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السنة اعبامعية6102/6102:

ش ــكر وعرف ــان
اغبمد هلل رب العاؼبُت كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت أما بعد :فإين أضبد اهلل على نعمو
كمننو العظمى كذلك امتنانو علي بإكماؿ ىذه اؼبذكرة .
كما أتقدـ جبزيل الشكر كالعرفاف لألستاذ الدكتور اؼبشرؼ ىميسي رضا الذم رعى ىذه اؼبذكرة يف صبيع
مراحلها ككاف ؼبالحظتو العلمية كتوجيهاتو السديدة األثر البُت يف إخراج ىذا العمل على ىذه الصورة.
كما يسعدين أف أتقدـ بالشكر كاالمتناف إىل صبيع األساتذة الذين ساعدكنا ك كانوا سندا لنا كمناقشُت
ؽبذا العمل.
كما أتوجو باالمتناف إىل صبيع األساتذة الذين سهركا من أجل تكويننا اعبيد خالؿ الفًتة اعبامعية كإىل
كافة موظفي كعماؿ كلية اغبقوؽ كالعلوـ السياسية.
كأكجو شكرم إىل صبيع أصدقائنا يف التخصص ككل من ساعدنا من قريب أك من بعيد
كختاما ندعو اهلل أف يتقبل عملنا ىذا خالصا لوجهو الكرًن

مقدمة

مقدمة
مقدمة
ال يكاد خيتلف اثناف حوؿ أف التحكيم دبفهومو التارخيي قد شكل أحد اؼبفاىيم اؼبهمة ك البارزة كاليت
شهدت إقباال كاضحا لدل أىايل القبائل الذين كانوا حيتكموف لدل شخص يتميز باغبنكة كاػبربة يف ؾباؿ ؿبدد
حُت اختصامهم يف منازعة فيما بينهم ،كما فتئ إال أف تطور ذلك تدرجييا عرب مراحل ذبسد قبوؿ أك رفض ىذه
الفكرة من قبل دكؿ دكف األخرل.
كيف كقتنا اغباضر غدا التحكيم قضاء أصيال بنظر منازعات التجارة الدكلية كذلك نتيجة لقدرتو على
التصدم ؼبعامالت التجارة الدكلية دبا يتالءـ كمتطلباهتا ،كاعًتاؼ الدكؿ بو كتنظيمو كالتشجيع على كلوجو كتناكؿ
ـبتلف االتفاقيات الدكلية كقرارات اؼبنظمات الدكلية كلوائح اؽبيئات التحكيمية الدائمة التحكيم كقضاء لفض
منازعات التجارة الدكلية.
فصَتكرة التحكيم باعتباره القضاء األمثل لنظر منازعات التجارة الدكلية يرد إىل اؼبزايا العديدة اليت يقدمها
ؼبتعا ملي التجارة الدكلية ،كلعل من أبرزىا سرعة الفصل يف اؼبنازعات حيث يلتزـ احملكموف بإصدار قرارىم
التحكيمي خالؿ ميعاد معُت كغالبا ما تعقد جلسات التحكيم يف أكقات مناسبة لظركؼ اػبصوـ على عكس
جلسات احملاكم اليت ربدد كفقا لظركؼ عمل مرفق القضاء فبا قد يطيل مدة التقاضي ،كما ديتاز نظاـ التحكيم
ببساطة إجراءاتو كالتحرر من الشكليات إذ يتمتع احملكموف حبرية أكسع من القضاء يف كل ما يتعلق بإجراءات
التقاضي مثل التبليغات ،تقدًن العرائض كاألدلة ....يضاؼ إىل ذلك سرية جلساتو اليت تكوف مقتصرة على
أطراؼ النزاع ؿبل التحكيم ككذلك دراية احملكمُت خببايا كقواعد التجارة الدكلية كخربهتم الفنية يف ـبتلف فركعها.
كال يتوىل التحكيم الفصل يف منازعات التجارة الدكلية إال باتفاؽ األطراؼ ،كقد يكوف ىذا االتفاؽ تنفيذا
ألحد شركط العقد الذم نشأ عنو النزاع أك تنفيذا ؼبشارطة ربكيمية مستقلة عن العقد يربمها األطراؼ بعد نشوء
النزاع بينهم.
ك ديثل اتفاؽ التحكيم أساس العملية التحكيمية فهو جيسد سلطاف اإلرادة يف اللجوء إىل التحكيم
ككذلك ربديد القانوف اؼبختص حبكم النزاع كإجراءاتو .كبالتمعن يف إجراءات التحكيم فإننا نالحظ أف التحكيم
كالقضاء يسَتاف يف ركاب قواعد إجرائية تكاد تكوف كاحدة يف جوىرىا رغم اختالؼ مصدرىا فهناؾ قواعد تقدًن
اإلدعاء كإعالف اػبصوـ ك تقدًن األدلة ككقف اػبصومة كانقطاعها كضمانات التقاضي األساسية ،كاؼبساكاة بُت
أ

مقدمة
اػبصوـ ،احًتاـ مبدأ اؼبواجهة ،حياد القاضي كنزاىتو ...يعد ىذا األخَت من اؼببادئ اؼبهمة اليت حرصت
التشريعات الوطنية كاالتفاقية على كفالتها سواء على مستول القضاء أك على مستول التحكيم ،كقد نظمت
مسألة الرد لكفالة ىذا اؼببدأ.
فحياد احملكم كنزاىتو كاستقالليتو تضمن الوصوؿ إىل حل عادؿ للنزاع اؼبطركح أمامو ،كإذا كاف األصل يف
نظاـ التحكي م يقتضي بأف خيتار أطراؼ النزاع احملكمُت ،فإف نظاـ الرد مت إقراره ؼبنع احملكم من الفصل يف النزاع
مىت رأل اؼبتخاصماف أف ىذا احملكم يتوافر على أسباب قد زبرجو عن حياده كنزاىتو.
كقد نظم اؼبشرع اعبزائرم كيفية رد احملكم التجارم الدكيل على غرار باقي التشريعات اؼبقارنة دبوجب
نصوص من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية مع األخذ بعُت االعتبار نصوص االتفاقيات الدكلية اؼبنظمة
للتحكيم اليت صادقت عليها اعبزائر.
كترجع أسباب اختيار ىذا موضوع رد احملكم التجارم الدكيل كمحور للدراسة يف ىذه اؼبذكرة إىل أمهية
الدكر الذم يلعبو يف كفالة حل عادؿ كنزيو ألطراؼ اػبصومة التحكيمية بعيدا عن التحيز ك احملاباة كإضفاء
مصداقية ألحكاـ التحكيم ،كيضاؼ إىل ذلك نقص الدراسات اػباصة يف ىذا اؼبوضوع كخاصة يف التشريع
اعبزائرم.
أما عن اؼبنهج اؼبعتمد يف ىذا البحث فقد اعتمدنا على اؼبنهج الوصفي لتوضيح مفهوـ رد احملكم
كاؼبنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية ذات الصلة دبوضوع الدراسة ،مستعينُت ببعض النصوص التشريعية
اؼبقارنة اؼبنظمة ؽبذا اؼبوضوع لتدعيم الدراسة أحيانا ،ك لسد النقص التشريعي يف التشريع اعبزائرم يف بعض اؼبسائل
أحيانا أخرل.
كعن الصعوبات اليت كاجهت إقباز ىذه اؼبذكرة ،فإنو إذا كاف نقص الدراسات اػباصة يف موضوع رد
احملكم دافعا إلقباز مثل ىذه الدراسة ،إال أنو قد شكل صعوبة أثناء اإلقباز ،كىو ما كاف دافعا لالجتهاد يف
ربليل النصوص القانونية كاستنباط ما ديكن استنباطو من اؼبراجع العامة لإلؼباـ دبختلف جوانب اؼبوضوع.
يف ضوء ما سبق عرضو ،ديكن طرح اإلشكاؿ اآليت :ما ىو اؼبقصود برد احملكم ،كما ىي اإلجراءات
القانونية اليت شرعت لتنظيم ىذه اؼبسألة؟

ب

مقدمة
لإلجابة عن ىذه اإلشكالية قمنا بتقسيم حبثنا ىذا إىل فصلُت حيث نتناكؿ يف الفصل األكؿ مفهوـ
رد احملك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػم ؿباكلُت من خاللو بياف تعريف رد احملكم كسبييزه عن األنظمة القانونيػ ػ ػة اؼبشاهبة لو ككذلك األسباب
اليت تقتضي رد احملكم .بينما نتناكؿ يف الفصل الثاين اإلجراءات الواجب إتباعها للمطالبة برد احملكم أماـ اعبه ػ ػ ػة
اؼبختصة حسب األحواؿ ككذلك اغبكم الذم تصدره ىذه اعبهة يف طلب الرد كإمكانية الطعن فيو.

ج

الفصل األول
اإلطار المفاىيمي لرد المحكم في التحكيم
التجاري الدولي

الفصل األول
اإلطار المفاىيمي لرد المحكم في التحكيم التجاري الدولي
جيمع غالبية الفقو أف أساس التحكيم التجارم الدكيل يقوـ على ثالث عناصر جوىرية ،متمثلة يف :اتفاؽ
التحكيم ،احملكم ،كاغبكم التحكيمي.
كؼبا كاف شخص احملكم حجر زاكية ىذه العملية ،بل ىو أساس اغبكم التحكيمي ،فاف معظم التشريعات
اإلجرائية ربرص حُت االمتثاؿ ؼبسألة التعيُت إىل توفر العديد من الشركط يف شخصية احملكم ،من خربة فنية
كالكفاءة كالنزاىة كاغبياد كالتخصص يف منازعات التجارة الدكلية.
كإذا كانت إحدل تلك اؼبسائل السابقة تشكل خرقا أساسيا يف تكوين حكم مشكوؾ فيو ،الزمت الضركرة
الطرؼ احملتكم بإجراء مقابل ،أال كىو رد احملكم الذم تعددت حولو التعاريف.
كقد اىتم القانوف بتحديد حاالت الرد كتكفل الفقو بتبياف ظركؼ كل حالة على حدا ،كاؼبتجلي بنصوص
االتفاقيات الدكلية اؼبنظمة ؽبذه األسباب اتفاقها على الصور كىذا لضماف صياغة حكم يرتاح لو ك ألجبدياتو
األطراؼ احملتكمُت فيما بعد.
ىي بعض اؼبسائل اليت سنتطرؽ ؽبا يف جزئنا األكؿ من ىذه الدراسة اؼبعنوف بػ ػ ػػ :اإلطار اؼبفاىيمي لرد احملكم يف
التحكيم التجارم الدكيل الذم قسمناه ؼببحثُت نعاًف يف األكؿ مفهوـ رد احملكم كيف اؼببحث الثاين اغباالت اليت
جيوز من خالؽبا رد احملكمُت مفصلُت إياىا كفقا ؼبا يلي:

المبحث األول :مفهوم رد المحكم في التحكيم التجاري الدولي
نظرا للحماية القانونية اليت يكفلها القانوف لطرؼ احملكم ك كذا مسؤكلية كال من الطرفُت إزاء العقد التحكيمي
اؼبًتتب عنو ؾبموعة من االلتزامات ك كذا اغبقوؽ ،ك ىذه األخَتة اليت سبنح فرصة ازباذ بعض اإلجراءات اليت
يطمئن ؽبا اػبصوـ للسَت األمثل للتحكيم ،من ذلك رد احملكم الذم نتناكلو يف (المطلب األول) فنبُت من خاللو
اؼبقصود منو ،كمن مث سبييزه عن األنظمة القانونية اؼبشاهبة لو (المطلب الثاني).
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الفصل األول
المطلب األول
المقصود برد المحكم
يعرؼ رد احملكم بأنو منع ىذا األخَت من مواصلة الفصل يف النزاع لظهور أسباب قد تثَت قدرا من عدـ
الطمأنينة لدل اػبصوـ أك أحدىم فيما يتعلق حبياد احملكم ،كبالتايل يكوف ؽبم اغبق يف طلب تنحيو أك منعو من
نظر القضية أك إكماؿ النزاع.

1

فهو تعبَت أحد األطراؼ يف خصومة التحكيم عن إرادتو يف عدـ اؼبثوؿ أماـ ؿبكم معُت يف قضية معينة،
لتوافر أحد األسباب اليت حددىا القانوف أك اتفاؽ التحكيم 2.أم عدـ سبكُت احملكم من النظر يف اؼبنازعة
التحكيمية موضوع النزاع لتوفر سبب من األسباب اليت تشكك يف حياده كاستقاللو.
كيرل بعض الفقو أف رد احملكم ىو " دفع ببطالف تشكيل ىيئة التحكيم إذا كانت شكوؾ تثار حوؿ نزاىة
احملكمُت كاستقالؽبم "ك يعرفو فقو آخر بأنو " تعبَت اػبصم عن إرادتو يف حياده أك استقاللو يف خصومة معينة ".

3

كىناؾ من يرل أف رد احملكم ىو" منعو من النظر كالفصل يف القضية التحكيمية ،بناء على طلب أحد
اػبصوـ ،ألسباب خيشى أف زبرجو عن حياده ،كىو إحدل الضمانات اليت يوفرىا اؼبشرع للخصوـ يف مواجهة
احملكمُت لتأمُت حد أدىن من حيادىم كاستقالؽبم".

4

كيالحظ أف رد احملكم ىو طلب يتقدـ بو أحد خصوـ اؼبنازعة التحكيمية يطلب فيو امتناع احملكم عن نظر
دعواه ،بناء على أسباب أك حاالت ،تدعو يف ؾبملها إىل الشك أك عدـ االطمئناف إىل حياده يف حكمو بغَت
ميل أك ربيز.

 - 1ىات ؿبيي الدين اليوسفي ،األثر اؼبانع التفاؽ التحكيم كمدل تأثَته على االختصاص القضائي ،دار الفكر اعبامعي ،اإلسكندرية ،بدكف سنة نشر ،ص149
 -2عامر فتحي البطانية ،دكر القاضي يف التحكيم التجارم الدكيل ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،األردف،2008،ص98
 -3حساف كلييب ،دكر القضاء يف قضايا التحكيم التجارم الدكيل ،رسالة ماجستَت يف اغبقوؽ ،شعبة القانوف اػباص ،زبصص عقود كمسؤكلية ،جامعة بومرداس
،2013ص 41
 -4صاكم أضبد السيد ،التحكيم طبقا للقانوف رقم  27لسنة  1994كأنظمة التحكيم الدكلية ،د ف ،2002،ص97
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الفصل األول
فنظاـ رد احملكم ىو نظاـ قانوين اؽبدؼ منو ىو توفَت اغبماية ألطراؼ التحكيم ،غَت أف ىناؾ بعض من
األنظمة تتشابو حاالهتا ك تنصيصها القانوين بنفس ما كرد بالرد على النحو الذم نورده فيما سيأيت؛

المطلب الثاني
تمييز رد المحكم عن األنظمة القانونية المشابهة لو
قد تبدك ألكؿ كىلة للمتطلع على النصوص التشريعية اإلجرائية إيراد بعض العبارات اليت قد خييل بأهنا ذاهتا
ىي الرد  ،إال أف اؼبتعمق يف النصوص يتأكد بأهنا قد تتشابو معها يف حلوؿ ك زبتلف معها يف التوقيت أك
اغباالت ك ىي اؼبسائل اليت اختلفت بعض القوانُت يف تنظيمها حبسب ما خيدـ النظاـ التحكيمي ك سياسة
األطراؼ االتفاقية .
ىي اؼبسائل اليت نعرضها فيما يأيت ضمن نظاـ عزؿ احملكم يف (الفرع األول) ك نظاـ التنحي (الفرع الثاني) كفقا
ؼبا يلي؛
الفرع األول :عزل المحكم
العزؿ ىو تعبَت الطرفُت عن إرادهتما يف إهناء مهمة احملكم ،ؼبنعو من نظر النزاع ألم سبب من األسباب،
كلو مل يكن سببا لرده ،كإذا كاف لتشكيل ؿبكمة التحكيم طابعا رضائيا يتطلب رضا الطرفُت معا هبذا التشكيل
فإف عزؿ احملكم حيتاج إىل موافقة األطراؼ اعبماعية ،كيعد ىذا اإلصباع شرطا لصحة العزؿ.

1

كيعرفو البعض على أنو سحب اػبصوـ من احملكم أك احملكمُت سلطة الفصل يف النزاع الذم ربدد يف
اتفاؽ التحكيم ،حبيث ال يواصل احملكم اؼبهمة اؼبسندة إليو إىل هنايتها.

2

كخيضع عزؿ كاستبداؿ احملكمُت كفقا للتشريع اعبزائرم لنفس شركط التعيُت حيث نصت اؼبادة  1/1041من
القانوف رقم

09-08

اؼبؤرخ يف

 25فرباير2008

اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على أنو " ديكن

 -1حساف كلييب ،اؼبرجع السابق ،ص 46

 -2لزىر بن سعيد ،كرـ ؿبمد زيداف النجار ،التحكيم التجارم الدكيل ،دراسة مقارنة بُت قانوف التحكيم اؼبصرم رقم27لسنة 1994كقانوف اإلجراءات اؼبدنية
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الفصل األول
لألطراؼ ،مباشرة أك بالرجوع إىل نظاـ ربكيم ،تعيُت احملكم أك احملكمُت أك ربديد شركط تعيينهم كشركط عزؽبم
أك استبداؽبم" ،كقد يكوف عزؿ احملكمُت إما عزال اتفاقيا (أكال) أك عزال قضائيا (ثانيا) كىذا ما سيتم التطرؽ إليو:
أوال :عزل المحكم باتفاق األطراف
يقصد بالعزؿ اإلتفاقي اتفاؽ احملتكمُت على إيقاؼ احملكم عن أداء مهمتو1،حيث أجازت ـبتلف القوانُت
عزؿ احملكم بًتاضي الطرفُت ،كما أجازت تعينو بًتاضيهما ،كسواء كاف التعيُت قد مت أصال من قبل احملكمة ،أك
من قبل الطرفُت ،أك من قبل سلطة التعيُت اليت قد حددىا مسبقا.

2

اذ نصت اؼبادة  20من قانوف التحكيم السورم على  ":ال جيوز عزؿ احملكم أك احملكمُت إال باتفاؽ اػبصوـ
صبيعان.
 إذا أصبح احملكم غَت قادر حبكم القانوف أك حبكم الواقع على أداء مهمتو أك زبلف أك انقطع عن القياـ هبا بعدقبوؽبا أكثر من ( ) 30يومان كجب عليو التنحي كإال كاف عرضة للعزؿ  ,كيف ىذه اغبالة يتم العزؿ  -إذا مل يتفق
الطرفاف على عزلو  -بقرار مربـ من احملكمة اؼبعرفة يف اؼبادة ( )3من ىذا القانوف تتخذه يف غرفة اؼبذاكرة بناءن على

طلب أحد الطرفُت.

 إذا انتهت مهمة احملكم باغبكم برده أك عزلو أك تنحيو أك بأم سبب آخر كجب تعيُت بديل لو طبقانلإلجراءات اليت اتبعت يف اختيار احملكم الذم انتهت مهمتو .
 يًتتب على تقدًن طلب العزؿ تعليق إجراءات التحكيم كمدتو إىل حُت صدكر القرار برفض طلب العزؿ أك إىلحُت قبوؿ احملكم البديل مهمتو التحكيمية ".

3

 -1آماؿ بدر ،الرقابة القضائية على التحكيم التجارم الدكيل،ط،1منشورات اغبليب اغبقوقية ،بَتكت ،لبناف  ،2012،ص 236
 -2لزىر بن سعيد ،كرـ ؿبمد زيداف النجار ،اؼبرجع السابق  ،ص 198
 -3قانوف التحكيم السورم رقم /4/لسنة 2008
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الفصل األول
كقد نص اؼبشرع اعبزائرم على ىذا النوع من العزؿ يف اؼبادة  1018من ؽ ا ـ ا يف الفقرة األخَتة على أنو "
ال جيوز عزؿ احملكمُت خالؿ ىذا األجل إال باتفاؽ صبيع األطراؼ ".
كأصبعت ـبتلف التشريعات على موافقة األطراؼ كمبدأ أساسي من أجل عزؿ احملكم ،كاؼبشرع
اؼبصرم يف اؼبادة  20من قانوف التحكيم ككذا الفرنسي الذم نص يف اؼبادة  1462من قانوف اؼبرافعات على أنو "ال
جيوز عزؿ احملكم إال برضاء صبيع األطراؼ".

1

فعزؿ احملكم باتفاؽ األطراؼ ىو إبعاده عن مهمة التحكيم إذا توفرت أسباب العزؿ ،فالعزؿ باإلرادة اؼبنفردة
ألحد األطراؼ غَت جائز كغَت منتج حيث يباشر احملكم عملو حىت كلو أبلغو من عزلو بقرار العزؿ،
كما أنو حىت كاف كاف احملكم اؼبطلوب تنحيتو قد اختاره أحد األطراؼ ،ألنو بانتهاء عملية االختيار
يكتسب احملكم مركزا إجرائيا مستقال عمن اختاره 2،فصار ىو قاضيا كمن اختاره خصما.
كال يعتد بالعزؿ إذا مت بعد صدكر اغبكم يف موضوع النزاع 3،أما فيما يتعلق بأسباب العزؿ فلم ينص عليها
اؼبشرع اعبزائرم فيما حصرهتا بعض التشريعات اؼبقارنة فيما يلي :تعذره عن القياـ دبهمتو ،عدـ مباشرة ؼبهمتو،
انقطاعو عن أدائها دبا يؤدم إىل تأخَت غَت مربر يف إجراءات التحكيم.

4

فاتفاؽ اػبصوـ على عزؿ احملكم دينع عليو ازباذ أم إجراء أك إصدار أم حكم يف النزاع كإال اعترب عملو
باطال ،كلو صدر اغبكم دكف علم احملكم بالعزؿ ما داـ ىذا العزؿ قد مت من قبل اػبصوـ صبيعا.
كيتبُت فبا تقدـ ذكره أنو ال جيوز عزؿ احملكم من جانب أحد اػبصوـ منفردا ،إال أنو حيق لو أف يلجأ إىل
اعبهة القضائية اؼبختصة بالنزاع ،كىنا نكوف بصدد عزؿ احملكم قضائيا.

 -1حساف كلييب ،اؼبرجع السابق ،ص46
 -2سالمة أضبد عبد الكرًن ،نظرية العقد الدكيل الطليق بُت القانوف اػباص كقانوف التجارة الدكلية ،دراسة تأصيلية نقدية ،د ط ،دار النهضة
العربية،القاىرة،1989،ص 433
 -3لزىر بن سعيد ،كرـ ؿبمد زيداف النجار ،التحكيم التجارم الدكيل كفقا لقانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كالقوانُت اؼبقارنة ،ط ،1دار ىومة للطباعة كالنشر،
اعبزائر2010 ،ص 236
 -4التخي عائشة ،قماـ خبتة ،التحكيم التجارم الدكيل كمحرؾ للتجارة الدكلية كتدخل القضاء اعبزائرم فيو ،مذكرة تكميلية لنيل شهادة اؼباسًت يف اغبقوؽ ،زبصص
قانوف األعماؿ ،جامعة عمار ثليجي األغواط ،2016 ،ص 33
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الفصل األول
ثانيا :عزل المحكم قضائيا
يعد العزؿ هبذه الصورة إهناء مهمة احملكم قضائيا ،فقد يتعذر أحيانا ربقق إصباع كافة أطراؼ اػبصومة
التحكيمية ففي ىذه اغبالة يتم للجوء إىل احملكمة اؼبختصة إلهناء ىذه اؼبهمة ،لكن على القاضي التأكد بأف
ىذه اإلجراءات ليست هبدؼ إىدار الوقت.
كبالرجوع إىل التشريع اعبزائرم قبد أف اؼبشرع مل ينص على ىذا النوع من العزؿ مكتفيا بالعزؿ أالتفاقي الذم
سبت اإلشارة إليو سابقا.
فيما قبد أف بعض التشريعات اؼبقارنة قد نصت عليو على غرار اؼبشرع اؼبصرم يف اؼبادة  20من قانوف
التحكيم حيث نصت على أنو " إذا تعذر على احملكم أداء مهمتو أك مل يباشرىا أك انقطع عن أدائها دبا يؤدم
إىل تأخَت ال مربر لو يف إجراءات التحكيم كمل يتنحى كمل يتفق الطرفاف على عزلو جاز للمحكمة اؼبشار إليها يف
اؼبادة  9من ىذا القانوف األمر بإهناء مهمتو بناء على طلب أم من الطرفُت".

1

كبالعودة إىل قانوف التحكيم األردين يف اؼبادة  19منو قبدىا تنص على أنو" إذا تعذر على احملكم أداء
مهمتو أك مل يباشرىا أك انقطع عن أدائها دبا يؤدم إىل تأخَت غَت مربر يف إجراءات التحكيم كمل يتنحى كمل يتفق
الطرفاف على عزلو جيوز للمحكمة اؼبختصة ،األمر بإهناء مهمتو بناء على طلب أم من الطرفُت بقرار ال يقبل أم
طريق من طرؽ الطعن".

2

كال خالؼ على أف ىذا العزؿ القضائي يعد انتصارا لفعالية التحكيم كتعزيزا لدكره يف حسم اؼبنازعات بودية
إىل حد ما ،كيف كقت أقصر كجهد أقل فبا يبذؿ يف ساحات القضاء.

3

كيتضح لنا فبا تقدـ أنو إذا مل يتفق األطراؼ على عزؿ احملكم ،كتبُت ألحدىم أنو تقاعس عن مباشرة مهمتو
أك انقطع عنها على كبو يؤدم إىل تأخَت ال مربر لو ،كمل يتنحى احملكم من تلقاء نفسو ،جاز للخصم أف يطلب

 -1عبد اؼبنعم دسوقي ،التحكيم التجارم الدكيل كالداخلي تشريعا كفقها كقضاء ،د ط ،مكتبة مربويل ،القاىرة ،1995،ص 152

 -2اؼبادة  19من قانوف التحكيم األردين رقم  31لعاـ  2001الصادر يف اعبريدة الرظبية رقم  4496بتاريخ .2001/07/16
 -3ؿبمد أضبد البديرات ،مداخلة بعنواف مدل سلطة القاضي يف التدخل يف إجراءات التحكيم ،اؼبؤسبر السادس عشر (التحكيم التجارم الدكيل) ،ص726
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الفصل األول
من احملكمة اؼبختصة بإهناء مهمة احملكم ،كللمحكمة السلطة التقديرية لقبوؿ طلبو أك رفضو.

1

كأسباب العزؿ القضائي ىي ذاهتا أسباب العزؿ اإلتفاقي غَت أهنا زبتلف يف عدـ اتفاؽ كافة األطراؼ
احملتكمُت على العزؿ.
كذىب جانب من الفقو إىل أف اػبصوـ غَت ملزمُت بتعويض احملكم يف حالة العزؿ ،ذلك أف إصباع أطراؼ
النزاع على عزؿ احملكم لو ما يربره ،ففي ىذه اغبالة احملكم ال يستحق األجر ،كديكن ألطراؼ اؼبنازعة التحكيمية
متابعتو بدعول التعويض.
الفرع الثاني :تنحي المحكم
التنحي ىو تصرؼ إرادم من جانب احملكم إذا استشعر أنو عاجز عن أداء مهمة التحكيم بعد أف قبلها،

2

فيجوز لو طلب التنحي إذا كجد سبب ديكن أف يؤثر على حياده ،فالتنحي أمر جوازم مًتكؾ لتقدير ضمَت
احملكم ال خيضع ؼبراجعة أك تصديق.

3

فاحملكم إذا قبل مهمتو ال ديكن أف يتنحى إال إذا كانت ىناؾ أسباب جدية سبنعو عن أداء مهمتو ،كإذا
قبلها الطرفاف فال مناص من القياـ دبهمتو ،غَت أنو يف حالة عدـ كجود سبب جدم فانو جيوز ألحد أطراؼ
1كنقابة احملامُت الدكليُت كضعت دبا يسمى ((قواعد سلوؾ احملكمُت الدكليُت)) حيث كضعت ثالث قوائم:
1القائمة اغبمراء :تتضمن الصعوبات كالعقبات اليت تقف أماـ احملكم يف مواصلة السَت بالتحكيم ,حىت كلو مت اإلفصاح عنها مثاؿ( :كأف سبق أف أعطى رأيو يفالنزاع اؼبعركض عليو).
2القائمة الربتقالية :كىي اغباالت األقل خطورة على مبدأ اغبياد كاالستقاللية ,حبيث جيب على احملكم اإلفصاح عنها ,فبعد اإلفصاح كعدـ االعًتاض من قبلاألطراؼ ,ال تشكل عائقان أماـ احملكم يف مواصلة السَت بالتحكيم مثاؿ( :كإفصاح احملكم بأف ابنو يعمل لدل أحد األطراؼ) .
3القائمة اػبضراء :كىي تتضمن مسائل ال يستوجب اإلفصاح عنها ,كإف مت ذلك فيكوف من باب االحتياط مثاؿ(:كأف يكوف احملكم كأحد األطراؼ يقيماف يفذات اغبي) كىي ال تشكل عائقان أماـ احملكم يف مواصلة السَت بالتحكيم.
عبد اغبناف العيسى ،احملكم بُت مطرقة الرد كسنداف العزؿ ،منشور يف جريدة اعبماىَت ،العدد: 13324تاريخ التصفح 2017/01/11
http://jamahir.alwehda.gov.sy/node/368579
 -2عبد اؼبنعم دسوقي  ،اؼبرجع السابق ،ص 190
3ب إمكاف تنحي احملكم عن نظر النزاع بعد قبولو ،كالذم نراه أنو ماداـ قد قبل القياـ دبهمتو كجب عليو أف يتمها كإال حكم عليو بالتعويض إذا ترتب على ذلك ضرر
ؿبكما ،فإذا
للمتحاكمُت كسواء كاف ذلك قبل البدء باؼبهمة أك أثنائها ،إال إذا كاف ىناؾ أسباب جدية حدت باحملكم إىل طلب التنحي كذلك بعد قبولو ألف يكوف ن
ملزما بالتعويض عن صبيع األضرار اليت حدثت بالنسبة للمتعاقدين.
كانت ىذه األسباب موجودة قبل القبوؿ ،فإنو يكوف ن
عيد بن مسعود اعبهٍت ،مبدا عزؿ احملكم ك رده?http://www.alriyadhtrading.com/show_content_sub.php ،
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الفصل األول
اػبصومة التحكيمية أك كليهما رفع دعول تعويض ضد احملكم إذا تسبب تنحيو ضررا ؽبما كيعد ذلك نتيجة
منطقية للطبيعة العقدية للتحكيم.

1

فإذا استشعر الطرؼ أف ىناؾ شيء يؤثر على حياده فبإمكانو التنحي بعد قبولو للمهمة اذ ال خيضع ذلك
للمراجعة ك التصديق ك يرل جانب من الفقو عدـ جواز ذلك بعد قبولو ؽبا ككجب عليو رفع دعول تعويض ضده
إذا تسبب ضررا ألحد األطراؼ أك كالمها مىت مل يكن ىناؾ سبب جدم لذلك ،ك يعد ذلك نتيجة منطقية
لعالقتو بالعقد التحكيمي.2
ك نالحظ أف ىناؾ بعض التشريعات اؼبقارنة قد أكدت ذلك من ذلك التشريع الفرنسي فقد أشار إىل عدـ
جواز اعتذار احملكم بعد بدأه لعملو ،فإذا اعتذر احملكم قبل البدا يف العمل التحكيمي فال يلزـ بالتعويض قبل
اػبصوـ ،الف اعتذاره ال يسبب ضرر ؽبم يف ىذه اغبالة ،أما بعد أف بدا عملو ك اعتذر فهنا لألطراؼ طلب
التعويض بعد أف يصيبهم الضرر

3

فإذا أبدل أحد احملكمُت رغبتو بالتنحي بعد تكليفو أصوالن بسبب اكتشافو ألم سبب قد يؤثر على حياده
كاستقالليتو ،أك لظهور ذلك السبب الح نقا ،يف ىذه اغبالة يتم إبالغ األطراؼ هبذا التنحي ،كمن شبة يتم تكليف

ؿبكم بديل كف نقا إلجراءات التعيُت يف حاؿ الرد.4

تنص اؼبادة  14من القانوف النموذجي للتحكيم التجارم الدكيل:
 -1إذا أصبح احملكم غَت قادر حبكم الواقع على أداء كظائفو أك زبلف عن القياـ دبهنتو  ,تنتهى كاليتو إذا ىو
تنحى عن كظيفتو أك إذا اتفق الطرفاف على إهناء مهمتو  ،أما إذا ظل ىناؾ خالفا حوؿ أل من ىذه األسباب
1
 -طارؽ فهمي الغناـ ،التنظيم القانوين للمحكم ،ط ،1مركز الدراسات العربية للنشر كالتوزيع ،مصر ،2014 ،ص22

 2طارؽ فهمي الغناـ  ،التنظيم القانوين للمحكم  :الشركط  ،الواجبات  ،االلتزامات  ،اؼبسؤكلية  ،مركز الدراسات العربية للنشر  ،د ـ ف 2015،ص 24 -3طارؽ فهمي الغناـ،اؼبرجع السابق ،ص .24
-4ك ذلك حبسب قواعد النظاـ األساسي للمركز اإلسالمي الدكيل للمصاغبة ك التحكيم يف اؼبادة  14حيث نصت على أنو" إذا تويف أك اعتذر أحد احملكمُت أك
حالت قوة قاىرة دكف القياـ دبهمتو أك االستمرار فيها يتم تعيُت من حيل ؿبلو بنفس الطريقة اليت عُت هبا خالؿ مهلة أسبوع من تاريخ إشعار الطرؼ اؼبعٍت باعتذار أك
كفاة ؿبكمو".
-http://www.iicra.com/ar
http://iicra.com/ar/misc_pages/detail/a0e81cbf49
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الفصل األول
فيجوز ألم من الطرفُت أف يطلب إيل احملكمة أك إيل السلطة األخرل اؼبسماة ىف اؼبادة  6أف تفصل ىف موضوع
إهناء كالية احملكم  ,كقرارىا ىف ذلك يكوف هنائيا.
إذا تنحى ؿبكم عن كظيفتو أك إذا كافق أحد الطرفُت على إهناء مهمة احملكم  ,كفقا ؽبذه اؼبادة أك الفقرة
 2من اؼبادة  , 12فاف ىذا ال يعترب إقرارا بصحة أم من األسباب اؼبشار إليها ىف ىذه اؼبادة أك يف الفقرة  2من
اؼبادة ..112
كبالرجوع إىل التشريع اعبزائرم يف نص اؼبادة  1021من ؽ ا ـ ا قد ربط التنحي بتوافر السبب حيث
نصت اؼبادة على أنو " ال جيوز للمحكمُت التخلي عن اؼبهمة إذا شرعوا فيها كال جيوز ردىم إال إذا طرأ سبب من
أسباب الرد بعد تعينهم".
كيتضح فبا تقدـ أف اؼبشرع اعبزائرم مل يبُت مدل إمكانية عبوء أطراؼ النزاع إىل اؼبطالبة بالتعويض يف حالة
ما إذا كاف زبلي احملكم عن أداء مهمتو قد تسبب ؽبم يف ضرر.
على غرار اؼبشرع اؼبصرم الذم أصر على تطبيق مواد اؼبسؤكلية للتعويض عن ما تكللو الطرؼ من ضرر ،ك ذلك
يف اؼبادة  1/503مرافعات مصرم اليت ألغيت ك اليت نصت فيما سبق على ضركرة التعويض إذا كاف التنحي بغَت
عذر مقبوؿ ،ك أكدهتا اؼبادة  1462مرافعات فرنسية اعبديد2من عدـ جواز اعتذار احملكم عن القياـ دبعملو إذا
كاف قد بدأه ،فإذا اعتذر احملكم قبل البدء يف العملية التحكيمية فال يلزـ بالتعويض من قبل اػبصوـ ألف اعتذاره
ال يسبب ؽبم ضرر يف ىذه اغبالة ،أما إذا اعتذر بعد البدء يف اؼبهمة جاز اغبكم عليو بالتعويض ،بشرط أف يًتتب
على اعتذاره ضرر للخصوـ.

3

ك يثَت التنحي مشكلة بعد البدا يف اؼبداكالت ك تعمد عدـ حضور اعبلسة ؼبصلحة الطرؼ الذم اختاره لعرقلة
التحكيم خاصة بعد أف يتضح ميل احملكمُت إىل الطرؼ األخر.

4

 -1قانوف االكنيسًتاؿ النموذجي للتحكيم التجارم الدكيل (كثيقتا األمم اؼبتحدة /40/17شػ اؼبرفق األكؿ) -بالصيغة اليت اعتمدهتا عبنة األمم اؼبتحدة للقانوف
التجارم يف  21حزيراف/يونيو  ,1985كعدلتها عبنة األمم اؼبتحدة للقانوف التجارم الدكيل يف سبوز/يوليو 2006
-2فتحي كايل ،قانوف التحكيم بُت النظرية ك التطبيق  ،منشاة اؼبعارؼ ،اإلسكندرية،2007 ،ص .254
 -3طارؽ فهمي الغناـ ،اؼبرجع السابق ،ص22
-4فتحي كايل ،اؼبرجع نفسو ،ص 254
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ك عمليا ،ك ؼبواجهة ىذا اؼبشكل تضمنت الئحة صبعية التحكيم األمريكية)(AAAنصا يف اؼبادة  1/11يقضي
بأنو إذا كانت اؽبيئة التحكيمية مشكلة من ثالثة ك مل يشًتؾ احدىم يف اإلجراءات التحكيم ،كاف للمحكمُت
اآلخرين أف يستمرا يف اإلجراءات ك إصدار اغبكم رغم عدـ اشًتاؾ احملكم الثالث.

1

ك ىو ما ال قبد لو نظَت يف التشريع اعبزائرم ،ك ىذا خيالف مبدأ الوترية ك كذا اإلصباع على قرار ك مساكاة
احملكمُت ك ىو ما خيلق ثغرة يف سبيل عدـ تنفيذ اغبكم طوعا ك ما بالك لو إجباريا الذم لن تقبلو األنظمة
األخرل ألنو خيالف مواد االعًتاؼ بو ػبرقو للقانوف.
ك نعاًف يف النقطة اؼبوالية اغباالت اليت تستوجب لرد احملكم كفقا ؼبا يلي:
المبحث الثاني :حاالت رد المحكم في التحكيم التجاري الدولي
القاعدة العامة اؼبتفق عليها يف التحكيم حرية أطراؼ النزاع يف تعيُت ىيئة التحكيم ،غَت أف ىذا ال
يعٍت بالضركرة عدـ إمكانية أطراؼ النزاع رد احملكم عند توفر حالة من حاالت الرد.
فبعض القوانُت اؼبقارنة مل ربدد حاالت الرد بل تركتها مفتوحة لألطراؼ اؼبهم أف تكوف جدية مثل
القانوف اؼبصرم كاألردين ك السورم.

2

أما اؼبشرع اعبزائرم كاف كاف قد منح احملتكمُت الرد كسالح فعاؿ يف مواجهة احملكمُت إال أنو جعل
استخدامو قاصرا على اغباالت اليت ربدث أك تظهر بعد إبراـ عقد اتفاؽ التحكيم كقبل صدكر اغبكم عدا حالة
الصالحية اليت تنكشف بعد صدكر حكم احملكمُت فحينئذ يسمح إثارهتا يف دعول بطالف ىذا اغبكم.

3

-1فتحي كايل ،اؼبرجع نفسو ،ص 254
2تنص اؼبادة  -1-18قانوف التحكيم السورم رقم /4/لعاـ" 2008ال جيوز رد احملكم إال لألسباب اليت يرد هبا القاضي  ,أك إذا فقد أحد شركط صالحيتو
اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف.
كىكذا قبد بأف اؼبشرع السورم توسع أكثر من غَته بالنسبة ألسباب رد احملكم كلكن بعض ىذه الشركط كردت باؼبادة /18/من القانوف اؼبصرم كباؼبادة  /17/من
القانوف األردين كباؼبادة  /12/من قواعد األكنسيًتاؿ اؼبعدلة.
 -3حساف كلييب ،اؼبرجع السابق ،ص . 42
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المطلب األول
عدم توفر المؤىالت الكافية
إف خربة احملكم ككفاءتو ىي اليت سبنحو ثقة احملتكمُت فيو ،كبقدرتو على تسوية النزاع كالرضا حبكمو
كاؼببادرة إىل تنفيذه ،فبا يشجع اؼبتنازعُت على للجوء إىل التحكيم.1
كمثاؿ ذلك كأف يتفق األطراؼ على تعيُت ؿبكما لو خربة فالتجارة موضوع النزاع أك مهندسا متخصص يف
اجملاؿ الذم أثَتت بشأنو اػبصومة التحكمية ،أك كأف يكونوا حقوقيُت فبيزكف  ،فكل ؿبكم ال تتوفر فيو الصفة
يكوف قابال للرد.2
ك كفقا ل لقانوف اعبزائرم قبد أف اؼبشرع أجاز رد احملكم يف ىذه اغبالة كفقا لنص اؼبادة  1/1016من القانوف
رقم  09-08اؼبؤرخ يف  25فرباير سنة  2008اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية اليت نصت على أنو" :جيوز
رد احملكم يف اغباالت اآلتية:

3

 -1عندما ال تتوفر فيو اؼبؤىالت اؼبتفق عليها بُت األطراؼ
ىذا ما ذىبت إليو أحكاـ اؼبادة  2/12من القانوف النموذجي حيث أجازت رد احملكم إذا كاف ال حيمل
اؼبؤىالت اؼبتفق عليها بُت الطرفُت.

 -1حدادف الطاىر ،دكر القاضي الوطٍت يف ؾباؿ التحكيم التجارم الدكيل ،رسالة ماجستَت فرع قانوف التنمية الوطنية ،جامعة مولود معمرم
تيزم كزك,2012/2011 ,ص.56
 -2عبد اغبميد األحدب ،موسوعة التحكيم ،الكتاب األكؿ ،التحكيم يف البلداف العربية ،منشورات اغبليب اغبقوقية،ط،2بَتكت،لبناف2008،ص296
 -3ال جيوز رد احملكم إال لألسباب اليت يرد هبا القاضي كىي األسباب اليت نصت عليها اؼبادة  /174/أصوؿ ؿباكمات مدنية سورم كىي على سبيل اغبصر ال
التعداد ك ىي كاأليت- :إذا كاف لو أك لزكجتو مصلحة مباشرة أك غَت مباشرة يف الدعول كلو بعد اكبالؿ عقد الزكاج.
ب -إذا كاف بينو أك بُت أحد اػبصوـ قرابة أك مصاىرة حىت الدرجة الرابعة.
ج -إذا كاف خطيبان ألحد اػبصوـ.
ح -إذا سبق أف كاف ككيالن ألحد اػبصوـ يف أعمالو اػبصوصية أك كصيان أك قيمان عليو.
د -إذا سبق لو أف كاف شاىدان يف القضية.
ىػ -إذا كاف أحد اؼبتداعُت قد اختاره حكمان يف قضية سابقة.

ؼ -إذا كجد بينو كبُت أحد اؼبتداعُت عداكة شديدة.
ؽ -إذا كاف قد أقيمت بينو كبُت أحد اؼبتداعُت أك أحد أقاربو أك مصاىريو حىت الدرجة الرابعة دعول مدنية أك جزائية خالؿ السنوات اػبمس السابقة.
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كما أف اؼبادة  57من اتفاقية كاشنطن اؼبتعلقة بتسوية النزاعات اؼبرتبطة باالستثمارات ما بُت الدكؿ كرعايا الدكؿ
األخرل ،اؼبعتمدة بواشنطن يف  18مارس  1965ربيلنا إىل اؼبادة  14من نفس االتفاقية.
ربدد الفقرة األكىل من ىذه االتفاقية الصفات اليت يتعُت أف تتوفر يف احملكم كىي تنص على أنو" :جيب أف
يكوف ىؤالء األشخاص من اؼبتمتعُت دبركز أديب رفيع كمن اؼبشهود ؽبم بتخصصهم ككفاءهتم يف اجملاالت القانونية
أك التجارية أك الصناعية أك اؼبالية.

1

كذبدر اإلشارة ىنا إىل أف بعض الفقو ال يشًتط التخصص كاػبربة يف احملكم أك العلم بلغة التحكيم حىت
كلو كانت اؼبسألة اؼبطركحة عليو قانونية.
نستخلص من ىذا اؼبطلب أف توفر معرفة سابقة لدل احملكم يعترب أمرا مفيدا  ،كخاصة إذا رأل الطرفاف
أف ىذه اؼبعرفة تتيح للمحكم أف يسَت القضية بصورة أكفأ.
المطلب الثاني
وجود شبهة تثير استقالليتو
إف أساس اؼبهمة التحكمية الناجحة ىو قيامها على الثقة اؼبتبادلة بُت أطراؼ التحكيم كؿبكميهم  ،كعليو
جيب أف يكوف احملكم ؿبايدا كمستقال عن اػبصوـ  ،ىذا ما يتماشى مع طبيعة اؼبهمة اعبوىرية اؼبنوط لو القياـ
هبا ،2فخاصية اغبيدة كاالستقاللية جيب أف تكوف لصيقة بشخص احملكم كال ديكن ذباكزىا كما ىو اغباؿ بالنسبة
للقاضي.

3

 -1بلقيس صغَتم ،مرًن دكاس ،دكر القاضي الوطٍت يف التحكيم التجارم الدكيل ،مذكرة ماسًت يف اغبقوؽ ،زبصص قانوف خاص ،جامعة 8مام1945
قاؼبة2015،ص.61
 -2حساف كلييب ،اؼبرجع السابق ،ص .42
3
اؼبشرع هبذا اؼبوضوع
 يف معظم األنظمة القانونية الداخلية ،كمعاىدات التحكيم الدكلية ،يطرح موضوع استقاللية احملكم كحياده .كيف قوانُت التحكيم الدكلية دير ّمن دكف تأكيد كاشارة اليو ،فيما يف قوانُت التحكيم الداخلية ىناؾ تأكيد صريح على اف اؼبحكّم جيب اف يكوف مستقالن كحياديان ،كاعتربت ؿبكمة النقض الفرنسية
ُ
اف أسباب عزؿ اؼبحكّم ىي أسباب عزؿ القاضي يف التحكيم الداخلي.
ُ
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat
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فاستقالؿ احملكم 1ىو أف ال تكوف لو مصلحة أك صلة دبوضوع النزاع تؤثر على قراراتو ،فمبدأ استقاللية
احملكم يتناىف مع كجود عالقة تربط ىذا األخَت بأحد أطراؼ التحكيم أك فبثليهم  ،كأف تكوف لو مصاٌف مادية
معهم ، 2أك يكوف خاضع لتأثَت أك توجيو ىذه األطراؼ ,فالطبيعة القضائية الختصاص ؿبكمة التحكيم ال ذبيز
للمحكم أف يكوف طرفا يف النزاع ,كجيب أف يكوف استقالؿ احملكم قائما حىت صدكر اغبكم الفاصل يف موضوع
النزاع.
ك اغبيدة يقصد هبا عدـ اؼبيل القليب أك النفسي يف األساس ،بينما االستقالؿ ىو عدـ التبعية اؼبادية بصفة
أصلية ،كمع ذلك جيمع بينهما عدـ التحيز ألحد طريف النزاع ،فبا يقتضي رد احملكم.

3

فيتوجب على احملكم أف يكوف ؿبايدا كىو بصدد قيامو باؼبهمة التحكيمية اؼبوكلة إليو ك أف يقوـ هبا بكل
نزاىة فال دييل أك يتحيز أك يتعاطف مع أم من احملتكمُت أك ضده.

4

كعليو فاختيار أطراؼ اػبصومة التحكمية للمحكم ال يعٍت بالضركرة أنو دييل لطرؼ على حساب الطرؼ
اآلخر ،فاختياره من قبل أحد األطراؼ جيب أال يؤثر عن استقاللو يف مواجهتو.
فاتفاؽ أطراؼ النزاع على تعيُت ؿبكم معُت يبٌت على فرضية خلو ىذا احملكم من األسباب الداعية لرده
بعد تعيينو ،كىي األسباب اليت تؤثر يف حياده كاستقاللو.

5

كقد ذىب جانب من الفقو إىل ضركرة التمييز بُت االستقاللية كاغبياد حيث اعترب االستقالؿ يتصل
دبظاى ر موضوعية ملموسة تنصب على كقائع مادية يف عالقة احملكم باػبصوـ كالغَت حىت ال خيضع لتأثَت خارجي

1يف دعول  URY C. GALERIES LAFAYETTEاعتربت ؿبكمة النقض "اف االستقاللية الذىنية ال بد منها ؼبمارسة السلطة القضائية أيان كاف
اؼبصدر ،ألهنا صفة اساسية للمحكّمُت" .كاف ىذا التعريف من ؿبكمة النقض يف ربكيم داخلي .كيف ربكيم دكيل استعادت ؿبكمة استئناؼ باريس ىذا التعريف ،مث
للمحكّم يف التحكيم الدكيل .كحُت كاف االجتهاد الفرنسي يعيد صياغة ىذا التعريف اعترب استقاللية كحياد اؼبحكّم
استقر االجتهاد الفرنسي على ىذا التعريف ُ
ُ
"اساس مهمتو القضائية" اك "شرطان" مطلقان لكل اجراء ربكيمي" كاحيانان يضيف القضاء شرط "حياد احملكّم كموضعيتو".
/http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat INT/2017/2/5
 -2رمضاين أمينة ،سايغي أظباء ،التحكيم التجارم الدكيل ،مذكرة لنيل شهادة ماسًت-ضبط اقتصادم -جامعة منتورم قسنطينة،2013 ،ص . 48
-3ؿبمد أضبد البديرات ،اؼبرجع السابق ص . 817
 -4مهند أضبد الصانورم ،دكر احملكم يف خصومة التحكيم الدكيل اػباص،ط،1دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،عماف-األردف،2003،-ص .69
 -5نبيل اظباعيل عمر ،التحكيم يف اؼبواد اؼبدنية كالتجارية الوطنية كالدكلية،ط،1دار اعبامعة اعبديدة للنشر كالتوزيع،اإلسكندرية2004،ص .144
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عند الفصل يف النزاع ,أما اغبياد فهو أمر نفسي يتعلق بذات احملكم ذبعلو حيكم بعدؿ بُت األطراؼ على كبو
موضوعي ؾبرد دكف ؿباباة ألحد الطرفُت على اآلخر.

1

كقد حددت الفقرة  3من اؼبادة  1016من ؽ ا ـ ا على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر لبعض ظركؼ الشبهة
اؼبشركعة يف استقاللية احملكم ،كىي كجود مصلحة أك عالقة اقتصادية أك عائلية مع األطراؼ مباشرة أك عن طريق
كسيط ،حيث نصت على أنو "عندما تتبُت من الظركؼ شبهة مشركعة يف استقالليتو  ،السيما بسبب كجود
مصلحة أك عالقة اقتصادية أك عائلية مع األطراؼ مباشرة أك عن طريق كسيط".

2

كيالحظ أف اؼبشرع اعبزائرم يف احملكم ىذه اغبالة ألزـ بإخطار أطراؼ اػبصومة التحكمية بكل الظركؼ
اليت ديكن أف تثَت اللبس حوؿ استقالليتو كنزاىتو 3من تلقاء نفسو  ،إال أنو ديكن أف يباشر مهامو بعد تبليغهم
كقبوؿ األطراؼ قيامو باؼبهمة اؼبسندة إليو ,كىذا ما أكده نص اؼبادة  2/1015من ؽ ا ـ ا بنصها على أنو "إذا
علم احملكم بأنو قابل للرد ,خيَت األطراؼ بذلك ,كال جيوز لو القياـ باؼبهمة إال بعد موافقتهم".

4

ك من خالؿ نص اؼبادة سالفة الذكر اعترب اؼبشرع اعبزائرم شبهة عدـ االستقاللية من بُت اغباالت اليت
ذبيز ألطراؼ التحكيم طلب رد احملكم ،شأنو شأف بعض التشريعات اؼبقارنة.

5

ك ىذا ما ذىب إليو اؼبشرع اؼبصرم من خالؿ أحكاـ قانوف التحكيم يف اؼبادة  3/16اليت ألزمت احملكم
باإلفصاح عن أم ظرؼ من شأنو إثارة شكوؾ حوؿ استقاللو أك حيدتو ،حيث نصت على أنو " يكوف قبوؿ
احملكم دبهمتو كتابة كجيب عليو أف يفصح عن أم ظركؼ من شأهنا إثارة شكوؾ حوؿ استقالليتو كحيدتو".

6

 -1سالمة أضبد عبد الكرًن ،مرجع سابق ،ص.76
 -2اؼبادة  3/1016من القانوف رقم  09-08مؤرخ يف  25فيفرم  ,2008جريدة رظبية رقم .21
3يبقى أف معٌت النزاىة يف التحكيم الدكيل كامن يف الصفتُت الالزمتُت للمحكم أم اغبياد كاالستقاللية .ككفقان للفقو فإف مس ػػافة جيب أف تفػػصل اؼبحكّم عن الثػقافة
ُ
القانونية كالس ػػياسية كالدينية كاحمللية ،أم جيب أف يتجاكز اؼبحكّم تقاليده كاف يتمتع بانفتاح فكرم على أنواع أخرل من الفلسفات كاؼبدارس الفكرية كالثقافات.
ُ
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat INT/2001/1/5
 -4اؼبادة  2/1015من نفس القانوف
-5كنصت كل أنظمة مراكز التحكيم بصراحة على حياد اؼبحكّمُت كاستقالؽبم من اليونسًتاؿ مركران بنظاـ ربكيم غرفة التجارة الدكلية إىل مركز لندف للتحكيم الدكيل.
ُ
كينص نظاـ اليونسًتاؿ على إجازة عزؿ اؼبحكّم إذا رظبت الظركؼ ش ّكان حوؿ حياده كاستقاللو ،كنظاـ ربكيم غرفة التجارة الدكلية يذىب أبعد من ذلك إىل إجازة
ُ
عزؿ اؼبحكّم يف حاؿ اخل دبوجب اغبياد أك ألم سبب آخر.
ُ
-/http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat INT/2017/2/10
-6خالد ؿبمد القاضي ،موسوعة التحكيم التجارم الدكيل يف منازعات اؼبشركعات الدكلية اؼبشًتكة،ط،1دار الشركؽ ،القاىرة 2002ص .421
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كبالرجوع إىل اؼبادة  1/18من قانوف التحكيم اؼبصرم نالحظ أف اؼبشرع اعبزائرم حذا حذكا اؼبشرع اؼبصرم
عندما قرر أف فقداف احملكم للحيدة كاالستقالؿ جييز رده عند نظر الدعوة.

1

كىذا ما ذىب إليو اؼبشرع السورم من خالؿ نص اؼبادة  117من قانوف التحكيم حيث ألزـ احملكم أف
يفصح لطريف التحكيم كللمحكمُت اآلخرين عن أية ظركؼ من شأهنا أف تثَت شكوكا حوؿ استقاللو
أك حيدتو ،سواء كانت ىذه الظركؼ قائمة عند قبولو ؼبهمتو أـ استجدت يف أثناء إجراءات التحكيم ,كىذا
الواجب يعرؼ بواجب اؼبكاشفة أك الشفافية أك اإلفصاح.

2

كنشَت ىنا أيضا إىل أف الفقرة األكىل من اؼبادة  14من اتفاقية كاشنطن اػباصة بتسوية اؼبنازعات الناشئة
عن االستثمارات بُت الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرل  ،اليت كافقت اعبزائر عنها دبوجب األمر  04-95اؼبؤرخ يف
 1995/01/21كصادقت عليها دبوجب اؼبرسوـ الرئاسي رقم

346-95

اؼبؤرخ يف ، 1995/10/30حيث اشًتطت

ىذه االتفاقية يف احملكمُت اؼبدرجُت يف جدكؽبا أف يكونوا من األشخاص ذكم االعتبار ,كأف يتوافر فيهم ضماف
االستقالؿ يف مباشرة مهامهم.

3

حيث نصت على أنو" :يكوف األشخاص اؼبعينوف للخدمة يف اؽبيئة على قدر عظيم من األخالؽ
...حبيث ديكن االعتماد عليهم يف فبارسة اغبكم على األمور حكما مستقال".

4

كذلك جاء التأكيد على ذلك يف قانوف األكنسيًتاؿ النموذجي للتوفيق التجارم الدكيل يف اؼبادة

05/05

كاليت تنص على أنو " عند مفاربة شخص بشأف احتماؿ تعيينو موفقا ،عليو أف يكشف عن أم ظركؼ حيتمل أف

 -1نبيل إظباعيل عمر ،اؼبرجع السابق ،ص.32
 -2أضبد سالمة عبد الكرًن ،اؼبرجع السابق،ص 98
 -3نور الدين بو الصلصاؿ ،التسوية التحكيمية يف كل من نظاـ األكسيد كنظاـ اليونسًتاؿ-دراسة مقارنة ,ؾبلة البحوث كالدراسات اإلنسانية ،العدد 2025-10
ص 109
 -4اؼبادة  14من اتفاقية كاشنطن ،اػباصة بتسوية اؼبنازعات الناشئة عن االستثمارات بُت الدكؿ كبُت رعايا الدكؿ األخرل ،اؼبنعقدة يف مدينة كاشنطن ف ػ ػ ػ ػي
18مارس 1965
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تثَت شكوكا ؽبا ما يسوغها بشأف حياده أك استقالليتو ،كعلى اؼبوفق ،منذ تعيينو كطواؿ إجراءات التوفيق أف
يكشف للطرفُت ،دكف إبطاء عن أم ظركؼ من ىذا القبيل ،ما مل يكن قد سبق لو أف أبلغها بذلك".

1

يتضح لنا فبا سبق أف التشريعات الوطنية كاالتفاقيات الدكلية أكدت على استقاللية احملكم ،باعتبارىا
تشكل اغبلقة اؼبهمة يف إقباح عملية التحكيم على مستوييو ،الداخلي ك الدكيل ،فهي تعد صماـ أماف غبفظ
حقوؽ احملتكمُت لذا جيب على احملكم أف يبُت عدـ ربيزه ألحد أطراؼ اػبصومة التحكمية  ،ك أف يظهر إف
كانت ىناؾ عالقة تربطو معو ،حىت ال يعطي الطرؼ اآلخر سببا للطعن يف مدل استقالليتو كحياده 2كبالتايل
طلب رده.
المطلب الثالث
وجود سبب وفقا لنظام التحكيم المتفق عليو
اؼبقصود بالرجوع إىل نظػ ػ ػاـ ربكيمي ىو عرض األمر على ىيئ ػ ػ ػة دائمة للتحكيم بغػ ػ ػرض رد احملكمي ػ ػ ػ ػ ػن
ك تكوف طرؽ رد احملكمُت ؿبددة يف النظاـ التحكيمي للهيئة ،مقبولة من األطراؼ ،كيرجع للمركز اؼبعٍت أك اؽبيئة
كل اػبالفات كالنزاعات اليت ديكنها شل أك عرقلة تشكيل أك سَت اؽبيئة التحكيمية .
فقد يتفق الطرفاف يف اتفاؽ التحكيم على اؽبيئة أك اؼبركز التحكيمي الذم يعرض عليو النزاع الذم قد
يطرأ أك طرأ بينهم كفقا للقواعد اؼبقررة يف اللوائح اؼبنظمة ؽبذا اؼبركز أك تلك اؽبيئة أك اؼبنظمة كىذه القواعد ىي اليت
ربدد أسباب رد احملكم كإجراءاتو.

 -1اؼبادة  05من قانوف األكنسيًتاؿ النموذجي للتوفيق التجارم الدكيل ،اؼبتخذ بناء على تقرير اللجنة السادسة ( A/57/562ك)Corr.l
-2كيف الواليات اؼبتحدة يقضي قانوف التحكيم الفيديرايل بأف يكوف كل اؼبحكّمُت مستقلُت كحياديُت كيقوؿ" :أف اؼبحكّمُت الذين خيتارىم كل طرؼ جيب أف ال
ُ
ُ
يعتربكا أنفسهم فبثلُت ؽبذا الطرؼ أك ؿبامُت لو .دبجرد تسميتهم جيب أف يفكوا أم ارتباط مع الذم ظبّاىم إذا كاف شبة ارتباط سابق".

/http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat INT17/02/2017
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ففي ىذه اغبالة ك إذا ما نصت القواعد يف اللوائح اؼبنظمة ؽبذا اؼبركز أك اؽبيئة التحكمية على سبب الرد،
فانو ديكن لألطراؼ اػبصومة طلب رد احملكمُت كلما توفر سبب الرد.
فالقانوف اعبزائرم من خالؿ نص اؼبادة  1016من ؽ ا ـ ا يف فقرهتا الثانية أجاز رد احملكم عند كجود سبب
للرد منصوص عليو يف نظاـ التحكيم اؼبتفق عليو من قبل األطراؼ.
كنظاـ التحكيم اؼبتفق عليو كما أشرنا إليو سابقا ىو الذم تتواله ىيئة أك ىيئات منظمة دكليا أك كطنيا
كفقا لقواعد كإجراءات موضوعة سلفا ربددىا االتفاقيات الدكلية أك القرارات اؼبنشئة ؽبا ،حيث صار ىذا النوع
من التحكيم ىو الغالب يف منازعات التجارة الدكلية ،فانتشرت يف الفًتة األخَتة مراكز ربكيم دكلية دائمة منها:
غرفة التجارة الدكلية بباريس  ، CCIكاؼبركز الدكيل لفض منازعات االستثمار الدكلية ،كؿبكمة لندف للتحكيم
التجارم الدكيل ...،LCIAكغَتىا من مراكز التحكيم الشهَتة بالعامل.

1

كيرجع انتشار مراكز كىيئات التحكيم الدائمة إىل اؼبزايا اليت توفرىا ىذه األخَتة للمحتكمُت ،كاليت تتمثل
فيما يلي:
 -1أف ىيئات كمراكز التحكيم الدائمة لديها قوائم بأظباء احملكمُت اؼبتخصصُت يف ـبتلف أنواع اؼبنازعات
حيث يستطيع احملتكموف اختيار ؿبكميهم منها ،كىذا ما جينبهم مشقة البحث عن احملكم اؼبناسب ،خاصة
عندما يتعلق األمر بالنزاعات يف مسائل فنية حيتاج فضها إىل خربة خاصة.

2

 -2لديها لوائح معدة مسبقا لإلجراءات اليت جيرم التحكيم على أساسها.
كبالرجوع إىل نص اؼبادة  1041من ا ـ ا قبد أف اؼبشرع اعبزائرم أعطى ألطراؼ اؼبنازعة التحكمية حرية
اختيار التحكيم اؼبنظم أك اؼبؤسسي ،لتسوية النزاعات اليت قد تطرأ أك طرأت بينهم ،يف ىذه اغبالة يتم التحكيم

 -1عصاـ عبد الفتاح مطر ،عقود الفيديك ،دط ،دار اعبامعة اعبديدة للنشر ،اإلسكندرية 2009ص .434

 -2مصطفى ؿبمد اعبماؿ ،كعكاشة ؿبمد عبد العاؿ ،التحكي ػ ػم يف العالقات اػباصة الدكلي ػ ػة كالداخلية،ط،1منشورات اغبليب اغبقوقي ػ ػ ػ ػ ػة ،اإلسكندري ػ ػ ػ ػ ػ ػة
1998ص .128
22

الفصل األول
كفقا للواعد اليت تتبعها اؼبؤسسة التحكمية كىذه القواعد ىي اليت ربدد كيفية رد احملكمُت  ،كغالبا ما تضع شركط
ؿبددة مسبقا للمحكم الذم ديارس مهامو يف ىذه اؽبيئة.
كيتعُت التنبيو إىل أف مهمة اؼبؤسسة التحكيمية تنظم التحكيم فحسب ،فليس ؽبا صالحية الفصل يف النزاع
كإمنا يتواله احملكموف اؼبختاركف ،كمن الواضح أف األطراؼ الذين قبلوا بنظاـ مؤسسة ربكيمية خيضعوف بذلك إىل
نظاـ تعيُت كعزؿ كاستبداؿ احملكمُت اؼبنصوص عليها يف نظاـ ىذه اؼبؤسسة كيتعُت عليهم التقيد بو.

1

على أف أسباب الرد ىي ظركؼ شخصية أراد القانوف عند توافرىا أف حيمي احملكم من نفسو ؼبا ربدثو عادة من
تأثَت على من قامت بو ،كمن شبة أراد القانوف يف نفس الوقت أف حيمي مظهر اغبيدة كالعدالة اليت جيب أف يتحلى
هبا احملكم

2

كيف آخر ىذا اؼبطلب نستخلص أف كجود سبب رد منصوص عليو يف نظاـ التحكيم اؼبوافق عليو من قبل
األطراؼ ىو دليل على تنفيذ إرادة أطراؼ النزاع كال يعد تدخال من طرؼ مؤسسة التحكيم يف حريتهم.

 -1حدادف الطاىر ،اؼبرجع السابق ص 34

2ػ نبيل إظباعيل عمر :قانوف اؼبرافعات اؼبدنية – دراسة مقارنة – الطبعة األكىل  ،منشورات اغبليب اغبقوقية  ،سنة  ,2004ص .174
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الفصل الثاني
إجراءات طمب رد المحكم والحكم الفاصل
فيه

الفصل الثاني

إجراءات طلب رد المحكم والحكم الفاصل فيو
إذا توافر سبب من أسباب الرد ،كمل يقم احملكم بالتنحي عن نظر اػبصومة التحكيمية اؼبعركضة أمامو ،كاف
للخصوـ اغبق يف طلب رده ،كىذا األمر جيد أساسو يف ضباية مصاٌف اػبصوـ ككفالة حقهم يف نظر قضاياىم أماـ
قضاء عادؿ كمتجرد كموضوعي ،حيث يعًتؼ القانوف ؽبم باغبق يف طلب رد احملكم كصوال إىل تنحيتو عن نظر
الدعول ،كتقدًن طلب الرد يتم كفقا لإلجراءات اؼبقررة قانونا (المبحث األول) كيتم الفصل فيو كفقا عبدية كل
حالة ك يكوف اغبكم الصادر فيو إما بالقبوؿ أك الرفض (المبحث الثاني).
المبحث األول :إجراءات وأثار طلب الرد
يعد التحكيم كسيلة للتقاضي تراعى فيها بساطة اإلجراءات كسرعتها ،كىو يقوـ يف اؼبقاـ األكؿ على إرادة
اػبصوـ كتعاكهنم كحسن نواياىم ،حيث تضطلع تلك اإلرادة بتنظيم إجراءات التحكيم منذ البدء يف سَت
اػبصومة إىل غاية الفصل فيها ،كمن ذلك إجراءات رد احملكم الذم قد ال تتوافر فيو ضمانات اغبيدة كاالستقالؿ
( اؼبطلب األكؿ) .ك إذا كاف اؽبدؼ اؼبرجو من تقدًن طلب الرد ىو تنحيتو احملكم عن نظر اػبصومة التحكيمية
اؼبعركضة أمامو ،فإف ىذا األمر يدفعنا للتساؤؿ عن آثار تقدًن ىذا الطلب قبل الفصل فيو ( المطلب الثاني).
المطلب األول
إجراءات طلب الرد
باعتبار التحكيم قضاء خاص من صنع أطراؼ النزاع فاف اؼببدأ اؼبكرس ىو حرية أطراؼ النزاع يف االتفاؽ
على إجراءات الرد ،حيث يتم تقدًن طلب الرد (الفرع األول) إذا اعتقد أحد األطراؼ أف احملكم ال يتوافر على
ضمانات اغبيدة كاالستقالؿ ،ك يف حالة قبوؿ الطلب من أحد األطراؼ سواء من الطرؼ اآلخر أك احملكم فال
إشكاؿ يف ذلك ،ك إال أحيل النزاع سواء من طرؼ مقدـ الطلب أك من ىيئة التحكيم إىل اعبهة اؼبختصة بطلب
الرد ( الفرع الثاني).
الفرع األول :تقديم طلب الرد
حىت يدخل التحكيم حيز التنفيذ كيأخذ دكره يف فض منازعات التجارة الدكلية بُت األطراؼ اؼبتنازعة
الب ػ ػ ػ ػد من إرادة ربركو كتعطي ػ ػ ػ ػو القوة القانوني ػ ػ ػة لذلك كاإلرادة ىنا ال تتح ػ ػ ػرؾ إال يف إطار اتفاؽ التحكي ػ ػ ػم
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يعد ىذا األخَت األساس لكل العملية التحكيمية فهو الذم جيسد حرية أطرافو يف اللجوء إىل قضاء
التحكيم للفصل يف النزاع القائم بينهم كرسم مسار العملية التحكيمية منذ بدايتها إىل هنايتها دبا يليب متطلبات
معامالهتم التجارية الدكلية ،كمن ذلك االتفاؽ على إجراءات رد احملكم.1
األصل أف تتوىل إرادة األطراؼ ربديد كيفية تسوية النزاع القائم حوؿ احملكم الذم ينظر يف اػبصومة التحكيمية
القائمة بينهم ،غَت أنو إذا مل يتم االتفاؽ حوؿ احملكم اؼبراد رده ،فإف اػبصم صاحب اؼبصلحة يتوجب عليو أف
يقوـ بتقدًن طلب إىل ىذا احملكم كما يقوـ بتبليغ الطرؼ اآلخر كىيئة التحكيم دكف تأخَت طبقا ؼبا ىو منصوص
عليو يف اؼبادة  1016من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية .ككذلك اؼبادة  13من القانوف النموذجي للتحكيم
التجارم الدكيل لسنة  1985اليت نصت على أنو:
"  -1للطرفُت حرية االتفاؽ على إجراءات رد احملكم مع مراعاة أحكاـ الفقرة  3من ىذه اؼبادة.
 -2فإذا مل يوجد مثل ىذا االتفاؽ كجب على الذم يعتزـ رد احملكم أف يرسل خالؿ  15يوـ من تاريخ علمو
بتشكيل ىيئة التحكيم أك من تاريخ علمو بأم ظرؼ من الظركؼ اؼبشار إليها يف اؼبادة  12فقرة ،2
بيانا مكتوبا باألسباب اليت يستند إليها طلب رد ىيئة التحكيم ،فإذا مل يتنحى احملكم اؼبطلوب رده أك مل يوافق
الطرؼ األخر على طلب الرد ،فعلى ىيئة التحكيم أف تبت يف طلب الرد"2
كترل األستاذة الدكتورة سامية راشد أنو لتحقيق التوازف بُت التوسع يف فتح باب أسباب رد احملكمُت كبُت
مقتضيات استقرار األكضاع بالسرعة كالفعالية اؼبطلوبتُت ،فقد حرصت قواعد عبنة األمم اؼبتحدة على إحاطة
إجراءات الرد بضمانُت أساسُت:
 -1ربديد فًتة زمنية مناسبة جيب أف يتم فيها طلب الرد كىي  15يوـ من تاريخ اإلخطار بتعيُت احملكم أك خالؿ
 15يوـ من تاريخ العلم بالظركؼ اؼبذكورة
 -2أف يكوف الفصل يف طلب الرد من اختصاص "سلطة التعيُت " بوصفها اعبهة األقدر على صبع كافة البيانات
اؼبطلوبة كالقياـ باالتصاالت اؼبناسبة للكشف عن حقيقة كمدل جدية الشكوؾ كذلك بالسرعة الالزمة كبعيدا عن
التقيد باإلجراءات القضائية اليت تتطلب عادة اعبهد كالزمن.

1ؿبمد أضبد إبراىيم ؿبمود ،دكر قضاء التحكيم التجارم الدكيل يف خلق قواعد قانونية للتجارة الدكلية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر2013 ،
،ص.89
 - 2اؼبادة  13من القانوف النموذجي للتحكيم التجارم الدكيل ،كثيقة األمم اؼبتحدة  ،17/40اؼبرفق األكؿ بتاريخ  21جواف 1985
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كيًتتب على تقدًن طلب الرد إىل ىيئة التحكيم أف يتنحى احملكم اؼبطلوب رده بإرادتو اؼبنفردة كقبل قياـ ىيئة
التحكيم بنظر طلب الرد كقد ترفض ىيئة التحكيم طلب الرد ،إذا رأت أنو غَت قائم على أسباب جدية ،كقد
يرفض احملكم اؼبطلوب رده أف يتنحى ،كحينئذ جيب على ىيئة التحكيم أف تفصل يف طلب الرد حبيث إذا ظهر ؽبا
أف ىذا الطلب مبٍت على أسباب جدية قبلتو كبالتايل يتم تعيُت ؿبكم جديد بدال منو.
إذا مل يتم قبوؿ طلب الرد ،فإف النزاع حياؿ على اعبهة القضائية اؼبختصة سواء من مقدـ الرد أك من اؽبيئة
التحكيمية .كبالرجوع إىل نص اؼبادة  1016من ؽ ا ـ ا قبد أف اؼبشرع اعبزائرم مل حيدد بوضوح اإلجراءات
القانونية اؼبعتمدة يف رد احملكمُت ،على عكس العديد من التشريعات اؼبقارنة ،كما ىو اغباؿ
بالنسبة للمشرع اؼبصرم يف نص اؼبادة  19من قانوف التحكيم الصادر بالقانوف رقم  27لسنة .1994
حيث نصت على أنو "يقدـ طلب الرد كتابة إىل ؿبكمة التحكيم مبينا فيو أسباب الرد خالؿ طبسة عشر يوما
من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل ىذه اؽبيئة ،أك الظركؼ اؼبربرة للرد ،فاف مل يتنحى احملكم اؼبراد رده فصلت
ؿبكمة التحكيم يف الطلب".
كال يقبل طلب الرد فبن سبق طلب رد احملكم نفسو يف ذات التحكيم كللسبب ذاتو حيث يتبُت من خالؿ
ىذا الشرط أف اؼبشرع يقف حائال ضد أم ؿباكلة للنيل من استمرار إجراءات التحكيم ،أك أم ىدؼ للمماطلة،
فال يقبل أف يقوـ من قاـ بتقدًن طلب الرد أماـ احملكمة بتقدًن طلب رد احملكم نفسو يف ذات التحكيم كللسبب
ذاتو ،أما إذا كاف طالب الرد يستند إىل سبب آخر فال ضَت يف ذلك .1كىذا ما ذىب إليو اؼبشرع اؼبصرم من
خالؿ نص اؼبادة  19من قانوف التحكيم "...ال يقبل طلب الرد فبن سبق لو تقدًن طلب برد احملكم نفسو يف ذات
التحكيم".
الفرع الثاني :الجهة المختصة بطلب الرد
جيسد اتفاؽ التحكيم سلطاف إرادة األطراؼ يف رسم مسار العملية التحكيمية من بدايتها إىل هنايتها ،دبا يف
ذلك إجراءات رد احملكم ،كبذلك يكوف الفصل يف طلب الرد من اختصاص احملكمة التحكيمية كيف حاؿ غياب
اتفاؽ الطرفُت يتم اللجوء إىل القضاء من قبل الطرؼ الذم يهمو التعجيل ،حيث أف فعالية التحكيم ال تتحقق
إال يف ظل قياـ تعاكف بينو كبُت القضاء ،فهذا األخَت يعمل على تقدًن اؼبساعدة لو كالتصدم لكل العقبات اليت
تؤدم إىل فشلو كعدـ تسوية النزاع اغباصل حوؿ طلب الرد .كيف ىذا الصدد نصت الفقرة  03من القانوف
 - 1عامر فتحي البطانية  ،اؼبرجع السابق ،ص .113
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النموذجي للتحكيم التجارم الدكيل عل أنو ":إذا مل يقبل طلب الرد اؼبقدـ كفقا لإلجراءات الواردة يف الفقرة

02

جاز للطرؼ الذم قدـ طلب الرد أف يطلب من احملكمة اؼبسماة يف اؼبادة  6خػ ػ ػ ػالؿ  30يوما من تسلمو إشعارا
بقرار رفض طلب رده ،أف تبت يف طلب الرد"...
كىو كذلك ما تبنتو اؼبادة  1016من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية اليت نصت على ما يلي..." :يف حالة
النزاع ،إذا مل يتضمن نظاـ التحكيم كيفيات تسويتو أك مل يسع األطراؼ لتسوية إجراءات الرد ،يفصل القاضي يف
ذلك بناء على طلب من يهمو التعجيل".
كطبقا لنص اؼبادة  1041من ذات القانوف فإف االختصاص بالفصل يف طلب الرد يؤكؿ إىل رئيس احملكمة

1

على أنو يتعُت التمييز بُت اغبالة اليت يكوف فيها التحكيم جيرم يف اعبزائر كبُت اغبالة اليت يكوف فيها التحكيم
جيرم يف اػبارج ،حبيث يتعُت على احملكمة التحكيمية أك الطرؼ الذم يهمو التعجيل بعد الًتخيص لو من طرؼ
ؿبكمة التحكيم أف يقدـ طلب رده أماـ اعبهة اؼبختصة حسب األحواؿ اآلتية :
 إذا كاف التحكيم جيرم يف اعبزائر :يكوف االختصاص لصاٌف رئيس احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصهاالتحكيم مىت كاف ؿبددا يف اتفاقية التحكيم ،كيف حالة عدـ ربديد مكاف التحكيم يف االتفاقية فإف
االختصاص يؤكؿ للمحكمة اليت يقع يف دائرهتا مكاف إبراـ العقد أك مكاف التنفيذ طبقا لنص اؼبادة  1042من
قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية.2
 إذا كاف التحكيم جيرم يف اػبارج :مىت كاف التحكيم جيرم يف اػبارج كقاـ األطراؼ باإلتفاؽ على تطبيققواعد اإلجراءات اؼبعموؿ هبا يف اعبزائر ،فإف طلب الرد يقدـ إىل رئيس ؿبكمة اعبزائر.

 - 1تنص اؼبادة  1041من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على ما يلي " :ديكن لألطراؼ مباشرة أك بالرجوع إىل نظاـ التحكيم ،تعيُت احملكم أك احملكمُت أك ربديد شركط
تعيينهم كعزؽبم كاستبداؽبم.
يف غياب التعيُت ،كيف حالة صعوبة تعيُت احملكمُت أك عزؽبم أك استبداؽبم ،جيوز للطرؼ الذم يهمو التعجيل القياـ دبا يأيت:
-1رفع األمر إىل رئيس احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها التحكيم ،إذا كاف التحكيم جيرم يف اعبزائر.

-2رفع األمر إؿ رئيس ؿبكمة اعبزائر ،إذا كاف التحكيم جيرم يف اػبارج كاختار األطراؼ تطبيق قواعد اإلجراءات اؼبعموؿ هبا يف اعبزائر.

 - 2تنص اؼبادة  1042من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على ما يلي " :إذا مل ربدد اعبهة القضائية اؼبختصة يف اتفاقية التحكيم  ،يؤكؿ االختصاص إىل احملكمة اليت يقع يف
دائرة اختصاصها مكاف إبراـ العقد أك مكاف التنفيذ".
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المطلب الثاني
األثار المترتبة على تقديم طلب الرد
إذا توافر يف احملكم الذم ينظر الدعول أحد أسباب الرد اليت أقرىا القانوف ،توجب عليو إخبار األطراؼ
بذلك كال جيوز لو أف يستمر يف نظر الدعول إال إذا كافق األطراؼ ،1كيف ىدا الصدد يرل بعض الفقو أنو إدا
توافر سبب من أسباب الرد نشأ كاجب قانوين على احملكم جزاؤه ىو سلطة اػبصم يف طلب رده ،2بينما يرل
بعض آخر أنو ليس ىناؾ كاجب قانوين على احملكم بالتنحي عن نظر الدعول يف ىذه اغبالة كذلك لعدـ كجود
جزاء قانوين يًتت ب على ـبالفة قواعد الرد كاغبكم يف الدعول رغم قياـ سبب الرد كإمنا ديكن القوؿ بأف ىناؾ
كاجب أخالقي يرجع إىل تقدير احملكم كيؤدم إىل تنحيو عن نظر الدعول مىت قاـ بو سبب من أسباب الرد
لالبتعاد عن الشبهات.3
يتمتع أطراؼ اػبصومة التحكيمية باغبق يف طلب رد احملكم كالتمسك بتنحيتو عن نظر الدعول إذا قاـ بو
سبب من أسباب الرد مل يكونوا على علم أثناء تعيينو .كتوافر إحدل حاالت الرد تعطي للخصم صاحب
اؼبصلحة ؾبرد اغبق يف رد احملكم اؼبعركضة أمامو اػبصومة ،حيث ديكن لو أال يستعملو ،كبالتايل فاغبق يف الرد
رخصة اختيارية ديكن لل طرؼ صاحب اؼبصلحة التنازؿ عنو صراحة أك ضمنا .كعلى ذلك فإف عدـ تنحي احملكم
من تلقاء نفسو أك عدـ قياـ اػبصم بطلب رده ال يؤثر يف اغبكم ك يعترب صحيحا كمن مث فال يًتتب أثر أسباب
رد احملكم دبجرد توافر إحداىا كإمنا يتوقف ىذا األثر على طلب اػبصم رد احملكم ك تنحيتو عن نظر الدعول
فإذا مل يطلب اػبصم رد احملكم عن نظر اػبصومة التحكيمية اعترب حكمو صحيحا.4
كفيما يتعلق بتأثَت طلب رد احملكم على إجراءات التحكيم فإف االذباه الغالب يرل بضركرة عدـ كقف إجراءات
التحكيم عند تقدًن طلب الرد ،كذلك لضماف سرعة الفصل يف النزاع كعدـ إتاحة الفرصة لعرقلة سَت التحكيم إذا
ما مت اغبكم بعدـ قبوؿ طلب الرد ،كىذا ما يضمن ربقيق ميزة من أىم فبيزات التحكيم التجارم الدكيل.

 تنص اؼبادة  2/1015من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية على ما يلي... " :إذا علم احملكم أنو قابل للرد ،خيرب األطراؼ بذلك ،كال جيوز لو القياـ باؼبهمة إال بعد موافقتهم". -2كايل فتحي ،قانوف القضاء اؼبدين ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،دكف سنة نشر ،ص.359
1

 -3سعد إبراىيم ،القانوف القضائي اػباص ،دار الكتاب اعبامعي ،اإلسكندرية ،1999 ،ص.280

 - 4القضاة مفلح ،أصوؿ احملاكمات اؼبدنية كالتنظيم القضائي يف األردف ،دار الثقافة ،عماف ،2010 ،ص.104
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كعلى خالؼ ما سبق فإف البعض ذىب إىل أنو يتعُت كقف اػبصومة أماـ احملكم دبجرد تقدًن طلب الرد ،كمن مث
ديتنع على أطراؼ الدعول القياـ بأم نشاط إجرائي فيها أثناء ىذه الفًتة.1
كبالرجوع إىل التشريعات اؼبقرنة ،قبد اؼبادة  4/19من قانوف التحكيم اؼبصرم قد نصت على أنو " ال يًتتب على
تقدًن طلب الرد أك على الطعن يف حكم التحكيم الصادر برفضو ،كقف إجراءات التحكيم ،ك إذا حكم برد
احملكم ،سواء من ىيئة التحكيم أك من احملكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار ما قد يكوف قد مت من
إجراءات التحكيم دبا يف ذلك حكم احملكمُت كأف مل يكن".
كقد نص اؼبشرع األردين يف اؼبادة / 18ج من قانوف التحكيم األردين على أنو ال يًتتب على تقدًن طلب الرد كقف
إجراءات التحكيم ،كإذا حكم برد احملكم تعد اإلجراءات اليت شارؾ فيها كأف مل تكن ،دبا يف ذلك اغبكم" .بينما
رتب اؼبشرع الفلسطيٍت على تقدًن طلب الرد كقف سَتكرة اإلجراءات كذلك دبوجب اؼبادة .23/14
المبحث الثاني :الحكم الصادر في موضوع طلب الرد
من الثابت فقها ك قضاء أف مسألة انتفاء اؼبصلحة يف النزاع كربقق االستقاللية كالتزاـ اغبياد كالنزاىة ،ؽبا
بالغ األثر على فعالية كمصداقية اغبكم التحكيمي كىو من أىم االعتبارات اليت ينبغي مراعاهتا عند تعيُت احملكم
كىذا األخَت عليو كذلك أف يتحقق من عدـ كجود أم سبب قد يؤثر على حيدتو كاستقالليتو كنزاىتو قبل أف
ينظر يف النزاع اؼبطركح عليو ،كيف حاؿ توفر أحد تلك األسباب فعلى احملكم التنحي عن نظر النزاع.
كألف احملكم ىو ركيزة الفصل يف اػبصومة التحكيمية كاألساس فيها ،نظمت التشريعات االتفاقية كالوطنية
ىذه اؼبسألة لتاليف كل ما من شأنو التشكيك يف نزاىة كحيدة كاستقاللية احملكم ككفلت للطرؼ احملتكم تقدًن
طلب الرد يف حالة عدـ تنحي احملكم ك الطعن يف اغبكم الصادر فيو (المطلب األول).
ك يف حالة اغبكم برد احملكم ،يتوىل األطراؼ تعيُت ؿبكم بديل ك إف كجدت صعوبة يف ذلك يتدخل القضاء
للقياـ هبذه اؼبهمة (المطلب الثاني).

 -1سامي ؿبمد فريج ،تسوية النزاعات (حل بالتفاكض ك الوساطة،اغبكم بالتحكيم ك التقاضي إعماؿ اػبربة حساب األضرار عن التأخَتات ك عقد الصلح) ،دار النشر للجامعات،
دار الرضا  ،القاىرة ،2011 ،ص .267
 -2تنص اؼبادة  3/14من قانوف التحكيم الفلسطيٍت على مايلي ...":يًتتب على تقدًن طلب الرد أك على الطعن فيو أماـ احملكمة كقف إجراءات التحكيم غبُت الفصل يف
الطعن".
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المطلب األول
الحكم الفاصل في طلب الرد و مدى جواز الطعن فيو
ذبمع القواعد العامة كاؼببادئ اليت بنيت عليها القوانُت اإلجرائية اؼبقارنة ،على أف االستقاللية ك اغبيدة أحد
اؼببادئ اعبوىرية اليت تبٌت عليها تشكيلة احملكمُت ألهنم عصب ىذه العملية ،1كعليو مىت توفرت إحدل أسباب
الرد كمل يتخلى احملكم خباطر نفسو عن نظر النزاع ،قدـ الطرؼ صاحب اؼبصلحة طلبا إىل اؽبيئة التحكيمية برد
احملكم باعتبارىا اؼبختصة األكىل هبذه اؼبنازعات ،2كما قد يقدـ الطلب إىل القضاء إذا مل يتم االتفاؽ على طرؽ
تسوية النزاع ،كسيقضي اغبكم الصادر يف طلب الرد إما بالقبوؿ أك الرفض (الفرع األكؿ) ،كىنا يثار التساؤؿ حوؿ
مدل جواز الطعن فيو (الفرع الثاين).
الفرع األول :الحكم الصادر في طلب الرد
زبتلف دعول الرد يف طبيعتها كأطرافها كموضوعها كإجراءات رفعها ،كالفصل فيها عن باقي الدعاكل
كاػبصومات األخرل ،كذلك لتقرير ضمانات معينة للحفاظ على ىيبة احملكمة التحكيمية اليت تنظر يف النزاع
كحسم ما يثار حوؿ احملكم من ادعاءات ،فبعد تقدًن طلب رد احملكم كفق اإلجراءات القانونية ،تقوـ اؽبيئة
اؼبعركض أمامها الرد بالتأكد من مدل توفر أسباب الرد اؼبنصوص عليها قانونا ،مث تقوـ بالفصل يف طلب الرد إما
إجيابا أك سلبا.

1 « L’indépendance de l’arbitre est de l’essence de sa fonction juridictionnelle » (CA Paris, 12 janvier 1999, SA
Milan Presse, Rev. arb., 1999.381).L’indépendance et l’impartialité des arbitres est la garantie d’un

procès équitable (CA Paris, 23 fév. 1999, RTD com. 1999, p. 371) http://blogs.u-

paris10.fr/content/la-proc%C3%A9dure-de-r%C3%A9cusation-de-l%E2%80%99arbitre-en-droitfran%C3%A7ais-et-allemand-par-emmanuelle-defiez 2Oh31 date de visite 12/04/2017
2 article 1037 al. 2 du code de procédure civile allemand
http://blogs.u-paris10.fr/content/la-proc%C3%A9dure-de-r%C3%A9cusation-de-l%E2%80%99arbitre-en-droit. 15h45 date de visite 16/04/2017fran%C3%A7ais-et-allemand-par-emmanuelle-defiez
ك اؼبادة  16من قانوف اليونيسًتاؿ النموذجي إذ أهنا تعتمد ضمن أحكامها صالحية البت يف صالحيتها يف الفصل يف اؼبنازعات الناشئة عن اختصاصها
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كال شك أف تقدًن طلب الرد يًتتب عليو إحدل الفركض اآلتية:
 -1أف يتنحى احملكم اؼبطلوب رده من تلقاء نفسو قبل حبث ىيئة التحكيم يف الطلب كىنا يتم تعيُت ؿبكم بديل
بذات الطريقة اليت مت فيها تعيُت احملكم األكؿ ك طبقا لذات اإلجراءات ك األكضاع.
-2أف تفصل ىيئة التحكيم يف طلب الرد ك تصدر قرارا بقبولو يف حاؿ تأكد إحدل اغباالت السالفة الذكر مع
ضركرة تسبيب حكمها .1كيف ىذا الفرض تعد صبيع اإلجراءات اليت سبت حبضور احملكم الذم مت تنحيتو كأف مل
تكن ،كبالتايل يتم استبداؿ احملكم كفق طريقة تعيينو ،حيث تنص معظم التشريعات على أف الطرؼ
الذم اقًتح احملكم ىو الذم يعُت ؿبكما بديال،2حيث يتم تعيُت ؿبكم بديل طبقا لإلجراءات اؼبتبعة يف تعيُت
احملكم الذم سبت تنحيتو ،كىو ما تعززه النصوص يف ىذا الشأف ،ك هبذا اؼبعٌت فاف الرد ال يعٍت ربلل األطراؼ من
اتفاؽ التحكيم بل يظل التزامهم قائما.
 -3أف يتم رفض طلب الرد من قبل اؽبيئة ،كيف ىذا الفرض تعد اإلجراءات اليت سبت من قبل ىيئة التحكيم
صحيحة كىذا بالطبع يؤدم إىل عدـ إطالة أمد النزاع كسرعة الفصل يف النزاع الذم حيققو نظاـ التحكيم ،كحيفظ
بو مصلحة األطراؼ ،ذلك أف احملكمُت يلتزموف بإصدار قرارىم خالؿ ميعاد معُت حيدده األطراؼ يف اتفاؽ
التحكيم ،كتنص عليو لوائح التحكيم ،زيادة على ىذا فإف جلسات التحكيم غالبا ما تعقد يف أكقات مناسبة
لظركؼ اػبصوـ ،على عكس جلسات احملاكم اليت ربدد كفقا لظركؼ العمل هبا فبا قد يطيل اؼبدد.3
ك ىنا قد جيوز لطالب الرد الطعن يف ىذا اغبكم أماـ احملكمة اؼبختصة أك قد ال جيوز لو ذلك حبيث يكوف القرار
اليت تتخذه غَت قابل للطعن ،كىذا األمر خيتلف باختالؼ اؼبوقف الذم يتبناه تشريع كل دكلة.4

 -1معاذ إبراىيم حسُت اللحاـ ،دكر احملكمة يف عملية التحكيم( دراسة ربليلية مقارنة لقانوف التحكيم الفلسطيٍت رقم  3لسنة  )2000مذكرة مقدمة استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ
على اؼباجستَت يف القانوف  ،كلية اغبقوؽ ك اإلدارة العامة ،جامعة بَتزيت ،2010 ،ص 82
 2حدادف الطاىر ،اؼبرجع السابق ،ص.67
3

عبد اجمليد منَت ،قضاء التحكيم يف منازعات التجارة الدكلية ،دار اؼبطبوعات اعبامعية ,اإلسكندرية ،1995 ،ص.5

-4

معاذ إبراىيم حسُت اللحاـ ،اؼبرجع السابق ،ص 82
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الفرع الثاني :مدى جواز الطعن في موضوع طلب الرد
تقر العديد من التشريعات أف اغبكم الصادر يف طلب الرد سواء بالقبوؿ أك الرفض غَت قابل ألم طريق
من طرؽ الطعن ،كىذا على غرار اؼبشرع اعبزائرم الذم نص يف اؼبادة

1016

من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك

اإلدارية على ما يلي..." :ىذا األمر غَت قابل ألم طعن".
كىذا ما كرستو أيض ػا اؼبادة

13

من القانوف النموذجي للتحكيم التجػ ػارم الدكيل ك اليت تنص

على "...أف تبت يف طلب الرد كقرارىا يف ذلك يكوف غَت قابل ألم طعن".
يرجع السبب يف إقرار عدـ إمكانية الطعن يف القرار الصادر يف دعول الرد إىل ذبنب إطالة أمد النزاع كما
دامت اؼبسألة متعلقة بالتنفيذ ،فإف احملتكم ضده جيوز لو أف يعًتض على تنفيذ ذلك اغبكم تأسيسا على خرؽ
قاعدة جوىرية يف اإلجراءات كىو ما تأكده اتفاقية نيويورؾ لالعًتاؼ باألحكاـ ،1حيث أف اػبصم الذم حيتج
عليو باغبكم يتمسك برفض طلب التنفيذ استنادا إىل أف تشكيل ىيئة التحكيم كاف معيبا لعدـ صالحية أحد
األعضاء الذم اشًتؾ يف نظر النزاع كإصدار اغبكم كبالتايل كقع إخالؿ يف أحد ضمانات التقاضي اعبوىرية
اؼبتعلقة حبيدة احملكم كاستقاللو .2كيرل جانب من الفقو أف عدـ توفر الشركط يف احملكم ال ينتج عنو قابلية اغبكم
للبطالف اؼبطلق كعدـ إمكانية تصحيحو بأم إجراء من جانب اػبصوـ ،إذ أف القوؿ بذلك متنايف مع نظاـ
التحكيم القائم على مبدأ الرضائية كطاؼبا أننا يف ؾباؿ اغبقوؽ اػباصة فليس ىناؾ ما دينع قبوؿ كارتضاء اغبكم من
أطرافو على الرغم من قصوره كمن مث فاف البطالف ىو بطالف نسيب ال مطلق.

3

ك ال يعد الطعن يف حكم التحكيم الصادر من ؿبكم توافر فيو ما يزعزع حيدتو كاستقاللو الوسيلة
الوحيدة ،حيث ديكن استئناؼ حكم التحكيم الصادر من ذلك احملكم ،فإذا كاف الفقو قد أكد على خصوصية
التحكيم ك سبييزه عن القضاء من عدـ خضوعو ؼببدأ التقاضي على درجتُت ،4فإف ىناؾ أكضاع متفق عليها من
 -1ك ذلك حبسب اؼبادة اػبامسة من اتفاقية نيويورؾ لسنة  1958بشأف االعًتاؼ كتنفيذ أحكاـ احملكمُت األجنبية إذ جاء فيها ما يلي )1( :ال جيوز رفض االعًتاؼ كتنفيذ اغبكم
بناء على طلب اػبصم الذم جيتح عليو باغبكم إال إذا قدـ ىذا اػبصم للسلطة اؼبختصة يف البلد اؼبطلوب إليها االعًتاؼ كالتنفيذ الدليل على:
(د) أف تشكل ىيئة التحكيم أك إجراءات التحكيم ـبالف ؼبا اتفق عليو األطراؼ أك القانوف البلد الذم مت فيو التحكيم يف حالة عدـ االتفاؽ .
2حدادف الطاىر ،اؼبرجع السابق ،ص .67
 -3خالد ؿبمد القاضي ،موسوعة التحكيم التجارم الدكيل يف منازعات اؼبشركعات الدكلية اؼبشًتكة مع اإلشارة خاصة ألحدث أحكاـ القضاء اؼبصرم ،دار الشركؽ، ،دـ ف،
،2002ص .128
 -4بربارة عبد الرضبن ،شرح قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية،دط ،منشورات البغدادم،اعبزائر ،2009 ،ص .535
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األطراؼ جيوز من خالؽبا طلب استئناؼ اغبكم بعد صدكره كىو ما أكدتو اؼبذكرة اإليضاحية لقواعد اليونيسًتاؿ
كىو شائع يف أنواع معينة من أنواع االذبار بالسلع األساسية ىذا إف جرل التحكيم حبرية األطراؼ ك اتفاقهم.1
ك بشأف اؼبراكز التحكيمية ك اؼبؤسساتية؛ فانو جيوز ألم من الطرفُت طلب إعادة النظر يف اغبكم بطلب
كتايب يوجو إىل السكرتَت العاـ استنادا إىل اكتشاؼ كاقعة من طبيعتها أف تؤثر تأثَتا حاظبا على شرط أف تكوف
ؾبهولة للمحكمة ك للطالب يف كقت صدكر اغبكم ك أف ال يكوف جاىال هبا لتقصَته2.ك ذلك حبسب اؼبادة

51

من اتفاقية كاشنطن 3.ك جيب أف يقدـ الطلب يف غضوف  90يوما من تاريخ اكتشاؼ مثل تلك الواقعة ك على
أم حاؿ خالؿ  3سنوات من تاريخ صدكر اغبكم 4.كعلى ذلك تتشكل ؿبكمة أخرل جديدة للفصل من
جديد يف التحكيم ك إىل ذلك الوقت فاف اؼبركز يأمر بتوقيف تنفيذ اغبكم السابق الفقرة  4من نفس اؼبادة.

5

المطلب الثاني
تعيين محكم بديل
يتم تعيُت بديل للمحكم الذم حكم برده كفقا لإلجراءات اليت مت هبا تعيُت احملكم الذم انتهت مهمتو

6

كقد كضعت التشريعات الوطنية كاالتفاقية شركطان كضوابط ؿبددة تقوـ يف نطاقها إرادة أطراؼ النزاع التحكيمي
 -1حساف نوفل ،التحكيم يف منازعات عقود االستثمار،دط ،دار ىومة للنشر ،اعبزائر ،2010 ،ص  201
2 En droit allemand, les causes de récusation d’un arbitre ne peuvent plus être invoquées lors d’un recours en
annulation ou d’une demande en exequatur, sauf si les parties ont eu connaissance des causes de récusation
seulement après l’émission de la sentence parce que l’arbitre n’avait pas respecté son obligation de révélation, mais
seulement si ces causes sont particulièrement importantes. (OLG München, 20.12.2006, 34 SchH 16/06). De
même la décision du juge d’appui en France a autorité de chose jugée. Et s’il rejette la demande en récusation, les
parties ne pourront plus invoquer les causes de récusation dans le cadre d’un recours en annulation ou d’une
demande en exequatur (CA Paris, 7 fév. 2008, Rev. arb. 2008.501).
La procédure de récusation de l’arbitre en droit français et allemand, par Emmanuelle DefiezSoumis le 09/06/2010
par Philippe Guez dans MBDE / Arbitrage et ADRhttp://blogs.u-paris10.fr/content/la-proc%C3%Adure-der%C3%A9cusation-de-l%E2%80%99arbitre-en-droit-fran%C3%A7ais-et-allemand-par-emmanuelle-defiez
 -3اؼبادة  1/51من اتفاقية كاشنطن لتسوية اؼبنازعات اؼبتعلقة باالستثمارات اؼبتعلقة باالستثمارات بُت الدكؿ ك مواطٍت الدكؿ األخرل لعاـ .1965
 -4ك ذلك حبسب اؼبادة  2/51من اتفاقية كاشنطن لتسوية اؼبنازعات اؼبتعلقة باالستثمارات اؼبتعلقة باالستثمارات بُت الدكؿ ك مواطٍت الدكؿ االخرل لعاـ .1965
 -5اؼبادة  4/51من اتفاقية كاشنطن .1965
 -6خالد النويصر  ،طرؽ تعيُت اؼبحكّم كشركط اختياره  ،مقالة منشورة جبريدة االقتصادية العاؼبية االثنُت 23 ,يَنايِر َ | 25 2017ربيع الثاين  ، 1438السعودية
ُ
http://www.aleqt.com/2011/08/28/article_573951.html
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بعملية اختيار احملكمُت (الفرع األكؿ) .ك إذا كانت اإلرادة ؽبا الدكر األكؿ دكما ك أبدا إزاء ىذه القضية فاف
ذلك ال حيوؿ دكف االلتجاء للقضاء يف حالة استعسار اؼبسالة (الفرع الثاني).
الفرع األول :تعيين المحكم بإرادة األطراف
خيضع تشكيل ىيئة التحكيم يف األصل إىل إرادة األطراؼ كاتفاقهم فللطرفُت اغبرية يف ربديد احملكمُت ،
كىو ما أكدتو اؼبادة  10من قانوف اليونيسًتاؿ  ،ك قد أشارت اؼبذكرة اإليضاحية لقواعد اليونيسًتاؿ على أف
قواعدىا يف ىذه اعبزئية توضح النهج العاـ يف إزالة الصعوبات الناشئة من القوانُت أك القواعد غَت اؼبناسبة  ،فأكال
يسلم النهج حبرية الطرفُت يف أف يقررا عن طريق اإلشارة إىل نصوص من قواعد التحكيم التشريعية أك اإلتفاقية أك
عن طريق اتفاؽ ـبصص ؽبذا الغرض اإلجراءات اليت يتعُت إتباعها لتعيُت احملكمُت ،شريطة استفاء شرطي العدالة
ك النزاىة ،كيف حالة عدـ كجود تلك القواعد أك اإلتفاؽ بُت األطراؼ ،تكفلت قواعد اليونيسًتاؿ بتسوية النزاع
من اليت قد تطرأ من خالؿ النص على ؾبموعة من القواعد التكميلية.1
كقد حاكلت القوانُت تنظيم مسألة تعيُت احملكمُت من خالؿ النص على ذلك يف التشريعات الوطنية،
كباستقراء ـبتلف التشريعات الوطنية ،قبد أف معظمها ترؾ اغبرية للخصوـ يف اختيار احملكمُت كمل تورد إال قيدان

كاحدان على حريتهم كىو أف يكوف عدد احملكمُت الذين يتم اختيارىم كتران 2.الرأم كمن ذلك ما نص عليو اؼبشرع
اعبزائرم من خالؿ اؼبادة  1017من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية اعبزائرم كاليت جاء فيها ":تتشكل ؿبكمة
التحكيم من ؿبكم أك عدة ؿبكمُت بعدد فردم"
ككذلك ما نص عليو القانوف الكوييت حيث نص على أنو" :إذا تعدد احملكموف كجب يف صبيع األحواؿ
أف يكوف عددىم كترا ك إال كاف باطال".ك جدير باإلشارة يف ىذا الشأف إىل أف مسالة الوترية يف تعيُت ىيئة
احملكمُت من النظاـ العاـ.3
زبتلف طريقة تعيُت احملكمُت كمنو حدة النزاعات اؼبتعلقة هبا ،باختالؼ نوع التحكيم الذم يلجأ إليو
األطراؼ .فإذا اختار األطراؼ التحكيم اغبر كاؼبسمى أيضا :التحكيم العارض ،ربكيم اغباالت اػباصة ،التحكيم
 -1حساف نوفل ،اؼبرجع السابق ،ص 191
 -2خالد النويصر  ،طرؽ تعيُت اؼبحكّم كشركط اختياره  ،اؼبرجع السابق,
ُ
 -3تركي بن عبد اهلل اؿ حامد ،بطالف حكم التحكيم(دراسة مقارنة) ،دراسة مقدمة استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على اؼباجستَت يف قسم العدالة اعبنائية،
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اػباص ،فإهنم سيتمتعوف حبرية مطلقة يف تشكيل احملكمة التحكيمية بالطريقة اليت يرظبوهنا ،كبالعدد الذم يرتئونو
كباؼبواصفات اليت حيددكهنا ،كذلك سيستتبع نزاعات عديدة بُت األطراؼ .1أما إذا كاف التحكيم مؤسسيا
كاؼبسمى أيضا التحكيم اؼبنتظم ،فإف اؼبراكز التحكيمية ىي اليت تتوىل إعداد قوائم بأظباء احملكمُت ،كلألطراؼ أف
خيتاركا منها من يرتضوهنم ؿبكمُت ،كما ؽبم أف خيتاركا من خارج تلك القائمة ،كيف حالة عدـ اتفاؽ األطراؼ
على ذلك ،فإف سلطة التعيُت اؼبختصة باؼبركز التحكيمي ىي اليت تتوىل تعيُت احملكمُت.2
الفرع الثاني :دور القضاء في مسألة تعيين محكم بديل
مسألة تعيُت بديل للمحكم الذم مت رده ،ىي من اؼبسائل اليت يتعُت على األطراؼ االتفاؽ عليها ،كعند
زبلف ىذا التعيُت ،يتدخل القضاء ؼبد يد اؼبساعدة يف تعيُت احملكمُت ،كسد باب اؼبماطلة كالتسويف اللذاف
حيوالف دكف الفصل يف النزاع بسرعة كىو ما يؤثر على فعالية التحكيم.
ك قد أجازت ـبتلف التشريعات تدخل القضاء للمسامهة يف تعيُت احملكم الذم سينظر النزاع كمن ذلك
اؼبشرع الفرنسي الذم نص يف اؼبادة  1/1444من قانوف اؼبرافعات اؼبدنية على أنو"إذا كقعت اؼبنازعة ك حدثت
مشكلة تتعلق بتشكيل ىيئة التحكيم ترجع إىل الطرفُت أك إعماؿ طرؽ تعيُت احملكمُت فاف رئيس احملكمة الكلية
ىو الذم يعُت احملكم أك احملكمُت ،"3ككذلك اؼبشرع اعبزائرم ،إذ نص ىذا األخَت يف اؼبادة  1041من قانوف
اإلجراءات اؼبد نية كاإلدارية على أنو " يف غياب التعيُت ،ك يف حالة صعوبة تعيُت احملكمُت أك عزؽبم أك استبداؽبم
جيوز للطرؼ الذم يهمو التعجيل القياـ دبا يأيت:
 -1رفع األمر إىل رئيس احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها التحكيم ،إذا كاف التحكيم جيرم يف اعبزائر.

1عبد الكرًن سالمة ،اؼبرجع السابق ،ص  69كما بعدىا
2عبد الكرًن  ،اؼبرجع نفسو ،ص  69كما بعدىا.
3 L’article 1444 de code procédures civil français Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 declare que « Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une
difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal
de grande instance désigne le ou les arbitres.Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de
commerce si la convention l'a expressément prévu.Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit
insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à
» désignation.
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الفصل الثاني
 -2رفع األمر إىل رئيس ؿبكمة اعبزائر ،إذا كاف التحكيم جيرم يف اػبارج ك اختار األطراؼ تطبيق قواعد
اإلجراءات اؼبعموؿ هبا يف اعبزائر.
خيتلف مدل تدخل القضاء يف تعيُت احملكمُت باختالؼ نوع التحكيم ،حيث أف دكر القضاء يظهر
بصورة أكرب يف ؾباؿ التحكيم اغبر ،كىذا ال ينفي تدخلو يف ؾباؿ التحكيم اؼبؤسسي أين قد يثور نزاع بُت أحد
األطراؼ كبُت اؼبركز التحكيمي حوؿ بعض اإلجراءات اليت ازبذىا اؼبركز أك اليت يتعُت عليو ازباذىا أك بسبب
كجود نقص يف لوائحو ال سبكنو من تعيُت احملكمُت ،فيتدخل القضاء من أجل حل ىذه النزاعات كتقدًن الدعم
اؼبؤدم إىل تعيُت احملكمُت.1

0

زرقوف نور الدين ،الدكر اؼبساعد للقاضي الوطٍت يف ؾباؿ التحكيم التجارم الدكيل ( دراسة حالة اؼبساعدة يف تعيُت احملكمُت) ،دفاتر السياسة

كالقانوف ،العدد الثاين عشر ،جانفي  ،2015ص .74-73
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الخـاتمة

ال ـ ـخ ـ ـات ـ ـم ـ ـة
يعترب موضوع رد احملكم من أىم اؼبواضيع اليت تدخل يف إطار التحكيم التجارم ،حيث عنيت هبا
التشريعات الوطنية كاالتفاقيات الدكلية ،كأيضا الفقو القانوين ،كذلك ؼبا لو من دكر يف كفالة حق األطراؼ
يف تسوية نزاعهم أماـ ىيئة تتوافر على ضمانات اغبيدة كاالستقاللية كالنزاىة.
ك قد حاكلنا من خالؿ دراستنا التطرؽ إىل أكثر اعبوانب أمهية يف ىذا اؼبوضوع كتسليط الضوءعلى النصوص القانونية اليت نظم من خالؽبا اؼبشرع اعبزائرم رد احملكم ،كيف ختاـ ىذه الدراسة سنلخص
أىم النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة:
 يعد رد احملكم إحدل الضمانات اليت يوفرىا اؼبشرع للخصوـ يف مواجهة احملكمُت لتوفَت حيدهتمكاستقالؽبم ،كىو منع احملكم من الفصل يف اػبصومة التحكيمية اؼبعركضة أمامو ،بناء على طلب أحد
أطرافها ،مىت طرأ سبب من األسباب اليت قد تؤثر على حيدتو كنزاىتو.
ىناؾ فوارؽ جوىرية بُت رد احملكم كعزلو كتنحيتو ،فإذا كاف رد احملكم ىو منعو من نظر الدعولبناء على طلب من أحد أطراؼ الدعول لتوافر ما يدعو إىل الشك يف نزاىتو كعدالتو ،فإف العزؿ ىو منع
احملكم من نظر النزاع بناء على إرادة الطرفُت معا ألم سبب كلو مل يكن سببا لرده ،أما التنحي فهو ترؾ
احملكم اػبصومة كعدـ مواصلة النظر فيها مىت توفر سبب جدم قد يؤثر على حياده.
 جيوز لألطراؼ رد احملكم الذم اختاركه مىت توفرت األسباب الداعية إىل الشك يف حيدتوكنزاىتو ،كقد تباينت التشريعات الوطنية حوؿ ىذه األسباب ،بُت تشريعات تركتها مفتوحة كقيدهتا بشرط
جديتها ،كبُت تشريعات قامت بتحديدىا ربديدا دقيقا كما ىو اغباؿ عليو بالنسبة للمشرع اعبزائرم ،حيث
حدد ىذا األخَت أسباب الرد دبوجب اؼبادة  1016من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية كتتمثل يف :عدـ
توافره على اؼبؤىالت الكافية ،كجود شبهة مشركعة يف إستقالليتو تتأتى من عدة ظركؼ السيما بسبب
كجود مصلحة أك عالقة اقتصادية أك عائلية مع أحد األطراؼ مباشرة أك عن طريق كسيط.
 باعتبار أف التحكيم يقوـ على إرادة األطراؼ فإف األصل يف طلب الرد ىو أف يتوىل األطراؼاالتفاؽ على اإلجراءات اؼبتبعة يف ذلك .غَت أنو إذا مل يتم االتفاؽ حوؿ احملكم اؼبراد رده ،فإف اػبصم
صاحب اؼبصلحة يتوجب عليو أف يقوـ بتقدًن طلب إىل ىذا احملكم كما يقوـ بتبليغ الطرؼ اآلخر كىيئة
التحكيم دكف تأخَت طبقا ؼبا ىو منصوص عليو يف اؼبادة  1016من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية.
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 إذا مل يتم االتفاؽ على كيفية تسوية النزاع القائم حوؿ رد احملكم ،فإنو يتم اللجوء إىل القضاءمن الطرؼ الذم يهمو التعجيل ،فإذا كاف التحكيم جيرم يف اعبزائر ،فإف االختصاص يكوف لصاٌف رئيس
احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها التحكيم مىت كاف ؿبددا يف اتفاقية التحكيم ،كيف حالة عدـ ربديد
مكاف التحكيم يف االتفاقية فإف االختصاص يؤكؿ للمحكمة اليت يقع يف دائرهتا مكاف إبراـ العقد أك مكاف
التنفيذ طبقا لنص اؼبادة  1042من قانوف اإلجراءات اؼبدنية ك اإلدارية ،أما إذا كاف التحكيم جيرم يف
اػبارج كقاـ األطراؼ باالتفاؽ على تطبيق قواعد اإلجراءات اؼبعموؿ هبا يف اعبزائر ،فإف طلب الرد يقدـ إىل
رئيس ؿبكمة اعبزائر.
 تباين موقف التشريعات اؼبقارنة من أثر تقدًن طلب الرد على اػبصومة التحكيمية ،فمنها منأقر بوقف اػبصومة التحكيمية إىل غاية الفصل يف طلب الرد ،كمنها من أقر بعدـ كقف اػبصومة
التحكيمية حىت ال يتم إطالة أمد النزاع يف حالة اغبكم بعدـ رد احملكم ،أما يف حالة رده كحفاظا على
مصاٌف الطرؼ اؼبقدـ لطلب الرد ،فإف اإلجراءات اليت قاـ هبا احملكم تعترب كأف مل تكن.
 تفصل ىيئة التحكيم أك اعبهة القضائية اؼبختصة ،يف طلب الرد حبيث إذا ظهر ؽبا أف ىذاالطلب مبٍت على أسباب جدية قبلتو كبالتايل يتم تعيُت ؿبكم جديد بدال منو ،كيتم ذلك طبقان لإلجراءات
اليت اتبعت يف اختيار احملكم الذم انتهت مهمتو.
 من خالؿ استعراض موقف القانوف اعبزائرم من تنظيم ـبتلف اؼبسائل اؼبتعلقة برد احملكم،خلصت الدراسة إىل أف اؼبشرع اعبزائرم مل يعاًف العديد من ىذه اؼبسائل ،حيث مل حيدد مدة معينة للبت
يف طلب رد احملكم رغم أمهية ىذه اؼبسألة يف اختصار الوقت كسرعة البت يف الدعاكل ،كما أنو مل يبُت
اإلجراءات اليت يتم من خالؽبا تقدًن طلب الرد أماـ اعبهة القضائية اؼبختصة ،إضافة إىل أنو مل يبُت األثر
القانوين اؼبًتتب على تقدًن طلب رد احملكم ،كتبعا لذلك ديكننا أف نقدـ بعض اإلقًتاحات:
 إفراد تشريع جزائرم خاص بالتحكيم التجارم الدكيل كما ىو اغباؿ عليو يف العديد منالتشريعات اؼبقارنة ،كذلك حىت تكوف ـبتلف مسائل التحكيم منظمة تنظيما دقيقا.
 كضع شركط شكلية ك موضوعية جيب احًتامها من طرؼ األطراؼ عند اختيار اؽبيئةالتحكيمية ،حىت تكوف ىذه األخَتة مؤىلة للفصل يف النزاع بكل مصداقية ،كذبنبا للجوء إىل طلب الرد كما
قد يًتتب عليو من إطالة أمد الدعول.
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 كضع نصوص قانونية أكثر تنظيما كضبطا ؼبسألة رد احملكم فيما يتعلق بإجراءات تقدًن طلبالرد كمدة البت فيو ككذلك األثر اؼبًتتب على تقدديو ك الطعن يف القرار الصادر فيو.
 تدعيم الدكر االجيايب للقضاء يف ىذه اؼبسألة ليتصدل لكل اؼبشكالت اليت قد تعرقل السَتاغبسن للعملية التحكيمية ،خصوصا كأف لو سلطة اعبرب اليت يفتقرىا التحكيم.
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ق ـائمة المراجـع

 أوال  :المراجع بالمغة العربيةأ ـــ النصوص التشريعية والتنظيمية
 -1اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،اعبريدة الرظبية ،أمر رقم 145-66مؤرخ يف 18صفر عاـ
1386ق اؼبوافق  08يونيو ،1966يتضمن قانوف االجراءات اؼبدنية ،اؼبعدؿ كاؼبتمم بالقانوف رقم -08
 09اؼبوافق  25فرباير  ،2008يتضمن قانوف االجراءات اؼبدنية كاالدارية

ب ــــ الكتب
-1

القضاة مفلح ،أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في األردن ،دار الثقافة ،عماف
.2010

-2

آماؿ بدر ،الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي،ط،1منشورات اغبليب اغبقوقية ،بَتكت،
.2012

-3

بربارة عبد الرضبن،شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية،دط ،منشورات البغدادم ،اعبزائر،
.2009

-4

حساف نوفل ،التحكيم في منازعات عقود االستثمار،دط ،دار ىومة للنشر ،اعبزائر .2010

-5

خالد ؿبمد القاضي،موسوعة التحكيم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولية
المشتركة مع اإلشارة خاصة ألحدث أحكاـ القضاء اؼبصرم ،دار الشركؽ .2002
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خالد ؿبمد القاضي،موسوعة التحكيم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولية
المشتركة،ط،1دار الشركؽ،القاىرة .2002

-7

سالمة أضبد عبد الكرًن ،نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الخاص وقانون التجارة الدولية،
دراسة تأصيلية نقدية ،د ط ،دار النهضة العربية،القاىرة.1989
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سعد إبراىيم ،القانون القضائي الخاص ،دار الكتاب اعبامعي ،اإلسكندرية 1999
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سامي ؿبمد فريج ،تسوية النزاعات (حل بالتفاوض و الوساطة،الحكم بالتحكيم و التقاضي
إعمال الخبرة حساب األضرار عن التأخيرات و عقد الصلح) ،دار النشر للجامعات ،دار الرضا
 ،القاىرة .2011
43

-10

صاكم أضبد السيد،التحكيم طبقا للقانون رقم  27لسنة  1994وأنظمة التحكيم الدولية ،د
ف.2002
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طارؽ فهمي الغناـ  ،التنظيم القانوين للمحكم  :الشركط  ،الواجبات  ،االلتزامات  ،اؼبسؤكلية ،
مركز الدراسات العربية للنشر  ،د ـ ف.2015

-12

طارؽ فهمي الغناـ ،التنظيم القانوني للمحكم ،ط ،1مركز الدراسات العربية للنشر كالتوزيع ،مصر
.2014

-13

عبد اغبميد األحدب،موسوعة التحكيم الكتاب األول،التحكيم في البلدان العربية،منشورات
اغبليب اغبقوقية،ط،2بَتكت.2008

-14

عامر فتحي البطانية ،دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر
كالتوزيع ،األردف.2008
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عبد اجمليد منَت،قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية ،دار اؼبطبوعات اعبامعية ,االسكندرية
.1995

-16

عبد اؼبنعم دسوقي ،التحكيم التجاري الدولي والداخلي تشريعا وفقها وقضاء ،د ط ،مكتبة
مربويل ،القاىرة.1995

-17

عصاـ عبد الفتاح مطر،عقود الفيديك ،دط،دار اعبامعة اعبديدة للنشر،اإلسكندرية .2009

-18

فتحي كايل ،قانون التحكيم بين النظرية و التطبيق  ،منشاة اؼبعارؼ ،اإلسكندرية .2007

-19

لزىر بن سعيد ،كرـ ؿبمد زيداف النجار ،التحكيم التجاري الدولي ،دراسة مقارنة بُت قانوف
التحكيم اؼبصرم رقم27لسنة 1994كقانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية اعبزائرم رقم 09لسنة
 ،2008ط ،1دار اؼبناىج للطباعة كالنشر كالتوزيع،عماف ،األردف.2009

-20

لزىر بن سعيد ،كرـ ؿبمد زيداف النجار ،التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون اإلجراءات
المدنية واإلدارية والقوانين المقارنة ،ط ،1دار ىومة للطباعة كالنشر ،اعبزائر .2010

-21

مهند أضبد الصانورم،دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص،ط،1دار الثقافة للنشر
كالتوزيع،عماف-األردف.2003

-22

ؿبمد أضبد إبراىيم ؿبمود،دور قضاء التحكيم التجاري الدولي في خلق قواعد قانونية للتجارة
الدولية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر . 2013
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-23

مصطفى ؿبمد اعبماؿ ،كعكاشة ؿبمد عبد العاؿ ،التحكيم في العالقات الخاصة الدولية
والداخلية،ط،1منشورات اغبليب اغبقوقية ،اإلسكندرية.1998

-24

نبيل اظباعيل عمر ،التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية،ط،1دار اعبامعة
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ىات ؿبيي الدين اليوسفي ،األثر المانع التفاق التحكيم ومدى تأثيره على االختصاص
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التحكيم الفلسطيٍت رقم  3لسنة  )2000مذكرة مقدمة استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على اؼباجستَت
يف القانوف  ،كلية اغبقوؽ ك اإلدارة العامة ،جامعة بَتزيت  ،2010ص 82
45

د ـــــ المقاالت
-1
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االثنُت 23 ,يَنايِر َ | 25 2017ربيع الثاين  ، 1438السعودية.

حالة اؼبساعدة يف تعيُت احملكمُت) ،دفاتر السياسة كالقانوف ،كلية اغبقوؽ كالعلوـ السياسية ,جامعة
كرقلة ,العدد الثاين عشر ،جانفي .2015
ؿبمد أضبد البديرات ،مداخلة بعنوان مدى سلطة القاضي في التدخل في إجراءات التحكيم،

-3

اؼبؤسبر السادس عشر (التحكيم التجارم الدكيل).
نور الدين بو الصلصاؿ،التسوية التحكيمية في كل من نظام األكسيد ونظام اليونسترال-دراسة

-4

مقارنة ,ؾبلة البحوث كالدراسات اإلنسانية ،العدد .2025-10
 ثانيا :بالمغة الفرنسية:


» *« L’indépendance de l’arbitre est de l’essence de sa fonction juridictionnelle
)(CA Paris, 12 janvier 1999, SA Milan Presse, Rev. arb., 1999.381



* La procédure de récusation de l’arbitre en droit français et allemand, par
Emmanuelle Défiez soumis le 09/06/2010 par Philippe Guèze dans MBDE /
Arbitrage et ADR.
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عيد بن مسعود الجهني ،مبدا عزل المحكم و رده،
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:ممخص المذكرة بالمغة العربية

 األكؿ بعنواف اإلطار اؼبفاىيمي لرد احملكم يف التحكيم التجارم،قسمنا اؼبذكرة إىل فصلُت
 أما يف اؼببحث الثاين تطرقنا،الدكيل كالذم بدكره قسمناه إىل مبحثُت األكؿ تناكلنا فيو اؼبقصود برد احملكم
.إىل اغباالت اليت جيوز من خالؽبا رده
أما يف الفصل الثاين فكاف بعنواف إجراءات طلب رد احملكم كاغبكم الفاصل فيو تطرفنا يف
اؼببحث األكؿ منو لإلجراءات كاآلثار اؼبًتتبة على تقدًن طلب الرد كيف اؼببحث الثاين تطرقنا إىل اغبكم
. الصادر يف موضوع طلب الرد كمدل جواز الطعن فيو
:الكممات المفتاحية
. * اؽبيئة التحكيمية. * التحكيم التجارم الدكيل.* اػبصومة التحكيمية.* طلب الرد.*رد احملكم
. * احملكم.* اؼبنازعة التحكيمية

:ممخص المذكرة بالمغة الفرنسية
Note divisée en deux chapitres, le premier intitulé arbitre conceptuel réponse-cadre en
matière d'arbitrage commercial international, qui à son tour divisé par les deux premiers sujets
dans lesquels nous avons eu affaire à l'arbitre de réponse prévu.
Dans la deuxième partie, nous avons traité les cas qui peuvent répondre.
Dans le deuxième chapitre a été intitulé une procédure arbitre de demande de rappel et de
gouvernance dans lequel la séparation Tpartyna dans la première partie de celui-ci avec les
procédures et les implications de la demande et en réponse au deuxième sujet nous avons
abordé le sujet de l'arrêt de la demande et la réponse peut être récusé en elle.

