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المقدمة

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمددهلل ح حمددهللاا يددزال عميد مد زيددهلللو زا د مد زاللددم زالمددم ،عبددهللا محمددهلل ع ددهلل
الم زث حمة لب المين هلل ما ذك ه الذاك زن زغف عن ذك ه الغالبزن...

ز مددزل

تدد 4 ،ل ددا -2002 ،هلل امددة م ا ددة-
زانقان د ا تددا زن الرحكددي ،المددز
ددهلل لددهللز مالف ددا اعز
ط ددة  )،2011طددال الددمممع ال ددامبين لد الرحكددي ،زتددو كردداس يرتددمن مددي ال مبيددة الرحكيميددة مددن
اعلف إلهللا اليداع ندك عمبد يمدرطيو مدن املد ال دا ت نن يدرمكن مدن مما مدة ال مبيدة الرحكيميدة كد
مهزلة زيم .
لكان هذا ال م المرزاتو الذ نت ين نيهلل ال امبين ل معا الرحكي ،زإن ناع
ظمأه ،ل ار ان لن إهللا ال مبية الرحكيمية.

يد ز نديًا ا مدن

لعاع الكراس م هللمة زاممة للز زاارمة
دهلل مد ز ن دة
الفصل األولق رتمن ل الم حث اعز ق نهد ،الممحظداع عبدهللا تدا زن الرحكدي ،المدز
م زاع عبدهللا رط ي د نمدا الم حدث الندا ق لرتدمن نهد ،الم داهللت زال زاعدهلل الكبيدة لد الرحكدي ،نمدا الم حدث
النالث لرتمنقتزاعهلل ال ا ة الهللزلية لبمحامين الاالة ر هللي ،زت ز اعهلللة ل الرحكي ،الهللزل .
الفصللل النللانيق رتددمن ارفددات الرحكددي ،زلددز ه لفد الم حددث اعز ق ارفددات الرحكددي ،زلد المطبددس اعز ق
ر يدف ارفدات الرحكددي ،زلد المطبدس النددا ق ن كدان ارفدات الرحكددي ،نمدا لد المطبددس النالدثق ع الد ارفددات
الرحكددي ،الددذ ر ازل ددا ليد اهدد ،ال الد اعمامددية الرد ي غد إهللا عهددا لد ارفددات الرحكددي ،زلد الم حددث
النا ق ليغ ارفات الرحكي ،لف المطبس اعز ق ن ط الرحكي ،زل المطبس الندا ق مندا طة الرحكدي ،زلد
المطبس النالثق لز ناد ترفدات الرحكدي ،زم هدا ااححالدة لزني دة ررتدمن ند ط رحكدي ،زاترفدات عبدهللا
الرحكي ،اما ،المحكمة).
الفصللل النال ل ق إع د اعاع مددي الددهللعز الرحكيميددة لالم حددث اعز رتددمنق احع د اعاع الرمهيهلليددة لف د
المطبس اعز ق طبس الرحكي ،نما المطبس النا ق زني ة ت ز مهمة الرحكي ،زالمطبس النالثق تد ط عبمدة
الرحكي ،نما الم حث النا لرتمنق الطب اع المر ب ة الهللعز الرحكيمية لف المطبس اعز ق طبس زتدو
انددا هللعددز عبددهللا ع ددا ز المطبددس النددا ق تد ا مرف تددة زتددو انددا هللعددز عبددهللا ع ددا لدداهلل عددن
ال تاع زالمطبس النالثقطبس زتو حعم احرياط زالمطبس ال ا وق طبس رمهلليهلل مهمة المحكمين.
الفصل الرابعق حك ،الرحكي ،لالم حث اعز رتمنق حك ،الرحكي ،الم ه لبالزمة لفد المطبدس اعز ق
يا اع حك ،الرحكي ،زالمطبس النا ق ماذج لحك ،الرحكي ،زالمطبس النالثق ت ط إيهللاع حكد ،الرحكدي ،نمدا
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الم حددث النددا رتمنقالرلددحيو زالرفمددي زالحكدد ،احتددال لالمطبددس اعز ق رلددحيو حكدد ،الرحكددي،
زالمطبس النا ق رفمي حك ،الرحكي ،زالمطبس النالثق حك ،الرحكي ،احتال .
الفصل الخامسق رتمن الهللعاز المر ب ة الرحكي ،الر ر لدو نمدا ،ال تداع لالم حدث اعز رتدمنقر ين
زعددم ز هلل المحكدد ،لالمطبددس اعز ق مددزذج امددرهللعاع هللعددز لر ي دين محكدد ،زالمطبددس النددا ق مددزذج
امرهللعاع هللعز هلل محك ،زالمطبس النالثق مزذج امرهللعاع هللعز عم محك ،نما الم حث النا لرتمن
قهللعز طمن حك ،الرحكي ،لالمطبس اعز رتمنق مدزذج امدرهللعاع هللعدز الد طمن زالمطبدس الندا ق
مزذج ت ا طمن حك ،الرحكي ،زالمطبس النالث رتمنق مزذج تد ا هلل هللعدز الد طمن نمدا الم حدث
النالث لرتمنقهللعز اكماع حك ،الرحكدي ،لديغة الر فيدذ لالمطبدس اعز رتدمنق مدزذج امدرهللعاع هللعدز
اكماع حك ،الرحكي ،ليغة الر فيذ زالمطبس النا رتمنق مزذج ت ا تتاً اكماع حك ،الرحكي ،ليغة
دهلل ،اكمداع حكد ،الرحكدي ،لديغة الر فيدذ ند ،الاارمدة
الر فيذ زالمطبس النالث رتمنق مزذج ت ا تتداً
زالفه س.

الكاتـب
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الفصل األول

-المبح األول:قانون التحكيم السوري رقم –2112/4/أربع سنوات على تطبيقه

دراسة فقهية قانونية تلقي الضوء على قانون التحكيم السوري رقم  /4/بعد مرور أربع سنوات على
تطبيقه متضمنة أهم المالحظات على نصوص هذا القانون و في مدى استجابتها للواقع المطبق ،ونورد
أهم االيجابيات التي تصبغ مواده وكذلك السلبيات واإلشكاالت التي اعترضت تطبيقه ،ومقترحات التعديل
رطز الرحكي ،رطز اا مط هللاا ل ال ال ،إلهللا نن نل و تتاع م امعاع الرعا الهللزلية حيث تامع
العم ية ال امة لألم ،المرحهلل إ ناع لع ة اعم ،المرحهلل ل ا زن الرعا الهللزلية عا 1611 ،زالر
ع لعاااليز مير ا )) زههلللها هز رزحيّهلل تزاعهلل الرعا الهللزلية حيث زت ع عا1691 ،تزاعهلل
اليز مير ا لبرحكي ،زمن ن ،زت ع البع ة ل عا1625 ،ال ا زن ال مزذع لبرحكي ،زالذ ر ،ر هلليب
عا 2010 ،ز الذ ناذع ع نغبس تزا ين الرحكي ،الحهللينة.
زلما كان ك ن ع ل الحيا يرح ك زيرطز ق اعل اهلل زالمعرم اع زاعلكا زن ماط المبزك لإن هذا
الرطز يان عبهللا ال زاعهلل ال ا ز ية ليع بها غي تاهلل عبهللا حُك ْ ،الم اكم زال متاع ال ا ز ية ل إطا ها
العهلليهلل زلك ررح ت هذه ال هلل يعس رطزي هذه ال زاعهلل امرم ا ز ما يرفت مو ربك الرطز اع زمما
ر هلل ،من نم اس ه الر رهللعز زات ال زاعهلل ال ا ز ية الماربفة إلهللا ال يا ،هلل امة مزاهلله لر هلليبها من
زتع آلا .
زهذا ما ع المن ع المز ت يكرف ما رتم تا زن نلز المحاكماع اللاهلل الم مز ،الرن ي
نلهلل ل عا 2002 ،تا ز ا ا االا الرحكي،
ت 24 ،ل ا 1653 ،زر هلليمر من لل ااص الرحكي،
نلغهللا مزع ال م ما ز هلل ا زن نلز المحاكماع هز ال ا زن ت 4 ،ل ا،
المهلل زالرعا
 2002زنه ،م اع لهللز هذا ال ا زن هز ما ز هلل ل نم ا المزع ة من ن ق  ..″نما ،الرطز المرما ع
ل مز ية ل معاتع اتترلاهلل زالرعا الهللاابية زالرعا الاا عية زاتمرنما أ زاع كان ت هلل من
زعزهلل تا زن ااص الرحكي ،يزاكس هذا الرطز زيح ت ممربممار زيب احرياعار .″
ممرمهلل اا نغبس تزاعهلله من تزاعهلل تا زن
ز الذ عاع تا زن حهللينا ا رتمن ال زاعهلل الرحكيمية المرطز
ت 29 ،ل ا 1664 ،ز ما يرفت مو ال زاعهلل ال ا ز ية الم مز
اليز مير ا زتزاعهلل تا زن الرحكي ،المل
ها ل مز ية.
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لم ذ ذلك الرا يخ ع ع مياه كني رحع العم لالرط ي اع ال مبية ل زاعهلل هذا ال ا زن نل مع عهلل
إنكاتع تا ز ية ام م ز ن ة نعزا ،عبهللا رط ي مما ع الحاعة حعاهلل رمبيط التزع عبهللا
لزص هذا ال ا زن لم لة مهلل امرعا رها لرغطية كالة احنكالياع ال اعمة عن رط ي ل الزاتو ال مب
من عهة زمهلل ا معام زممعمر ل زاعهلل الرحكي ،الهللزل المرطز من عهة نا  .زلما كان تهلل لهلل
را يخ
هذا ال ا زن را يخ  2002 3 25ل هلل اعر الذاا من نز النه الذ يب را يخ لهللز ه ن
.2002 4 1زلت الماهلل  11م .
مزف ر و ل هذه الهلل امة ما ما عبي المن ع المز
لر از ل ق

ل ر ميم لهذه ال ا زن إلهللا رم ة للز

الفصل األول :أحكام عامة
* لالماهلل اعزلهللاق ر ازلع ر يف الرحكي ،زهزق نمبزس ارفات تا ز لح ال ماع هللتا من ال تاع مزاع
نكا ع العهة الر مررزلهللا إع اعاع الرحكي ،م رتهللا ارفات الط لين م ظمة نز م كماا هللاًما ا لبرحكي ،ن ،ل،
ركن كذلك.
كما َع ّف هيًة الرحكي ،زكذلك ط لا الرحكي ،زالرحكي ،الرعا ق الرحكي ،الذ يكزن مزتزع ال ماع لي
انًا ا عن عمتة تا ز ية ذاع طا و اترلاهلل ع هللية كا ع نز غي ع هللية.
زكذلك الرحكي ،الرعا الهللزل ق الرحكي ،الذ يكزن مزتزع ال ماع لي مر ب ا ا الرعا الهللزلية  -زلز ع
هللاا مز ية  -زذلك ل احزا عهللهللها .ز ال غ ،من نن ال ا زن العهلليهلل ص عبهللا الرحكي ،الرعا الهللزل
ل أ نحكا ،مرميم كما ل بع نغب ية الرن ي اع الحهللينة لبرحكي.،لكن ي هللا الرماا ما نن
إت ا ل ،يا ّ
الرمييم ين الرحكي ،الرعا زالرحكي ،الرعا الهللزل إن تا زن الرحكي ،المز ل ،ي رس ن نن عبهللا
هذه الرف تة.
زإن م يا الرمييم ين الرحكي ،الزط زالرحكي ،اعع ير ،إما عبهللا نماس عغ ال نز عبهللا نماس
ا ر اط ظا ،تا ز لهللزلة م ي ة زلكن الل ز ة الح ي ية رظه الرمييم ين حك ،الرحكي ،اعع ز ين
حك ،الرحكي ،اعع ذ الطا و الهللزل .
زرلهللع لهذا الرمييم عهلل ظ ياعق نما المن ع المز زل تا زن الرحكي ،ت 4 ،ل ا 2002 ،ل هلل عمو
ين عهلل ظ ياع كم يا لبرمييم زذلك ين ظ ية ال ناط الرعا الهللزل ز ظ ية زحهلل نماكن م كم
زكبها ظ ياع
عم اعط اف ز ظ ية اارمف م اكم عم اعط اف ز ظ ية ات ر اط ال ا ز
ممر ا من ال ا زن ال مزذع ااعز مير ا ) ل ا 1625 ،زالم هلل عا 2001 ،نما ر هلليمع ال زاعهلل الر
نت ع ز هللن ال م ها هلل  2010 2 15لع إذا ر ا ض ن م ها مو حك ،ل ال ا زن المط ت عبهللا
الرحكي ،ت يمكن لألط اف نن يا عزا ع كا ع الغب ة لذلك الحك.،
لالرحكي ،الرعا

الهللزل هز الرحكي ،الذ يكزن مزتزع ال ماع لي مر ب ا ا الرعا
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الهللزلية .

لاعن الذ ير رس عبهللا هذا الرمييم يرعبهللا ع هلل ر فيذ حك ،الرحكي،ق لالهللز الم تمة ترفاتية يزيز ك ير،
ر فيذ اعحكا ،اللاهلل ليها زلت م ايي راربف عن الهللز غي الم تمة.
*ترجيح أحكام االتفاقيات الدولية في المادة/2/ق المن ع ناذ م هللن ممز اترفاتياع الهللزلية المزت ة عبيها
زذلك ع هللما ص عبهللا ذلك الف اعزلهللاقاامو عهلل،
مز ية ل الرط يت عبهللا نحكا ،ال ا زن الزط
احام اترفاتاع الهللزلية الم مز ها ل العمهز ية ال ية المز ية)) ن نن زهلل اترفاتياع لها
اعزلزية ل الرط يت عبهللا ال ا زن الزط اارفاتية يزيز ك -ارفاتية ال ياض) نما ل ما عهللا ذلك لرم
الماهلل  1نما تا زن الرحكي،
زهذا اترعاه هز الماًهلل زناذ ال ا زن المل
نحكا ،ال ا زن الزط
اع هلل ل ،يرتمن ن ص يغبس لي اترفاتاع زالم اههللاع الهللزلية عبهللا تزاعهلل تا زن الرحكي ،الزط .
*أبقى المشرع التحكيم في منازعات العقود اإلدارية اات ا ا عحكا ،الماهلل  11من ظا ،ال زهلل اللاهلل
ال ا زن ت 51 ،ل ا 2004 ،ع هللما ص الف النا ية من الماهلل النا يةق ي هللا الرحكي ،ل م امعاع
ال زهلل احهللا ية اات ا ا عحكا ،الماهلل  11من ظا ،ال زهلل اللاهلل ال ا زن ت 51 ،را يخ .2004 12 6
زل ظ ض الف هاع نن هذا الرزع ل ما ي ه عن هذا الرحكي ،يمس الملالو ال امة لبمعرمو ليعس
نن يحاط م ات ة زإن اف العهة ال امة ز غ ،نن الماهلل  14من تا زن الرحكي ،المز نلغع المزاهلل
ت 24 ،ل ا1653 ،
من  501إلهللا  534من تا زن نلز المحاكماع اللاهلل الم مز ،الرن ي
زر هلليمر الاالة الرحكي ،إت نن ال تاع احهللا ماما يط ت هذه المزاهلل عبهللا إع اعاع الرحكي ،نمام
حرهللا اآلن ززلت ال ا زن ت 51 ،ل ا 2004 ،الذ ممو لبعهاع ال امة البعزع لبرحكي ،زلت الماهلل 11
آ ق اإن ال تاع احهللا ل العمهز ية ال ية المز ية هز الم عو المارص لب ع
الر لع ل الف
ل ك ماع ي نأ عن ال زهلل).
س ق ايعزم نن ي ص ل هلللر الن زط الاالة ل ال هلل عبهللا البعزع لبرحكي ،زلت اعلز
زالف
زرنك لع ة الرحكيً ،امة ممرنا ل معبس الهللزلة يممي ًيس معبس
المر ة نما ،ال تاع احهللا
الهللزلة زعتزين رارا نحهللهما العهة ال امة زيارا المر ههلل ال تز اآلا زل حا ل ،ي ين نحهلل
زحك ،الرحكي ،يلهلل احعماع نز
اعط اف محكم لير ،طبس ر ي من محكمة ال تاع احهللا
زنن
ًيس محكمة ال تاع احهللا
اعكن ية زت ي فذ حك ،الرحكي ،ت إكماً ليغة الر فيذ من ت
ال ا اللاهلل مزا اع ات كماع نز لت ي الط ن نما ،المحكمة احهللا ية ال بيا حيث ر ن الهللعز
نمامها من عهلليهلل زلها الرلهلل لبمزتزع زمهلل الط ن ه مرزن يزما ا من را يخ لهللز الحك ،زلت
الماهلل  15من تا زن معبس الهللزلة.
نما ل ال زهلل الاا عية يمكن البعزع ل زاعهلل الرحكي ،ال امة املا ا لبف رين الما رين زلكن مزال ة الزمي
المارص عبما ا أ زل ا ا ل ص الماهلل  44من تا زن معبس الهللزلة ز مزعس ال ا ت 6 ،ل ا2002 ،
اللاهلل عن ًيس معبس الزم اع لإن العهة ال امة ت ر  ،نز ر نز رعيم ن ع هلل نز لبو نز رحكي،
نز ر فيذ ت ا محكمين ل ما يميهلل تيمر عن عن مميين لي مز ية زعبيها ع ض هذه ال زهلل عبهللا
إهللا الفرز زالرن يو ل معبس الهللزلة عاذ مزال رها ت إ امها .
ل من ن م ات ر اهللاع الر يمكن نن رزع إ لهللا ال ا زن العهلليهلل الذ
ال زهلل احهللا ية من رط يت نحكام .
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حن لهللهلله هز امر اهلله لم امعاع

* المحكمة المختصة وفق المادة :/1/ل مماً الرحكي ،ل هلل ع المن ع اتارلاص لمحكمة
اتمرً اف الر يع ل هللاً رها الرحكي ،مال ،يرفت اعط اف عبهللا اارلاص محكمة امرً اف نا ل
رزحيهلل المحكمة المارلة زل ،يميم ين الرحكي ،الزط زالرحكي ،الرعا الهللزل
مز ية زحم ا ا ل
زامر اهللاا لب زاعهلل ال امة ل ر يين اتارلاص ل
لعهة المحكمة المارلة كما ل المن ع المل
عهلل نن محكمة ال المة اهللمنت) ه المحكمة المارلة زهذه
تا زن نلز المحاكماع المهلل ية المز
احهلل نغ اع هذا ال ا زن.
*زما رميم تا زن الرحكي ،المز هز ل حا ر بت ال ماع حت عي عبهللا ع ا ا يو_ هن) زعس
زتو إنا الهللعز عبهللا لحيفة ال ا زذلك زلت الماهلل 3ف 3زرراذ المحكمة ت ا زتو احنا
ل غ لة المذاك ززتو احنا هز من احع اعاع احلمامية زحم ا ا ل ذلك المن ع لك ركزن
لحيفة ال ا ه م آ ما يع عبي من رل لاع زهذا ما ل ،ربحظ ات تزا ين الرحكي ،اعا .
لكن ل ،ي ين ال ا زن العهلليهلل آلية طبس زتو إنا الهللعز عبهللا لحيفة ال ا .
ن

*التبليغ ففي المادة/4/قنزلهللا المن ع ممألة الر بيغ ع اية االة زه ليمع من ال زاعهلل اآلم
يعزم اترفات عبهللا املها ليمكن لألط اف نن يحهللهللزا ل ارفات الرحكي ،ط ي ة زعهة الر بيغ زإذا ل،
رحهللهلل لير ،الر بيغ عن ط يت هللاً المحت ين ل الهللاً اتمرً الية الر يع ليها الرحكي ،لكن ل
ير ،الر بيغ زلت المزاهلل -22-21
هللعاز ر ين المحك ،زال طمن زاتكماع ت رم نحكا ،هذه الماهلل
 23من تا زن نلز المحاكماع المهلل ية المز .
*القانون الواجب التطبيق المادة:/5/ر ك المن ع لط ل الرحكي ،ح ية ااريا ال ا زن الزاعس الرط يت
عبهللا مزتزع ال ماع ل ارفات الرحكي ،هذا ما لع عبي الماهلل  35ف  1من تزاعهلل اليز مير ا نما
ال م ة لب ا زن الزاعس الرط يت عبهللا احع اعاع لر ،لحظ ذلك الماهلل  2ف.1كما نعام المن ع لط ل
الرحكي ،نن يات ا ال متة ال ا ز ية ي هما ال م ة لإلع اعاع إلهللا ن ع هلل مزذع االيز مير ا ) نز
ز كان من المفت إتالة ع ا نز ن تا زن رحكي،
ارفاتية هللزلية اارفاتية يزيز ك) نز ن زني ة نا
آا .
الفصل الناني-اتفاق التحكيم
*أتفاق التحكيمق لف الماهلل  9ر ،ر ميخ م هللن إ اهلل اعط اف ل ا ا ،ارفات الرحكي ،ل ا زن الرحكي،
يط ت ل ط عبهللا الرحكي ،الذ ملهلل ه ارفات ا اهلل اعط اف زت يط ت عبهللا الرحكي،
المز
احع ا االرحكي ،العم ك -الرحكي ،ل م امعاع ال م )زحهللهللع هذه الماهلل نمث لز ترفات الرحكي،ق
 -1ت نزع ال ماعق زيممهللااان ط رحكي-2 ))،ع هلل تيا ،ال ماعق زيممهللا اامنا طة رحكي ))،حيث ير،
اترفات عبهللا الرحكي ،حرهللا لز كان ال ماع م زتا ا عبهللا ال تاع ز ل هذه الحالة يزتف ال تاع الهللعز
ز يحيبها إلهللا الرحكي ،زإذا كان ال ماع غي م زض عبهللا ال تاع لف هذه الحالة يعس نن ررتمن
المنا طة المماً المر امع عبيها الرفلي زإت كان اترفات اطما زإن الرف تة ين الن ط
زالمنا طة لعهة رتمين المنا طة المماً المر امع عبيها زإت كا ع اطبة مزتو هللا -3.زل حا
2

زعزهلل هلل تمن ع هلل ي ّحي ك
ع هلل مزذع نز ارفاتية هللزلية.

ماع ي نأ عن هذا ال هلل إلهللا زني ة نا

ررتمن ن ط رحكي ،نز عحكا،

*وفي المادة النامنة :كما غال ية الرن ي اع نزعس المن ع نن يكزن ارفات الرحكي ،مكرزس ع هللما ص
تا زن الرحكي ،قنن يكزن ارفات الرحكي ،مكرز ا ا زإت كان اطما ن اهلل نن ركزن الكرا ة ن ط لحة زليمع
ن ط إن اع حيث رزمو مفهز ،الكرا ة حيث ينم كالة زماً اترلا الحهللينة الر ير ،من املها
الر ي كرا اةقاتمن زني ة ممية .نزتمن زني ة عاهللية مزت ة من الط لين نزتمن محت مكرزس
مزعزهلل لهلل الم م ر ،إ مال إحهلل زماً اترلا المكرز ة زه اال يهلل اتلكر ز _ الفاكس _
الربكس) زهذه الزماً عاعع عبهللا م ي المنا ت الحل زهذا مزتزف عبهللا إن اع رمت إ اهلل الط لين
ا
زميبة لفض ال ماع .
الم م زالم م إلي عبهللا ااريا الرحكي،
*زر ،رحهلليهلل الن زط الزاعس رزل ها ليمن ي  ،ارفات الرحكي ،مزا اع كان نالا ا ط ي يا ا نز نالا ا
اعر ا يا ا زلت الماهلل  6لالناص الط ي يعس نن يمبك حت الرل ف ل ح زت زل ا ا لب ا زن الذ
إذا ل ا زن ع مية الناص ل رحهلليهلل نهبير .
يحك ،نهبير لال
نما ال م ة لبناص اتعر ا ق ررحهللهلل نهبية الناص اتعر ا ل الحهللزهلل الر ي ي ها م هلل إ ناً نز الر
عن إ اهللر .1ز ني إن عهلل ،إمكا ية الرل ف ر ل ف لبحت
ي ها ال ا زن زيكزن ل اًس ي
مزتزع ال ماع زليس كالة الح زت .كما نن ال طمن م ن ع لملبحة اتص اعهبية.
ك ،حهللهلل المماً الر ت يعزم ليها الرحكي ،زه عبهللا م ي الحل ن

ة مماً ق

 -1المماً الر ت يعزم ليها اللبو لما يعزم لي اللبو يعزم لي الرحكي.،
 -2المماً الماالفة لب ظا ،ال ا ،اما يكزن لي حعة عبهللا الكالة ت يعزم الرحكي ،لي ).
 -3المماً المر ب ة الع مية م حها مح ها.
 -4المماً المر ب ة اعحزا النالية االمزاج زا حمل
الن عية زالزلية زالمزا يث).

زالزتهلل ز راًعها زاعهبية زال يا ة

إت ن يعزم الرحكي ،ل اآلنا المالية المر ر ة عبهللا هذه المماً اكأن ير ،البعزع لبرحكي ،ل الهللعاز
العماًية ما ياص النت المر بت الر زيض زكذلك ل الهللعاز الن عية ل ما ياص م هللا المه ين
زال ف ة زكالة اآلنا المالية اعا ).زال ا زن المز كان هللتي ا ا زمزل ا ا ع هللما ط ممألة اعهبية ا زن
بهلل اتص اعهبية.
*حددت المادة /01/ل ل رها اعزلهللاق لمحية المحكمة الر ر ظ ال ماع نن رحك ،اارلالها
ال ظ الهللعز لف حا ظ ها ل الهللعز زن هلل المهللعهللا عبي ت ن طبس نز هلللاع أن هذه الممألة
المحكمة ر ،إ ا ،ارفات رحكي ،نأ ل بهللا المحكمة نن ر حث ل لحة هذا
نز ال ماع الذ ر ظ
 1المادة /44-45/من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /45/لعام 1454وتعديالته.
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اترفات لإن كان ارفات
ال ض م هللا عهلل ،ت ز
اعن نز ت يمكن ر فيذه
ت ز الهللعز لزعزهلل ن

الرحكي ،لحيحا ا رحك ،هلل ،ت ز الهللعز زرحا الهللعز إلهللا الرحكي _ ،زلم
الهللعز ن هللها _ نما إذا ر ين لبمحكمة نن اترفات اط ٌ نز تغ ٍ نز عهللي ُ،
لر بن اارلالها زرمرم ال ظ الهللعز زال ا اللاهلل عن المحكمة هلل،
ط رحكي ،ياتو لبط ن كأ حك ،تتاً .

ز الف النا يةق ذك المن ع أن لو الهللعز نما ،ال تاع ت يحز هللزن البعزع لبرحكي ،زإذا كا ع
إع اعاع الرحكي ،تاًمة اتمرم ا ليها زإلهللا حكمها.
مما يااذ عبهللا هذه الف
زحك ،آا عن ال تاع ل

أ ها راهلل إلهللا ر ا ض اعحكا ،اليمكن نن يلهلل حك ،عن هيًة الرحكي،
فس ال ماع) لأيهما ي فذ؟

لذا يعس إعاهلل لياغة هذه الف

لرع س ر ا ض اعحكا.،

ظ ية ما يممهللا(استقالل شرط التحكيم)وفق المادة /00/لمرهللا كان ن ط الرحكي،
*ناذ ال ا زن المز
مزا اع ر،
تمن ال هلل لحيحا ا ل ذار اعر ارفاتا ا ممر ما عن ات ن زط ال هلل زت يرأن ها زي م
طم نز لما زهذا ما امر عبي اتعرهاهلل ا أن ارفات الرحكي ،ممر من ال احية
ا رهاع ال هلل نز ر
ال ا ز ية عن ات زهلل ال هلل زت ير رس عبهللا ا رهاع ال هلل نز طم نز لما نز إ هاً ن نن عبهللا ن ط
الرحكي ،زإن تيا ،العهة المهللعهللا عبيها إلغاع ال هلل ت ي ل ف إلهللا ن ط الرحكي.) 2،زذلك لرمزية اآلنا
ال اعمة عن ذلك عن ط يت الرحكي ،زليس ال تاع.
الفصل النال هيئة التحكيم
*تشكل هيئة التحكيمق ا رهللاع ارفات اعط اف ليمكن نن يرف زا عبهللا نن يكزن ال هللهلل زاحهللاا نز نكن عبهللا نن
يكزن زر اا زلت لبماهلل . 12لكن المن ع ل ،يعهلل حم لم هللن الزر ية إذا كان عهللهلل اعط اف نمنة .زحهللهللع
الماهلل  13اللفاع زالن زط الر يعس نن يرمرو ها المحك ،لمن حيث اعهبية لهز يعس نن ت يكزنق
 -1تال ااق زال ال زلت ال ا زن المز
ي زهلل ل ا زن بهلل المحك.،

هز الذ ل ،ير ،النام ة عن من عم ه 3لرحهلليهلل من ال نهلل ي زهلل

-2محعز اا عبي  -3مع هللاا من ح زت المهلل ية م س الحك ،عبي ع اية نز ع حة ناً ة ما ل ،يكن تهلل هلل
اتالة الحاتع الراليةق ل ال ا زن المل نتاف حالة ا ة ه من
إلي اعر ا ه ا تتاً ز
نه إلمم ما ل ،ي هلل إلي اعر ا ه ز ال ا زن اع هلل كذلك نتاف ا م س إلمم زلز هلل إلي اعر ا ه)
لمع هلل ر ،نه إلمم ل ،ي هلل يمكن رممير محكما ا طزا حيار زلت الماهلل . 15كما ل ،ينر ط المن ع
لبمحك ،ع ما ا ليمكن نن يكزن عما نز ام ن زل ،ينر ط نن يكزن من ع مية م ي ة ما ل ،يرفت نط اف
الرحكي ،ل ارفات الرحكي ،عبهللا غي ذلك.

 2استئناف مدنية أولى بحلب _ أساس/4/قرار/14/تا _2004 /4/24غير منشور.
 3المادة /54/من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /45/لعام 1454وتعديالته.
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*ألية تعين المحكمين ل الماهلل  14قلف الف اعزلهللاق ر ،رحهلليهلل الحاتع الر ي زهلل لمحكمة اتمرً اف
ر يين هيًة الرحكي ،ع هلل عهلل ،ارفات اعط اف عبهللا ر يين المحكمين هلل زتزع ال ماع زه ق
أ .إذا كان الط لان تهلل ارف ا عبهللا نن ركزن الهيًة مالفة من محك ،زاحهلل زل ،يمرطي ا هلل نزع ال ماع
رممير لر ز ،محكمة اتمرً اف ر يي زلت طبس ي هلل ،من نحهلل اعط اف زتهلل نمر اتعرهاهلل اعبهللا
إن محكمة اتمرً اف ه المحكمة المارلة زتًيا ا رممية المحكمين مزاع ن ُ  ،ارفات الرحكي ،ت نز
هلل فاذ تا زن الرحكي ،ت 4 ،ل ا.4)2002 ،
ب .نز ل ل ،يرفت المحكمان عبهللا ر يين ًيس الهيًة.
ز ر ز ،محكمة اتمرً اف ال ع طبس ر يين المحك ،لإذا ت ع ر يين المحك ،ليلهلل ت ا ها م ما ا غي
ااتو إلهللا ن ط يت من ط ت الط ن نما إذا ت ع هلل طبس الر يين يكزن ت ا ها تا ما لبط ن ام
مهلل  30يزما ا رب ر بيغ ال ا لبط ف الذ ل ،يم ،محكم نز لبط لين ل حا ر ،رممية المحكمين لكن
إذا ل ،يمرطو المحكمان رممية المحك ،النالث زر ع محكمة ال ض ل الط ن ام مهلل  30يزما ا من
را يخ زلز المبف إليها.
زهذه الف غي هللمرز ية حاملها م هللن الممازا ين الالز.،
*حصانة المحكم :ل الماهلل  15قا ف هلل المن ع المز ل هذه الماهلل ل ال ص عبهللا حلا ة المحكمين
ل مع هلل ارفات اعط اف عبهللا ر يين محك ،نز لهللز ت ا من محكمة اتمرً اف ر يين محك ،زت زل
المهمة نل و هذا المحك ،يرمرو ذاع الحلا ة الر يرمرو ها ال ات ل م ض مما مر لزظيفر نز
م ها زن اعرهللاع ي و عبي ي اتس الم رهلل ال ز ة الر رط ت ليما لز كان اتعرهللاع زات ا ا عبهللا تاض.5
*تعيين المحكم البديل وفق المادة/01/ق صّ المن ع عبهللا حالرين ير ،ليهما طبس ر يين محك ،هللي من
ت نحهلل اعط اف اعكن ععبة من محكمة اتمرً اف زه ق
أ -ل حا ر ،ر يين محك ،زامر و هذا المحك ،عن م ان الرحكي.،
ب -ل حا ر ،ر يين محك ،ز هلل ر يي اعرم الرحكي ،نز ط نع ظ زف م ر من م ان الرحكي،
اكالم ض) نز ر ،عمل نز هلله ا من محكمة اتمرً اف.
 ل حا رح ع إحهلل الحاتع الما ة ر ز ،محكمة اتمرً اف ر يين المحك ،ال هللي مر اة فساحع اعاع الر ار ع ع هلل ر يين المحك ،الذ ا رهع مهمر .
* إن مبدأ قبول مهمة التحكيم كتابة وفق المادة /01/واإلفصاح من قبل المحكم عن ك ما تهلل يني
نكزكا ا حز حياهللير زامر ملير ناذع غال ية الرن ي اع زعبي كذلك _ زيفت ذلك ع هلل رزتي زني ة
ت زل مهمة الرحكي _ ،نن يفلو عن نية ظ زف نز زا ط عاًبية نز لهللاتة ر ط أحهلل اعط اف تهلل
رني نكزكا ا حز امر ملير نز حياهلله مزا اع كا ع هذه الظ زف ت هللع احع اعاع نز نن اعها زرمّيم
ر ي م هللن الر زيض الذ ي عو نحهلل اعط اف نز كمهما عبهللا المحك ،إذا رت
المن ع المز
هلل ت زلها زلت هذه الماهلل .
من راب المحك ،عن المهمة الرحكيمية هللزن م

 5نقض سوري _ أساس/64/قرار/1/تا _2004/1/24غير منشور.
 4المادة/ 361 /قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /145/لعام 1454
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زكذلك إذا ا رههللا نع الرحكي ،زل ،رفل هيًة الرحكي ،ل ال ماع من غي عذ م ز ل هلل نعطهللا المن ع
لو هللعز ر زيض زذلك زلت لبماهلل  39زهذا ما رميم ال ا زن العهلليهلل.
الحت لبط ف المرت
*رد المحكم المادة/02/ق عالعع هذه الماهلل نم اس هلل المحك ،زعهلل ،مزالبر عمب ع هلل كنف نم اس ل،
يفلو ع ها رر بت ل امر ملير زحياهللير زرت ف الن ة لي لأ ت يعزم هلل المحك ،نزتق إت لألم اس
الر ي هلل ها ال ات  1زه اعم اس الر لع عبيها الماهلل  194نلز محاكماع مهلل ية مز زه
عبهللا م ي الحل ت الر هللاهلل زه ق
آ-إذا كان ل نز لمزعر ملبحة م ان

نز غي م ان

س -إذا كان ي نز ين نحهلل الالز ،ت ا ة نز ملاه

ل الهللعز زلز هلل ا حم ع هلل المزاج.
حرهللا الهلل عة ال ا ة.

ج -إذا كان اطي ا ا عحهلل الالز.،
ا -إذا م ت نن كان زكيما عحهلل الالز ،ل نعمال الالزلية نز زليا ا نز تيما ا عبي .
هلل -إذا م ت ل نن كان ناههللاا ل ال تية.
هـ -إذا كان نحهلل المرهللاعيين تهلل اارا ه حكما ا ل تتية ما ة.
ف -إذا زعهلل ي ز ين نحهلل المرهللاعيين عهللاز نهلليهلل .
ت -إذا كان تهلل نتيمع ي ز ين نحهلل المرهللاعيين نز نحهلل نتا
مهلل ية نز عماًية ام الم زاع الامس الما ة.

نز ملاه ي حرهللا الهلل عة ال ا ة هللعز

نا يااق نز ل هلل نحهلل ن زط لمحير الم لزص عبيها ل هذا ال ا زن
تال اا نز محعز اا عبي نز مع هللاا من ح زت المهلل ية ما ل ،يكن
رتمي ها ارفات الرحكي ،زم ها عبهللا م ي المنا انن يكزن المحك ،مز
ت يحت له ،طبس هلل المحك ،الذ عي زه نز الذ انر كزا ل ر يي
ت به ،نز انر اكه ،ل ر يي .

زه إما ن زط تا ز ية9انن ت يكزن
هلل إلي اعر ا ه).نز ن زط ارفاتيةق ر،
الع مية زتاتياا )..زنن اعط اف
إت عم اس ر ي ع له ،هلل ر يي من

*ل بهللا طالس ال هلل نن ي هلل ،طبس ال هلل مكرز ا زلت الماهلل  16منرمما عبهللا نم اس ال هلل مزت ا ا م إلهللا
محكمة اتمرً اف المارلة زذلك ام اممة عن يزما ا من را يخ عبم أم اس ال هلل .لكن ما ه
زميبة إن اع عب ،طالس ال هلل اعم اس؟ هذا تلز ل لياغة هذه الف يريو لألط اف المماطبة
زالرمزيف زذلك هلل ،ر هللي ،طبس ال هلل إت ل م اح مر هللمة من مي ال مبية الرحكيمية زر ز ،محكمة
اتمرً اف ر بيغ المحك ،المطبزس هلله لز طبس ال هلل زرمرمو إلهللا عزا ل غ لة المذاك زرفل
طبس ال هلل ا م .،

 4المادة /12/من نظام التحكيم السعودي .
 6المادة /13/من قانون التحكيم السوري رقم /5/لعام.2004
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زاآلنا المر ر ة عبهللا ر هللي ،طبس ال هللق زتف إع اعاع الرحكي ،لحين لهللز ال ا إما لض طبس ال هلل
ز طبس ال هلل نز ر حهللا المحك ،من رب اع ذار عن
لرمرأ ف إع اعاع الرحكي ،اما ل حا لهللز ال ا
المهمة ع هلل ر بغ طبس ال هلل لم رمرأ ف إع اعاع الرحكي ،إت ع هلل ت ز المحك ،ال هللي المهمة كرا ة زهذا
الماهلل  16صقاعبهللا
ما لع عبي الماهلل  15من تزاعهلل اعز مير ا الم هلللة نما ال ا زن المل
ن ت ير رس عبهللا ر هللي ،طبس ال هلل زتف احع اعاع )...زكذلك ال ا زن اع هلل ل الماهلل  12زهذا
ارعاه محمزهلل ياهلل لم عة ح ال ماع.
*عزل المحكم ففي المادة:/21/ر ،ر ميخ م هللن نن اعط اف له ،الحت م هيًة الرحكي ،زلز ل ،ركن ه اك
لب م مرهللا ارف زا عبهللا ذلك عمي ا ا نما إذا امرعهللع ظ زف نن اع مي احع اعاع ع بع
نم اس م
نز حك،
المحك ،غي تاهلل عبهللا نهللاع مهمر زهذه الظ زف إما نن ركزن تا ز ية زل ا ا ل ا زن الرحكي ،المز
الزاتو منماق اكم ض عتا نل ّ ،نت هلله عن ال م ).زذلك هلل نمنين يزما ا عبهللا ت زل مهمة الرحكي ،ل بي
ا م  ،ل غ لة المذاك .
الر ح زإت كان ع تة لب م طبس ي هلل ،لمحكمة اتمرً اف زيلهلل
زع هلل ر هللي ،طبس ال م يعس عبهللا هيًة الرحكي ،زتف مي إع اعاع الرحكي ،زر بيت مهلل الرحكي ،المحهللهلل
ل ارفات الرحكي ،إلهللا حين لهللز ت ا من محكمة اتمرً اف لض طبس ال م نما إذا ت بع المحكمة
طبس ال م لم رمرأ ف إع اعاع الرحكي ،مي ها زت مهلل الرحكي ،إت من حين ر يين المحك ،ال هللي زت زل
هج ال ا زن اع هلل زالمل ز تزاعهلل اعز مير ا
كرا اة لمهمر الرحكيمية .زاملا ا لب ا زن المز
هلل ،زتف احع اعاع حين ر هللي ،طبس ال م ل بهللا المن ع المز عهلل ،زتف اع اعاع الرحكي ،مزاع
ع هلل ر هللي ،طبس ال هلل نز ال م ل طو اس المماطبة .
* رسخت المادة /20/مبدأ االختصاص باالختصاص زهذا ال هج ناذع نغبس تزا ين الرحكي ،ل ال ال،
عبما ا أن المن ع ل ،يحهللهلل مهلل لر هللي ،الهلللو هلل ،اتارلاص زن من اععهلل ر هلليم ل العبمة اعزلهللا.
زلكن ه ال ظ لحة ال هلل المرتمن ن ط رحكي ،هز من اارلاص هيًة الرحكي ،ن ،من اارلاص
ن من اارلاص ال تاع.
ال تاع؟
زنزع ع هذه الماهلل عب هللا اعط اف نن اع ال ظ ال ماع إذا كا ع ه اك مماً ت يرتم ها ارفات الرحكي،
الهلللو ذلك لز اا رحع طاًبة م زط ح ه ،ل ر هللي ،هذا الطبس.
لز ر بغ الال ،هذا الهلللو زح ذا لز
لكن ما ه المهلل الم لزهلل ها كبمة االز اا))؟نن كبمة لز اا ر
صّ عبهللا نن لهيًة الرحكي ،نن ر هللل ا ا مرأا اا ذلك إذا نع نن لبرأاي م س ي ه
نن المن ع المز
كما ل ال ا زن المل زاع هلل زتا زن اعز مير ا .
ا رمهيهلل زت
كما نعطيع هيًة الرحكي ،ح ية الفل الهلللزع آ فة الذك إما كممألة نزليةق ن
الفل المزتزع لإذا ت ع أ ها مارلة ررا و المي احع اعاع زإذا ت ع أ ها غي مارلة
ت ،هذه الطب اع زالهلللزع
لإ ها ر ه إع اعاع الرحكي ،زعبهللا اعط اف م اع ة ال تاع زإما نن ر
إلهللا المزتزع لبفل ه ،عمي ا ا الحك ،ال هاً زل كم الحالرين ت ا ها م  .،زيحت لبط ف الذ
لتع هلللزع الرممك ها ع هلل لو هللعز ال طمن زلت الماهلل  51من هذا ال ا زن.
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إ ما ل حا ل ،يكن نحهلل نط اف الرحكي ،حات ا العبمة الر ر ،ليها ماالفة عحهلل ن زط ارفات الرحكي،
له يف هلل ح اتعر اض عبهللا هذه الماالفة ل العبماع المح ة؟
أ ت يف هلل ح
عبماع الرحكي.،

طالما ل ،يلهلل حك ،الرحكي ،نما هلل ذلك ت يحت ل ع ل ط ح

هلل ،حتز ه

الفصل الرابع إجراءات التحكيم
الذ ي هللا عبي
هذا الفل ير از احع اعاع الزاعس إر اعها ل الرحكي ،لاحع اعاع ه ال مزهلل الف
الرحكي ،ل هلل اتلرما ،من ت الهيًة احع اعاع المرفت عبيها هلل ما يكزن حك ،الرحكي ،محل ا ا تهلل
هللعز ال طمن نز عهلل ،م ح ليغة احكماع لم يحت لألط اف زت لبهيًة نن راالف ال زاعهلل اآلم ل
هذا ال ا زن.
*نطاق سريانه وفق المادة :/22/ي ر تا زن الرحكي ،هز تا زن احع اع ليعس عبهللا اعط اف نز الهيًة-
ع هللما يكزن مكان ا اهلل الرحكي ،ل مز ية نز ل الاا ج زارفت اعط اف عبهللا رط ي  -م اعا ال زاعهلل
اعر ع نن
اآلم ل هذا ال ا زن ع ها من ال ظا ،ال ا ،إت إن الماهلل  25من ال ا زن المل
احع اعاع ليمع من ال ظا ،ال ا ،نما المن ع المز لأز هلل ل هللاية هذه الماهلل ع ا امو م اعا
نحكا ،هذا ال ا زن) ز الرال يعس عبهللا اعط اف ااريا إع اعاع ت راالف ال زاعهلل اآلم ل هذا
ال ا زن.
*مكان ولغة التحكيم:المادة :/24-21لرا عبهللا ح ية اعط اف ل ااريا مكان زلغة الرحكي ،لإذا ل،
يرف ا تامع هيًة الرحكي ،ر يين المكان م اعية ذلك ط ي ة الهللعز زظ زف اعط اف عبهللا ن ت
يزعهلل ما يم و هيًة الرحكي ،نن رعرمو ل ن مكان آا م امس لب يا ،أ إع اع من احع اعاع زما ل،
يرفت اعط اف لبغة الرحكي ،ه البغة ال ية نن ر ز ،الهيًة رحهلليهلل لغة نز لغاع نا .
* حقوق الدفاع الماهلل  25قل بهللا هيًة الرحكي ،احر ا ،حت الهلللاع زهذا الحت هز من ال ظا ،ال ا ،زمن هذه
الح زت حت الممازا زاراحة الف ص المركالًة لألط اف ل ض نزع هلللاعه ،ل بهللا الهيًة نن ررمرو
الحياهلل زاتمر م رعاه الالز.،
*بدء سريان إجراءات التحكيم وفق المادة /21/ل اليز ،الرال لرمب ،المهللعهللا عبي االمحرك ،تهلله) طبس
الرحكي ،من المهللع االمحرك )،ما ل ،يرفت اعط اف عبهللا را يخ آا .
*البيانات المكتوبة فالمادة :/21/ل تع عبهللا المهللع زام المهلل المرفت عبيها ل ارفات الرحكي ،زإذا ل،
يكن يزعهلل ارفات لام المهلل الر ر ّي ها هيًة الرحكي ،نن ي م لبمهللعهللا عبي زإلهللا الهيًة يا ا ا مكرز ا ا
هللعزاه ن امرهللعاع الهللعز منرمماق اتم ،النمن لبمحرك ،زع زا مفلما زاتم ،النمن لبمحرك،
تهلله ،زع ازي ه ،زعبهللا المحرك ،المهللع نن ين ا هللعزاه نك زافٍ زيحهللهلل المماً مح ال ماع زما
ه طب ار زر زيتار زك ما من نأ رأييهلل هللعزاه من زناًت زنهلللة زممر هللاع زإذا ل ،ي هلل ،المهللع
ر بيت إع اعاع الرحكي ،ازه ا ر ف المهلل ) إت
ال يان المكرزس زل ،ي ِهلل عذ اا لذلك لببهيًة الحت نن ر
إذا ارفت اعط اف عبهللا غي ذلك زهذا الم هللن لع عبي الماهلل  34من ال ا زن المل .
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*وفي المادة :/22/ل ض ال ا زن عبهللا المهللعهللا عبي الذ رب هللا من المهللع يا ا ا مكرز ا ا هللعزاه نن ي هلل،
تمن هلللاع المكرزس -
هلله عبهللا ذلك مزعس هلللاع مكرزس إلهللا الهيًة زيمب ،ماة ع لبمهللع زل نن ي ّ
احتالة لب هلل عبهللا طب اع المهللع  -طب اع عا تة عبهللا نن ركزن ذاع لبة مزتزع ال ماع زرر بت
مماً ال ماع المط زحة نما ،الهيًة زل كذلك نن يرممك أ ح زت انًة عن هذا ال ماع لهلل إع اع
ر اها
الم الة ما ل زما عبي زل إ عاع هذا اعم إلهللا م حبة تح ة من احع اعاع عم اس م
الهيًة.
*نظام جلسة التحكيم واإلجراءات الشفهية والكتابية وفق المادة:/22/
رعرمو هيًة الرحكي ،هلل رنكيبها هللعز من ًيمها إذا كان نكن من زاحهلل ل المكان المحهللهلل ل ارفات
الرحكي ،نز المكان الذ حهللهللر الهيًة حيث ر ز ،الهيًة رحهلليهلل مزعهلل ل هلل العبماع زر بغ اعط اف
ع كا ٍ
المزعهلل نك ٍ مم ٍت ز زت ٍ
ف ليرم هللا له ،الحتز الذاع نز زامطة زكمًه ،ك يرمك زا من ن ا
اتكرفاع
مزتزع ال ماع زع ض ك ط ف ما لهللي من نهلللة زممر هللاع رايهلل اهللعاعه زلبهيًة نن ر
احع اعاع الكرا ية حيث ت يزعهلل م ال اع نفهية زركزن العبماع م ية.
*التنازل الضمني المادة :/10/زالر نطب ا عبيها الماهلل المطه لإلع اعاع لإذا زتو نن اع المي
إع اعاع الرحكي ،ماالفة لما ز هلل ل ارفات الرحكي ،نز ل اعهلل من ال زاعهلل الركميبية ن الغي آم االر ت
راالف ال ظا ،ال ا )،ل هذا ال ا زن زعب ،ها نحهلل ط ل ال ماع زامرم المي ل إع اعاع الرحكي ،زل،
ي ر ض عبيها ل المي اهلل المرفت عبي نز ل زتع م ز ع هلل عهلل ،اترفات عبهللا المي اهلل ي ر هذا ر امتا
تم يا ا عن ح ل اتعر اض زت يحت ل الرممك هذه الماالفة ممر ما.
*تعيين الخبراء المادة:/12/ر ازلع هذه الماهلل ممألة ر يين الا اع من ت هيًة الرحكي ،لأغبس تزا ين
الرحكي ،م حع هذا الحت لهيًة الرحكي ،لالهيًة مازّ لة من ذارها نز ا اع عبهللا طبس نحهلل اعط اف إع اع
ا ل ية عبهللا ض نز ك المماً المط زحة ل ال ماع حيث ي ز ،اعط اف رممية الا ي نز
الا اع لإذا ل ،يرف زا ر ز ،هيًة الرحكي ،رمميره ،زعبهللا الهيًة رحبيف الا اع اليمين ال ا ز ية ت
م ان مهمره ،مال ،ي فه ،اعط اف من هذا الن ط.
*سماع الشهود المادة :/11/يمكن لهيًة الرحكي ،من رب اع فمها نز ا اع عبهللا طبس نحهلل الالز ،هللعز
النهزهلل زمماعه ،زيكزن مماع النهزهلل هلل نهللاع اليمين ال ا ز ية ما ل ،يرفت الط لان عبهللا غي ذلك زل،
رنر ط غال ية رن ي اع الرحكي ،رحبيف النهزهلل زالا اع اليمين ال ا ز ية امرن اع ال ا زن اع هلل
الماهلل . 32
*المساعدة التي يمكن أن تقدمها محكمة االستئناف لهيئة التحكيم بنا ًء على طلبها المادة :/14/لالنهزهلل
الذين رابفزا نز امر زا عن الحتز لببهيًة الطبس من محكمة اتمرً اف الحك ،عبيه ،العماعاع زالغ اماع
تا ز ا ا زلها نن رطبس م ها نن ر يس محكمة نا ي و ل هللاً رها احع اع الزاعس ارااذه ال يا،
الم
كما لها نن رطبس من المحكمة الحك ،عبهللا الغي الذ حزمر ممر هللاع ت ز ية لبفل ال ماع نن
ي هللمها لهيًة الرحكي.،
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*انقطاع الخصومة التحكيمية المادة :/15/حيث ر طو الالزمة ل الهللعز الرحكيمية كما ل الهللعز
ل هلل ،لحة
ال تاًية زذلك إذا حهللث طا ت ير بت الالز ،نل و م المي ليها غي تا ز
الالزمة زيمرم ا طاع الالزمة ن زتفها حرهللا مزا نم اس ات طاع.
زنم اس ا طاع الالزمة حهللهللرها الماهلل  115نلز محاكماع مهلل ية مز عبهللا م ي الحل زه ق
زلا نحهلل الالز ،نز ل هللان نحهلل الالز ،نهبير كما لز عن نز حع عبي نز مزا لفة من كان ي ان
الهللعز من نحهلل الالز.،
الفصل الخامس حكم التحكيم
*اصدار حكم التحكيم :يعس عبهللا هيًة الرحكي ،نن رلهلل الحك ،الفال ل ماع الرحكي ،ام المهلل
الر ارفت عبيها نط اف ارفات الرحكي ،لإذا ل ،يكن مزعزهلل ارفات عبهللا رحهلليهلل مهلل الفل ال ماع زعس
نن يلهلل الحك ،ام مئة ونمانين يوما ً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيًة الرحكي ،زنحمن المن ع
هلل ،ط ين هللع احع اعاع ز ين المهلل الزاعس الر يهلل ها حلهللا حك ،الرحكي ،الفال
المز
ال ماع كما ل المن ع المل زات هلل زيعزم لهيًة الرحكي ،إذا ل ،رمرطو إلهللا حكمها تمن
المهلل الر حهللهللها لها اعط اف نز المهلل الر حهللهللها ال ا زن ع هلل عهلل ،رحهلليهلل اعط اف لبمهلل نن رمهللهلل مهلل
الرحكي ،لمهلل ت رميهلل عن  60يزما ا زإذا ل ،رمرطو الهيًة الفل ال ماع غ ،مت المهللهلل الما ة
ليحت لك ط ف من ط ل الرحكي ،نن يطبس من محكمة اتمرً اف زام عن نيا ،من ا رهاع
ذ الما ة رمهلليهلل مهلل الرحكي ،زلم زاحهلل ل ط زلمهلل ت ررعازم 60
المهلل الر حهللهللرها الهيًة الف
يزمااان نن المهلل ال ظمهللا ه م ة ميمهللية زاحهلل ).
*القانون الواجب التطبيق :المادة :/12/اتنع هذه الماهلل ال زاعهلل الزاع ة الرط يت عبهللا مزتزع ال ماع
لك مع  -كما نغبس ال زا ين زاترفاتاع الهللزلية المر ب ة الرحكي -،م هللن مبطان اح اهلل  .ل بهللا هيًة الرحكي،
نن رط ت عبهللا مزتزع ال ماع ال زاعهلل الر ارفت عبيها اعط اف نما إذا ارف زا عبهللا رط يت تا زن هللزلة م ي ة
ذلك هز رط يت ال زاعهلل المزتزعية ن مزاهلل ال ا زن هللزن ال زاعهلل الاالة ر امع ال زا ين الر
ي
المزاهلل من ا )30-11ما ل ،يرفت اعط اف عبهللا غي ذلك.
حهللهللها ال ا زن المهلل المز
اعط اف زليس تم يا ا نن رفل

*كما يمكن لهيًة الرحكي ،المفزتة اللبو ل احة من ت
زلت تزاعهلل ال هللالة زاح لاف هللزن الر يهلل أحكا ،تا زن م ين.
ا
*األحكام الوقتية :يحت لهيًة الرحكي ،نن اع ال ظ ال ماع نن رلهلل نحكاما ا
زترية نز رلهلل نحكاما ا عمع
من الطب اع كالحك ،لحة ارفات الرحكي ،نز ال ا زن الزاعس الرط يت عبهللا مزتزع ال ماع زك هذه
اعحكا ،رلهلل ت الحك ،ال هاً لكن ل ،يذك المن ع ه يعزم الط ن هذه اعحكا ،ن ،ت زن ن ت
يعزم الط ن ها إت مو الحك ،ال هاً زلكن ل ،يحهللهلل المن ع ما ه عبهللا م ي الحل اعحكا ،الزترية
الر يعزم لبهيًة ارااذها زت كيفية ر فيذها زما الف ت ي ها ز ين احع اعاع الرحفظية حيث ت يزعهلل
الف ن اارمف ين احع اعاع الزترية زاحع اعاع الرحفظية حيث ن لهما مهلللز زاحهلل .هذا لتما
عبهللا ن يحت ع ط ف من نط اف الرحكي ،مزا اع ت ال هللع إع اعاع الرحكي ،نز نن اع المي ها
الطبس من تات اعمز الممر عبةاال ات ال هللاً ) ارااذ إع اع رحفظ زلت الماهلل  92من تا زن
نلز المحاكماع ل اعمز الممر عبة.
11

ال ماع

* زلألط اف اترفات عبهللا اللبو نن اع مي احع اعاع زعبهللا الهيًة رن ير زي ر الحك ،م ما .زلبهيًة
إذا ط ن رمزي زني ة نز مماً را ج عن اارلالها لببهيًة اتمرم ا ل ال ظ مزتزع ال ماع إذا
نع نن الفل ل هذه المماً نز ل رمزي هذه الزني ة ليس تمما ا لبفل ل مزتزع ال ماع نما إذا
كان الفل ال ماع يرزتف عبهللا ال ع هذه الممألة نز لحة الزني ة ل بيها زتف احع اعاع حرهللا يلهلل
هذه الممالة نز لحة هذه الزني ة من ت ال تاع.
حك ،تط
*نصاب اصدار حكم التحكيم :إذا كا ع الهيًة منكبة من نكن من محك ،زاحهلل يعس المهللازلة الم ية
رط ي ا ا لبماهلل  31ت إلهللا الحك ،زالم ية المهللازلة تاعهلل تممة لتمان امر م المحك ،زحياهلله
زنن يلهلل الحك ،احعماع نز اعكن ية مكرز ا ا زنن يكزن مزت ا ا من ت الهيًة زإذا كان نحهلل المحكمين
ني ماالفا ا ي ين ني ع هلل رزتي عبهللا الحك ،نما إذا لض الرزتيو ليعس نن يذك ل مرن الحك ،نم اس
امر اع عن الرزتيو .زتهلل رميم ال ا زن المز ل حا ل ،يرفت المحكمين اآل اع ن ل ،ررزل اعكن ية نز
احعماع للهللز الحك ،لأعطهللا الحت ل ًيس الهيًة نن يلهلل الحك ،م ف هللاا زلت ني زيزتو عبي زت
حاعة لرزتيو ات الهيًة زعبهللا الماالفين ل ن ال ًيس نز ل ته ،ال ض ذك نيه ،ل مرن الحك ،نما
إذا لض نحهللهما نز كمهما كرا ة ني الماالف عبهللا لحيفة الحك ،ل بهللا ال ًيس نن يذك ل الحك،
زذلك زلت الماهلل  41كما ذك الماهلل  42ال يا اع الر يعس نن
نم اس امر اعه ،زهذه تاعهلل آم
يرتم ها حك ،الرحكي ،زم ها نر اس المحكمين زنن يكزن مم ا ا زإذا كا ع الهيًة مفزتة اللبو له
م فا من رم يس الحك ،حيث عاع ا لمحكمة اتمرً اف اإت نن عهلل ،الرم يس غي مرزعس لكزن
الهيًة مفزتة اللبو )2زرمب ،هيًة الرحكي ،ك ط ف لز عن الحك ،مزتو من عميو اعط اف
زالممحظةق عبهللا هذه الف ن ها رتم ع ع ا قامزت ة من عميو نعتاًها)هذه ال ا ت ررزالت مو ما
 2من الماهلل  41ع هلل عهلل ،رزل اعكن ية للهللز الرحكي ،لإن ًيس الهيًة يلهلل الحك،
عاع الف
م ف هللاا زلت ني زيكرف هذه الحالة نن يلهلل الحك ،رزتي م ف هللاا عبهللا الحك ،زح ذا لز ناذ ما ص
الماهلل  44ف 1امزت ة من المحكمين الذين زال زا عبي ).زنغف المن ع ال ص
عبي ال ا زن المل
عبهللا عماع عهلل ،الرم يس زكذلك ل ،ي الج ممألة امر اع نحهلل المحكمين عبهللا المنا كة ل العبماع ت ي
العماع عبهللا اغفا
ا رهاع الرحكي ،نز ع هلل تف اس الم ال ة زامر اع عن المنا كة المهللازلة كما ل ،ي
نحهلل ال يا اع الزاعس ذك ها ل حك ،الرحكي.،
ززلت الماهلل  43ع هللما يلهلل حك ،الرحكي ،ل مز ية زعس عبهللا الط ف الذ لهلل الحك ،للالح نن
ن ت هللاع لهذه الماهلل ع ير،
يزهللع نل الحك ،مو ارفات الرحكي ،هلليزان محكمة اتمرً اف ز
ا
كامبة هلليزان محكمة اتمرً اف زلت الماهلل 42
ًيس هيًة الرحكي ،لإلت ا الرحكيمية
احيهللاع من ت
من هذا ال ا زن.
ونصت المادة/44/على عدم جواز نشر حكم التحكيم نز عمع م إت مزال ة اعط اف .لكن ح ذا لز نن
ل نكن مزتزع الم ية حيث ن نلم ،المحكمة هلل ،ال ن زل ،يبم ،اعط اف ذلكا كأن
المن ع ل ّ
يبممه ،المن ع المحالظة عبهللا م ية عميو الزتاًو زالممر هللاع الم هللمة الهللعز ).زهذاما لع عبي
ا
احة عبهللا عكس ذلك لإن
الماهلل  30ف 1من تزاعهلل محكمة ل هللن زعاع ليها اما ل ،يرفت اعط اف ل
 4استئناف مدنية أولى _ حلب _ أساس/24/قرار/33/تا _2010 /6/14غير منشور
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اعط اف ير ههللزن ك اعهلل عامة عبهللا المحالظة عبهللا م ية عميو ت ا اع الرحكي ،المن عميو المزاهلل
الم هللمة من الط ف اآلا ل
الم هللمة ل احع اعاع عغ اض الرحكي ،زعميو الممر هللاع اعا
احع اعاع).
*أحكام تصحيح و تفسير وإضافية :نعام ال ا زن لهيًة الرحكي ،رلحيو ما ي و ل الحك ،من ناطاع ماهللية
حرة مزا اع كا ع كرا ية نز حما ية لبها نن ررلهلل لرلحيو اعاطاع الماهللية ل الحك ،من رب اع فمها
نز ا اع عبهللا طبس نحهلل الالز ،زذلك ن يطة إ مغ الط ف اآلا هذا الطبس زذلك ام مهلل 30
يزما ا الرالية للهللز الحك ،ل حالة رلهللع الهيًة من رب اع فمها لذلك زمن را يخ إيهللاع طبس الرلحيو
ل حا كان الرلحيو ا اع عبهللا طبس نحهلل الالز ،زنزعس المن ع إلهللا ت ا الرلحيو كرا ة ل
غ لة المذاك ام  15يزما ا زإذا رعازمع الهيًة مبطرها ل الرلحيو عام الرممك طمن ت ا ها
عن ط يت هللعز ال طمن زلت الماهللرين ا )52-51زلكن الماهلل  41ف 2ليها تلز ل اللياغة حيث
لعانن الهيًة رلهلل ت ا الرلحيو كرا ة ل غ لة المذاك ام مهلل  15يزما ا لك ها ل ،رحهللهلل مي اهلل
هللع م يان هذه المهلل ).كما نن الماهلل  49نعامع لهيًة الرحكي ،نن ر ز ،إلهللا حك ،رفمي نز إتال ل
طب اع نغفبرها زذلك ام  30يزما من ر هللي ،الطبس زر ر هذه اعحكا ،مرممة لبحك ،ال هاً زإذا ر ذ
عبهللا هيًة الرحكي ،اتعرماع من عهلليهلل لإن رلحيو الحك ،نز رفمي ه نز إلهللا حك ،إتال يل و من
اارلاص المحكمة الم لة ل الماهلل )3من هذا ال ا زن).
اتش ممألة هامة ننا ع عهللتا ك ي اا ه ممألة توشيح حكم التحكيم باسم الشعب العربي في سورية.
ت 4 ،ل ا 2002 ،لممألة ت ز الرزنيو من عهللم .
زل ظ عهلل ،رط ت تا زن الرحكي ،المز
هذا ما لرو اس الامف الف ه زال تاً عبهللا مل اعي لا م ،ال ن لنمنة ارعاهاعق
ل مز ية زهذا
 نلحاس ال ن اعز ق ي زن ت ز لهللز حك ،المحكمين ام ،الن س الينم كالة نحكا ،المحكمين مزاع كا ع هللاابية اازط ية)) نز غي هللاابية ااهللزلية)) رط ي ا ا لبهللمرز
رحع طاًبة ال طمن نز ات هللا ،نز عهلل ،احكماع.
ل مز ية إذا كان
 نما نلحاس ال ن النا ق ي زن ت ز لهللز حك ،الرحكي ،ام ،الن س الحك ،الرحكي ،هللاابيا ا اازط ياا)) ل ط.
 نما نلحاس ال ن النالثق ي زن عهلل ،ت ز رزنيو حك ،الرحكي ،هذه ال ا مزا اع نكان زط يا ا ن،هللزليا ا ز حن من ن لا هذا ال ن زذلك تعر ا اع نرهللا م هاق
 -1إن حك ،الرحكي ،ملهلل ه رزالت إ اهللرين زليس كالحك ،ال تاً .
 -2ت عهللز من الرزنيو الزلا ا إن كان الحك ،مزف ي فذ ل بهلل نع .
 -3ن يميهلل ل ر يهلل احع اعاع الرحكيمية الزلا ا نحكا ،الرحكي ،الهللزلية مما ي كس مب ا ا عبهللا عبس
اتمرنما اع.
ل مز ية
ع ها الرزنيو ا ام ،الن س ال
زح لا ا عبهللا اعر ا اع م هللن المياهلل الذ ي
يزنو عاهلل ا حك ،إكماع ليغة الر فيذ اللاهلل عن محكمة اتمرً اف المز ية ع ا ام ،الن س ال
ل مز ية ليف الغ ض.
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الفصل السادس الطعن بأحكام التحكيم
وفق المادة /42/حك ،الرحكي ،يلهلل هاًيا ا غي تا ٍ لبط ن أ ط ي ة من ط ت الط ن ال اهللية نز
اتمرن اًية الزا هلل ل تا زن نلز المحاكماع إت ن يعزم لو هللعز ال طمن عبهللا هذا الحك ،زإن
اعر ا المن ع المز لهللز نحكا ،المحكمين هاًية زم مة ههللل الم عة حم ،ال ماعاع زحل
حاتع ال طمن ل الحاتع الر لع عبيها الماهلل  50من تا زن الرحكي ،المز .حيث عاع ا
لمحكمة اتمرً اف احيث نن نم اس ال طمن ز هللع الماهلل  50من تا زن الرحكي ،ز هللع عبهللا م ي
6
الحل زليس عبهللا م ي المنا ز الرال ت يعزم ال ياس عبيها).
*حاالت البطالن :احهللهللع هذه الماهلل اعحزا الر يعزم ليها إتامة هللعز
م ي الحل ت المنا )10زه ق

طمن حك ،الرحكي ،زذلك عبهللا

نم اس ال طمن الر رر بت ارفات الرحكي ،زنم اس رر بت أهبية نط اف الرحكي ،زنم اس رر بت تما اع
حت الر ات زنم اس رر بت امر اهلل حك ،الرحكي ،لب ا زن الذ ارفت اعط اف عبهللا رط ي عبهللا مزتزع
ال ماع زط ي ة ااريا هيًة الرحكي ،زنم اس رر بت فل حك ،الرحكي ،ل مماً ت ينمبها ارفات
الرحكي ،نز عازم حهللزهلل هذا اترفات زنم اس رر بت حك ،الرحكي ،نز إع اعاع الرحكي ،زنم اس رر بت
ال ظا ،ال ا.،
ز كان يعس إتالة حالة ما إذا كان حك ،المحكمين مر ا تا ا مو حك ،م ت لهللز ه من المحاك ،المز ية
هلل هللعز ال طمن ي ر ت ا ها اكماع
نز من هيًة رحكي ،ل مزتزع ال ماع عن المحكمة ع هللما ر
لبحك ،زهذه الحالة ه إحهلل ن زط اكماع حك ،الرحكي ،الليغة الر فيذية زلت الماهلل . 51
*ميعاد رفع دعوى البطالن :ر لو هللعز ال طمن ام نمنين يزما ا الرالية لرا يخ ر بيغ حك ،الرحكي،
لبمحكز ،عبي زإذا لاع مي اهلل لو هللعز ال طمن لير رس عبهللا ذلك م زط الحت ل ل ها زيحت
لبمحكز ،ل زلت الماهلل  51ف 1طبس إكماع حك ،الرحكي ،ليغة الر فيذ زالمحكمة المارلة ال ظ
الرحكي ،تمن هللاً رها زرفل محكمة اتمرً اف
هللعز ال طمن ه محكمة اتمرً اف الر ع
هللعز ال طمن ام  60يزما ا ر هللن من را يخ اكرما الالزمة لإذا ت ع محكمة اتمرً اف هلل
هللعز ال طمن لإن ت ا ها م  ،زت يعزم الط ن لي حيث امر اعرهاهلل محكمة ال ض اإن الط ن
هلل هللعز ال طمن هز ت ا غي تا لب ض )12-11زت ا ها هذا ي ز ،م ا ،احكماع حيث ير،
اللاهلل
زت مزتو الر فيذ م ان ا.
زإذا ت ع محكمة اتمرً اف ال اظ هللعز ال طمن إ طا حك ،الرحكي ،ليحت لبمحكز ،عبي الط ن
هذا ال ا نما ،محكمة ال ض ام مهلل  30يزما ا الرالية لر بغ حك ،اح طا لم هلل من ر بيغ الحك ،زلز
كان الحك ،لهلل زعاهيا ا زعبهللا محكمة ال ض نن ر ع هذا الط ن ام  60يزما ا من را يخ زلز
مبف الهللعز إليها زنن عهلل ،الرما ،المحاك ،المهللهلل المحهللهلل لبفل الهللعاز ليس ل ن نن لهذه المهللهلل
 4استئناف مدنية أولى _ حلب _ أساس/31/قرار/22/تا _2004/6/14غير منشور
 10استئناف مدنية أولى _ حلب _ أساس/24/قرار/33/تا _2010/6/14غير منشور
 11نقض سوري _ الغرفة األولى _ أساس/461/قرار /635/لعام _2010غير منشور.
12نقض سوري _ الغرفة األولى _ أساس/404/قرار /443/لعام _2010غير منشور.
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ز ت ع لحث المحاك ،عبهللا احم اع الفل
ال ع ل ال ماع.

الهللعاز

ليحالظ الرحكي ،عبهللا إحهلل

ميمار زه م عة

إن ت ا محكمة اتمرً اف هلل هللعز ال طمن يلهلل م  ،غي تا لبط ن نما ت ا ال طمن ليلهلل
تا لبط ن زهذه الرف تة ر طز عبهللا عهلل ،هللمرز ية هذه الماهلل ل هلل ،رح يت م هللن الممازا ين المر اتين
ز ر ا إما نن ت ا ال هلل زاح طا ي من الط ن نز يلهلل ان م مين.
ل ،يبحظ ال ا زن ملي ارفات الرحكي ،إذا ت ع محكمة ال ض رلهلليت ت ا ا طا حك ،الرحكي .،زكان
المن ع اع هلل مزل ا ا ذلك حيث حم ،ممألة عزام البعزع لبرحكي ،م نا من عهللم .
حيث ي ره ارفات الرحكي ،زعبهللا اعط اف إما اترفات معهللهللاا عبهللا الرحكي ،نز ال زهلل لب تاع.

الفصل السابع حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
كالحك ،ال تاً
*الحك ،الرحكيم اللاهلل عن الهيًة هز ع زان لبح ي ة لب تز الن ع الم ت
زيرمرو حك ،المحكمين مع هلل لهللز ه ز ال تية الم تية زإن كان ر فيذه م ب ا ا عبهللا إكماً ليغة
الر فيذ ل ال بهلل الذ ي اهلل ر فيذه لي زعبهللا اعط اف ر فيذه رب اًيا ا ز نك طزع زإذا ل ،ير ،ر فيذه نك
طزع ير ،ذلك ع اا عن ط يت ال تاع هلل إكماً ليغة الر فيذ زذلك زلت الماهلل . 53
زن ن حرهللا ل حالة الر فيذ الطزع لحك ،الرحكي ،رزعهلل ه اك حاتع ت هلل من إكماع الحك ،الرحكيم
مبكية ع ا نز لو إنا زت ع عبهللا
ليغة الر فيذ حمكا ية زت الر فيذ ع هللما ير بت اعم
ع ا مر امع عبي نن اع المي احع اعاع نز لك حعم تاعة زرمبيمها من ت الم لأ منما لبمحكز ،ل .
*إذا ن اهلل المحكز ،ل إكماع حك ،الرحكي ،ليغة الر فيذ ل بي ر هللي ،طبس ذلك م ل ا ا أل حك ،الرحكي ،نز
لز ملهللتة ع زكذلك لز عن ارفات الرحكي ،إن كان ممر ما نز لز ال هلل المرتمن ن ط
زكذلك لز ملهللتة عن
الرحكي ،زر عمة محبفة لبحك ،إلهللا البغة ال ية ل حا لهللز ه بغة نا
محت إيهللاع نل الحك ،لهلل هلليزان محكمة اتمرً اف 13ز ي هلل ،هذا الطبس م ل ا ا الزناًت آ فة الذك إلهللا
محكمة اتمرً اف المارلة زيعس ر بيغ الط ف اآلا لز عن الطبس زي طهللا مهبة  10نيا ،من
را يخ ر بيغ زذلك زلت الماهلل  54زذلك لب هلل عبهللا الطبس احر اما ا لم هللن المزاعهة زح زت الهلللاع زالممازا
ين اعط اف ازعهلل ،الرما ،المهللعهللا عبي هللعز احكماع ال هلل عبهللا الهللعز ام مهبة عن نيا ،زالر
ر ر مهبة م زط مما ي رت ل ف ال ظ عن هلللزع الم هللمة هلل هذه المهلل .)14
*إ زلت الماهلل  55إن ر هللي ،المحكز ،عبي هللعز ال طمن ت يح  ،المحكز ،ل من الر هلل ،طبس إكماع
هلل ذلك مزتو الر فيذ زيحت لمحكمة اتمرً اف الر ر ظ هللعز
هذا الحك ،ليغة الر فيذ ززت
زتف ر فيذ حك ،الرحكي ،لمهلل مرين يزما ا إذا طبس ذلك المحكز ،عبي ل امرهللعاع
ال طمن نن ر
 13مادة /53/قانون التحكيم السوري رقم /5/لعام 2004
 15استئناف مدنية أولى أساس/2/قرار/3/ت _2010/2/23غير منشور.
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هللعز ال طمن ز نع المحكمة نن الر فيذ تهلل يم س ت اا ك ي اا لبمحكز ،عبي ير ذ رهللا ك إن هذه
الماهلل رني إنكاليةق لإذا ر ،م و ت ا زتف ر فيذ مهللر ال لز  10يزما ا زا رهع المهلل زل ،رحم،
المحكمة هللعز ال طمن زتا ،المهللعهللا عبي مرا ة إع اعاع الر فيذ لما الفاًهلل من ال ا الذ مزف
يلهلل هللعز ال طمن هلل نن ر ،الر فيذ؟
 ل بهللا المن ع المز إعاهلل لياغة هذه الماهلل زلت ما يب ق اإن إتامة هللعز ال طمن رزتف الر فيذ نزا م .)،
المحكمة زتف الر فيذ حرهللا الفل الهللعز
نن ر
*نصت المادة/51/عبهللا ن ق ت يعزم ر فيذ حك ،الرحكي ،ت ا تاع مي اهلل لو هللعز ال طمن .إ ا
ر هللي ع ا ات يعزم ر فيذ حك ،الرحكي )،ا ات يعزم ر هللي ،طبس إكماع حك ،الرحكي ،ليغة الر فيذ)
ع ت يمكن ر فيذ حك ،الرحكي ،ت كماً ليغة الر فيذ لكيف يمكن ر فيذه ت ا تاع مي اهلل لو هللعز
« ت ي طبس ر فيذ حك ،الرحكي ،إذا ل ،يكن
الماهلل 52
ال طمن .زهذا مالحظ المن ع المل
مي اهلل لو هللعز ال طمن تهلل ا تهللا ».
لإذا ن اهلل نحهلل اعط اف ر هللي ،طبس احكماع ليعس نن ي ل ن ا من هلليزان محكمة اتمرً اف يفيهلل هلل،
لو هللعز ال طمن ام  30يزما ا من را يخ ر بغ المحكز ،عبي حك ،الرحكي ،لإذا كا ع هللعز
ال طمن م امة لير ،زتف هللعز احكماع ز ص اتعرهاهللاحيث نن ريعة حك ،هللعز ال طمن مزف يان
اعر ا هذه الهللعز ممرأا لحين ال ع
عبهللا هذه الهللعز احكماع زانية لهللز ت ا اع مر اتتة
15
زتف ال ظ ل هذه الهللعز لحين ال ع هللعز ال طمن) إ ا
هللعز ال طمن ا م  ،ز الرال
هلل الهللعز
نن عبهللا المحكمة الر ر لو نمامها هللعز إكماع زرزعهلل هللعز طمن م امة نن ر
هلل طبس ال طمن يكزن
عن محكمة ال طمن ع هللما ر
نكم زليس اعر ا هذه الهللعز ممرأا
ت ا ها منا ة اتكماع زإذا ت ع ال طمن ل ا ها تا م لبط ن ز الرال ركزن هللعز اتكماع الممرأا
غي ذاع عهللز
زعبهللا المحكمة الر ي هلل ،لها طبس احكماع الم لت الزناًت نن ت رم و حك ،الرحكي ،ليغة الرحكي ،إت
هلل نن ررأكهلل مما يب ق
 -1إن حك ،الرحكي ،هذا ت ير ا ض مو حك ،م ت لهللز ه عن المحاك ،المز ية ل مزتزع ال ماع
زذلك حفاظا ا عبهللا م هللن حعية اعحكا ،ع ها من ال ظا ،ال ا ،ك ت ير ،ال ظ المزتزع فم م رين
ز الرال يلهلل المزتزع فم حكمان مر اتتان.
المن ع إتالة ع ا
لكن ماذا لز ر ا ض مو حك ،رحكي ،م ت لهللز ه ل مز ية ؟ لكان نح
انز من هيًة رحكي )،ل هاية هذه الف .
 -2ن ت يرتمن ما ياالف ال ظا ،ال ا ،ل العمهز ية ال ية المز ية
 -3نن حك ،الرحكي ،تهلل ر ،ر بيغ لبمحكز ،عبي ر بيغا ا لحيحا ا لبرأكهلل من ا تاع مي اهلل لو هللعز ال طمن
زيكزن ذلك عاهلل ن ا عبهللا ماة الحك ،نز زني ة ممر بة.
الفل طبس اتكماع ل غ لة المذاك عن ال ا زن المل زالف م إذ
زتهلل رميم ال ا زن المز
رفاهلل عيزس إع اعاع اعم عبهللا ع يتة حيث يلهلل ت ا اتكماع غياس الط ف اعا الذ كان لز
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ممو هلللاع ل ،يكمهللا الحك ،ليغة الر فيذ لمبزك ط ي ا ا زمط ين اعم عبهللا ع يتة ز ين الهللعز هز
مبزك محمزهلل يحمس ل .
لض اتكماع ي ز ،م ا ،ا طا حك ،الرحكي ،كما هز ل تا زن الرحكي،
كما ا لز ع ال ا اللاهلل
لمهلل الف اغ الذ يابف لض اتكماع ل كزن اما ،حك ،رحكي ،حاًم حعية اعم الم ت
اعلما
زغي تا لبر فيذ.
 ه يمكن الرظب ،من ال ا اللاهلل إكماع ليغة الر فيذ نز هلل طبس احكماع نز الط ن لي ؟ل ،ير از المن ّع المز ل تا زن الرحكي ،ت 4 ،ل ا 2002 ،هذا المزتزع زهذه إحهلل نغ اع هذا
ال ا زن لكن ال عزع لب زاعهلل ال امة ل تا زن نلز المحاكماع عهلل تا بية هذا الحك ،لبط ن ال ض
زلكن اعرهاهلل محكمة ال ض ما امف ذلك ات ع المحكمة إن ت ا هلل هللعز احكماع يلهلل م ما ا
ل هلل ،زعزهلل ص ل ال ا زن ت 4 ،ل ا 2002 ،يعيم الط ن .)11نما المن ع المل رط ت لهذه
الممألة ل الماهلل  52ف 3لع عبهللا ن قاات يعزم الرظب ،من اعم اللاهلل ر فيذ حك ،الرحكي ،نما
لض الر فيذ ليعزم الرظب ،م إلهللا المحكمة المارلة زل ا ا لحك ،الماهلل  6من هذا
اعم اللاهلل
ال ا زن ام نمنين يزما ا من را يخ لهللز ه)) ن ير ،إتامة هللعز نماس اتعر اض عبهللا ت ا لض
الر فيذ.
زكذلك المن ع اع هلل ل ،يغف عن هذه الممألة ل هلل ص ل الماهلل  54ف 2من تا زن الرحكي ،اع هلل
ت 31 ،ل ا 2001 ،عبهللاقااعبهللا ن ت يعزم الط ن ل ت ا المحكمة اللاهلل اعم ر فيذ حك،
لض الر فيذ ليعزم الط ن لي نما ،محكمة الرمييم ام نمنين يزما ا من
الرحكي ،نما الحك ،اللاهلل
اليز ،الرال لبر بيغ زير رس عبهللا رلهلليت ال ا اللاهلل لض اعم الر فيذ م زط نرفات الرحكي.))،
 لر فيذ حك ،المحكمين اعع ل مز ية يعس نن ف ت ين حك ،المحكمين اععترفاتية هللزلية ز ين حك ،المحكمين اعع الذ ياتو ترفاتية هللزلية.

الذ ت ياتو

 -0تنفيذ حكم المحكمين األجنبي الذي ال يخضع التفاقية دوليةق ير ،ر فيذه زل ا ا لن زط ال ا زن الزط
زلت ما يب ق
يعزم الحك،
ن -تاعهلل الم امبة المن ق زل ا ا لبماهلل  301الر ر صّ ااعحكا ،اللاهلل ل بهلل نع
ل تا زن ذلك ال بهلل لر فيذ اعحكا ،المز ية لي ).
ل ر فيذها فس الن زط الم
س  -تاعهلل اتارلاص ال تاً ال زع ق زل ا ا لبماهلل  309الر ر صّ ايطبس الحك ،الر فيذ هللعز
هذه ال اعهلل أن محكمة ال هللاية المهلل ية
ر لو نما ،المحكمة ال هللاًية الر ي اهلل الر فيذ ل هللاً رها)زر
العهة ال تاًية الزحيهلل الر رارص إعطاع ت ا المحكمين اعع الذ ت ياتو ترفاتية هللزلية
ليغة الر فيذ زل تزع هارين ال اعهللرين لإن ال ا زن المز ت ي ر فيذ حك ،المحكمين اعع إت
إذا كان هاًيا ا زتا ما لبر فيذ ل ال بهلل الذ لهلل لي زل ا ا لبماهلل . 306زياتو الحك ،ال تاً اللاهلل
م و حك ،المحكمين اعع ليغة الر فيذ لبط ن نما محكمة اتمرً اف زل ا ا لبن زط زالمه زال زاعهلل
لبط ن اعحكا ،ال تاًية اللاهلل ل الهللعاز ال اهللية اعا .
الم
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 -2تنفيذ حكم المحكمين األجنبي الذي يخضع التفاقية تحكيم دولية جماعية أو ننائيةاارفاتية يزيز ك
 )1629لن زط اترفاتية رمزهلل عبهللا ن زط ال ا زن الزط
 -1652ارفاتية عمان لبرحكي ،الرعا
زي فذ زي ام م امبة حك ،الرحكي ،الزط .
لالمن ع المز ع هللما ص ل الماهلل  306نلز محاكماع عبهللا عزام اتعر اف حك ،المحكمين
اعع زر فيذه ل مز ية إذا كان هاًيا ا زتا ما لبر فيذ ل ال بهلل الذ لهلل لي كان ي لهلل الحك ،الذ
ياتو ر فيذه تارلاص محكمة ال هللاية المهلل ية زت ينم هذا اتارلاص الحك ،الذ ياتو ر فيذه
ترفاتية هللزلية عمما الماهلل  311نلز محاكماع مما ي رت ال م أحكا ،اترفاتية لبز كا ع الغاية
ه الممازا ل الم امبة ت رفع الغاية من البعزع إلهللا الرحكي ،اعع ل الرعا الهللزلية زمن إ ا،
الهللز ترفاتياع هللزلية الههللف م ها هز ر ميط زرمهي إع اعاع ر فيذ نحكا ،المحكمين اعع ية الر رلهلل
الف زال تاع الهللزليان عبهللا ل يهلل الر ام ل ر فيذ نحكا ،المحكمين
زل ا ا عحكامها زهز نم ت ي
اعع ية الر راتو ترفاتية هللزلية.
نما محكمة ال ض المز ية لذه ع ارعاه مغاي ع هللما ت عازحيث إن المحكمة المارلة حكماع نحكا،
الرحكي ،اعع ية ليغة الر فيذ ليمع ه ذارها المحكمة المارلة حكماع نحكا ،الرحكي ،الزط ية زحيث
إن ال ا المط زن لي ف ا ا لب ا زن تهلل لهلل عن محكمة غي مارلة كز لهلل عن محكمة اتمرً اف
ال غ ،من اارلاص محكمة ال هللاية المهلل ية زذلك لكزن الحك ،الرحكيم نع لاهلل ل ا كبر ا زي اهلل
ر فيذه ل مز ية لأن نم اس الط ن ف ا لب ا زن ر ا من ال ا المط زن لي زر ت لب ض لذلك ر
احعماعق ض الحك ،المط زن لي ف ا لب ا زن)19زهذا املا ا لما امر عبي اعرهاهلل محكمة ال ض
المل ية ل حكمها اللاهلل عا ، 2005 ،ل الط ن ت93 611 ،ت 12عبهللا رط يت لزص تا زن
الرحكي ،عبهللا ر فيذ نحكا ،الرحكي ،اعع ية زذلك امر اهللاا لبف النا ية من الماهلل النالنة من ارفاتية يزيز ك
زاعر ا هذه احع اعاع نيم زنت ركبفة من احع اعاع الر ص عبيها تا زن الم ال اع المل .
 إن المن ع المز ل ال ا زن ت 4 ،ل ا 2002 ،ل ،يرط ت لممألة م زط ارفات الرحكي ،زهذه إحهللنغ اع هذا ال ا زن زيعس رهللا كها زح ذا لز ن هج ذاع المما الذ ناذ المن ع اع هلل ل تا زن
ت 31 ،ل ا.2001 ،
الرحكي ،اع هلل
حيث ذك حالرين لم زط ارفات الرحكي ،زهماق ع هللما رلهللت محكمة ال ض ت ا محكمة اتمرً اف
لض إكماع حك،
ال ات ال طمن زلت الماهلل  51زع هللما رلهللت محكمة ال ض ال ا اللاهلل
الرحكي ،ليغة الر فيذ زلت الماهلل 54ف 2زعبهللا اعط اف م اع ة ال تاع.

الفصل النامن مراكز التحكيم
إن المن ع المز كان م ات ل ال صّ ع بهللا إحهللاث م اكم رحكي ،ر م زلت تزاعهلل زلزاًو االة
ها ما ي مع ،زنحكا ،هذا ال ا زن زلت الماهلل  59ززل ا ا لذلك ر ،إحهللاث عهللهلل من م اكم الرحكي ،ل
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مز ية ر م زلت ظا ،نمام ااص ها يرتمن احتالة لب يا اع الر لع عبيها الماهلل  52من هذا
ال ا زن تزاعهلل إع اًية ر ظ ،مي ال مبية الرحكيمية الماممارية زانر ط المن ع ن زط االة لمن ن اهلل
نن يرزلهللا إهللا م كم رحكي ،زم هاقنن يكزن ما س ال م ال ا ز نز ال تاً لمهلل ت ر عن اممة
عن م ة زنكبع لع ة ا من زمي ال هلل لهلل امة طب اع احنها زإن العهة المن لة عبهللا آلية عم
هذه الم اكم زمهلل الرمامها عحكا ،هذا ال ا زن نز ل ظام ه إهللا الرفريش ال تاً ل زما ال هلل
حيث ر لو ر ا ي هللز ية م زية ذلك إلهللا زمي ال هلل .
الفصل التاسع أحكام متفرقة
*ر ،مزعس الماهلل  14إلغاع المزاهلل من  501إلهللا  534من تا زن نلز المحاكماع اللاهلل
ت 24 ،ل ا 1653 ،الاالة الرحكي ،لكن إع اعاع الرحكي ،ل ال زهلل احهللا ية
الم مز ،الرن ي
راتو لهذه المزاهلل الر ر ،إلغااها زكذلك كالة ال زهلل المرتم ة ن ط رحكي ،نز منا طاع الرحكي،
الم مة ت فاذ هذا ال ا زن را يخ  2002 4 1ر هللا اات ة عحكا ،المزاهلل من  501إلهللا  534من
ت 24 ،ل ا 1653 ،زر هلليمر زلت الماهلل . 15
تا زن نلز المحاكماع اللاهلل الم مز ،الرن ي
لياغة هذه الماهلل حيث يراا رط يت هذه المزاهلل عبهللا
لكان ح يا ا المن ع عهلل ،إلغاع هذه المزاهلل
إع اعاع الرحكي ،ل ال زهلل احهللا ية زعبهللا ارفاتاع الرحكي ،الم مة ت فاذ هذا ال ا زن .عن الرط يت
ال مب لهذه الماهلل ع اتارلاص الزتً غي ممر لعهة المحكمة المارلة ال ظ ل إع اعاع
تمن هللاً رها الرحكي ،ن ،محكمة ال هللاية المهلل ية .نز كما
الرحكي ،ه ه محكمة اتمرً اف الر يع
الماهلل  1الر لع ااي م أحكا ،ال ا زن الم الت عبهللا ك رحكي ،تاً ،زتع
ل المن ع المل
فاذه نز ي هللن هلل فاذه زلز نمر هلل إلهللا ارفات رحكي ،م ت إ ام ت فاذ هذا ال ا زن)) زالمن ع اع هلل
الماهلل . 4
والخالصة :نن تا زن الرحكي ،المز زاكس الرطز الذ رنههلله تزاعهلل الرحكي ،الهللزلية زرمرو مماع
كان نهمها ر يف الرحكي ،الرعا الهللزل ززمّو ال ا زن العهلليهلل من طات الم امعاع الر يمكن حبها
عن ط يت الرحكي ،لنم المهلل ية م ها زاتترلاهللية زالرعا ية زلحظ ال ا زن العهلليهلل الرحكيماع
الماممارية زحل اارلاص ال ظ ل كالة المماً الر ر نأ عن ال مبية الرحكيمية إلهللا محكمة
اتمرً اف الر يع تمن هللاً رها الرحكي،ازذلك هللعاا من ر يين المحكمين زال ظ ل طبس هلله ،زل
هللعز طمن حك ،المحكمين زاكماً ليغة الر فيذ) زع نكن ت ا ارها رلهلل ل غ لة المذاك مما
يماه ،احم اع ل ال ع الم امعاع زما ر بت ارفات الرحكي ،زناذ م هللن امر م ن ط الرحكي ،زتاعهلل
اتارلاص اتارلاص زم ية العبماع زالمهللازلة ز مم لاط مي الهللعز الرحكيمية زلمحياع
هيًة الرحكي ،الزام ة زرحهلليهلل الممهلل زاعر ا نحكا ،الرحكي ،م مة حاًم عبهللا حعية الم الم ت
زمبممة زتا بة لبر فيذ زغي اات ة لبط ن زا ف اهلل ًيس الهيًة إلهللا حك ،الرحكي ،م ف هللاا زحلا ة
المحك ،زحهللهلل عبهللا م ي الحل حاتع ال طمن زعزام إ ناع م اكم رحكي ،االة ل مز ية .زغال ية
ال ا اع المراذ م مة ز هلل هللعز ال طمن ي ر اكما اع لبليغة الر فيذية زعزس رتمين حك،
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المحكمين نر اس ز ف اع الرحكي ،زهذا ص تبّما عهلل منيما ل ل ال لزص الحهللينة الم ا ة المر ب ة
الرحكي ،زم و ال ا زن العهلليهلل ن حك ،الرحكي ،نز ن عمع م إت مزال ة ط ل الرحكي.،
لزلف تا زن الرحكي ،هذا ال ا زن الااص الرحكي ،ل الم امعاع
وعليه مالحظات :نهمها ما من م
المهلل ية زاتترلاهللية زالرعا ية زل ،ي ين المحكمة المارلة مكا يا ا ل حا الرحكيماع الر رع اا ج
ال ط زل ،يبحظ نن البعزع إلهللا الرحكي ،ي طو الر اهلل ،زرتمن ال ا زن ع ا اعالز اا -زتع كاف -ل
زتع م ز  -ر ك الزمة الرحكي)،زهذه ال ا اع غي مت زطة زعهلل ،ال ص اارلاص هيًة الرحكي،
ارااذ إع اعاع رحفظية زعهلل ،ال ص ه ر ت ا اع اتكماع از لض اتكماع الط ن ن ،ت زكذلك
هلل هللعز ال طمن ز زل إتالة ماهلل رحهللهلل عهللز ااص المحكمين نمز الماهلل
ال ا ال ات
الر لزتع زمي ال هلل زتو عهللز لبمحكمين زر لي المه
النا ية من تا زن الرحكي ،المل
الزا هلل ا زن الرحكي ،زاالة مه 30يزما ا .
ناي اا إن ما نز هلل اه من ممحظاع حز ال ا زن تهلل ي فو ل ن ر هللي ل الممر
هز عم نمه كني من زتو ال ا زن.
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زنن ا ر اهلل ال ا زن

 المبح الناني :أهم المبادئ و القواعد الكلية في التحكيم عدم اإلخالل باالتفاقيات الدوليةي لهلل ا اامو عهلل ،احام اترفاتاع الهللزلية الم مز ها)) ن نن زهلل اترفاتياع لها اعزلزية ل
نحكا،
الرط يت عبهللا ال ا زن الزط اارفاتية يزيز ك – ارفاتية ال ياض)نما ل ما عهللا ذلك لرم
يط ت عبهللا كالة إع اعاع الرحكي ،ل مز ية إذا ل ،ير،
ال ا زن الزط .لمنما تا زن الرحكي ،المز
ااريا تا زن زاعس الرط يت عبهللا احع اعاع زعبهللا الرحكي ،الذ يع ل الاا ج إذا ارفت ط لاه عبهللا
إاتاع ل ا زن الرحكي ،المز .
الماهلل  -1-2-مو عهلل ،احام اترفاتياع الهللزلية الم مز ها ل
زهذا الم هللن ناذ المن ع المز
العمهز ية ال ية المز ية رم نحكا ،هذا ال ا زن عبهللا ن رحكي ،يع ل مز ية كما رم عبهللا
ن رحكي ،رعا هللزل يع ل الاا ج إذا ارفت ط لاه عبهللا إاتاع عحكا ،هذا ال ا زن.
الماهلل  1نما تا زن الرحكي ،اع هلل
زهذا اترعاه هز الماًهلل زناذ ال ا زن المل
يغبس لي اترفاتاع زالم اههللاع الهللزلية عبهللا تزاعهلل تا زن الرحكي ،الزط .

ص

ل ،يرتمن ن

 التبليغتاعهلل الر بيغ ليمع من ال زاعهلل اآلم زذلك ل كالة رن ي اع الرحكي ،ل ال ال ،عبهللا يض الر بيغ
ال تاً نما ،المحاك ،نن اع ظ هذه المحاك ،ل هللعز ال طمن نز اتكماع نز ن عم ر ز ،المحكمة
المارلة من ر يين ز هلل المحكمين زل ارااذ احع اعاع الرحفظية ن يعزم اترفات عبهللا املها ليمكن
لألط اف نن يحهللهللزا ل ارفات الرحكي ،ط ي ة الر بيغ زإذا ل ،رحهللهلل ط ي ة الر بيغ لير ،الر بيغ عن ط يت
هللاً الر فيذ ل الهللاً اتمرً الية الر يع ليها الرحكي ،زرم المهلل ل اليز ،الذ ير ،لي الر بيغ.
زذلك زل ا لبماهلل  -1-4-اما ل ،يزعهلل ارفات ااص ين ط ل الرحكي ) ..،ل تا زن الرحكي ،المز

.

زكذلك ل ظا ،الرحكي ،لهلل غ لة الرعا الهللزلية رتم ع الماهلل  3ممألة الم اممع الكرا ية
زاحاطا اع زالمهللهلل حيث لع عبهللا نن ك الزماً م رمهلل ماهللامع الزميبة ر هلل ،هللليما كرا يا ا يفيهلل
اح ما زي ر اليز ،الرال لبر بيغ ل حماس المهللهلل.
 اتفاق التحكيم مكتوبيعس نن يكزن ارفات الرحكي ،مكرزس لك يمكن م لة ما ارف ع عبي إ اهلل اعط اف زالكرا ة ن ط
لحة زليمع ن ط إن اع ن نن الكرا ة ليمع كن من ن كان ارفات الرحكي ،زلز نن ارفات الرحكي ،من
ال زهلل النكبية ل هلل الرحكي ،ل نمنة ن كان ه اال تا زالمح زالم س) زير رس عبهللا رابف ال كن
ا هللا ،اترفات امف ن ط الكرا ة لهز ن ط تم ،للحة زعزهلله زير رس عبهللا رابف طمن ارفات الرحكي،
زنهمية الرمييم ين ن كان زن زط ارفات الرحكي ،ه نن حاتع ا هللا ،اترفات ت رحراج ل ص ي ما حاتع
ال طمن يفر ض زعزهلل ص ي ت ال طمن عمما ال اعهلل الكبية أن ت طمن هللزن ص .
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ا الماهلل  -2-يعس نن يكزن ارفات
زن ط الكرا ة لع عبي غال ية تزا ين الرحكي ،كال ا زن المز
الماهلل ت،
ت 10 ،زال ا زن المل
الرحكي ،مكرز ا ا زإت كان اطما زيكزن اترفات )زال ا زن اع هلل
 12زتا زن اعز مير ا الماهلل  9نما الر هللي اعاي ل ،يبحظ هذا  .لكن ل ،يرط ت المن ع المز
ي
عبما ا أن ال ا زن المهلل المز
لإل اهلل التم ية ل البعزع لبرحكي ،ل تا زن الرحكي ،المز
لي الط لان عن إ اهللرين مرطا ين مزا اع نكان هذا الر ي ل يحا ا نز تم يا ا
لحة ال هلل الذ ي
زيمكن امر راج اح اهلل التم ية ح ا ،ا ل هلل من ظ زف الحا نز من ط ي ة الر ام زلت المزاهلل -62
 64-63تا زن مهلل مز .
 استقاللية شرط التحكيمارفات الرحكي ،هز ع هلل ممر هللاا ال هلل اعلب الم  ،ين الط لين لمرهللا كان ن ط الرحكي ،تمن
مزا اع ر ،ا رهاع
ال هلل لحيحا ا ل ذار اعر ارفاتا ا ممر ما عن ات ن زط ال هلل زت يرأن ها زي م
ال هلل نز طم نز ر ،لما .
ز الماا الذ يط ا فم ما الغاية إذاا من اع ن ط الرحكي ،إذا ن ط ال هلل؟ الغاية ه نن يبعأ لبرحكي،
إلهللا رمزية اعزتاع زاآلنا ال اعمة عن ا رهاع ال هلل نز طم نز لما زليس البعزع لب تاع.
ظ ية ما يممهللا اامر م ن ط الرحكي )،الماهلل  -11-ي ر ن ط الرحكي ،ارفاتا ا
زناذ ال ا زن المز
ممر ما عن ن زط ال هلل اعا زت ير رس عبهللا ا رهاع ال هلل نز طم نز لما نز إ هاً ن نن عبهللا
ن ط الرحكي ،مرهللا كان  -هذا الن ط  -لحيحا ا ل ذار ما ل ،يرفت الط لان عبهللا غي ذلك.
ز صّ ال ا زن المل عبهللا امر ملية ن ط الرحكي ،الماهلل  23زكذلك ال ا زن اع هلل الماهلل  22ز
تزاعهلل اعز مير ا الماهلل 23ف 1نما الر هللي اعاي ل ،يبحظ هذا .ز ل ظا ،الرحكي ،لهلل غ لة
الرعا الهللزلية لّع الماهلل 1ف 4عبهللا ن ت ير رس عبهللا اتهللعاع طمن ال هلل نز ا هللام ل هلل،
اارلاص المحك ،ماهللا ،تهلل ا رههللا إلهللا لحة ارفات الرحكي ،زيظ المحك ،مارلا ا حرهللا ل حالة ا هللا،
ال هلل نز طم ههللف رحهلليهلل ح زت اعط اف زال ظ ل طب اره.،
 امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير – تدخل الغيرارفات الرحكي،ق ه ز ارفات ين إ اهلل ط لين عبهللا البعزع لبرحكي ،لح املاره ،ل مزتزع م ين .ز الرال
هز ع هلل نال .
-

ر يف الغي ق هز ك من هز ليس ط لا ا ل ارفات الرحكي ،زت ابفا ا عحهلل نط ال .

زال اعهلل ق ن ت يمرهلل نن
الرحكي ،زررعبهللا هذه ال اعهلل
مزال رها ل الزمة الرحكي،
ل ع المحكمة نن الحك ،اط

ال هلل إلهللا الغي زت ي رج نن ه إت ال م ة عط ال لم هللاز زت رهللا
نأن إهللاا ن كة ن ،هللزن
ل تتية ع تع عبهللا ال تاع المل
ا اع عبهللا ارفات رحكي ،ن  ،ين إحهلل الن كاع الرا ة لها زمر اتهلل آا
طم ا ا مطب ا ا ل هلل ،رزل إحهلل حاتع امرهللاهلل هذا اترفات.

كما نن ارفات الرحكي ،الذ ي م الهللاًن مو نحهلل المهللي ين ت يحرج عبهللا ات المهللي ين المرتام ين
زله ،الايا ل الهللاز لي إذا له ،ملبحة ل ذلك ليعزم عحهلل الهللاً ين نن يطبس إهللاال ل الرحكي،
29

زيل و ط لا ا ل الرحكي ،عمما م هللن ال يا ة المر اهلللة زماهللاها نن ك مهللين مرتامن يمن اآلا ين ليما
ي ف ه ،ت ليما يت ه.،
-

أما االستنناءات فيمكن أن يمتد أنر اتفاق التحكيم للغير في الحاالت التالية:

 -1اتنر اط لملبحة الغي ق حيث ي  ،ال هلل ين ط لين لكن لملبحة ناص آا يذك ل ال هلل
يممهللا ااالممرفيهلل)) زإذا رتمن هذا ال هلل ن ط رحكي ،لإن الممرفيهلل يحت ل الرممك ن ط الرحكي ،عبما ا
أن ت ز الممرفيهلل ينك ما ا ا لبمنر ط ل ض اتنر اط.
الهللعز غي الم ان ااهللعز امر ما ح زت المهللين))ق حيث ازّ ال ا زن الهللاًن امر ما ح زت
-2
مهللي عبهللا نماس نن نمزا المهللين عمي ها رهللا ل تما ال ا. ،
لم ها ما يأاذ نك الهللعاز اكحت المنر ل ال عزع عبهللا ال اًو تمان اتمرح ات ز حت ال اًو ل
امريفاع نمن الن ع الم يو زحت الزا ث المطال ة لي من الر كة) زم ها ما يأاذ نك إع اعاع ي ز،
ها الهللاًن عن مهللي اكاحع اعاع الر فيذية زتطو الر اهلل ،زحعم ما المهللين لهلل الغي ).
ز لع الماهلل قا  239ت.،.س)ق ي ر الهللاًن ل امر ما ح زت مهللي اً ا ا عن هذا المهللين زك لاًهلل
ر رج من امر ما هذه الح زت رهللا ل نمزا المهللين زركزن تما ا ا لعميو هللاً ي .
ز ذلك يبرم ،الهللاًن كالة ما الرم،
الهللاًن يبرم. ،

مهللي

لإذا كان المهللين ن  ،ع هللاا يرتمن ن ط رحكي ،لإن

 -3الهللعز الم ان ق نراا ال ا زن حت إتامة هللعز ازّ ليها الهللاًن نن يح مح مهللي رعاه مهللين
المهللين ل حا عهلل ،كفاية التمان ال ا ،لبزلاع .منا ق المالك زالم از اعلب زالم از من ال اطن
لال ا زن يازّ الم از من ال اطن حت إتامة هللعز م ان عبهللا المالك لبمطال ة ح زت عبهللا الم از
اعلب زل حهللزهلل ح زت الم از اعلب عبهللا المالك.
زكزن حت الهللاًن هز ملهلل ه ال ا زن لم يبرم ،ارفات الرحكي ،الم  ،ين الم از اعلب زالمالك عن
ملهلل ه اح اهلل إت إذا عب ،ز ت ذلك ع هلل رزتي ع هلله مو الم از اعلب .
 -4الابف ال ا،ق ي ر ط لا ا ال م ة لبرل ف الذ ن م مبف زال اعهلل ال امة نن ارفات الرحكي ،يبم،
الابف ال ا ،ما ل ،يرفت الط لان عبهللا امف ذلك ز يعس الرمييم ين حالرينق
ي ره ال هلل لكن ن ط
ال زهلل الر ر ز ،عبهللا اتعر ا النال اط يس) ت ي ر لبز نة
ن-
الرحكي ،ي هللا تاًما ا حرهللا إ هاع كالة آنا ال هلل زلرحهلليهلل ح زت الط لين زلبفل اهللعاعاره ،زل ا ا لم هللن
ااامر م ن ط الرحكي.))،
س -نما ال زهلل الر ت ر ز ،عبهللا اتعر ا النال لر ر
لهز مبم ،لبابف ال ا.،
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لبابف ال ا ،زكذلك إذا رتم ع ن ط رحكي،

 -5الابف الااصق هز نن يابف مبف ل حت م ين اال اًو زالمنر ) لالمنر
ع هلل ا ر ا الحت ل .
لب اًو لإ يبرم ،ن ط الرحكي ،إذا كان من ممربممار ز ت
-1

حزالة الحتق ي ر

-9

حزالة الهللينق -ع هللما ي  ،ارفات الرحكي ،ين المهللين زالغي يعس ت ز الهللاًن.

هز ابف ااص

ع هلل حزالة الحت ز تم ارفات رحكي ،ع هلل ال ز .

 ع هللما ي  ،ارفات رحكي ،ين الهللاًن زالغي يعس إعم ،المهللين.-عبما ا ن ل الحزالة ي هللا ن ط الرحكي ،تاًما ا زي ر

مو الحزالة ماهللامع لحيحة.

كما ذك ا ن فا نن الم هللن ال ا ،ل الرحكي ،نن الرحكي ،محلز أط ال المزت ين عبهللا ارفات الرحكي. ،إت ن
ل اآلز ة اعاي ر ع عهلل مامماع رحكيمية م هللن((صديق المحكمة))
هذا الم هللن نن هيًة الرحكي ،يعزم لها هلل مناز اعط اف نن رممو لناص نز كيان ليس ط لا ا
زي
الم امعة نن ي هلل ،م بزماع نز زناًت نز ممر هللاع إلهللا هيًة الرحكي ،ممألة رهللا ل طات الم امعة
الم زتة عبيها.
للهلليت المحكمة ي هلل ،م بزماع ال ة إلهللا هيًة الرحكي ،را كا ا لها رحهلليهلل كيفية اتمرفاهلل من هذه الم بزماع
ما يكف عهلل ،رم س هذه الم بزماع ر طي احع اعاع نز احت ا أحهلل اعط اف هللزن زع حت
زإراحة الف لة لألط اف ح هللاع ممحظاره ،حز المذك زالم بزماع الم هللمة
 طبيعة التزام المحكم ومسؤوليتهإن الرما ،المحكمين هز الرما ،غاية إذ إ الرما ،مطبت الزلز إلهللا ريعة زال ريعة ل الهللعز
الرحكيمية ه إلهلل ا الحك ،تمن المهلل المم ية المحهللهلل ل إرفات الرحكي ،لإذا لنبزا ل رح يت هذه الغاية
زل الزلاع ل الرمامه ،ت هلل من اعر ا ه ،ممازلين ر زيض الط ف المرت .
زهذا ما هعر محكمة الرمييم الف ميةق ل تتية نلهلل المحكمزن حكمه ،هلل ا تاع  22يزما ا عبهللا
مهلل الرحكي ،المحهللهلل من ت اعط اف ل ارفات الرحكي ،زه ن ة ننه ز هلل م ة م زاع عبهللا
لهللز ه ت ع محكمة اتمرً اف الف مية إ طا الحك ،ظ اا ل هلل ،لهللز ه تمن المهلل المرفت عبيها
و الحك ،زالذ ل ،يمرطو ر فيذه هللعز تهلل هيًة الرحكي ،طال ا ا إلمامه،
ز هلل م رين ر هلل ،الط ف الذ
الر زيض ظ اا لبت الذ نلا ريعة إ طا الحك ،لامرعيس لطب .
زيمكن اترفات مم ا ا عبهللا عهلل ،ممازلية المحك ،كزن ممازلية المحك ،ذاع ط ي ة ع هللية زك ذلك
م اط عهلل ،ا ركاس غش نز رهللليس نز اطأ عمي. ،
عبما إن ض م اكم الرحكي ،رنر ط ل لزاًحها عهلل ،ممازلية المحكمين الذين ير ،ااريا ه ،زل ا ا
لبزاًحها اغ لة الرعا الهللزلية ل ا يس) إت إن نهلل اج هذا الن ط ل ني ت يم و من ممازلية
المحك ،زلت ما م ت االة ع هللما يكزن الاطأ مر مهللاا.
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زر م ،ممازلية المحك ،ل هلل نتما،ق
-1

ممازلية إهللا يةق كأن يكزن م يهللاا عهللز م كم من م اكم الرحكي.،

-2

ممازلية ع اًيةق كأن ير اتهللا نز من نحهلل اعط اف.

 -3ممازلية مهلل يةق ل حا ر اعم عن نهللاع مهمر مما م س ت اا عحهلل اعط اف ليمكن ل
ال عزع عبي هللعز الر زيض.
 -1ممازلية إع اًيةق ررعبهللا ا ركا اطأ مه عمي ،كأن يمههللا عن الرزتيو عبهللا حك ،الرحكي ،نز ت
يط ت ال ا زن الزاعس الرط يت الذ نارا ه اعط اف.
االختصاص باالختصاصنن اتارلاص ي هلل لهيًة الرحكي ،لبفل الهلللو المر بت هلل ،اارلالها زهذا ما اع ي ف م هللن
ا زن الرحكي ،ت 4 ،ل ا 2002،الماهلل
اتارلاص اتارلاص .زهذا الم هللن ناذ المن ع المز
 - 1-21رفل هيًة الرحكي ،ل الهلللزع المر ب ة هلل ،اارلالها ما ل ذلك الهلللزع المر ب ة هلل ،زعزهلل
ارفات رحكي ،نز م زط نز طم نز هلل ،نمزل لمزتزع ال ماع .
 -2يعس ر هللي ،الهلللو المر بت هلل ،نمز ارفات الرحكي ،لما يني ه الط ف اآلا من مماً نن اع ظ
ال ماع لز اا زإت م ط الحت لي .
 -4ن -لهيًة الرحكي ،نن رفل ل الهلللزع المنا إليها ل الف رين اعزلهللا زالنا ية من هذه الماهلل اعر ا ها
تمها إلهللا المزتزع لرفل ليهما م اا .ت ا الهيًة م ما ا ل الحالرين.
ممألة نزلية نز ر
س  -يعزم لمن لتع هلللزع المذكز
لبماهلل ا )51من هذا ال ا زن.

نن يرممك ها عن ط يت لو هللعز

طمن حك ،الرحكي ،زل ا ا

 الف اعزلهللاق ماع م هللن اتارلاص اتارلاص زهذا ال هج ناذع نغبس تزا ين الرحكي ،لاارلاص هيًة الرحكي ،ال ع ل اارلالها لالط ي ة ال تاًية لهيًة الرحكي ،رازّ لها
ال ال ،زي
الفل فمها ل اارل الها هللزن ع ض ذلك عبهللا ال تاع ل هلل رنكي هيًة الرحكي ،زر هللي ،طب اع من
اعط اف لها أن الهيًة غي مارلة الفل هذا ال ماع نز ت يزعهلل ارفات رحكي ،نز ن مزعزهلل زلك
م ط عم اس محهللهلل نز ن اط عم اس م ي ة اكإ ام من ت تال ) نز نن ال ماع الم زض نما،
الهيًة غي منمز هذا اترفات لي زهلل لبهيًة الفل ل هذه الطب اع زر ي اتارلاص زت ا ها م ،
عبما ا أن المن ع ل ،يحهللهلل مهلل لر هللي ،الهلللو هلل ،اتارلاص زن من اععهلل ر هلليم ل العبمة اعزلهللا.
زكذلك ل ظا ،الرحكي ،لهلل غ لة الرعا الهللزلية لع الماهلل 1ف 2نن محكمة الرحكي ،ر ع ل ممألة
اارلالها زاتمرم ا الرحكي ،نز هلل ،المي الرحكي ،زل هذه
اارلالها فمها له إما نن ر
الحالة عبهللا اعط اف م اع ة ال تاع.
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زلكن مرهللا ي هلل اتارلاص لب تاع لبفل ل كزن ارفات الرحكي ،اطما نز تغ نز عهللي ،اعن زمرهللا
ي هلل اتارلاص لهيًة الرحكي. ،
ن -يكزن اتارلاص لب تاعق ع هلل ما ر لو هللعز نما ،المحكمة ل ممألة ا  ،نأ ها ارفات رحكي ،زلت
لالمحكمة ر ظ ارفات الرحكي ،لإذا ر ين لها ن َّ اط نز تغ
الماهلل 10ف 1من تا زن الرحكي ،المز
نما إذا ر ين لها أن اترفات لحيو زل
هلل الطبس زالمي الهللعز
نز عهللي ،اعن نز ت يمكن ر فيذه ر
عهلل ،ت ز الهللعز زل هذه الحالة عبهللا اعط اف البعزع لبرحكي.،
نن زيمكن ر فيذه لر
ت -يكزن اتارلاص لهيًة الرحكي،ق ع هلل لعزع اعط اف لبرحكي ،زلز اا هلللو نحهلل اعط اف هلل ،زعزهلل
ارفات رحكي ،نز م زط نز طم نز هلل ،نمزل لمزتزع ال ماع لالهيًة ه المارلة ل
الفل ل هذه الهلللزع المر ب ة ارفات الرحكي ،زلها نن رفل ها اعر ا ها ممألة نزلية نز ر
تمها إلهللا المزتزع لرفل ليهما م ا ال ا ال هاً زل كم الحالرين ت ا ها م  ،زلت الماهلل
 21من تا زن الرحكي.،
 القانون الواجب التطبيق• ك مع نغبس ال زا ين زاترفاتاع الهللزلية المر ب ة الرحكي ،م هللن مبطان اح اهلل رط يت ال ا زن الزاعس
الرط يت عبهللا مزتزع ال ماع.
 ل بهللا هيًة الرحكي ،نن رط ت عبهللا مزتزع ال ماع ال زاعهلل الر ارفت عبيها اعط اف نما إذا ارف زا عبهللاذلك هز رط يت ال زاعهلل المزتزعية ن مزاهلل ال ا زن المهلل هللزن ال زاعهلل
رط يت تا ز ن هللزلة م ي ة ي
المزاهلل من ا )30 -11ما ل ،يرفت اعط اف
الاالة ر امع ال زا ين الر حهللهللها ال ا زن المهلل المز
عبهللا غي ذلك زلت الماهلل 32ف 1تا زن الرحكي ،المز .
لإذا ل ،يرفت اعط اف عبهللا تزاعهلل م ي ة زت عبهللا تا زن بهلل م ين ل بهللا الهيًة نن رط ت ال زاعهللالمزتزعية ل ال ا زن اعكن ارلاتا ال ماع زلت الماهلل 32ف 2تا زن الرحكي ،المز .
كما نن عبهللا الهيًة احتالة لما ذك ما ا ا نن ر اع َ ن زط ال هلل مزتزع ال ماع زاعع اف العا يةنأ نيا ا كا ع ال زاعهلل المزتزعية الر رط ت عبهللا ال ماع لإن كان ال هلل من ع زهلل ال فط يعس عبيها نن
ر اع َ ن زط زاعع اف العا ية ل ح من هذه ال ماعاع .
زهذا ما لع عبي الماهلل -5-ف -1من تا زن الرحكي ،المز لط ل الرحكي ،ح ية رحهلليهلل ال ا زن الذيعس عبهللا هيًة الرحكي ،رط ي عبهللا مزتزع ال ماع زالماهلل 35ف 1من تزاعهلل اعز مير ا .
• نما ال م ة لب ا زن الزاعس الرط يت عبهللا احع اعاع لاحع اعاع الزاعس إر اعها ل الرحكي ،ه ال مزهلل
الذ ي هللا عبي الرحكي ،ل هلل اتلرما ،احع اعاع المرفت عبيها من ت الهيًة هلل ما يكزن حك،
الف
الرحكي ،محل ا ا تهلل هللعز ال طمن نز عهلل ،م ح ليغة اتكماع
زي ر تا زن الرحكي ،هز تا زن احع اعاع الرحكيمية ليعس عبهللا الهيًة  -ع هللما يكزن مكان ا اهلل
الرحكي ،ل مز يا  -م اعا ال زاعهلل اآلم ل هذا ال ا زن ع ها من ال ظا ،ال ا ،ع هلل رط ي ها احع اعاع
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الر ارفت اعط اف عبيها ل ارفات الرحكي ،لاعط اف منما زم اعا لب ا زن ت يمكن له ،اترفات عبهللا نن
المماً المر امع عبيها لف ة ماهلل اع نز مماً ع مية .زمن اعمز الر يمكن له ،اترفات عبيها امكان
الماهلل  21لط ل الرحكي،
الرحكي ،زلغر زعهللهلل المحكمين  )..زهذا ما ص عبي المن ع المز
اترفات عبهللا احع اعاع الر ير ين عبهللا هيًة الرحكي.. ،زلكن مو م اعا نحكا ،هذا ال ا زن لإذا ل ،يزعهلل
من هذا اترفات كان لهيًة الرحكي - ،مو م اعا نحكا ،هذا ال ا زن  -نن رارا إع اعاع الرحكي ،الر ر اها
م ام ة.
زهذا ما لع عبي الماهلل  24ن هلل ز  25مل إت نن المن ع المل اعر نن احع اعاع
لأز هلل ل هللاية هذه الماهلل ع ا امو م اعا نحكا ،هذا
ليمع من ال ظا ،ال ا ،نما المن ع المز
ال ا زن ) ز الرال يعس عبهللا اعط اف ااريا إع اعاع ت راالف نحكا ،هذا ال ا زن زكذلك ال ا زن
اع هلل الماهلل  24زتزاعهلل اعز مير ا الم هلللة الماهلل . 19
ز ل ظا ،الرحكي ،لهلل غ لة الرعا
احع اعاع ه تزاعهلل الغ لة.

الهللزلية لع الماهلل  15عبهللا نن ال زاعهلل الزاع ة الرط يت عبهللا

 المساواة بين الخصوم – الحياد – االستقاللعبهللا هيًة الرحكي ،احر ا ،حت ال هلللاع زهذا الحت هز من ال ظا ،ال ا ،زمن هذه الح زت الممازا ل بهللا الهيًة
نن ررمرو الحياهلل زاتمر م رعاه الالز ،زعبيها نن رامن الم اخ الم امس لبالز ،ل ض تتيره،
زالهلللاع ع ها زنن يكزن ذلك لبط لين زليس لها نن رحعس حت عن ط ف زر ط حت لآلا .
لالحياهلل ممألة نالية هللاابية فمية زه معمزعة من المناع رعاه نحهلل اعط اف ران عبهللا الرحكي،
نما اتمر م له ممألة مزتزعية مبمزمة له عذ اا ع اكال ا ة ز الملالو المنر كة).
زهذا ما لع عبي الماهلل  25ا يعس عبهللا هيًة الرحكي ،نن ر ام ط ل الرحكي ،عبهللا تهلل ،الممازا زنن
رهيئ لك م هما ل لا ا مركالًة زكالية ل ض تتير زالهلللاع عن ح زت ) زالماهلل  19ا..يعس عبي نن
يفلو عن نية ظ زف من نأ ها نن رني نكزكا ا حز امر مل نز حيهللر ) ز الماهلل \ \19من تزاعهلل
اعز مير ا الم هلللة زالماهلل \ \21من ال ا زن المل زالماهلل \ \25من ال ا زن اع هلل .
ونقابة المحامين الدوليين وضعت بما يسمى ((قواعد سلوك المحكمين الدوليين)) حي
قوائم:

وضعت نال

 -1ال اًمة الحم اعق ررتمن الل ز اع زال اع الر ر ف نما ،المحك ،ل مزالبة المي
حرهللا زلز ر ،احللاا ع ها منا اكأن م ت نن نعطهللا ني ل ال ماع الم زض عبي ).

الرحكي،

 -2ال اًمة ال ر اليةق زه الحاتع اعت اطز عبهللا م هللن الحياهلل زاتمر ملية حيث يعس عبهللا
المحك ،احللاا ع ها ل هلل احللاا زعهلل ،اتعر اض من ت اعط اف ت رنك عاً ا ا نما ،المحك ،ل
مزالبة المي الرحكي ،منا اكإللاا المحك ،أن ن ي م لهلل نحهلل اعط اف) .
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 -3ال اًمة الات اعق زه ررتمن مماً ت يمرزعس احللاا ع ها زإن ر ،ذلك ليكزن من اس
اتحرياط منا اكأن يكزن المحك ،زنحهلل اعط اف ي يمان ل ذاع الح ) زه ت رنك عاً ا ا نما ،المحك،
ل مزالبة المي الرحكي.،
 التمييز بين بدء اإلجراءات وبدء التحكيم• ر هللن م يان إع اعاع الرحكي ،ل اليز ،الرال لرمب ،المهللعهللا عبي االمحرك ،تهلله ) طبس الرحكي ،من
المهللع االمحرك) ،زهذا ما لع عبي الماهلل  21ا ر هللن إع اعاع الرحكي ،من اليز ،الرال الذ يرمب ،لي
المهللع عبي طبس الرحكي ،من المهللع ما ل ،يرفت ط لا الرحكي ،عبهللا غي ذلك).
ما ل ،يرفت اعط اف عبهللا را يخ آا كأن يرفت عبهللا نن ر هللن احع اعاع هلل اممة عن يزما ا من رمب،
المهللعهللا عبي طبس الرحكي ،من المهللع عبما ا ن ها مي اهلل تطو الر اهلل ،حت المهللعهللا عبي .
نما تزاعهلل اعز مير ا الم هلللة ل لع ماهللر \3ف \ 2عبهللا نن احع اعاع ر هللن ل اليز ،الذ يمرب ،لي
المهللعهللا عبي احن ا الرحكي ،زكذلك ال ا زن المل ل ص ماهللر \ \ 29عبهللا نن احع اعاع ر هللن ل
اليز ،الذ يمرب ،لي المهللعهللا عبي الطبس من المهللع .
نما ال ا زن اع هلل
الرحكي. ،

ل ص ماهللر \  \21عبهللا نن احع اعاع ر هللن من اليز ،الذ

يكرم لي رنكي هيًة

الماهلل
•نما مهلل الرحكي ،لر هللن من را يخ ا اهلل نز عبمة لهيًة الرحكي ،زهذا ما ص عبي المن ع المز
 -1-39اعبهللا هيًة الرحكي ،إلهللا الحك ،الفال ل ال ماع ام المهلل الر ارفت عبيها الط لان لإذا ل،
يزعهلل ارفات زعس نن يلهلل الحك ،ام مهلل ا )120يزما ا من را يخ ا اهلل نز عبمة لهيًة الرحكي.)،
•لكن ما اعن المر رس عبهللا لهللز حك ،الرحكي ،هلل لزاع المهلل المرفت عبيها نز المحهللهلل ال ا زن؟؟؟
نغبس اترعاهاع ل ،ر رس ال طمن عبهللا لزاع المهلل كز ي ر رمهلليهلل تم من ت اعط اف ع ه ،ل،
ي ر تزا عبي زلت الماهلل  31زكزن حاتع ال طمن محهللهلل عبهللا م ي الحل ل الماهلل  50زلزكان
المن ع ي لهلل ر ريس ال طمن عبهللا رعازم المهلل ل ص عبي ل احة.

 تطهير االجراءاتإذا زتو نن اع المي إع اعاع الرحكي ،ماالفة لما ز هلل ل ارفات الرحكي ،نز ل اعهلل من ال زاعهلل الركميبية ن
الغي آم االر ت راالف ال ظا ،ال ا )،ل هذا ال ا زن زعب ،ها نحهلل ط ل ال ماع زامرم المي ل
إع اعاع الرحكي ،زل ،ي ر ض عبيها ل المي اهلل المرفت عبي نز ل زتع م ز ع هلل اترفات عبهللا المي اهلل
ي ر هذا ر ام تم عن ح ل اتعر اض ز ت يحت ل الرممك هذه الماالفة ممر ما.
الماهلل  31ا إذا امرم نحهلل ط ل ال ماع ل إع اعاع الرحكي ،مو
زهذا ما ص عبي المن ع المز
عبم زتزع ماالفة لن ط ل ارفات الرحكي ،نز لحك ،من نحكا ،هذا ال ا زن يعزم اترفات عبهللا ماالفر
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هللزن نن ي هلل ،اعر اتا ا عبهللا هذه الماالفة ل المي اهلل المرفت عبي نز ل زتع م ز ع هلل عهلل ،اترفات
الماهلل  2زال ا زن اع هلل
اعر ذلك مزتا م عن ح ل اتعر اض) .ززالت ال ا زن المل
الماهلل  32زتزاعهلل اعز مير ا الماهلل  32ز ل ظا ،الرحكي ،لهلل غ لة الرعا الهللزلية لع الماهلل
 33الر ام عن حت اتعر اض .لكن ل حا ل ،يكن نحهلل نط اف الرحكي ،حات ا عبمة ر ،ليها
ماالفة عحهلل ن زط ارفات الرحكي ،له يف هلل ح اتعر اض عبي ل العبماع المح ة؟ ت يف هلل ح إذا
هلل ،حتز ه
نعر ض نن اع مي احع اعاع لكن إذا لهلل حك ،الرحكي ،لم يحت ل ذلك ع ل ط ح
ز هلل ،اعر ات تح اا.

 انقطاع الخصومةر طو الالزمة ل الهللعز الرحكيمية كما ل الهللعز ال تاًية زذلك إذا حهللث طا ت ير بت الالز،
نل و م المي ليها غي تا ز ل هلل ،لحة الالزمة زيمرم ا طاع الالزمة ن زتفها حرهللا مزا
الماهلل  35ا ي طو مي الالزمة نما ،هيًة
نم اس ات طاع زهذا ما ص عبي المن ع المز
لذلك ل تا زن نلز المحاكماع زير رس عبهللا ا طاعها
الرحكي ،ل اعحزا ززل ا ا لبن زط الم
ل ال ا زن المذكز ).
اآلنا الم
ا
احة نز تم ا ا لإن نن ه
عبما ا نن هذا ال طمن م ن ع لملبحة الال ،االز نة) لإذا ر ام ع ليمز االماهلل )40نلز محاكماع كما نن الال ،ت يحت ل طبس طمن احع اع زت المحكمة رني ه من
رب اع فمها.
 التفويض بالصلحإع اع ملالحة نز رمزية زهللية ين اعط اف هز إعفاع هيًة الرحكي ،من
الرفزيض اللبو ت ي
الر يهلل ا زن م ين ع هلل للبها مزتزع ال ماع زيمكن لها اتمر اهلل ل زاعهلل زا هلل ل ن تا زن ر ليها
أ ها رح ت ال هللالة زاح لاف ل ح ال ماع زيمكن لهيًة الرحكي ،المفزتة اللبو ل احة من ت
اعط اف زليس تم يا ا نن رفل ال ماع زلت تزاعهلل ال هللالة زاح لاف هللزن الر يهلل أحكا ،تا زن م ين
الماهلل 32-ا إذا ارفت ط لا
ا ال ا زن المزتزع زليس احع اً ) .زهذا ما ص عبي المن ع المز
الرحكي ،ل احة عبهللا رفزيض هيًة الرحكي ،اللبو عام لها نن رفل ال ماع عبهللا م رتهللا تزاعهلل ال هللالة
زاح لاف هللزن الر يهلل أحكا ،ال ا زن).ز لع عبي نغبس الرن ي اع.

 المحكمة التحكيمية المبتورةإن نما ،امر الة المحك ،نز امر اع عن المنا كة ل احع اعاع ل م اح مر هللمة من ال مبية الرحكيمية
لإن امر هللال محك ،عهلليهلل ت يح المنكبة عن المحك ،العهلليهلل يحراج لزتع لفه،
ز هللزن نم اس م
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الهللعز زإعاهلل عبماع المحاكمة زمماع النهزهلل لكان الح أن يرا و المحكمان اآلا ان إع اعاع
المحاكمة زيلهلل ان الحك ،الرحكيم زهذا اترعاه ر ر كما من االهيًة اعم يكية لبرحكي ،ز محكمة ل هللن
لبرحكي ،الهللزل زالم ظمة الهللزلية لبمبكية الفك ية زالمحكمة الهللاًمة لبرحكي ،ل تها احتالة لبم اكم
ل ال ال )،زرعبهللا ذلك ل ال ماع الرحكيم اعم يك احي ا عا.1629 ،
الرحكيمية الك
نما ال تاع الف م لهز ليس مو المحكمة الم رز لهز ي امر الة المحك ،زعهلل ،ر ين هللي ل رفت
إلهللا لهللز حك ،عن محكمة منكبة نك ماالف ترفات الرحكي ،إت إن اتعرهاهلل زالف الف م ناذ
يرع لألاذ م هللن المحكمة الم رز زذلك ل طو الط يت عبهللا المماطبة زالرمزيف.
لكن رنا ل هذه الحالة منكبة ل حا عهلل ،رزالت ن اع المحكمان ال اتيان عبهللا لهللز الحك ،زذلك ل
الرن ي اع الر ررطبس لهللز حك ،الرحكي ،اعكن يةق
إن المن ع المز تهلل رملهللا هذه المنكبة ع هللما ص الماهلل 41ف 2من ال ا زن ت 4 ،ل ا2002،اإذا
ل ،ركن ه اك نكن ية لإن ًيس هيًة الرحكي ،يلهلل الحك ،م ف هللاا زلت ني ).
لكن رنا منكبة نا ه إذا كان ًيس هيًة الرحكي ،هز الممر ي له ا ت هلل من ر يين محك ،هللي ي نس
الهيًة زت معا لبمي م هللن المحكمة الم رز .

 السريةإن عمبية الرحكي ،م ية زالغاية م ها الحفاظ عبهللا مم ة نط اف الرحكي ،زرأن ها ل المزت ل حا
الكنف عن هذه ال ماعاع ز الرال المن ع المز نلم ،محكمة اتمرً اف الر يزهللع لهلليها حك ،الرحكي،
هلل ،ن ه إت إذا زالت اعط اف عبهللا ذلك اطيا ا زذلك الماهلل  -44ات يعزم ن حك ،الرحكي ،نز ن
عمع م إت مزال ة ط ل الرحكي )،ز الماهلل  -3 -26-اركزن عبماع هيًة الرحكي ،م ية ما ل ،يرفت
الط لان عبهللا غي ذلك).
لكن ح ذا لز نن المن ع لل نكن مزتزع الم ية حيث ن نلم ،المحكمة هلل ،ال ن زل ،يبم،
اعط اف ذلك زنغبس الرن ي اع ناذع م هللن الم ية زم ها ال ا زن اع هلل ل الماهلل  42زال ا زن
الماهلل 44ف 2زنما ما لع عبي الماهلل 30ف 1من تزاعهلل محكمة ل هللن زعاع ليهااما ل،
المل
ا
احة عبهللا عكس ذلك لإن اعط اف ير ههللزن ك اعهلل عامة عبهللا المحالظة عبهللا م ية
يرفت اعط اف ل
عميو ت ا اع الرحكي ،المن عميو المزاهلل الم هللمة ل احع اعاع عغ اض الرحكي ،زعميو الممر هللاع
الم هللمة من الط ف اآلا ل احع اعاع) نما تزاعهلل اعز مير ا الم هلللة ل لع الماهلل
اعا
34ف 5يعزم ن ت ا الرحكي ،عب ا ا مزال ة ك اعط اف نز مرهللا كان نحهلل اعط اف مبمما ا تا ز ا ا أن
يفلو عن ذلك ال ا .

35

 حجية حكم المحكمين حعية حك ،المحكمينق ي لهلل الحعية اكرماس حك ،المحكمين تز تا ز ية عبهللا زتاًو ال ماع زنط افالرحكي ،زالمحكمين زالمحاك ،ال اهللية اعر ا اا من را يخ لهللز ه ن حعة ما لل لي من ح زت زلز ل،
يم و ليغة الر فيذ زهذه الليغة رطبس من نع ر فيذ الحك ،زليس من نع ن زر .
زلكن ه حك ،المحكمين يكرمس تزر الر فيذية هلل اكرما الهلل عة ال ط ية ن،
مزعس ت ا تتاً تط .؟؟؟

هلل إكماً ليغة الر فيذ

يكزن لحك ،المحكمين رعاه اعط اف ال ز الر فيذية لز لهللز ه عن احكماع هز إل اس حك ،المحكمين
اللفة ال ممية من نع ر فيذه.

 التحكيم متعدد األطراف وعدم كفاية شرط التحكيم لتعيين هيئة التحكيمل حا زعزهلل نمنة نط اف ل ال هلل زحل امف زعين نحهلل اعط اف محكم زطبس من ات
اعط اف ر ين محكمين ع ه ،له ا حن نما ،منكبة رنكي هيًة الرحكي.،
الحلول المقترحة:
 في التحكيم المؤسساتي :لف تزاعهلل الغ لة اعلما ية  DISالماهلل  13زل تزاعهلل محكمة ل هللنلبرحكي ،الهللزل الماهلل  2-1زل تزاعهلل غ لة الرعا الهللزلية ل ا يس الماهلل  10ي ين طالس
الرحكي ،محكم زرطبس محكمة الرحكي ،من ية اعط اف ر ين محك ،زاحهلل ع ه ،عمي ا ا زل حا
اتمر اع نز عهلل ،الرزالت ر ز ،المحكمة ر ي ع ه.،
كما نن المحاك ،المزيم ية ما ليها المحكمة الفهلل الية اعر ع
ا نن ت ماالفة لم هللن الممازا ل ر يين عهلل نط اف ل الرحكي ،لمحك ،زاحهلل عن المحك ،ليس
زكيما نز ممنما لألط اف) االة إذا كان ه اك زحهلل ل الملالو ين هاتع اتعتاع مما ي
ر ين محك ،زاحهلل ع ه. ،
 في التحكيم الحر :يقترح عدة حلول: -1ل حا ارحاهلل ملالو اعط اف ير ،الر ين أن ي م ،اعط اف إلهللا ل ي ين زي ين ك ل يت
محكما ا ع .
 -2ل حا ر ا ض الملالو يمكن اترفات عبهللا متاعفة عهللهلل المحكمين.
 -3لإذا ل ،يرف زا لير ،الطبس من ال تاع إيعاهلل ح لك تتية عبهللا حهلل ليمكن نن ي ين ال تاع
احع اعاع إلهللا عهلل رحكيماع.
كام الهيًة نز الطبس من اعط اف لل
ٍ
 نما ل حا ل حدا كدان ند ط الرحكدي ،غيد كدا ٍف كد يرديو ر دين هيًدة الرحكدي ،ل بدهللا ال تداع نن
ي بن ن ت مح لر يين هيًة الرحكي ،لبيس من نأن ال تاع نن ي حدث زيفدرش حيعداهلل حبدز هلليبدة
زليس ل مهلل ال ص الحال ل ن ط الرحكي ،المنزس يس عهلل ،الكفايدة ل بدهللا ال تداع احرد ا،
م هللن مبطان ات اهلل زت يح فم مح ا اهلل اعط اف.
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ل ال هاية هللعزا لت ز حمن لدياغة ارفدات الرحكدي ،زتد ز
إلهللا إمكا ية رحز الرحكي ،من ن اً إلهللا مر هللهلل اعط اف.

اتحريداط ع دهلل كرا دة الند ط الرحكيمد

 امتداد شرط التحكيم وانتقال شرط التحكيم ومدى انعكاسه على مبدأ استقالل شرط التحكيم امتداد شرط التحكيم :هز ا محاس ن ط الرحكي ،إلهللا ط ف نامنال :امرهللاهلل ن ط رحكي ،تامع رزتي
الر ر طهما.

إحهلل

ل ،يزتو هللاية عبهللا ارفات الرحكي.،

الن كاع الرا ة لبن كة اع ،م س الزحهلل اتترلاهللية

ا
هللاية.
انتقال شرط التحكيم :هز حبز ط ف مح الط ف الذ زتو ارفات الرحكي،منال :احزالة الحت) لالهللاًن ع هللما يحي الحت لهللاًن نا لالهللاًن العهلليهلل ي ر ابفا ا االا ا لبهللاًن
اعلب االمحي ) لالحت مح الحزالة ي ر الهللا المحا ل الحالة زاتزلاف الر كان لبهللاًن اعلب
ي ر م زلف
ز الحماية اتع اًية الر راكهلل ربك الح زت لن ط الرحكي ،الزا هلل ل ال هلل المحا
من لزام ،الح زت المرزلهلل عن ال هلل.
زمن حت المحا ل نن يرممك ن ط الرحكي ،ل مزاعهة المهللين غ ،عهلل ،رزتي

عبهللا ارفات الرحكي.،

زإن م هللن امرهللاهلل ارفات الرحكي ،زا ر ال ت ي هللحان م هللن امر م ارفات الرحكي ،نز م هللن نالية ارفات
ي ر ان من مكممر ز ممممار .
الرحكي،

 قاعدة اإلستوبلاإلستوبل :ه تاعهلل ا كبزماكمز ية ك مها اتعرهاهلل ات كبيم الم ال
الر اتض عبهللا الرل لاع اتع اًية عحهلل اعط اف ات اا اعا .

زر

حمن ال ية زعهلل ،عزام

زكذلك ز هلل هذا الم هللن ل معبة اعحكا ،ال هلللية اال نما ية) الممرمهلل نحكامها من م اهللت الن ي ة
اتمممية زذلك ل الماهلل ا )100الر لعق ا نن من م هللا ل ض ما ر ،من عهر لم ي م هللزهلل
عبي ).
زمنا ذلكق حت محام عهلل عبماع ل الهللعز الرحكيمية مزعس م هلل رزكي عا ،زل
ال طمن احرج أن زكالر ت رازل الحتز عن الرحكي ،يحراج إلهللا زكالة االة.

هللعز

ير ين ان ي هلل عبي تلهلله ز ر هلل ج لك
إن احام زاعس حمن ال ية ت يعزم نن يمرفيهلل م لاعب
عهلل ،الر اتض ل هللاً م هللن الر مف ل امر ما الحت ز ذلك يمكن اح اط مم هللا الال ،من اتمرفاهلل
من نتزال زمبزكيار زمزاتف ال ا ز ية المر اتتة لبحلز عبهللا م الو عبهللا حماس الم .
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اض نن يرذ ع لبط ن ل حك ،الرحكي ،كس ما كان تهلل نهلللهللا
زمن رط ي اع م هللن احمرز ن ت يعزم لمر ٍ
ام مي إع اعاع الرحكي ،لم يحت ل الرممك يزس رر بت ارفات الرحكي ،ارعة من نل ال هز ل
هللعز ال طمن لالماتط ت ي زهللاي هلل).
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المبح النال  :قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول األدلة في التحكيمالدولي

قواعد النقابة الدولية للمحامين
الخاصة بتقديم وقبول األدلة في التحكيم الدولي
أقرها مجلس النقابة الدولية للمحامين بقراره الصادر في  22أيار2101
القواعد

02

 )1ر ،الهللا هذه ال زاعهلل ههللف إيعاهلل إع اعاع ل ّالة زاترلاهللية زعاهلللة لر هللي ،زت ز اعهلللة ل
الرحكي ،الهللزل االة ين نط اف الرحكي ،الذين ي رمزن إلهللا ن الاع تا ز ية ماربفة .زه م هلل
لركزن مكمّبة لألحكا ،ال ا ز ية زال زاعهلل الماممية نز ال زاعهلل الاالة نز نية تزاعهلل نا رط ت
عبهللا مي
 )2يعزم عط اف الرحكي ،زلهيًاع الرحكي ،ا ّر اع هذه ال زاعهلل كبّها نز عمع م ها لرحك ،إع اعاع
الرحكي ،نز يعزم له ،رغيي ها نز اتمر ناهلل ها ع هلل زتو إع اعاره ،الاالة .زليس الههللف من
هذه ال زاعهلل الح ّهلل من الم ز ة الر لبظ زف الاالة ك تتية رحكيمية.
 )3ير ،ر هللي ،زت ز مزعس م اهللت حمن ال ية الر يعس نن يرل ف عبهللا نمامها ك ط ف زيكزن
ت زتع كا ٍ
من حت ك ط ف اتطمع عبهللا اعهلللة الر ر رمهلل عبيها اعط اف اعا
ف من ن ّ
عبمة امرماع ل حث اعهلللة نز الفل ل ن ّ زات ة نز مزتزع.

التعريفات:
ل تزاعهلل ال ا ة الهللزلية لبمحامين الاالة ر هللي ،زت ز اعهلللة ل الرحكي ،الهللزل ق
الط ف نز اعط اف الذين لعأزا إلهللا الرحكي ،زن ّ ط ف يل و مرهللاما مو هذا
"المدّعي" ر
الط ف نز اعط اف مزا اع الرهللا نز غي ه؛
ن كرا ة از ارلاتع ا ماً نز لز نز م ،نز امج نز يا اع من ن زع
"المستند" ر
مزاع كا ع ممعبة نز مهللز ة نز الر يحرفظ ها زماً إلكر ز ية نز مممزعة نز م ًية نز نيّة زماً
نا ؛
نيّة عبمة مزاع ع هللع ل نيّا ،مر ات ة ن ،ت رمرمو املها هيًة
"جلسة استماع لبح األدلة" ر
الرحكي ،إلهللا النهاهللاع مزا اع الحتز نال ّيا ا نز اتعرماع ع الهارف نز اتعرماع ع ر يّة
نز ررمبّ ،املها نهلللّة نا ؛
الرهللاز اترلاتع الم ًية نز أية ط ي ة نا
 14معبة الرحكي ،ال المية ال هللهلل الاامس عن

عا 2012 ،م نز اع هللا الحب

الح زتية ي زع.
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الر ي الكرا

"تقرير الخبير" ر
نط اف الرحكي،؛
"القواعد العامة" ر
الرحكي،؛

الذ

ي ّهلله الا ي الم يّن من ت

ال زاعهلل الماممية نز ال زاعهلل الاالة نز ن

هيًة الرحكي ،نز من ن ّ من
تزاعهلل نا

رط ّت عبهللا مي

تزاعهلل ال ا ة
" قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول األدلة" أو"القواعد" ر
الهللزلية لبمحامين الاالة ر هللي ،زت ز اعهلللة ل الرحكي ،الهللزل زر هلليمرها الر رر ،من زتع عا ؛
"الطرف" ر

ط لا ا ل الرحكي،؛

"الخبير المعين من أحد أطراف التحكيم" ر
لزتو ر ي حز مماً يح ّهللهللها هذا الط ف؛
"طلب تقديم مستندات" ر

لا ا نز ماممة م ّي ة من ت
نا ّ

نحهلل نط اف الرحكي،

طب ا ا كرا يا ا من ن ّ ط ف يطبس لي نن ي هلل ،ط لا ا نا ممر هللاع؛

الط ف نز اعط اف الذين لو المهللع هللعز رحكيمية تهلله \تهلله ،زن
"المدعى عليه" ر
ط ف يل و عن ط يت الرهللا نز غي ه مرهللاما مو هذا الط ف نز اعط اف زينم هذا الملطبو
المهللعهللا عبي الذ ي لو هللعز مر ا بة؛
"الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم" ر
حز مماً رح ّهللهللها هيًة الرحكي،؛
"إفادة شاهد" ر

لا ا نز ماممة ر ي هيًة الرحكي ،لي هلل ،لها ر ي
نا ّ

إلاهلل مكرز ة ررتمّن نهاهلل نحهلل النهزهلل؛

مادة( )0نطاق التطبيق
 )1إذا ارفت نط اف الرحكي ،عبهللا رط يت تزاعهلل ر هللي ،زت ز اعهلللة الاالة ال ا ة الهللزلية
لبمحامين نز إذا ت ّ ع هيًة الرحكي ،ذلك رحك ،هذه ال زاعهلل ر هللي ،زت ز اعهلللة مال ،ي ّرتو نن
ن ّ ص م ها ير ا ض مو ن ص تا ز مبم ،كان نط اف الرحكي ،نز هيًة رحكي ،تهلل ت ّ زا
ن ال ا زن الذ يط ت عبهللا ال تية.
ن ه ،تهلل زال زا عبهللا ال ماة
 )2إذا ا ّرفت نط اف الرحكي ،عبهللا رط يت هذه ال زاعهلل لإن ذلك ي
الما ية ل را يخ هذا اترفات مال ،رر ،احنا إلهللا غي ذلك.
 )3ل حالة الر ا ض ين ن ّ من هذه ال زاعهلل زال زاعهلل ال امة ربرم ،هيًة الرحكي ،رط يت هذه
ن ها اعمن زاعلت لرح يت الههللف من ال زاعهلل ال امة زهذه
ال زاعهلل الط ي ة الر ر
ال زاعهلل عبهللا ح ّهلل مزاع ّإت إذا ارفت نط اف الرحكي ،عبهللا غي ذلك.
 )4ل حا زعزهلل ن ّ امف حز م هللا تزاعهلل ر هللي ،زت ز اعهلللة الاالة ال ا ة ر ز ،هيًة
الرحكي ،رفمي ها حمس الغ ض م ها الط ي ة اعكن ممعمة لهللعز الرحكي ،الم ية.
 )5ل الحاتع الر ت يزعهلل ليها ن ص ل هذه ال زاعهلل نز ل ال زاعهلل ال امة حز ن ممألة
رر بّت ر هللي ،زت ز اعهلللة زل ،يرفت اعط اف عبهللا غي ربك ال زاعهلل رهللي هيًة الرحكي ،ممألة
40

ر هللي ،زت ز اعهلللة الط ي ة الر ر اها م ام ة زل ا ا لبم اهللت ال امة ل زاعهلل ر هللي ،زت ز اعهلللة
الاالة ال ا ة الهللزلية لبمحامين.
المادة( )2التشاور حول المسائل المتع ّلقة باألدلة:
 )1ر ز ،هيًة الرحكي ،الرناز مو نط اف الرحكي ،حز احع اعاع ل ات س زتع م امس
زرهللعزه ،لبرناز ليما ي ه ،ههللف اترفات عبهللا إع اعاع ل ّالة زاترلاهللية زعاهلللة لر هللي،
زت ز اعهلللة.
 )2الرناز حز المماً المر ب ة اعهلللة يمكن نن ينم طات زمهلل زكيفيّة ر هللي ،زت ز
اعهلللة ما ل ذلكق
ن -إعهللاهلل زر هللي ،إلاهللاع النهزهلل زر ا ي الا اع؛
س -اتمرماع الهللا نهاهلل ناههلل ل ايّة عبمة امرماع ل حث اعهلللة؛
ع -الن زط زاحع اعاع زالنك زالزاعس ار اع ع هلل ر هللي ،الممر هلل؛
ث -ممرز تمان الحفاظ عبهللا الم ية الزاعس رزلي ه لألهلللة ل الرحكي.،
ج -رحمين الكفاع ز اتترلاهلل ل المزا هلل زالمحالظة عبيها ليما ير بت ر هللي ،زت ز اعهلللة.
ُ )3رنعو هيًة الرحكي ،عبهللا نن ر يّن لألط اف ل نت س زتع ر اه م ام ا ا المماً الر ق
ن -ر ر ها هيًة الرحكي ،ذاع لبة ال تية زمهمّة ل ريعرها؛ ز\نز
س -تهلل يكزن ال ا الرمهيهلل ليها م ام اا.
مادة( )1المستندات:
ام الم ّهلل الر رح ّهللهللها هيًة
 )1ي هلل ،ك ط ف الهللا هيًة الرحكي ،زالهللا نط اف الرحكي ،اعا
الرحكي ،عميو الممر هللاع المرزل لهللي الر ي رمهلل عبيها ما ل ذلك المح اع زالزناًت ال ممية
زربك المراحة لبكالة امرن اع ن ّ ممر هللاع م ت زنن تهللمّها ط ف نا .
طب ا ا حلما ،نحهلل اعط اف ر هللي،
 )2يعزم ع ط ف نن ي هلل ،لهيًة الرحكي ،زإلهللا اعط اف اعا
ممر هللاع رحع يهلله زذلك ام الم ّهلل الر رحهللهللها هيًة الرحكي.،
 )3يعس نن يرتمن طبس ر هللي ،الممر هللاع ما يب ق
ن -ا)1زلفا ا لك ممر هلل مطبزس يكزن كاليا ا لر لي نز
ا)2زلفا ا مفلما كاليا ا امرتم ا ا المزتزع) زيكزن ذلك ل طات تيت زلفًة محهللهلل من
الممر هللاع الر ُي ر هلل ن ّ ها عبهللا اع عو مزعزهلل ؛ زل حالة الممر هللاع الر يُحرفظ ها
لز إلكر ز ية يعزم لبط ف م ّهلل ،الطبس نن يح ّهللهلل مبفاع م ّي ة نز ملطبحاع لب حث
ع ها نز ننااص نز نية زماً نا لب حث ع ها ط ي ة ركزن ل ّالة زاترلاهللية نز نن
رنر ط هيًة الرحكي ،ذلك.
س -ما يفيهلل زعزهلل لبة ين الممر هللاع المطبزس ر هلليمها زال تية زاهمّيرها ل ريعة ال تية .ز
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ع -ا)1ما يفيهلل نن الممر هللاع المطبزس ر هلليمها ليمع ل حزم از عههلل الط ف م هلل ،الطبس نز
رحع رل ل نز يان اعم اس الر رع ر هللي ،ربك الممر هللاع من ت الط ف م ّهلل،
الطبس ع ًا ا ك ي اا.
ا )2يا ا ا أم اس الر اض م ّهلل ،الطبس نن الممر هللاع المطبز ة ل حزم نزعههلل نز رحع
رل ف ط ف نا .
 )4ي ز ،الط ف الذ زُ ّع إلي ر هللي ،ممر هللاع ام المهلل الر رحهللهللها هيًة الرحكي ،ر هللي ،عميو
الممر هللاع المطبزس م ر هلليمها زالمزعزهلل ل حزمر نز ل عههللر نزرحع رل ل  -الر ليس ل
زإلهللا الهيًة إذا ت ع ذلك.
اعر اض عبيها -إلهللا اعط اف اعا
 )5إذا كان لبط ف الذ نلم ،ر هللي ،ممر هللاع اعر اض عبهللا ض نزك الممر هللاع المطبزس ر هلليمها
ير ين عبي يان اعر ات كرا ة لهيًة الرحكي ،زلألط اف ام المهلل الر رحهللهللها هيًة الرحكي،
عبهللا نن يمر هلل اتعر اض عبهللا نحهلل اعم اس المذكز ل الماهلل  2 6نز عبهللا عهلل ،امريفاع ن من
الن زط المحهللهلل ل الماهلل . 3 3
 )1ع هلل رمب ،من هذا اتعر اض يعزم لهيًة الرحكي ،هللعز اعط اف الم يين الهللا الرناز ليما ي ه،
لرمزير .
 )9يعزم ع ط ف نن يطبس من هيًة الرحكي ،نن رلهلل ت ا اا ل هذا اتعر اض زذلك ام
المهلل الر رحهللهللها هيًة الرحكي . ،ل هذه الحالة ر ز ،الهيًة ال ظ ل ك من طبس ر هللي،
الممر هللاع ز اتعر اض الم هلل ،الرناز مو اعط اف ز أم ع زتع ممكن  .زيعزم لهيًة الرحكي،
نن رأم الط ف الذ زع الي طبس ر هللي ،الممر هللاع ان ي هلل ،ن ممر هلل مطبزس مزعزهلل ل حزمر
نز ل عههللر نز رحع رل ل ذلك اذ ت ع هيًة الرحكي ،ل هذا النأن نن ان) المماً الر
ي غس الط ف م هلل ،الطبس ان ارها رر بت ال تية زمهمة ل ريعرها اس) ام اس اتعر اض
المذكز ل الماهلل  2 6ت ر ط ت عبهللا الحالة زاج)الن زط الم لزص عبيها ل الماهلل  3 3تهلل
امرزليع .زي غ ر هللي ،هذه الممر هللاع الهللا اعط اف اعا زالهللا هيًة الرحكي ،اذا ت ع ذلك .
 )2ل حا عهلل ،امكا ية ال ظ ل اتعر اض ات هلل اتطمع عبهللا ممر هلل ما يعزم لهيًة الرحكي– ،
عهلل ،عزام اطمعها عبهللا الممر هلل .ل هذه الحالة يعزم لهيًة
ل حاتع امرن اًية – نن ر
الرحكي ،ر يين ا ي ممر زمحايهلل يبرم ،الم ية لمطمع عبهللا هذا الممر هلل زر هللي ،ر ي عن
اتعر اض زذلك هلل الرناز مو اعط اف  .زير ين عبهللا الا ي عهلل ،اتللاا عن محرزياع
زذلك الهللا الحهلل الذ يحظهللا م هذا
الممر هلل الذ اطبو عبي لهيًة الرحكي ،زلألط اف اعا
اتعر اض رأييهلل هيًة الرحكي. ،
 )6اذا غس نحهلل اعط اف نن ير ،ر هللي ،ممر هللاع من ت ناص ما نز ماممة ليس ط لا ا ل الرحكي،
زت يمرطيو ذلك الط ف الطالس فم الحلز عبهللا هذه الممر هللاع يعزم ل نن يطبس من هيًة
الرحكي ،ارااذ نية اع اعاع تا ز ية ممك ة لبحلز عبهللا الممر هللاع المطبز ة نز نن يطبس م ها
اتذن ل ارااذ ه الاطزاع فم زذلك ام المهلل الر رحهللهللها هيًة الرحكي . ،زيعس عبهللا هذا
الط ف ر هللي ،هذا الطبس الهللا هيًة الرحكي ،زالهللا اعط اف اعا مكرز ا ا زيعس نن يرتمن الطبس
الرفالي الم ي ة ل الماهلل  3 3ل اعحزا ال ا بة لرط ي ها .زعبهللا هيًة الرحكي ،نن ر ع هذا الطبس
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زنن رراذ هذه الاطزاع نز راز الط ف م هلل ،الطبس ارااذها نز ن رأم ن ط ف آا ارااذها
.نيها ر اه م ام ا اذا تهلل ع نن ان) الممر هللاع مر ب ة ال تية زمهمة ل ريعرها اس)ر ،امريفاع
الن زط المحهللهلل ل الماهلل  3 3زاج)عهلل ،ا ط ات نيا ا من نم اس اتعر اض المذكز ل الماهلل
 2 6عبهللا هذه الحالة .
يعزم لهيًة الرحكي ،ل ن زتع ت ا رهاع الرحكي ،نن ان)رأم ن ط ف ر هللي ،ممر هللاع
)10
عههلله ترااذ نية اطزاع ر اها م ام ة لبحلز عبهللا
نز اس)رأم ن ط ف ذ تلا
ممر هللاع من ا ناص نز ماممة نز اج)رراذ هذه الاطزاع فمها  .زيعزم ع ط ف يزع
الي طبس ر هللي ،ممر هللاع ان ي ر ض عبي امر اهللاا الهللا ن من اعم اس المذكز ل الماهلل 2 6
.زل هذه الحاتع رط ت المزاهلل من  4 3الهللا  2 3ما ير امس زيرمع ،مو ك حالة .
يعزم عط اف الرحكي ،ام المهلل الر رحهللهللها هيًة الرحكي ،نن ي هللمزا الهللا هيًة
)11
نية ممر هللاع اتالية مي رمهللزن عبيها نز ي ر هللزن ن ها نل حع
الرحكي ،زالهللا اعط اف اعا
ذاع لبة ال تية زمهمة ل ريعرها ر ري ا غبهللا المماً الر نني ع ل الممر هللاع نز الاهللاع النهزهلل
نز ر ا ي الا اع از غي ذلك مما تهللم نط ف الرحكي. ،
يعس م اعا اآلر ق ان) يعس نن
ل ما ير بت الممر هللاع الم هللمة ممن حيث النك
)12
ررطا ت مخ الممر هللاع مو اعل زنن ي هلل ،اعل الهللا الم اي ة إذا ما طب ع هيًة الرحكي ،ذلك .
اس)يعس نن ر هلل ،الممر هللاع الر يحرفظ ها ن ط ف لز إلكر ز ية نك ممً ،نز اترلاهلل
حيث يمرطيو من يمربمها امراهللامها نك م ز إت إذا ارفت اعط اف عبهللا غي ذلك نز إذا
ت ع هيًة الرحكي ،غي ذلك ل حالة عهلل ،زعزهلل هذا اترفات.
اج)ت يبم ،ن ط ف ر هللي ،مخ مر هللهلل من الممر هللاع االة المرنا هة م ها إت إذا ت ع هيًة
الرحكي ،غي ذلك.
اهلل)ر هلل ،ر عمة الممر هللاع مو نلز الممر هللاع زرميم ع ها مو رحهلليهلل البغة اعلبية .
تمان الحفاظ عبهللا م ية نية ممر هللاع ر هلل،
ير ين عبهللا هيًة الرحكي ،زاعط اف اعا
)13
من اعط اف نز الغي ليما عهللا ربك المراحة لبكالة زيعس نن رمراهلل ،ل ط ل ما ياص ال تية
الرحكيمية  .زيمرن هللا من رط يت هذا الن ط الحاتع الر يبم ،ليها احللاا نز حماية حت تا ز
نز الم ز اعه نز ر فيذ نز ا لط ن عبهللا حك ،هيًة رحكي ،ل إع اعاع تا ز ية مرزال ة مو م هللن
حمن ال ية نما ،محكمة را ة لزتية نز مبطة تتاًية نا  .زيعزم لهيًة الرحكي ،إلهللا ت ا اع
ل
لرحهلليهلل ن زط الحفاظ عبهللا الم ية .زت يا هذا الن ط عميو الرماماع الم ية اعا
الرحكي. ،
إذا كان الرحكي ،م مما ا إلهللا مماً نز م اح م فلبة امن اتارلاص نز ال ا اع
)14
الرمهيهللية نز الممازلية نز الر زيتاع )يعزم لهيًة الرحكي ،هلل الرناز مو اعط اف عهللزلة ر هللي،
الممر هللاع زطب اع ر هللي ،ممر هللاع نك م فل لك ممألة نز م حبة .
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مادة ( )4الشهود :
ا)1يعس عبهللا ك ط ف من نط اف الرحكي ،ام المهلل الر رحهللهللها هيًة الرحكي ،رحهلليهلل النهزهلل
الذين مي رمهلل عبهللا نهاهللره ،زمزتزع هذه النهاهلل .
ا) 2يعزم ع ناص ر هللي ،نهلللة كناههلل ما ل ذلك ن ط ف من نط اف الرحكي ،از ن من
مزظفي نز ممراهللمي از ن ممن آا ل .
ا)3ت مأاذ عبهللا ن ط ف نز نحهلل مزظفي نز ممراهللمي نز ممرنا ي ال ا ز يين نز ممنبي م ا بة
نهزهلله نز نهزهلله المحرمبين زم اتنة نهاهللره ،الم رظ .
ام مهلل محهللهلل
ا ) 4يعزم لهيًة الرحكي ،نن رأم ك ط ف نن ي هلل ،لها زلألط اف اعا
إلاهللاع النهزهلل الذين مي رمهلل عبهللا نهاهللره ،امرن اع النهزهلل المطبز ة نهاهللره ،مزعس الماهلل 6 4
از  10 4زإذا كا ع عبماع اتمرماع ل حث اعهلللة م ممة إلهللا مماً نز م اح م فلبة ا من
اتارلاص نز ال ا اع الرمهيهللية نز الممازلية از الر زيتاع ) زيعزم لهيًة الرحكي ،نز
لألط اف اترفات ليما ي ه ،عهللزلة ر هللي ،إلاهللاع النهزهلل ك م فل لك ممألة نز م حبة .
ا )5يعس نن ررتمن إلاهلل ك ناههلل ما يب ق
ن -ام ،الناههلل الكام زع زا مفلما ز يا ا ا ل متر الحالية زالما ة اإن زعهللع) أ من اعط اف
ززلفا ا لرعا زن الر زماهمر زن زع من الرهلل يس يكزن تهلل رب اه زا ار إذا كان من هذا
الزلف ل عمتة ال ماع نز محرزياع احلاهلل
س-زلفا ا كامما لبزتاًو زملهلل م بزماع الناههلل حزلها ما يكف عن ركزن هللليب ل المزتزع
مح ال ماع زي غ ر هللي ،الممر هللاع الر ي رمهلل عبيها الناههلل زالر ل ،ر هلل ،من ت
ج -يان البغة الر نعهللع احلاهلل اعلبية لبناههلل ها زالبغة الر يرزتو الناههلل امراهللامها ع هلل
احهللتع نهاهللر ل عبماع اتمرماع ل حث اعهلللة
هلل-إن ارا ا للهللت إلاهلل الناههلل
ا) 1إذا تهللمع إلاهللاع النهزهلل يعزم ع ط ف ام المهلل الر ر ها هيًة الرحكيمان ي هلل ،لهيًة
إلاهللاع م هلللة از إتالية ما ل ذلك إلاهللاع من ننااص ل ،يم ت
الرحكي ،زلألط اف اعا
رحهلليهلله ،كنهزهلل طالما نن هذه الر هلليمع نز احتالاع رعيس ل ط عبهللا مماً زا هلل ل إلاهللاع
اع نز غي ذلك مما ل ،ي هلل ،من ت .
نهزهلل لط ف آا نز ر ا ي
ا )9إذا ععم ن ناههلل مطبزس حتز ه مزعس الماهلل  1 2عن المنز لبنهاهلل ل إحهلل عبماع
ربرفع هيًة الرحكي ،عن ن إلاهلل من هذا الناههلل رر بت
ات مرماع ل حث اعهلللة هللزن م س تا ز
هذه العبمة إت إذا ت ع غي ذلك ل حاتع امرن اًية .
ا)2إذا ل ،يكن ه اك طبس منز ع ناههلل مزعس الماهلل  1 2لبن ي ر ن من اعط اف اعا
ن تهلل زالت عبهللا لحة متمزن إلاهلل الناههلل .
يعزم
ا) 6إذا ناع احهلل الط اف امرلهللا هلللي من ناص ي لض الحتز طزاعية ع هلل طب
لبط ف الطالس ام المهلل الر ر ها هيًة الرحكي ،نن يطبس م ها ارااذ الاطزاع ال ا ز ية
الممك ة لبحلز عبهللا نهاهلل ذلك الناص نز طبس اتذن من هيًة الرحكي ،ليراذ هذه الاطزاع
فم .ل حا ر هللي ،طبس إلهللا هيًة الرحكي ،يعس عبهللا الط ف رحهلليهلل الناههلل الم لزهلل زالمزاتيو
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المطبزس من الناههلل اتهللتع نهاهللر نأ ها زنن ي ين لبة هذه المزاتيو ال تية زنهميرها
ل ريعرها  .زر ع هيًة الرحكي ،ل هذا الطبس زرراذ هذه الاطزاع نز راز الط ف م هلل ،الطبس
ارااذها نز رأم ن ط ف آا ارااذها نيها ر اه م ام ا ا إذا تهلل ع نن نهاهلل هذا الناههلل لها عمتة
ال تية زمهمة ل ريعرها .
ا) 10يعزم لهيًة الرحكي ،ل ن زتع ت ا رهاع الرحكي ،نن رأم ن ط ف نن ي م عبهللا نز نن
ي ذ تلا عههلله لي م عبهللا منز ن ناص رطب الهيًة ل إحهلل عبماع اتمرماع ل حث
اعهلللة  ،ل ذلك ن ناص ل ،ر هلل ،نهاهللر هلل زيعزم لبط ف الذ يزع إلي هذا الطبس
اتعر اض ع من اعم اس المذكز ل الماهلل . 2 6
مادة ()5الخبراء المعينون من قبل أطراف التحكيم :
 )1يعزم ع ط ف من نط اف الرحكي ،اتعرماهلل عبهللا الا ي الم ين من ت ب كزميبة ان اع ل
مماً م ي ة زام المهلل الر رحهللهللها هيًة الرحكي ،ان)يعس عبهللا ك ط ف رحهلليهلل الا ي الذ
ي ي زي ز اتعرماهلل عبهللا نهاهللر زمزتزع هذه النهاهلل زاس)يعس عبهللا ذلك الا ي ر هللي،
ر ي ه.
 )2يعس نن يرتمن ر ي الا ي ق
ان) ام ،الا ي الكام زع زا مفلما ز يا ا ا ل متر الحالية زالما ة اإن زعهللع) أ من
اعط اف زممرنا يه ،ال ا ز يين زهيًة الرحكي ،ززلفا ا لرعا زن الر زماهمر زن زع من
الرهلل يس يكزن تهلل رب اه زا ار
اس)زلفا ا لبرزعيهاع الر تا ،مزع ها ر هللي ،آ اعه زامر راعار
اج)إت ا اا حياهلله زامر ملير عن اعط اف زممرنا يه ،ال ا ز يين زهيًة الرحكي،
اهلل) يا ا ا الزتاًو الر ي عبيها آ اعه زامر راعار
اهـ)آ اعه زامر راعار كا ي ما ل ذلك زلف اعماليس زاعهلللة ز الم بزماع الر امراهللمها ل
الزلز إلهللا امر راعار  .ي غ ر هلل ،الممر هللاع الر ي رمهلل عبيها الا ي زالر ل ،ر هلل ،من ت .
از)إذا ر ع ،ر ي الا ي يعس يان البغة اعلبية الر نعهلل ها زالبغة الر يرزتو الا ي
امراهللامها ع هلل احهللتع نهاهللر ل عبمة اتمرماع ل حث اعهلللة
ام)رأكيهلل لهللت اعر اهلله ل اآل اع الزا هلل ل الر ي
اا)رزتيو الا ي مو را يخ زمكان الرزتيو
اط)إذا ر ،الرزتيو عبهللا ر ي الا ي من نكن من ناص يعس نن ي مس ك عمع للاح .
 )3إذا تهللمع ر ا ي الا اع يعزم ع ّ ط ف ام الم ّهلل الر رح ّهللهللها هيًة الرحكي ،نن ي هلل ،لها
زلألط اف اعا ر ا ي م ّهلللة نز إتالية ما ل ذلك ن ّ ر ي نز يان من ننااص ل ،يم ت
رحهلليهلله ،كا اع م ّي ين من نط اف الرحكي ،طالما ننّ هذه الر هلليمع نز احتالاع رعيس ل ط
عبهللا مماً زا هلل ل إلاهللاع نهزهلل ط ف نا نز ر ا ي ا اع نز غي ذلك مما لُ ،ي ّهلل ،من ت .
 )4يعزم لهيًة الرحكي ،زلت ر هللي ها أن رلهلل ت ا ها أن ي ز ،الا اع الذين مي هللمزن از
الذين تهللمزا ر ا ي ه ،حز فس المماً نز مماً مر ب ة ها اتعرماع زالرناز حز هذه
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ررتم ها

المماً زل هذا اتعرماع يحاز الا اع الزلز إلهللا ارفات حز المماً الر
ر ا ي ه ،زيكر زن المماً المرفت عبيها ز اط الامف زنم اس ذلك.
 ) 5إذا ععم نحهلل الا اع الم ي ين من نحهلل نط اف الرحكي ،المطبزس منزل مزعس الماهلل  1 2ل
إحهلل عبماع اتمرماع ل حث اعهلللة عن الحتز لبنهاهلل هللزن م س تا ز ربرفع هيًة الرحكي،
عن ن ر ي م هلل ،من هذا الا ي ير بت هذه العبمة إت إذا ت ع هيًة الرحكي ،غي ذلك ل
حاتع امرن اًية.
 )1إذا ل ،يطبس منز نحهلل الا اع مزعس الماهلل  1 2لبن ي ر نن ن من اعط اف الا تهلل
زالت عبهللا لحة متمزن ر ي هذا الا ي .
مادة( )1الخبراء المعينون من قبل هيئة التحكيم:
 )1يعزم لهيًة الرحكي ،هلل الرناز مو اعط اف ر ين ا ي نز نكن من الا اع الممر بين
لي هللمزا ر ا ي ل مماً م ي ة رحهللهللها الهيًة زر ز ،هيًة الرحكي ،زتو ن زط زني ة الا
هلل الرناز مو نط اف الرحكي ،كما زر ز ،هيًة الرحكي ،إ ما ماة من الن زط ال هاًية
لألط اف.
 )2ي هلل ،الا ي الم ين من هيًة الرحكي ،ت ت ز الر يين إلهللا هيًة الرحكي ،زإلهللا نط اف الرحكي،
زلفا ا لماهمر زإت ا اا الحياهلل عن اعط اف زممرنا يه ،ال ا ز يين زهيًة الرحكي ،زي ز،
اعط اف ام المهلل الر رحهللهللها هيًة الرحكي ،إ مغ هيًة الرحكي ،إذا كا ع لهلليه ،اعر اتاع
هيًة الرحكي ،م ي ا ا إذا كا ع مر ن من ربك
حز ماهمع نز امر ملية الا ي زر
اتعر اتاع ز هلل ر يين الا ي ت يعزم ع ط ف اتعر اض عبهللا ماهمع الا ي نز
حياهلله إت غذا كان اتعر اض تاًما ا عبهللا ام اس نل و ذلك الط ف عبهللا عب ،ها هلل نن ر،
هيًة الرحكي ،م ي ا ا احع اع الذ مرراذه إن زعهلل.
الر يين .زر
 )3مو م اعا الماهلل  2 6يعزم لبا ي الم ين من هيًة الرحكي ،نن يطبس من ن ط ف ر هللي ،ن
م بزماع نز اتراحة ل الزلز إلهللا ن ممر هللاع نز تاًو نز عي اع نز ممربكاع نز نتع نز
ن ظمة نز عمبياع نز مزاتو لم اي رها مرهللا كا ع مر ب ة ال تية ز مهمة ل ريعرها .زركزن مبطة
الا ي لطبس هذه الم بزماع نز الزلز إليها كما لز كا ع مبطة هيًة الرحكي ،زيحت
لألط اف زممنبيه ،رمب ،هذه الم بزماع زحتز الم اي ة زل حا زعزهلل ن امف ين
الا ي الم ين من ت هيًة الرحكي ،زن ط ف حز لبة ن طبس الهللعز نز مهلل نهمير
رفل هيًة الرحكي ،ل هذا الامف عبهللا ال حز الم ين ل المزاهلل من  5 3إلهللا  2 3زل حا
عهلل ،ر فيذ احهلل اعط اف طبس نز ت ا م ط لهيًة الرحكي .،يمع الا ي الم ين من ت هيًة
الرحكي ،ذلك ل ر ي ه زيلف رأني ه عبهللا ال ا الااص الممألة الم ي ة.
 )4ي لو الا ي الم ين من هيًة الرحكي ،ر ي اا كرا يا ا إليها ل ر ي ا يعس نن يرتمن
الر ي مايب ق
زن الر زماهمر زن ّ زع من
ان) نم ،الا ي الكام زع زا مفلما ززلفا ا لرعا
الرهلل يس يكزن تهلل رب اه زا ار .
41

عبيها آ اعه زامر راعار كا ي ما ل ذلك زلف الزماً
اس) يا ا ا الزتاًو الر ي
زاعهلللة زالم بزماع الممراهللمة ل الزلز إلهللا هذه اتمر راعاع زير يّن ر هللي،
الممر هللاع الر ي رمهلل عبيها الا ي الم ين من هيًة الرحكي ،زالر ل ،ر هلل ،هلل.
اع) إذا ر ع ،ر ي الا ي ير ين يان البغة اعلبية الر نع ّهلل ها الر ي زالبغة الر يرزتو
نن يمراهللمها الا ي الم ين من هيًة الرحكي ،ع هلل اتهللتع نهاهللر ل عبمة اتمرماع
ل حث اتهلللة.
اث) رأكيهلل لهللت اعر اهلله ل اآل اع الزا هلل ل الر ي .
اج) رزتيو الا ي زرا يخ زمكان الرزتيو زاذا ر ،رزتيو ر ي الا ي من اكن من ناص
يعس نن ُي مس ك عمع للاح .
 )5ر ز ،هيًة الرحكي ،إ ما ماة من ر ي الا ي إلهللا اعط اف يعزم عط اف الرحكي ،نن
ي حنزا ل ن م بزماع نز ي اي زا ن ممر هللاع نز تاًو نز عي اع نز ممربكاع نز نتع نز
ن ظمة نز عمبياع نز مزاتو تا ،الا ي الم ين من الهيًة م اي رها احتالة ع م اممع ين
الهيًة زالا ي الم ين من ت بها زيكزن ع ط ف ام المهلل الر ر ها هيًة الرحكي،
ل لة ال هلل عبهللا ر ي الا ي طبس ي هللم هذا الط ف نز عن ط يت إلاهلل ناههلل نز ر ي
يزهللع ا ي م ين من نحهلل نط اف الرحكي ،زر ز ،هيًة الرحكي ،إ ما الطبس نز إتاهلل الناههلل
نز ر ي الا ي إلهللا الا ي الم ين من هيًة الرحكي ،زإلهللا اعط اف اعا .
 )1ا اع عبهللا طبس نحهلل اعط اف نز هيًة الرحكي ،يحت الا ي الم ين من هيًة الرحكي ،عبمة
امرماع ل حث اعهلللة زيعزم لهيًة الرحكي ،امرعزاس هذا الا ي زيعزم امرعزا من ت
اعط اف نز من ت ن ا ي م ين من ت نحهلل نط اف الرحكي ،حز مماً منا ل
الر ي الذ نزهللع نز ل طب اع اعط اف نز ل إلاهلل النهزهلل نز ل الر ا ي الر نعهللها
الا اع الم ي زن من ت اعط اف مزعس الماهلل .5 1
 )9ير ،ر يي ،ن ر ي نع ّهلله ا ي م ين من هيًة الرحكي ،زامر راعار من هيًة الرحكي ،فمها مو
ناذ ك ظ زف ال تية اتعر ا .
 )2رنك نر اس زملا يف الا ي الم ين من هيًة الرحكي ،الر رحهللهلل الهيًة كيفية رزلي ها عم اع
من ركاليف الرحكي.،
مادة ( )1المعاينة:
مو م اعا الماهلل  2 6يعزم لهيًة الرحكي ،ا اع عبهللا طبس نحهلل اعط اف نز من رب اع فمها نن
ر اين نز رطبس من الا ي الم ين من ت بها نز من الا ي الم ين من نحهلل اعط اف م اي ة ن
ممر هللاع نز تاًو نز عي اع نز ممربكاع نز نتع نز ن ظمة نز عمبياع نز مزاتو حمس ما ر اه
م ام ا ا زرحهللهلل هيًة الرحكي ،الرناز مو اعط اف مزعهلل زر ري اع الم اي ة زيحت لألط اف
زممنبيه ،حتز هذه الم اي ة.
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 )1ي ز ،ك ط ف ام المهلل الر رحهللهللها هيًة الرحكي ،إ مغ هيًة الرحكي ،زاعط اف اعا
النهزهلل الذين ي غس ل منزله . ،زعبهللا ك ناههلل ازينم هذا الر ي عغ اض ه الماهلل
النهزهلل زن ا اع)المنز لإلهللتع النهاهلل ل عبماع اتمرماع ل حث اعهلللة إذا طبس ن من
نط اف الرحكي ،نز هيًة الرحكي ،منزل زذلك مو م اعا الماهلل  2 2زعبهللا ك ناههلل المنز
ناليا ا إت إذا ممحع هيًة الرحكي ،امراهللا ،ر ية الرهللاز اترلاتع الم ًية نز رك زلزعيا
منا هة ل ما ير بت ناههلل م ين .
 )2يكزن لهيًة الرحكي ،ل عميو اعزتاع الرحك ،الكام ل عبماع اتمرماع ل حث اعهلللة .
زيعزم لها ر ييهلل نز امر اهلل ن ماا نز عزاس نز منز ن ناههلل إذا نع نن نيا ا م ها غي ذ
لبة الهللعز نز غي مه ،نز يميهلل من ال اع غي ر ي نز يكزن مك اا نز يمكن اتعر اض
عبي عحهلل اعم اس المذكز ل الماهلل .2 6زت يعزم نن رزع اعمًبة لناههلل لهلل إهللتً
نهاهلل م ان نز انًة عن امرعاس ليغة رمرهلل ع الهللا إعا ة م ي ة مطبز ة نك غي
م ز .
 )3ل ما ير بت النهاهلل النفزية ل ن عبمة امرماع ل حث اعهلللة ي اعهللا اآلر ق
ان) ي هللن المهللع عاهلل ا ر هللي ،نهاهلل نهزهلله ن ،ير المهللعهللا عبي .
هلل احهللتع النهاهلل يعزم ع ط ف من نط اف الرحكي ،م اتنة هذا الناههلل
اس )
الكيفية الر ر ها هيًة الرحكي . ،زر طهللا الف لة لبط ف الذ تهلل ،نهزهلله نزتا لرزعي
نمًبة إتالية حز المماً المنا ل م اتنة اعط اف اعا .
هلل ذلك ي هللن المهللع عاهلل ر هللي ،نهاهلل الا اع الذين عي ه ،زيبي المهللعهللا عبي
اع )
زر طهللا الف لة لبط ف الذ تهلل ،ا ي ه نزتا لرزعي نمًبة إتالية حز المماً المنا
ل م اتنة اعط اف اعا .
يعزم لهيًة الرحكي ،م اتنة الا ي الم ين من هيًة الرحكي ،زيعزم نن رر ،م اتنر
اث )
من اعط اف نز من الا ي الم ين من نحهلل اعط اف حز مماً منا ر ي الا ي
الم ين من ت هيًة الرحكي ،نز ل طب اع اعط اف نز ر ا ي الا اع الذين عي ه ،نط اف
الرحكي. ،
إذا كان الرحكي ،م مما ا إلهللا مماً نز م اح م فلبة امن اتارلاص ز ال ا اع
اج )
الرمهيهللية زالممازلية زالر زيتاع )يعزم لألط اف اترفات عبهللا عهللزلة عمبية احهللتع
هيًة الرحكي ،ذلك .
النهاهلل نك م فل لك ممألة نز م حبة نز يعزم نن ر
يعزم لهيًة الرحكي ،ا اع عبهللا طبس نحهلل نط اف الرحكي ،نز من رب اع فمها رغيي
اا )
ر ريس هذه احع اعاع ما ل لك ر ريس اتهللتع النهاهلل امر اهللا إلهللا مماً محهللهلل نز
ط ي ة يمكن ها م اتنة النهزهلل ل الزتع فم زل مزاعهة ته ،تا ا ااعرماع
النهزهلل )
يعزم لهيًة الرحكي ،رزعي نمًبة إلهللا النهزهلل ل ا زتع .
اخ )
)4يعس عبهللا الناههلل الذ يهللل نهاهلل نن ياكهلل نزتا ز الط ي ة الر ر اها هيًة الرحكي ،م ام ة ن مبرم،
ز الح ي ة نز ل حالة الناههلل الا ي لهللت اعر اهلله ل اآل اع الر مر هلل ل عبماع اتمرماع ل حث
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الهلللة زإذا كان الناههلل تهلل تهلل ،إلاهلل ناههلل نز ر ي ا ي ي غ عبي رأكيهلل ذلك زيعزم لألط اف اترفات
عبهللا نن إلاهلل الناههلل نز ر ي الا ي يلبو نن يكزن نهاهلل م ان لهذا الناههلل نز يعزم لهيًة الرحكي ،نن
ذلك.
ر
)5مو م اعا الماهلل  2 6يعزم لهيًة الرحكي ،نن رطبس من ن ناص نن ي ّهلل ،هللليما نفزيا ا نز مكرز ا ا
حز ن ممألة ر ن ها ذاع لبة ال تية نز مهما ا ل ريعرها زن ناص رمرهللعي زر اتن هيًة الرحكي،
يعزم نن ي ز ،اعط اف م اتنر نيتاا.
مادة ( )2قبول وتقييم األدلة:
هيًة الرحكي ،ت ز اعهلللة زمهلل لبرها الهللعز زنهميرها زرأني ها ليها
 )1ر
 )2لهيًة الرحكي ،نن رمر هلل من اعهلللة ا اع عبهللا ن طبس من نط اف الهللعز نز من رب اع فمها ن
ممر هلل نز يان نز إلاهلل نفزية نز م اي ة ع من األسباب التاليةق
ان) إن كا ع عمترها ال تية غي كالية نز كا ع غي ذاع نهمية ل ريعرها
اس) زعزهلل ما و نز تما ة تا ز ية مزعس ال زاعهلل ال ا ز ية نز اعامتية الر ر هيًة الرحكي ،ن ها
ر ط ت عبهللا الحالة
اع) نن يمن ر هللي ،اعهلللة المطبز ة ع ًا ا غي م
اث) ر يّن ننّ ممر هللاا لُ هلل نز نُربف زإن كان تهلل ن ُ م من ت عبهللا اع عو
اج) زعزهلل نم اس رعا ية نز ل ية ر هيًة الرحكي ،ن ها رمرهللع الحفاظ عبهللا م يّرها.
اا) زعزهلل نم اس ر عو إلهللا حمامّية ميامية نز ماممية االةا ما ل ذلك اعهلللة المل ّ فة عبهللا
ن ها م ية من ت حكزمة ما نز ماممة عالمية عامة) ر هيًة الرحكي ،ن يعس م اعارها نز
اعر ا اع لغ ض اتترلاهلل احع اعاع نز الر امس نز ال هلل نز ات لاف ين اعط اف الر
ر هيًة الرحكي ،ن يعس م اعارها.
 )3ع هلل ال ظ ل مماً الما و نز التما ة ال ا ز ية مزعس الماهلل 2 6اس)زل الحهللزهلل الر رعيمها
الهيًة ن ها ر ط ت عبهللا الحالة يعزم لهيًة
ن تزاعهلل تا ز ية آم نز ن تزاعهلل نامتية زر
الرحكي ،نن رأاذ ل اتعر ا ما يب ق
ان) ت ز تمان م ية ن ّ ممر هلل نز يان نز إلاهلل نز نهاهلل تُهللمع نن اع نز م س ر هللي ،نز
الحلز عبهللا امرنا تا ز ية نز م س مفازتاع لبرمزية.
اس) رزت اع اعط اف زممرنا يه ،ع هلل ظهز الما و نز التما ة ال ا ز ية.
اع) ن ّ ر ام ممكن عن ن ّ ما و نز تما ة تا ز ية عن ط يت الر ات نز الكنف المم ت نز
المزال ة عبهللا امراهللا ،مم هلل نز إلاهلل نز نهاهلل نز ن ل هذا النأن نز غي ذلك
ا
االة إذا كا زا اات ين ل ظ،
زت ز الحفاظ عبهللا ال هللالة زالممازا ين اعط اف
تا ز ية نز نامتياع ماربفة.
اث) يعزم لهيًة الرحكي ،ع هللما ر ذلك ارااذ الر ري اع المممة لبمماا ر هللي ،نز هلل امة اعهلللة
ن ط رزلي الحماية المطبز ة لبم ية.
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اج )

اا )

اخ )

إذا لن ن من نط اف الرحكي ،هللزن م س م ز ل إ ام ن ممر هلل مطبزس إ امه
مزعس طبس كان تهلل تهلل ،لر هللي ،ممر هللاع من الط ف اعا زل ،ي ر ض عبي ل المهلل
المحهللهلل لذلك نز لن ل ر هللي ،ن ممر هلل نلممر هيًة الرحكي ،ل ر هلليم يعزم لهيًة
الرحكي ،نن رمر رج نن هذا الممر هلل ير ا ض مو ملالو هذا الط ف.
إذا لن ن من نط اف الرحكي ،هللزن م س م ز ل ر هللي ،ن نهلللة نا رر بت الهللعز
ما ل ذلك نهاهلل النهزهلل يكزن تهلل طب ها نحهلل اعط اف زل ،ي ر ض عبيها الط ف المز ّع
إلي الطبس ام المهلل المحهللهلل نز لن ل ر هللي ،ن نهلللة نلممر هيًة الرحكي ،ل ر هلليمها ما
ل ذلك نهاهلل النهزهلل يعزم لهيًة الرحكي ،نن رمر رج نن هذا الممر هلل ير ا ض مو ملالو
هذا الط ف.
إذا ت ع هيًة الرحكي ،نن ط لا ا ل ،يرل ف حمن ية ل ر هللي ،زت ز اعهلللة يعزم لهيًة
الرحكي ،نن رأاذ ذلك ل اتعر ا ع هلل رعمًة ركاليف الرحكي ،الر ميرحمبها اعط اف ما
ل ذلك الركاليف ال اعمة عن ر هللي ،زت ز اعهلللة نز المر ب ة ها احتالة عية إع اعاع
نُا ز هللع ل هذه ال زاعهلل.
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الفصل الناني
اتفاق التحكيم

 المبح األول :اتفاق التحكيم (تعريفه -أركانه  -عناصره) المطلب األول :تعريف اتفاق التحكيم :ي ِّ ف ال ا زن المدز ارفدات الرحكدي ،أ د اارفدات ط لد ال دماععبهللا البعزع لبرحكي ،لبفل ل ك نز ض الم امعاع الرد ندأع نز يمكدن نن ر ندا ي همدا ندان عمتدة
تا ز ية م ي ة ع هللية كا ع نز غي ع هلليةا ا الماهلل  1من ال ا زن  4ل ا. ) 2002 ،
زيأاذ اترفات عبهللا الرحكي ،إحهلل نمث لز ق
 ن ط الرحكي. ، زمنا ط الرحكي. ، زاححالة إلهللا زني ة نا ررتمن ن ط رحكي. ،زن ط الرحكي ،هز ارفات ين ط لين نز نكن عبهللا إحالة مدا تدهلل ي ندأ ي همدا مدن دماع ندأن عمتدة تا ز يدة
م ي ة ليفل لي زامطة الرحكي ،زي هلل هذا الن ط ل فس ال هلل اعلب زتهلل ي هلل اترفات عبهللا الرحكدي،
ل زني ة ممر بة زهذه الزني ة تهلل رمر هلل إلهللا ن ط رحكي ،زا هلل ل ع هلل نز تهلل ر ندا دهلل إ د ا ،ال دهلل نز دهلل
تيا ،ال ماع زلز ل ،يكن ل ال هلل ن ط رحكيم زيمكن نن يكزن إ ا ،هذه الزني ة انًا ا عدن دماع ر اتدهلل
نز غي ر اتهلل زرممهللا هذه الزني ة منا طة الرحكي ،زتهلل ي هلل اترفات عبهللا الرحكي ،عبهللا لدز إحالدة إلدهللا
زني ة نا ررتمن ن ط رحكي . ،زيحهللث ذلك عاهلل ل ع زهلل النحن المدفن نز الطداً اع كدأن يرتدمن
ع هلل إيعا مفي ة ن ط رحكي . ،ن ،ير ،إ ا ،ع دهلل ندحن حد زردر ،اححالدة ليد عبدهللا زني دة إيعدا المدفي ة
إحالة زاتحة ل اعر ا ن ط الرحكي ،الزا هلل ليها عمعا من ال هلل إذا ي هلل ارفات الرحكدي ،لد نمندة نندكا
ًيمية ه ق
 -2ت نزع ال ماعق زيممهللا اان ط رحكي ))،يمكن اترفات عبهللا الرحكي ،ع هلل الر اتهلل ن ع هلل إ ا،
ع هلل م ين يمكن رتمي ن ط نز اا هلل)) رحكي ،نز نن يكزن هذا اترفات زني ة ممر بة عن ال هلل
زل كم الحالرين يمكن نن يرتمن ن ط الرحكي ،ض نز ك ال ماعاع الر تهلل ر نأ ممر ما عن
هذا ال هلل مبحزظة _ ي غ لألط اف نن ي ظ زا ل إتالة ما يب ق
 مبطة الر يين ه هز  ....اام ،الماممة نز الناص)؛ عهللهلل المح َّكمين  ....ازاحهلل نز نمنة)؛ مكان الرحكي ،ل  .....االمهللي ة زال بهلل)؛51

 البغة الر م ُرمراهلل ،ل إع اعاع الرحكي ،ه .... -2ع هلل تيا ،ال ماعق زيممهللا اامنا طة رحكي ))،ير ،اترفات عبهللا الرحكي ،حرهللا لز كان ال ماع م زتا ا
عبهللا ال تاع حيث امر اتعرهاهلل اعبهللا ن كزن ر ،اترفات عبهللا الرحكي ،نن اع ال ظ الهللعز نما،
هلل الهللعز ل هلل ،اتارلاص لزتزع اترفات عبهللا الرحكي )20،ز ل هذه الحالة يزتف
ال تاع
ال تاع الهللعز ز يحيبها إلهللا الرحكي ،نز كان ال ماع غي م زض عبهللا ال تاع لف هذه الحالة يعس
نن ررتمن المنا طة المماً الر ينمبها الرحكي ،ن المماً المر امع عبيها الرفلي زإت كان اترفات
اطما.
 -3إحالة ل حا زعزهلل هلل تمن ع هلل ي ّحي ك ماع ي نأ عن هذا ال هلل إلهللا زني ة نا
رحكي ،منما اع هلل آا ي هما) نز عحكا ،ع هلل مزذع نز ارفاتية هللزلية.

ررتمن ن ط

 المطلب الناني :أركان اتفاق التحكيم زارفات الرحكي ،هز ع هلل ليعس رزال ن كا النمنةقن -الرضا :من ام رمت اح اهللرين ل إ ا ،اترفات لبعزع لبرحكي ،لح الاملاع الر
ر نأ ي هما ل الممر .

نأع نز تهلل

س – المحل :يعس نن يكزن ل المماً الر يعزم ليها اللبو زنن ت يكزن ماالفا ا لب ظا ،ال ا ،زنن
يكزن مزعزهللاا نز ممك ا ا لالمح ير بت ح ي اة ل الم امعة الم اهلل حبها الرحكي.،
ج – السبب :يرمن اعماس ال ا ز الذ ي ز ،عبي اترفات
تتاع الهللزلة زط حها عبهللا هيًة الرحكي.،

غ ة اعط اف إتلاع م امعاره ،عن

ب -تفسير اتفاق التحكيم :
إن ممألة رفمي ال هلل الرحكيم رحكمها تاعدهلل الرفمدي التديت اعر دا نن البعدزع لبرحكدي ،هدز امدرن اع مدن
اعل الدذ ي تد دأن ال تداع هدز لداحس الزتيدة ال امدة  .لدذلك لمدن غيد العداًم الرزمدو لد رفمدي
الن ط الرحكيم .
زل هذا ر ز محكمة ال ض المز ية ق
اا يجب أن يفسر شرط التحكيم تفسيراً ضيقا ً مع كامل الحيطلة والدقلة وملع التلزام ألفاظله وعلدم تأويلهلا
معان  ،باعتبار أن التحكيم استنناء من القاعلدة العاملة التلي توجلب االلتجلاء إللى
بما ال يتطابق معها من
ٍ
القضللاء العللادي فللي كللل األحللوال)) [ ددض مددز – الغ لددة المهلل يددة النا يددة – ت د ا  1111نمدداس
 1532را يخ  1669 6 22م ندز لد امزمدزعة ال تداع المدهلل ا لبمحدام محمدهلل نهلليدس الحمدي
العمع النالث ص  230ال اعهلل . ] 4545
 20استئناف مدنية أولى بالالذقية _ أساس/1241/قرار /225/لعام _2010غير منشور.
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زهذا ما هز عبي اتعرهاهلل ال تاً ال

ق

ل ت ا ها اللاهلل ل الدهللعز تد 93 ،ردا يخ
ل هلل نكهللع محكمة امرً اف ال اه الهللاً  61رعا
 2009 1 30نن اا التحكيم مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين )) [ ت ا م نز ل امعبدة
الرحكي،ا اللاهلل ل ل ان ال هللهلل النالث رمزم  2006ص . ] 552
كمددا نكددهللع محكمددة اتمددرً اف الرعا يددة الددهللا ال يتدداع ا المغد س ) نن اا شللرط التحكلليم يجللب أن يفسللر
معلان ألن التحكليم هلو
تفسيراً ضيقا ً مع التزام التقيلد بملا ورد فيله وعلدم تأويلله بملا ال يتطلابق معله ملن
ٍ
استنناء من القاعدة العامة التي توجب االلتجاء إلى القضاء  ،وإن االستنناء دائما ً كقاعدة عاملة ال يجلوز
مشوب بعيوب تتعلق بالنظام العام إذا تم الحكم في مسلائل للم
التوسع فيه  ...وعليه فإن القرار التحكيمي
ٌ
يللتم االتفللاق بشللأنها فللي شللرط التحكلليم )) [ تد ا تدد 2001 1426 ،رددا يخ  2001 3 31م نددز لد
امعبة الرحكي،ا اللاهلل ل ل ان ال هللهلل النالث رمزم  2006ص . ] 139
ل تزع ذلك زنما ،م هللن نن ارفات الرحكدي ،هدز ملدهلل مدبطة المحكمدين زهدز الدذ يحدهللهلل طدات الرحكدي،
زالمماً الر رهللا لي زنن ال هلل الرحكيم يفم هللاًما ا رفمي اا تي ا ا مدو الردما ،نلفاظد زعدهلل ،رأزيبهدا إت
دان لد تددزع ذلددك كبد ركددزن ممددألة لددياغة ال ددهلل الرحكيمد ممددألة لد غايددة
مددا يرطددا ت م هددا مددن م د ٍ
اعهمية زنن اللياغة ال هلليًة ترفات الرحكي ،من نأ ها نن رهدهلل ال مبيدة الرحكيميدة مرهدا زتدهلل رحدز هللزن
إعما هلل الرحكي ،نز إ طا الحك ،الرحكيم .
ج– أهم األخطاء والعيوب في صياغة بند التحكيم: 20
إن م ظ ،ال ماعاع لهللهلل الرحكي ،ر نأ من اللياغة الغي هللتي ة ترفات الرحكي ،زيرعبهللا ذلكق
 – 0غموض عبارات االتفاق على التحكيم وعدم قطعيتها في اعتماد طريلق التحكليم وسليلة ملزملة لحلل
النزاع :
إن الههللف اعمام لك من يلزغ ن ط الرحكي ،ي غ نن يرباص لياغة هلل رحكيمد يح دت ههلللد ع دهلل
نزس ال ماع الحلز عبهللا حك ،هللزن البعزع لبمحاك.،
لذلك يعس نن يكزن ال هلل الرحكيم زاتحا ا زتاط ا ا ل الهللتلدة عبدهللا نن الطد لين تدهلل اعرمدهللا الرحكدي ،ط ي دا ا
إلماميا ا لح ال ماع زهللزن ن غمزض ل م هللا زعزس اتلرعاع إلهللا الرحكي ،ق
أ – لذلك ير ين اعر اس امراهللا ،ع ا اع  -عزامي إمكا ية -ع هلل لدياغة اترفدات عبدهللا الرحكدي ،كدال ز اا
يجوز أو يمكن إحالة النزاع إلى التحكيم لحل الخالفات الناشئة عن العقد )) .
لمن غي الزاتو ال م ة لبمهللع ل مند هدذه الحالدة هد يبعدأ إلدهللا ال تداع ن ،إلدهللا الرحكدي ،نمدا ال مد ة
لبمهللعهللا عبي لإ يمرطيو زحم ما ي ملبحر نن ي فذ من ام ربك الليغة الت يفة زنن يدرابص مدن
ن ط الرحكي ،كبية زيفن الرحكي. ،
 21محات ا لياغة ارفات الرحكي )،ن.هلل -محمهلل نهلليس الحمي
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ب – وكذلك األمر في حالة النص على اختصاص التحكيم واختصاص القضاء في العقد ذاته:
ل هلل يرتمن ال هلل لا ا إحالة الاملاع ال انًة ع إلهللا الرحكدي ،ند ،يرتدمن لد مزتدو آاد م د لدا ا دأن
ركزن محاك ،مهللي ة اا كذا )) ه المحاك ،المارلة لب ظ المماً المر ب ة ال هلل .
زلما كدان الرحكدي ،ط ي دا ا امدرن اًيا ا ت يعدزم الرزمدو ليد زنن ال تداع هدز لداحس الزتيدة ال امدة اعمد
الذ ر ره م هذه الحالة ر ي اارلاص ال تاع لاحس الزتية ال امة زلن الن ط الرحكيم .
لذلك ير ين ل من هذه الحالة زع هلل ال ص عبهللا المحاك ،المارلة ال ز أن اا محداك ،مهللي دة اكدذاا ركدزن
ه المارلة لب ظ المماً المر ب ة ال هلل زذلك هللزن احام ن ط الرحكي.)) ،
ج – كما يتعين عدم المزج بين اللجوء إلى التحكيم وإلى قضاء المحاكم في الوقت ذاته :
كددأن يد ص ند ط الرحكددي ،عبددهللا نن اا ن اددمف ي نددأ عددن ر فيددذ ال ددهلل يحددا إلددهللا الرحكددي ،زلد حالددة عددهلل،
اترفات ين المحكمين المارا ين من اعط اف من المرفت عبي نن ير ،إحالة ال ماع إلهللا المحاك ،ال اهللية )).
لمند هددذا الند ط زمددا نددا ه نن ينيد الرمدداا عددن ط ي ددة آليددة حمدد ،ال ماعدداع الحالددبة زإن مند هددذه
اللياغة الغامتة راكهلل مهلل نهمية الرحهلليدهلل الزاتدو زال مديط لزمديبة حمد ،ال ماعداع دين اعطد اف هللزن
إراحة ن معا لبابط ين البعزع إلهللا الرحكي ،زالبعزع إلهللا ال تاع الذ هز اعل من عهة نا .
د – وكللذلك يتعللين تجنللب تخييللر األطللراف أو اسللتخدام العبللارات التخييريللة فللي شللرط التحكلليم وأن يكللون
التفويض إلزاميا ً ال اختياريا ً  ،لف حالة ال ص عبهللا نن اا ن ماع  ..ير ،حب ط يدت الرحكدي ،الاداص نز
زل ا ا ل زاعدهلل  )) ...لدإن امدراهللا ،حد ف الراييد اا نز )) مدن ندأ إهدهللا الزتدع زالعهدهلل زإتد اف ند ط
الرحكي ،لهلل عة تهلل رههلل الغاية المرزاا من البعزع إلهللا الرحكي.،
 – 2الشرط الض ِّيق والتحديد الناقص لنطاق التحكيم :
يعس نن ررط ت لياغة اترفات الرحكيم إلدهللا طدات الرحكدي ،زرحهلليدهلل الممداً الرد مدركزن محدما لبرحكدي،
زالر يمرطيو المحك ،نز هيًة الرحكي ،الرح ك ل هللاً رها.
زع هلل ارفات الط لين عبهللا حد ال ماعداع ال اندًة عدن ع دهلل مدا عدن ط يدت الرحكدي ،لإ د مدن اعلتد مدن
حيث الم هللن نن رنم مبطاع المحكمين ك ماع يمكن نن ي نأ ين اعط اف.
ز ظ اا عن ن ط الرحكي ،زارفات الرحكي ،نك عدا ،غال دا ا مدا ردر ،لدياغر ع دهلل الر اتدهلل زت د ندزع ال دماع
لددإن هددذه اللددياغة تددهلل رددر ،ند ع مددن عددهلل ،اتهرمددا ،نز عددهلل ،اتكرد اث زتددهلل يددذهس اعطد اف لد ددض
اعحيان إلهللا مميهلل من الح ص زالحيطة لير ،رحهلليهلل اللمحياع الر يفزض ها المحكمزن زتهلل يكدزن لدذلك
ل كم الحالرين نن م ع عبهللا ال مبية الرحكيمية زتهلل ياهلل إلهللا لن الرحكي ،نز إ طدا حكد ،المحكمدين لد
حا لهللز ه.
منا ق اا إن أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد يتم حله بطريق التحكيم )).
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إن هددذه اللددياغة لن د ط الرحكددي ،زإن كا ددع رزعددس البعددزع إلددهللا الرحكددي ،ل دما إت ن هددا ت رح ددت الغايددة
الم عددز مددن ددهلل الرحكددي ،زإن من د هددذا ال ددهلل الرحكيم د هددز ددهلل دداتص زيني د ممدداً تا ز يددة ل د غايددة
اعهمية الزص الطب اع زالم امعاع الر رهللا تمن حهللزهلل هذا ال ص  .له طبس لمخ ال دهلل مدنما نز
رلدفية الند كة عبدهللا مد ي المنددا يدهللا تددمن لدمحياع زمددبطة هيًددة الرحكدي ،لد تدزع ع ددا اع هددذا
ال ص ؟
كذلك لإن من نأن من هدذه اللدياغة لند ط الرحكدي ،نن رغفد ع الد ًيمدية لد الرحكدي ،زر طد لهيًدة
الرحكددي ،الحددت لد اتعرهدداهلل ليهددا كمددا لد رحهلليددهلل لغددة الرحكددي ،زمكددان الرحكددي ،زال زاعددهلل احع اًيددة لبرحكددي،
زال ا زن زاعس الرط يت عبهللا مزتزع الهللعز زغي ذلك .
 -1اإلفراط في التفاصيل وتضمين البند التحكيمي توقعات غير واقعية :
إن حنددز ال ددهلل الرحكيم د رفالددي نا زيددة زعمًيدداع غي د ت د ز ية ي ددهلل اطددأ ا ك ي د اا تددهلل يطدديو ال مبيددة
الرحكيمية مرها كذلك اعم ع هللما يتو من يلزغ هلل الرحكي ،رزت اع غي زات ية لي كدأن يتدو مهدما
مم ية غي زات ية حع اعاع الرحكي ،ل هلل ياهلل ذلك إلدهللا ا رهداع مدهلل الرحكدي ،ت د نن يدرمكن المحكمدزن مدن
إلهللا ت ا ه. ،
منا ق اا ي ين طالس الرحكي ،مح َّكم زتع هللع احع اعاع زي ين المحرك ،تهلله مح َّكم ادم مد ة نيدا،
 .ن ،ي ين المحكمان الم ي ان المحك ،النالث الم عو ل غتزن م ة نيا ،مدن ااريدا المحكد ،الندا زر دهللن
عبماع الم ال ة ل غتزن اممة عن يزما ا من ااريا المحك ،المد عو زر رهد دهلل نمندة نيدا ،زيلدهلل
المحكمزن ت ا ه ،ل غتزن م ة نيا ،من ا رهاع عبماع الم ال ة )) .
كذلك ل إحهلل تتايا الرحكي ،ص هلل الرحكي ،عبهللا ق اا رحهللهلل مهبة مم ية نمنة ننده لبمحكمدين حلدهللا
ت د ا ه ،ددهللعاا مددن رددا يخ ارفددات الرحكددي ،عبددهللا ن د يعددزم لبط د لين رعهلليددهللها ن ددو م د اع ل ددط )) لكددن نحددهلل
الط لين لض رعهلليهلل المهلل ل تع هيًة الرحكي ،ا رهاع رفزيتها .
ز ذلك يكزن احل اط ل الرفالي زحنز ال هلل الرحكيم معمزعة من الرزت اع زالمه غيد الزات يدة مدن
نأ نن ياهلل إلهللا لن ال هلل الرحكيم ل رح يت الغاية الر كا ع ر رعهللا م ع هلل ر ظيم زلياغر
 -4الخلط بين دور ومهمة المحكم ودور ومهمة الخبير الفني :
تهلل يبعأ من يلزغ ال هلل الرحكيم إلهللا ااريا هيًة رحكي ،مالفة مدن ا د اع الممداً الف يدة مزتدزع ال دهلل
ين الط لين  .زهذا نم ٌ ير ين الرزتف ع هلله زات ر اه إلي  .لاحغ ات لي يههللهلل ال مبيدة الرحكيميدة .
العا
لددالرحكي ،هددز عمبيددة تا ز يددة زإن المحكمددين يمددرطي زن البعددزع إلددهللا الا د الف يددة زاتمددر ا ة ددالا اع
لممرفمددا عددن نيددة ممددألة ل يددة زلدديس ت د ز يا ا نن يكددزن المحكدد ،فم د ا ي د اا الممدداً الف يددة مزتددزع
ال ماع.
زإن احرما زتزع الا اع الف يين لد ناطداع زنغد اع تا ز يدة هدز احرمدا تداً ،لد كد زتدع ع دهلل تيدامه،
مهمة الرحكي. ،
55

منا قاا يع الرحكي ،زامطة نمنة محكمين يعس نن يكزن ك م ه ،تبي ا ا ل البغة المع ية زل ا د
عن ين م ة نز نكن ل رلمي ،معياع الكم يزر . )) ..
إن من هذه الليغة رابط ين هللز المحكد ،زهللز الا يد الف د لد عمبيدة الرحكدي ،زهدز مدا تدهلل يمد ع إلدهللا
ال مبية الرحكيمية زيميهلل من احرما زعدزهلل النغد اع زاعاطداع ال ا ز يدة لد إعد اعاع الرحكدي ،زلد الحكد،
الرحكيم .
 -5اللغو في الكالم وعدم اتفاق عبارات الشرط التحكيمي مع بقية بنود العقد الذي يتضمنه:
ي لهلل يس البغز ل الكم ،إهلل اج ع ا اع ل ن ط الرحكي ،من نأ ها نن ر يهلل م اه .
زيمهللاهلل رفات ،اعن الميئ لهذا ال يس إذا ما رتمن ال هلل الذ يحرز من هذا الن ط الرحكيمد ع دا اع ت
ررفت مو ع ا اع الن ط الرحكيم .
منا ق ل ال تية الرحكيمية الرد ظد ع نمدا ،غ لدة الرعدا الهللزليدة دا يس د ت 3320 ،ل دا1620 ،
دص ال دهلل لد دهلل ممدر عبدهللا نن ال دا زن الزاعدس
زالمركز ة دين العا دس المدز زالعا دس احيطدال
ل حين نن ن ط الرحكي ،رتمن ع ا رد ص عبدهللا نن اا يحكد ،المحكمدزن
الرط يت هز ال ا زن المز
ط ا ا لبم اهللت ال امة لب ا زن زال هللالة )) .
حاز العا س المز الهلللو أن ال ا الزا هلل ل ن ط الرحكي ،ر ل ف إلهللا تدا زن احعد اعاع زتدا زن
الرحكي ،ل ط ظ اا لز زهللها ل ن ط الرحكي ،نلما  .لكن هيًة الرحكي ،لتع هذا الهلللو زتتع أن ال يدة
المنر كة لبط لين ل ،ركن كذلك زحازلع الرزليت دين هدذه ال دا مدن عهدة ز دين ال دا زن زاعدس الرط يدت
من عهة نا لط ع ال ا زن المز زتتع أن ال ا المذكز ر يدهلل طدات ال دا زن المدز لحمايدة
الط ف الااص من نية نحكا ،م ه ة ي ص عبيها ال ا زن تهلل ت ركزن ل لالح
 -1التحديد الخاطئ أو غير الدقيق للمؤسسة التحكيمية :
نمنبة ق اا ير ،إحالة ن

ماع نز ماالفة نأن هذا ال هلل إلهللا غ لة الرعا

الف مية ل ماز ازلز )) .

اا ل حالة عهلل ،الرزل إلهللا رمزية زهللية يدر ،حمد ،عميدو الم امعداع ال اندًة ط دا ا ل زاعدهلل رحكدي ،غ لدة
الرعا الهللزلية ل ميز خ )) .
إن هذه الن زط ر هلل ن زطا ا م ي ة ع ها ت رحهللهلل الماممة الرحكيمية نك لحيو زهللتيدت  .لالند ط اعز
ير امد مدو كيدان غيد تداً ،عبددهللا احطدمت  .زالند ط الندا يدركب ،عددن غ لدة الرعدا الهللزليدة لد ميددز خ
مزيم ا ل حين نن غ لة الرعا الهللزلة ر و ل ا يس له ي لهلل اعط اف البعزع إلهللا الرحكي ،نما،
غ لة الرعا الهللزلية عبدهللا نن ركدزن ميدز خ – مزيمد ا مكا دا ا لبرحكدي ،ن ،ن هد ،ي غ دزن لد الرحكدي ،ط دا ا
ل زاعهلل الغ لة الرعا ية ميز خ – مزيم ا .
 -1تعيين شخص باالسم محكما ً في بند التحكيم :
منا قاا إن ن

ماع ي نأ عن هذا ال هلل ير ،حب من ت
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المحك ،الم ف هلل الميهلل الهللكرز نم هلل)).

إن من هذا الن ط اطي لبغاية  .ل هلل نزع ال ماع تهلل ي لض المحك ،الممدمهللا الرحكدي ،زتدهلل ير دذ عبيد
ال يا ،لم ض نز زلا نز غي ذلك .
زر ز محكمة ال ض المز ية ل ذلك ق
اا إن اعتذار المحكم الخاص الذي سماه الطرفان وفوضاه بالصلح ال يعطي المحكمة حقا ً بتسمية سواه .
وإن التحكيم بالصلح يزول حتما ً بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه ويسقط ويعتبر كأن لم يكن وال
تملك المحكمة تعيين بديل عنه سواء كان هذا االمتناع قبل البدء في المهمة أو بعده أو قبل إتماما ً .
وإن شللرط التحكلليم يعتبللر منتهيللا ً إذا اعتللذر المحكللم المسللمى والمفللوض بالصلللح عللن أداء عمللله وإن
االختصاص بالنظر بالنزاع يعود إلى القضاء العادي )) .
زتهلل ذه ع محكمة ال هللاية المهلل ية ال ا ة هللمنت
إلهللا نن ق

ا ها ت 2 ،نمداس  2مدذاك

ردا يخ 2002 4 30

اا االتفاق على حلل النلزاع علن طريلق محكملين معينلين بأشخاصلهم فلإن اعتلذار هلؤالء أو علدم قيلامهم
بالمهمة يعيد االختصاص للقضاء صاحب الوالية العامة طبقا ً للقواعلد العاملة  ..وال يجلوز قانونلا ً تسلمية
محكم بدالً عن المحكم المعتذر )) .
 -2تفويض شخص معين باسمه أو بصفته باختيار وتسمية المحكم :
كأن يفزض اعط اف ًيس غ لة الرعا منما نز عميهلل كبية الح دزت لد عام دة هللمندت نز ًديس معبدس
الهللزلة عبهللا م ي المنا ااريا زرممية هيًة الرحكي.،
زهذا نم ٌ محفزف المااط عن من هذا الرفزيض نز الركبيف ت يبم ،الناص الذ يندغ ذلدك الم لدس
ليمك اتمر اع عن ر يين زرممية المحك ،هللزن نية ممازلية .

المطلب النال  :عناصر اتفاق التحكيمزمن ال يا اع الر يرتم ها ارفات الرحكي،ق
 -1إت ا الرحكي ،كزميبة مبممة لح ال ماع ين الط لين .
 -2المماً مزتزع الرحكي.،
 -3عهللهلل المحكمين زنمماًه ،زط ي ة ر يي ه ،زالعهة المازّ لة ذلك.
 -5رحهلليهلل لمحياع المحكمين.
 -4ه المحكمزن مفزتزن اللبو.
 -4ال ا زن الزاعس الرط يت عبهللا احع اعاع زعبهللا المزتزع.
 -6لغة الرحكي.،
 -4مكان الرحكي ،امهللي ة نز بهلل ) زمكان إع اعاع الرحكي.،
 -4مهلل الرحكي ،زالرمهلليهلل.
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المبح الناني :صيغ اتفاق التحكيم (شرط  -مشارطة  -صور اخرى التفاق التحكيم)
 -المطلب األول :شرط التحكيم:

نماذج لشرط التحكيم النموذجية المقترحة من بعض المؤسسات التحكيمية:
 -0صيغة الشرط التحكيمي الخاص بالمركز اإلسالمي الدولي للمصالحة
والتحكيم
يحث الم كم احممم الهللزل لبملالحة زالرحكي ،الماممداع الماليدة عمزمدا
زالماممدداع الماليددة احمددممية الزلددا ز الر د ر غددس ل د رحكددي ،الم كددم
لفض ال ماعاع الر ركزن ط لا ليهدا ز الرد تدهلل ر ندأ ممدر م دأن رد ص لد
ال ددزهلل زاترفاتيدداع الر د ر مهددا مددو المر ددامبين م هددا عبددهللا لدديغة الرحكددي،
إذا نأ امف ين الط لين ااعط اف) حز رفمي نز رط يت هذه اترفاتية
اال هلل) يُحا ال ماع إلهللا هيًة رحكي ،رفل ل ال ماع نك هاً زمبم،
ط ا لب زاعهلل زاحع اعاع الم لزص عبيها ل ظا ،الم كم احممم
الهللزل لبملالحة زالرحكي ،هلل .
الراليةق
 -2صيغة شرط تحكيم نموذجي لقانون األونسيترال:
ااك الم امعاع نز الاملاع نز المطال اع الر ر َنأ ُ عن هذا ال هلل نز رر بَّ ُت
مز زامطة الرحكي ،زل ا ا ل زاعهلل اعز مير ا لبرحكي.))،
إ هاً نز ُطم ُر َّ

نز عن احام

نز

 -3صيغة شرط تحكيم نموذجي مركز دبي للتحكيم الدولي
ي ر ا م كم هلل لبرحكي ،الهللزل عبهللا ال اغ ين ل رمزية ماعاره ،مزعس ظا ،الرزليت زالرحكي،
الرعا الااص الم كم نن يتم زا الن ط الرال ل ع زهلله،ق
” ك ماع ي نأ عن ا اهلل نز ر فيذ نز رفمي نز إلغاع نز لمخ نز لحة نز طمن هذا ال هلل نز يرف ع ع
أ زع من الزعزه ير ،للب الرحكي ،زل ا ا ل زاعهلل زإع اعاع الرحكي ،لهلل م كم هلل
نز ي ر ط
لبرحكي ،الهللزل زامطة امحك ،م ف هلل نز نكن ) ير ،ر يي ه ،زل ا ا لربك ال زاعهلل“.
* كما زي لو اعط اف أن يحهللهللزا ل ن ط الرحكي ،ال مزذع نز ل ارفاته ،المماً الراليةق
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 )1رحهلليهلل عهللهلل المحكمين امحك ،م ف هلل) نز اهيًة رحكي )،نز رفزيض الم كم رحهلليهلل عهللهلل المحكمين
زااريا ه.،
 )2رحهلليهلل مكان الرحكي ،اهلل ) زمكان إع اعاع الرحكي ،ال مزتو م كم هلل لبرحكي ،الهللزل ).
 )3رحهلليهلل لغة الرحكي ،عبهللا م ي المنا االبغة ال ية نز اح عبيمية).
 -4صيغة شرط تحكيم نموذجي لنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ي م الم كم عبهللا رنعيو اعط اف ال اغ ة ل الهللاز ل ر اتهللاع رعا ية عبهللا إهللاا نز رتمين ن ط
الرحكي ،حمس ص الماهلل  2 2من تًحة إع اعاع الرحكي ،الم كم ل ع زهلله ،الرعا ية ز ذلك عبهللا
النك الرال :
ن ط الرحكي ،ل ال هلل مزعس الماهلل ا )2 2من تًحة إع اعاع الرحكي ،الم كم
"عميو الاملاع الر ر نأ عن هذا ال هلل نز الر لها عمتة ير ،حممها هاًيا ا زل ا ا ل ظا ،م كم الرحكي،
الرعا لهللز معبس الر ازن لهللز الابيج ال ية "
 -5شرط تحكيم نموذجي وفقا ً لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية
ااعميو الاملاع الر ر نأ نز الر لها عمتة هذا ال هلل ير ،حممها هاًيا ا زل ا ا ل ظا ،الرحكي ،الرا و لغ لة
الرعا الهللزلية زامطة محك ،نز عهلل محكمين ير ،ر يي ه ،ط ا ا لهذا ال ظا.))،
 -1شرط تحكيم نموذجي التفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري
ي ر ا إهلل اج الليغة الرالية ل ال زهلل الر راتو لبرحكي،ق ا ك ال ماعاع ال انًة عن هذا ال هلل رر،
لبرحكي ،الرعا زل ا ا لألحكا ،الزا هلل ل ارفاتية عمان ال ية لبرحكي،
رمزيرها من ت الم كم ال
الرعا " هذا ت نزع ال ماع.
 -1شرط تحكيم نموذجي للجنة الصينية للتحكيم االقتصادي والتجاري الدولي
ن ماع ي نأ عن هذا ال هلل رر ،إحالر إلهللا الرحكي ،نما ،البع ة اللي ية لبرحكي ،الرعا زاتترلاهلل
الهللزل زي هلل م رت تزاعهلل لبع ة الما ية زتع الر هلل ،طبس الرحكي ،زيكزن حك ،الرحكي ،هاًي ٍا زمبزما ا
لبط لين
 -2شرط تحكيم نموذجي للمركز الدولي لحسم المنازعات التابع لجمعية التحكيم األمريكية () AAA
ن امف نز مطال ة ر نأ عن هذا ال هلل نز رر بت ير ،حممها عن ط يت الرحكي ،زل ا ا ل زاعهلل الرحكي،
الهللزل لعم ية الرحكي ،اعم يكية زتهلل ي غس اعط اف ل إتالة ال يا اع اآلريةق
يكزن عهللهلل المحكمين ازاحهلل نز نمنة)
يكزن مكان الرحكي ،امهللي ة ز نز هللزلة )
ركزن مكان الرحكي ،امهللي ة نز هللزلة)
 -2شرط تحكيم نموذجي محكمة لندن للتحكيم ()LCLA
ن ماع ي نأ عن هذا ال هلل ما ل ذلك ن ممألة رر بت زعزهلله نز لحر نز إ هاً ير ،إحالر زحمم
هاًيا ا عن ط يت مزعس تزاعهلل محكمة ل هللن لبرحكي ،الهللزل زه تزاعهلل الر ر ،رتم يها اححالة ل هذا
الن ط زيكزن عهللهلل المحكمين ازاحهلل نمنة).
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 المطلب الناني :مشارطة التحكيمنماذج لمشارطه تحكيم:
 -1صيغة مشارطة التحكيم للمركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي
يحث الم كم احممم الهللزل لبملالحة زالرحكي ،المامماع المالية عمزما زالمامماع المالية احمممية
الزلا ز الر ر غس ل رحكي ،الم كم لفض ال ماعاع الر ركزن ط لا ليها ز الر نأ نأ ها امف
ز يزهلل اعط اف اتحركا ،إلهللا الم كم أن ير ،الرزتيو عبهللا ليغة ارفات اع هلل نز محت عبمة نز ر اهلل
اطا اع) ين الط لين يرتمن ال ص الرال ق
نس ين الط لين امف ماع نأن ايُذك إيعام متمزن الامف ز ط ي ر ) .ز رمزية لهذا ال ماع
يزالت الط لان مزعس هذا الن ط عبهللا نن يُحا ال ماع إلهللا الرحكي ،لب ع لي نك هاً زمبم ،ط ا
ل زاعهلل ز إع اعاع الم كم احممم الهللزل لبملالحة زالرحكي ،هلل .
 -2صيغة مشارطة تحكيم نموذجية لمركز دبي للتحكيم الدولي
ل اعحزا الر يزعهلل ليها ماع حال تاً ،ين اعط اف زل ،يم ت نن ارفت اعط اف عبهللا حب
الرحكي ،يعزم له ،مو ذلك إحالر لبرحكي ،زذلك ارفات عهلليهلل ممر ز ر ا نن يرتمن الليغة الراليةق
” ارفت اعط اف ارحهلليهلل نمماع اعط اف زلفاره ،ال م ة لمزتزع ال هلل زن ه ،مازلزن الرزتيو ل
ذلك) عبهللا ح ال ماع المر بت س ....اي عهللا رحهلليهلل مزتزع ال ماع زالر اتهلل رحهلليهللاا هللتي اا) عن ط يت
الرحكي ،زذلك زل ا ا ل زاعهلل زإع اعاع الرحكي ،لهلل م كم هلل لبرحكي ،الهللزل زامطة امحك ،م ف هلل نز
نكن ) ير ،ر يي ه ،زل ا ا لربك ال زاعهلل“.

 -1مشارطة تحكيم
إ ل يز........................ ،المزالت

 ،2011ر ،اترفات ين ك من ق

نزتاقن كة................................................................يمنبهاق.............
ال زانق(.....................................................طرف أول محتكم )
نا يااقن كة..............................................................يمنبهاق.........
نان محتكم ضده )
ال زانق(.........................................................طرف ٍ
نت الط لان أهبيرهما لبرل ف ز ارف ا عبهللا ما يب ق
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المقدمة :المحرك ،زالمحرك ،تهلله ن ما ع هلل تمري اهلل ماهلل النا ززتو ماع ي هما زارفاتا عبهللا حب
زامطة الرحكي ،ل المماً الراليةق
 زعية النا اانن – اع)، مكان امرم ،النا م ة ال طز ة المرمامو ها ع لا ا" المادة األولى "
رر

الم هللمة عمعاا ت يرعمن من هذا اترفات زمرمما ا ل .

" المادة النانية "
ارفت الط لان عبهللا نن ررزلهللا هيًة الرحكي ،المكز ة من نمنة محكمين الفل ل كالة اط الامف ال انًة
عن المماً الم ي ة الم هللمة
"المادة النالنة "
رركزن هيًة الرحكي ،من نمنة محكمين ق
عن الط ف اعز ق............................................................. ، -امحكماا).
عن الط ف النا ق............................................................. ، -امحكماا).
زي ك من الط لين بم ال متة ال اًمة ين الط ف اآلا زمحكم
عبهللا المحك ،الذ اارا ه الط ف اآلا .

ز أ ليس لهللي ن اعر اض

كما زالت المحكمان عبهللا ااريا الميهلل ........................محكما ا م عحا ا زتهلل زالت مياهللر عبهللا ذلك.
"المادة الرابعة "
عبهللا هيًة الرحكي ،إلهللا حكمها الم ه لبالزمة ل الم امعاع المط زحة عبيها ام مهلل نتلاها
ا من هيًة الرحكي،
نمنة ننه من ا اهلل نز عبمة رحكي ،زيعزم مهلل هذه المهلل نمنة ننه نا
زن رمهلليهلل آا لبمهلل هلل ذلك يكزن مزال ة ط ل ال ماع اكرا ة)زالمحكمزن مفزتزن اللبو.
"المادة الخامسة "
ا ة المه هللمين نز المكان الذ ي اه ًيمها م ام ا ا زي بغ
ر هلل هيًة الرحكي ،عبمارها مهللي ة حبس م
كما من ط ل ال ماع طاتة يهللية زلغة الرحكي ،ه البغة ال ية .
"المادة السادسة"
إذا تا ،ما و لهلل محك ،ن من الط لين رزتف احع اعاع لمهلل عن
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نيا ،إلهللا نن يمز الما و.

لإذا ا تع المهلل المذكز هللزن مزا الما و ر ين عبهللا الط ف الذ تا ،الما و لهلل محكم نن ي ين
محكما ا آا ام عن نيا ،من ا رهاع اعع الما ت .
زإذا تا ،الما و لهلل ًيس الهيًة رزتف احع اعاع لمهلل عن نيا. ،لإذا ا تع المهلل المذكز هللزن نن
مزا الما و ي ز ،المحكمان ال اتيين ااريا محك ،م عو هللي ل ام عن نيا ،زإذا ل ،يرف ا ر ين
المحكمة المارلة المحك ،الم عو طبس من نحهلل اعط اف
زرم

اعحكا ،الما ة عبهللا حالة ر ح ن من المحكمين النمنة نز هلله.

"المادة السابعة"
ف اع الرحكي ،زنر اس المحكمين يبرم ،مهللاهللها الط لان م الفة زعبهللا الهيًة رتمي ها حكمها ال هاً
زالهيًة م فا من رم يس الحك.،
"المادة النامنة"
يعس نن ركزن الم اممع زاحعم اع المزعهة إلهللا ن من الط لين ل ال زان الم ين لهلل هذه
المنا طة لحيحة طاتة يهللية حرهللا رما ،م اح الرحكي ،ل هذا ال ماع لإذا غ ّي نحهلل الط لين محب
المارا زعس عبي إاطا الهيًة زالط ف اآلا ذلك كرا ة ا نز نن اع عبماع الم ال ة.
"المادة التاسعة"
ح ع هذه المنا طة من مرة مخ نلبية رمب ،ك ط ف ماة زرمب ،ك من المحكمين ماة
زال ماة الماهللمة رحفظ لهلل ًيس هيًة الرحكي ،حيهللاعها مو نل الحك ،هلليزان المحكمة المارلة
الطرف الناني(محتكم ضده)

الطرف األول(محتكم)

التوقيع

التوقيع

نت ن ا المزتو نهلل اه ...............................ز هلل اطمع عبهللا منا طة الرحكي ،الزص ال ماع ين
ك من المحرك ،زالمحرك ،تهلله زكذا اتطمع عبهللا الن زط زال زاعهلل زاحع اعاع الر ا رتاها ط ل
ز الرحكي ،ل ال ماع ال اً ،ي هما.
ال ماع نت
التوقيع
نت ن ا المزتو نهلل اه  ..................................ز هلل اطمع عبهللا منا طة الرحكي ،الزص ال ماع
ين ك من المحرك ،زالمحرك ،تهلله زكذا اتطمع عبهللا الن زط زال زاعهلل زاحع اعاع الر ا رتاها
ز الرحكي ،ل ال ماع ال اً ،ي هما.
ط ل ال ماع نت
التوقيع
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نت ن ا المزتو نهلل اه  .....................................ز هلل اطمع عبهللا منا طة الرحكي ،الزص
ال ماع ين ك من المحرك ،زالمحرك ،تهلله زكذا اتطمع عبهللا الن زط زال زاعهلل زاحع اعاع الر
زل الرحكي ،زلف محكما ا م عحا ا ل ال ماع ال اً ،ي هما.
ا رتاها ط ل ال ماع نت
التوقيع

 -4صيغة مشارطة التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ر ،اترفات زالر ات

ين ك من  ..............ا ل يز ،ــــــــــــــــ المزالت

 -1ن كةق
زع زا ق
زكيبها ق
زع زا ق
( طرف أول)
مزعس رزكي را يخ لاهلل عن
 -2ماممة :
زع زا ها
زكيبها
زع زا
( طرف ناني )
مزعس رزكي را يخ لاهلل عن زما ال هلل
مقدمةق
تهلل نتا ،الهللعز الرحكيمية ت ،ا - - - - - - - - - - - - - - - - - - -حيث نن الط ف اعز  -زهز ن كة
ي هما ليها الط ف النا مطال ا ليها الط ف النا البعزع إلهللا الرحكي ،ل ظ ال ماع  . )- - -اارل،
معمزعة مطال اع ر هلل ،ها حز مطال ة الط ف النا هلللو م بغ  . - - - - - - - - - - - - -زهز يمن
الط لين را يخ  - - - - - - - - - - -ل الط ف اعز تهلل الط ف النا زحيث ان ال هلل الم  ،ين
رحا نية املاع تهلل رحهللث ين الط لين إلهللا الرحكي ،زل ا الكزيع ل ماهللر انالث عن ) ي ص عبهللا ان
لهللز معبس الر ازن لهللز الابيج ال ية ز زامطة محكمين م ي ين ط ا ل زاعهلل م كم الرحكي ،الرعا
ل هلل ارفت الط لان عبهللا اآلر لهذه ال زاعهلل
أوال ق ياتو هذا الرحكي ،إلهللا لزاًو زن ظمة الرحكي ،الاالة م كم الرحكي ،الرعا لهللز معبس الر ازن
لهللز الابيج م كم الرحكي ،الابيع زم ه ال ح ين
نانيا ق يع الرحكي ،ل ال ح ين م م كم الرحكي ،الرعا الابيع ز إمكان هيًة الرحكي ،نن ر هلل
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مكان آا مزاع اا ج م الم كم نز اا ج ال ح ين زذلك الر ميت مو مك را ية عبمارها ل ن
الرحكي ،م كم الرحكي ،الابيع هيًة
نالنا ق يرزلهللا الرحكي ،ين الط لين هيًة رحكي ،نمنية مفزتة اللبو مكز ة من الماهلل
ً -1يس هيًة الرحكي،
زع زا
 -2عتز هيًة الرحكي،
زع زا
 -3عتز هيًة الرحكي. ،
زع زا
ر هلل ،ها الط ف اعز تهلل زعبهللا الهيًة ال ظ ل ال ماع ين الط لين حز المطال اع الر
الط ف النا زه ن ة مطال اع م ي ة ل الم لت
زاحع اعاع زي ر رزتي ه ،عبهللا هذه المنا طة منا ة ت ز ز تاع ال يا ،المهمة زلت الن زط
ل هذه المنا طة الممر هلل إلهللا لزاًو زن ظمة م كم الرحكي،
الرعا لهللز معبس الر ازن لهللز الم
الابيج ال ية.
رابعا ق ياتو الرحكي ،ل ا زن هللزلة  - - - - - -زهز ال ا زن الزاعس الرط يت عبهللا ع ال الم امعة
خامسا ق لغة الرحكي ،ه البغة ال ية  -الزناًت زالم اممع – عبهللا ا ليس ه اك ما يم و من ر هللي،
بغرها اعلبية – اح عبيمية
إحالة سادسا ق عبهللا هيًة الرحكي ،إلهللا حكمها ل ال ماع البغة ال ية زذلك ام مرة انه من را يخ
ال ا ،لم كم الرحكي ،المبف إلهللا الهيًة  .زت يمكن رمهلليهلل هذه المهلل إت الرناز ين اعط اف مو اعمين
ل ط الرعا الابيع اع عبهللا طبس هيًة الرحكي ،زذلك لم زاحهلل
من سابعا ق يلهلل الحك ،أغب ية اآل اع عبهللا ان يكزن الحك ،اللاهلل زيح البغة ال ية مو الرم يس
لبط ن لي أ ط ي ة من ط ت الط ن هيًة الرحكي ،هاًيا زمبمما لبط لين زغي تا
نامنا ق يبرم ،الط ف اعز مهللاهلل كام ركاليف الرحكي ،ال الغة  - - - - - - - -لز الرزتيو عبهللا هذه
ال تية  .كما زير ههلل مهللاهلل نية ملا يف نز مز ،ممرح ة لمي إع اعاع المنا طة عبهللا ذمة هذه
لهللز عبهللا ما ر ه هيًة الرحكي ،زذلك امر اهللا إلهللا لزاًو زن ظمة م كم الرحكي ،الرعا الرحكي ،اع
معبس الر ازن لهللز الابيج ال ية
هيًة الرحكي ،من.يرحم ركاليف الرحكي ،عمًيا كان ن ،كبيا
تاسعا ق ر
عاشرا ق ح ع هذه المنا طة من نمث مخ يهلل ك ط ف ماة زال ماة النالنة رزهللع لهلل م كم
الرحكي ،الرعا الابيع .
الطرف الناني
ً -يس هيًة الرحكي،ق

الطرف األول

 عتز هيًة الرحكي،ق14

-عتز هيًة الرحكي،ق

 -5نموذج مشارطة التحكيم:
إ لهللا الا طز ،ز را يخ  .............ر ،اترفات ين ك من:
ن كة الفما لبرعا

.....محركم

عما محمهلل مارا  .....محرك ،تهلله
ما نن ه الك ماع تاً ،ين الط لين زا رتيا عبهللا حب عن ط يت الرحكي ،ل هلل ر ،اترفات عبهللا اآلر :
اوالً  :-عين الطرفان هيئة التحكيم كاآلتي : -
ه اهلل ع هللال ا محمهلل ًيما ا
عتزاا
عاهلل الم م يهلل
عتزاا
عزن إمرفين نأن
نانيا ً :-تفصل الهيئة في النقاط التالية :-
ن/..........................
س/........................
ج/.........................
نالنا:-يهلللو الط لان ار اس المحكمين م بغ تهلل ه ……… ..ع ي م الف ي هما  %50م هللما زال ات
تف اس الم ال اع عبهللا ان ير ،اترما ،اتر اس الرماز ين المحكمين.
ا ا:-يهلللو الط لان مل زلاع الرحكي ،م بغ تهلل ه ………..ع ي م الف ي هما عبهللا ان رمب،
ل ًيس الهيًة زذلك ان اع مي اتع اعاع.
الهللزلية ا يس عبهللا العا س

اامما:-رط ت الهيًة تزاعهلل الرحكي ،الاالة محكمة رحكي ،غ لة الرعا
اتع اً زتا زن ……… ..ليما ير بت العا س المزتزع .
ماهللما:-رلهلل هيًة الرحكي ،ال ا ام نمنة انه من را يخ از عبمة رحهللهللها زل حالة ر ذ الفل
ام المهلل المحهللهلل ير ،رمهلليهللها زامطة الهيًة عبهللا ان نت ررعازم نه زاحهلل .
ما ا :-لغة الرحكي ،ه البغة ال ية ز ات عبيمية .
نام ا:-ت ا الرحكي ،هاً زمبم. ،
رام ا:-ر هلل عبماع هيًة الرحكي ،م كم ال اه

اتتبيم لبرحكي ،الرعا
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الهللزل .

هلل

المحرك ،تهلله
عام محمهلل مارا
الرزتو / ………..

المحرك،
ن كة الفما الرعا ية
الرزتيو ………..

 -1نموذج مشارطة تحكيم:
1ـ عميو الاملاع ال ماعاع اتعر اتاع نز اتهللعاعاع الر ر نأ عن هذا ال هلل زالر رر بت
حممها عن ط يت الرحكي ،ل ........

ير،

2ـ رنك هيًة الرحكي ،من نمنة محكمين ي ي زا عبهللا النك الرال ق
ان) ي ين ك من الط لين محكما زي ز ،المحكمان الم ي ان عبهللا هذا ال حز ر يين المحك ،النالث الذ ي ز،
مهاً ،امة الهيًة.
اس) إذا ل ،ي  ،نحهلل الط لين ر يين المحك ،ام نمنين يزما من إاطا ه ر يين المحك ،الم ين من
الط ف اآلا ي ين المحك ،اع عبهللا طبس هذا اعاي من ت ........
اج) إذا ل ،يرفت المحكمان الم ي ان من الط لين عبهللا ام ،المحك ،النالث ام نمنين يزما من ر يين
المحك ،النا ي ين المحك ،النالث من  ........اع عبهللا طبس اطهللا من نحهلل الط لين
اهلل) ل حا حل ل اغ هلل زلا نحهلل المحكمين امر الر رم عن ال م نز ل هللان نهبير عهللاع زظيفر
ي ين محك ،هللي ل الط ي ة الم لزص عبيها نلم لر يين المحك ،العا امر هللال ز هلل امر هللا المحك،
الهيًة الرحكيمية إذا كان من الت ز إعاهلل مماع الم ال اع.
ر
3ـ ي م المهللعهللا هلل ر يين محكم زلهللا نتلهللا حهلل هلل نمنين يزما من رنكي المحكمة الرحكيمية إلهللا
المهللعهللا عبي مذك طب ار امو ماة إلهللا ك من المحكمين) ي ض ليها رفالي اهللعاعار زاعهلللة
الكرا ية زالممر هللاع الر ي هللا عبيها طب ار .
4ـ ي م المهللعهللا عبي إلهللا المهللعهللا امو ماة إلهللا ك من المحكمين) ام نمنين يزما من رمبم مذك
المهللعهللا مذك عزا ية زإذا لم ،اعم طب ا م ا م ي لت ه ،كالة الممر هللاع الر يمر هلل إليها.
5ـ ي م المهللعهللا إلهللا المهللعهللا عبي امو ماة إلهللا ك من المحكمين) ام نمنين يزما من رمبم الطبس
هللا عبهللا الطبس الم ا ي لت كالة الممر هللاع احتالية الر يمر هلل إليها.
الم ا
 1ـ ر ظ ،الهيًة ل نت س زتع هلل رنكيبها اعرماعا مو اعط اف نز ممنبيه ،لرحهلليهلل احع اعاع الزاعس
إر اعها ل الرحكي.،
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9ـ رر ،احع اعاع زل ا ترفات اعط اف نز ل حا عهلل ،زعزهلل من هذا اترفات زل ا لب زاعهلل الر رارا ها
الهيًة الرحكيمية إت نن اط احع اعاع الم ي ة نهلل اه ر ر ع غ ض مرفت عبيها ق
ن) ركزن لغة  ........لغة الرحكي،
س) يعزم لبهيًة الرحكيمية إذا نع ذلك ت ز يا نن ر هلل عبمة زنن رلهلل حكما رحكيما ل نية ممألة
نزلية اع عبهللا طبس ن من اعط اف نز كمهما زلهللا الحالة اعاي ركزن الهيًة الرحكيمية مبممة ذلك.
ج) ر هلل الهيًة الرحكيمية عبمة زاحهلل نز نكن رر بت أماس ال ماع ما ل ،يرفت اعط اف عبهللا امف ذلك
كرا ة.
هلل) رلهلل الهيًة الرحكيمية حكمها ال هاً ل ام المرين يزما الر رب آا عبمة ر هلل حز نماس
ال ماع.
 2ـ إذا ل ،يمرعس نحهلل اعط اف إلهللا نم إع اً لاهلل عن الهيًة الرحكيمية يعزم لهذه اعاي
احع اعاع زنن رلهلل الحك ،الرحكيم .

نن ررا و

6ـ إذا رابف محك ،عن المنا كة ل الرحكي ،نز لض ذلك ل ن زتع هلل هللع العبماع المراللة
لهلل امة نماس ال ماع يعزم لبمحكمين اآلا ين مرا ة احع اعاع زإلهللا الحك ،الرحكيم هللزن اعر ا
نن ل اغا تهلل حل إذا اعر نن الرابف نز ال لض المنا كة من ت المحك ،المرابف غي م هللا عبهللا
عذ ن ع .
 10ـ رلهلل الهيًة الرحكيمية حكمها نز ال ا المر بت احع اعاع إذا لم ،اعم
حا غياس اعغب ية ي ع ًيس المحكمة الرحكيمية ال ماع كما لز كان محكما ل هللا.
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أغب ية المحكمين زلهللا

 المطلب النال  :صور اخرى التفاق التحكيم:االحالة لونيقة تتضمن شرط تحكيمي و كني اا ل الحيا ال مبية نن ت يرفت الط لان م ان عبهللا الرحكي ،ل ال هلل الم  ،ي هما زإ ما يحيمن
ل هذا ال هلل عحكا ،زني ة نا لرط ي ها عبيهما ل ما ت ص عبي ل ال هلل اعلب  .زتهلل ررتمن هذه
الزني ة ن طا ا لرمزية ال ماعاع عن ط يت الرحكي .،زمنا ذلك نن ركزن ال متة ين الط لين ه عمتة
ح لب تاًو ين ال ات ان) زالناحن اس) زر ص زني ة النحن عبهللا رط يت نحكا ،منا طة إيعا
المفي ة ين ان) ز ين الممرأع اج) ل حهللزهلل ما هز غي م لزص عبي ل زني ة النحن .زلز ل ت ا
نن زني ة النحن ت ر ص عبهللا هلل لرمزية الم امعاع ل حين نن منا طة احيعا ر ص عبهللا الرحكي،
لرمزية ن ماع ين ان) ز اج) .ل هذا المنا ر ت ال زاعهلل ال امة رط يت ن ط الرحكي ،عبهللا ال متة
ين ان) ز اس) نيتا ا ما هللا ،نن ال هلل ن ي ة المر اتهللين
زمنا ذلك نن ي ص ال هلل ين ان) ز اس) ل احة عبهللا م يان ن ط الرحكي ،عبيهما كأن ر هلل ل
اححالة منما ع ا ا ما ل ذلك ن ط الرحكي ،الزا هلل ل ع هلل إعا المفي ةا .ز ليس الت ز نن رر،
اححالة لن ط الرحكي ،ل ال هلل اعلب ذار ين ان) ز اس) زإ ما يمكن نن رر ،ارفات تحت عبي  .إحالة
ط ل ال هلل إلهللا نحكا ،ع هلل مزذع نز ارفاتية هللزلية نز ن زني ة نا ررتمن ن ط رحكي .،إذا كا ع
اححالة زاتحة ل اعر ا هذا الن ط عمعا من ارفات الرحكي .،زمنا ذلك ان ي ان) إلهللا اس) تاعة
م ي ة زيرفت الط لان عبهللا نحكا ،زن زط ال هلل اعا
عن ط يت ال ح م م ين زنع
اححالة إلهللا ع هلل إعا المفي ة ين ان) ز ين مالك المفي ة اج) زيرتمن ع هلل احعا ن طا لرمزية
ال ماع ين ان) ز ين اج) عن ط يت الرحكي .،ل هذا المنا يم ن ط الرحكي ،عبهللا عمتة ال
ال ح
االتفاق على التحكيم أمام المحكمة
كني اا ما يرفت نط اف ال ماع عبهللا الرحكي ،نما ،المحكمة الر ر ظ ل ماع ت يزعهلل نأ ارفات رحكي.،
زمنا ذلك نن يكزن ه اك ع هلل ين ان) ز اس) ت يرتمن إحالة الم امعاع ال اعمة ع لبرحكي .،لبز زتو
ال ماع منما زلعأ ان) إلهللا ال تاع ليعزم لهما اترفات نما ،المحكمة نز حرهللا اا عها عبهللا الرحكي ،لرمزية
ال ماع ذار  .زل هذه الحالة يعس عبهللا المحكمة اع عبهللا طبس احهلل الط لين نز كبيهما إم اط الهللعز
زإحالة ال ماع لبرحكي .،زذلك اما ،المحكمة عبهللا امف هللعارهااا رهللاًية امرً اف ض).

النتيجــة :
لدددن ال دددهلل
إن اللددياغة المر دددة ل دددهلل الرحكدددي ،رع ددس اعطددد اف الكنيددد مدددن المنددكمع زاللددد ز اع زرح ِّ
ض اعحيان من الفن  .زيكدزن لهدذه اللدياغة المر دة نند ك يد
الرحكيم زرحم ال مبية الرحكيمية ل
ل عاا عمبية الرحكي ،االة حين ركزن ه اك هلل امة هللتي ة لب زا ين احع اًية زالمزتزعية الر رمًد،
ال متة زالم امبة مزتزع ال هلل الرحكيم زيفت اعط اف رط ي ها عبهللا مزتزع ال ماع.
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الفصل النال
إجراءات سير الدعوى التحكيمية
المبح األول :اإلجراءات التمهيدية
المطلب األول :طلب التحكيم

طلب بتسمية محكم موجه بواسطة الكاتب بالعدل

المهللع االمحرك)،ق .................ال زانق...................

المهللعهللا عبي االمحرك ،تهلله)ق ..............ال زانق............

عهة الطبسق ر يين محك،
ا  ،ع هلل .......ي ا را يخ .........زذلك الزص ......ز م س ااملك زاع اع ل هذا ال هلل
زتمرحكا ،الامف ي ا زلزعزهلل ن ط ي ت ح ا امف ارج عن هذا ال هلل زامطة الرحكي ،لأ
نمم الميهللق........محكما ا ع .
زنطبس م ك رممية محكما ا ع ك ام اممة نيا ،رب را يخ ر بغك هذا الطبس

مو اتحر ا،

حبس

الممرهللع

\ \
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المطلب الناني :ونيقة قبول مهمة التحكيم
محضر قبول مهمة تحكيم

الفريق األول...............:

الفريق الناني...............:

ممهللا الف يت اعز الميهللق .................محكما ع .
زممهللا الف يت النا

الميهللق ................محكما ع .

ز ارفت المحكمان عبهللا ااريا الميهللق ..........محكما م عحا ًيما لهيًة الرحكي.،
حيث ت المحكمين المهمة المزكبة له ،زل حزا أ ت يزعهلل من ظ زف نز عمتاع ر طه ،الف ي ين
رني نكزكا حز حياهلله ،نز امر مله ،زر ههللزا إعم ،الف ي ين أ ظ زف ممرعهلل إذا حلبع نن اع
مي احع اعاع رمس حياهلله ،نز امر مله.،
حرر في ............تاريخ \

الفريق األول

محكم

\

الفريق الناني

محكم رئيس الهيئة

محكم
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المطلب النال  :ضبط جلسة التحكيم
نموذج ضبط جلسة تحكيم
الجلسة األولى
الميهللقً .......يس هيًة الرحكي،
الميهللق......محك،
الميهللق ....محك،
را يخ اليز .....،المزالتق \ \ الماعةق ......ل  .........اعرم ع هيًة الرحكي ،المالفة من الماهلل
المحكمين الزا هلل نمماعه ،نعمه
ز حتز ط الا الهللعز ق
 -1الميهللق ................يمنب ق ........مزعس الزكالةق .....ت،ق ....را يخ...
 -2الميهللق .............يمنب ق ...........مزعس الزكالةق .....ت،ق ....را يخ...
ن ع المحاكمة الزعاهية زربيع نز ات الهللعز
اعمراذق .....زكي ق ......ر هلل ،هلللو مالف من اممة لفحاع رب زحفظ زمبمع ماة م لألمراذق......
زكي الذ امرمه
الهيًة ر

نمهال زر بيت العبمة ليز،ق.....را يخق....الماعةق ..........لعزاس اعمراذق.......زكي ق.......

األستاذ.....:وكيل ......:

المحكم....

األستاذ .......:وكيل......:

المحكم ..........

رئيس هيئة التحكيم........
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الجلسة النانية
الميهللقً .......يس هيًة الرحكي،
الميهللق......محك،
الميهللق ....محك،
را يخ اليز .....،المزالتق \ \ الماعةق ......ل  .........اعرم ع هيًة الرحكي ،المالفة من الماهلل
المحكمين الزا هلل نمماعه ،نعمه
ز حتز ط الا الهللعز ق
-1

الميهللق ................يمنب ق ........مزعس الزكالةق .....ت،ق ....را يخ...

-2

الميهللق .............يمنب ق ...........مزعس الزكالةق .....ت،ق ....را يخ...

ن ع المحاكمة الزعاهية زربيع نز ات الهللعز
اعمراذق .....زكي ق ......ر هلل ،هلللو مالف من نمنة لفحاع رب زحفظ زمبمع ماة م لألمراذق......
زكي الذ ك هلللزع الما ة
ز هلل نن ن هلل كالة اعط اف نتزاله ،زهلللزعه ،الارامية
إعمن ارا ،اس الم ال ة زر بيت العبمة ليز،ق.....را يخق ....الماعةق ..........لبمهللازلة
الهيًة ر
زالهللا الحك،

األستاذ.....:وكيل ......:

المحكم....

األستاذ .......:وكيل......:

رئيس هيئة التحكيم........

المحكم ..........
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المبح الناني :الطلبات المتعلقة بالدعوى التحكيمية
المطلب األول :طلب وضع اشارة دعوى على عقار
السيد رئيس هيئة التحكيم الموقر

المحتكمق
المحتكم ضدهق
جهة الطلبق زتو انا

هللعز

الرمس احالة طب لمحكمة اتمرً اف المهلل ية لر
محت \ \ م ط ة ع ا ية .....ـ..

زتو انا

الهللعز الرحكيمية عبهللا الم م\ \،

مع االحترام
المستدعي

السيد رئيس محكمة استئناف المدنية األولى بـ...
التمس إعطاء القرار بوضع اشارة الدعوى التحكيمية
وفق الطلب المقدم.
رئيس هيئة التحكيم
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المطلب الناني :قرار متفرقة بوضع اشارة دعوى على عقار صادر عن القضاء
ت ا مرف تة ت\ ،

را يخ \ \

بسم الشعب العربي في سورية
هيًة محكمة اتمرً اف المهلل ية اعزلهللا ـ....
ال ًيسق
الممرنا انق
المماعهللق

هلل اتطمع عبهللا امرهللعاع ا لمحرك ........،الما خ \ \ زعبهللا احالة ًيس هيًة الرحكي،
ت2002\4\،
المحك.........،زعمم الماهلل \ \3من تا زن الرحكي ،المز
ر

اترفاتق

زتو انا

الهللعز الرحكيمية عبهللا الم م \ \،محت \

ت ا ا لهلل ل غ لة المذاك

ل \ \

المستشار

المستشار

\ م ط ة ع ا ية .....ـ..

الرئيس
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المطلب النال  :طلب وضع حجز احتياطي
السيد رئيس هيئة التحكيم الموقر

المحتكمق
المحتكم ضدهق
جهة الطلبق زتو انا

حعم احرياط

زتو انا الحعم اتحرياط للالو المحرك،
الرمس احالة طب لمحكمة اتمرً اف المهلل ية لر
 ..........ل الهللعز الرحكيمية عبهللا الم م \ \،محت \ \ م ط ة ع ا ية .....ـ..

مع االحترام
المستدعي

السيد رئيس محكمة استئناف المدنية األولى بـ...
التمس إعطاء القرار بوضع اشارة الحجز االحتياطي في الدعوى التحكيمية المقامة بين الطرفين لصالح
المحتكم السيد...............وفق الطلب المقدم.
رئيس هيئة التحكيم
في ........تاريخ \ \
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المطلب الرابع :طلب تمديد مهمة المحكمين
مقام محكمة االستئناف المدنية في.......
بوصفها ناظرة بقضايا التحكيم

الجهة المدعية:

وكيلها:

الجهة المدعى عليها:

وكيلها:

جهة الدعوى :طلب تمديد مدة التحكيم:
=====================
يزعهلل ع هلل مزتو را يخ  2001\1\6ين العهة المهللعية زالعهة المهللعهللا عبيها مزتزع ن كة لل اعة
اعل مة العاهم زتهلل ص ال هلل النا زال ن ين من ال هلل ان كالة الاملاع المر ب ة هذا ال هلل رح عن
ط يت الرحكي ،زامطة نمنة محكمين زع هللع هيًة الرحكي ،نزلهللا عبمارها را يخ  ،2002\9\15حتز
عميو اعط اف زل ،ررمكن الهيًة من الهللا الحك ،الفال ل ال ماع ل ع مهلل نع الرحكي ،لمهلل
رم ين يزما زلكن ر ذ عبيها الفل ل ال ماع م س ر يهلله هاية المهلل زه 2003\1\15
زامر اهللا لبماهلل \ \39-3من تا زن الرحكي ،المز

ت \4\ ،ل ا2002،

لذلك نلتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس:
 -1هللعز العهة المهللعهللا عبيها لبمحاكمة نلزت.
 -2ت ز الهللعز نكم.
 -3ت ز الهللعز مزتزعا زرمهلليهلل مهلل الرحكي ،رم زن يزما ر هللن را يخ 2003\1\11
 -4الما ،العهة المهللعية ال مز ،زالملا يف.
مع فائق االحترام

وكيل الجهة المدعية

تاريخ 2111 \ 0 \ 21
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الفصل الرابع
حكم التحكيم
المبح األول :حكم التحكيم المنهي للخصومة
المطلب األول :بيانات حكم التحكيم
ال يا اع الر يعس نن يرتم ها حك ،الرحكي،ق
-1

نمماع نعتاع هيًة الرحكي. ،

-2

نمماع الالز ،زع ازي ه ،زلفاره ،زع مياره. ،

-3

لز

عن ارفات الرحكي ،ان يعس نن يهللزن ل مرن ال ا ارفات الرحكي ،زليس مبالا ا ع ).

 -4زمباص عن طب اع الالز ،زنتزاله ،زمتمزن ممر هللاره ،زيعس عهلل ،إغفا ذك ن طبس من
إغفا ض الطب اع نز الممر هللاع.
طب اع الالز ،لالمباص ت ي
 -5م طزت الحك،ق زي لهلل ق نن يرتمن حك ،الرحكي ،ال ريعة ال هاًية الر ر هيًة الرحكي ،حم،
ال ماع زل ا ا لها زيعس نت ير اتض متمزن الحك ،مو مزتزع ال ماع زإت ر ض لب طمن زل حا
ر هللهلل المماً المر امع عبيها ين اعط اف يعس رعمًة الم طزت زلت ك ممالة عبهللا حهلل ٍ ل مرن
الحك.،
-1

را يخ زمكان إلهللا الحك.،

 -9الحك ،ف اع زملا يف الرحكي ،زكذلك نر اس المحكمين زكيفية رزمي ها عبهللا اعط اف.
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المطلب الناني :نماذج لحكم التحكيم

نموذج حكم تحكيم(وطني)
باسم الشعب العربي في سورية

 هيئة التحكيم:الميهللقً .......يس هيًة الرحكي،
الميهللق......محك ،عن العهة المحركمة.....
الميهللق ....محك ،عن العهة المحرك ،تهللها.......
 طرافا الدعوى:الميهللق ................يمنب ق ........ال زانق..............الميهللق .............يمنب ق ...........ال زانق.............. صورة اتفاق التحكيم: ملخص طلبات الخصوم وأقوالهم:ن -طب اع العهة المهللعية زممر هللارهاق
س -طب اع العهة المهللعهللا عبيها زممر هللارهاق
-المناقشة والتسبيب :

منطوق الحكم (الفقرات الحكمية) :بعد المداولة السرية قررت هيئة التحكيم باألكنرية مايلي:........ -1
..........-2
............-3
-4الما ،الط لان م الفة رحم نر اس الرحكي ،زتهلل ها........ز ف اع زملا يف الرحكي ،زتهلل ها.....
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صدر الحكم بتاريخ \ \ في  ...........:وجاهيا بحق األطراف مبرما غير خاضع ألي طريق من طرق
الطعن

المحكم....

المحكم ..........

رئيس هيئة التحكيم........

 في حال وجود مخالفة من احد المحكمين:المحكم المخالف.......:
سبب المخالفة.........:

 -في حال امتناعه عن التوقيع يذكر سبب امتناعه في متن الحكم.
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قرار تحكيمي إعدادي
إن المحكمين المزت ين نهلل اه
اع عبهللا الن ط الرحكيمهللا الم لزص عبي لهللا الماهلل  ........من ال هلل المزتو ل  ........ما ين:
الن كة  ........ن كة محهللزهلل الممًزلية نممالها  ........م كمها ال ًيم
مهللي يها الميهلل  ........زي از المحام  ........محا ،ل

ل  ........زممنبة أحهلل

ا ة ........

الن كة  ........ن كة مماهمة نممالها  ........م كمها ال ًيم ل ........ممنبة مهللي ها ال ا ،الميهلل
 ........زممرنا ها الميهلل  ........ممرنا تا ز يا
اع عبهللا المحت المزتو لهللا  ........زالذ

مزع طبس اعط اف ا اهلل الهيًة الرحكيمية المالفة من:

الميهلل  ........الم ي ،لهللا........الم ين من ت

الن كة ........

زالميهلل ........الم ي ،لهللا........الم ين من ت

الن كة ........

زالميهلل  ........الم ي ،لهللا........الم ين من ت

يس المحامين لهللا  ........لفة محك ،نالث .

اع عبهللا محت الرحكي ،الما خ لهللا را يخ  ....-..-..المزتو من ت

اعط اف زالمحكمين زالذ

مزع اعبن المحكمزن عن ت زله ،لمهمة الرحكي ،زحهللهللزا تزاعهلل احع اعاع الرحكيمية .
اع عبهللا المًحة الم هللمة را يخ  ....-..-..من الن كة  ........زالر

رطبس ليها من الهيًة الرحكيمية

ر يين نمث محكمين اع عبهللا المًحة الم هللمة را يخ  ..-..-....من الن كة  ........زالر ليها ر لض
هذا الر يين زر ر ه غي ت ز

زم از

زعبهللا اتمرماع إلهللا ممحظاع ممرنا

اع عبهللا مذك اع اعط اف زالممر هللاع .
اعط اف لز

زعاهية را يخ  ..-..-....زرا يخ ..-..-....

اع عبهللا المحت الما خ ل را يخ  ....-..-..المزتو من الط لين زالمحكمين زالذ مهللهلل مهبة الرحكي،
حرهللا را يخ..-..-....
اع عبهللا ت ا المحكمة زتو ال تية تيهلل المذاك

را يخ ..-..-....

قررت الهيئة التحكيمية بأغلبية أعضائها وبصفتها محكم بالصلح القرار التحكيمى التالى نصه:
مزعس ع هلل مزتو را يخ  ....-..-..ت بع الن كة  ........ال يا،
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اع لملبحة الن كة  ........م ا

نمن

تهلل ه  ........زلهللا حين بغ ال اع حهلل  ........اهللعع الن كة ........نن ........لهللا حين لتع الن كة
........هذا اتهللعاع
زم ا

هذا ال لض نزتفع الن كة ........عمبياع ال اع زا اهللع الن كة ........لهللا مزاعهة هذا الزاتو

الحلز عبهللا ح لب هلل عبهللا ممًزلية الن كة  ........زكذلك نن ر يهلل لها م بغ  ........الذ هللل ر كهللل ة
عبهللا الحماس زم بغ  ........كر زيض عن الت

الر فيذ الم ع لب ا

الذ لحت ها مو اعم

الرحكيمهللا الذ ميلهلل .
زلبرلهلل لهذا الطبس حعة نن  ........الن كة  ........تامع الطبس مًحرها الما اة را يخ ....-..-..
ر يين نمنة ا اع ر يين لكهللا يرأكهللزا أن  ........زال ز

الرال

إ

ر يا م

رعاه ال زاعهلل الف ية

زاعع اف اهللعاعارها أن ........
زالن كة  ........تازمع هذا الطبس الذ

اعر ر رمزيفيا عبهللا تزع الم طياع الر

عاي اها ........

زالر ل ،ركن مزتزعا ع م امعة عهللية.
ولذلك فإن الهيئة التحكيمية:
ما نن ال ماع ال اً ،ين الط لين تهلل نأ من اهللعاع الن كة  ........زالر تازمرها الن كة  ........أن
ن زط اع ض حيث مي نأ ال اع رف ض عبهللا الن كة  ........امر ما ط ي ة ل ية ماربفة عن ربك
الم لزص عبيها ل ال هلل زالر

مزع ها ر ،رحهلليهلل النمن .

زإن الرح ت ر يا من ذلك ي رل

عبهللا  ........زت يف ض مز

ر يين ا ي

عيزلزعهللا زحيهلل.

ز ما نن ذلك يف ض م و الا ي الذ مير ،ر يي نهلل اه مهبة  ........لكهللا ي ههللا مهمر زإن مهبة الرحكي،
مررزتف ام الفر

الممرهلل ما ين ر يين الا ي

اع عبهللا طبس الط ف اعكن ععبة زرا يخ ر هلليم

لبر ي إلهللا هيًة الرحكي. ،

لهذه األسباب:
ت ع هيًة الرحكي ،الهللا ت ا إعهللاهلل يحفظ ح زت اعط اف المر امعة,
زر ين لفة ا ي
الميهلل  ........نمراذ ل  ........م ي ،ل  ........زركزن مهمر ........
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زنن عبهللا الا ي

هلل مماع الط لين لز

زعاهية لهللا ميا ر لبمكان كما لهللا مكر نن يتو ر ي ه ين

نيهلل هيًة المحكمين ام مهبة  ........اعر ا ا من را يخ ر يي من ت
ر

الط ف اعكن ععبة.

نن مهبة الرحكي ،مزف ر بت لهللا المهلل الزات ة ما ين را يخ ر يين الا ي زرا يخ ايهللاع ر ي ه ين

نيهلل هيًة المحكمين,
رحهللهلل ـ  ........الهللل ة عبهللا حماس ف اع الا

زالر مرهلللو م الفة من ت

لهللا  ........را يخ ..-..-....
نمث مخ البية ك زاحهلل م ها يهلل ك ط ف

توقيع المحكمين
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الط لين إلهللا الا ي

حكم تحكيمي في األساس
كما لهللا ال ا احعهللاهلل

ال م ة لب هلل زاهللعاعاع الط لين كما ه مذكز

ل ذلك ال ا مو إتالة ما

يبهللا :
ـ اع عبهللا ر ي الا ي الميهلل الم هلل ،را يخ  ....-..-..زالذ

ن بغع ماة م

إلهللا الط لين زامطة

الهيًة الرحكيمية.
ـ اع عبهللا مذك اع الط لين اتتالية حز ر ي الا
ـ ز هلل مماع اعط اف زممرنا يه ،ام
ـ اع عبهللا نم

العبمة الم هلل

ًيس محكمة هللاية  ........الذ

لهلل

را يخ  ....-..-..لهللا حتز

الا ي .

اع عبهللا طبس المحكمة الرحكيمية زالذ

نعبن

رمهلليهلل مهبة الرحكي ،حرهللا را يخ | ..-..-....
ـ اع عبهللا مبف ال تية زالممر هللاع.
ز هلل المذاك ,ر

ا

اعغب ية لفة محكمين اللبو

هاً ت ي

الم اع ة الهللا ال ا

الرحكيمهللا الرال :
إن الهيًة الرحكيمية رني إلهللا الزتاًو زاهللعاعاع ك من الط لين كما ز هللع لهللا ال ا الرحكيمهللا احعهللاهلل
را يخ ..-..-....
ز اع عبي ,ز ما نن ر ي الا

را يخ  ....-..-..زالم اتنة الزعاهية الر حلبع ين الط لين حز

راًج هذا الر ي لإ يظه الزتاًو زال اط الر ية الرالية:
ز ما إ ير ين من ذلك نن الن كة  ........هللزن زع حت تهلل حازلع نن رف ض عبهللا الن كة  ........أن
 ........ز الرال هللزن حت زع هللما لتع الن كة  ........اهللعاعارها نزتفع نعما ال اع.
ز ما ن يعس رط يت الماهلل 1124من ال ا زن المهلل

ز اع عبهللا طبس الن كة  ........ر

ح ال هلل

را يخ  ....-..-..عبهللا ممًزلية الن كة.
ز ما ان هذا الح لب هلل يبم ،الن كة  ........أن ر يهلل لبن كة  ........الذ ت ت كهللل ة عبهللا الحماس.
ز ما نن الن كة  ........رطالس كر زيض م بغ  ........الذ يزام م بغ اما رها زال و الفاًع عن
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ال اع ز ما نن هذا الم بغ يمكن نن يكزن مرزع ا عمم أحكا ،الماهلل 1146من ال ا زن المهلل
المحكمة الرحكيمية ر
الرحكي ،ر

لهللا الظ زف الحات

زإذا لم ،اعم

اع عبهللا مبطارها كمحك ،اللبو لإن هيًة

رافيض الم بغ.

ز الرال يعس رحهلليهلل الم بغ ـ  ........زهز م بغ الر زيض,ز ما إ ي غ اعم
ميلهلل

إت نن

هللزن

كفالة

حهللزهلل

زلكن

ز ما إ ناي ا يعس نن ررحم الن كة  ........ال م ،اعك

م بغ

الر فيذ الم ع لبحك ،الذ
الهللل ة

المم ة.

من ف اع الرحكي.،

لهذه األسباب
ر

هيًة الرحكي ،لفرها كمحك ،اللبو ز ا

هاً ,

ح ال هلل المزتو را يخ  ....-..-..عبهللا ممًزلية الن كة ........
رحك ،عبهللا الن كة  ........إعاهلل م بغ  ........إلهللا الن كة  ........زهز الم بغ الذ كا ع تهلل ت تر
كهللل ة مم ة.
ز أن رهلللو لبن كة  ........م بغ  ........ك ط زت
رأم

.

الر فيذ الم ع لهذا ال ا الرحكيمهللا هللزن كفالة لغاية م بغ  ........زالر رمن الهللل ة عبهللا الحماس

الذ يعس إعاهللرها ز أن ف اع الرحكي ،ر بغ  ........زالر ررتمن نر اس المحكمين ز ف اع الا
يرحمبها الط لين م الفة زر

الر

أن م بغ ال ف اع مررحمب الن كة  ........م ة نمنة ن اع زال و

ال ات ررحمب الن كة ........
لهللا  ........را يخ ..-..-....
عبهللا نمث مخ ك زاحهلل م ها يهلل ك ط ف
توقيع المحكمين النال
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المطلب النال  :ضبط إيداع حكم التحكيم

ضبط ايداع
را يخ اليز ..... ،الزاتو \ \ \

حت المحك ،الميهللق .......زازهللع هلليزان محكمة اتمرً اف المهلل

ـ.......

حك ،المحكمين اللاهلل عن المحكمين الماهلل  .....ين اعط اف.........

زالما خ \ \

زالمالف من........لفحاع

زعبي ر ،اتيهللاع رحع ت\ ،

طالب االيداع

\ ل ا.......،

رئيس ديوان االستئناف المدني بـ.....
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المبح الناني :التصحيح والتفسير والحكم اإلضافي
المطلب األول :تصحيح حكم التحكيم

نموذج تصحيح حكم تحكيم(وطني)
باسم الشعب العربي في سورية
 هيئة التحكيم:الميهللقً .......يس هيًة الرحكي،الميهللق......محك ،عن العهة المحركمة.....الميهللق ....محك ،عن العهة المحرك ،تهللها....... طرافا الدعوى:الميهللق ................يمنب ق ........ال زانق..............الميهللق .............يمنب ق ...........ال زانق..............الموضوع تصحيح خطأ حسابيلهلل عن هيًة الرحكي ،الحك ،الرحكيم
المحرك ،تهللها...........

ت،

را يخ

 2012ين العهة المحركمة ........زالعهة

زلزعزهلل ناطاع حما ية ل مرن ال ا رر اتض مو الف النا ية من م طزت الحك،
زه ...................................................................................
.........................................................................................
لأن هيًة الرحكي ،اهلل ع لرلحيو هذا الاطأ الحما

من رب اع ذارها
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 بعد المداولة السرية قررت هيئة التحكيم باألكنرية مايلي: -1رلحيو الاطأ الحما .............................................
اللاهلل
-2اعر ا هذا الحك ،عمع ت يرعمن من الحك ،ت ،نماس
المحركمة ...............زالعهة المحرك ،تهللها....................

را يخ

ين العهة

زمرمما ا ل .
صدر الحكم بتاريخ \ \ في  ...........:في غرفة المذاكرة ،مبرما غير خاضع ألي طريق من طرق
الطعن.

المحكم....

المحكم ..........

رئيس هيئة التحكيم........
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المطلب الناني :تفسير حكم التحكيم

نموذج تفسير حكم تحكيم(وطني)
باسم الشعب العربي في سورية
 هيئة التحكيم:الميهللقً .......يس هيًة الرحكي،الميهللق......محك ،عن العهة المحركمة.....-الميهللق ....محك ،عن العهة المحرك ،تهللها.......

 طرافا الدعوى:الميهللق ................يمنب ق ........ال زانق..............الميهللق .............يمنب ق ...........ال زانق..............الموضوع تفسير حكم تحكيملهلل عن هيًة الرحكي ،الحك ،الرحكيم
المحرك ،تهللها...........

ت،

را يخ

 2012ين العهة المحركمة ........زالعهة

زحيث نن العهة المحركمة ر هللمع طبس رفمي ما زتو ل م طزت الحك ،من غمزض
لعهة الف النا ية زر هللمع العهة المحرك ،تهللها هللاا كرا يا ا عبهللا الطبس إلهللا هيًة الرحكي ،زذلك ام
مهلل ا )10نيا ،من را يخ ر بغها الطبس.
 بعد المداولة السرية قررت هيئة التحكيم باألكنرية مايلي: -1زحيث نن العهة المحركمة ر هللمع طبس الرفمي ام مهلل ا )30يزما ا من را يخ ر بغها حك ،الرحكي،
زتامع إعمن العهة المحرك ،تهللها مما يع طب ها م ز نكما.
 -2رفمي الف

النا ية من م طزت الحك ،حيث ر

.............................................
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اللاهلل
-3اعر ا هذا الحك ،عمع ت يرعمن من الحك ،ت ،نماس
المحركمة ...............زالعهة المحرك ،تهللها....................

را يخ

ين العهة

زمرمما ا ل .
صدر الحكم بتاريخ \ \ في  ...........:في غرفة المذاكرة ،مبرما غير خاضع ألي طريق من طرق
الطعن.

المحكم....

المحكم ..........

رئيس هيئة التحكيم........
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المطلب النال  :حكم التحكيم اإلضافي
نموذج حكم تحكيم إضافي (وطني)
باسم الشعب العربي في سورية
 هيئة التحكيم:الميهللقً .......يس هيًة الرحكي،الميهللق......محك ،عن العهة المحركمة.....-الميهللق ....محك ،عن العهة المحرك ،تهللها......

 طرافا الدعوى:الميهللق ................يمنب ق ........ال زانق..............-الميهللق .............يمنب ق ...........ال زانق..............

الموضوع حكم تحكيم إضافيلهلل عن هيًة الرحكي ،الحك ،الرحكيم
المحرك ،تهللها...........

ت،

را يخ

 2012ين العهة المحركمة ........زالعهة

زحيث نن العهة المحركمة ر هللمع طبس ن ها ر هللمع طب اع ام احع اعاع زنغف حك ،الرحكي ،الفل
ليها .زر هللمع العهة المحرك ،تهللها هللاا كرا يا ا عبهللا الطبس إلهللا هيًة الرحكي ،زذلك ام مهلل ا )10نيا،
من را يخ ر بغها الطبس.
..................................................................
 بعد المداولة السرية قررت هيئة التحكيم باألكنرية مايلي: -1زحيث نن العهة المحركمة ر هللمع طب ها ام مهلل ا )30يزما ا من را يخ ر بغها حك ،الرحكي ،زتامع
إعمن العهة المحرك ،تهللها مما يع طب ها م ز نكما.
 -2الحك ،عبهللا العهة المحرك ،تهللها ـ .............................................
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اللاهلل
-3اعر ا هذا الحك ،عمع ت يرعمن من الحك ،ت ،نماس
المحركمة ...............زالعهة المحرك ،تهللها....................

را يخ

ين العهة

زمرمما ا ل .
صدر الحكم بتاريخ \ \ في  ...........:في غرفة المذاكرة ،مبرما غير خاضع ألي طريق من طرق
الطعن.

المحكم....

المحكم ..........

رئيس هيئة التحكيم........
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الفصل الخامس

الدعاوي التحكيمية أمام القضاء
المبح األول :دعوى تعيين محكم -المطلب األول :استدعاء دعوى بطلب تعيين محكم

نموذج()0
مقام محكمة االستئناف المدنية في.......
بوصفها ناظرة بقضايا التحكيم

الجهة المدعية:

وكيلها:

الجهة المدعى عليها:

وكيلها:

جهة الدعوى :تعيين محكم:
===============
يزعهلل ع هلل مزتو ين العهة المهللعية زالعهة المهللعهللا عبيها مزتزع ن اع ل ن آل لل اعة الا م
المياح من العهة المهللعهللا عبيها را يخ 2010\9\6زتهلل ص ال هلل ال ان من ال هلل ان كالة الاملاع
المر ب ة هذا ال هلل رح عن ط يت نمنة محكمين زكزن المهللعهللا عبي اا الرمامار لعهة المزالفاع
زن مبع طبس لبمهللعهللا عبي مزع الكارس
لأن العهة المهللعية ممع محكما ا ع ها الميهلل لات حات
ال هلل ر بم رممية محكمها ز رطبس م رممية محكما ع لكن ل ،ي هلل عبهللا الطبس غ ،مت المهلل
الطفا ا لز عن الطبسا.
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زامر اهللاا لبماهلل \ \14من تا زن الرحكي ،المز

ت \4\،ل ا2002 ،

جئنا بالوكالة عن الجهة المدعية نلتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس:
 -1هللعز العهة المهللعهللا عبيها لبمحاكمة نلزت.
 -2ت ز الهللعز نكم.
 -3ت ز الهللعز مزتزعا زالطبس من العهة المهللعهللا عبيها رممية محك ،ع ها زل حا امر اعها
رممير من ت المحكمة.
 -4رممية المحك ،الم عو ًيس هيًة الرحكي ،من ت المحكمان زل حا اتارمف عبهللا رممير
رممير من ت المحكمة.
 -5الما ،العهة المهللعهللا عبيها ال مز ،زالملا يف.
مع فائق االحترام

وكيل الجهة المدعية

تاريخ \ \
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نموذج ()2
مقام محكمة االستئناف المدنية في.......
بوصفها ناظرة بقضايا التحكيم

الجهة المدعية:

وكيلها:

الجهة المدعى عليها:

وكيلها:

جهة الدعوى :تعيين محكم:
===============
يزعهلل ع هلل مزتو ين العهة المهللعية زالعهة المهللعهللا عبيها مزتزع اع مز من ت العهة المهللعهللا عبيها
را يخ  2011\1\6زتهلل ص ال هلل الاامس عن من ال هلل ان كالة الاملاع المر ب ة هذا ال هلل رح عن
ط يت محك ،ل هلل زكزن المهللعهللا عبي ل ،ي  ،الرمامار حرهللا را يا مرذ عا ا الظ زف الطا ًة الر
نلمع مز يا زل هلل ،ارفات الط لان عبهللا ر يين المحك.،
زامر اهللاا لبماهلل \-14ل

ان)\ من تا زن الرحكي ،المز

ت \4\،ل ا2002 ،

جئنا بالوكالة عن الجهة المدعية نلتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس:
 -1هللعز العهة المهللعهللا عبيها لبمحاكمة نلزت.
 -2ت ز الهللعز نكم.
 -3ت ز الهللعز مزتزعا زرممية المحك ،الف هلل من ت
 -4الما ،العهة المهللعهللا عبيها ال مز ،زالملا يف.

المحكمة.

مع فائق االحترام

وكيل الجهة المدعية

تاريخ \ \
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المطلب الناني :استدعاء دعوى رد محكممقام محكمة االستئناف المدنية في.......
بوصفها ناظرة بقضايا التحكيم

الجهة المدعية(طالبة الرد):

وكيلها:

الجهة المدعى عليها(المطلوب ردها) :المحكم جورج فاضل

وكيلها:

جهة الدعوى :رد محكم وتعيين محكم بديل:
=======================
يزعهلل ع هلل مزتو را يخ  2006\9\6ين العهة المهللعية االمحرك )،زالمحرك ،تهلله الميهلل ال مزمهللا
مزتزع ن كة لليا ة اعهم اترلاتع زتهلل ص ال هلل النا عن من ال هلل ان كالة الاملاع المر ب ة
لأن
هذا ال هلل رح عن ط يت الرحكي ،زامطة نمنة محكمين زكزن المحرك ،تهلله اا الرمامار
العهة المهللعية االمحركمة) ممع محكما ا ع ها المحام االهلل حاج مزمهللا زممهللااالمحرك ،تهلله)محكما ع
الميهلل عز ج لات زر ،ااريا المه هللس اهلل لم هلل ًيس لهيًة الرحكي.،
زع هللع هيًة الرحكي ،نزلهللا عبمارها را يخ  ،2000\5\15حتز عميو اعط اف زر ين لبعهة المهللعية
نن المحك ،المطبزس هلله هز اا المحرك ،تهلله ال مزمهللا م ل ا الطفا يان تيهلل مهلل لبمحرك ،تهلله
زالمحك ،المطبزس هللها.
زل هلل ،اللاا المحك ،عز ج لات عن هذه ال ا ة ع هلل ت زل المهمة الرحكيمية زامر اهللا لبماهلل \-11-3
ت \4\ ،ل ا 2002،زلبماهلل \ \194من تا زن الز المحاكماع
 \16-12من تا زن الرحكي ،المز
المز الف اس).
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جئنا بالوكالة عن الجهة المدعية نلتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس:
 -1هللعز العهة المهللعهللا عبيها لبمحاكمة نلزت.
 -2ت ز الهللعز نكم.
 -3ت ز الهللعز مزتزعا زالحك ،هلل المحك ،عز ج لات زر يين محك ،هللي ع من ت
المحكمة.
 -4زتف اع اعاع الرحكي ،زر بيت مهللر لحين لهللز ت ا لض طبس ال هلل نز لحين ت ز المحك،
ال هللي مهمر الرحكيمية.
 -5اعر ا اتع اعاع الر رمع عبمة 2000\5\15كأن ل ،ركن.
 -1الما ،العهة المهللعهللا عبيها ال مز ،زالملا يف.
مع فائق االحترام

وكيل الجهة المدعية

تاريخ 2111 \ 5 \ 25
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-المطلب النال  :استدعاء دعوى عزل محكم

مقام محكمة االستئناف المدنية في.......
بوصفها ناظرة بقضايا التحكيم

الجهة المدعية(طالبة العزل):

وكيلها:

الجهة المدعى عليها(المطلوب عزلها) :المحكم مدحت سالم

وكيلها:

جهة الدعوى :عزل حكم وتعيين محكم بديل:
=======================
يزعهلل ع هلل مزتو را يخ  2001\1\6ين العهة المهللعية االمحرك )،زالمحرك ،تهلله الميهلل عزهلل لك ع
مزتزع ن كة لل اعة اعل ان زمنر ارها زتهلل ص ال هلل النا زال ن ين من ال هلل ان كالة الاملاع
المر ب ة هذا ال هلل رح عن ط يت الرحكي ،زامطة نمنة محكمين زكزن المحرك ،تهلله اا الرمامار
لأن العهة المهللعية االمحركمة) ممع محكما ا ع ها الميهلل االهلل اعحمهلل زممهللااالمحرك ،تهلله)محكما ع
الميهلل مهللحع مال ،زر ،ااريا المه هللس لااهلل ن ممن ًيس لهيًة الرحكي ،زتهلل ت بع الهيًة المهمة ززت ع
عبيها را يخ 2002\1\3
زع هللع هيًة الرحكي ،نزلهللا عبمارها را يخ  ،2002\9\15حتز عميو اعط اف زرابف المحك،
المطبزس عمل مهللحع مال ،زر ين لبعهة المهللعية نن المحك ،المطبزس عمل تهلل نليس م ض عتا
ات هلله عن ال م .
زحيث ن ل ،ير هلل ،طبس ر ح

زل هلل ،اترفات ين الط لان عبهللا عمل .
ت \4\ ،ل ا2002،

زامر اهللا لبماهلل \ \20-11-3من تا زن الرحكي ،المز
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جئنا بالوكالة عن الجهة المدعية نلتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس:
 -1هللعز العهة المهللعهللا عبيها لبمحاكمة نلزت.
 -2ت ز الهللعز نكم.
 -3ت ز الهللعز مزتزعا زالحك ،م المحك ،مهللحع مال ،زر يين محك ،هللي ع من ت
المحكمة.
لض طبس ال م نز لحين ت ز المحك،
 -4زتف اع اعاع الرحكي ،زر بيت مهللر لحين لهللز ت ا
ال هللي مهمر الرحكيمية.
 -5الما ،العهة المهللعهللا عبيها ال مز ،زالملا يف.
مع فائق االحترام

وكيل الجهة المدعية

تاريخ 2112 \ 2 \ 25
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المطلب الرابع :قرار قضائي بتعيين محكمرقم األساس\

\ لعام

رقم القرار \

\ لعام
بسم الشعب العربي في سورية

هيئة محكمة االستئناف المدنية في .......بوصفها ناظرة بقضايا التحكيم والمؤلفة من القضاة:
الرئيس:
المستشاران:
المساعد:

الجهة المدعية:

وكيلها:

الجهة المدعى عليها:

وكيلها:

جهة الدعوى :طلب تعيين محكم:
==================
 في االدعاء:-------------را يخ 2011\6\6ر هللمع العهة المهللعية امرهللعاع هللعزاه زعاع لي ن يزعهلل ع هلل مزتو ين العهة
المهللعية زالعهة المهللعهللا عبيها مزتزع ن اع ل ن آل لل اعة الا م المياح من العهة المهللعهللا عبيها
را يخ 2010\9\6زتهلل ص ال هلل ال ان من ال هلل ان كالة الاملاع المر ب ة هذا ال هلل رح عن ط يت
نمنة محكمين زكزن المهللعهللا عبي اا الرمامار لعهة المزالفاع لأن العهة المهللعية ممع محكما ا
زن مبع طبس لبمهللعهللا عبي مزع الكارس ال هلل ر بم رممية محكمها
ع ها المحام لات حات
ز رطبس م رممية محكما ع لكن ل ،ي هلل عبهللا الطبس غ ،مت المهلل زن مع الز عن هذا
الطبسا.
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 في القضاء:------------زحيث نن الهللعز رههللف الهللا الما ،العهة المهللعهللا عبيها رممية محكمها زل حا امر اعها رممير من
ت المحكمة.
زرممية المحك ،الم عو ًيس هيًة الرحكي ،من ت
من ت المحكمة.

المحكمان زل حا اتارمف عبهللا رممير رممير

زكز يزعهلل ارفات رحكي ،ين الط لان زتمر اع العهة المهللعهللا عبيها عن رممية محكمها لأن المحكمة
ت \4\،ل ا 2002 ،لأن المحكمة ر يّن محكما ع ها
زامر اهللاا لبماهلل \ \14 -3من تا زن الرحكي ،المز
زترفات الحكمان عبهللا رممية المحك ،الم عو لأن المحكمة رن ع ارفاتهما وبعد المداولة السرية تقرر
باالتفاق ما يلي:
 -1ت ز هللعز ر ين المحك ،نكم زمزتزعا.
 -2رن يع ر يين المحك ،المحام لات حات عن العهة المهللعية زر يين المحك ،المه هللس محمهلل
هلل ا عن العهة المهللعهللا عبيها.
 -3رن يع ر يين المحك ،المحام ع هلل ال ميم ن ي محكما م عحا ز ًيما ا لهيًة الرحكي.،
 -4رتمين العهة المهللعية ال مز ،زالملا يف.
قرارا مبرما صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ \ \

المساعد

المستشار

المستشار
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الرئيس

 المطلب الخامس :قرار قضائي برد تعيين محكمرقم األساس\

\ لعام

رقم القرار \

\ لعام
بسم الشعب العربي في سورية

هيئة محكمة االستئناف المدنية في .......بوصفها ناظرة بقضايا التحكيم والمؤلفة من القضاة:
الرئيس:
المستشاران:
المساعد:

الجهة المدعية:

وكيلها:

الجهة المدعى عليها:

وكيلها:

جهة الدعوى :طلب تعيين محكم:
==================
 في االدعاء:-------------را يخ 2011\2\6ر هللمع العهة المهللعية امرهللعاع هللعزاه زعاع لي ن يزعهلل ع هلل مزتو ين العهة
المهللعية زالعهة المهللعهللا عبيها مزتزع اع مز من ت العهة المهللعهللا عبيها را يخ 2011\1\6زتهلل
ص ال هلل الاامس عن من ال هلل ان كالة الاملاع المر ب ة هذا ال هلل رح عن ط يت محك ،ل هلل ي ي
ا طة الح زتيين حبس زكزن المهللعهللا عبي ل ،ي  ،الرمامار حرهللا را يا مرذ عا ا
ًيس معبس اهللا
الظ زف الطا ًة الر نلمع مز يا.
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 في القضاء:------------ًيس معبس اهللا
زكز يزعهلل ارفات رحكي ،ين الط لان زي ص عبهللا نن ي ين المحك ،الف هلل من ت
ا طة الح زتيين
ا طة الح زتيين حبس زكز ت يزعهلل ما ين طبس ذلك من ًيس معبس اهللا
ت \4\،ل ا 2002 ،وبعد المداولة
لأن المحكمة زامر اهللاا لبماهلل \ \14 -3من تا زن الرحكي ،المز
السرية تقرر باالتفاق ما يلي:
 -1ت ز هللعز ر يين المحك ،نكم .
 -2هلل هللعز رممية المحك ،الف هلل من ت المحكمة ل هلل ،اارلالها الزتً .
 -3رتمين العهة المهللعية ال مز ،زالملا يف.
قرارا قابال للطعن صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ \ \

المساعد

المستشار

المستشار
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الرئيس

 المطلب السادس :قرار قضائي برد محكم و تعيين محكم بديلرقم األساس\

\ لعام

رقم القرار \

\ لعام
بسم الشعب العربي في سورية

هيئة محكمة االستئناف المدنية في .......بوصفها ناظرة بقضايا التحكيم والمؤلفة من القضاة:
الرئيس:
المستشاران:
المساعد:

الجهة المدعية(طالبة الرد):

وكيلها:

الجهة المدعى عليها(المطلوب ردها) :المحكم جورج فاضل

وكيلها:

جهة الدعوى :رد محكم وتعيين محكم بديل:
=======================
 في االدعاء:-------------را يخ 2011\2\6ر هللمع العهة المهللعية امرهللعاع هللعزاه زعاع لي ن يزعهلل ع هلل مزتو را يخ
 2006\9\6ين العهة المهللعية االمحرك )،زالمحرك ،تهلله الميهلل ال مزمهللا مزتزع ن كة لليا ة
اعهم اترلاتع زتهلل ص ال هلل النا عن من ال هلل ان كالة الاملاع المر ب ة هذا ال هلل رح عن
ط يت الرحكي ،زامطة نمنة محكمين زكزن المحرك ،تهلله اا الرمامار لأن العهة المهللعية
االمحركمة) ممع محكما ا ع ها المحام االهلل حاج مزمهللا زممهللااالمحرك ،تهلله) محكما ع الميهلل عز ج
لات زر ،ااريا المه هللس اهلل لم هلل ًيس لهيًة الرحكي.،
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زع هللع هيًة الرحكي ،نزلهللا عبمارها را يخ  ،2000\5\15حتز عميو اعط اف زر ين لبعهة المهللعية
نن المحك ،المطبزس هلله هز اا المحرك ،تهلله ال مزمهللا م ل ا الطفا يان تيهلل مهلل لبمحرك ،تهلله
زالمحك ،المطبزس هللها.
زل هلل ،اللاا المحك ،عز ج لات عن هذه ال ا ة ع هلل ت زل المهمة الرحكيمية طب ع العهة المهللعية
الحك ،هلل المحك ،عز ج لات زر يين محك ،هللي ع من ت المحكمة ززتف كالة اتع اعاع زاعر ا
اتع اعاع الر رمع عبمة  2000\5\15كأن ل ،ركن.
 في القضاء:------------لبمحرك،

حيث ر ين نن المحك ،المطبزس هلله هز اا المحرك ،تهلله ال مزمهللا مزعس يان ال يهلل المهلل
تهلله زالمحك ،المطبزس هلله الم لت زل هلل ،اللاا المحك ،عز ج لات عن هذه ال ا ة ع هلل ت زل
ت \4\ ،ل ا 2002،زلبماهلل
المهمة الرحكيمية زامر اهللا لبماهلل \ \16-12-11-3من تا زن الرحكي ،المز
\ \194من تا زن الز المحاكماع المز الف اس) وبعد المداولة السرية تقرر باالتفاق ما يلي:
 -1ت ز الهللعز نكم .
 -2ت ز الهللعز مزتزعا زالحك ،هلل المحك ،عز ج لات زر يين المحك ،ممي االهلل هللي ع .
 -3زتف اع اعاع الرحكي ،زر بيت مهللر لحين ت ز المحك ،ال هللي مهمر الرحكيمية.
 -4اعر ا اتع اعاع الر رمع عبمة 2000\5\15كأن ل ،ركن.
 -5رتمين العهة المهللعهللا عبيها ال مز ،زالملا يف.
قرارا مبرما صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ \ \

المساعد

المستشار

المستشار
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الرئيس

 المطلب السابع :قرار قضائي بعزل محكم و تعيين محكم بديلرقم األساس\

\ لعام

رقم القرار \

\ لعام
بسم الشعب العربي في سورية

هيئة محكمة االستئناف المدنية في .......بوصفها ناظرة بقضايا التحكيم والمؤلفة من القضاة:
الرئيس:
المستشاران:
المساعد:

الجهة المدعية(طالبة العزل):

وكيلها:

الجهة المدعى عليها(المطلوب عزلها) :المحكم مدحت سالم

وكيلها:

جهة الدعوى :عزل حكم وتعيين محكم بديل:
=======================
را يخ  2002 \ 2 \ 25ر هللمع العهة المهللعية امرهللعاع هللعزاه زعاع لي ن يزعهلل ع هلل مزتو را يخ
 2001\1\6ين العهة المهللعية االمحرك )،زالمحرك ،تهلله الميهلل عزهلل لك ع مزتزع ن كة لل اعة
اعل ان زمنر ارها زتهلل ص ال هلل النا زال ن ين من ال هلل ان كالة الاملاع المر ب ة هذا ال هلل رح عن
لأن العهة المهللعية
ط يت الرحكي ،زامطة نمنة محكمين زكزن المحرك ،تهلله اا الرمامار
االمحركمة) ممع محكما ا ع ها الميهلل االهلل اعحمهلل زممهللااالمحرك ،تهلله)محكما ع الميهلل مهللحع مال،
زر ،ااريا المه هللس لااهلل ن ممن ًيس لهيًة الرحكي ،زتهلل ت بع الهيًة المهمة ززت ع عبيها را يخ
2002\1\3
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زع هللع هيًة الرحكي ،نزلهللا عبمارها را يخ  ،2002\9\15حتز عميو اعط اف زرابف المحك،
المطبزس عمل مهللحع مال ،زر ين لبعهة المهللعية نن المحك ،المطبزس عمل تهلل نليس م ض عتا
ات هلله عن ال م .
زحيث ن ل ،ير هلل ،طبس ر ح

زل هلل ،اترفات ين الط لان عبهللا عمل .

زامر اهللا لبماهلل \ \20-11-3من تا زن الرحكي ،المز

ت \4\ ،ل ا2002،

 في القضاء:------------حيث ر ين نن الهيًة ت بع المهمة ززت ع عبيها را يخ  2002\1\3زع هللع نزلهللا عبمارها را يخ
 ، 2002\9\15حتز عميو اعط اف زرابف المحك ،المطبزس عمل مهللحع مال ،زر ين من ام
نتزا المحك ،المطبزس عمل ن تهلل نليس م ض عتا ات هلله عن ال م زال و غي تاهلل عبهللا نهللاع
مهمر .
زحيث ن ل ،ير هلل ،طبس ر ح ما ا ا زل هلل ،اترفات ين الط لان عبهللا عمل .
زامر اهللا لبماهلل \ \20-11-3من تا زن الرحكي ،المز

ت \4\ ،ل ا2002،

وبعد المداولة السرية تقرر باالتفاق ما يلي:
 -1ت ز الهللعز نكم .
 -2ت ز الهللعز مزتزعا زالحك ،م المحك ،مهللحع مال ،زر يين المحك ،محمهلل المحمهلل هللي ع .
 -3زتف اع اعاع الرحكي ،زر بيت مهللر لحين ت ز المحك ،ال هللي مهمر الرحكيمية.
 -4رتمين العهة المهللعهللا عبيها ال مز ،زالملا يف.
قرارا مبرما صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ \ \

المساعد

المستشار

المستشار
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الرئيس

المبح الناني :دعوى البطالن -المطلب األول :استدعاء دعوى البطالن

مقام محكمة االستئناف المدنية في.......
بوصفها ناظرة بقضايا التحكيم

الجهة المدعية(طالبة البطالن):

وكيلها:

الجهة المدعى عليها(المطلوب البطالن ضدها):

وكيلها:

جهة الدعوى :بطالن حكم تحكيم:
==================
لهلل حك ،رحكيم ل ال ماع ال اً ،ين العهة المهللعية زالعهة المهللعهللا عبيها من ت
من المحكمينق..............-1

هيًة الرحكي ،المالفة

................-3 ...........................................-2
را يخ \ \ زر بغ اه را يخ \ \ ز ر هلل ،هللعز ال طمن تمن المهلل ال ا ز ية.
زحيث نن هذا الحك ،نا ال طمن رتم إحهلل حاتع ال طمن الر
ت \4\،ل ا2002 ،
ز)\ من تا زن الرحكي ،المز
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لع عبيها الماهلل \ -50الف

اج

لذلك نلتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس:
 -1هللعز العهة المهللعهللا عبيها لبمحاكمة نلزت.
 -2ت ز الهللعز نكم.
 -3ت ز الهللعز مزتزعا زإعمن طمن حك ،الرحكي ،ل ال ماع ال اً ،ين العهة المهللعية زالعهة
المهللعهللا عبيها من ت هيًة الرحكي ،المالفة من المحكمينق-3 ...............-2..............-1
................
اللاهلل را يخ \ \
 -4الما ،العهة المهللعية ال مز ،زالملا يف.
مع فائق االحترام

وكيل الجهة المدعية

تاريخ \ \
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المطلب الناني :قرار قضائي ببطالن حكم التحكيمرقم األساس\

\ لعام

رقم القرار \

\ لعام
بسم الشعب العربي في سورية

هيئة محكمة االستئناف المدنية في .......بوصفها ناظرة بقضايا التحكيم والمؤلفة من القضاة:
الرئيس:
المستشاران:
المساعد:

الجهة المدعية(طالبة البطالن):

وكيلها:

الجهة المدعى عليها(المطلوب البطالن بمواجهتها):

وكيلها:

جهة الدعوى :بطالن حكم التحكيم:
==================
ر هلل ،زكي العهة المهللعية هذه الهللعز را يخ \ \ يذك أ لهلل حك ،رحكيم ل ال ماع ال اً ،ين
العهة المهللعية زالعهة المهللعهللا عبيها من ت هيًة الرحكي ،المالفة من المحكمينق-2 ..............-1
................-3 ...............
را يخ \ \ طال ا ا طال .
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في القضاء:
=======
حيث نن العهة المهللعية رههللف ح طا حك ،الرحكي ،زحيث ر بغع حك ،الرحكي ،را يخ \ \ زن ها ر هللمع
هللعز ال طمن تمن المهلل ال ا ز ية مما يع بها م زت نكم.
زحيث نن هذا الحك ،نا ال طمن رتم إحهلل حاتع ال طمن الر لع عبيها الماهلل \-50
ت \4\،ل ا 2002 ،حيث ل ،يمرطو المحرك ،تهلله ر هللي ،هلللاع
الف اج ز)\ من تا زن الرحكي ،المز
م س نحهللاث ال ف الر نههللرها مز ية زا طاع ط ت المزالمع زكذلك كزن حك ،الرحكي ،لل ل
ممالة ت يرتم ها ارفات الرحكي.،
زحيث ان هللعز ال طمن رزال ع ليها الحالةاج ز) الر لع عبيها الماهلل \ \50من تا زن الرحكي،
ت \4\،ل ا 2002،وبعد المداولة تقرر باالتفاق مايلي:
المز
 -1ت ز هللعز ال طمن نكم.
 -2ت زلها مزتزعا ز طمن حك ،الرحكي ،ل ال ماع ال اً ،ين العهة المهللعية زالعهة المهللعهللا عبيها
من ت هيًة الرحكي ،المالفة من المحكمينق
................-3 ...............-2..............-1
اللاهلل را يخ \ \ زالمزهللع هلليزان محكمة اتمرً اف ت \ \،را يخ \ \
 -1رتمين العهة المهللعهللا عبيها ال مز ،زالملا يف.
قرارا قابال للطعن بالنقض صدر بتاريخ \ \

المساعد

المستشار

المستشار
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الرئيس

 المطلب النال  :قرار قضائي برد دعوى البطالنرقم األساس\

\ لعام

رقم القرار \

\ لعام
بسم الشعب العربي في سورية

هيئة محكمة االستئناف المدنية في .......بوصفها ناظرة بقضايا التحكيم والمؤلفة من القضاة:
الرئيس:
المستشاران:
المساعد:

الجهة المدعية(طالبة البطالن):

وكيلها:

الجهة المدعى عليها(المطلوب البطالن بمواجهتها):

وكيلها:

جهة الدعوى :بطالن حكم التحكيم:
==================
ر هلل ،زكي العهة المهللعية هذه الهللعز را يخ \ \ يذك أ لهلل حك ،رحكيم ل ال ماع ال اً ،ين
العهة المهللعية زالعهة المهللعهللا عبيها من ت هيًة الرحكي ،المالفة من المحكمينق-2 ..............-1
................-3 ...............
را يخ \ \ طال ا ا طال .
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في القضاء:
=======
حيث نن العهة المهللعية رههللف ح طا حك ،الرحكي ،زحيث ر بغع حك ،الرحكي ،را يخ \ \ زن ها ر هللمع
هللعز ال طمن تمن المهلل ال ا ز ية مما يع بها م زت نكم.
زحيث نن هذا الحك ،ل ،ين ال طمن زان حاتع ال طمن الر
ت \4\،ل ا2002 ،
تا زن الرحكي ،المز

لع عبيها الماهلل \ -50الف

اج ز)\ من

غي مرزل الحك ،زن ت يرتمن ما ياالف ال ظا ،ال ا ،ل مز ية زن ر ،ر بيغ ر بيغا لحيحا وبعد
المداولة تقرر باالتفاق مايلي:
-1ت ز هللعز ال طمن نكم.
 -2هلل هللعز طمن حك ،الرحكي ،ل ال ماع ال اً ،ين العهة المهللعية زالعهة المهللعهللا عبيها من ت
الرحكي ،المالفة من المحكمينق
................-3 ...............-2..............-1
اللاهلل را يخ \ \ زالمزهللع هلليزان محكمة اتمرً اف ت \ \،را يخ \ \
زنن هذا ال ا ي ر منا ة اكماع لحك ،المحكمين المنا إلي نعمه ليغة الر فيذ.
-3رتمين العهة المهللعية ال مز ،زالملا يف.
قرارا مبرما غير قابل للطعن صدر بتاريخ \ \

المساعد

المستشار

المستشار
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الرئيس

هيًة

-المبح النال  :دعوى اكساء صيغة التنفيذ

 -المطلب األول :استدعاء دعوى اكساء صيغة التنفيذ

مقام محكمة االستئناف المدنية في.......
بوصفها ناظرة بقضايا التحكيم

الجهة المدعية:

وكيلها:

الجهة المدعى عليها:

وكيلها:

جهة الدعوى :اكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ:
=========================
لهلل حك ،رحكيم ل ال ماع ال انس ين العهة المهللعية زالعهة المهللعهللا عبيها من ت
المالفة من المحكمينق..............-1

هيًة الرحكي،

................-3 ...........................................-2
را يخ \ \
زحيث نن المهللعهللا عبي ر بغ حك ،الرحكي ،زمتع نمنزن يزما عبهللا ر بغ .
زحيث ر ،ا لات هذا الطبسق
ن -لز ملهللتة عن حك ،الرحكي.،
س -لز عن ال هلل المرتمن ن ط الرحكي.،
ع -لز عن محت إيهللاع حك ،الرحكي ،هلليزان محكمة اتمرً اف المهلل ية اعزلهللا ـ.....
را يخ \ \
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ت\ ،

\

لذلك نلتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس:
-1هللعز العهة المهللعهللا عبيها لبمحاكمة نلزت.
-2ت ز الهللعز نكم.
-3ت ز الهللعز مزتزعا زاكماع ليغة الر فيذ لبحك ،الرحكيم ل ال ماع ال انس ين العهة المهللعية
زالعهة المهللعهللا عبيها من ت هيًة الرحكي ،المالفة من المحكمينق
................-3 ...............-2..............-1
اللاهلل را يخ \ \
-4الما ،العهة المهللعية ال مز ،زالملا يف.
مع فائق االحترام

وكيل الجهة المدعية

تاريخ \ \
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المطلب الناني :قرار قضائي باكساء صيغة التنفيذرقم األساس\

\ لعام

رقم القرار \

\ لعام
بسم الشعب العربي في سورية

هيئة محكمة االستئناف المدنية في .......بوصفها ناظرة بقضايا التحكيم والمؤلفة من القضاة:
الرئيس:
المستشاران:
المساعد:

الجهة المدعية(طالبة االكساء):

وكيلها:

الجهة المدعى عليها(المطلوب االكساء بمواجهتها):

وكيلها:

جهة الدعوى :اكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ:
=========================
ر هلل ،زكي العهة المهللعية هذه الهللعز را يخ \ \ يذك أ لهلل حك ،رحكيم ل ال ماع ال اً ،ين
العهة المهللعية زالعهة المهللعهللا عبيها من ت هيًة الرحكي ،المالفة من المحكمينق
................-3 ...............-2 ..............-1
را يخ \ \ طال ا اكماع هذا الحك ،ليغة الر فيذ.
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في القضاء:
=======
حيث ان العهة المهللعهللا عبيها ر بغع لز عن امرهللعاع هذه الهللعز زمتع عن نيا ،زل ،رر هلل،
ت \4\،ل ا 2002،ر ،ا لات هذا
هللها زحيث ن زل ا لبماهلل \54فقس\ من تا زن الرحكي ،المز
الطبسق
ث -لز ملهللتة عن حك ،الرحكي.،
ج -لز عن ال هلل المرتمن ن ط الرحكي.،
ا -لز عن محت إيهللاع حك ،الرحكي ،هلليزان محكمة اتمرً اف المهلل ية اعزلهللا ـ.....
را يخ \ \
ت \4\،ل ا 2002،ر ينق
زحيث ن زل ا لبماهلل \ \51من تا زن الرحكي ،المز

ت\ ،

 -1نن المهللعهللا عبي ر بغ حك ،الرحكي ،ر بيغا لحيحا زمتع نمنزن يزما عبهللا ر بغ .
 -2ان حك ،الرحكي ،ت ير ا ض مو حك ،م ت لهللز ه ل مز ية ل مزتزع ال ماع.
 -3زا ت يرتمن ما ير ا ض ال ظا ،ال ا ،ل مز ية.
زحيث ان هللعز اتكماع رزال ع ليها الن زط ال ا ز ية الر لع عبيها الماهلل \ \51-54من تا زن
ت \4\،ل ا 2002،وبعد المداولة تقرر باالتفاق مايلي:
الرحكي ،المز
-1ت ز هللعز اتكماع نكم.
-2ت زلها مزتزعا زاكماع ليغة الر فيذ لبحك ،الرحكيم ل ال ماع ال اً ،ين العهة المهللعية زالعهة
المهللعهللا عبيها من ت هيًة الرحكي ،المالفة من المحكمينق
................-3 ...............-2..............-1
اللاهلل را يخ \ \ زالمزهللع هلليزان محكمة اتمرً اف ت \ \،را يخ \ \
-3رتمين العهة المهللعية ال مز ،زالملا يف.
قرارا مبرما صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ \ \

المساعد

المستشار

المستشار

111

الرئيس

\

المطلب النال  :قرار قضائي بعدم اكساء صيغة التنفيذرقم األساس\

\ لعام

رقم القرار \

\ لعام

بسم الشعب العربي في سورية

هيئة محكمة االستئناف المدنية في .......بوصفها ناظرة بقضايا التحكيم والمؤلفة من القضاة:
الرئيس:
المستشاران:
المساعد:

الجهة المدعية(طالبة االكساء):

وكيلها:

الجهة المدعى عليها(المطلوب االكساء بمواجهتها):

وكيلها:

جهة الدعوى :اكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ:
=========================
ر هلل ،زكي العهة المهللعية هذه الهللعز را يخ \ \ يذك أ لهلل حك ،رحكيم ل ال ماع ال اً ،ين
العهة المهللعية زالعهة المهللعهللا عبيها من ت هيًة الرحكي ،المالفة من المحكمينق
................-3 ...............-2 ..............-1
را يخ \ \ طال ا اكماع هذا الحك ،ليغة الر فيذ.
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في القضاء:
=======
حيث ان العهة المهللعهللا عبيها ر بغع لز عن امرهللعاع هذه الهللعز زمتع عن نيا ،زل ،رر هلل،
ت \4\،ل ا 2002،ر ،ا لات هذا
هللها زحيث ن زل ا لبماهلل \54فقس\ من تا زن الرحكي ،المز
الطبسق
ث-

لز

ملهللتة عن حك ،الرحكي.،

ج-

لز

عن ال هلل المرتمن ن ط الرحكي.،

ا -ل ز
را يخ \ \

عن محت إيهللاع حك ،الرحكي ،هلليزان محكمة اتمرً اف المهلل ية اعزلهللا ـ.....

زحيث ن زل ا لبماهلل \ \51من تا زن الرحكي ،المز
نن طالس اتكماع ل ،ي م ما ين
ز هلل المهللازلة ر

ت\ ،

ت \4\،ل ا 2002،ر ينق

أن المهللعهللا عبي ر بغ حك ،الرحكي ،ر بيغا لحيحا

اترفات مايب ق

عهلل ،اكماع ليغة الر فيذ لبحك ،الرحكيم ل ال ماع ال اً ،ين العهة المهللعية زالعهة المهللعهللا عبيها من
ت هيًة الرحكي ،المالفة من المحكمينق
................-3 ...............-2..............-1
اللاهلل

را يخ \ \ زالمزهللع هلليزان محكمة اتمرً اف

ت \ \،را يخ \ \

-3رتمين العهة المهللعية ال مز ،زالملا يف.

ت ا ا م ما لهلل ل غ لة المذاك

المساعد

المستشار

را يخ \ \

المستشار
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الرئيس

\

الخاتمة
الحمهلل ح س ال المين....زاللم زالمم ،عبهللا اي الم مبين محمهلل ن ع هلل
لح الغ الميامين...

ز مزل زعبهللا

نرم هللا نن يكزن هذا ال م المرزاتو المرتمن احع اعاع ال مبية مكمما ل مب ا اعز زهز كراس اا
ت 4 ،ل ا – 2002 ،هلل امة م ا ة)) زالذ يغبس عبي الطا و ال ظ
ن ا تا زن الرحكي ،المز
الذ اترتاه نمبزس الن ا عبهللا المرن ل لزص تا زن الرحكي ،المز .
لم يع نن نتمن هذا الكراس ك ما يحراع المحك ،من م بزماع ززناًت ز ماذج نحكا ،ام رلهللي ع
عمبية رحكيمية.
زهذا ما يم ه
س ال المين.

مأ

نن يع ب االلا ا لزعه الك ي ،زنن ي فو
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ع اهلله زنا هللعزا ا نن الحمهلل ح
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هذا الكتاب هو أول كتاب يتناول كل ما يحتاجه المحكم من إجراءات عملية في التحكيم
الفصل األول :تضمن في المبح األول:أهم المالحظات على قانون التحكيم السوري بعد مرور أربعة سنوات على تطبيقه ،أما
المبح الناني :فتضمن أهم المبادئ والقواعد الكلية في التحكيم ،أما المبح النال فتضمن :قواعد النقابة الدولية للمحامين
الخاصة بتقديم وقبول األدلة في التحكيم الدولي.
الفصل الناني:تضمن اتفاق التحكيم وصوره ،ففي المبح األول :اتفاق التحكيم وفي المطلب األول :تعريف اتفاق التحكيم وفي
المطلب الناني :أركان اتفاق التحكيم أما في المطلب النال  :عناصر اتفاق التحكيم ،الذي تناولنا فيه اهم العناصر األساسية التي
ينبغي إدارجها في اتفاق التحكيم ،وفي المبح الناني :صيغ اتفاق التحكيم ،ففي المطلب األول :شرط التحكيم ،وفي المطلب
الناني :مشارطة التحكيم ،وفي المطلب النال  :صور أخرى التفاق التحكيم ومنها (اإلحالة لونيقة تتضمن شرط تحكيم ،واالتفاق
على التحكيم امام المحكمة).
الفصل النال  :إجراءات سير الدعوى التحكيمية ،فالمبح األول تضمن :اإلجراءات التمهيدية ،ففي المطلب األول :طلب
التحكيم ،أما المطلب الناني :ونيقة قبول مهمة التحكيم ،والمطلب النال  :ضبط جلسة التحكيم ،أما المبح الناني فتضمن:
الطلبات المتعلقة بالدعوى التحكيمية ،ففي المطلب األول :طلب وضع اشارة دعوى على عقار ،والمطلب الناني :قرار متفرقة
بوضع اشارة دعوى على عقار صادر عن القضاء ،والمطلب النال :طلب وضع حجز احتياطي ،والمطلب الرابع :طلب تمديد
مهمة المحكمين.
الفصل الرابع :حكم التحكيم ،فالمبح األول تضمن :حكم التحكيم المنهي للخصومة ،ففي المطلب األول :بيانات حكم التحكيم،
والمطلب الناني:نماذج لحكم التحكيم ،والمطلب النال  :ضبط إيداع حكم التحكيم ديوان القضاء ،أما المبح الناني
تض من:التصحيح والتفسير والحكم اإلضافي ،فالمطلب األول :تصحيح حكم التحكيم ،والمطلب الناني :تفسير حكم التحكيم،
والمطلب النال  :حكم التحكيم اإلضافي.
الفصل الخامس :تضمن الدعاوي المتعلقة بالتحكيم التي ترفع أمام القضاء ،فالمبح األول تضمن:تعيين وعزل و رد المحكم،
فا لمطلب األول :نموذج استدعاء دعوى لتعيين محكم ،والمطلب الناني :نموذج استدعاء دعوى رد محكم ،والمطلب
النال :نموذج استدعاء دعوى عزل محكم ،أما المبح الناني فتضمن :دعوى بطالن حكم التحكيم ،فالمطلب األول
تضمن:نموذج استدعاء دعوى البطالن ،والمطلب الناني :نموذج قرار ببطالن حكم التحكيم ،والمطلب النال تضمن :نموذج
قرار رد دعوى البطالن ،أما المبح النال فتضمن :دعوى اكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ ،فالمطلب األول تضمن :نموذج
استدعاء دعوى اكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ ،والمطلب الناني تضمن :نموذج قرار قضائي باكساء حكم التحكيم صيغة
التنفيذ ،والمطلب النال تضمن :نموذج قرار قضائي بعدم اكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ.

إعداد
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