىذا
راجع لخطأ المحكـ.
الشرط الثاني :أف يككف الحادث مف المستحيؿ تكقعو
يجب أف تككف اإلستحالة في ىذا الشأف مطمقة ال نسبية ،بحيث يستحيؿ عمى أم شخص أف يتكقع
الحادث ميما كانت درجتو مف اليقظة ،كال يعني ىذا أف يككف الحادث جديدا في نكعو بالنسبة لئلنساف
فمثؿ ىذا الحادث ال كجكد لو ،كلكف يشترط أف يككف الحادث إف كاف معركفا كيقع مف كقت آلخر
كالحركب كاألمراض كغير ذلؾ ،إال أنو ال يككف متكقعا في ظركؼ ىذه الحالة بالذات ،2كال يعتبر مف
قبيؿ القكة القا ىرة أف يككف الحادث متكقعا كفيضاف يقع بصكرة مكسمية أك إعصار تـ التنبؤ بو قبؿ
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فترة زمنية غير قميمة ،عمى الرغـ مف أف ليس لممحكـ إرادة في حصكلو ،كمرجع ذلؾ أنو باإلمكاف
تكقعو كالتكاصؿ مع األطراؼ المتنازعة إليجاد الحمكؿ الضركرية لكي تستمر عجمة عممية التحكيـ
حتى منتياىا.
الشرط الثالث :يشترط أخي ار أف يككف الحادث مف المستحيؿ دفعو أك التعامؿ معو
كىذا يعيف أف الحادث يجب أف يجعؿ تنفيذ اإللتزاـ مستحيبل بالنسبة لمف يحتج بو لمتخمص مف
المسؤكلية ،كيككف ذلؾ نتيجة لككف الحادث مما ال يقير كال يمكف التغمب عميو ،كىذا يستتبع إستبعاد
ما يمكف دفعو كتجنب آثاره ببذؿ جيد معقكؿ ،فإذا سمؾ الناقؿ طريقا تكثر فيو اإلنزالقات ،مما يسبب
في الحادث الذم أضر بالبضاعة المنقكلة ،فإف ذلؾ ال ينفي مسؤكلية الناقؿ األجنبي؛ ألنو كاف في
كسعو تجنب الضرر ببذؿ جيد معقكؿ ،فإذا سمؾ كسمكؾ طريؽ آخر ،كال بد مف اإلشارة إلى أف عدـ
التكقع كعدـ إمكانية الدفع إنما تقاس بمعيار مكضكعي كىك معيار الرجؿ المعتاد ،فما يمكف أف يتكقعو
كيدفعو الرجؿ المعتاد مف أكاسط الناس ال يعتبر مف القكة القاىرة.1
مما سبؽ إلعتبار الحادث قكة قاىرة ،فإنو يشترط عمى المحكـ أف يستحيؿ دفع الحادث أك التعامؿ معو
بما يمنع إثره ،فإف أمكف التعامؿ معو بدفعو فإنو ال يعتبر قكة قاىرة حتى كلك كاف غير متكقع ،ألنو ال
بد مف إستحالة التنفيذ ،أما إف كاف تنفيذ اإللتزاـ يعتبر مرىقا فإف ىذا ال يعتبر قكة قاىرة ،مثاؿ ذلؾ لك
أف المحكـ أتفؽ مع األطراؼ المتنازعة كالخبراء الفنييف عمى إجراء المعاينة في مكقع معيف يحتاج إلى
اإلنتقاؿ إلى خارج الببلد ،فإذا حدث أف المحكـ لـ يجد مقعدا في حجكزات الطيراف مما أدل إلى
التأخر في السفر كفكات ميعاد المعاينة فإف ىذا ال يعتبر قكة قاىرة إذا كجد المحكـ شركة طيراف أخرل
كاف باإلمكاف أف تنقمو كلك حتى برسكـ إضافية ،فينا تحقؽ اإلرىاؽ عمى كاىؿ المحكـ فقط فبل
يستطيع الدفع بحصكؿ قكة قاىرة إلمكانية السفر عف طريؽ شركة أخرل كاإلرىاؽ ليس قكة قاىرة.
أثر القوة القاىرة أو الحادث المفاجئ:
إذا أثبت المدعى عميو تكافر حدث تتكافر فيو مكاصفات القكة القاىرة أك الحادث المفاجئ ،عمى النحك
السابؽ كاف السبب الكحيد لممضركر ،انتفت مسؤكليتو عف الضرر أم أف تككف القكة القاىرة ىي
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السبب الكحيد في كقكع الضرر ،كفي ىذا الفرض ترتفع المسؤكلية عف المدعى عميو إلنعداـ رابطة
السببية،1
أما إذا أشتركت أسباب أخرل مع القكة القاىرة في إحداث الضرر ،فيثكر التساؤؿ ىؿ أف القكة القاىرة
ال يمكف الرجكع إلييا كىي غير منسكبة لشخص يمكف أف يتحمؿ جزءا مف المسؤكلية كالتعكيض؟
يذىب رأم 2إلى أنو في حاؿ إشتراؾ القكة القاىرة مع فعؿ المدعى عميو في إحداث الضرر في ىذا
الفرض ال محؿ لتكزيع المسؤكلية؛ ألف القكة القاىرة ال يمكف نسبتيا إلى شخص آخر حتى يشترؾ مع
المدعى عميو في تحمؿ المسؤكلية ،كلذا يتحمؿ المدعى عميو المسؤكلية كميا كحده.
أما الرأم اآلخر كىك الراجح 3أنو ال مجاؿ لتكزيع المسؤكلية كتبقى كاممة في ذمة المدعى عميو الذم
يتحمؿ نتائج فعمو كفعؿ القكة القاىرة.
كمثاؿ عمى تحمؿ المحكـ المسؤكلية كبالقياس عمى ما سبؽ ،ال يستطيع المحكـ التمسؾ بالقكة القاىرة
لدفع مسؤكليتو حالة إعذاره مف األطراؼ المتنازعة في تنفيذ إلتزاماتو كلـ يشرع في تنفيذىا كأف يطالب
األطراؼ المحكـ بتسميـ نسخ حكـ التحكيـ األصمية أك تسميـ ما عيد إليو مف كثائؽ كمستندات فمـ
يستجب لذلؾ ،كِقدر أف حدثت قكة قاىرة أتمفت أك ضاعت نسخ الحكـ كالكثائؽ كالمستندات المطمكب
إرجاعيا إلييـ ،فينا ال يستطيع المحكـ الدفع بعدـ مسؤكليتو لقياـ القكة القاىرة؛ ألنو قد تـ إعذاره مف
قبؿ األطراؼ مسبقا فيبلؾ ما تحت يده كاف بسبب تخمفو عف تسميميا لؤلطراؼ المتنازعة.
ثانيا :خطأ المتضرر أي خطأ األطراف المتنازعة عمى مسؤولية المحكم
إذا كقع الضرر نتيجة خطأ المضركر ذاتو ،فإنو تنتفي عبلقة السببية بيف الخطأ الصادر مف شخص
آخر كبيف ىذا الضرر ،كلكف يشترط لنفي السببية عمى ىذا النحك أف يككف خطأ المضركر قد استغرؽ
خطأ الشخص اآلخر ،أما إذا لـ يكف قد إستغرقو بؿ ساىـ كؿ مف الخطأيف في إحداث الضرر كىك ما
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يسمى بالخطأ المشترؾ ،فيككف ىناؾ محؿ لمتخفيؼ عف مسؤكلية الشخص اآلخر دكف نفييا إطبلقا،
كىذاف الفرضياف ىما:1
أ -استغراق أحد الخطأين لآلخر

2

 -1إذا كاف أحد الفعميف متعمدا فإنو يستغرؽ الفعؿ اآلخر ،كالفعؿ المتعمد قد يككف فعؿ المدعى عميو
كقد يككف فعؿ المضركر ،فإذا كاف الفعؿ المتعمد ىك فعؿ المدعى عميو قامت مسؤكليتو بالكامؿ،
كأمتنع عميو اإلحتجاج بفعؿ المضركر ،كما لك تعمد سائؽ السيارة أف يدىس خصمو كىك ثمبل أثناء
عبكر الطريؽ ،كاذا كاف الفعؿ المتعمد ىك فعؿ المضركر نفسو فتنتفي مسؤكلية المدعى عميو إلنعداـ
رابطة السببية .3
أما إذا رضي المضركر بالضرر دكف أف يريده لنفسو أك يتعمد إصابتو بو كمف يدخؿ في مبارزة كىك
يعمـ نتائجيا كاحتماالتيا فإف خطأه ىذا ال يستغرؽ خطأ الشخص اآلخر بؿ يككف الخطأ مشترؾ
بينيما.4
 -2إذا كاف أحد الخطئيف نتيجة لآلخر ،ففي ىذه الحالة يستفرؽ الخطأ اآلخر الخطأ الذم كاف نتيجة
لو ،فإذا كاف خطأ المضركر نتيجة لخطأ المدعى عميو ،استغرؽ الخطأ الثاني الخطأ األكؿ فنمتفت
عف خطأ المضركر لنقؼ عند خطأ المدعى عميو الذم تككف مسؤكليتو كاممة ،كاذا كاف خطأ المدعى
عميو نتيجة لخطأ المضركر ،فإف الثاني يستغرؽ األكؿ فنقؼ عند خطأ المضركر كنمتفت عف خطأ
المدعى عميو فتنتفي مسؤكليتو كيتحمؿ المضركر الضرر الذم ألحقو بنفسو.5
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ب -الخطأ المشترك أي أجتماع الخطاين معا في إحداث الضرر
إذا كاف خطأ المضركر قد أشترؾ مع خطأ المدعى عميو بالمسؤكلية في إحداث الضرر ،فإف المدعى
عميو بالمسؤكلية يككف مسؤكال مسؤكلية جزئية تتناسب مع قدر مساىمة سمككو في إحداث الضرر.1
كأف تكزيع المسؤكلية يككف عمى أساس تكزيع جسامة كؿ فعؿ ،أما إذا لـ تختمؼ األفعاؿ قكة كضعفا
في إحداث الضرر ،أك لـ يتبيف إختبلفيما في إحداثو ،فتكزع المسؤكلية بيف المضركر كالمدعى عميو
بالتساكم.2
كمف خبلؿ ما تقدـ ،يتسنى لممحكـ دفع مسؤكليتو حالة ككف الخطأ ينسب إلى فعؿ األطراؼ المتنازعة،
إستغراؽ ىذا الفعؿ خطأ المحكـ المنسكب إليو فعند ذلؾ تنتفي عنو المسؤكلية كميا ،كعمى المحكـ
إسقاط الدليؿ الذم حاكؿ األطراؼ المتنازعة إقامتو عميو إلثبات مسؤكليتو مف إثبات الخطأ كالضرر
كعبلقة السببية بينيما ،فينا يستطيع المحكـ أف يثبت أف الخطأ الصادر منو ال عبلقة سببية بينو كبيف
الضرر الكاقع عمى األطراؼ ،كال فرؽ أف يككف فعؿ األطراؼ المتنازعة فعبل خاطئا أك غير خاطئ؛
ألنو يأخذ حكـ السبب األجنبي الذم يمتمؾ المحكـ بو الدفع عف مسؤكليتو ،كعمى المحكـ أف يثبت أف
خطأ األطراؼ المتنازعة ىك السبب الكحيد في عدـ تنفيذ إلتزاماتو ،مثاؿ ذلؾ كأف يأمر المحكـ
األطراؼ المتنازعة بتحضير بياف بميزانية المشركع المتنازع عميو أك بتحضير ممخص حساب آخر
المعامبلت المالية بينيـ ،أك أف يطمب ترجمة بعض الكثائؽ لتعمؽ ذلؾ كمو بمسائؿ جكىرية تساعد
عمى حسـ النزاع ،كلـ يمؽ األطراؼ المتنازعة لذلؾ باال حتى فكات ميعاد إصدار حكـ التحكيـ ،فينا
يظير أف المحكـ أخطأ بعدـ إصدار الحكـ لكف خطأه مستغرؽ بخطأ األطراؼ المتنازعة حيث إنيـ
تباطؤا في إبراز الكثائؽ المساعدة عمى حسـ النزاع فالضرر الكاقع بيـ يعكد عمى فعميـ ال عمى فعؿ
كاف خطأ المدعى عميو نتيجة لخطأ المضركر فنذكر المثاؿ التالي :ذلؾ قياـ رفيؽ سائؽ السيارة بحركة خاطئة أفزعتو فتسببت في كقكع خطأ
مف السائؽ كاإلضرار برفيقو ،ففي ىذه الحالة ي ستغرؽ خطأ المضركر ما كاف نتيجة لو مف خطأ السائؽ الذم ترتفع مسؤكليتو كيتحمؿ المضركر
بما ألحقو بنفسو مف ضرر .راجع :د.جبلؿ العدكم ،أصكؿ االلتزامات مصادر االلتزاـ ،مرجع سابؽ ،ص ،471كراجع :د.سمير تناغك،مرجع
سابؽ ،ص255
1

كمثاؿ عمى ذلؾ أف تصدـ سيارة مسرعة شخصا أث ناء محاكلتو العبكر مف غير المكاف الخصص لعبكر المشاة فيككف كؿ مف خطأ قائد

السيارة في القيادة بسرعة كخطأ المضركر في العبكر منغير المكاف المخصص لعبكر المشاة سببا في الحادث .راجع :د.مصطفى الجماؿ،
النظرية العامة لئللتزامات ،مرجع سابؽ ،ص399
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المحكـ ،كفي مقابؿ ذلؾ إذا كانت الطمبات التي أمر المحكـ بإحضارىا لـ تكف تعكز إليو ضركرة في
حسـ النزاع ،كفات ميعاد إصدار الحكـ فإف ىذا ال ينفي عف المحكـ مسؤكليتو ،كال يممؾ دفعيا فعدـ
تقديـ تمؾ الطمبات في حسـ النزاع.
كيشترط لثبكت الخطأ عمى األطراؼ المتنازعة ىك إنحراؼ في مسمؾ الرجؿ العادم أك رب األسرة
الحريص ،كغياب األطراؼ المتنازعة المتكرر عف جمسات التحكيـ مما يؤدم إلى إنتياء فترة إصدار
الحكـ ،فينا نجد أف مسمؾ األطراؼ المتنازعة فيو إنحراؼ مف مسمؾ الرجؿ العادم أك رب األسرة
الحريص ،فاإلىماؿ كاضح كعدـ إحتراـ مكاعيد الجمسات ينبئ عف إستحقاؽ األطراؼ بكقت المحكـ،
فبل يتحمؿ المحكـ تبعات إنقضاء مكعد إصدار الحكـ حتى كلك لـ يعذر المحكـ األطراؼ ألف خطأىـ
إستغرؽ خطأ المحكـ بعدـ اإلعذار.
ثالثا :فعل الغير
إف خطأ الغير قد يككف ىك السبب الكحيد لمضرر كقد يشترؾ في إحداثو مع خطأ المدعى عميو ،فإذا
كاف ىك السبب الكحيد انتفت مسؤكلية المدعى عميو ،كاذا أشترؾ خطأ الغير في إحداث الضرر مع
خطأ المدعى عميو بالمسؤكلية كانت مسؤكلية ىذا األخير مسؤكلية جزئية.1
ترل الباحثة ،بأف أثر خطأ الغير عمى مسؤكلية المحكـ يكمف في أف السبب األجنبي الذم يستطيع
المحكـ أف يدفع بو عدـ مسؤكليتو حالة عدـ تنفيذ إلتزاماتو كاصابة األطراؼ المتنازعة بضرر مف
جراء ذلؾ إذا كاف سبب عدـ تنفيذ ىك فعؿ الغير ،كينصرؼ لفظ الغير إلى كؿ ما عدا األطراؼ
المتنازعة كالمحكـ كتابعييـ ،كغالبا ما يككف الغير بالنسبة ليـ ىـ الخبراء كالمترجمكف ككؿ شخص
ليس لو تبعة تجاه األطراؼ أك المحكـ ،كبغض النظر عف ككف فعؿ الغير كاف خطئا أك غير خاطئ
ما داـ فعؿ الغير كاف السبب الكحيد فيما حدث مف ضرر األطراؼ ،فإنو يعتبر سببا أجنبيا يممؾ
الخبراء كالمترجمكف كذلؾ في حالة صدكر أمر التعييف مف قبؿ المحكمة المختصة أك مؤسسة
التحكيـ ،مثاؿ عمى ذلؾ أنو قد يبني المحكـ حكمو عمى المعطيات الناتجة مف دراسة الخبير لبعض
المكضكعات التي تمس النزاع العالؽ بيف األطراؼ المتنازعة ،كقد تككف ىذه المسألة فنية بحتو ال
يمكف إعماؿ القناعة كالرأم فييا مف قبؿ المحكـ ،فإذا صادؼ أف كانت ىذه النتائج خاطئة مما استتبع
1
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الخطأ في تقديرات المحكـ فإنو ال يمكف مساءلة المحكـ عف حكمو المعيب ألف ذلؾ يعكد عمى سبب
أجنبي كىك خط أ الخبير ،كمثاؿ آخر أيضا قد تخرج أسرار النزاع كالتي حصؿ عمييا الغير مف خبلؿ
ما سمـ إليو مف كثائؽ ليقكـ بترجمتيا ،فيستطيع المحكـ أف يدفع مسؤكليتو بفعؿ المترجـ.
الفرع الثاني :اإلعفاء اإلتفاقي من مسؤولية المحكم
ليس ىناؾ ما يمنع مف أف يككف حؽ المضركر في التعكيض محبل لمتعديؿ بمقتضى إتفاقات خاصة
تتـ بينو كبيف المسؤكؿ المدعى عميو ،كذلؾ بعد كقكع الفعؿ الضار أك بعد اإلخبلؿ باإللتزاـ التعاقدم
عمى حسب األحكاؿ ،إذ يجكز لممضركر مف ذلؾ الفعؿ أك مف ىذا اإلخبلؿ التنازؿ عف حقو في
التعكيض دكف أم مقابؿ كفي ىذه الحالة يككف ىذا المضركر قد أبرـ مع المسؤكؿ عمبل مف أعماؿ
التبرع ،كما أف في إمكاف المضركر التنازؿ عف حقو في مقاضاة خصمو لقاء مقابؿ مادم أك نقدم
يدفعو إليو المسؤكؿ لمتخمص مف المجكء إلى القضاء كاضاعة الكقت كتحمؿ المصاريؼ فيككف
المضركر ىنا قد أبرـ مع خصمو ىذا عقد صمح.1
إف ال قاعدة العامة أف كؿ مف أحدث ضرر يمتزـ بالتعكيض عف الضرر الناتج عنو ،إال أنو يجكز
لئلرادة المنفردة تعديؿ ىذا الحكـ في حدكد النظاـ العاـ كاآلداب.2
كلما كانت المسؤكلية العقدية 3منشأىا العقد ،ككاف العقد كليد إرادة المتعاقديف فاإلرادة الحرة ىي إذف
أساس المسؤكلية العقدية ،كاذا كانت اإلرادة الحرة ىي التي أنشأت ىذه المسؤكلية ،فإف ليا أف تعدليا،
فاألصؿ إذف ىك حرية المتعاقديف في تعديؿ قكاعد المسؤكلية العقدية كذلؾ في حدكد القانكف كالنظاـ
العاـ كاآلداب ،4كلمعقد قكة ممزمة تمزـ المديف بالكفاء بإلتزامو طبقا لما نص عميو العقد ،فإف قصر أك
1

ليس ىناؾ ما يمنع المسؤكؿ مف اف يدفع إلى المضركر أكثر مما يستحقو مف تعكيض إذا فضؿ دفع ىذا المبمغ عمى المجكء إلى القضاء

كالدخكؿ في مشاحنات كم نازعات قد تطكؿ كقد تجر إلى مشاكؿ يؤثر ىذا المسؤكؿ تجنبيا كقد تدفعو إلى ىذا الكرـ عكامؿ إنسانية ،إف مثؿ
ىذه اإلتفاقات التي تتـ بيف كؿ مف المضركر كالمسؤكؿ بعد كقكع الضرر ،اتفاقات صحيحة ال يرقى إلييا الشؾ سكاء أكنا في نطاؽ مسؤكلية
عقدية أـ كنا في نطاؽ مسؤكلية تقصيرية ،أنناىنا أماـ عقد صمح تفادم بو الطرفاف خصكمة كانت تحدث لكال ىذا اإلتفاؽ ،كالحث في ىذا
العقد يخرج عف نطاؽ اإلعفاء مف المسؤكلية كمحمو عند أحكاـ عقد الصمح .راجع :د.حسف الذنكف ،المبسكط في المسؤكلية المدنية ( )3رابطة
السببية ،دار كائؿ لمنشر ،ص224
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حم دم عبد الرحمف ،الكسيط في النظرية العامة لئللتزاـ مصادر اإلرادية لئللتزاـ (العقد كاإلرادة المنفردة) ،مرجع سابؽ ،ص491
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راجع :نص المادة ( )217مف القانكف المدني المصرم
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تعدل قامت مسؤكليتو العقدية ،كلكف ال يمنع مف أف يتفؽ المتعاقداف عمى عدـ مسؤكلية المديف أك
تحديدىا عف إخبللو بإلتزامو العقدم إذا أىمؿ في ذلؾ دكف أف يتعمد أك يرتكب خطأ جسيما ،كيعني
ىذا أف يقع عمى الدائف عبء إثبات غش المديف حتى يرفع عنو شرط اإلعفاء ،1كأف اإلتفاؽ المسبؽ
عمى تحديد مقدار العطؿ كالضرر الناتج عف عدـ تنفيذ العقد ىك إتفاؽ صحيح ما داـ أنو غير ممنكع
بقانكف أك مخالؼ لمنظاـ العاـ كيككف ممزما لطرفيو ،2كيالتالي يجكز إعفاء اإلتفاؽ مف المسؤكلية
العقدية.3
كبالنسبة لممحكـ ،يجكز إتفاؽ المحكـ مع األطراؼ المتنازعة عمى اإلعفاء مف المسؤكلية حالة الخطأ
اليسير الصادر منو ،مثاؿ ذلؾ عدـ التكقيع عمى أحد محاضر جمسات التحكيـ ،أما حالة الخطأ
الجسيـ كاف يفكض ميمة حسـ النزاع لمحكـ آخر ،أك حالة التعرض لمحقكؽ المتنازع عمييا بصكرة أك
بأخرل ،أك تعمد إفشاء أسرار النزاع فبل يجكز اإلتفاؽ عمى اإلعفاء.
أما المسؤكلية التقصيرية 4فبل يجكز اإلتفاؽ عمى اإلعفاء مف المسؤكلية أك التخفيؼ منيا5؛ لنشكئيا
بحكـ القانكف كتعمقيا بالنظاـ العاـ كاآلداب ،6فبل يستطيع السائؽ أف يعفي نفسو مف المسؤكلية التي

1

عدناف السرحاف كد .نكرم خاطر ،شرح القانكف المدني مصادر الحقكؽ الشخصية (اإللتزامات) ،مرجع سابؽ،ص319
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إال أنو يكجد رأم آخر بالنسبة لئلعفاء اإلتفاقي مف المسؤكليىة الع قدية كىك أنو ال تجيز مجمة األحكاـ العدلية شرط اإلعفاء مف المسؤكلية

العقدية ،كذلؾ أف الشركط المعتبرة في مجمة األحكاـ العدلية ىي " الشرط الذم يؤكد مقتضى العقد كالبيع بشرط تسميـ المببيع عمى البائع كشرط
الثمف عمى المشترم ،كىذا الشرط نصت عميو المادة ( )186مف مج مة األحكاـ العدلية ،أما بالنسبة لمشرط الثاني فيك الشرط الذم يؤيد العقد
كما لك إشترط البائع عمى المشترم تقديـ كفيؿ بالثمف ،كىذا الشرط نصت عميو المادة ( )187مف المجمة ،أما الشرط الثالث فيك الشرط
المتعارؼ عميو كىذا ما نصت عميو المادة ( )188مف مجمة األحكاـ العدلية .محمد صعابنة ،مسؤكلية المحكـ المدنية ،مرجع سابؽ ،ص136
4

نصت المادة ( ) 270مف القانكف المدني األردني عمى ما يمي ":يقع باطبل كؿ شرط يقضي باإلعفاء مف المسؤكلية المترتبة عمى الفعؿ

الضار" ،كيقابميا المادة ( ) 217مف القانكف المدني المصرم الذم نص عمى أنو  ":ي قع باطبل كؿ شرط يقضي باإلعفاء مف المسؤكلية المترتبة
عمى العمؿ غير المشركع".
5

ال يجكز اإلتفاؽ عمى اإلعفاء مف المسؤكلية التقصيرية كلك كاف الخط أيسي ار أك تافيا كيعتبر قياـ مثؿ ىذا اإلتفاؽ باطبل لمخالفتو لمنظاـ

العاـ كيمتنع عمى المحكمة تطبيقو إذا قدـ إلييا ،ك ما ال يجكز اإلتفاؽ عمى التخفيؼ منيا في صكرىا المختمفة كما إذا اتفؽ عمى تحديد
المسؤكلية بقدر معيف مف التعكيض ميما كانت درجة الخطأ كميما كانت درجة التخفيؼ ،راجع :عبد الحميد الشكاربي ،الدفكع المدنية اإلج ارئية
كالمكضكعية ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية،ص75
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يسببيا لمغير في حكادث الطريؽ ،كال تستطيع شركة الطيراف أف تتفؽ مع سكاف المنطقة المجاكرة
لممطار عمى إعفائيا مف المسؤكلية في حالة سقكط طائرة عمى منازليـ.1
كبالنسبة لممحكـ ،ففي حالة عدـ تكافر العقد بيف المحكـ كاألطراؼ المتنازعة كحالة تعيينو مف قبؿ
المحكمة المختصة أك الغير ،فبل يجكز اإلتفاؽ عمى اإلعفاء مف المسؤكلية أيا كانت درجة الخطأ
يسير أك خطأ جسيـ؛ ألف قكاعد المسؤكلية التقصيرية متعمقة بالنظاـ العاـ كاآلداب ال يجكز اإلتفاؽ
عمى خبلفيا ،كيبطؿ كؿ إتفاؽ عمى اإلعفاء مف المسؤكلية سكاء تعمؽ بإلتزاـ قانكني أك ميني.
مفيوم اإلعفاء اإلتفاقي
كيقصد باإلعفاء اإلتفاقي ىك إتفاؽ يقصد بو رفع المسؤكلية كميا عف مرتكب الفعؿ الضار (أك العقد)
كمنع المطالبة بالتعكيض الذم تقتضي بو القكاعد العامة.2
كالشرط المعفي مف المسؤكلية ىك عبارة عف بند يرد في عقد أك إتفاؽ منفصؿ ،يعفي بمكجبو الدائف
مدينو مسبقا مف المسؤكلية التي قد تترتب في ذمة األخير إعفاء تاـ جراء عدـ تنفيذه إللتزامو ،فبل
تتحقؽ المسؤكلية باإلتفاؽ رغـ تحقؽ ىذه المسؤكلية بمكجب القكاعد العامة.3
كيقصد بشرط اإلعفاء مف المسؤكلية أك اإلعفاء اإلتفاقي ،بأنو الشرط الذم يؤدم إلى رفع المسؤكلية
عف المديف حيث ال يعد المديف بمكجبو مسؤكال في حيف أنو يككف مسؤكال كفقا لمقكاعد العامة،
كبالقياس عمى شرط اإلعفاء مف مسؤكلية المحكـ ىك الشرط الذم يؤدم إلى رفع المسؤكلية عف
المحكـ أك تحديد مداىا قبؿ كقكع الضرر كذلؾ باإلتفاؽ بيف المحكـ كأطراؼ العبلقة التحكيمية ،كأف
يتفؽ المحكـ مع الخصكـ عمى عدـ مسؤكليتو عف الضرر الذم يحدثو نتيجة أم خطأ يرتكبو ،كىذا
اإلتفاؽ عمى اإلعفاء مف المسؤكلية.4
كفي ضكء ما سبؽ ،فإف اإلعفاء اإلتفاقي ىك إتفاؽ األطراؼ المتعاقدة عمى تحمؿ أحد األطراؼ
الضرر الكاقع عميو نتيجة الخطأ الصادر مف الطرؼ اآلخر ،كبناء عمى ىذا المفيكـ يستطيع المحكـ
1
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كاألطراؼ المتنازعة اإلتفاؽ عمى تحمؿ األطراؼ المتنازعة لمضرر الكاقع كالمتسبب فيو المحكـ كمفيكـ
عاـ ،ألف اإلتفاؽ عمى اإلعفاء يعكد إلى إرادة األطراؼ المتنازعة كالمحكـ فيي إرادة تعاقدية كليـ
حرية إنشائيا اك غير ذلؾ.
اإلتفاق عمى تخفيف مسؤولية المحكم:
كيقصد بو ىك رفع جزء مف مسؤكلية المديف كقصر مساءلتو عمى الجزء الباقي.1
يجكز اإلتفاؽ عمى تخفيؼ مسؤكلية المديف العقدية ،كيككف ذلؾ مف باب أكلى دكف حاجة إلى نص
مف المشرع إعماال لقاعدة أف مف يممؾ اإلكثر يممؾ األقؿ كمف صكر التخفيؼ ،اإلتفاؽ عمى تحكيؿ
اإللتزاـ بغاية إلى اإللتزاـ ببذؿ عناية ،كعميو فإنو إذا لـ تتحقؽ الغاية المطمكبة أمكف لممديف نفي
مسؤكليتو ،بإثبات أنو بذؿ القدر الكاجب مف العناية دكف حاجة إلى إثبات السبب األجنبي.2
كبالقياس عمى اإلتفاؽ عمى تخفيؼ مسؤكلية المحكـ ،يستطيع المحكـ اإلتفاؽ مع األطراؼ المتنازعة
عمى التنازؿ عف جزء مف التعكيض حالة صدكر حكـ بو مف القضاء أك إستبداؿ التعكيض بتعييف
محكـ بدال عنو تككف نفقتو عمى عاتقو ،أك تخفيؼ عف المسؤكلية ألنكاع معينة مف األضرار ،أك عف
بعض األضرار التي تقع في ظركؼ معينة.
اإلتفاق عمى تشديد المسؤولية المحكم:
يقصد باإلتفاؽ عمى تشديد المسؤكلية ،3ىك ذلؾ اإلتفاؽ الكارد في العقد أك بإتفاؽ منفصؿ ،الذم
يقضي بمسؤكلية المديف في حالة أك في أحكاؿ تككف فييا مسؤكليتو غير قائمة بمكجب القكاعد العامة،
1

د .سميماف مرقص ،الكافي في شرح القانكف المدني ،مرجع سابؽ ،ص637

2

كمثاؿ ع مى ذلؾ يمتزـ الناقؿ في عقد نقؿ األشخاص بضماف سبلمة الراكب أم بأف يكصمو إلى الجية المتفؽ عمييا سميما معافى ،كىذ

اإللتزاـ ىك اإللتزاـ بتحقيؽ غاية ،فإذا أصيب الراكب فإنو يكفي أف يثبت أنو أصيب أثناء تنفيذ عقد النقؿ كيعتبر ىذا منو إثباتا لعدـ قياـ الناقؿ
بإلت از مو فتقكـ بذلؾ مسؤكلية الناقؿ كال تدفع مسؤكليتو إال بإثبات السبب األجنبي ،كىذا بحسب األصؿ ،بينما لك كجد إتفاؽ عمى التخفيؼ مف
مسؤكلية الناقؿ بتحكيؿ إلتزامو إلى إلتزاـ ببذؿ عناية بدال مف تحقيؽ نتيجة فإنو في ىذه الحالة يككف عمى الراكب عبء إثبات أف الناقؿ لـ يبذؿ
العناية الكاجبة كيككف ليذا األخير دفع مسؤكلية بإثبات قيامو ببذؿ العناية الكاجبة عميو كرغـ ذلؾ حدث الضرر ،محمد عامر ،المسؤكلية
المدنية عف األجيزة الطبية (دراسة مقارنة) في كؿ مف مصر كفرنسا ،رسالة دكتكراه ،جامعة عيف شمس1996 ،
3

نصت المادة ( )1/217مف القان كف المدني المصرم عمى ما يمي  ":يجكز اإلتفاؽ عمى أف يتحمؿ المديف تبعة الحادث المفاجئ كالقكة

القاىرة ،"..كعميو صكر التشديد ىي :أكال :جكاز اإلتفاؽ عمى تحمؿ المديف تبعة الحادث المفاجئ كالقكة القاىرة ،ثانيا :اإلتفاؽ عمى جعؿ اإللتزاـ
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فيمكف اإلتفاؽ حتى لك قاـ سبب أجنبي نفى العبلقة بيف خطأ المديف كبيف الضرر الذم أصاب الدائف
يبقى المديف مسؤكال ،ككذلؾ يمكف اإلتفاؽ عمى أف يككف إلتزاـ المديف بتحقيؽ غاية ،رغـ أنو في
األصؿ ببذؿ عناية ،أك االتفاؽ عمى تشديد العناية التي يبذليا المديف ،كاالتفاؽ عمى التشديد في
المسؤكلية جائز ،ليس في المسؤكلية العقدية فحسب ،بؿ كأيضا في المسؤكلية التقصيرية ،عمى خبلؼ
شرط اإلعفاء كشرط التخفيؼ الذم ال يجكز في المسؤكلية التقصيرية ،1كيشترط أف يحصؿ اإلتفاؽ
بيف الدائف المضركر كالمديف المسؤكؿ ،أما حيث يتفؽ المديف المسؤكؿ مع الغير ليتحمؿ عنو
المسؤكلية دكف دخؿ لممضركر في ىذا اإلتفاؽ فإف ىذا يككف إتفاقا عمى ضماف المسؤكلية ال يؤثر في
حؽ المضركر في الرجكع عمى المسؤكؿ اإلصمي كال ينتقص مف ىذا الحؽ.2
كبالقياس عمى اإلتفاؽ عمى تشديد مسؤكلية المحكـ ،بأنو يجكز اإلشتراط عمى المحكـ بذؿ قد ار مف
العناية يزيد عمى ما يتطمبو القانكف كالمكصكفة بعناية الشخص العادم ،كفي ما ال يصطدـ بطبيعة
العقد أك ما يخالؼ النظاـ العاـ ،كمثاؿ عمى ذلؾ تغيير إلتزاـ المحامي مف بذؿ عناية إلى تحقيؽ
نتيجة كىك كسب الدعكل ،ففي مثؿ ىذه الحالة ال يسرم ىذا اإلتفاؽ كال يصح فبل أثر قانكني لو،
كينطبؽ ذلؾ عمى المحكـ فبل يعتبر المحكـ مسؤكال ما داـ قد بذؿ في كسعو طبقا ألصكؿ مينة
التحكيـ ككفؽ معيار أكاسط المحكميف ،كيمكف اإلتفاؽ عمى مسؤكلية المحكـ حتى عف الخطأ اليسير
أك الخطأ التافو أك عف الفعؿ المجرد مف الخطأ.

بعناية التزاما بتحقيؽ نتيجة ،ثالثا :اإلتفاؽ عمى مقدار التعكيض المستحؽ مقدما ،كىذا االتفاؽ يتـ فيو تحديد مقدار التعكيض مقدما ،حيث يتفؽ
المتعاقداف عمى مقدار التعكيض عند التعاقد ،كعمى أف يستحؽ ىذا التعكيض دكف حاجة إلثبات الدائف أف ضر ار أصابو إذا أف قيمة ىذا
الضرر تككف مساكية لمقدار التع كيض المتفؽ عميو كعمى ذلؾ فإف مجرد عدـ تنفيذ المديف إللتزامو يكجب لمدائف بمقتضى ىذا اإلتفاؽ (الشرط
الجزائي) استحقاقو التعكيض المتفؽ عميو حتى كلك لـ يصبو ام ضرر .راجع :محمد عامر ،مرجع سابؽ ،ص230
1

أحمد نصرة ،الشرط المعدؿ لممسؤكلية العقدية في القانكف المدني المصرم ،مرجع سابؽ ،ص37

2

محمد عامر ،المسؤكلية المدنية عف األجيزة الطبية (دراسة مقارنة) في كؿ مف مصر كفرنسا ،مرجع سابؽ ،ص 228
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الفرع الثالث :تأمين مسؤولية المحكم المدنية

1

بعد اف تكممنا عف إنتياء مسؤكلية المحكـ مف خبلؿ دفع مسؤكليتو أك اإلعفاء منيا ،كيبقى لنا مف
الكسائؿ التي يستطيع المحكـ استخداميا لتفادم العبء الناتج عف ثبكت مسؤكليتو كسيمة التأميف عمى
ىذه المسؤكلية أك التخفيؼ عنيا ،2كىنا يمكف أف يؤدم كظيفتو عمى أحسف صكرة ،كفي ذات الكقت
يشجع األطراؼ المتنازعة دائما عمى إختيار المحكـ المؤمف عف إخطائو؛ ألنو يكفر ليا اإلطمئناف
الكامؿ عمى الحصكؿ عمى التعكيض حالة الحكـ بو دكف إعسار المحكـ ،كبذلؾ يستطيع المحكـ أف
ينقؿ عبء المسؤكلية إلى عاتؽ المؤمف عف طريؽ دفع األقساط ،كىذا عمى عكس شرط اإلعفاء مف
المسؤكلية الذم يرفع مف ذمة المحكـ بصكرة كاممة أك جزئية المسؤكلية إتجاه األطراؼ المتنازعة أما
التأميف فيعتبر أداة لتأكيد المسؤكلية كتقكية ضماف األطراؼ المتنازعة ،كاآلف يجب عمينا لمعرفة مدل
إمكانية جكاز التأميف عمى مسؤكلية المحكـ فإنو يجدر بنا معرفة مفيكـ التأميف كخصائصو بالنسبة
لممسؤكلية كقاعدة عامة ،كمعرفة مضمكف عقد التاميف عف مسؤكلية المحكـ كنطاؽ عقد التأميف عف
مسؤكلية المحكـ ،كذلؾ مف خبلؿ ما يمي:
أوال :مفيوم التأمين عن المسؤولية وخصائصيا
أ -مفيوم التأمين من المسؤولية
يعتبر التأميف مف المسؤكلية مف أىـ فركع التأميف كأكثرىا ضركرة لحماية الذمة المالية مف األعباء
التي قد تتعرض ليا في سياؽ ممارسة اإلنساف نشاطو اليكمي ،أيا كانت طبيعة ىذا النشاط ،فاإلنساف
معرض عمى الدكاـ لتحمؿ مسؤكلية النتائج المترتبة عمى تصرفاتو كممزـ قانكنا بترميـ كازالة الضرر
الذم قد يصيب الغير مف جرائيا ،األمر الذم يثقؿ ذمتو المالية بعبء طارئ نتيجة إخبللو بإلتزاـ
بقصد أك دكف قصد بقاعدة قانكنية أك قاعدة سمككية أك رابطة عقدية.3
1

لقد نص قانكف التأميف الفمسطيني عمى التأميف مف المسؤكلية في المكاد ()19 ،13 ،11

2

ىناؾ انكاع كثيرة مف التأميف مثؿ ،التأميف التعاكني كالتأميف بقسط كالتأميف البحرم كالتأميف الجكم كالتأمينف البرم ،كالتأميف عمى األشخاص

كالذم ينقسـ بدكره إلى تأميف لحالة الكفاة كحاؿ الحياة كالتأميف المختمط كالتأميف مف اإلصابات،كالتأميف مف األضرار كالتي منيا التأميف عمى
األشياء كالتأميف مف المسؤكلية كالذم نح ف بصدده ،راجع :د.حساـ الديف األىكاني ،المبادئ العامة لمتأميف  ،كشرح قانكف التاميف االجبارم مف
المسؤكلية المدنية الناشئة عف الحكادث المركبات رقـ 72لسنة ،2007ص ،24كد.أحمد شرؼ الديف ،أحكاـ التاميف ،الطبعة الثالثة،1991 ،
ص20
3

المحامي بياء شكرم ،التأميف مف الم سؤكلية بيف النظرية كالتطبيؽ ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة األكلى ،2010 ،ص116
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كيقصد بعقد التأميف ىك أم إتفاؽ أك تعيد يمتزـ بمقتضاه المؤمف أف يؤدم إلى المؤمف لو أك إلى
المستفيد الذم أشترط التأميف لصالحو مبمغا مف الماؿ أك إيرادا أك مرتبا أك أم عكض مالي آخر في
حاؿ كقكع الحادث أك تحقؽ الخطر المبيف بالعقد ،كذلؾ نظير قسط أك أية دفعة مالية أخرل يؤدييا
المؤمف لو لممؤمف.1
كبالتالي إف اليدؼ األساس مف التأميف مف المسؤكلية 2ىك أف يمقي المؤمف لو عمى عاتؽ المؤمف
مسؤكلية تحمؿ تبعة تعكيض األضرار التي تصيب ذمتو المالية ،كالناجمة عف تحقؽ مسؤكليتو المدنية
المحددة بمكجب بنكد العقد كجميع التصرفات كالنفقات البلزمة لدفع ىذه المسؤكلية ،كبالتالي يعرؼ
التأميف مف المسؤكلية المدنية ىك عقد بيف شخصيف يسمى المؤمف كشخص آخر يسمى المؤمف لو،
بمقتضاه يتحمؿ المؤمف العبء المالي المترتب عمى الخطر الضار غير المقصكد كالمحدد في العقد،
بسبب رجكع الغير إلى المؤمف لو بالمسؤكلية لقاء ما يدفعو ىذا األخير مف أقساط.3
إذا يجكز التأميف عف مباشرة أم نشاط ميني كمف ذلؾ مينة التحكيـ ،فيجكز التأميف عف مسؤكلية
المحكـ ىإتجاه أخطائو كالمسببة أض ار ار لؤلطراؼ المتنازعة ،كيعتبر ىذا التأميف تأمينا مف المسؤكلية
غير المحدد

4

فيمتزـ المؤمف بضماف مسؤكلية المحكـ أيا كاف مقدارىا ،كالتأميف مسؤكلية المحكـ يعتبر

تأمينا عف مباشرة نشاط ميني.

1

المادة ( )1مف قانكف التأميف الفمسطيني رقـ ( )20لسنة  ،2005كيقابميا المادة( )619مف القانكف المدني االردني ،كالمادة ( )747مف

القانكف المدني المصرم
2

نصت المادة ( )39مف قانكف التأميف الفمسطيني عمى ما يمي ":تشمؿ أعماؿ التأميف الفركع التالية.... :ك .التأميف ضد أخطار الحكادث

كالمسؤكلية المدنية"...
3

د.مكسى النعيمات ،النظرية العامة لمتأميف مف المسؤكلية المدنية (دراسة مقارنة) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة األكلى،2006 ،

ص54
4

ينقسـ عقد التأميف مف المسؤكلية إلى تأميف خطر محدد القيمة ،كالتأميف مف خطر غير محدد القيمة ،كيككف التأميف مف المسؤكلية محدد

القيمة في الحالة التي يؤمف فييا الشخص مف مسؤكليتو عف األضرار التي تمحؽ بشيء معيف ،كتأميف الشخص مف مسؤكليتو عف ىبلؾ شيء
في حكزتو كالتزاـ رده لمالكو ،أما القسـ الثاني ىك التأميف مف خطر غير محدد كيككف كذلؾ عندما تككف نتيجة المسؤكلية التي قد يتحمميا
المؤمف لو غير قابمة لمتحديد مقدما لعدـ معرفة حجـ األضرار التي قد يحدثيا أك نكعيا اك مقدارىا كثاؿ عمى ذلؾ التأميف مف المسؤكلية
الناج مة عف إستعماؿ المركبة .راجع :د.مكسى النعيمات ،النظرية العامة لمتأميف مف المسؤكلية المدنية (دراسة مقارنة) ،مرجع سابؽ ،ص62
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ب -خصائص عقد تأمين مسؤولية المحكم
ىناؾ عدة خصائص لعقد التأميف بصفة عامة ،1كخصائص لعقد التأميف مف المسؤكلية المدنية لمميف
بصفة خاصة لذلؾ سنكتفي بعرض ىذه الخضائص اإلخيرة بما يناسب عقد تأميف مسؤكلية المحكـ.
الخاصية األولى :إشتراط التأمين لمصمحة األطراف المتنازعة
تقكـ فكرة اإلشتراط لمصمحة الغير عمى أساس أف يتعاقد شخص بإسمو عمى حقكؽ يشترطيا لمصمحة
الغير ،يمتزـ الطرؼ اآلخر في العقد بتنفيذىا ،كيككف مف نتيجة ذلؾ أف يكتسب ىذا الغير حقا مباش ار
في مكاجية ىذا الطرؼ يؤىمو لممطالبة بمنافع العقد المشركطة لو.2
كبالتالي نجد أف المحكـ يشترط بصفتو الشخصية عمى شركة التاميف أف تؤدم التعكيض المحككـ
بيعميو لؤلطراؼ المتنازعة مباشرة دكف إشتراط إنتقاؿ ذلؾ إلى ذمة المحكـ.
الخاصية الثانية :عقد تأمين لموظيفة التحكيمية
يغطي عقد الػتأميف مف المسؤكلية المدنية األخطار التي تنتج عف أخطاء الميني أثناء ممارستو
لمينتو ،فمحؿ ىذا العقد األخطار المرتبطة بممارسة المينة ،كبذلؾ يختمؼ ىذا التأميف عف ذلؾ الذم
يبرمو الميني بإعتباره شخصا عاديا ،إذ قد يبرـ تأمينا لصالحو أك لصالح اسرتو أك خمفو لضماف ما قد

1

الخصائص العامة لعقد التأميف ىي -1 :التأميف عقد إحتمالي ،ىك العقد الذم ال يعرؼ أطرافو عمى كجو التحديد كقت إبرامو مقدار إلتزامات

كحقكؽ كؿ منيما ،كأنو عقد يقكـ عمى أساس إحتماؿ الكسب كالخسارة قائـ عند إنعقاد العقد كيتكقؼ عمى ما يحصؿ عميو الطرفاف عمى جانب
كبير مف الحظ كالصدفة -2 .العقد عقد إذعاف ،تتميز عقكد اإلذعاف بمجمميا إنعداـ إرادة أحد طرفييا أك عمى اإلقؿ بإنحسار دكرىا فيتحديد
بنكدىا أك اإللتزامات الناتجة عنيا ،كعقد اإلذعاف إذ ال يككف في كسع المؤمف لو سكل قبكؿ أك رفض بنكده كليس في إمكانيو مناقشة شركطو
كلك بصكرة عامة -3 .العقد مف العقكد حسف النية ،يعتبر عقد التأميف بشكؿ عاـ مف عقكد حسف النية يمتزـ طالب التأميف بإببلغ كاخبار
المؤمف عف كؿ ال ظركؼ التي يعمميا كمف المحتمؿ أف تؤدم إلى الحظر أك إلى زيادتو كالصمت المجرد مف جانبو عف أكضاع معينة لمخطر
عند إبراـ العقد أك أثناء تنفيذ يمكف أف يؤدم إلى إبطاؿ عقد التأميف .العقد مف العقكد القائمة عمى اإلعتبار الشخصي ،بالنظر إلى أىمية التي
تعطى في ىذا العقد لمنشاط الشخصي لممؤمف لو فإف عقد التأميف يعتبر مف العقكد ذات اإلعتبار الشخصي فالمؤمف ال يقبؿ إستبداؿ شخص
آخر بالمؤمف لو ،إذ العبلقة بينيما تقكـ عمى الثقة كىي مسألة نسبية تختمؼ مف شخص إلى آخر مما يكجب معو احتراـ إرادة المؤممف الذم
أكدع ثقتو في شخص بعينو مف الصعب إفتراض كجكدىا في شخص آخر حتى لك كاف ذا قربى لممؤمف لو .راجع :د.محمد حسيف ،التأميف
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يمحقو مف مخاطر بعيدا عف مجاؿ أك نطاؽ المينة ،1كما يختمؼ عقد التأميف مف المسؤكلية المدنية
عف ذلؾ العقد الذم يبرمو الميني بإعتباره رئيسا أك مدي ار لمشركع حتى لك تعمؽ بممارسة المينة؛ ألف
التأميف ىنا يضمف لمميني المخاطر التي تتعرض ليا المباني الخاصة بالمشركع أك األدكات المستعممة
فيو.2
كمف خبلؿ ما تقدـ ،ييدؼ عقد التأميف مف مسؤكلية المحكـ لتغطية األضرار التي تنتج عف أخطاء
المحكـ أثناء ممارستو لكظيفتو ،فمحؿ العقد اإلضرار المرتبط بنشاطو ،كبذلؾ يختمؼ ىذا التاميف عف
ذلؾ الذم يبرمو المحكـ بإعتباره شخصا عاديا ،فباإلمكاف اف يبرـ المحكـ تامينا متعمقا بحياتو
الخاصة ،كأف يعقد تأمينا عمى حياتو أك عمى سيارتو أك عمى مسكنو فيذه جميعا تخرج عف نطاؽ عقد
التأميف الخاص بكظيفتو ،كاذا كاف المحكـ رئيس مؤسسة التحكيمية فبل يدخؿ في ىذا التأميف األضرار
الناتجة عف التصرفات المتعمقة بإدارة شؤكف مؤسسة التحكيـ؛ ألف ىذه الكظيفة تحتاج إلى تأميف
مستقؿ عف التاميف الذم نحف بصدده.
الخاصية الثالثة :عقد تأمين لتعويض األطراف المتنازعة
تكصؼ جميع عقكد التاميف بأنيا عقكد تعكيضية ،كالمقصكد بالتعكيض في ىذه العقكد ىك أف يعاد
المؤمف لو بمكجبيا عند تحقؽ الخطر المؤمف منو إلى نفس مركزه المالي الذم كاف عميو قبؿ تحقؽ
الخطر ،بقدر تعمؽ األمر بالخسارة التي لحقت بو ال أكثر كال أقؿ ،3كأف مبمغ التعكيض ال يمكف أف
يتجاكز مقدار الضرر الكاقع كاف كاف يمكف أف يقؿ عنو باإلتفاؽ مسبقا عمى ذلؾ ،كيتأسس ذلؾ عمى
عدـ مساعدة المؤمف لو عمى تحقيؽ إثراء عف طريؽ عقد التأميف ،بؿ يجب أف يككف ىذا العقد كسيمة
لدرء الخسارة فقط بدكف السعي إلى تحقيؽ مكسب.4
عادة ما يتحمؿ المؤمف لو جزءا مف آثار المسؤكلية كذلؾ مف خبلؿ تحديد القدر الذم تمتزـ بو شركات
التأميف عمى شكؿ حد أقصى لمقدار الضرر الذم تمتزـ ىذه الشركات بجبره ،كىذا الحد األقصى قد
يككف أقؿ مف الضرر الناتج كما يمزـ مف تعكيض ،كىنا ال يمتزـ المؤمف إال في حدكد ما أتفؽ عميو
1
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في الكثيقة ،ثـ يتحمؿ المؤمف لو الجزء المتبقى مف التعكيض ،كقد يككف الحد األقصى الذم تحدده
الشركات في بعض األحياف أعبل مف القيمة المستحقة كالبلزمة لجبر األضرار الناتجة ،كىنا ال يمتزـ
المؤمف إال بما يعادؿ التعكيض المستحؽ كال يتقيد في ذلؾ بما سبؽ كأشترطو عمى نفسو مف حد
أقصى لمسؤكليتو.1
كاذا كاف ال يمكف تحديد المبمغ الذم سيتحممو المؤمف لو عند كقكع الخطر بإمكاف المؤمف تحديد
حصة معينة ( )..%20 ،%10مف مبمغ التأميف يأخذىا المؤمف لو عمى عاتقو ،كىذه الحصة المحددة
تختمؼ مف مينة إلى أخرل تبعا لظركؼ كأىمية المينة كأيضا بالتبعية لدرجة إحتماؿ كقكع المخاطر
كمدل جسامتيا ،بؿ أف ىذه الحصة تختمؼ في المينة الكاحدة مف حالة ألخرل تبعا لمبمغ الضماف
المتفؽ عميو أك المستحؽ دفعو لجبر الضرركتظير أىمية ىذا التحديد خاصة في الميف التي تنتج
عنيا مسؤكلية جسيمة كبالتالي ينتج عنيا مبمغ تعكيض كبير عند كقكع الخطر ،يعد كسيمة ينبو بيا
المؤمف المؤمف لو بتكخى الحيطة كالحذر كأال تحمؿ جزءا مف نتيجة إىمالو كعدـ تبصره.2
كبالقياس عمى المحكـ ،فالغاية الرئيسية لعقد التأميف ىي تحمؿ شركة التاميف لمتعكيض المحككـ بو
عمى المحكـ لصالح األطراؼ ،كلف يككف التعكيض المحككـ بو متجاك از لمقدار الضرر الكاقع مع جكاز
أف يتفؽ المحكـ مع األطراؼ عمى تخفيؼ ىذا المقدار ،كمف ناحية أخرل قد تشترط شركة التأميف
عمى المحكـ أف يتحمؿ جزءا مف آثار المسؤكلية باإلتفاؽ عمى تحديد الضرر الذم يمتزـ بو شركة
التاميف كحد أقصى لمقدار التعكيض التي تمتزـ بو الشركة بدفعو ،كىذا الحد األقصى قد يككف أقؿ مف
التعكيض المحككـ بو عمى المحكـ كأقؿ مف الجزء المتبقي مف التعكيض ،كاذا كاف  -خبلؼ ذلؾ -
حيث كاف مقدار التعكيض أقؿ مف الحد األقصى فإف الشركة ليست مرغمة عمى دفع الحد األقصى
كامبل بؿ تدفع ما يغطي مبمغ التعكيض المستحؽ فقط ،إلى غير أنو ال يمكف لممحكـ تحديد مسبقا
عند إبراـ عقد التأميف فما داـ مبمغ التعكيض يجب أف ال يتجاكز مقدار الضرر فمف باب أكلى ال
يمكف تحديده إال في حالة بياف مقدار الضرر الكاقع.
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كالجدير باإلشارة أف منازعات التحكيـ يغمب عمييا ضخامة رؤكس األمكاؿ المتنازع عمييا كىذا يستتبع
ضخامة النفقات كالمصركفات أثناء عممية التحكيـ مما قد يؤدم إلى ضخامة الضرر حالة تحققو لذلؾ
غالبا ما سيككف التأميف الذم يعقده المحكـ مع شركة التأميف محدد بحصة معينة ()..%20،%10
مف مبمغ التأميف يتكفؿ المحكـ بدفعيا ،كبذلؾ يختمؼ ىذا المقدار بإختبلؼ التعكيض المستحؽ عف
األضرار ،كىذا التحديد يدفع بالمحكـ إلى تكخي الحيطة كالحذر؛ ألنو يعمـ مسبقا أنو ما زاؿ متحمبل
لجزء كبير مف التعكيض في حالة إىمالو كعدـ تبصره.
كىكذا يككف عقد التأميف مف مسؤكلية المحكـ عقدا يتكفؿ بتأميف ذمة المحكـ المالية ضد التعكيضات
التي تتقدـ بيا األطراؼ المتنازعة ،كيحمي حقكؽ ىؤالء مف إعسار المحكـ إذ يجدكف جية مستعدة
ماليا يتقاضكف منيا تعكيضاتيـ بدعكل مباشرة دكف إشتراؾ باقي الدائنيف معيـ كدكف إشتراؾ
األشخاص المرتبطيف بالمحكـ بعقد عمؿ كالتابعيف لو في مكتبو مف مكظفيف كسكرتارية ككتبة
كمستخدميف ،فيذه ليا عقكد تأميف أخرل ،ككذلؾ ال يشترؾ معيـ زمبلء المحكـ في ىيئة التحكيـ فإذا
أخطأ المحكـ في حؽ زميؿ لو في منصة التحكيـ أك كاف سببا في دفعو لتعكيضات أك غرامات
لؤلطراؼ المتنازعة ثـ رفع دعكل المسؤكلية عميو كحكـ التعكيض عميو فإف دفع ىذا التعكيض ال
يدخؿ في نطاؽ ىذا التأميف ،ألنيا ليست متعمقة بكظيفة المحكـ تجاه األطراؼ المتنازعة كالذم يمتزـ
المؤمف بدفعو المصركفات.
ج -مضمون عقد التأمين عن مسؤولية المحكم
أوال :شكل عقد التأمين عن عقد المحكم
 -1قد يبرـ عقد التأميف مف المسؤكلية المدنية ألرباب الميف بشكؿ فردم مف جانب كؿ مينى عمى
حده ،كفي ىذه الحالة يقكـ الميني (المؤمف لو) باإلتفاؽ مع شركة التأميف (المؤمف) عمى اف تقكـ
األخيرة بتغطية كضماف كؿ أك بعض اآلثار التي تترتب عمى إخطاء األكؿ في مكاجية العميؿ أثناء
أك بسبب ممارسة المينة ،في مقابؿ تعيد الميني بدفع األقساط التي تحددىا الشركة باإلستعانة
بالبيانات كالمعمكمات التي يزكدىا بيا الميني لتساعده في تحديد األقساط المطمكبة كالتي تتنايب مع
الخطر كالظركؼ.1
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كبالقياس عمى المحكـ ،قد يبرـ عقد التأميف عف المسؤكلية المدنية بشكؿ فردم مف جانب كؿ محكـ
عمى حدة كفي ىذه الحالة يقكـ المحكـ المؤمف لو باإلتفاؽ مع شركة التأميف عمى أف تقكـ بتغطية
أخطائو في مكاجية األطراؼ المتنازعة كفيما يتعمؽ بممارستو لكظيفتو في مقابؿ تعيد المحكـ بدفع
األقساط التي تحددىا الشركة كالمحددة بما يتناسب األخطاء الممكنأف تنشأ عف ممارسة المحكـ
لمينتو.
 -2قد يتـ إبراـ العقد بشكؿ جماعي مف جانب مجمكعة مف المينييف يشترككف في ممارسة المينة
كيتحدكف في الظركؼ المحيطة بيذه الممارسة ،فيتفقكف عمى دفع األقساط الناتجة عف العقد ،في
مقابؿ إستفادة أحدىـ مف مبمغ التأميف في حالة حدكث الخطر محؿ التأميف بالنسبة لو.1
كبالقياس عمى المحكـ ،قد يتـ إبراـ العقد بشكؿ جماعي مف جانب مؤسسة تحكيـ أك مركز تحكيـ أك
جمعية محكميف ففي مثؿ ىذه التجمعات يتـ دفع قسط التأميف مف قبؿ ىذه المؤسسة في مقابؿ إستفادة
أم مف المحكميف االعضاء ،كقد يتـ تحصيؿ ىذه األقساط مف المحكميف أنفسيـ أك إقتطاعيا مف
أتعابيـ الم كدكعة كالمحفكظة في خزانة المؤسسة مقابؿ المنازعات التي يقكـ المحكـ بنظرىا سكاء مف
خبلؿ محكـ فرد أك ىيئة تحكيـ متعددة ،كىذا التاميف الجماعي يكفر الجيد كالكقت كيختصر الكثير
مف الشكميات كاإلجراءات المفركضة إلبراـ العقد.
ثانيا :محل عقد تأمين مسؤولية المحكم
تضمف كثائؽ التأميف مف المسؤكلية المدنية المينية النتائج المترتبة عمى ممارسة النشاط الميني،
كبذلؾ يخرج عف ىذا العقد ضماف األضرار التي تمحؽ بالميني في إطار حياتو الخاصة كلكف ىذا ال
يمنع مف أف تككف مكضكعا لعقكد تأميف أخرل فالتأميف مف المسؤكلية المينية ال يضمف إال النتائج
الضارة المترتبة عمى ممارسة المينة كبذلؾ تستبعد كؿ اآلثار األخرل غير المرتبطة بالنشاط الميني،2
كاألصؿ أف التأميف مف المسؤكلية ينحصر بتغطية مسؤكلية المؤمف لو الناشئة عف خطئو الشخصي،
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كال تنسحب التغطية إلى مسؤكليتو عف إفعاؿ األشخاص المشمكليف برعايتو أك الذيف يعممكف تحت
رقابتو كتكجييو اك األشياء التي تحت حراستو أك ما يضع يده عميو مف مباف كحيكانات.1
كبالقياس عمى المحكـ ،إف مكضكع عقد التأميف بالنسبة لممحكـ يضمف النتائج المرتبطة بممارسة
كظيفتو ،كبذلؾ تخرج جميع اآلثار المرتبطة بميمتو كتستبعد جميع المياـ التي ليست مف صميـ عممو،
ككذلؾ األنشطة الثانكية أك التبعية لمنشاط األصمي كإبراـ مشارطة التحكيـ بيف األطراؼ المتنازعة فيذه
ميمة يقكـ بيا المحكـ كغير المحكـ كالمحامي فيك يعتبر نشاطا ثانكيا متعمقا بالتحكيـ ،لكنو ليس
مرتبطا إرتباطا جذريا بكظيفتو كمحكـ يفصؿ في الخصكمات.
كيتناكؿ مكضكع عقد التأميف مسؤكلية المحكـ العقدية كالتقصيرية ،سكاء أكاف الخطأ مفترضا أك ثابتا،
يسي ار أك جسيما ،إال إذا أبرـ عقد تأميف مستقؿ يشمؿ المياـ كاألنشطة الثانكية أك التبعية لنشاطة
األصمي المتعمؽ بحسـ النزاعات بيف األطراؼ المتنازعة.2
كأخيرا ،يس تطيع المحكـ أف يبرـ عقد التأميف مع شركة التأميف عف جميع المخاطر التي قد تنجـ عف
أخطائو أثناء ممارستو لكظيفتو ،لكف ذلؾ ليس بصكرة مطمقة نظ ار لتدخؿ المشرع بفرض قيكد معينة
عمى إرادتيما مف خبلؿ إستبعاد عدد مف المخاطر مف أف تككف محبل لمعقد أك ال تصمح ألف تككف
كذلؾ ،كيمكف حصر بعض تمؾ المخاطر المستبعدة مف نطاؽ تأميف مسؤكلية المحكـ منيا:
أكال :المخاطر التي تنتج عف األخطاء العمدية لمؤمف لو (لممحكـ) ،كيقصد بالخطأ المتعمد ىك الخطأ
المتعمؽ بمحض إرادة المؤمف لو بأف ينصرؼ قصده إلى إرتكابو كىك مدرؾ أنو عمؿ غير مشركع
يمنعو القانكف كمدرؾ أيضا أف نتائج ضارة قد تنشأ عف إرتكابو كمع ذلؾ يقدـ عميو.3

1

المحامي بياء شكرم ،التأميف مف المسؤكلية فيالنظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص159

2

راجع :د.عبد الرازؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح قانكف المدني الجديد (مصادر اإللتزاـ) ،مرجع سابؽ ،ص981

3

المحامي بياء شكرم ،التأميف مف المسؤكلية فيالنظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص152

179

كبالقياس عمى المحكـ ،إف استبعاد ىذه المخاطر يعد مف النظاـ العاـ سكاء أكانت يسيرة أك جسيمة،
فتبيف أف نص المادة ( )25مف قانكف التأميف الفمسطيني 1يحرـ اإلتفاؽ عمى تأميف المسؤكلية الناشئة
عف الخطأ العمد كالغش ،كىذا الحكـ عمى الرغـ مف أنو كرد بخصكص التأميف مف الحريؽ ،إال أنو
يقرر حكما عاما يمكف تطبيقو في كؿ أحكاؿ التاميف.2
كالباحثة ترل أف األخطاء تأخذ ذات الحكـ الناتجة عف أفعاؿ يجرميا القانكف 3أك تمؾ التي ال تتفؽ مع
قكاعد كآداب مينة التحكيـ كإفشاء أسرار النزاع ،فالتأميف ال يغطي تبعات ىذا الخطأ ،حتى ال يكافأ
المحكـ عمى مخالفتو لنصكص قانكف التحكيـ أك لقكاعد كآداب مينة التحكيـ بضماف نتائج مخالفتو.
ثانيا :عدـ تسميـ أك رد األمكاؿ التي قد يتمقاىا الميني مف عميمو أك لصالحو أم التصرؼ الخاطئ في
األمكاؿ التي تخص النزاع ،إف العبلقة بيف الميني كالعميؿ تفرض – في جانب منيا – معامبلت مالية
ينتج عنيا كجكد أمكاؿ في يد الميني كمستحقة لمعميؿ ،فإذا تقاعس الميني عف تسميـ ىذه األمكاؿ أك
ردىا فإف نتائج ىذا القاعس ال يشمميا الضماف الناتج عف عقد التأميف عف المسؤكلية المدنية المينية،
كلكف ىذا ال يمنع مف شمكؿ ىذه النتائج بضماف ناتج عف عقد تأميف آخر.4
كبالقياس عمى المحكـ ،قد يتسمـ المحكـ بعض األمكاؿ كضمانات تكضع لديو مف قبؿ األطراؼ
المتنازعة لمسألة معينة تخص النزاع سكاء كانت في صكرة أكراؽ مالية أـ أشياء عينية ثمينة كنمكذج
لما يتنازع عميو بيف األطراؼ ،فإذا رفض المحكـ تسميـ ىذه األمكاؿ كقاـ بالتصرؼ فييا أيا كاف نكع
ىذه األمكاؿ ،فإف عقد التأميف عف مسؤكلية المحكـ ال يشمؿ مثؿ ىذه األمكاؿ ألنيا تحتاج إلى عقد
تأميف آخر عمى الرغـ مف شمكؿ التأميف لحالة رفض تسميـ ىذه األمكاؿ مف قبؿ تابعي المحكـ أك
سرقتيا كتبديدىا مف قبؿ معاكينو كمستخدميو.

1

نصت المادة ( )25مف قانكف التأميف الفمسطيني عمى ما يمي -1 ":يككف المؤمف مسؤكال عف أضرار الحريؽ الذم يحدث بسبب خطأ غير

متعمد مف قبؿ المؤمف لو أك المستفيد -2 ،كال يككف المؤمف مسؤكال عف األضرار التي يحدثيا المؤمف لو أك المستفيذ عمدا أك غشا كلك أتفؽ
عمى غير ذلؾ ،".كيقابميا نص المادة ( )934مف القانكف المدني االردني ،كالمادة ( )888مف القانكف المدني المصرم.
2

محمد صعابنة ،مسؤكلية المحكـ المدنية ،مرجع سابؽ ،ص161

3

راجع :المحامي بياء شكرم ،التأميف مف المسؤكلية في النظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص153

4

د .محمد حسيف ،التأميف اإلجبارم مف المسؤكلية المدنية دراسة تطبيقية عمى بعض العقكد ،مرجع سابؽ ،ص48
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كمف المخاطر المستبعدة مف نطاؽ تأميف مسؤكلية المحكـ ،المخاطر التي تصيب غير األطراؼ
المتنازعة ،كاألخطاء الناتجة عف تعيدات المحكـ غير المألكفة كأف يتعيد المحكـ بتكصيؿ األطراؼ
المتنازعة ألى مقر إنعقاد الجمسات كاعادة كؿ إلى مسكنو بكاسطة سائقو الشخصي فيذه بعيدة عف
مياـ عممية التحكيـ ،ككذلؾ الغرامات كالمصادرات التي يحكـ بيا عمى المؤمف لو (المحكـ) ،كاألخطاء
المسببة أضرار جسدية ،كاألخطاء السابقة لسرياف عقد التأميف مف المسؤكلية.1

1

راجع :د .محمد حسيف ،مرجع سابؽ ،ص ، 59كراجع أيصا :المحامي بياء شكرم ،التأميف مف المسؤكلية فيالنظرية كالتطبيؽ ،مرجع سابؽ،

ص ،153كراجع :د .مكسى النعيمات ،النظرية العامة لمتأميف مف المسؤكلية المدنية ،مرجع سابؽ ،ص ،153كراجع أيضا ،د .عبد الباقي
سكادم ،مسؤكلية المحامي المدنية عف أخطائو المينية ،مرجع سابؽ ،ص335
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الخاتمة:
بعد اإلنتيا ء مف دراسة مسؤكلية المحكـ المدنية ،يتبيف لنا أف ىذا المكضكع ميما قدمت فيو مف
دراسات فإنو يسظؿ بحاجة إلى بحكث أخرل ،ألف تناكؿ ىذه الدراسة بجميع مكضكعاتيا ،ال بد أف يقع
الباحث في تقصير في إحدل جكانبيا ،لما تثيره ىذه الدراسة مف تساؤالت كلما يكاجيو مف عقبات حالة
دراستو.
أف النتيجة المنطقية كالمتكقعة لنياية كؿ بحث ىي نتيجة ذلؾ البحث ،كالتكصيات التي يقترحيا
الباحث لحؿ مشكمة قائمة ،أك تصحيح خطأ قائـ ،كبدكف ذلؾ يككف البحث مجرد سرد نصكص ككقائع
ال تزيد لمعمـ شيئا.

أوال :النتائج
 -1المحكـ ىك عبارة عف قاض خاص يقكـ بحسـ نزاع قائـ بيف أطراؼ الخصكمة كتـ إختياره بإرادتيـ
كيككف حكمو ممزـ لممحكميف.
 -2إذا عيف إتفاؽ التحكيـ مؤسسة تحكيـ ،أم شخص معنكم فإف ميمتو تقتصر عمى تنظيـ عممية
التحكيـ ،فإف المحكـ ال يككف إال شخصا طبيعيا فيك كحده صاحي العقؿ يزف األمكر كيميز بيف
الحؽ كالباطؿ كىك يستشعر ركح العدالة كيميزىا.
 -3أف ميمة التحكيـ ىي ميمة قضائية كقانكنية ،كبالتالي ال يمكف أف يتكلى ىذه الميمة إال شخص
كامؿ األىمية إلكتساب الحقكؽ كتحمؿ اإللتزامات.
 -4عمى المحكـ أف يمتزـ بمبدأ الحيادية كاإلستقبلؿ كىي مف أىـ القكاعد السمككية التي يجب أف
يتحمى بيا المحكـ ،كأف عدـ كجكدىما يؤدم إلى إنكار العدالة كيجعؿ مصداقية المحكـ كحكمو
مصدر شؾ ،كيعتبر إلتزاـ المحكـ بالحياد كاإلستقبلؿ حقا مف حقكؽ اإلنساف ألنو يضمف تحقيؽ
العدالة.
 -5إف المشرع لـ يشترط في المحكـ أم شرط خاص ،مثؿ أك الجنس أك الديف أك المؤىبلت ،أك غير
ذلؾ م ف شركط كصفات ،إذ يجكز كقاعدة عامة تعييف أم شخص محكما ،بصرؼ النظر عف
كفاءتو كخبرتو كعممو كما إلى ذلؾ.
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 -6أختمؼ الفقو القانكني حكؿ طبيعة عمؿ المحكـ ،فيناؾ مف قاؿ بالطبيعة التعاقدية ،كىناؾ مف يرل
أف طبيعة المحكـ ذات طبيعة قضائية ،كاتجو بعضيـ إلى عدىا طبيعة مختمطة ،كرأل آخركف أف
طبيعة المحكـ مستقمة ،كأف اإلتجاه الغالب ىك ترجيح الطابع القضائي كاعتبار المحكـ بمنزلة قاض
خاص يستمد سمطتو مف إتفاؽ األطراؼ كمف القانكف ،مما يعني عمى األطراؼ إحتراـ كتنفيذ
أحكامو إذا صدر بصكرة صحيحة ،كتكافرت في محكميـ صفات القاضي المستقؿ كالمحايد كالنزيو،
ككافة الشركط الكاجب تكافرىا في المحكـ.
 -7خمصت ىذه الدراسة إلى أف عقد المحكـ قد تناكلو الفقو بعدة مسميات ،كعبر عنو بعدة ألفاظ
كأدقيا ىك مسمى عقد المحكـ؛ ألنو لفظ ال لبس فيو كال شبيو لو بيف بعض المسميات التي
يستخدميا الفقو كعقد التحكيـ كاتفاؽ التحكيـ.
 -8أف عقد المحكـ ىك العقد الذم بمكجبو يمتزـ شخص كىك المحكـ بإصدار حكـ خبلؿ مدة محدكدة
في نزاع مطركح عميو مف قبؿ األطراؼ مقابؿ مبمغ مف الماؿ يؤديو إليو األطراؼ.
 -9كما تكصمت الدراسة إلى أف طبيعة إلتزاـ المحكـ إلتزاـ بنتيجة يقع عمى عاتؽ المحكـ في حسـ
الن ازع العالؽ بيف األطراؼ ،كما النشاط إال كسيمة لتحقيؽ ىذه النتيجة ،كىي نتيجة ال يعترييا
إحتماؿ ،كفي ذات الكقت فإف المحكـ ممتزـ بمزاكلة نشاط يحقؽ ما تحققو عناية الشخص العادم،
أك العناية المطمكبة في تحقيؽ النتيجة ،فما الفائدة أف يصدر حكـ باطبل ،إذا لـ يبذؿ العناية
البلزمة إلصدار حكـ صحيح؟ إذف إلتزاـ المحكـ في شؽ منو إلتزاـ ببذؿ عناية.
 -10تنشأ مسؤكلية المحكـ العقدية عند إخبلؿ بما إلتزـ بو تجاه األطراؼ في عقد المحكـ ،فدائما ما
يبني ىذا العقد مسؤكلية المحكـ عمى شركط التحكيـ أكثر مما يبنييا عمى الكظائؼ التي يقكـ بيا
الم حكـ ،كلكي تتحقؽ ىذه المسؤكلية العقدية فبل بد مف تحقؽ شركط كأركاف معينة ليذه المسؤكلية،
كالشركط تتمخص في كجكد عقد صحيح بيف المحكـ كاألطراؼ المتنازعة كأف يككف الضرر ناشئا
عف عدـ تنفيذ العقد كأف يككف العقد قد أبرـ بيف المحكـ كاألطراؼ المتنازعة ،أما أركاف المسؤكلية
فيي تتمخص في الخطأ العقدم ك تضرر األطراؼ المتنازعة مف خطا المحكـ كعبلقة سببية بيف
خطأ المحكـ كتضرر األطراؼ.
 -11تنشأ مسؤكلية المحكـ التقصيرية عند إخبللو بإلتزاـ قانكني سابؽ ،بعدـ اإلضرار بالغير كيككف
اإلضرار غير المشركع مصد ار لممسؤكلية في حدكد النصكص القانكنية التي تحكميا ،كلقياـ
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المسؤكلية التقصيرية ال بد مف تكافر أركانيا كىي :الخطأ التقصيرم كالضرر الكاقع عمى األطراؼ
المتنازعة كعبلقة سببية بيف خطأ المحكـ التقصيرم كالضرر الكاقع.
 -12يقع عمى عاتؽ المحكـ طائفة مف اإللتزامات تفرضيا الكظيفة القضائية أك القانكنية التي يؤدييا
المحكـ ،كأيضا إلتزامات يفرضيا عميو اإلتفاؽ حيث تستند ىذه اإللتزامات التي تقع عمى عاتؽ
المحكـ إلى العقد أم اإلتفاؽ المبرـ بينو كبيف أطراؼ الخصكمة التحكيمية.
 -13إف المشرع لـ يأخذ بالحصانة المطمقة لمقضاة عف المسؤكلية المدنية كفي نفس الكقت لـ يجعؿ
القضاة مسؤكليف عف أم خطأ أك إىماؿ يقع منيـ في إثناء قياميـ بكظائفيـ ،كانما جعميـ مسؤكليف
في حاالت معينة حددىا المشرع عمى سبيؿ الحصر كفقا لنظاـ يقرره كيحدد معالمو سمفا ،كىذا
المنيج تبناه المشرع الفمسطيني كالمشرع المصرم كلـ يأخذ بو المشرع االردني كىك نظاـ
المخاصمة.
 -14كتبيف لمباحث أنو ال يعني سككت المشرع عف معالجة حصانة المحكـ منحو حصانة مطمقة مف
أم مساءلة ،كىذا غير كارد أبدا ،لذا نرل أف معنى عدـ المعالجة يعني العكدة إلى القكاعد العامة،
كىذا قياسا عمى أم مسألة لـ يتـ تناكليا مف قبؿ المشرع ،فالقكاعد العامة ىي المرجعية ليا،
فالقضاء يطبؽ فيما يثار في مساءلة المحكـ القكاعد العامة في القانكف المدني.
 -15إذا تكافرت أركاف المسؤكلية مف خطأ كضرر كعبلقة سببية ،كترتبت عمييا آثارىا ،ككجب عمى
المسؤكؿ تعكيض الضرر الذم أحدثو بخطأه ،فالتعكيض إذف ىك الحكـ الذم يترتب عمى تحقؽ
المسؤكلية كىك جزاؤىا ،كيسبؽ ذلؾ دعكل المسؤكلية ذاتيا ،ففي الكثرة الغالبة في األحكاؿ ال يسمـ
المسؤكؿ بمسؤكليتو ،كيضطر المضركر إلى أف يقيـ عميو دعكل.
 -16يشترط عمى المحكـ أف يستحيؿ دفع الحادث أك التعامؿ معو بما يمنع إثره ،فإف أمكف التعامؿ
معو بإمكاف دفعو فأنو ال يعتبر قكة قاىرة حتى لك كاف غير متكقع ،ألنو ال بد مف إستحالة التنفيذ،
أما إف كاف تنفيذ اإللتزاـ يعتبر مرىقا فإف ىذا ال يعتبر قكة قاىرة.
 -17كأكضحت الدراسة جكاز إتفاؽ المحكـ مع األطراؼ المتنازعة عمى اإلعفاء مف المسؤكلية العقدية
أك التخفيؼ منيا أك التشديد ما دامت غير قائمة عمى العمد أك خطأ جسيـ ،كىذا ال يسرم حالة
المسؤكلية التقصيرية فبل يجكز اإلعفاء منيا؛ ألنيا متعمقة بالنظاـ العاـ مع إمكانية اإلتفاؽ عمى
التشديد فقط.
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 -18يجكز التأميف عف مباشرة أم نشاط ميني كمف ذلؾ مينة التحكيـ ،فيجكز التأميف عف مسؤكلية
المحكـ بإتجاه أخطائو كالمسببة أضرار لؤلطراؼ المتنازعة.

ثانيا :التوصيات
 -1نكصي المشرع بتحديد المؤىبلت المطمكبة تكافرىا في المحكـ كمعايير إختياره بدقة ،ككضع تنظيـ
دقيؽ لسمطات المحكـ كنطاقيا كآثارىا.
 -2يدعك الباحث المشرع حالة تككيف ىيئة التحكيـ مف أكثر مف محكـ بضركرة إشتراط كجكد محكـ
م ف رجاؿ القانكف كفي حالة ككنو محكـ فرد فيتعيف أف يككف قانكنيا ،ككسيمة لتقميص أخطاء
المحكميف كالتقميؿ منيا.
 -3نأمؿ مف الجيات المختصة العمؿ عمى إضافة مادة قانكنية يدرسيا الطمبة في كميات القانكف
تتعمؽ بالتحكيـ كخاصة مينة المحكـ ،ككذلؾ العمؿ عمى إصدار دكريات كعقد مؤتمرات كندكات.
 -4يكصي الباحث بأف عمى األطراؼ المتنازعة معالجة مسؤكلية المحكـ حالة إنعقاد عقد المحكـ
كتحديد نطاقيا عمى كجو مف الكضكح بما ال يحمؿ معو نكع مف المبس كالغمكض.
 -5يييب الباحث مف الجيات المختصة بضركرة دراسة مسؤكلية المحكـ كتقنيف قكاعد خاصة
لمسؤكلية المحكـ سكاء عقدية أك تقصيرية ،ال أف يترؾ ذلؾ لمقكاعد العامة فيي ال تستطيع ضبط
مسؤكلية المحكـ بما يناسب كظيفتو.
 -6إعادة صياغة عبلقة المحكـ مع األطراؼ المتنازعة ،ألنيا تتسـ يالعمكمية كالضبابية ،لذلؾ ال بد
مف بياف ىذه العبلقة مف خبلؿ عقد المحكـ ،ببياف تعريفو كأركانو كنطاقو كأحكامو بمكجب
تشريعات حديثة ،كبناء عمى ما قدمو الفقو في ذلؾ ،كما يسكقو القضاء مف رؤل ،كممبيا لما يحتاجو
الكاقع مف ىذا العقد.
 -7عمى مشرعنا الفمسطيني أف يتجو إلى اإلىتماـ كتفعيؿ المادة (/3م) مف قانكف التأميف الفمسطيني
رقـ ( )20لسنة  2005حيث نصت عمى ما يمي -1 ":تشمؿ أعماؿ التأميف الفركع اآلتية.... :
م -التأميف ضد أخطار المينة."..
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المصادر والمراجع:
أوال :المصادر
أ  -القرآف الكريـ
ب-القكانيف كالتشريعات
 -1القوانين الفمسطينية
 القانكف األساسي الفمسطيني لسنة  ،2005صدر بمدينة راـ اهلل ،بتاريخ /18مارس ،2003/المكافؽ
/15محرـ1424/ىجرم
 قانكف التحكيـ رقـ ( )3لسنة  ،2000صدر بمدينة غزة ،بتاريخ  ،2000/4/5المكافؽ
/1محرـ1421/ىجرم
 قانكف السمطة القضائية رقـ ( )1لسنة  ،2002صدر بمدينةراـ اهلل ،بتاريخ 2006/2/5
 قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ ( )4لسنة  ،2001صدر بمدينةغزة ،بتاريخ
 ،2001/5/12المكافؽ /18صفر1422/ىجرم
 قانكف المخالفات المدنية رقـ ( )36لسنة  20 ،1944كانكف األكؿ ،سنة  ،1944المندكب السامي،
غكرت
 قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجترية رقـ ( )2لسنة  ،2001صدر بمدينة راـ اهلل بتاريخ
 ،2006/2/16المكافؽ /17محرـ1427/
 قانكف التأميف رقـ ( )20لسنة  ،2005صدر بمدينة راـ اهلل ،بتاريخ ،2005/10/13المكافؽ
/15رمضاف1426/
 قانكف العمؿ رقـ ( )7لسنة  ،2000صدر بمدينة غزة ،بتاريخ  ،2000/4/30المكافؽ
/25محرـ1421/
 مجمة األحكاـ العدلية
 قرار مجمس الكزراء رقـ ( )39لسنة  2004بالبلئحة التنفيذية لقانكف التحكيـ رقـ ( )3لسنة 2000
 -2القوانين األردنية
 قانكف التحكيـ رقـ ( )31لسنة 2001
 قانكف إستقبلؿ القضاء األردني رقـ ( )15لسنة 2001
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 القانكف المدني رقـ ( )43لسنة 1976
 قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية رقـ ( )24لسنة 1988
 -3القوانين المصرية
 قانكف التحكيـ رقـ ( )27لسنة 1994
 قانكف السمطة القضائية رقـ ( )46لسنة 1972
 القانكف المدني رقـ ( )131لسنة 1948
 قانكف المرافعات المدنية كالتجارية رقـ ( )13لسنة 1986

ثانيا :المراجع
أ :الكتب
 -1إبراىيـ الجغبير ،بطبلف حكـ التحكيـ ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة2009 ،
 -2ابراىيـ محيسف ،طبيعة الدفع بالتحكيـ في الخصكمة المدنية "دراسة مقارنة" ،مكتبة دار الثقافة
لمنشر كالتكزيع ،الطبعة االكلى1999 ،
-3

أبك الحسيف بف زكريا ،معجـ مقاييس المغة ،الجزء الثاني ،دار الفكر ،القاىرة1979 ،

 -4ابك زيد رضكاف ،األسس العامة في التحكيـ الدكلي ،دار الفكر العربي ،القاىرة1981 ،
 -5أحمد أبك الكفا ،التحكيـ اإلختيارم كاإلجبارم ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،الطبعة الخامسة،
2001
 -6أحمد ابك الكفا ،التحكيـ بالقضاء كبالصمح ،منشاة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ،اإلسكندرية1964 ،
 -7أحمد ابك الكفا ،التحكيـ في القكانييف العربية ،منشاة المعارؼ ،اإلسكندرية ،الطبعة األكلى
 -8أحمد أبك الكفا ،المرافعات المدنية كالتجارية ،منشأة المعارؼ ،القاىرة1990 ،
 -9أحمد ابك الكفا ،عقد التحكيـ كاجراءاتو ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية2007 ،
 -10أحمد الجداكم ،التحكيـ في مكاجية اإلختصاص القضاائي "تنازع اإلختصاص كتنازع القكانيف"،
دار النيضة العربية ،القاىرة1982 ،
 -11أحمد حشيش ،طبيعة الميمة التحكيمية ،دار الكتب القانكنية ،القاىرة2007 ،
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 -12أحمد سبلمة ،قانكف التحكيـ التجارم الدكلي كالداخمي"تنظير كتطبيؽ مقارنة" ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،الطبعة االكلى
-13

أحمد شتا ،شرح قانكف التحكيـ المصرم رقـ ( )27لسنة  ،1994دار النيضة العربية ،القاىرة،

2004
 -14أحمد شرؼ الديف ،أحكاـ التأميف ،الطبعة الثالثة1991 ،
 -15أحمد شرؼ الديف ،نظرية اإللتزاـ ،الجزء األكؿ ،الكتاب األكؿ ،المصادر اإلرادية (العقد ،االرادة
المنفردة)2003 ،
-16

أحمد صبلحي ،النظاـ القانكني لمتحكيـ التجارم الدكلي "دراسة مقارنة" ،مركز الدراسات

كالبحكث اليمني ،صنعاء1994 ،
 -17أحمد ىندم ،أصكؿ قانكف المرافعات المدنية كالتجارية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
2002
 -18اإلماـ أحمد الرازم ،مختار الصحاح ،ترتيب السيد محمد خاطر ،نيضة مصر لمطباعة كالنشر،
دكف سنة
 -19أمجد منصكر ،النظرية العامة لئللتزامات (مصادر اإللتزاـ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
الطبعة الثالثة
 -20أميف دكاس ،المصادر اإلرادية (العقد كاإلرادة المنفردة) ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،راـ اهلل،
الطبعة األكلى2004،
 -21أمينة النمر ،الدعكل كاجراءاتيا ،منشأة المعارؼ،اإلسكندرية
 -22أنكر سمطاف ،المبادئ القانكنية العامة ،دار النيضة العربية ،بيركت ،الطبعة الثانية1978 ،
 -23أنكر سمطاف ،مصادر اإللتزاـ المكجز في النظرية العامة لئللتزاـ دراسة مقارنة في القانكف
المصرم كلبناني ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت198 ،
 -24أنكر سمطاف ،مصادر اإللتزاـ في القانكف المدني األردني دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي ،دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف الطبعة األكلى2007 ،
 -25إياد الحؽ ،النظرية العامة لئللتزامات ،غزة ،الطبعة الثانية2011 ،
 -26بساـ الطراكنة كد.بساـ ممحـ ،مبادئ القانكف التجارم ،دار العمكـ العربية لمطباعة كالنشر،
بيركت ،الطبعة األكلى1986 ،
188

 -27بشار ممكاكم كد.فيصؿ العمرم ،مصادر اإللتزاـ الفعؿ الضار ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،عماف،
الطبعة األكلى2006 ،
 -28بياء شكرم ،التأميف مف المسؤكلية بيف النظرية كالتطبيؽ ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
الطبعة األكلى2010 ،
 -29جبلؿ العدكم ،أصكؿ اإللتزامات (مصادر اإللتزاـ) ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية1997 ،
 -30حساـ الديف األىكاني ،المبادئ العامة لمتأميف كشرح قانكف التأميف اإلجبارم مف المسؤكلية
المدنية الناشئة عف حكادث المركبات رقـ ( )72لسنة 2007
 -31حساـ ناصيؼ ،قابمية محؿ الن ازع لمتحكيـ في عقكد التجارة الدكلية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
1999
 -32حسف الدنكف ،المبسكط في المسؤكلية المدنية ( )3رابطة سببية ،دار كائؿ لمنشر ،عماف
 -33حسف دندكف ،المبسكط في المسؤكلية المدنية ( )2الخطأ ،دار كائؿ لمنشر ،عماف
 -34حسني الرب ،التعكيض اإلتفاقي عف عدـ تنفيذ اإللتزاـ أك التأخر فيو ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية ،الطبعة األكلى2007 ،
حسني المصرم ،التحكيـ التجارم الدكلي"دراسة مقارنة" ،دار الكتب القانكنية ،القاىرة2006 ،
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 -36حفيظة حداد ،مدل إختصاص القضاء الكطني بإتخاذ اإلجراءات الكقتية كالتحفظية في المنازعات
الخاصة الدكلية بشأنيا عمى التحكيـ ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية2000 ،
 -37حمدم عبد الرحمف ،الكسيط في النظرية العامة لئللتزاـ( ،المصادر اإلرادية لئللزاـ ،العقد كاإلرادة
المنفردة) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،المطبعة الثانية2010 ،
 -38حمزة حداد ،التحكيـ في القكانيف العربية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة2010 ،
 -39خالد إبراىيـ ،التحكيـ اإللكتركني في عقكد التجارة الدكلية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،دكف
سنة
 -40خالد فيمي ،المسؤكلية المدنية لمصحفي عف أعمالو الصحفية ،دار الجامعة الجديد لمنشر،
اؿ‘سكندرية2003 ،
 -41د.ماجد الحمك ،العقكد اإلدارية كالتحكيـ ،دار الجامعة الجديد ،اإلسكندرية2004 ،
 -42د.محسف شفيؽ ،التحكيـ التجارم الدكلي دراسة مقارنة في قانكف التجارة الدكلية ،دار النيضة
العربية ،القاىرة1997 ،
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 -43سحر إماـ ،المركز القانكني لممحكـ "دراسة مقارنة" ،دار النيضة العربية ،القاىرة2006 ،
 -44سميماف مرقس ،الكافي في شرح القانكف المدني في اإللتزامات (نظرية العقد كاإلرادة المنفردة)،
المجمد األكؿ ،دار الكتب الجامعية ،القاىرة ،الطبعة الرابعة1987 ،
 -45سميماف مرقص ،الكافي في شرح القانكف المدني (مصادر اإللتزاـ) ،دار النشر لمجامعات
المصرية ،القاىرة ،الطبعة األكلى1960 ،
 -46سمير تناغك ،مصادر اإللتزاـ ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،الطبعة األكلى1999 ،
 -47سمير كامؿ ،الدخؿ لمعمكـ القانكنية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1994 ،ص25
 -48سيد محمكد ،مفيكـ التحكيـ كفقا لقانكف المرافعات الككيتي ،دار النيضة العربية ،القاىرة2003 ،
 -49سيد محمكد ،نظاـ التحكيـ ،دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي الككيتي
كالمصرم2000 ،
 -50شريؼ الطباخ ،التحكيـ اإلختيارم كاإلجبارم في ضكء مختمؼ آراء الشراح القانكنييف كأحكاـ
محكمة النقض ،دار الفكر كالقانكف ،المنصكرة ،الطبعة االكلى2008 ،
 -51شريؼ الطباخ ،المسؤكلية المدنية التقصيرية كالعقدية ،التطبيؽ العممي لدعاكم التعكيض ،دار
الفكر كالقانكف ،المنصكرة ،الطبعة األكلى2009 ،
 -52صبلح الديف الناىي ،مبادئ التنظيـ القضائي كالمرافعات ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف1996 ،
 -53طمبة خطاب ،المسؤكلية المدنية لممحاميف ،مكتبة سيد كىبة1986 ،
 -54عادؿ خير ،حصانة المحكميف مقارنا بحصانة القضاء ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة
االكلى1996 ،
 -55عاشكر مبركؾ ،الكسيط في قانكف القضاء المصرم "دراسة مقارنة بالشريعة اإلسبلمية" ،مكتبة
الجبلء الجديدة ،المنصكرة ،الطبعة الثانية2000 ،
 -56عباس العبكدم ،شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية المعدؿ بالقانكف رقـ ( )14لسنة 2001
كالقانكف رقـ ( )26لسنة  2002دراسة مقارنة كمعززة بالتطبيقات القضائية لمحكمة التمييز
األردنية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع2006 ،
 -57عبد الباقي سكادم ،مسؤكلية المحامي المدنية عف أخطائة المينية
 -58عبد الحميد األحدب ،مكسكعة التحكيـ ،دار المعارؼ ،القاىرة1998 ،
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 -59عبد الحميد الشكاربي ،الدفكع المدنية اإلجرائية كالمكضكعية ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية
 -60عبد الرازؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،نظرية اإللتزامات بكجو عاـ،
مصادر اإللتزاـ ،المجمد األكؿ ،دار النيضة العربية ،القاىرة
 -61عبد الكريـ نصير ،التحكيـ عند العرب ككسيمة لفض المنازعات بيف األفراد" دراسة في األعراؼ
كالتقاليد القبمية العربية كالشريعة االسبلمية" ،دار النيضة العربية ،القاىرة2002 ،
 -62عبد المجيد الحكيـ ،أحكاـ اإللتزاـ ،الجزء الثاني ،دار الحرية لمطباعة ،بغداد ،الطبعة الثالثة،
1997
 -63عبد المنعـ الصده ،اصكؿ القانكف ،دار النيضة العربية،القاىرة1998 ،
 -64عبد الكدكد يحيى ،الكجيز في النظرية العامة لئللتزامات (المصادر ،األحكاـ ،اإلثبات) ،دار
النيضة العربية ،القاىرة1994 ،
 -65عثماف التكركرم ،الكجيز في شرح قانكف المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ( )3لسنة ،2001
الجزء األكؿ2002 ،
 -66عدناف السرحاف كد.نكرم خاطر ،شرح القانكف المدني مصادر الحقكؽ الشخصية "االلتزامات"،
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة االكلى2005 ،
 -67عدناف سرحاف ،شرح القانكف المدني العقكد المسماة في المقاكلة كالكفالة ،مكتبة دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع ،عماف1996 ،
 -68عزت البحيرم ،تنفيذ احكاـ التحكيـ االجنبية "دراسة مقارنة" ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
1997
 -69عمي البياتي ،التحكيـ التجارم البحرم ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،اإلسكندرية2006 ،
 -70عمي حسف ،رد كمخاصمة أعضاء الييئات القضائية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية2003 ،
 -71عمي حيدر ،درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ العدلية ،المجمد األكؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت
 -72فاركؽ الكيبلني ،إستقبلؿ القضاء ،المركز العربي لممطبكعات دار المؤلؼ ،بيركت1999 ،
 -73فتحي كالي ،الكسيط في قانكف القضاء المدني ،دار النيضة العربية ،القاىرة2000 ،
 -74فتحي كالي ،قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،الطبعة األكلى،
2007
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 -75القاضي نصرم عكاد ،مجمكعة المبادئ القانكنية الصادرة عف محكمة اإلستئناؼ في الدعاكم
الحقكقية لعاـ  ،1685مطبعة المعارؼ ،القدس1986 ،
-76

كرـ النجار ،المركز القانكني لممحكـ ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية2010 ،د.مراد عبد

الفتاح ،شرح نصكص قانكف التحكيـ المصرم الجديد رقـ ( )27لسنة  1994كالتشريعات العربية
 -77محمد أحمد ،دركس في شرح القانكني المدني النظرية العامة (آثار اإللتزامات) ،الجزء الثاني،
دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة األكلى1997 ،
 -78محمد أحمد ،مصادر اإللتزاـ في القانكف المدني ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة
األكلى1999 ،
 -79محمد حسيف ،التأميف اإلجبارم مف المسؤكلية المدنية دراسة تطبيقية عمى بعض العقكد ،دار
النيضة العربية ،القاىرة1994 ،
 -80محمد حسيف ،المسؤكلية المدنية لممحاميف إتجاه العميؿ ،دار النيضة العربية ،القاىرة1993 ،
 -81محمد زىرة ،المصادر اإلرادية لئللتزاـ في قانكف المعامبلت المدنية لدكلة اإلمارات العربية
المتحدة ،مطبكعات جامعة اإلمارات ،الطبعة األكلى
 -82محمد سكار ،النظرية العامة لئللتزاـ ،الجزء األكؿ ،مطبعة جامعة دمشؽ ،دمشؽ1976 ،
 -83محمد شريـ ،األخطاء الطبية بيف اإللتزاـ كالمسؤكلية ،عماؿ المطابع التعاكنية ،عماف2000 ،
 -84محمد صعابنة ،مسؤكلية المحكـ المدنية "دراسة مقارنة" ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة
األكلى2008 ،
 -85محمد لطفي ،النظرية العامة لئللتزاـ ،دراسة تأصيمية في ضكء آراء الفقو كأحكاـ القضاء ،مطبعة
القصر لمطباعة ،القاىرة2007 ،
 -86محمكد التحيكم ،أركاف االتفاؽ عمى التحكيـ كشركط صحتو ،دار الجامعة الجديدة لمنشر،
االسكندرية1998 ،
 -87محمكد التحيكم ،التحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية كجكازه في منازعات العقكد االدارية ،دار
الجامعة الجديد ،االسكندرية1999 ،
 -88محمكد التحيكم ،الطبيعة القانكنية لنظاـ التحكيـ ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية2003 ،
 -89محمكد التحيكم ،طبيعة شرط التحكيـ كجزاء االخبلؿ بو ،دار الفكر العربي ،االسكندرية2003 ،
 -90محمكد بريرل ،التحكيـ التجارم الدكلي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة الثانية1999 ،
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 -91محمكد ىاشـ ،النظرية العامة لمتحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية ،دار الفكر العربي ،القاىرة،
الطبعة األكلى1999 ،
 -92المستشار إبراىيـ أحمد ،قانكف اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية كالجنائية في ضكء الفقو
كالقضاء ،الجزء الثاني ،دار العدالة ،القاىرة ،الطبعة األكلى2007 ،
 -93المستشار حسف عامر كعبد الرحيـ عامر ،المسؤكلية المدنية العقدية كالتقصيرية ،منشأة المعارؼ،
اإلسكندرية ،الطبعة الثانية1979 ،
 -94المستشار محمد عابديف ،التعكيض بيف الضرر المادم كاألدبي كالمكركث ،منشأة المعارؼ،
اإلسكندرية1990 ،
 -95المستشار محمد عابديف ،الدعكل المدنية في مرحمتيا اإلبتدائية كاإلستئنافية ،منشأة المعارؼ،
اإلسكندرية1994 ،
 -96المستشار معكض عبد التكاب ،المستحدث في التحكيـ التجارم الدكلي ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية ،الطبعة األكلى1997 ،
 -97مصطفى الزرقا ،الفقو اإلسبلمي بثكبو الجديد ،مطبعة طربيف ،دمشؽ ،الجزء الثاني1968 ،
 -98مصطفى جماؿ كد.عكاشة عبد العاؿ ،التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية ،الطبعة
األكلى1998 ،
 -99مصطفى صقر ،حجية األمر المقضي ،مطبعة جامعة المنصكرة1995 ،
 -100مصطفى عياد ،األصكؿ في التنظيـ القضائي كالمحاكمات المدنية كالتجارية ،كمية الشريعة
كالقانكف ،جامعة األزىر ،الطبعة الثانية1998 ،
 -101المعجـ الكجيز:لمجمع المغة العربية ،المطابع األميرية ،القاىرة1990 ،
 -102معجـ الكسيط ،الجزء االكؿ،أصدار مجمع المغة العربية ،القاىرة1998 ،
 -103منذر الفضؿ ،النظرية العامة لئللتزاـ،دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي كالقكانيف المدنية
الكضعية ،مصادر اإللتزاـ ،الجزء األكؿ ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة الثانية،
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 -104منير عبد المجيد ،قضاء التحكيـ في منازعات التجارة الدكلية ،دار المطبكعات الجامعية،
اإلسكندرية1990،
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 -108ناصر جمعاف ،شرط التحكيـ في العقكد التجارية "دراسة مقارنة"،المكتب الجامعي الحديث،
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 -109ناظـ عكيضة ،شرح قانكف التحكيـ التعميؽ كشرح نصكص قانكف التحكيـ رقـ ( )3لسنة
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 -110نبيؿ عمر ،التحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية

الكطنية كالدكلية ،دار الجامعة الجديد،
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القاىرة1997 ،
 -114ىشاـ خالد ،أكليات التحكيـ التجارم الدكلي ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية2004 ،
 -115ىنرم رياض ،جزاء اإلخبلؿ بالعقد (التعكيض ،التنفيذ العيني ،التقادـ) ،مكتبة خميفة عطية،
الخرطكـ1975 ،
 -116ياسيف الجبكرم ،المبسكط في شرح القانكف المدني ،آثار الحقكؽ الشخصية  ،أحكاـ
اإللتزامات ،الجزء الثاني ،المجمد األكؿ ،دار الثقافة لمكزيع كالنشر ،عماف ،الطبعة األكلى،
2006
 -117يكسؼ شندم ،التحكيـ الداخمي كالدكلي في ظؿ قانكف التحكيـ الفمسطيني رقـ ( )3لسنة
" 2000دراسة مقارنة" ،الطبعة األكلى2014 ،
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مقارنة" ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس2008 ،
 -6شريؼ ناصر ،التحكيـ بيف الشكمية كالرضائية ،رسالة ماجستير ،الجامعة االردنية ،عماف1989 ،
 -7د.عبد الرؤكؼ السناكم ،المسؤكلية المدنية لمعضك المنتدب إلدارة شركة المساىمة ،رسالة دكتكراه،
جامعة اإلسكندرية ،2008 ،ص24
 -8عمي إبراىيـ ،كالية القضاء عمى التحكيـ ،رسالة دكتكراه ،جامعة عيف شمس ،القاىرة
 -9فريحة كماؿ ،المسؤكلية المدنية لمطبيب ،رسالة ماجستير ،جامعة مكلكد معمرم ،الجزائر2010 ،
-10

كماؿ فزارل ،اثار حكـ التحكيـ في القانكف الكضعي كالفقو االسبلمي ،رسالة دكتكراه ،جامعة
عيف شمس ،القاىرة،2000 ،

 -11الفي درادكة ،اتفاؽ التحكيـ في التشريع االردني "دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة
االردنية ،عماف1997 ،
 -12محمد عامر ،المسؤكلية المدنية عف األجيزة الطبية دراسة مقارنة في كؿ مصر كفرنسا ،دراسة
دكتكراه ،جامعة عيف شمس1996 ،
 -13محمد عبد الرحمف ،المسؤكلية المدنية لؤلطباء كتطبيقاتيا ،رسالة دكتكراه ،جامعة عيف شمس،
القاىرة1985 ،

195

 -14محمكد دكديف ،مسؤكلية الطبيب الفردية كالمدنية عف أعمالو المينية ،رسالة ماجستير ،جامعة
بيرزيت2006 ،
 -15نبيؿ إدعيس ،خصكمة االثبات في خصكمة التحكيـ ،رسالة ماجستير ،مقدمة لمعيد البحكث
كالدراسات العربية ،القاىرة2008 ،
 -16كفاء حسني ،مسؤكلية المحكـ "دراسة مقارنة" ،رسالة دكتكراه ،جامعة عيف شمس ،القاىرة
ث :البحوث والمقاالت والمجالت
 -1أحمد ممحـ ،عقد التحكيـ المبرـ بيف المحكميف كالخصكـ ،مقاؿ بمجمة الحقكؽ الككيتية ،العدد
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 -2د .عبد الحميد األحدب ،مسؤكلية المحكـ ،مجمة التحكيـ ،العدد الثاني2000 ،
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