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مقدمة

التفاق على التحكيم هو اتفاق بني املحتكمني يق�سدان به ح�سم نزاع بينهما ل عن 
طريق ا�ست�سدار حكم ق�سائي واإمنا عن طريق حمكمني يبتون يف هذا النزاع، فيكونون 
كالق�ساة يحكمون ملن يرون اأن له حقاً بحقه وذلك باتباع اإجراءات التحكيم وقواعده 

التي يبينها قانون اأ�سول املحاكمات وقانون التحكيم))).
حيث  املحاكمات)))،  اأ�سول  قانون  يف  التحكيم  على  التفاق  ال�سوري  املنّظم  ونّظم 
خ�س�س له املواد من 506 اإلى 510 من بني املواد التي كان قد خ�س�سها يف الباب الرابع 
من الكتاب الثالث من هذا القانون، للتحكيم. ولكن اأمام هذا الق�سور التنظيمي ب�سدد 
التحكيم عموماً وب�سدد التفاق على التحكيم خ�سو�ساً، ل �سيما بعد التطورات احلديثة 
التي طراأت على عالقات التجارة الدولية م�ستدعية الهتمام بتنظيم التحكيم بو�سفه ق�ساًء 
م ال�سوري  تن�ساأ عن مثل هذه العالقات، نظم املنظِّ التي قد  خا�ساً للف�سل يف املنازعات 
تنظيماً  ال�سعودي  م  املنظِّ اأ�سدر  كما  بالتحكيم.  خا�س  قانون  يف  التحكيم  على  التفاق 

جديداً للتحكيم حاول من خالله تاليف ال�سلبيات التي �سابت نظام التحكيم القدمي.

ر�جع على �سبيل �ملثال تعريف �تفاق �لتحكيم �لو�رد يف �ملادة �لأولى من نظام �لتحكيم �ل�سعودي. و�نظر   (((
خو�رزم   ،(0(3 �لأول��ى،  �لطبعة  �جلديد،  �ل�سعودي  �لتحكيم  نظام  حممود:  عمر  حممود  �لدكتور  �أي�سًا 

�لعاملية، �ص39 وما بعدها.
�ل�سادر بتاريخ ))/3/9)9)م.  (((
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ويعّد التفاق على التحكيم يف القانون ال�سوري والنظام ال�سعودي من اأهم مراحل 
ق�ساء التحكيم اإذ هو نقطة النطالق يف هذه املراحل التي تبداأ بهذا التفاق ثم تنتقل 
يتوقف  التحكيم  على  التفاق  �سحة  فاإن  ثم  ومن  باحلكم،  وتنتهي  الإج��راءات  اإلى 
عليها �سحة املراحل التالية كاملة. كما اأن الآثار التي ترتتب على التفاق على التحكيم 
�سديدة الأهمية، ولعل اأهمها اأنه مينع طرفيه من رفع دعوى اأمام الق�ساء ب�ساأن امل�ساألة 
التي اأبرم ب�سددها هذا التفاق. وانطالقاً من ذلك، ارتاأينا بحث التفاق على التحكيم 
هذا  يف  به  املتعلقة  الأحكام  على  للوقوف  م/34،  رقم  والنظام   4 رقم  القانون  يف 

القانون.
ولبحث التفاق على التحكيم يف القانون ال�سوري والنظام ال�سعودي، نبنّي اأركان 

التفاق يف )الف�سل الأول( واآثاره يف )الف�سل الثاين(.
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الف�شل الأول
اأركان التفاق على التحكيم

واملحل  الرتا�سي  هي  ثالثة  اأرك��ان  العقود،  ل�سائر  كما  التحكيم،  على  لالتفاق 
وال�سبب)3). و�سنقف عند هذه الأركان ب�سيء من الإيجاز.

الفرع الأول: الرتا�صي يف التفاق على التحكيم

ذلك  �ضاأنه يف  �ضحة،  و�رشوط  انعقاد  �رشوط  التحكيم  على  االتفاق  للرتا�ضي يف 
�ساأن �سائر العقود.

املبحث الأول
�صروط النعقاد

التفاق على التحكيم ينعقد باإيجاب وقبول متطابقني �سادرين من املحتكمني، وهذا 
هو النعقاد من حيث املو�سوع. ولكن التفاق على التحكيم اتفاق �سكلي، فلل�سكل 

اأهمية بالغة يف خ�ضو�ضه، وهو ال ينعقد اإال اإذا ا�ضتوفى اأي�ضاً ال�رشوط ال�ضكلية.

املطلب الأول: تطابق الإيجاب والقبول يف التفاق على التحكيم

تطابق  م�ساألة  ال�سعودي  التحكيم  ونظام  ال�سوري  التحكيم  قانون  يتناول  مل 

�أحمد �لفز�يزي، دور ق�ساء �لدولة يف حتقيق فاعلية �لتحكيم، من�ساأة �ملعارف بال�سكندرية، دون  �آمال   (3(
تاريخ ن�سر، بند رقم 7)، �ص)3 وما بعدها.
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الإيجاب والقبول يف التفاق على التحكيم، فت�رشي القواعد العامة املقررة يف نظرية 
والقبول  الإيجاب  تطابق  يف  الإ�سالمي  الفقه  اأو  الو�سعي  القانون  يف  �سواء  العقد 
التفاق  بّينا �سور  ال�سعودي  والنظام  ال�سوري  القانون  التفاق)4). ولكن  على هذا 
على التحكيم كجزء من عملية انعقاد هذا التفاق من حيث املو�سوع. و�سنقف عند 

هاتني امل�ساألتني.

�أوًل: تطبيق �لقو�عد �لعامة

يجب اأن ي�سدر اإيجاب من اأحد املحتكمني يقبله املحتكم الآخر، واأن يكون القبول 
مطابقاً لالإيجاب))). ويلتزم املوجب، اإذا عني ميعاداً للقبول، بالبقاء على اإيجابه اإلى 
اأن ينق�سي هذا امليعاد، وقد ي�ستخل�س امليعاد من ظروف احلال اأو من طبيعة املعاملة)6). 
واإذا �سدر الإيجاب يف جمل�س التفاق دون اأن يعني ميعاداً للقبول، فيتحلل املوجب 
من اإيجابه اإذا مل ي�سدر القبول فوراً، ويكون احلال ذاته اإذا �سدر الإيجاب من حمتكم 
على  التفاق  يتّم  ذلك  ومع  مماثل.  طريق  باأي  اأو  الفاك�س  بطريق  الآخر  املحتكم  اإلى 
التحكيم، ولو مل ي�سدر القبول فوراً، اإذا مل يوجد ما يدّل على اأن املوجب قد عدل 
اإيجابه يف الفرتة ما بني الإيجاب والقبول، وكان القبول قد �سدر قبل اأن ينف�س  عن 
ويف  املكان  يف  مّت  قد  غائبني  بني  ما  التحكيم  على  التفاق  ويعّد  التفاق)7).  جمل�س 
بغري  يق�سي  ن�س  اأو  اأو عرف  اتفاق  يوجد  ما مل  القبول،  فيهما  اللذين �سدر  الزمان 
�لنه�سة  د�ر  �لأولى،  �لطبعة  و�لرقابة،  بامل�ساعدة  �لتحكيم  �لق�ساء يف  تدخل  �حلميد،  عبد  �ل�سيد  ر�سا   (4(

�لعربية، 997)، �ص))).
 A.Kassis, Réflexions sur le réglement d΄arbitrage de la chambre de commerce  (((
international, L.G.D.J., Paris, 1988, p.123, n.162. و�سرنى �أن �لتعبري عن �لإيجاب ل يكون 

�إل بالكتابة لأن �لتفاق على �لتحكيم �تفاق �سكلي.
�ملادة 94 من �لقانون �ملدين �ل�سوري.  (6(
�ملادة )9 من �لقانون �ملدين �ل�سوري.  (7(
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اأن  الظروف تدل على  اأو غري ذلك من  العرف  اأو  املعاملة  واإذا كانت طبيعة  ذلك))). 
املوجب مل يكن لينتظر ت�رشيحاً بالقبول، فاإن التفاق على التحكيم يعّد قد مت اإذا مل 
يرف�س الإيجاب يف وقت منا�سب، ويعّد ال�سكوت عن الرد قبوًل اإذا كان هناك تعامل 

�سابق بني املحتكمني وات�سل الإيجاب بهذا التعامل)9).

ثانيًا: �صور التفاق على التحكيم 

م ال�سعودي اأن التفاق على التحكيم قد يكون قبل قيام  م ال�سوري واملنظِّ بنّي املنظِّ
النزاع، وقد يكون بعد قيامه.

1- االتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع
م ال�سعودي الكيفية التي يتّم بها التفاق على التحكيم  م ال�سوري واملنظِّ عر�س املنظِّ
قبل قيام النزاع. وقررا اأي�ساً اأن التفاق على التحكيم الذي يتّم قبل قيام النزاع ي�ستقل 

عن �رشوط العقد الذي اأدرج فيه.
)املادة احلادية والع�رشون من نظام التحكيم ال�سعودي(

اأ- كيفية االتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع )�رشط التحكيم(
تن�س العبارة الأولى من الفقرة الأولى من املادة 7 من قانون التحكيم ال�سوري على 
التفاق  اأكان  �سواًء  النزاع  قيام  التعاقد وقبل  التحكيم عند  التفاق على  اأنه: »يجوز 
بني  تن�ساأ  قد  التي  املنازعات  بع�س  اأو  كل  ب�ساأن  معني  عقد  يف  ورد  اأم  بذاته  م�ستقاًل 
الطرفني، ويف هذه احلالة يجب اأن يحدد مو�سوع النزاع يف بيان الدعوى امل�سار اإليها 

يف املادة 27 من هذا القانون«)0)). 
�ملادة )9 من �لقانون �ملدين �ل�سوري.  (((
�ملادة 99 من �لقانون �ملدين �ل�سوري.  (9(

وتن�ص �لفقرة �لأولى من �ملادة �لتا�سعة من نظام �لتحكيم �ل�سعودي » )-يجوز �أن يكون �تفاق �لتحكيم   ((0(
�سابقا على قيام �لنز�ع �سو�ء كان م�ستقال بذ�ته، �أم ورد يف عقد معني«.
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ويتبني من هذا الن�س اأنه يجوز التفاق على التحكيم قبل قيام النزاع اأي اأنه يجوز 
ب�ساأن نزاع حمتمل  واإمنا  قائماً بني املحتكمني  لي�س  ب�ساأن نزاع  التحكيم  التفاق على 
بينهما. فاإذا كان التفاق على التحكيم قبل قيام النزاع، في�سمى التفاق على التحكيم 
عندئذ ب�»�رشط التحكيم«))))، وميكن ت�سمية التحكيم الذي يجري تنفيذاً لالتفاق عليه 

بالتحكيم غري الق�سائي.
وقد يكون التفاق على التحكيم قبل قيام النزاع، عند التعاقد، وقد يكون لحقاً 

له، ولكنه يتم يف احلالتني م�سبقاً، اأي يتم قبل قيام النزاع. 
وقد يكون التفاق على التحكيم، اإذا كان عند التعاقد، يف اتفاق م�ستقل بذاته بني 

الطرفني، وقد يكون ببند من بنود عقد معني مت بينهما)))). 
م�ستقل  اتفاق  يف  اأكان  �سواًء  التعاقد،  عند  يكون  الذي  التحكيم،  على  والتفاق 
بذاته بني الطرفني اأم كان ببند من بنود عقد معني مّت بينهما، فاإنه قد يتناول كل املنازعات 
التي قد تن�ساأ بينهما، وقد يتناول بع�س هذه املنازعات)3)). ولكن يف هذه احلالة، يجب 
من  املادة 27  اإليه يف  امل�سار  الدعوى  بيان  النزاع يف  التفاق مو�سوع  يحدد هذا  اأن 
قانون التحكيم ال�سوري، بينما مل يت�سمن نظام التحكيم ال�سعودي الإ�سارة اإلى احلكم 
يكون  الذي  التحكيم  االتفاق على  يكون  لكي  م،  املنظِّ ا�ضرتط  فقد  هنا  االأخري. ومن 
اأن  تن�ساأ بني الطرفني، �سحيحاً،  التي قد  اأو بع�س املنازعات  التعاقد ويتناول كل  عند 
يحدد مو�سوع النزاع يف بيان الدعوى، واإل كان التفاق على التحكيم باطاًل. ويق�سد 

القانونية  للبحوث  احلقوق  جملة  يف  من�شور  مقال  البرتول،  عقود  يف  التحكيم  �شرط  الغنيمي،  طلعت  حممد   ((((
و�لقت�سادية، كلية �حلقوق بجامعة �ل�سكندرية، �ل�سنة �لعا�سرة، �لعدد�ن �لأول و�لثاين، 960)-)96)، �ص3).

عبد �حلميد �ملن�ساوي، �لتحكيم �لدويل و�لد�خلي يف �ملو�د �ملدنية و�لتجارية و�لإد�رية طبقًا للقانون رقم   ((((
7) ل�سنة 994)، من�ساأة �ملعارف بال�سكندرية، )99)، �ص)).

�أحمد عبد �حلميد ع�سو�ص، �لتحكيم كو�سيلة لف�ص �ملنازعات يف جمال �ل�ستثمار، در��سة مقارنة، موؤ�س�سة   ((3(
�سباب �جلامعة، �ل�سكندرية، 990)، �ص6).
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بتحديد مو�سوع النزاع »حتديد مو�سوعه اأي حتديد جمموع الدعاءات املتبادلة التي 
يدعيها اخل�سوم«)4)). ويجب اأن يتم حتديد مو�سوع النزاع يف بيان الدعوى على نحو 
وا�سح، وحمدد، وغري مبهم؛ فال يجوز القول مثاًل اإن مو�سوع النزاع هو ت�سفية كل 
املنازعات التي تن�ساأ بني الأطراف)))). ولكن ال ي�ضرتط حتديد مو�ضوع النزاع ب�ضكل 
مف�سل، واإمنا يكفي القول اإن مو�سوع النزاع هو ح�سم جميع املنازعات التي تن�ساأ بني 

الأطراف مبنا�سبة دعوى معينة)6)).
»يعترب  اأن:  على  ال�سوري  التحكيم  قانون  من   7 املادة  من  الثانية  الفقرة  وتن�س 
اتفاقاً على التحكيم كل اإحالة ترد يف العقد اإلى وثيقة تت�ضمن �رشط حتكيم اإذا كانت 
العبارة  ن�ست  كما  العقد«)7)).  من  جزءاً  ال�رشط  هذا  اعتبار  يف  وا�ضحة  االإحالة 
ال�سعودي »كما يعد يف حكم  التحكيم  املادة 9 من نظام  الفقرة 3 من  الأخرية من 
اتفاقية  اأو  اأحكام عقد منوذجي،  اإلى  العقد  اإحالة يف  املكتوب كل  التحكيم  اتفاق 
دولية، اأو اأي وثيقة اأخرى تت�ضمن �رشط حتكيم اإذا كانت االإحالة وا�ضحة يف اعتبار 

هذا ال�رشط جزءاً من العقد«.

ناريان عبد �لقادر، �تفاق �لتحكيم وفقًا لقانون �لتحكيم يف �ملو�د �ملدنية و�لتجارية رقم 7) ل�سنة 994)،   ((4(
�لطبعة �لأولى، د�ر �لنه�سة �لعربية، �لقاهرة، 996)، �ص09).

ناريان عبد �لقادر، �تفاق �لتحكيم وفقًا لقانون �لتحكيم يف �ملو�د �ملدنية و�لتجارية رقم 7) ل�سنة 994)،   ((((
مرجع �سابق، �ص09).

�أحمد �أبو �لوفا، �لتحكيم يف �لقو�نني �لعربية، من�ساأة �ملعارف بالإ�سكندرية، 000)، بند رقم 0)، �ص)).  ((6(
ويف هذ� ق�ست حمكمة �لدرجة �لأولى يف جبل لبنان، �لغرفة �لثالثة يف جديدة �ملنت، قر�ر رقم 007/60)،   ((7(
�لت�سرفات  تف�سري  قو�عد  »�أن  فيه:  جاء  حيث  ���ص4)3،   ،(0(0 لعام  �خلام�ص  �لعدد  �لتحكيم،  جملة 
�لتعاقد.  عند  �حلقيقية  �ملتعاقدين  نية  على  �لوقوف  منها  عدة  مبادئ  �إلى  ت�ستند  )�لعقود)  �لقانونية 
�لثانية مرتكزة ومعتمدة  �إليها جاءت  �لأولى وبالعودة  �إلى �لتفاقية  و�لتفاقية �لالحقة وقعت بال�ستناد 
القا�شي من  ي�شتنتجه  باطني  اأمر  الفريقني  نية  واإن  بنود و�شروط  الأولى من  التفاقية  على ما ت�شمنته 
وقائع وظروف كل ق�شية، والنية اجتهت عند توقيع التفاقية الثانية اإلى تبني جميع �شروط ومندرجات 
�لتفاقية �لأولى، ويقت�سي ذلك �عتبار كل نز�ع ين�ساأ �سو�ًء عند تطبيق �أو تنفيذ �لأولى �أو �لثانية يخ�سع 

للبند �لتحكيمي«.
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تنبثق عنه  اأنه قد ال يرد �رشط التحكيم يف العقد الذي  ويتبني من هذه الن�ضو�س 
النزاعات التي تن�ساأ بني الطرفني ويتم التفاق على التحكيم ب�سددها، ول يف اتفاق 

م�ستقل عنه وتابع له، واإمنا يرد يف وثيقة ل عالقة لها بهذا العقد. 
فيعّد �رشط التحكيم الذي ورد يف وثيقة ال عالقة لها بهذا العقد، اتفاقاً على التحكيم 
بالن�سبة اإلى العقد املذكور، اإذا ورد يف هذا العقد اإحالة اإلى الوثيقة التي ت�سمنت هذا 
ال�رشط، يف اعتبار هذا ال�رشط جزءاً من العقد)))). وي�سمى التفاق على التحكيم يف 

وثيقة م�ستقلة عن العقد عندئذ بالتفاق على التحكيم بالإحالة.
وي�ضرتط يف االإحالة هنا اأن تكون وا�ضحة. وتكون وا�ضحة اإذا وردت يف عبارات 

وا�سحة خالية من كل لب�س وغمو�س)9)).
ب-ا�ضتقالل �رشط التحكيم: 

اتفاقاً  التحكيم  اأنه: »يعترب �رشط  ال�ضوري على  التحكيم  املادة 11 من قانون  تن�س 
م�ضتقاًل عن �رشوط العقد االأخرى، وال يرتتب على انتهاء العقد اأو بطالنه اأو ف�ضخه اأو 
اإنهائه اأي اأثر على �رشط التحكيم متى كان –هذا ال�رشط- �ضحيحاً يف ذاته، ما مل يتفق 
الطرفان على غري ذلك«. وبذات العبارة ن�ست املادة 21 من نظام التحكيم ال�سعودي 
على اأن: »ُيعدُّ �رشط التحكيم الوارد يف اأحد العقود اتفاقا م�ضتقال عن �رشوط العقد 
الأخرى. ول يرتتب على بطالن العقد – الذي يت�ضمن �رشط التحكيم - اأو ف�ضخه اأو 

اإنهائه بطالن �رشط التحكيم اإذا كان هذا ال�رشط �ضحيحا يف ذاته«. 
ويتحقق هذ� �لفر�ص عندما ل يوجد �لتفاق على �لتحكيم يف �لعقد �لأ�سلي، و�إمنا يكون باإحالة �لأطر�ف   ((((
يف عالقتهم الأ�شلية اإلى �شروط منوذجية اأو غري ذلك من الوثائق املعدة بوا�شطة اأحدهم اأو اإحدى الهيئات 
الدولية املتخ�ش�شة، اأو التجمعات املهنية. وحيث اأن هذه ال�شروط النموذجية، اأو الوثائق، تت�شمن عادة 
بندًا يق�شي باخل�شوع للتحكيم، فاإن الإحالة اإلى هذه ال�شروط النموذجية اأو الوثائق، يعّد مبثابة اتفاق على 

�لتحكيم بالإحالة.
ناريان عبد �لقادر، �تفاق �لتحكيم وفقًا لقانون �لتحكيم يف �ملو�د �ملدنية و�لتجارية رقم 7) ل�سنة 994)،   ((9(

�ملرجع �ل�سابق، �ص)6) وما بعدها.
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ويتبني من هذه الن�سو�س اأن التفاق على التحكيم الذي يكون على �سكل بند اأو 
للعقد  ال�رشوط االأخرى  يعّد م�ضتقاًل عن  الطرفني،  مّت بني  �رشط يدرج يف عقد معني 
اأدرج فيه، ولي�س تابعاً لها. فاتفاق التحكيم له ذاتية متميزة وم�ستقلة عن العقد  الذي 

الأ�سلي)0)).
فيه  اأدرج  الذي  العقد  �رشوط  عن  التحكيم  على  االتفاق  ا�ضتقاللية  على  ويرتتب 
الأخرى، اأنه ل يتاأثر التفاق بانتهاء العقد الذي اأدرج فيه ول ببطالنه ول بف�سخه ول 
اأدرج فيه التفاق على التحكيم قد انتهى باأي �سبب  باإنهائه)))). فاإذا كان العقد الذي 
من اأ�سباب النتهاء فال ينتهي التفاق على التحكيم، واإذا كان العقد باطاًل لأي �سبب 
من اأ�سباب البطالن اأو قابلية الإبطال فال يبطل التفاق على التحكيم، واإذا طلب اأحد 
املتعاقدين ف�سخ العقد، اتفاقياً اأو ق�سائياً، فحكم له به، فال ينق�سي تبعاً لذلك التفاق 
على التحكيم، واإذا طلب اأحد املتعاقدين اإنهاء العقد فحكم له به، فال ينهى تبعاً لذلك 
اإجراءات  التحكيم يف  هيئة  ت�ستمر  اأن  التحكيم)))). ويرتتب على ذلك  التفاق على 
التحكيم وتخت�س بالف�سل يف م�ساألة اخت�سا�سها من عدمه، كما تف�سل يف مدى �سحة 

العقد الأ�سلي)3)).
فاطمة حممد �لعو�، عقد �لتحكيم يف �ل�سريعة و�لقانون –در��سة لتقنني �لفقه �لإ�سالمي و�لتاأثري �لتنظيمي   ((0(

ملجلة �لأحكام �لعدلية، �لطبعة �لأولى، �ملكتب �لإ�سالمي، دم�سق، )00)، بند رقم 364، �ص0)3 وما بعدها.
وهذ� ما �أكدته حمكمة �لتمييز يف �لبحرين يف طعنها رقم 4)) ل�سنة )00)، جل�سة 9)/)/)00)، جملة   ((((
�لتحكيم، �لعدد �لر�بع لعام 009)، �ص06)، حيث جاء فيه �أن«�لتفاق على �لتحكيم...هو عقد قائم بذ�ته 
له كيانه �لقانوين �مل�ستقل عن �لعقد �لأ�سلي حمل �لنز�ع، �سو�ًء ورد يف �ملحرر �ملثبت لهذ� �لعقد يف �سورة 
�شرط من �شروطه اأو ورد يف وثيقة منف�شلة فال يتاأثر م�شريه مب�شري ذلك العقد بطالنًا اأو ف�شخًا طاملا 
�لنا�سئ عن تنفيذه وهو حمل عقد �لتحكيم«. و�نظر كذلك: حمكمة �ل�ستئناف يف بريوت،  وجد �لنز�ع 

�لغرفة �لثالثة، قر�ر رقم )9)/)00)، جملة �لتحكيم، �لعدد �لأول لعام )00)، �ص)9.
 J.Robert, Arbitrage civil et commercial en droit interne et international privé,  ((((

.Dalloz, Paris, 1967, p.362
�لطبعة  مقارن،  وتطبيق  تنظري  و�لد�خلي،  �لدويل  �لتجاري  �لتحكيم  قانون  �سالمة،  �لكرمي  عبد  �أحمد   ((3(

�لأولى، د�ر �لنه�سة �لعربية، �لقاهرة 004).
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ولكن حتى يعّد االتفاق على التحكيم م�ضتقاًل عن �رشوط العقد الذي اأدرج فيه، 
فال يتاأثر بانتهاء العقد الذي اأدرج فيه ول ببطالنه ول بف�سخه ول باإنهائه، ل بُدَّ من اأن 
يكون التفاق على التحكيم �سحيحاً يف ذاته، اأي ل بُدَّ من اأن يكون قد اأبرم �سحيحاً 
متوافراً فيه اأركانه و�رشوط �ضحته، واإال فال جمال لتطبيق مبداأ اال�ضتقالل، الأن الهدف 
من اإعمال هذا املبداأ هو حماية التفاق على التحكيم ال�سحيح، وجعله يف مناأًى من 
اأي عيب قد يلحق بالعقد الأ�سلي، ل جعل التفاق على التحكيم الباطل –لأي �سبب 

من اأ�سباب البطالن- اتفاقاً �سحيحاً)4)).
ويالحظ اأن مبداأ ا�ضتقالل االتفاق على التحكيم عن �رشوط العقد الذي اأدرج فيه، 
لي�س من النظام العام. فيجوز للمحتكمني باتفاق خا�س اأن يجعال هذا التفاق تابعاً 
التحكيم  االتفاق على  تبعية  االأخرى. ويرتتب عندئذ على  فيه  املدرج  العقد  ل�رشوط 
اأن يرتبط هذا االتفاق يف وجوده وزواله بوجود  ل�رشوط العقد املدرج فيه االأخرى، 
العقد الذي اأدرج فيه اأو زواله. فاإذا كان العقد الذي اأدرج فيه التفاق على التحكيم 
قد انتهى باأي �سبب من اأ�سباب النتهاء فينتهي التفاق على التحكيم، واإذا كان العقد 
التحكيم،  فيبطل التفاق على  الإبطال  قابلية  اأو  البطالن  اأ�سباب  باطاًل لأي �سبب من 
تبعاً  فينق�سي  به،  له  اأو ق�سائياً، فحكم  اتفاقياً  العقد،  ف�سخ  املتعاقدين  اأحد  واإذا طلب 
لذلك التفاق على التحكيم، واإذا طلب اأحد املتعاقدين اإنهاء العقد فحكم له به، فينهى 

تبعاً لذلك التفاق على التحكيم.
2-االتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع )م�صارطة التحكيم(

ال�سوري  التحكيم  قانون  من   7 املادة  من  الأول��ى  الفقرة  من  الثانية  العبارة  تن�س 
ولو  النزاع  لقيام  لحقة  ب�سورة  التحكيم  على  التفاق  يتم  اأن  يجوز  »كما  اأنه:  على 
�لعربية،  �لنه�سة  د�ر  �لدولية،  �لتجارة  عقود  منازعات  لت�سوية  كاأ�سلوب  �لتحكيم  �تفاق  �أحمد خملوف،   ((4(

�لقاهرة، )00)، بند رقم 37)، �ص4)).
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اأن يحدد  احلالة يجب  فيه، ويف هذه  للف�سل  الق�ساء  على  النزاع معرو�ساً  كان هذا 
التفاق امل�سائل التي ي�سملها التحكيم واإل كان التفاق باطاًل«. ومبثل هذا ن�ست العبارة 
الثانية من الفقرة الأولى من املادة 9 من نظام التحكيم ال�سعودي » كما يجوز اأن يكون 
اتفاق التحكيم لحقا لقيام النزاع، واإن كانت قد اأقيمت يف �ساأنه دعوى اأمام املحكمة 
املخت�سة، ويف هذه احلالة يجب اأن يحدد التفاق امل�سائل التي ي�سملها التحكيم، واإل 

كان باطاًل«.
اأي  النزاع  قيام  بعد  التحكيم  على  التفاق  يجوز  اأنه  الن�سو�س  هذه  من  ويتبني 
اأنه يجوز التفاق على التحكيم ب�ساأن نزاع قائم بني املحتكمني ل ب�ساأن نزاع حمتمل 
بينهما. فاإذا كان التفاق على التحكيم بعد قيام النزاع، في�سمى التفاق على التحكيم 
عندئذ ب�»م�سارطة التحكيم«)))). والتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع، يكون دائماً 

بعد التعاقد. 
وقد يكون التفاق على التحكيم اإذا كان بعد قيام النزاع، ب�سدد نزاع قائم غري 
معرو�س على الق�ساء للف�سل فيه، وقد يكون ب�سدد نزاع قائم معرو�س على الق�ساء 
على  معرو�س  غري  قائم  نزاع  ب�سدد  التحكيم  على  التفاق  كان  فاإذا  فيه.  للف�سل 
الق�ساء للف�سل فيه فيمكن ت�سمية التحكيم الذي يجري تنفيذاً لالتفاق عليه بالتحكيم 
اإذا كان التفاق على التحكيم ب�سدد نزاع قائم معرو�س  اأي�ساً. واأما  غري الق�سائي 
على الق�ساء للف�سل فيه، فيمكن ت�سمية التحكيم الذي يجري تنفيذاً لالتفاق عليه 

بالتحكيم الق�سائي.
قائم معرو�س  نزاع  ب�سدد  يكون  الذي  التحكيم  التفاق على  يت�سمن  اأن  ويجب 
على الق�ساء للف�سل فيه، امل�سائل التي ي�سملها التحكيم، واإل كان التفاق على التحكيم 
يف  مقارنة  در��سة   ،(9(( نيويورك  لتفاقية  وفقًا  وتنفيذها  املحكمني  اأحكام  �شرخوه،  يو�شف  يعقوب   ((((

�لتحكيم �لتجاري، �لطبعة �لثانية، �لكويت، 996)، بند رقم )7، �ص64).
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م ال�سوري يف القانون رقم 4 واملنظم ال�سعودي على �رشورة  باطاًل)6)). فقد اأكد املنظِّ
حتديد امل�سائل التي ت�سملها م�سارطة التحكيم اأي امل�سائل املتفق ب�ساأنها على التحكيم، 
وذلك حتت طائلة بطالنها)7))، ويجب اأن يكون التحديد دقيقاً، ويجب اأن يتم ذلك قبل 
بداية خ�سومة التحكيم، ومن ثم فال يجوز اإبداوؤه اأثناء املرافعة)))). ولعل تعيني امل�سائل 
ي�سهل مراقبة مدى  الذي  الأمر  التحكيم حتدد ولية املحكمني،  ت�سملها م�سارطة  التي 

تقيدهم بحدود هذه الولية)9)).
وتدر املالحظة اإلى اأن التفاق على التحكيم ب�سدد نزاع قائم معرو�س على الق�ساء 
للف�سل فيه، يجب، اأن يرد على نزاع مل ي�سدر به حكم نهائي، واإل فيكون النزاع قد 
انح�سم باحلكم ول داعي لالتفاق على التحكيم ب�ساأنه. على اأن النزاع املطروح على 
الق�ساء يعّد باقياً، ومن ثم ميكن التفاق على التحكيم ب�ساأنه، حتى لو �سدر حكم فيه 
اإذا كان هذا احلكم قاباًل للطعن فيه بالطرق العادية كال�ستئناف اأو بالطرق غري العادية 
كالنق�س. كما يجوز، حتى لو �سدر حكم نهائي غري قابل للطعن فيه، اأن ي�ستجد نزاع 
اإبرام  يجوز  اأي�ساً  النزاع  فهذا  تف�سريه،  على  اأو  احلكم  هذا  تنفيذ  على  الطرفني  بني 

التفاق على التحكيم ب�ساأنه.

تن�ص �ملادة 0)) من قانون �أ�سول �ملحاكمات �ل�سوري على �أنه: »يجب �أن يحدد مو�سوع �لنز�ع يف �سك   ((6(
�لتحكيم �أو �أثناء �ملر�فعة ولو كان �ملحكمون مفو�سني بال�سلح و�إل كان �لتحكيم باطاًل«.

�عتبار  طائلة  حتت  �لتحكيم  �سك  يف  �لنز�ع  مو�سوع  حتديد  »يجب  �أن��ه:  �لنق�ص  ملحكمة  قر�ر  يف  وجاء   ((7(
جملة   ،(9(9/(/(( تاريخ   ،46 مدين  )نق�ص  �لعام«  للنظام  ملخالفته  مطلقًا  بطالنًا  باطاًل  �لتحكيم 

�لقانون لعام 9)9)، �ص7))).
�لطبعة  وتعديالته،   (994 ل�سنة   (7 رقم  �مل�سري  �لتحكيم  قانون  �سرح  �ستا،  �لبديع  عبد  حممد  �أحمد   ((((
�أثناء  �مل�سائل  يجيز حتديد هذه  و�نظر يف من  �لقاهرة، 004)، �ص)7).  �لعربية،  �لنه�سة  د�ر  �لثانية، 
�ملر�فعة �أمام �ملحكم: حممود حممد ها�سم، �لنظرية �لعامة للتحكيم يف �ملو�د �ملدنية و�لتجارية، �جلزء 

�لأول: �تفاق �لتحكيم، د�ر �لفكر �لعربي، 990)، بند رقم 0)/)، �ص36).
�أحمد �ل�سيد �ساوي، �لتحكيم طبقًا للقانون رقم 7) ل�سنة 994) و�أنظمة �لتحكيم �لدولية، )00)، دون د�ر   ((9(

ن�سر، بند رقم )3، �ص46.
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املطلب الثاين: �صكل التفاق على التحكيم

تن�س املادة 8 من قانون التحكيم ال�سوري على اأنه: »يجب اأن يكون اتفاق التحكيم 
مكتوباً واإل كان باطاًل، ويكون التفاق مكتوباً اإذا ورد يف عقد اأو يف وثيقة ر�سمية اأو عادية 
اأو يف حم�رش حمرر لدى هيئة التحكيم التي مّت اختيارها اأو يف اأية ر�سائل متبادلة عادية 
كانت اأو مر�سلة بو�سائل الت�سال املكتوب )الربيد الإلكرتوين، الفاك�س، التلك�س( اإذا 
كانت تثبت تالقي اإرادة مر�سليها على اختيار التحكيم و�سيلة لف�س النزاع«. ون�ست 
الفقرة الثانية والثالثة من املادة 9 من نظام التحكيم ال�سعودي على اأنه: »يجب اأن يكون 
اتفاق التحكيم مكتوباً، واإل كان باطال. يكون اتفاق التحكيم مكتوبا اإذا ت�سمنه حمرر 
�سادر من طريف التحكيم، اأو اإذا ت�سمنه ما تبادله من مرا�سالت موثقة، اأو برقيات اأو 

غريها من و�سائل الت�سال الإلكرتونية، اأو املكتوبة«.
ويتبني من هذه الن�سو�س اأن التفاق على التحكيم يجب اأن يكون مكتوباً. واإذا مل 

يكن التفاق على التحكيم مكتوباً، كان باطاًل.

اأوًل: التفاق على التحكيم يجب اأن يكون مكتوبًا

التفاق على التحكيم يجب اأن يكون مكتوباً، اأي يجب اأن يفرغ يف ورقة مكتوبة. 
ويكون التفاق على التحكيم مكتوباً اإذا ورد يف عقد. ول يق�سد بلفظ )عقد( الوارد 
يف ن�س املادة 8 من قانون التحكيم ال�سوري، عقد التحكيم بو�سفه نظاماً قانونياً، اأي 
الكائن القانوين الذي ين�ساأ بالتقاء الإرادتني، واإمنا يق�سد به ال�سند املكتوب، اأي ال�سند 
دقة  اأكرث  ال�سعودي  املنظم  �سياغة  اأن  ويلحظ  التحكيم.  على  التعاقد  فيه  يثبت  الذي 

عندما اأ�سار اإلى اأن التفاق يكون مكتوبا اإذا ت�سمنه حمرر �سادر من طريف التحكيم.
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ويكون التفاق على التحكيم مكتوباً اأي�ساً اإذا ورد يف وثيقة ر�سمية اأو وثيقة عادية )عرفية(. 
ويعّد من �سور التفاق على التحكيم املكتوب يف وثيقة ر�سمية التفاق على التحكيم الذي 
اإ�رشاف القا�سي فيدون يف حم�رش اجلل�سة، وكل ذلك  اأمام املحكمة وحتت  يربمه الأطراف 
االتفاق  لتحقق  وي�ضرتط  بالفعل)30).  التزوير  ويثبت  اجلل�سة  حم�رش  بتزوير  يطعن  مل  ما 
على التحكيم املكتوب يف وثيقة عادية، اأن يوقع الأطراف ذاتهم اأو من ميثلهم على الوثيقة 
املكتوبة، على نحو يوؤكد اتاه اإرادتهم اإلى اختيار التحكيم و�سيلة لف�س النزاع. واأما اإذا مل 
يوقع الأطراف اأو من ميثلهم على الوثيقة املكتوبة، فال يعّد التفاق على التحكيم متحققاً))3). 
يحرره  بيان  اأو  حم�رش  يف  ورد  اإذا  كذلك  مكتوباً  التحكيم  على  التفاق  ويكون 
املحتكمون لدى هيئة التحكيم التي مّت اختيارها. ويتحقق هذا الفر�س عندما تقوم اإحدى 
هيئات التحكيم املتخ�س�سة، التي يتم اختيارها من قبل الأطراف، باإيراد التفاق على 

التحكيم يف حم�رش اأو بيان حترره بينهم.بينما مل ي�رش املنظم ال�سعودي لهذه احلالة. 
ويكون التفاق على التحكيم مكتوباً اأخرياً اإذا ورد يف ر�سائل متبادلة بني املحتكمني، 
تبادل هذه  يكون  اأن  وي�ستوي  الطرفني.  بني  متبادلة  كتابية  م�ستندات  اإذا ورد يف  اأي 
اأو  الإلكرتوين  كالربيد  املكتوب  الت�سال  و�سائل  من  بغريها  اأو  بالربيد  مّت  قد  الر�سائل 
الفاك�س اأو التلك�س، اأو غريها من و�ضائل االت�ضال االإلكرتونية. وكل ما ي�ضرتط لقبول 
هذه الر�سائل لنعقاد التفاق على التحكيم، اأن تثبت تالقي اإرادة مر�سليها على اختيار 
ميكن  نحو  على  الكتابية  امل�ستندات  تبادل  يتم  اأن  اأي  النزاع،  لف�س  و�سيلة  التحكيم 
القول معه: »اإن اإيجاباً كتابياً قد تالقى مع قبول اأفرغ التعبري عنه يف وثيقة كتابية«))3). 

م�سطفى حممد �جلمال وعكا�سة حممد عبد �لعال، �لتحكيم يف �لعالقات �خلا�سة �لدولية و�لد�خلية،   (30(
�جلزء �لأول، �لطبعة �لأولى، دون د�ر ن�سر، )99)، بند رقم 6))، �ص0)3 وما بعدها.

�أحمد �سدقي حممود، مفهوم �لكتابة يف �تفاق �لتحكيم، �لطبعة �لأولى، د�ر �لنه�سة �لعربية، �لقاهرة،   (3((
004)، �ص)4.

با�شمة لطفي دبا�س، �شروط اتفاق التحكيم واآثاره، ر�شالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق   (3((
بجامعة �لقاهرة، )00)، �ص6)).
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وتدر املالحظة اإلى اأن التفاق على التحكيم يكون مكتوباً يف هذه ال�سورة، مبجرد 
تبادل االأطراف للر�ضائل، دون ا�ضرتاط اأن تكون هذه الر�ضائل موقعة من االأطراف)33).

ثانيًا: بطالن التفاق على التحكيم غري املكتوب

اإذا مل يكن التفاق على التحكيم مكتوباً، كان باطاًل)34). وي�ستند هذا البطالن على 
ن�س املادة 8 من قانون التحكيم ال�سوري والفقرة الثانية من املادة 9 من نظام التحكيم 

ال�سعودي التي تقرر باأنه: »يجب اأن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً واإل كان باطاًل«.
وميكن القول اإن البطالن هنا هو بطالن مطلق، ل تلحقه الإجازة، ول يرد عليه التقادم، 
وي�ستطيع اأن يتم�سك به كل من كان له م�سلحة فيه، ويجب على املحكمة اأن حتكم به من 

تلقاء ذاتها. ول يرتتب عليه اأثر، ل فيما بني املتعاقدين، ول بالن�سبة للغري))3).

با�شمة لطفي دبا�س، �شروط اتفاق التحكيم واآثاره، مرجع �شابق، �س))).  (33(
على  �لتفاق  كتابة  �ملدنية،  �ملحاكمات  �أ�سول  قانون  يف  جعل،  �ل�سوري،  م  �ملنظِّ �أن  �إلى  �ملالحظة  جتدر   (34(
�لتحكيم، جمرد و�سيلة لإثباته، حيث ن�ست �ملادة 09) من �لقانون على �أن: »ل يثبت �لتحكيم �إل بالكتابة«. 
م الفرن�شي، فقد ميز يف قانون املرافعات، بني كتابة �شرط التحكيم وكتابة م�شارط التحكيم.  اأما املنظِّ
فبالن�شبة لكتابة �شرط التحكيم قرر »بطالن �شرط التحكيم اإذا مل يكن مكتوبًا اإما يف ورقة العقد الأ�شلي، 
»�إثبات م�سارطة  �أن:  �لتحكيم قرر  لكتابة م�سارطة  وبالن�سبة  �لعقد«،  �إليها هذ�  ي�سري  �أخرى  ورقة  �أو يف 
م الفرن�شي ا�شتلزم الكتابة لنعقاد �شرط التحكيم )اأي اتفاق  التحكيم يكون بالكتابة«. وبهذا يكون املنظِّ
�لتحكيم �ل�سابق على وقوع �لنز�ع)، وجعل من �لكتابة بالن�سبة مل�سارطة �لتحكيم جمرد و�سيلة �إثبات. �نظر 
 B.Moreau, Th.Bernard, Droit interne et droit international de l΄arbitrage,:يف ذلك
قانون  يف  جعل،  فقد  �مل�سري،  م  �ملنظِّ و�أم��ا   .2e éd., Delams, paris, 1985, p.35 et p.39
�ملر�فعات، من كتابة �لتفاق على �لتحكيم، ب�سورتيه –�شرط التحكيم وم�شارطة التحكيم، جمرد و�شيلة 
لالإثبات، حيث ن�ست �ملادة ))0)/)) من قانون �ملر�فعات �حلايل رقم 3) ل�سنة )96) –و�مللغاة بقانون 
�لتحكيم �مل�سري رقم 7) ل�سنة 994)- على �أنه: »ل يثبت �لتحكيم �إل بالكتابة«. ولكنه جعل، يف قانون 
�لتحكيم رقم 7) ل�سنة 994)، من كتابة التفاق على التحكيم �شرط انعقاد ولي�شت جمرد و�شيلة لإثباته، 
حيث ن�ست �ملادة )) من �لقانون رقم 7) على �أنه: “يجب �أن يكون �تفاق �لتحكيم مكتوبًا و�إل كان باطاًل”.

عبد �حلكم فودة، �لبطالن يف �لقانون �ملدين و�لقو�نني �خلا�سة، د�ر �ملطبوعات �جلامعية بال�سكندرية،   (3((
993)، �ص636 وما بعدها.
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املبحث الثاين
�صروط ال�صحة

�رشوط �ضحة الرتا�ضي يف االتفاق على التحكيم، ك�رشوط �ضحته يف �ضائر العقود، 
هي توافر الأهلية يف الطرفني وخلو اإرادة كل منهما من العيوب.

املطلب الأول: الأهلية يف التفاق على التحكيم

تن�س الفقرة الأولى من املادة 9 من قانون التحكيم ال�سوري على اأنه: »ل يجوز 
التفاق على التحكيم اإل لل�سخ�س الطبيعي اأو العتباري الذي ميلك الت�رشف يف 
حقوقه وفقاً للقانون الذي يحكم اأهليته«)36). وبذات العبارة ن�ست الفقرة الأولى 
من املادة 10 من نظام التحكيم ال�سعودي على اأنه: »ل ي�سح التفاق على التحكيم 
اأم  اأو من ميثله -  اأكان �سخ�سا طبيعياً -  اإل من ميلك الت�رشف يف حقوقه �سواء 

�سخ�ساً اعتبارياً«.
ويتبني من هذا الن�س اأن الأهلية الواجب توافرها يف كل من املحتكمني هي اأهلية 
يفو�س  اأن  يقبل  منهما  كاًل  لأن  ب�ساأنها)37)،  التحكيم  يتم  التي  احلقوق  يف  الت�رشف 
التحكيم  يتم التفاق على  التي  اأو جزء من احلقوق  يتنازل عن كامل  اأن  املحكم يف 

ب�ساأنها، والتنازل عن احلق هو ت�رشف به.
اأهلية املحتكم للت�رشف يف حقوقه، وفقاً للقانون الذي يحكم اأهليته.  اإلى  وينظر 

كانت �لعبارة �لأولى من �ملادة 07) من قانون �أ�سول �ملحاكمات �ل�سوري تن�ص على �أن: »ل ي�سح �لتحكيم   (36(
�إل ممن له �أهلية �لت�سرف يف حقوقه...«.

.T.Calay. L΄arbitre, Dalloz, Paris, 2001, p.508., n.637  (37(
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وتن�س الفقرة الأولى من املادة 12 من القانون املدين على اأن: »احلالة املدنية لالأ�سخا�س 
فالقانون  بجن�سيتهم...«.  اإليها  ينتمون  التي  الدولة  قانون  عليها  ي�رشي  واأهليتهم 
القانون  هذا  عنها  ال�سادر  الأجنبية  الدولة  اإلى  ينتمي  اأجنبي  كل  على  يطبق  الأجنبي 
فيما يتعلق باأهليته))3)؛ فلو اأن م�رشياً كان طرفاً يف التفاق على التحكيم، فيجب اأن 
يكون متمتعاً باأهلية الت�رشف يف حقوقه مبوجب قانون جن�سيته وهو القانون امل�رشي 
الذي ل يعّد ال�سخ�س كامل الأهلية اإل باإمتام �سن احلادية والع�رشين)39). واأن القانون 
ال�سوري يطبق على كل �سوري فيما يتعلق باأهليته؛ فلو اأن �سورياً كان طرفاً يف التفاق 
القانون  مبوجب  حقوقه  يف  الت�رشف  باأهلية  متمتعاً  يكون  اأن  فيجب  التحكيم،  على 
ال�سخ�س خالل حياته مبوجب  لدى  تختلف  احلقوق  الت�رشف يف  واأهلية  ال�سوري. 

القانون ال�سوري.
فاإذا بلغ ال�سخ�س �سن الر�سد ومل يحجر عليه، كانت له اأهلية كاملة يف التفاق على 

التحكيم يف جميع احلقوق)40).
ولي�س لل�سبي املميز اأهلية الت�رشف يف اأمواله، فال يجوز له التفاق على التحكيم 
يف احلقوق))4). ويجوز لوليه اأن يربم التفاق على التحكيم يف حقوقه اإذا كانت هذه 
احلقوق  هذه  تعلقت  اإذا  التفاق  هذا  يربم  اأن  له  يجوز  ول  مبنقول  متعلقة  احلقوق 
بعقار))4). واملحجور عليه كال�سبي املميز، وولية القيِّم يف التفاق على التحكيم على 
ماله كولية الو�سي يف التفاق على التحكيم على مال القا�رش، فال يجوز له اأن يربم 

فوؤ�د ديب، �لقانون �لدويل �خلا�ص، تنازع �لقو�نني، من�سور�ت جامعة حلب، كلية �حلقوق، 996).  (3((
�ملادة 44 من �لقانون �ملدين �مل�سري.  (39(

تن�ص �ملادة 46 من �لقانون �ملدين �ل�سوري على �أن: »ك�ل �سخ�ص بلغ �سن �لر�سد متمتعًا بقو�ه �لعقلية ومل   (40(
يحجر عليه يكون كامل �لأهلية ملبا�سرة حقوقه �ملدنية. و�سن �لر�سد هي ثماين ع�سرة �سنة ميالدية كاملة«.
تن�ص �ملادة )0) من قانون �أ�سول �ملحاكمات �ل�سوري على �أن: »ل ي�سح �أن يكون �ملحكم قا�سرً� �أو حمجورً�   (4((

عليه �أو حمرومًا من حقوقه �ملدنية«.
وذلك قيا�سًا على منع �لويل من بيع عقار �لقا�سر �أو رهنه وفقًا للمادة )7) من قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية.  (4((
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التفاق على التحكيم اإل بعد احل�سول على اإذن املحكمة)43). ول يجوز لل�سبي املميز 
اأو ت�سلمها بحكم القانون، التفاق  اأمواله  الذي بلغ اخلام�سة ع�رشة واأذن له يف ت�سلم 
على التحكيم لأن القا�رش املاأذون لي�س له اأهلية الت�رشف يف الأموال التي اأذن له يف 
الت�رشف عليها)44). ول يجوز كذلك  اأهلية  له  القانون واإمنا  ت�سلمها بحكم  اأو  ت�سلمها 
لل�سبي املميز الذي بلغ الثالثة ع�رشة وكان له مال ك�سبه من عمله اخلا�س، التفاق على 
اأهلية  له  واإمنا  فيما ك�سب من عمله  الت�رشف  اأهلية  له  لي�س  ال�سبي  لأن هذا  التحكيم 

الت�رشف عليه))4).
واأما ال�سبي غري املميز فال يجوز له التفاق على التحكيم كما ل يكون له التعاقد بتاتاً 
لنعدام اإرادته. ويجوز للويل اأو الو�سي التفاق على التحكيم على حقوقه يف احلدود 
التي بيناها عند البحث يف ال�سبي املميز. ومما تدر الإ�سارة اإليه اأن اأحكام الأهلية يف 
الإ�سالمية،  ال�رشيعة  اأحكام  من  م�ستمدة  الإ�سالمية  البالد  يف  النافذة  القوانني  معظم 
وذلك على اعتبار اأن ال�رشيعة هي املنبع والأ�سل لهذه القوانني. الأمر الذي يجعلنا 
نوؤكد اأن هذه الأحكام ل تختلف بوجه عام عن اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية. لذلك ميكن 
اجلزم اأن ذات الأحكام ال�سابقة – التي تنظم الأهلية – ت�سح يف النظام ال�سعودي ومما 
�لنق�ص  �ل�سوري. وجاء يف قر�ر ملحكمة  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قانون  �ملادة ))) من  للفقرة ح من  تطبيقًا   (43(
�ل�سورية �أنه: »لي�ص للو�سي مبا�سرة �ل�سلح و�لتحكيم دون �إذن �ملحكمة« )نق�ص �لغرفة �ل�سرعية 36))، 

تاريخ 9)/)/7)9)، جمموعة �لقو�عد �لقانونية يف �لق�سايا �ل�سرعية، �سفحة ))4، قاعدة رقم )))).
�أعمال  �ملاأذون مبا�سرة  للقا�سر  �أن: »)-  �ل�سوري وتن�ص على  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  �ملادة )6) من قانون   (44(
�لإد�رة وما يتفرع عنها كبيع �حلا�سالت و�سر�ء �لأدو�ت. )- ول يجوز له بغري مو�فقة �لقا�سي مز�ولة 
�لتجارة ول عقد �لإجارة ملدة تزيد عن �سنة ول �أن ي�ستويف حقًا �أو يويف دينًا ل يتعلق باأعمال �لإد�رة. 3- ول 
يجوز له ا�شتهالك �شيء من �شايف دخله اإل بالقدر الالزم لنفقته ونفقة من تلزمه قانونًا«. وكل ذلك ما مل 

يكن �لتفاق على �لتحكيم �قت�ساه عماًل من �أعمال �لإد�رة وهذ� فر�ص نادر.
�ملادة 69) من قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �ل�سوري وتن�ص على �أن: »)- للقا�سر متى بلغ �لثالثة ع�سرة �حلق   (4((
يف �أن يتولى �إد�رة ماله �لذي ك�سبه من عمله �خلا�ص. )- ل يكون �لقا�سر �سامنًا لديونه �لنا�سئة عن هذه 
�لإد�رة �إل بقدر ذلك �ملال«. وكل ذلك ما مل يكن �لتفاق على �لتحكيم �قت�ساه عماًل من �أعمال �لإد�رة 

وهذ� فر�ص نادر كما ذكرنا.
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يوؤكد لنا ذلك اأن نظام اجلن�سية يف اململكة العربية ال�سعودية مل ين�س على �سن معينة 
ما  الر�سد  »�سن  اإن  الثالثة  املادة  تقول  ال�رشيعة،  اأحكام  اإلى  ذلك  اأحال  واإمنا  للر�سد، 

ن�ست عليه اأحكام ال�رشع ال�رشيف«)46).

املطلب الثاين: عيوب الر�صا يف التفاق على التحكيم

اإرادة كل  مل ينّظم قانون التحكيم ال�سوري ونظام التحكيم ال�سعودي م�ساألة خلو 
من طريف التفاق على التحكيم من العيوب لأن التفاق على التحكيم �ساأنه يف ذلك 
�ساأن �سائر العقود؛ فيجب اأن يكون ر�ساء كل من طريف التفاق على التحكيم خالياً 
من العيوب؛ فيجب األ يكون م�سوباً بغلط اأو بتدلي�س اأو باإكراه اأو بغنب ا�ستغاليل)47).
فاإذا �ساب الر�سا غلط، كان التفاق على التحكيم قاباًل لالإبطال مل�سلحة من وقع 
بلغ من اجل�سامة بحيث ميتنع معه املحتكم  اأي  الغلط جوهرياً  اإذا كان هذا  الغلط  يف 
قد  الآخر  املحتكم  الغلط، وكان  يقع يف هذا  لو مل  التحكيم  التفاق على  اإبرام  عن 
وقع مثله يف هذا الغلط اأو كان على علم به اأو كان من ال�سهل عليه اأن يتبينه))4). فاإذا 
اتفق �سخ�س مع اآخر على التحكيم يف �سند باطل يتم�سك به هذا الأخري –و�سية عدل 
عنها املو�سي- فاإن املفرو�س اأن ال�سخ�س الأول كان يجهل بطالن ال�سند، ولو علمه 
ملا اأقدم على التفاق على التحكيم. فهو وقع يف غلط جوهري، اإما يف ال�سيء واإما 
باإثبات  يكلف  ول  للغلط.  التحكيم  على  التفاق  اإبطال  يجوز  ثم  ومن  الباعث،  يف 

�لدكتور حممود �ملظفر: نظرية �لعقد، �لطبعة �لثالثة، جدة، د�ر حافظ للن�سر، ))0). �ص64) وما بعدها   (46(
وب�سكل خا�ص هام�ص �ص69).

حممود �ل�سيد عمر �لتحيوي، �لر�سا بالتحكيم ل يفرت�ص و�إمنا ل بد من وجود �لدليل عليه، د�ر �ملطبوعات   (47(
.Y.Guyon, L΄arbitrage, Economica, Paris 1995, p.26 .((6جلامعية، �لإ�سكندرية، )00)، �ص�

�ملادتان ))) و))) من �لقانون �ملدين �ل�سوري.  (4((
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اأنه  قرينة على  باطل  �سند  اأ�سا�سه  التحكيم  التفاق على  اإبرام  اإقدامه على  لأن  غلطه، 
بالبطالن  الأول  الطرف  علم  يثبت  اأن  الآخر  الطرف  ي�ستطيع  ول  بالبطالن.  يعلم  ل 
ليدفع مطالبته اإياه باإبطال التفاق على التحكيم، اإل باإقرار �سادر من الطرف الأول اأو 
بيمني وجهت اإليه فنكل اأو بدليل داخلي من عبارات التفاق على التحكيم ذاته. اأما اإذا 
كان بطالن ال�سند هو ذاته حمل التفاق على التحكيم، باأن كان اأحد الطرفني يتم�سك 
ب�سحة ال�سند والآخر يتم�سك ببطالنه، فاتفقا على التحكيم، فاإن التفاق على التحكيم 

يكون �سحيحاً.
واإذا �ساب الر�سا تدلي�س، كان التفاق على التحكيم قاباًل لالإبطال مل�سلحة من دّل�س 
اآخر،  بينه وبني  قائم  ر �سخ�س م�ستندات يف نزاع  فاإذا زوَّ العامة.  للقواعد  عليه وفقاً 
فاعتقد الآخر �سحة هذه امل�ستندات واتفق معه على التحكيم على هذا الأ�سا�س، جاز 

له اأن يطلب اإبطال هذا التفاق للتدلي�س. 
واإذا �ساب الر�ساء، اإكراه، جاز اإبطال التفاق على التحكيم وفقاً للقواعد املقررة 
يف الإكراه. فاإذا هدد �سخ�س اآخر باإذاعة �رش �سائن يحط من قدره اإذا مل يقبل اتفاقاً 
اأن  له  التهديد، جاز  التحكيم عر�سه عليه، فقبل الآخر التفاق حتت �سغط هذا  على 

يطلب اإبطال التفاق على التحكيم لالإكراه.
وقد ي�سوب التفاق على التحكيم غنب ا�ستغاليل، فتتبع القواعد املقررة يف الغنب 
اإلى  فيدفعه  بيناً،  طي�ساً  اآخر  �سخ�س  يف  �سخ�س  ي�ستغل  اأن  ذلك  ومثل  ال�ستغاليل. 
قبول التفاق على التحكيم يغنب فيه غبناً فادحاً، فيجوز يف هذه احلالة اأن يرفع الطرف 

امل�ستغل دعوى الغنب ال�ستغاليل يطعن فيها بالتفاق على التحكيم.
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الفرع الثاين: املحل يف التفاق على التحكيم

التفاق على التحكيم كما راأينا هو اتفاق بني الطرفني باأن يح�سما نزاعاً بينهما عن 
طريق التحكيم. فيكون حمل التفاق على التحكيم اإذاً هو هذا احلق املتنازع فيه. وقد 
يوجب التفاق على التحكيم، على اأحد الطرفني مقاباًل يوؤديه للطرف الآخر، ويكون 
هذا املقابل هو بدل التفاق على التحكيم، فيكون بدل التفاق هو اأي�ساً حماًل لالتفاق 
على التحكيم. واأياً كان حمل االتفاق على التحكيم، فاإنه يجب اأن تتوافر فيه ال�رشوط 
التي يجب توافرها يف املحل بوجه عام. فيجب اأن يكون موجوداً، وممكناً، ومعيناً اأو 

قاباًل للتعيني، وم�رشوعاً، فال يجوز اأن يكون خمالفاً للنظام العام)49).
يف  املحل  �رشوط  ال�ضعودي  والنظام  ال�ضوري  التحكيم  قانون  من  كل  ينّظم  ومل 
قانون  ن�س  اإذ  املحل،  م�رشوعية  �رشط  تنظيم  على  واقت�رش  التحكيم،  على  االتفاق 
التفاق على  اأنه: »ل يجوز  منه على   9 املادة  الثانية من  الفقرة  ال�سوري يف  التحكيم 
املتعلقة  اأو  العام  للنظام  املخالفة  اأو  ال�سلح،  فيها  يجوز  ل  التي  امل�سائل  التحكيم يف 
باجلن�سية، اأو بالأحوال ال�سخ�سية با�ستثناء الآثار املالية املرتتبة عليها«)0)). ون�ست الفقرة 
الثانية من املادة الثانية من نظام التحكيم ال�سعودي »ول ت�رشي اأحكام هذا النظام على 
املنازعات املتعلقة بالأحوال ال�سخ�سية، وامل�سائل التي ل يجوز فيها ال�سلح« ويتبني من 
هذه الن�سو�س اأن هناك م�سائل ل يجوز التفاق على التحكيم فيها. واأما الآثار املالية 
اإ�سارة  عدم  اأن  فيها.ونعتقد  التحكيم  على  التفاق  فيجوز  امل�سائل  هذه  على  املرتتبة 
املنظم ال�سعودي اإلى امل�سائل املتعلقة بالنظام العام ل يغري �سيئاً، لأن مثل هذه امل�سائل 

با�شمة لطفي دبا�س، �شروط اتفاق التحكيم واآثاره، املرجع ال�شابق، �س03) وما بعدها.  (49(
ي�سح  »...ول  �أن:  على  تن�ص  �ل�سوري  �ملحاكمات  �أ�سول  قانون  من   (07 �ملادة  من  �لثانية  �لعبارة  كانت   ((0(

�لتحكيم يف نز�ع يتعلق بالأحو�ل �ل�سخ�سية �أو باجلن�سية �أو بامل�سائل �لتي ل يجوز فيها �ل�سلح«.
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ل يجوز ال�سلح فيها اأ�ساًل، كما ل يجوز التفاق على خالفها))))، ويلحظ اأن النظام 
العام يف ال�رشيعة الإ�سالمية اأكرث ات�ساعا منه يف القانون الو�سعي.

املبحث الأول
امل�شائل التي ل يجوز التفاق على التحكيم فيها

فيها  يجوز  ل  التي  امل�سائل  هي  فيها  التحكيم  على  التفاق  يجوز  ل  التي  امل�سائل 
التي  اأو  ال�سخ�سية  بالأحوال  اأو  باجلن�سية  املتعلقة  اأو  العام  للنظام  املخالفة  اأو  ال�سلح 

تن�ساأ عن ارتكاب اإحدى اجلرائم.
ال�سلح«)))).  فيها  يجوز  ل  التي  امل�سائل  يف  التحكيم  على  التفاق  يجوز  »ف�ال 
يجوز  »ل  اأنه:  يتبني  املدين  القانون  من  املادة 519  من  الأولى  العبارة  اإلى  وبالرجوع 
ال�سلح يف امل�سائل املتعلقة باحلالة ال�سخ�سية اأو بالنظام العام...«. ويرجع عدم جواز 
م يف ب�سط ولية الق�ساء العام  التفاق على التحكيم يف هذه امل�سائل اإلى رغبة املنظِّ
يف الدولة عليها)3)). وبناًء على ذلك ل يجوز التفاق على التحكيم يف امل�سائل املتعلقة 
على  التفاق  يجوز  ل  جميعها  امل�سائل  هذه  لأن  العام،  بالنظام  اأو  ال�سخ�سية  باحلالة 

مع �لإ�سارة �إلى �أن لئحة �لتحكيم �ل�سعودي لعام )40) �أ�سارت �إلى �مل�سائل �لتي ل يجوز فيها �ل�سلح وهي   ((((
م�سائل متعلقة بالنظام �لعام.

�لعبارة �لأولى من �لفقرة �لثانية من �ملادة 9 من �لقانون رقم 4 و�لعبارة �لأخرية من �ملادة �لثانية من   ((((
نظام �لتحكيم �ل�سعودي. و�نظر كذلك عبد �لرز�ق �أحمد �ل�سنهوري، �لو�سيط يف �سرح �لقانون �ملدين، 
�ملعارف  من�ساأة  �ملر�غي،  مدحت  �أحمد  �مل�ست�سار  تنقيح  �مللكية،  على  تقع  �لتي  �لعقود  �خلام�ص،  �جلزء 

بال�سكندرية، 004)، �ص))4 حتى 430.
�أحمد �سرف �لدين، �سلطة �لقا�سي �مل�سري �إز�ء �أحكام �لتحكيم، دعوى بطالن حكم �لتحكيم، �لطبعة   ((3(

�لثانية، دون د�ر ن�سر، 997)، �ص)).
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ال�سلح ب�ساأنها فال يجوز التفاق على التحكيم فيها)4)).
هذا  وي�رشي  العام،  للنظام  املخالفة  امل�سائل  يف  التحكيم  على  التفاق  يجوز  ول 
 – التحكيم  نظام  من  املادة  يف  اإليه  الإ�سارة  عدم  رغم  ال�سعودي  النظام  يف  احلكم 
با�ستثناء املنازعات املتعلقة بالأحوال ال�سخ�سية-. فال يجوز مثاًل التفاق على التحكيم 
ب�ساأن  التحكيم  الدائن على  املدين مع  اتفق  فاإذا  الربوية؛  بالفوائد  املتعلقة  امل�سائل  يف 

احلد الأق�سى للفوائد التي يدفعها له اأكرث من امل�سموح به، كان هذا التفاق باطاًل.
مثاًل  يجوز  فال  باجلن�سية.  املتعلقة  امل�سائل  يف  التحكيم  على  التفاق  يجوز  ول 

لل�سخ�س اأن يتفق مع غريه على التحكيم يف اإقرار باجلن�سية اأو نفيها. 
احلالة  لأن  ال�سخ�سية  باحلالة  املتعلقة  امل�سائل  التحكيم يف  على  التفاق  يجوز  ول 
من  يعّدل  اأن  خا�س  باتفاق  لأح��د  فلي�س  العام،  النظام  من  لالإن�سان  ال�سخ�سية 
اأحكامها)))). ويرتتب على ذلك اأنه ل يجوز اأن يتفق �سخ�س مع اآخر على التحكيم يف 

بنوته منه بنفي اأو باإثبات. 
ول يجوز التفاق على التحكيم يف امل�سائل التي تن�ساأ عن ارتكاب اإحدى اجلرائم. فال 
يجوز لل�سخ�س الذي ارتكب جرمية، اأن يتفق على التحكيم عليها، ل مع النيابة العامة 
املجتمع  حق  من  اجلزائية  الدعوى  لأن  عليه،  املجني  مع  ول  والتحقيق  الإدعاء  هيئة  اأو 
يتفق  اأن  مثاًل  يجوز  فال  عليها.  التحكيم  التفاق على  يجوز  فال  العام  النظام  من  وهي 
امل�سوؤولون املتعددون على التحكيم لتحديد م�سوؤولية كلٍّ منهم يف مواجهة املجني عليه.
م ما كان عليه �أن يذكر يف �لقانون رقم 4 �مل�سائل �لتي ل يجوز فيها �ل�سلح  وجتدر �ملالحظة �إلى �أن �ملنظِّ  ((4(
�ملتعقلة باحلالة  �مل�سائل  �مل�سائل هي  �لتحكيم فيها، لأن هذه  �لتفاق على  �لتي ل يجوز  �مل�سائل  من بني 
م يف �لفقرة �لثانية من �ملادة 9 من  �ل�سخ�سية �أو بالنظام �لعام، وهذه �مل�سائل هي ذ�تها �لتي عددها �ملنظِّ

�لقانون رقم 4 ذ�ته من بني �مل�سائل �لتي ل يجوز �لتفاق على �لتحكيم فيها.
جاء يف قر�ر ملحكمة �لنق�ص �ل�سورية �أن: »�لتحكيم بق�سايا �لأحو�ل �ل�سخ�سية خارج نطاق �ملحكمة �لتي   ((((
تاريخ )/976)،)،  �ل�سرعية، )7،  �لغرفة  لل�سقاق، غري جائز« )نق�ص  �لتفريق  تعني �حلكمني يف دعوى 

جملة �ملحامون لعام 976)، )9)).
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املبحث الثاين
جواز التفاق على التحكيم يف الآثار املالية املرتتبة عن 

امل�شائل التي ل يجوز التفاق على التحكيم ب�شاأنها

اأو املخالفة  لئن كان التفاق على التحكيم يف امل�سائل التي ل يجوز فيها ال�سلح، 
للنظام العام اأو املتعلقة باجلن�سية، اأو بالأحوال ال�سخ�سية، غري جائز، اإل اأن الآثار املالية 

املرتتبة على هذه امل�سائل يجوز التفاق على التحكيم فيها.
فيجوز التفاق على التحكيم على امل�سالح املالية املرتتبة على امل�سائل التي ل يجوز 
فيها ال�سلح)6)). ويجوز اأي�ساً التفاق على التحكيم يف الآثار املالية املرتتبة على امل�سائل 
الذي  التعوي�س  التحكيم يف مقدار  التفاق على  مثاًل  فيجوز  العام؛  للنظام  املخالفة 
يف  التحكيم  على  التفاق  كذلك  ويجوز  لالإبطال.  قابل  عقد  لإجازة  للمتعاقد  يدفع 
الآثار املالية املرتتبة على امل�سائل املتعلقة باجلن�سية. ويجوز اأي�ساً التفاق على التحكيم 
يف الآثار املالية املرتتبة على امل�سائل املتعلقة باحلالة ال�سخ�سية؛ فيجوز مثاًل ملن له حق 
النفقة على غريه التفاق على التحكيم فيما ي�ستحقه من نفقة خالل مدة معينة، ل اأن 

يتفق على التحكيم يف حق النفقة ذاته.
ويجوز كذلك التفاق على التحكيم يف الآثار املالية املرتتبة على امل�سائل التي تن�س�اأ 
التعوي�س  على حق  التحكيم  على  التفاق  مثاًل  فيجوز  اجلرائم؛  اإحدى  ارتكاب  عن 
املدين؛ فاإذا اتفق من ارتكب اجلرمية مع املجني عليه على التحكيم يف التعوي�س عن 

ال�رشر الذي اأ�ساب الثاين، جاز ذلك يف القانون ال�سوري والنظام ال�سعودي.

وتن�ص �لعبارة �لثانية من �ملادة 9)) من �لقانون �ملدين �ل�سوري �أنه: »ولكن يجوز �ل�سلح على �مل�سالح   ((6(
�ملالية �لتي ترتتب على �حلالة �ل�سخ�سية، �أو �لتي تن�س�اأ عن �رتكاب �إحدى �جلر�ئم«.
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الفرع الثالث: ال�صبب يف التفاق على التحكيم

م يف قانون التحكيم ال�سوري ونظام التحكيم ال�سعودي ركن ال�سبب  مل ينّظم املنظِّ
يف التفاق على التحكيم، لأنه ل جديد يقال فيه ي�ساف على ما قيل فيه بو�سفه ركناً يف 
العقد بوجه عام)7)). فيق�سد بال�سبب يف التفاق على التحكيم الباعث الدافع للطرفني 
على اإبرام التفاق. والتفاق على التحكيم الذي يكون �سببه باعثاً م�رشوعاً يكون اتفاقاً 
�سحيحاً، والتفاق على التحكيم الذي يكون الدافع اإليه �سبباً غري م�رشوع، يكون اتفاقاً 

باطاًل لعدم م�رشوعية ال�سبب. وهذا ما تن�س عليه اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية الغراء.

عبد �لرحمن م�سطفى عثمان، نظرية �ل�سبب، ر�سالة دكتور�ه، جامعة �لقاهرة، 4)9)، �ص))) وما بعدها.  ((7(
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الف�شل الثاين
اآثار التفاق على التحكيم

التي  امل�ساألة  ب�ساأن  التفاق  لهذا  فاإن  طرفني،  بني  التحكيم  على  التفاق  اأبرم  اإذا 
اأبرم ب�سددها، اأثر يتمثل يف منع الطرفني من رفع دعوى بهذه امل�ساألة، اأمام املحكمة. 
وي�ستطيع كل طرف اأن يلزم الآخر بعدم رفع هذه الدعوى، بطرق معينة. و�سنقف عند 
مبداأ منع الطرفني من رفع دعوى ب�ساأن امل�ساألة التي اأبرم ب�ساأنها التفاق على التحكيم، 

وعند طرق الإلزام بعدم رفع هذه الدعوى.

�لفرع �لأول

مبداأ منع الطرفني من رفع دعوى ب�ساأن امل�ساألة التي اأبرم ب�ساأنها التفاق على التحكيم
لالتفاق على التحكيم ب�ساأن امل�ساألة التي اأبرم ب�ساأنها هذا التفاق، اأثر يتمثل يف منع 
الطرفني من رفع دعوى بهذه امل�ساألة، اأمام املحكمة، على اأن يكون لهذا املنع اأثر ن�سبي.

املبحث الأول
الأثر املانع لالتفاق على التحكيم

ملزم  عقد  التفاق  فهذا  مثاًل،  دار  ملكية  يف  التحكيم  على  �سخ�سان  اتفق  اإذا 
للجانبني. فيلزم اجلانبني، اأن ل يرفعا دعوى اأمام الق�ساء ب�ساأن ملكية الدار. فال يجوز 
اأمام الق�ساء ب�ساأن ملكية الدار.  اأن يرفع دعوى على املحتكم الآخر  للمحتكم الأول 
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وكذلك ل يجوز للمحتكم الآخر اأن يرفع دعوى اأمام الق�ساء على املحتكم الأول ب�ساأن 
ملكية الدار)))).

الدعوى  انتهت  التحكيم،  واتفقا على  بني خ�سمني،  مرفوعة  الدعوى  كانت  واإذا 
ولية  وتنق�سي  التفاق،  بعد  الدعوى  اإج��راءات  يف  ال�ستمرار  ي�سح  ول  بالتفاق. 
بامل�رشوفات. واإذا مل يكن  فيها حتى  اأن حتكم  املحكمة على اخل�سومة)9))، فال ي�سح 
اخل�سمان قد اتفقا يف التفاق على التحكيم على �سيء فيما يتعلق بامل�رشوفات، حتمل 
كل خ�سم ما �رشفه. ول يجوز بعد التفاق على التحكيم وانق�ساء الدعوى اأن يتدخل 
م�ستقلة  دعوى  يرفع  اأن  له  ولي�س  بحقوقه،  التحكيم  على  التفاق  اأ�رش  ثالث  خ�سم 
بذلك. واإذا انق�ست الدعوى بالتفاق على التحكيم مل يبق اأمام اخل�سم الذي له مطعن 
على هذا التفاق اإل اأن يرفع دعوى م�ستقلة اأمام املحكمة املخت�سة يطعن فيها بالتفاق، 
كاأن يطلب اإبطاله لغلط اأو لتدلي�س اأو لإكراه، اأو يطلب بطالنه لعدم م�رشوعية املحل 
اأو لعدم م�رشوعية ال�سبب. ويجوز لدائن املحتكم اأن يطعن يف التفاق على التحكيم 
بدعوى عدم نفاذ الت�رشف )الدعوى البولي�سية(، وذلك بدعوى م�ستقلة اأمام املحكمة 
اإ�رشاراً  املحتكمني  بني  تواطوؤاً  اإمنا وقع  التحكيم  التفاق على  اأن  اأثبت  اإذا  املخت�سة، 

بحقوقه، وت�رشي هنا القواعد العامة يف دعوى عدم نفاذ الت�رشف.

�سامي عفيفي حامت، ق�سايا معا�سرة يف �لتجارة �لدولية، �لطبعة �لأولى، دون د�ر ن�سر، 004)، �ص7)4.  ((((
جاء يف قر�ر ملحكمة �لنق�ص �ل�سورية �أن: »�لتفاق على �لتحكيم كطريق حلل �لنز�ع من �ساأنه �أن ينهي   ((9(
موؤقتًا ولية �لق�ساء �لعادي يف نظره ويعر�سه على �لهيئة �لتحكيمية �لتي يعود �إليها �أمر �لف�سل يف �لق�سية. 
و�ملحكمون هم �لذين يقررون دخول �لأمر يف نطاق �لتحكيم ويبقى ل�ساحب �لعالقة �إثارة مطاعنه حني 
 ،(973 لعام  �ملحامون  جملة   ،(973/(/( تاريخ   (( مدين  )نق�ص  �لتنفيذ«  �سيغة  �حلكم  �إك�ساء  طلب 

�ص))).
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املبحث الثاين
الأثر الن�شبي لالتفاق على التحكيم

امل�ساألة  ب�ساأن  دعوى  رفع  من  الطرفني  كال  منع  التحكيم  على  التفاق  اأثر  كان  ملا 
التي اأبرم ب�سددها هذا التفاق، فاإن لهذا املنع املتبادل اأثراً ن�سبياً، �ساأن التفاق على 
التحكيم يف ذلك �ساأن كل عقد. فالعقد يقت�رش اأثره على املحل الذي تناوله، وعلى من 
كان طرفاً فيه وعلى ال�سبب الذي وقع من اأجله. والتفاق على التحكيم يقت�رش اأثره 
على النزاع الذي تناوله وعلى الطرفني اللذين اأبرماه وعلى �سببه. وهو يف هذا ي�سبه 
احلكم، فاإن احلكم ل يكون حجة اإل عند احتاد املحل واخل�سوم وال�سبب. ولكن الأثر 

الن�سبي لالتفاق على التحكيم يرجع اإلى اأنه عقد، ل اإلى قيا�سه على احلكم.

�ملطلب �لأول: �لأثر �لن�صبي يف �ملحل

اأي  اإلى  اأن ميتد  تناوله دون  الذي  النزاع  التحكيم مق�سور على  اأثر التفاق على   
�سيء اآخر. فاإذا اتفق وارث مع بقية الورثة على التحكيم يف مرياث اقت�رش اأثر املنع من 
رفع الدعوى ب�ساأن املرياث الذي تناوله التفاق على التحكيم، ول يتناول مرياثاً اآخر 

ي�سرتك هذا الوارث اأي�ساً مع بقية الورثة.
 

�ملطلب �لثاين: �لأثر �لن�صبي يف �لأ�صخا�ص

اأبرم  التي  امل�ساألة  ب�ساأن  اأطرافه من رفع دعوى  التحكيم غري  ل يلزم التفاق على 
التحكيم  على  له  املو�سى  مع  الورثة  اأحد  اتفق  فاإذا  التحكيم.  على  التفاق  ب�سددها 
ب�ساأن الو�سية، فاإن الورثة الآخرين ل يحتجون بهذا التفاق على التحكيم ول يحتج 
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به عليهم. ومن ثم فيكون لهم اأن يرفعوا الدعوى ب�ساأن الو�سية على الوارث، ويكون 
للوارث اأن يرفع الدعوى عليهم ب�ساأنها)60).

 
�ملطلب �لثالث: �لأثر �لن�صبي يف �ل�صبب

لالتفاق على التحكيم اأثر ن�سبي فيما يتعلق بال�سبب. فاإذا نازع الوارث يف �سحة 
و�سية �سادرة ل�سخ�سني، ثم اتفق مع اأحدهما على التحكيم، فقد قدمنا اأن هذا التفاق 
ل يحتج به املو�سى له الآخر ول يحتج به عليه، وهذه هي الن�سبية يف الأ�سخا�س. فاإذا 
التفاق على  قبل  الذي  الأول  له  املو�سى  قد مات وورثه  الآخر  له  املو�سى  اأن  فر�س 
اأن يرفع الدعوى يف الو�سية  له الأول  فاإنه يجوز يف هذه احلالة للمو�سى  التحكيم، 
فيما يتعلق بحقه يف الإرث من املو�سى له الثاين، ول ي�ستطيع الوارث اأن يحتج عليه 
الأ�سخا�س  ووحدة  الو�سية(  )وهو  املحل  وحدة  من  بالرغم  التحكيم  على  بالتفاق 
الأول  له  فاملو�سى  يتحد،  مل  ال�سبب  لأن  ذلك  الأول(،  له  واملو�سى  الوارث  )وهما 
تقيد بالتفاق على التحكيم كمو�سى له، وهو الآن يتقدم ب�سبب جديد هو املرياث من 

املو�سى له الآخر، ومن ثم فال يتقيد بالتفاق على التحكيم لختالف ال�سبب.

ملزيد من �لتفا�سيل ر�جع �لدكتور حممود عمر حممود: نظام �لتحكيم �ل�سعودي �جلديد، �لطبعة �لأولى   (60(
3)0)، د�ر خو�رزم �لعلمية. �ص)) وما بعدها.
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الفرع الثاين: طرق الإلزام بعدم رفع الدعوى ب�صاأن امل�صاألة التي اأبرم 

ب�صددها التفاق على التحكيم

اإذا اأبرم التفاق على التحكيم بني طرفني، ا�ستطاع كل طرف اأن يلزم الآخر بعدم 
رفع دعوى ب�ساأن امل�ساألة التي اأبرم ب�سددها التفاق على التحكيم ))6)، عن طريق الدفع 
بعدم قبول الدعوى. كما يجوز، اإذا اأخل اأحد الطرفني بالتزامه بعدم رفع دعوى ب�ساأن 
اإجراءات  الآخر يف  الطرف  يبداأ  اأن  التحكيم،  التفاق على  ب�ساأنها  اأبرم  التي  امل�ساألة 
التحكيم اأو يطلب ال�ستمرار فيها اأو يطلب اإ�سدار حكم التحكيم على الرغم من رفع 
الدعوى اأمام املحكمة ب�ساأن م�ساألة اأبرم ب�سددها التفاق على التحكيم. وقد يو�سع 
يف االتفاق على التحكيم �رشط جزائي يوقع على من يخل بالتزامه مبقت�ضى االتفاق 
التزامه يف  بتنفيذ  املحتكمني  اأحد  اأخل  اإذا  يجوز  كما  الدعوى.  فريفع  التحكيم  على 
اإذ  التفاق،  ف�سخ  الآخر  املحتكم  يطلب  اأن  الدعوى،  فريفع  التحكيم  على  التفاق 
جاز  بالتزاماته  املتعاقدين  اأحد  اأخل  فاإذا  للجانبني  ملزم  عقد  التحكيم  على  التفاق 

لالآخر طلب الف�سخ.
يف  والبدء  الدعوى  قبول  بعدم  الدفع   4 رقم  التحكيم  قانون  يف  م  املنظِّ ونظم 
رفع  من  الرغم  على  التحكيم  حكم  اإ�سدار  اأو  فيها  ال�ستمرار  اأو  التحكيم  اإجراءات 
بو�سفهما  التحكيم،  على  التفاق  ب�ساأنها  اأبرم  م�ساألة  ب�ساأن  املحكمة  اأمام  الدعوى 
طريقني من طرق الإلزام بعدم رفع الدعوى ب�ساأن امل�ساألة التي اأبرم ب�سددها التفاق 
على التحكيم. ولكنه مل ينظم م�ضاألة ال�رشط اجلزائي املقرتن باالتفاق على التحكيم وال 

م�ساألة ف�سخ هذا التفاق. و�سنقف عند هذه الطرق تباعاً.

ر�جع يف �أثر �تفاق �لتحكيم على �لق�ساء �لدكتور حممود عمر حممود: مرجع �سابق، �ص)7  (6((
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املبحث الأول
الدفع بعدم قبول الدعوى

تن�س الفقرة الأولى من املادة 10 من قانون التحكيم ال�سوري على اأنه: »يجب على 
بعدم  اأن حتكم  اتفاق حتكيم  ب�ساأنها  اأبرم  م�ساألة  دعوى يف  اأمامها  ترفع  التي  املحكمة 
اأو دفاع يف الدعوى،  اأي طلب  اإبدائه  اإذا دفع املدعى عليه بذلك قبل  قبول الدعوى 
ما مل يتبني لها اأن التفاق باطل اأو ملغى اأو عدمي الأثر اأو ل ميكن تنفيذه«))6). كذلك 
ن�ست الفقرة الأولى من املادة 11 من نظام التحكيم ال�سعودي » يجب على املحكمة 
التي يرفع اإليها نزاع يوجد يف �ساأنه اتفاق حتكيم اأن حتكم بعدم جواز نظر الدعوى اإذا 

دفع املدعى عليه بذلك قبل اأي طلب اأو دفاع يف الدعوى«.
ويتبني من هذه الن�سو�س اأنه اإذا اتفق �سخ�سان على التحكيم يف م�ساألة من امل�سائل، 
ورفع اأحدهما دعوى اأمام الق�ساء ب�ساأن هذه امل�ساألة، كان للمدعى عليه اأن يدفع بعدم 
قبول هذه الدعوى)63). ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى مت�سكاً ب�سبق التفاق على 
التحكيم، وذلك يف �سبيل منع الق�ساء العام يف الدولة من نظر هذا النزاع ب�ساأن هذه 
النزاع،  ذلك  نظر  عن  المتناع  الأخري  هذا  على  يتعني  بحيث  فيه،  والف�سل  امل�ساألة 

والتخلي عن ولية نظره اإلى الق�ساء الذي ت�سكل باإرادة الأطراف واختيارهم)64).
اأبرم  التي  امل�ساألة  ب�ساأن  رفعت  التي  الدعوى  قبول  بعدم  عليه  املدعى  دفع  ف��اإذا 

م �لفرن�سي قاعدة �لدفع بعدم قبول �لدعوى، يف �ملادة ))4) من قانون �ملر�فعات �لفرن�سي �جلديد. وقد �أكد �ملنظِّ  (6((
ويعّد �لدفع هنا من قبيل �لدفوع بعدم �لقبول ولي�ص من قبيل �لدفوع بعدم �لخت�سا�ص. �نظر عبد �لهادي   (63(
عبا�ص، �لتحكيم �لد�خلي يف �لقانون �ل�سوري و�ملقارن، �لطبعة �لأولى، د�ر �لأن�سار، دم�سق، )99)، بند 

رقم 9))، �ص))).
دكتور�ه،  ر�سالة  �سلطاته،  وحدود  �لتحكيم  خ�سومة  يف  �ملحكم  دور  �لرحمن،  عبد  جمدي  حممد  هدى   (64(

جامعة �لقاهرة، 997)، بند رقم 66)، �ص)34.
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ب�سددها التفاق على التحكيم، وجب على املحكمة التي ترفع اإليها الدعوى اأن حتكم 
بعدم قبولها))6). اأو بعدم جواز نظر الدعوى وفقا لعبارة املنظم ال�سعودي، لأن التفاق 
على التحكيم يرتب اأثراً يتمثل يف �سلب اخت�سا�س الق�ساء العام يف الدولة بالف�سل 
يف النزاع ب�ساأن امل�ساألة التي اأبرم التفاق على التحكيم ب�سددها، واإ�سناد مهمة الف�سل 
باأنف�سهم،  اأفراد عاديني يختارهم الأطراف  اإلى الق�ساء التفاقي الذي يت�سكل من  فيه 

ليتولوا مهمة الف�سل فيه بدًل من املحكمة املخت�سة اأ�ساًل بالف�سل فيه)66).
ويعّد دفع الطرف الآخر الذي رفعت عليه الدعوى بعد قبولها، مطالبة لرافعها بتنفيذ 
التزامه بعدم رفعها الناجت عن التفاق على التحكيم عيناً، فيجرب املدين عند ذلك على 
تنفيذ التزاماته التي األقيت عليه يف التفاق على التحكيم، ويجب على املحكمة التي 
رفعت اإليها الدعوى اأن حتكم بعدم قبولها ول ي�ستطيع من رفع الدعوى عند ذلك اأن 
طريق  عن  بالتحكيم  النزاع  ف�س  على  الآخر  الطرف  مع  اتفق  فقد  ذلك  يف  يعار�س 

التفاق على ذلك.
وملا كان الدفع بعدم قبول الدعوى اأو بعدم جواز نظرها ل يعّد من النظام العام، فاإنه 
يجب على املدعى عليه التم�سك به قبل اإبداء اأي طلب اأو دفاع يف الدعوى)67). وهذا 
املخت�سة  املحكمة  اأمام  املرفوعة  الدعوى  الآخر يف  الطرف  اإن ح�سور  اإذ  منطقي،  اأمر 
بالرغم من  التحكيم،  التفاق على  اأبرم ب�سددها  التي  امل�ساألة  ب�ساأن  النزاع  بنظر  اأ�ساًل 
وجود التفاق على التحكيم، ودون مت�سكه ب�سبق هذا التفاق، يعد تنازًل �سمنياً منه عن 
�أن  ودون  ذ�تها  تلقاء  �لدعوى من  قبول  بعدم  �أن حتكم  �لدعوى  �أمامها  �ملرفوعة  للمحكمة  يجوز  ولكن ل   (6((
يتم�شك بذلك املدعى عليه. انظر با�شمة لطفي دبا�س، �شروط اتفاق التحكيم واآثاره، مرجع �شابق، �س)37.

�سامي عفيفي حامت، ق�سايا معا�سرة يف �لتجارة �لدولية، مرجع �سابق، �ص7)4.  (66(
وقد جاء يف قر�ر ملحكمة �لنق�ص �ل�سورية �أن: »�لتحكيم لي�ص من �لنظام �لعام ودفاع �لطرف �لثاين �أمام   (67(
 ،((( التحكيمي« )نق�س مدين  ال�شرط  اإلغاء  موافقته على  يفيد  اإليه،  الأول  الطرف  بعد جلوء  الق�شاء 
تاريخ )3/))/969)، �سفيق طعمة، �لتحكيم يف قانون �أ�سول �ملحاكمات �ل�سوري بني �لفقه و�لق�ساء، د�ر 

�ل�سفدي، دم�سق، 999)، �ص))).
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اللجوء اإلى التحكيم، وعندئذ ت�ستمر املحكمة يف نظر النزاع والف�سل فيه))6).
ول يكون لدفع املدعى عليه بعدم قبول الدعوى اأي اأثر بالن�سبة اإلى املحكمة التي 
رفعت اإليها الدعوى ب�ساأن امل�ساألة التي اأبرم ب�ساأنها التفاق على التحكيم، اإذا تبني اأن 
اأو ل ميكن تنفيذه. ففي  اأو عدمي الأثر  اأو ملغًى  التفاق على التحكيم ذاته كان باطاًل 
هذه احلالة ت�ستمر املحكمة التي رفعت اإليها الدعوى يف نظرها للف�سل يف النزاع على 

الرغم من دفع املدعى عليه بعدم قبولها)69).
 

املبحث الثاين
 البدء يف اإجراءات التحكيم 

اأو ال�شتمرار فيها اأو اإ�شدار حكم التحكيم 

تن�س الفقرة الثانية من املادة 10 من قانون التحكيم ال�سوري والفقرة الثانية من املادة 
11من نظام التحكيم ال�سعودي على اأنه: »ل يحول رفع الدعوى امل�سار اإليها يف الفقرة 
ال�سابقة دون البدء يف اإجراءات التحكيم اأو ال�ستمرار فيها اأو اإ�سدار حكم التحكيم«.
اإذا اتفق �سخ�سان على التحكيم يف م�ساألة من امل�سائل،  اأنه  ويتبني من هذا الن�س 
ورفع اأحدهما دعوى اأمام الق�ساء ب�ساأن هذه امل�ساألة، اأو م�سى يف الدعوى التي كانت 
يف  دفاع  اأو  طلب  اأي  اإب��داء  قبل  الدعوى،  قبول  بعدم  عليه  املدعى  ودفع  مرفوعة، 
الدعوى، فاإن رفع الدعوى ل يحول دون البدء يف اإجراءات التحكيم وات�سال هيئة 
اإن كانت  التحكيم  اإجراءات  بالنزاع، ول يحول كذلك دون ال�ستمرار يف  التحكيم 

�سر�ج ح�سني حممد �أبو زيد، �لتحكيم يف عقود �لبرتول، دون د�ر ن�سر، )99)، �ص9)3.  (6((
�سر�ج ح�سني حممد �أبو زيد، �لتحكيم يف عقود �لبرتول، مرجع �سابق، �ص)39.  (69(
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هذه الإجراءات قد بداأت، ول يحول اأي�ساً دون قيام هيئة التحكيم باملهمة املوكولة اإليها 
واإ�سدار حكم التحكيم اإن كانت هذه الإجراءات قد بداأت و�سارفت على النتهاء. اأي 
اأن رفع الدعوى ل مينع املحتكمني من ال�سري يف اإجراءات التحكيم دون انتظار الف�سل 

بعدم قبول الدعوى.

املبحث الثالث
ال�صرط اجلزائي املقرتن بالتفاق على التحكيم

اأن ي�سعا يف التفاق على التحكيم �رشطاً جزائياً مقرراً كجزاء  يجوز للمحتكمني 
على رفع الدعوى، فتتبع يف ذلك القواعد العامة املقررة يف ال�رشط اجلزائي. فاإذا رفع 
اأن يرجع بال�رشط اجلزائي على  اأحد املحتكمني الدعوى، فاإن الطرف االآخر ي�ضتطيع 
اأ�سابه ب�سبب رفع  بالتعوي�س عن ال�رشر الذي  الطرف الذي رفع الدعوى، للمطالبة 
الدعوى. ولكن اإذا اأثبت من رفع الدعوى اأن الطرف الآخر مل يلحقه �رشر ب�سبب رفع 
هذه الدعوى، مل يكن ال�رشط اجلزائي م�ضتحقاً)70). كذلك يجوز للقا�سي اأن يخف�س 
التعوي�س املن�ضو�س عليه يف ال�رشط اجلزائي، اإذا اأثبت من رفع الدعوى اأن التقدير 
كان مبالغاً فيه اإلى درجة كبرية))7). ولي�س يف كل هذا اإل تطبيق القواعد العامة املقررة 

يف ال�رشط اجلزائي.

�لفقرة �لأولى من �ملادة ))) من �لقانون �ملدين �ل�سوري.  (70(

�لفقرة �لأولى من �ملادة ))) من �لقانون �ملدين �ل�سوري.  (7((
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املبحث الرابع
ف�شخ التفاق على التحكيم

التفاق على التحكيم كما قدمنا عقد ملزم للجانبني، فريد عليه الف�سخ وفقاً للقواعد 
العامة املقررة يف نظرية العقد. 

فاإذا نازع املديُن الدائن يف الدين، واتفقا على التحكيم حلل النزاع، ثم اأخل الدائن 
بالتزامه فرفع دعوى ب�ساأن امل�ساألة التي اأبرم ب�ساأنها التفاق على التحكيم، جاز للمدين 
اأن يطلب ف�سخ التفاق. وف�سخ التفاق على التحكيم تري فيه القواعد العامة املقررة 
يف ف�سخ العقود. فيجوز لأي من املحتكمني، اإذا اأخل الآخر بالتزامه ورفع دعوى ب�ساأن 
امل�ساألة التي اأبرم ب�ساأنها التفاق على التحكيم، اأن يطلب اإما تنفيذ التفاق واإما ف�سخه. 

وللقا�سي قبول طلب الف�سخ اأو احلكم برف�س النظر يف الدعوى.
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خامتة:
قانون  يف  نّظما  ال�سعودي  واملنظم  ال�سوري  م  املنظِّ اأن  يتبنّي  تقدم  ما  خالل  من 
تاريخ  م/34  رقم  ال�سعودي  التحكيم  ونظام   2008 لعام   4 رقم  ال�سوري  التحكيم 
5/24/ 1433 التفاق على التحكيم، فبيَّنا �سور هذا التفاق، وقررا مبداأ ا�ستقالليته 
عن �رشوط العقد الذي اأدرج فيه عندما يكون على �ضكل بند اأو �رشط يدرج يف عقد 
معني مّت بني الطرفني، وجعال التفاق على التحكيم اتفاقاً �سكلياً، وعّدا الأهلية الواجب 
توافرها يف كل من املحتكمني هي اأهلية الت�رشف يف احلقوق التي يتم التحكيم ب�ساأنها 
وجعال النظر اإلى اأهلية املحتكم للت�رشف يف حقوقه وفقاً للقانون الذي يحكم اأهليته، 
املرتتبة على هذه  املالية  الآثار  واأما  فيها  التحكيم  وذكرا م�سائل ل يجوز التفاق على 
امل�سائل فاأجازا التفاق على التحكيم فيها. وبيَّنا اأن كل طرف يف التفاق على التحكيم 
ي�ستطيع اأن يلزم الآخر بعدم رفع دعوى ب�ساأن امل�ساألة التي اأبرم ب�سددها هذا التفاق 
عن طريق الدفع بعدم قبول الدعوى، كما يجوز له -اإذا رفعت الدعوى- اأن يبداأ يف 
اإجراءات التحكيم اأو اأن يطلب ال�ستمرار فيها اأو اأن يطلب اإ�سدار حكم التحكيم على 

الرغم من رفع الدعوى. 
م�سائل  تنظيم  عن  التحكيم  ونظام  التحكيم  قانون  يف  �سكتا  واملنظم  م  املنظِّ ولكن 
كثرية يف التفاق على التحكيم منها ما يتعلق باأركان هذا التفاق. وما هذا ال�سكوت 
اإل لأن التفاق على التحكيم هو اتفاق بني الطرفني باأن يح�سما نزاعاً بينهما، قائماً اأو 
حمتماًل، عن طريق التحكيم؛ فهو اإذاً عقد، ومن ثّم فاإنه يحتاج يف انعقاده و�سحته اإلى 
ما حتتاج اإليه كل العقود من اأركان و�رشوط �ضحة؛ فيجب اأن يكون �ضببه م�رشوعاً، واأن 
يتوافر فيه اإيجاب وقبول متطابقني �سادرين من املحتكمني واإرادتهما خالية من العيوب، 
واأن تتوافر يف حمله ال�رشوط التي يجب توافرها يف املحل بوجه عام. واالتفاق على 
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التحكيم عقد ملزم للجانبني، ومن ثّم فاإنه يرتب كل ما ترتبه العقود امللزمة للجانبني 
بتنفيذ التفاق على التحكيم بالتفاق على  اأنه يلزم كل من اجلانبني  اآثار، خا�سة  من 
املحّكمني الذين �سيبتون يف النزاع حول امل�ساألة التي اأبرم ب�ساأنها هذا التفاق ومن ثم 
عر�س النزاع الذي اتفق ب�ساأنه على التحكيم على هيئة التحكيم املكلفة بالف�سل فيه، 
واإذا اأراد اأحد املحتكمني تنفيذ التفاق وامتنع الآخر، كان له اأن يرفع دعوى م�ستقلة 
اأمام املحكمة املخت�سة، بالتنفيذ. والتزام كل من اجلانبني بتنفيذ التفاق على التحكيم 
اأبرم ب�ساأنها هذا  بالتفاق على املحكمني الذين �سيبتون يف النزاع حول امل�ساألة التي 
التفاق، ي�ستتبع اأن ميتنع كل منهما عن رفع دعوى ب�ساأن هذه امل�ساألة، اأمام املحكمة، 
على اأن يكون لهذا املنع اأثر ن�سبي من حيث املحل والأ�سخا�س وال�سبب. وقد يو�سع 
يف االتفاق على التحكيم �رشط جزائي يوقع على من يخل بالتزامه. كما يجوز، اإذا 
اأخل اأحد املحتكمني بتنفيذ التزاماته يف التفاق على التحكيم، اأن يطلب املحتكم الآخر 
ف�سخ التفاق، اإذ التفاق على التحكيم عقد ملزم للجانبني فاإذا اأخل اأحد املتعاقدين 
بالتزاماته جاز لالآخر طلب الف�سخ. كذلك لحظنا باأن هناك تطابقاً تاماً يف الأحكام بني 

قانون التحكيم ال�سوري ونظام التحكيم ال�سعودي.
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