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[د .عثمان مراد خلك ]

مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن
أخطائه :دراسة تحليلية في النظامين
السعودي والفرنسي
*

الدكتور
عثمــان مـــــراد خلــــك

*

الملخص

الر ِحي ِم
الر ْ َ
ْح ِن ه
بِ ْس ِم اَّللهِ ه
ُيك ُِّم َ
ال َو َر ِّب َ
} َف َ
 َ
وك فِ َيَم َش َج َر َب ْين َُه ْم ُث هم الَ ََيِدُ و ْا ِِف َأن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِِّّمها َق ََض ْي َ
ك الَ ُي ْؤ ِمن َ
ُون َحت َهى ُ َ
َو ُي َس ِّل ُمو ْا ت َْسلِي ًَم{ (سورة النساء)65 :
تتناول هذه الدراسة بحث حصانة املحكم ومسؤوليته عن أخطائه التي يرتكبها ِف أثناء
تأديته املهمة التحكيمية جتاه أطراف اخلصومة ،وذلك ِف ٍ
كل من النظامني السعودي
والفرنيس .إن مهمة التحكيم تقتيض أن يقوم املحكم بالفصل ِف املنازعات املعروضة عليه
بموجب اتفاق التحكيم .ولذلك َيب أن يتمتع بنفس احلصانة التي يتمتع هبا القايض ِف
ٍ
خوف من
ِّمارسته ملهامه ،حتى يكون بمقدوره القيام بجميع مسؤولياته عىل أتم وجه دون أي
إمكانية قيام مسؤوليته وإثارهتا من قبل أطراف النزاع ،وخاص ًة إذا كان حكمه صادر ًا عن
ٍ
ٍ
إخالل غري متعمد بأحد التزاماته املحددة ِف عقد التحكيم .إال أنه باملقابلَ ،يب أال
إمهال أو
ٍ
بحصانة مطلقة ٍبل َيب أن تكون هذه احلصانة مقيدة ،وخاص ًة إذا صدر منه أي
يتمتع املحكم

ٍ
تالعب أو خطأٍ جسيم أدى إىل صدور حك ٍم لصالح أحد أطراف اخلصومة بغري وجه
غش ٍأو
 أجيز للنرش بتاريخ .2018/10/15
 أستاذ القانون اخلاص املساعد -كلية احلقوق – جامعة امللك فيصل -األحساء-اهلفوف -اململكة العربية
السعودية.
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ٍ
ٍ
كامل
بشكل
حق .ففي هذه احلالةَ ،يب معاقبة املحكم املقرص أو املخطئ وإثارة مسؤوليته
سدى وتوفري ًا لوقتهم وجهدهم اللذين تم بذهلَم
بغية ْحاية أطراف اخلصومة من هدر أمواهلم
ً
طوال فرتة الدعوى التحكيمية.
الكلَمت املفتاحية التحكيم ،املحكم ،حصانة ،مسؤولية املحكم.

المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أرشف األنبياء واملرسلني وعىل
آله وصحبه أمجعني وسلم تسلي ًام كثري ًا إىل يوم الدين ،أما بعد:
غالب ًا ما نجد األشخاص يتنازعون فيام بينهم يف معامالهتم اليومية سواء أكانت جتارية أم
مدنية ،وكان ال بد من إنشاء نظام قضائي للفصل يف هذه املنازعات ،وإعادة احلقوق
ٍ
ٍ
مرتفعة وتتسم بالتعقيد
كلفة
ألصحاهبا .ولكن كون إجراءات القضاء العادي تعترب ذات
وطول املدة ،أصبح الناس يفضلون اللجوء إىل التحكيم ،حيث تطور عىل مر العصور إىل أن
ال بحد ذاته يف ِ
أصبح نظام ًا قضائي ًا مستق ً
عرصنا الراهن.
يراد بالتحكيم إقامة قضاء من نو ٍع خاص يتواله أفراد ذوو خربة يف جمال الصلح
والوساطة والتحكيم ومزودون بوالية الفصل يف املنازعات ،وذلك خروج ًا عىل األصل
العام وهو أن إقامة العدالة تعترب وظيفة من وظائف الدولة تؤدهيا السلطة القضائية فيها.
واملنظم هو الذي جييز نظام القضاء اخلاص حيث يقرر مدى مالءمته إلحقاق العدالة،
وأطراف اخلصومة هم من يقيمونه وحيددون اختصاصه.
تعددت التعريفات التي وضحت مفهوم التحكيم ،فقد عرفته مجلة األحكام العدلية يف
المادة 1790بﺄنه " عبارة عن اتخاذ الخصمين حك ًام برضامها لفصل خصومتهام ودعوامها".
وهو" :اتفاق يتعهد بمقتضاه األطراف في عقد من العقود ،بﺈخضاع المنازعات التي يمكن أن
تنشﺄ بينهم يف المستقبل للتحكيم .كام عرفه املنظم السعودي يف املادة األوىل من نظام التحكيم
280

2

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss80/7

???????? ??????? ???????? ?? ??????? ????? Khalak: ??? ????? ?????? ????????? ?? ??????:

[د .عثمان مراد خلك ]

عىل أنه-1 ":هو اتفاق بني طرفني أو أكثر عىل أن حييال إىل التحكيم مجيع أو بعض املنازعات
املحددة التي نشﺄت أو قد تنشﺄ بينهام يف شﺄن عالقة نظامية حمددة ،تعاقدية كانت أم غري
تعاقدية ،سوا ًء أكان اتفاق التحكيم يف صورة رشط حتكيم وارد يف عقد ،أم يف صورة مشارطة
حتكيم مستقلة")1(.

وتضمن القرآن الكريم نصوصاً متعددة عن التحكيم ،حيث قال تعالﻰ:
َ وإِ ْن ِخ ْفت ُْم ِش َق َ
اق َب ْين ِ ِه ََم َفا ْب َع ُثوا َحك ًََم ِم ْن َأ ْهلِ ِه َو َحك ًََم ِم ْن َأ ْهلِ َها إِ ْن ُي ِريدَ ا إِ ْص َال ًحا ي َو
ُيك ُِّم َ
ال َو َر ِّب َ
َان َعلِ ًيَم خَ بِري ًا .)2(وقال تعاىل َ ف َ
وك
ك الَ ُي ْؤ ِمن َ
ِّف ِق اَّللهُ َب ْين َُه ََمۗإِ هن اَّللهَ ك َ
ُون َحت َهى ُ َ
 َ َو ُي َس ِّل ُمو ْا ت َْسلِي ًَم ( .)3كام قال تعاىل يف
فِ َيَم َش َج َر َب ْين َُه ْم ُث هم الَ ََيِدُ و ْا ِِف َأن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِِّّمها َق ََض ْي َ
ِ
ِ
ني النها ِ
س َأن
نفس السورة أيض ًا :إِ هن اَّللهَ َي ْأ ُم ُرك ُْم َأن ت َُؤ ُّدوا ْاْلَ َمانَات إِ َىل َأ ْهل َها َوإِ َذا َحك َْمتُم َب ْ َ
َان َس ِميع ًا َب ِصري ًا .)4( وقال تعاىل
َ َْتك ُُموا بِا ْل َعدْ ِل إِ هن اَّللهَ ن ِ ِع هَم َي ِع ُظكُم بِ ِه ۗ إِ هن اَّللهَ ك َ
ِ
ب َأكها ُل َ ِ
ون لِ ْلك َِذ ِ
اء َ
احكُم َب ْين َُه ْم َأ ْو َأ ْع ِر ْض َعن ُْه ْم ۗ َوإِن
أيض ًا َ س هَم ُع َ
وك َف ْ
ون ل ُّ
لس ْح َ ۗ َفإِن َج ُ
ِ
ِ ِ
ُض َ
ب
وك َش ْيئًا َوإِ ْن َحك َْم َ
احكُم َب ْين َُهم بِا ْلق ْسط ۗ إِ هن اَّللهَ ُُي ُّ
 َ َف ْ
ُت ْع ِر ْض َعن ُْه ْم َف َلن َي ُ ُّ
ِ ِ
ني(.)5وهذا يدل عىل أن الشريعة اإلسالمية كانت سباقة إىل األخذ بالتحكيم والتﺄكيد
املُْ ْقسط َ
عىل أمهيته يف حل القضايا واملنازعات بني املتخاصمني.
( )1حيث استمد املنظم السعودي تعريفه للتحكيم من املادة  /1442 /من نظام التحكيم الفرنيس
Art. 1442 du droit français de l’arbitrage prévoit que : « La convention d'arbitrage prend la
forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
- La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats
s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces
contrats.
- Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à
l'arbitrage».

( )2سورة النساء ،اآلية .35
( )3سورة النساء ،اآلية .65
( )4سورة النساء ،اآلية .58

( .42 )5سورة املائدة ،اآلية
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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عىل مر العصور ،ازدادت احلاج ُة إىل التحكيم خاص ًة مع تطور العالقات التجارية بني
الدول ،وتشعبها مع بعضها البعض ،وكثرة املعامالت املدنية والتجارية بني أفرادها،
وتعقدها ،وجلوء األفراد والرشكات فيها إىل إهناء خالفاهتم بﺄعرع ٍ
وقت كمكن مع ضامن
عرية تلك اخلالفات ،وذلك من خالل تعيني خرباء قانونيني متخصصني يف القضايا
املعروضة عليهم ،ويتَّسمون باالستقاللية واحلياد والعدالة والنزاهة؛ كام أضحت غالبية
العقود املربمة بني األفراد والرشكات تتضمن رشط التحكيم بغية توفري الوقت واالقتصاد يف
النفقات ،ومحاي ًة ملصاحلهم بعيد ًا عن إجراءات القضاء العادي املعقدة والطويلة واملكلفة
للغاية.
ٍ
ٍ
ٍ
ورصيح عن أخطائه املرتكبة يف
واضح
بشكل
كما ال شك فيه أن إقرار مسؤولية املحكم
معرض الدعوى التحكيمية ،من شﺄنه أن يضمن نظام حتكيم عادل ومنصف ،ويكسب ثقة
ٍ
ٍ
فعال لفض املنازعات بينهم بعيد ًا عن إجراءات القضاء العادي
كطريق
أطراف النزاع فيه
املعقدة واملكلفة جد ًا .لكن يف املقابل ،وعىل الرغم من املزايا التي يتمتع هبا نظام التحكيم،
إال أنه يواجه اليوم مشاكل كبرية تتمثل يف اعتامد األطراف لوسائل عديدة هتدف إىل تشويه
سمعة املحكم بغية إلغاء احلكم الصادر عنه .وذلك هبدف حتويل دعواهم اخلاعرة أمام
املحكم إىل دعوى رابحة ضد هذا األخري .ففي بعض األحيان ،حياول بعض أطراف النزاع
ٍ
غش قانو ٍ
ٍ
حقيقي من خالل تعدد مناوراهتم التﺄجيلية اهلادفة إىل إعاقة عمل
ين
ارتكاب
املحكم وتعطيل الدعوى التحكيمية( .)6فالطرف اخلاعر يف الدعوى حياول عاد ًة أن يناور
تدليسي ًا ،وذلك بغرض عدم تنفيذ احلكم الصادر ضده ،أو عىل األقل استبدال املحكم
ٍ
بشخص أكثر تفه ًام ملطالبه( .)7كام أنه جيب عدم إغفال العديد من املحاوالت التي هتدف إىل

)6( Emmanuel Gaillard, « Les manœuvres dilatoires des parties et des arbitres dans l’arbitrage
commercial international », Rev. Arb, 1990, p. 759.
)7( Sigvard Jarvin, «Les décisions de procédures des arbitres peuvent-elles faire l’objet d’un
recours juridictionnel? », Rev. Arb., 1998, pp. 611-613.
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رد املحكم ناهيك عن الزيادة ،التي ال يمكن جتاهلها ،يف دعاوى املسؤولية املدنية املرفوعة
ضد املحكمني.

ٍ
كجزء من التنظيم القضائي العام فيها،
لقد عمدت الكثري من الدول إىل تنظيم التحكيم

ومن هذه الدول يمكن أن نشري إىل فرنسا التي أصدرت املرسوم املعدل للتحكيم رقم
 2011/48بتاريخ 2011/1/13م .كام أن اململكة العربية السعودية أخذت عىل عاتقها
ٍ
حماولة منها لألخذ بﺄحدث ما
تنظيم شؤون التحكيم وذلك من خالل سن نظام التحكيم يف

ٍ
بمعزل عام جيري يف هذا العامل
توصلت إليه قوانني الدول الصناعية الكربى ،حتﻰ ال تكون
إضاف ًة إىل مواكبة تطور التجارة الدولية وتشعب عالقاهتا دون أن يمس ذلك هبويتها
وأصالتها الداخلية .فاململكة عرفت نظام التحكيم منذ تﺄسيسها انطالق ًا من مرشوعيته يف
اإلسالم؛ كام أن تطور التحكيم فيها مر بمراحل عديدة:
ففي عام 1350هـ – 1931م صدر نظام املحكمة التجارية السعودية باألمر العايل رقم
 32وتاريخ 1350/1/15هـ ،والذي تضمن بعض املواد املتعلقة بالتحكيم (من  493إىل
 .)497ويف عام  1365هـ ،صدر نظام الغرفة التجارية الصناعية لفض النزاعات بني التجار.
ويف عام 1389هـ – 1969م صدر نظام العمل والعامل متضمن ًا بعض املواد التي نصت عىل
التحكيم باعتباره طريقة لتسوية املنازعات العاملية .ثم يف عام 1400هـ ،صدر نظام الغرفة
التجارية الصناعية باملرسوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ  1400/4/ 30للفصل يف النزاعات
التجارية والصناعية .وللحاجة إىل تلبية التطور الرسيع لالقتصاد يف اململكة ،صدر أول نظام

للتحكيم عام 1403هـ – 1983م باملرسوم امللكي رقم(م )46/وتاريخ 1403/7/12
هـ .كام انضمت اململكة العربية السعودية إىل أهم اتفاقيات التحكيم الدولية ،ومن بينها:
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القَضائي لعام 1406هـ – 1985م ،واتفاقية نيويورك بشأن
االعرتاف بقرارات التحكيم اْلجنبية والتي صادق َ عليها اململكة لعام 1414هـ – 1994
م ،واتفاقية تنفيذ اْلحكام واإلنابات واإلعالنات القَضائية بدول جملس التعاون لعام
1418هـ – 1997م .وأخري ًا ،صدر نظام التحكيم السعودي اجلديد باملرسوم امللكي رقم
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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/34م املؤرخ  1433/5/24هـ واملوافق  16أبريل  ،2012ليحل حمل نظام التحكيم لسنة
 .1403وسع ًيا إىل حتسني االستثامر املحيل واألجنبي يف اململكة ،صدر قرار جملس الوزراء
رقم ( )257عام 1435هـ – 2014م بﺈنشاء املركز السعودي للتحكيم التجاري.
مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث يف أن املحكمني قد يرتكبون ،أثناء قيامهم بمهامهم التحكيمية،
أخطا ًء جتاه أطراف النزاع كما قد يلحق األرضار هبم ،األمر الذي قد يرتتب عليه تعدد
الدعاوى وتعاقبها ضد هؤالء املحكمني بسبب األخطاء التي يرتكبوهنا خالل سري الدعاوى
التحكيمية املعروضة عليهم ،كما يؤثر سلب ًا عىل سمعة نظام التحكيم وقيمته وفعاليته .وهذا
ما دفعنا إىل معاجلة موضوع "حصانة املحكم ومسؤوليته عن أخطائه التحكيمية يف ٍ
كل من
النظامني الفرنيس والسعودي" دراسة تﺄصيلية مقارنة" .والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو
ٍ
ٍ
ٍحمتملة من قبل املتخاصمني ،وذلك
بمﺄمن من أي مقاضاة
التايل :هل جيب أن يكون املحكم
ٍ
ٍكاملة له تشبه تلك احلصانة التي يتمتع هبا قايض الدولة الذي يامرس
من خالل إقرار حصانة
مهامه ضمن نظام قانوين معني؟ أم أنه جيب السامح ألطراف التحكيم إثارة مسؤوليته أمام
القضاء ،وذلك بالنسبة جلميع اإلجراءات التي يقوم هبا خالل سري الدعوى التحكيمية؟
أمهية البحث
إن البحث يف مسﺄلة حصانة املحكم ومسؤوليته عن أخطائه يكتسب أمهي ًة كبري ًة ألنه
يقتيض منا معاجلتها من خالل استجالء مواطن القصور والضعف يف القانون السعودي
ٍ
ٍ
مقارنة بينه وبني القانون الفرنيس ،خاص ًة أن املرشع السعودي مل يتناوهلا
دراسة
وإجراء
ٍ
ٍ
خاصة تعالج مجيع جوانبها ،كام أنه مل جيب عىل كل التساؤالت املطروحة
بنصوص
ٍ
بشكل قاطع مسﺄلة
بخصوصها؛ عىل عكس نظام التحكيم الفرنيس وقضائه اللذين رفضا
متتع املحكم بحصانة مطلقة مشاهبة لتلك التي يتمتع هبا القايض العادي ،وكانت أحكامهام
اخلاصة بمسؤولية املحكم أكثر رصاح ًة ووضوح ًا .كام تربز أمهية دراستنا للبحث يف مسؤولية
املحكم بسبب اإلجراءات التي يتخذها خالل سري الدعوى التحكيمية بغية الوصول إىل
284
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مرحلة إصدار احلكم النهائي ،غري القابل للطعن بالطرق املقررة للطعن باألحكام القضائية،
بل حتﻰ إن قراره الصادر يكتسب الدرجة القطعية ويكون نافذ ًا فور ًا .ولذلك كان ال بد من
إجياد آلية تضمن حصول أطراف التحكيم عىل حكم عادل ومنصف ،وذلك من خالل
السامح هلم بمساءلة املحكم عن خرقه أو إخالله ٍ
ألي من التزاماته أو واجباته ،وإمكانية
خماصمته أمام القضاء العادي ،وهو األمر الذي يتطلب منا البحث يف مسؤولية املحكم .وبنا ًء
عىل ذلك ،فﺈن البحث يف مسؤولية املحكم تكتسب أمهيتها خاص ًة يف ظل قصور النصوص
القانونية السعودية عىل خالف القانون والقضاء الفرنسيني اللذين تضمنا أحكام ًا أكثر
وضوح ًا ورصاح ًة فيام يتعلق بتقرير هذه املسؤولية.

ٍ
ٍ
ٍ
ضائية عن
مساءلة ق
بمﺄمن عن أية
إن مسﺄلة مدى متتع املحكم بحصانة قضائية-قد جتعله

أخطائه التي يمكن أن يرتكبها خالل سري الدعوى التحكيمية-أضحت القضية الراهنة يف
وقتنا املعارص( .)8فصحيح أن املهمة القضائية للمحكم متنحه حصان ًة أكيد ًة (املبحث األول)،
إال أن هذه احلصانة ليست مطلقة ،وال تشكل أي ٍ
عائق أمام أي دعوى يمكن أن يرفعها أحد

أطراف النزاع ضده بغية تقرير مسؤوليته يف حال ارتكب ً
خطﺄ أو أصدر حك ًام معيب ًا أو خاطئ ًا
(املبحث الثاين) .كما يدفعنا إىل التعرض حلاالت نادرة جد ًا يمكن فيها إثارة مسؤولية املحكم،
ولكن برشط أن ال يشكل ذلك تعدي ًا عىل حجية األمر املقيض به حلكمه ،وعدم جواز املساس

به إال من خالل دعوى البطالن( .املبحث الثالث).

)8( Jean-Yves SORRENTE, La responsabilité de l'arbitre, Thèse, Lyon III, 2007, p. 13.

[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019

7

285

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 80 [2019], Art. 7
[مدى حصانة املحكم ومسؤوليته عن أخطائه :دراسة تحليلية يف النظامين السعودي والفرنسي]

املبحث اْلول
حصانة املحكم رضورة تفرضها اعتبارات
خاصة بطبيعة التحكيم
قبل أن نتحدث عن مسﺄلة حصانة املحكم ،ال بد أن نقوم بداي ًة بتعريف املحكم .فالبعض
ذهب إىل القول بﺄنه الشخص الذي ينيط به املتخاصمون مهمة الفصل يف نزا ٍع قد نشﺄ فعالً
أو حمتمل الوقوع بينهم ،أو من يعينه القضاء استناد ًا إلرادة األطراف ،ويتمتع بالصفات
الواجبة قانون ًا( .)9وذهب البعض اآلخر إىل تعريف املحكم بﺄنه شخص يتوىل مهمة الفصل
ٍ
معني بموجب اتفاق مربم بينه وبني األطراف املتخاصمني ،ويكون حكمه ملزم ًا
يف نزا ٍع
للمحتكمني(.)10
عملي ًا ،يتوقف حسن أداء املحكم عىل ما يمتلكه من مؤهالت علمية وخربات عملية يف
جمال التحكيم( .)11كام أنه جيب أن يتمتع بثقة أطراف النزاع الذين يقومون بتعيينه ويولونه
مهمة الفصل يف نزاعهم تفادي ًا للجوء أمام القضاء العادي .وبقدر ما يكون املحكم خبري ًا
ودقيق ًا يف مهمته ،تكون إجراءات التحكيم سليمة وفعالة وصحيحة.
هذا ومل يتعرض املرشع السعودي إىل تعريف املحكم بشكل مبارش ،وإنام عرف هيئة
التحكيم يف نظام التحكيم الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )34/وتاريخ 1433/5/24هـ
عىل أهنا ":هي املحكم الفرد ،أو الفريق من املحكمني ،الذي يفصل يف النزاع املحال إىل
( )9مهند أمحد الصانوري ،دور املحكم يف خصومة التحكيم الدويل اخلاص ،دار الثقافة ،عامن ،2005 ،ط ،1
ص .57
( )10سحر عبد الستار يوسف ،املركز القانوين للمحكم ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،2006 ،القاهرة،
ص .39
( )11النمر ،أبو العالء عيل أبو العالء ،واجلداوي ،أمحد قسمت ،املحكمون – دراسة حتليلية إلعداد املحكم،
 ،2002القاهرة ،مركز حتكيم حقوق عني شمس ،ص .9
286
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التحكيم"( .)12وسلك القانون الفرنيس االجتاه نفسه حيث مل يعرف املحكم وإنام نص فقط
عىل الرشوط الواجب توافرها يف الشخص حتﻰ يكون بمقدوره كمارسة مهمة التحكيم(.)13
األصل أن الشخص الذي يامرس مهنة القضاء يعترب دائ ًام حممي ًا من أية مساءلة .حسب
الفقيهني غي كانيفة وجويل جويل-هورارد:
«L’exercice de la justice, en tant qu’expression d’un pouvoir souverain, a
toujours été considéré comme ne pouvant emporter trop aisément la
(responsabilité de ceux à qui il était confié» )14

ولذلك فﺈن فكرة عدم إثارة مسؤولية املحكم ،كام هو احلال بالنسبة للقايض ،مرتبطة
ٍ
بشكل
بطبيعة مهمته( .)15فعىل اعتبار أنه يامرس مهم ًة قضائي ًة ،فهذا يعني أن املحكم يستفيد
ٍ
مساءلة
أسايس من احلامية الرضورية التي تسمح له بﺈمتام تلك املهمة التي أوكلت اليه دون أية
ٍ
ٍ
حمتملة من قبل أطراف النزاع.

ٍ
مساءلة بموجب احلصانة التي يتمتع هبا ،والتي
من الطبيعي اعتبار املحكم حممي ًا من أية
تتعارض مع فكرة إثارة مسؤوليته الشخصية نتيجة إصداره حك ًام خاطئ ًا أو معيب ًا (املطلب
األول) ،ولكن هذه احلصانة ليست مطلق ًة وال متنع من قيام أي طرف من أطراف النزاع بﺈثارة
ٍ
اعتبارات عملية (املطلب الثاين) .لكن باملقابل ،عملت بعض مراكز
مسؤولية املحكم لعدة
التحكيم -ومن خالل لوائحها التنظيمية -عىل احلد من املناورات التﺄجيلية التي قد يلجﺄ
ٍ
لرشوط
إليها املتنازعون ضد املحكمني ،وذلك من خالل إخضاع تقرير مسؤولية املحكم

ٍ
حمددة (املطلب الثالث).

( )12انظر م -1/ف /2من نظام التحكيم السعودي:
V. aussi art. 1451 du droit français de l’arbitrage qui prévoit que: «Le tribunal arbitral est
composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair».
)13( V. les articles (de 1450 à 1461) du 1484 du Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant
réforme de l'arbitrage.
)14( Guy Canivet et Julie Joly-Hurard, « la responsabilité des juges », Revue Internationale de
Droit Comparé, 2006, n° 4, p. 1049, spéc. p. 1060.
)15( Th. Clay, L’arbitre, Thèse, 2e éd, Paris II, Dalloz, 2001, p. 455.
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املطلب اْلول
احلصانة الُضورية املقررة للمحكم
ورفض تقرير مسؤوليته عن أخطائه
هناك بعض األنظمة ومنها النظام السعودي مل تﺄت بنصوص قانونية تعالج بوضوح
 ذهبت أنظمة أخرى ومنها القانون الفرنيس، ولكن باملقابل.مسﺄلة تقرير مسؤولية املحكم
ٍ
محاية للمحكم ومنحه حصان ًة رضوري ًة ملامرسة مهمته القضائية بعيد ًا عن
إىل رضورة إقرار
ٍ
ٍ
قضائية إال يف حاالت معينة تم النص عليها كارتكابه إخالالً جسي ًام بﺄحد
مساءلة
أية
 كام أن املحاكم الفرنسية اعرتفت منذ فرتة طويلة برضورة عدم السامح.)16(التزاماته
.لألطراف بﺈثارة مسؤولية املحكمني بسبب قيامهم بمهمة الفصل يف النزاع املطروح أمامهم
:)Bompard(  يف قضية بومبار، أعلنت حمكمة االستئناف يف باريس،فمنذ بداية التسعينيات
«Irrecevable l’action engagée contre l’arbitre aux motifs que la « la faute
alléguée se rattache directement au contenu de l’acte juridictionnel et constitue
une critique de la valeur des motifs énoncés par la sentence […]»(17).

وقد أتيحت ملحكمة النقض فرصة إعادة تﺄكيد القاعدة التي بموجبها يتمتع املحكم

 قضت،2014 يناير15  ففي حكم صادر عنها يف.باحلصانة يف كمارسته ملهمته القضائية
.)18(حمكمة النقض بﺄن تقرير مسؤولية املحكمني تم استبعادها عىل أساس أن
« la critique fondée sur la prétendue méconnaissance de l’autorité de la
chose jugée, à laquelle se rattache celle concernant la poursuite de l’instance
arbitrale, tendait à remettre directement en cause le contenu des sentences
rendues, et partant l’exercice de la fonction juridictionnelle des arbitres ».
)16( Jean-Yves Garaud, La responsabilité de l’arbitre, Rapport du club des juristes,
Commission Ad Hoc, juin 2017, p. 18; V. aussi art. 16 Règlement d’arbitrage de la CNUDCI
(version révisée en 2010) qui stipule que: « Sauf en cas de faute intentionnelle, les parties
renoncent, dans toute la mesure autorisée par la loi applicable, à toute action contre les arbitres,
l’autorité de nomination et toute personne nommée par le tribunal arbitral pour un acte ou une
omission en rapport avec l’arbitrage».
)17( Paris, 22 mai 1991 (Bompard), Rev. arb., 1996, p. 476.
)18( Cass. 1 re civ., 15 janvier 2014, n° 11-17.196, Azran, Bull. civ. 2014, I, n° 1.
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هناك عدة أسباب تربر متتع املحكم بحصانة متنع األطراف من خماصمته وإثارة مسؤوليته
وهي عىل الشكل اآليت:
-1إن بند احرتام اتفاق التحكيم يتعارض مع فكرة القبول بﺈثارة مسؤولية املحكم.
فعندما يوقع األطراف عىل اتفاق التحكيم فﺈهنم يبدون موافقتهم عىل عدم إثارة مسؤولية
ٍ
بشكل واضحٍ
املحكم مهام كانت نتيجة احلكم الصادر يف الدعوى .وهذه الفكرة تم عرضها
يف نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية( ،)19فاملادة  28منه تنص عىل أن:
«6. Toute sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties.
Par la soumission de leur différend au présent Règlement, les parties s'engagent
à exécuter sans délai la sentence à intervenir, et sont réputées avoir renoncé à
toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer».

-2إن مساءلة املحكمني وإمكانية إثارة مسؤوليتهم أمام القضاء يؤدي إىل فقداهنم هيبتهم

وعدم احرتامهم من قبل أطراف اخلصومة ،كما يؤدي بالتايل إىل النيل من هيبة نظام التحكيم
وكوسيلة عر ٍ
ٍ
يعة لفض املنازعات(.)20
وفعاليته كقضاء خاص
-3من الناحية العملية ،يصعب عىل األطراف إثارة مسؤولية املحكم ألن ذلك يتطلب
ٍ
عرية يف مجيع مراحله وإجراءاته،
منهم إثبات خطئه .إال أن طبيعة التحكيم وما يتميز به من
حتول دون حصول األطراف عىل أي ٍ
ٍ
كتايب يثبت وجود خطﺄ أو خلل يف حكم املحكم
دليل
أو حتيزه ،وخاص ًة مع انعدام الرقابة القضائية يف نظام التحكيم( .)21ولكن مع ذلك ،نجد أن
نظام التحكيم السعودي أجاز ر ّد املحكم ولكن برشط قيام ظروف تثري شكوك ًا جدي ًة حول
حياده أو استقالله ،أو إذا مل يكن حائز ًا ملؤهالت اتفق عليها طرفا التحكيم ،وذلك بام ال خيل
بام ورد يف املادة (الرابعة عرشة) من هذا النظام.

()22

)19( V. Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (1998).

( )20هدى حممد جمدي عبد الرمحن" ،دور املحكم يف خصومة التحكيم وحدود سلطاته" ،دار النهضة العربية،
القاهرة1997 ،م ،ص .390

)21( Ph. Fouchard, « Le statut de l’arbitre dans la jurisprudence française », Rev. arb, n° 3,
1996, pp. 326 et s.

( )22انظر م-16/ف /3من نظام التحكيم السعودي.
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 فﺄحكام:ضامن احرتام وتنفيذ األحكام النهائية الصادرة من املحكمني وفاعليتها-4
ٍ
ٍ
) وال يمكن االعرتاض عليها إال عن طريق رفع دعوى23(هنائي
بشكل
التحكيم تصدر
 وحدد، إال أن هذه الدعوى نظمها قانون التحكيم.)24(البطالن أمام املحكمة املختصة
 وذلك هبدف احلد من حاالت جلوء،)25(األسباب التي يمكن أن تستند عليها الدعوى
ٍ
ٍ
متكرر
بشكل
 فﺈثارة مسؤولية املحكم. والتقليل من حاالت خماصمة املحكم،األطراف إليها
 كام أن اللجوء إليها بسوء نية يعترب وسيل ًة بالنسبة للطرف،ًمن قبل األطراف ليس مقبوال
 وهذا يعترب خمالف ًا ملفهوم التحكيم.اخلاعر إلعادة رفع الدعوى التحكيمية من جديد
 إضاف ًة إىل أن هذا اخليار يمكن أن يرض بنظام التحكيم نفسه عن طريق إضعاف قيمة،ونزاهته
.القرار التحكيمي وإمكانية تنفيذه
ٍ
قضائي متنحه حصان ًة متنع األطراف املتخاصمني من
يامرس املحكم مهم ًة ذات طاب ٍع-5
 جيعله يستفيد من،كام أن اعتبار املحكم بمثابة القايض.)26(إمكانية طلب مراجعة حكمه
)23( V. l’art. 1484 du Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage qui
prévoit que : «La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée
relativement à la contestation qu'elle tranche».
)24( V. l’art. 1489 du Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage qui
prévoit que : «La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties» ; V.
aussi art. 1490 du même Décret qui dispose que: «L'appel tend à la réformation ou à
l'annulation de la sentence».
)25( V. l’art. 1492 du Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage qui
prévoit que : «Le recours en annulation n'est ouvert que si :
1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ou
4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou
5° La sentence est contraire à l'ordre public ou
6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom
du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas
été rendue à la majorité des voix».

 انظر.131  ص،2006 ، الطبعة األوىل، املركز القانوين للمحكم يف خصومة التحكيم،) أبو العالء النمر26(
 جملة، دراسة مقارنة،" "دور احلكم يف التحكيم التجاري الدويل ومسؤوليته القانونية، ماهر حممد حامد:أيض ًا
.137  ص،2009 ، البحرين،2  العدد،1  املجلد،اجلامعة اخلليجية
] مجلة الشريعة والقانون-[السنة الثالثة والثالثون

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss80/7

290

12

???????? ??????? ???????? ?? ??????? ????? Khalak: ??? ????? ?????? ????????? ?? ??????:
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حصانة قضائية ،وبالتايل فﺈنه ال يكون مسؤوالً إال عن أخطائه الشخصية ولكن برشط أن
ترقﻰ هذه األخطاء إىل درجة التدليس ،أو تشكل غش ًا أو ً
خطﺄ جسي ًام أو إنكار ًا للعدالة(.)27
-6إن مسﺄلة طرح حصانة املحكم تعود قبل كل ٍ
يشء إىل الكبت وطعم اخلسارة الذي يعاين

ٍ
صادر فيها جتاوز حدود آماهلم .فهؤالء
منهام اخلاعرون يف الدعوى التحكيمية نتيجة حك ٍم

يعتربون أن املسؤول الوحيد عن خسارهتم للدعوى هو املحكم .ويمكن مالحظة ذلك من
خالل اجتاه إرادة األطراف اخلاعرين يف الدعوى التحكيمية بشكل متزايد نحو معارضة األحكام
الصادرة من قبل املحكمني وعدم تنفيذها ،ولذلك فﺈنه يف حال عدم قدرهتم عىل إلغاء احلكم
التحكيمي الصادر ضدهم ،فﺈهنم يتوجهون تلقائي ًا نحو مقاضاة املحكم بغية إلغاء احلكم الصادر
عنه .وهذا ما يعارض متام ًا احلكمة من هنائية األحكام التحكيمية.
وعالو ًة عىل ذلك ،درج القانون املقارن بشكل واسع عىل منح املحكم حصانة .فمن
ناحية ،تعرتف القوانني األنجلوسكسونية رصاح ًة بحصانة واسعة للمحكم بسبب طبيعة
ٍ
ناحية أخرى ،وعىل الرغم من أن القانون السويرسي ،وإن مل
مهمته القضائية( .)28ومن

)27( Cass. 1re civ., 15 janvier 2014, prec; Rapp. C. Cass. 2014, p. 490; JCP 2014, doctr. 255,
note E. Loquin; JCP 2014, 231, avis av. gén. P. Chevalier; Procédures 2014, 72, note L.
;Weiller; Paris Journ. Int. Arb. 2014, 299, note L. Aynès; RTD com. 2014, 315, obs. E. Loquin
;Rev. Lamy dr. civ. juin 2014, p. 23, obs. H. Slim; Rev. arb. 2016.493, note J.-S. Borghetti
JCP 2014, doctr. 857, § 2, obs. J. Ortscheidt; LPA 2014, n° 215, p. 14, obs. L. DEGOS; D.
2014, pan. 2551, obs. Th. CLAY; D. 2014, act. 219, obs. X. Delpech; AJ Contrats d’affaires,
avr. 2014, p. 35, obs. M. de Fontmichel; JCP 2014, act. 89, obs. B. Le Bars; Gaz. Pal. 27-28
juin 2014, p. 18, obs. D. Bensaude.

( )28يف إنكلرتا مثالً ،املبدأ الذي تم استبعاده بداي ًة من قبل االجتهاد القضائي تم النص عليه

;à l’article 29 du Arbitration Act de 1996

 le Revisited Uniform Arbitration Act..يف الواليات املتحدة ،تظهر القاعدة رصاح ًة يف حني أن هذا النص

مل يتم اعتامده من قبل جمموع الواليات ،نجد أن مجيع املحاكم التي يتعني عليها أن تبت يف هذه املسلةة ،اعرتفت
للمحكم بحصانة بسبب ممارسة ملهمته،
v. par ex., Tamari v. Conrad, 552 F.2d 778 (7th circ. 1977) In Jean-Yves Garaud, La
responsabilité de l’arbitre, Rapport du club des juristes, Commission Ad Hoc, juin 2017, p. 22.
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يكرس دائ ًام حصانة املحكم عىل هذا النحو( ،)29فﺈن بعض القوانني األوروبية وأمريكا
الالتينية نصت غالب ًا عىل عدم تقرير مسؤولية املحكم خالل قيامه بالفصل يف النزاع املطروح
أمامه( .)30يف الواقع ،يف كلتا احلالتني ،يعترب املحكم يف هذا الصدد مشاهب ًا لقايض الدولة،
ولذلك فﺈن نظام مسؤولية املحكم جيب أن يكون عىل غرار نظام القضاة.

ٍ
ٍ
حقيقية كتلك
بحصانة
إذا نظرنا إىل ما سبق ،سنجد أنه من الرضوري أن يتمتع املحكم
التي يتمتع هبا القايض العادي ،حتﻰ ال يرتدد يف إصدار حكمه خوف ًا من احتامل مقاضاته،
وحتﻰ يكون قادر ًا عىل إمتام مهمته التحكيمية عىل أكمل وجه .كام جيب أن يكون أيض ًا بمنﺄى
ً
ٍ
خطﺄ يف دراسة
حمتمل من قبل األطراف بعد إصدار احلكم بحجة ارتكابه
عن أي هجو ٍم
عنارص الدعوى أو تقدير الوقائع حمل النزاع .والقول بغري ذلك يعني السامح للقايض بضبط
ومراقبة حكم املحكم من خالل التﺄكد من مرشوعيته أو عدمها حتﻰ يستطيع البت يف
مسؤوليته ،وذلك ال يمكن أن يتم إال من خالل قيام القايض بﺈعادة دراسة موضوع الدعوى.
ٍ
وهذا يتناىف أص ً
كوسيلة لفض منازعاهتم
ال مع هدف األطراف املتمثل باختيارهم للتحكيم
برسعة بعيدا ً عن القضاء العادي وإجراءاته الطويلة واملعقدة.
وقد ذهبت حمكمة النقض الفرنسية إىل القول بﺄن:
« les arbitres n'étant investis d'aucune fonction publique et ne pouvant engager la
responsabilité de l'Etat énoncée par l'article 505 du code de procédure civile, l'action

( )29وينطبق ذلك بوجه خاص عىل القانون واالجتهاد القضائي السويرسيني حيث مل يتضمنا أي ٍ
نص أو حك ٍم
ٍ
قضائي بشلن هذه املسلةة .ومع ذلك ،فإن أغلب الفقه يعترب أن املحكم جيب أن يتمتع بحصانة نسبية بسبب
قيامه بالفصل يف النزاع;
V. G. Kaufmann-Kohler, A. Rigozzi, International Arbitration: Law and Practice in
Switzerland, 2e éd. 2010, p. 234-235 ; V. aussi M. Bernet, J. Eschment, Liability of Arbitrators
under Swiss Law: Legal Basis and Limitations of Arbitral Immunity, in: Schieds VZ 2016,
Heft 4, p. 191.

( )30انظر املادة  1-21من القانون اإلسباين للتحكيم  2003/60الصادر بتاريخ  23ديسمرب 2003؛ انظر
أيض ًا املادة  9من قانون التحكيم الربتغايل لعام 2011؛ واملادة  32من قانون البريو للتحكيم رقم .1071
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[د .عثمان مراد خلك ]
en dommages intérêts dirigée contre eux en raison de l'accomplissement de leur
»)mission ne peut l'être que dans les conditions du droit commun (31

أما يف النظام السعودي للتحكيم ،فنجد أن احلامية القانونية املقررة للمحكم ،وغياب

التنظيم القانوين املقرر ملسؤوليته ،يؤديان إىل احلد من خماصمته من قبل أطراف اخلصومة أو
عىل األقل ترددهم يف رفع دعوى املسؤولية يف مواجهته .وهذا ما قد يدفع باملحكمني إىل
االستهتار بمهامهم التحكيمية أو إخالهلم بالتزام االستقالل واحلياد أو حتﻰ ارتكاب أخطاء
شخصية ألهنم عىل ٍ
ٍ
بشكل أو بآخر عىل خماصمتهم وإثارة
يقني تا ٍم بﺄن املتخاصمني لن يقدموا
مسؤوليتهم نتيجة احلصانة التي يتمتعون هبا بموجب القانون السعودي .ويف مثل هذه
احلاالت لن يكون نظام التحكيم فعاالً ،وبالتايل لن حيقق األهداف املرجوة منه يف الفصل يف
املنازعات بام يضمن العدالة واإلنصاف جلميع املحتكمني ،ذلك أن إخالل املحكمني بﺄحد
االلتزامات املذكورة أو مجيعها سيؤدي حت ًام إىل إصدارهم أحكام ًا تعسفية لصالح أحد
األطراف املتخاصمة وإحلاق الرضر بالطرف اآلخر.

املطلب الثاين
نسبية احلصانة املمنوحة للمحكم
وتقرير مسؤوليته عن أخطائه املرتكبة

يف الواقع ،إن مجيع احلجج التي ذكرناها آنف ًا ،ال تعد كافي ًة ملنع خماصمة املحكم وعدم
إثارة مسؤوليته أمام القضاء .عملي ًا ،قد يتجاوز املحكم حدود السلطات املمنوحة له ،كما قد
ٍ
ٍ
ٍ
خاطئ وبالتايل ينجم
معيب أو
حكم
يؤدي إىل ارتكابه أخطا ًء جسيم ًة يرتتب عليها إصدار
عن ذلك أرضار جسيمة قد تصيب أحد األطراف يف الدعوى .صحيح أن الطرف املترضر

من احلكم يستطيع طلب إبطاله من خالل رفعه دعوى جديدة أمام القضاء( ،)32إال أن هذا
)31( Cass, civ 2ème, 29 juin 1960, Dalloz. 1960. p. 262.

( )32م /49/من نظام التحكيم السعودي تنص عىل أنه" :ال تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبق ًا ألحكام
هذا النظام الطعن فيها بلي طريق من طرق الطعن ،عدا رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفق ًا لألحكام املبينة
يف هذا النظام".
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اإلبطال ،وإن كان حيقق مصلحة الطرف املترضر املتمثلة يف رفع الظلم عنه ،فﺈنه ال يمس
املحكم وال يعوض الطرف املترضر عن اخلسارات التي حلقت به ،واملتمثلة بﺄتعاب املحامني
واملحكمني واملصاريف التي تكبدها خالل التحكيم ،وأيض ًا عنرص الوقت الذي تم إهداره
باإلضافة إىل القلق واإلرهاق النفيس الذي عانﻰ منه بانتظار صدور احلكم النهائي يف دعوى
التحكيم .كام أن الطرف الذي صدر احلكم لصاحله يكون قد تكبد أيض ًا الكثري من
املصاريف ،حيث يفاجﺄ عند طلبه تنفيذ احلكم باستحالته نتيج ًة خلطﺄ املحكم وإصداره حك ًام
معيب ًا.
ٍ
ٍ
مطلقة طوال مدة
بحصانة
إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل يتمتع املحكمون
ٍ
عقوبة بالنسبة لبعض ترصفاهتم غري
بمنﺄى عن أي
الدعوى التحكيمية؟ وهل يبقﻰ هؤالء
ً

املرشوعة وذلك يف معرض إصدارهم للحكم التحكيمي يف الدعوى؟ وهل من العدالة
ٍ
كﺄتعاب مقابل قيامه بالتحكيم دون
واإلنصاف أن ينعم املحكم باملبالغ املرتفعة التي تقاضاها
أن يكون مسؤوالً عن أخطائه وجتاوزاته يف الدعوى التحكيمية؟
ذهب املجلس الدستوري الفرنيس إىل عدم منح املحكم حصانة مطلقة ،ال بل إن تكريس
هذه احلصانة يعترب حمظور ًا ،حيث أكد عىل أنه،
«Considérant que nul ne saurait, par une disposition générale de la loi, être
exonéré de toute responsabilité personnelle quelle que soit la nature ou la
(gravité de l'acte qui lui est imputé…»)33

كام أن البعض ذهب إىل القول برضورة قيام مسؤولية املحكم عىل أساس أن القايض وعىل
الرغم من متتعه باحلصانة املقررة قانون ًا ،فﺈن مسؤوليته يمكن إثارهتا إذا أخل بواجباته

V. aussi art. 1491 du droit français de l’arbitrage qui prévoit que : «La sentence peut toujours
faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte
conformément à l'accord des parties…».
)33( C.C., 17 janvier 1989, Décision n° 88-248, n° 9 (Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication).
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]  عثمان مراد خلك.[د

 إضاف ًة إىل أنه يمكن مالحقته جنائي ًا، فحصانته ليست مطلقة كام يتخيل البعض.الوظيفية
.)34(استناد ًا إىل مبدأ مساواة اجلميع أمام القانون اجلزائي
 ال بد من تقرير مسؤولية املحكم عن أخطائه التي قد تُلحق،وبنا ًء عىل هذه االعتبارات
ٍ
ٍ
رادعة جلميع
كعقوبة
 وهنا تربز فكرة إثارة مسؤولية املحكم.أرضار ًا بﺄطراف اخلصومة
 عىل اعتبار أن املحكم ال يعد قاضي ًا وإنام يرتبط تعاقدي ًا مع األطراف للفصل يف،املحكمني
 ولذلك فﺈنه يلزم بتعويض الرضر الذي قد يلحق بﺄطراف اخلصومة نتيجة قيامه.منازعتهم
ٍ
ٍ
 وهي، وهناك عدة اعتبارات تربر إمكانية قيام هذه املسؤولية.مشبوه وغري رشعي
بسلوك
:كالتايل

ٍ
،سلطات واسع ًة تفوق تلك التي يتمتع هبا القايض
إن اتفاق التحكيم يمنح املحكم-1

.وأساس ذلك أن املحكم يتم اختياره من قبل األطراف بنا ًء عىل ثقتهم به ونزاهته وسمعته

ولكن يف بعض األحيان قد يتجاوز املحكم حدود السلطات املمنوحة له كما قد يؤدي إىل
ٍ
 كام أن تدخل القضاء للفصل يف الدعوى.عادل يف الدعوى التحكيمية
إصدار حك ٍم غري

)34( G. CANIVET et J. BETOULLE, V° « Magistrat », Répertoire Procédure civile, Dalloz,
mars 2005, n° 445. V. aussi art. 432 du Code pénal français qui prévoit que: « 4-Le fait, par
une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni
de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de
sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros
d'amende...».
«15- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de
détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets,
pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions
ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont
le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.
La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines».
V. aussi art. 434-9 du Code pénal français qui prévoit que: «Est puni de dix ans
d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double
du produit tiré de l'infraction, le fait, par : 5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du
droit national sur l'arbitrage».
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املرفوعة من قبل أحد أطراف التحكيم يكون حمدود ًا ،مراعا ًة لنظام التحكيم الذي يتمتع
بطابع الرسية وأيض ًا بالطابع الرضائي القائم عىل اختيار أطراف اخلصومة ملحكمهم للفصل
يف منازعتهم.

-2إن ارتكاب املحكم ألي خطﺄٍ دون عقاب ينال مبارش ًة من مبدأ العدالة واإلنصاف،
ٍ
ٍ
رشعي كعدم احرتامه ملبدأي االستقاللية واحليادية
بشكل غري
وال سيام يف حال ثبوت ترصفه
ٍ
ٍ
تدليس أو خطﺄٍ جسيم .ولذلك فﺈن تقرير مسؤولية املحكم يف هذه
لغش أو
أو ارتكابه

احلاالت ،يدفعه إىل أن يكون أكثر حرص ًا وأكثر دق ًة يف إجراءات التحكيم إىل حني الوصول
معيب وبمنﺄى عن أي ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حمتمل قد يلجﺄ إليه أحد أطراف
طعن
صحيح وغري
إىل إصدار حك ٍم
التحكيم هبدف عدم تنفيذه وإلغائه.
 -3يتقاىض املحكم مبالغ طائلة مقابل قيامه بمهمة التحكيم ،ولذلك يتعني عليه أن
ٍ
ٍ
إمهال أو خطﺄٍ يف أداء عمله .واهلدف من ذلك حث املحكم عىل
تقصري أو
يتحمل عواقب أي
ٍ
ٍ
صحيح يمنع
رضوري للوصول إىل حك ٍم
أن يكون حريص ًا ومسؤوالً وبذل كل ما هو
األطراف من االعرتاض عليه أو عدم تنفيذه.

ٍ
ٍ
سبب قد يؤدي إىل إمكانية
ظرف أو
-4يتوجب عىل املحكم إبالغ أطراف التحكيم بﺄي

طلب رده من قبلهم( ،)35فﺈن قبل املحكم بمهمته عىل الرغم من وجود ما يربر رده وأخفﻰ
ً
خطﺄ جسي ًام يربر قيام مسؤوليته .أما إذا التزم املحكم هبذا
ذلك عن األطراف ،اعترب ذلك
الواجب وتم رده فع ً
ال خالل سري دعوى التحكيم ،فال يتم تعويض األطراف عن األرضار
التي حلقت هبم نتيجة دفعهم ألتعاب ومصاريف التحكيم باإلضافة اىل اجلهد والوقت
سدى.
اللذين تم هدرمها
ً
)35( V. art. 1456. al. 2 du droit français de l’arbitrage qui prévoit que: « Il appartient à l'arbitre,
avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son
indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute
; »circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission

انظر أيض ًا م /1-16 /من نظام التحكيم السعودي.
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وبنا ًء عىل هذه االعتبارات ،فﺈن احلصانة التي يتمتع هبا املحكم ال جيب أن تكون مطلق ًة

والقول بغري ذلك يعترب غري مقبول ،ألنه يمكن أن حيث بعض املحكمني إىل اإلمهال أو
التقصري يف إصدار أحكامهم لعلمهم اليقني بﺄهنم ٍ
بمﺄمن تا ٍم من أي مالحقة قضائية .وهلذا
األمر ،يتوجب عىل املحكمني رفض اتفاق التحكيم إذا تضمن رشط ًا يعفيهم من املسؤولية،

ألن أي رشط من هذا النوع معناه أن املحكم سيبذل أقل جهد كمكن يف دراسة الدعوى
املعروضة عليه ،وسيكون أقل حرص ًا عىل مصالح أطراف اخلصومة كما ينعكس سلب ًا عىل
األحكام الصادرة منه( .)36من هنا ال يمكن ترشيع قانون للتحكيم بدون وضع أحكام قانونية
رصحية وواضحة تبني احلاالت التي يمكن فيها تقرير مسؤولية املحكم ،وذلك هبدف ضامن
فاعلية نظام التحكيم وصحة إجراءاته.

املطلب الثالث
الرشوط املحددة ملسؤولية املحكم

يف نطاق التحكيم املؤسسايت ،يعترب املحكم مرتبط ًا باملؤسسة من خالل جمموعة من
االلتزامات التعاقدية ،وعدم احرتامه هلذه االلتزامات يؤدي إىل معاقبته من قبل املؤسسة التي
يعمل فيها بجزاءات تعاقدية معروفة ومقبولة مسبق ًا من قبل املحكم.
تنص بعض اللوائح ملؤسسات التحكيم عىل إمكانية إثارة مسؤولية املحكم ولكن بتوافر
ٍ
رشوط حمددة .فنظام حتكيم غرفة التجارة الدولية تبنﻰ يف الئحته املوقف األنجلو ساكسوين

ٍ
مطلقة وذلك يف املادة  34من الئحته واملعنونة
وش َّبه املحكم بالقايض وبالتايل يتمتع بحصانٍة
ب "  ."Exclusion de responsabilitéتنص هذه املادة عىل أنه:

«Ni les arbitres, ni la Cour ou ses membres, ni la Chambre de commerce
internationale ou son personnel, ni les Comités nationaux de la Chambre de
commerce internationale, ne sont responsables envers quiconque de tout fait,
acte ou omission en relation avec un arbitrage».

( )36انظر :هدى عبد الرمحن ،مرجع سابق ،ص .385
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ٍ
ٍ
مفرط من املساءلة
بشكل
إال أن وجود حصانة مطلقة يتمتع هبا املحكم سوف حتميه
 كام أن املحكم قد يكون يف بعض األحيان مرتدد ًا وشعوره باحلامية الكاملة من أي،القضائية
ٍ
 وهذا ما جيب أن يتم تفاديه،حمتمل من قبل األطراف قد يدفعه إىل االستخفاف بمهمته
هجو ٍم
ٍ
ٍ
 وهلذا فﺈن حمكمة لندن.ومنصف جلميع أطراف اخلصومة
عادل
لضامن إصدار حك ٍم
 منها واملتعلقة ب/31/للتحكيم الدويل تعرتف بحصانة غري مطلقة للمحكم وذلك يف م
 حيث إهنا تعفيه من أي مسؤولية جتاه ترصفاته أو مهامه،”Limitation of Liability”
 إال إذا أقيم الدليل عىل قيام املحكم هبذه الترصفات أو املهام بام يعد،املتعلقة باتفاق التحكيم
 فحصانة املحكم ال يمكنها الصمود أمام اخلطﺄ املتعمد والذي.)37(إساء ًة مقصود ًة واختيارية
.من خالله يمكن التشكيك بمسؤوليته

ٍ
ٍ
 من44  فاملادة،مقيدة للمحكم
حصانة
كام أن املعهد األملاين للتحكيم نص أيض ًا عىل
ٍ
ٍ
ٍ
إمهال متعلق بﺈجراء
ترصف أو
تشكيك بمسؤولية املحكم عن أي
الئحته تستبعد أي
، ولكن هذه احلصانة تبقﻰ مقيد ًة باخلطﺄ املتعمد أو اإلمهال اجلسيم للمحكم.)38(التحكيم
 ولكن يبدو من خالل النظر إىل القانون األملاين بﺄن هذه.فطبيعتهام تفرتض قيام مسؤوليته

)37( Article 31.1 of the LCIA Arbitration Rules (2014) provides that: « None of the LCIA
(including its officers, members and employees), the LCIA Court (including its President,
Vice-Presidents, Honourary Vice-Presidents and members), the Registrar (including any
deputy Registrar), any arbitrator, any Emergency Arbitrator and any expert to the Arbitral
Tribunal shall be liable to any party howsoever for any act or omission in connection with any
arbitration, save: (i) where the act or omission is shown by that party to constitute conscious
and deliberate wrongdoing committed by the body or person alleged to be liable to that party;
or (ii) to the extent that any part of this provision is shown to be prohibited by any applicable
law».
)38( Règlement d'arbitrage de l'institut allemand d'arbitrage (1998) stipule dans son art. 44
que: « 1. La responsabilité de l'arbitre est exclue en ce qui concerne son activité juridictionnelle
sauf en cas de faute intentionnelle.
2. Pour tout autre acte ou omission dans le cadre d'une procédure arbitrale, la responsabilité
des arbitres, du DIS ainsi que de leurs organes ou employés est exclue sauf en cas de faute
intentionnelle ou de négligence grave».
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الرشوط غري مقبولة .فاملحكمة العليا يف

النمسا()39

استبعدت تطبيق رشط حرصي

للمسؤولية منصوص عنه يف الئحة التحكيم عىل الدعوى القائمة .فمن أجل استبعاد هذا
الرشط ،ذهب قضاة املوضوع إىل إصدار قرارهم بنا ًء عىل القانون األملاين الذي ينص عىل أن
إنشاء أو إخفاء أسباب الرد من قبل املحكم يشكل خرق ًا ألحد التزاماته األساسية وبالتايل
فﺈن احلصانة التي يتمتع هبا ال تغطي ذلك.
أما حسب القانون الفرنيس ،فعندما يدعي األطراف ارتكاب املحكم خطﺄ يف معرض
قيامه بمهمته القضائية ،فﺈن الرشط املحدد للمسؤولية ال يمكن له أن يلعب أي دور يف محاية
املحكم( .)40فهذا الرشط يمكن استبعاده لسببني :إما ألنه يعارض أحد االلتزامات األساسية
الواردة يف العقد( ،)41وإما ألنه تم إثبات قيام املحكم بخطﺄ جسيم أو تدلييس .إال أنه طبق ًا
ً
خطﺄ يرقﻰ إىل
لالجتهاد القضائي ،فﺈن مسؤولية املحكم ال يمكن أن تثار إال إذا ارتكب
تد ليس مكون لغش أو خطﺄ جسيم أو إنكار للعدالة .وبالتايل فﺈن احلامية التي سيتمتع هبا
املحكم بموجب الرشط املحدد للمسؤولية ستكون تلقائية إذا مل يكن اخلطﺄ موصوف ًا،
وعديمة الفعالية يف حالة اخلطﺄ املوصوف.
عندما تكون االلتزامات التعاقدية للمحكم عىل املحك ،فﺈن الرشط املحدد للمسؤولية
يمكن أن يكون له بعض التﺄثري .وخري مثال عىل ذلك قضية قد تعترب كميزة ،حيث مل تتم إثارة
مسؤولية املحكم وإنام متت إثارة مسؤولية حمكمة التحكيم الدولية ذاهتا (.)CCI
« les premiers juges ont considéré que la clause exonératoire de
responsabilité, insérée dans le Règlement d’arbitrage de la Cour internationale
d’arbitrage, était licite». Ils ont également souligné «qu’aucune faute

)39( Cour Suprême d’Autriche, 28 avril 1998, H GmbH c/ HON, Rev. arb., 1999. 392, note
Ch. Liebscher.
)40( M. Henry, La responsabilité de l'arbitre pour reddition de la sentence tardive, Paris, Journ.
Intern. arb. 2015, n° 15.
)41( Cass. 3e civ., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-11.652; Cass. com. 29 juin 2010, pourvoi n°
08-11.841, Bull. civ, n° 115.
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intentionnelle, inexcusable et lourde, assimilable au dol – qui pourrait limiter
l’application de cette clause de non responsabilité – n’est invoquée»(42).

ً إال أن حمكمة االستئناف بباريس اعتمدت حتلي
: حيث اعتربت بﺄن،ال خمتلف ًا

« que la clause élusive de responsabilité qui autorise la CCI à ne pas
exécuter ses obligations essentielles en tant que prestataire de services non
juridictionnels doit être réputée non écrite […] dès lors qu’elle contredit la
portée du contrat d’arbitrage »(43).

 متت إثارة املسؤولية املدنية،2015  مارس31 يف قرار قضائي آخر صادر بتاريخ
ً للمحكمني أمام حمكمة االستئناف بباريس والتي تبنت فيه ح
 حيث إنه بعد.ال مفاجئ ًا
ً اإلشارة إىل أن خطﺄ املحكمني كان مستق
،ال عن كمارسة مهمتهم القضائية

« Les juges ont considéré que les arbitres « ont engagé leur responsabilité
en ne prenant pas les initiatives procédurales qui leur incombaient, sans
pouvoir invoquer pour y échapper ni l’article 1.5 du compromis d’arbitrage qui
stipule que « Les arbitres ne sont responsables envers quiconque de tout fait,
acte ou omission en relation avec le présent arbitrage » ni l’article 34 du
règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale qui énonce
que « (...) les arbitres (...) ne sont responsables envers quiconque de tout fait,
acte ou omission en relation avec un arbitrage », ces dispositions n’étant que
la transposition de l’immunité reconnue aux arbitres dans l’exercice de leur
fonction de juger »(44).

 فﺈن املحكم ال يتمتع باحلصانة إال بالنسبة اللتزاماته،حسب حمكمة االستئناف بباريس

 وبالتايل فﺈن الرشوط املحددة للمسؤولية ال تغطي االلتزامات التي ال ترتبط هبا،القضائية
 إن احلصانة ُمتنح للمحكم بسبب طبيعة. إال إذا تم االتفاق عىل خالف ذلك رصاح ًة،مبارش ًة

)42( TGI Paris 10 octobre 2007 (SNF), D. 2007.2916, note Th. Clay; D. 2008. 190, obs. Th.
Clay; PA 2008, n° 60-61, p. 32, note E, Loquin.
)43( Paris 22 janvier 2009 (SNF), Clunet. 2009.617, note Th. Clay; PA. 2009, n° 143, p. 16,
obs. C. Jallamion.
)44( Paris 31 mars 2015 (Delubac), Rép. gén. n° 14/05436 ; Paris Journ. Intern. Arb. 2015.313,
note M. Henry ; RTD civ. 2015.612, obs. H. Barbier ; D. 2015.2596, obs. Th. Clay; Gaz. Pal.
19-20 juin 2015, p. 20, obs. D. Bensaude.
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مهمته القضائية وليس التزاماته الثانوية والتي يمكن أن تستفيد من الرشوط املحددة
للمسؤولية املنصوص عنها يف الئحة التحكيم أو يف مشارطة التحكيم.
بعد توضيحنا لفكرة ونطاق احلصانة التي يتمتع هبا املحكم ،يتوجب علينا اآلن أن نتساءل
حول حتديد مسؤوليته وطبيعتها القانونية واحلاالت التي تقوم فيها هذه املسؤولية.

املبحث الثاين
تقرير مسؤولية املحكم

إن البحث يف مسؤولية املحكم يفرض علينا كثري ًا من التساؤالت التي تبحث عن
ٍ
ٍ
شافية ،ولألسف فﺈن نظام التحكيم السعودي عىل عكس القانون الفرنيس مل جيب
إجابات
عىل الكثري منها ،بل وحتﻰ عندما تصدى لإلجابة عن بعضها فﺈن معاجلته هلا اتسمت
بالقصور وعدم اإلحاطة بكا َّفة جوانب املشكلة.
من املعلوم أن الطبيعة اخلاصة للتحكيم متنح املحكم اختصاصات واسعة ،وجماالً واسع ًا
إلعامل رأيه والعمل بام يراه مناس ًبا بغرض حل النزاع املطروح أمامه .إال أن فرض مبدأ
ٍ
بشكل سيئ أو
احلصانة املطلقة للمحكم ،وعدم تقرير مسؤوليته عن األفعال التي يرتكبها
بسوء ٍ
نية يعد أمر ًا مرض ًا بﺄطراف النزاع ،ويؤثر عىل مراكزهم املالية ،خصوص ًا يف حالة انعدام

ٍ
كﺈنسان يمكن أن خيطئ أو يصيب .وهذا األمر
الضمري ،ومجوح الدوافع الداخلية للمحكم

سيؤدي بالنتيجة إىل اإلرضار بسمعة نظام التحكيم وفعاليته يف فض املنازعات.
كام أن املحكم معرض للفصل يف منازعات مالية كبرية ومهمة ،وقد يكون أطرافها إما
أشخاص ًا أو دوالً .وهلذا السبب ،ونظر ًا لتطورات العالقات بني الدول ومعامالهتا التجارية
اهلائلة ،إضاف ًة إىل ازدياد جلوء األفراد والرشكات إىل التحكيم ،أصبح من الرضوري العمل
إلجياد كيان متوازن وعادل ألحكام وقواعد مسؤولية املحكم ،فﺈذا كانت خمتلف األنظمة قد
قررت مسؤولية أرباب املهن احلرة؛ كالطبيب واملهندس واملحامي وغريهم ،فﺈن مهمة
املحكم ال تقل أمهي ًة وخطور ًة عن املهمة التي يامرسها هؤالء مجيع ًا .وبالتايل جيب تقرير
مسؤوليته عن أخطائه التي يمكن أن يرتكبها خالل قيامه بمهمته التحكيمية.
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ٍ
بصفة خاصة كانت
إال أن حتديد الطبيعة القانونية للتحكيم عموم ًا ،وطبيعة عمل املحكم
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عقدية( )45حيث يستمد
بصبغة
فقهي؛ فهناك من يصبغ عمل املحكم
جدل
وال تزال حمل
املحكم سلطته يف الفصل يف النزاع املعروض عليه من إرادة األطراف التي تعد املصدر
األصيل الذي يكسب املحكم كل سلطة وسلطان( .)46وهناك من يصبغه بالطابع القضائي
وذلك من خالل العمل اإلجرائي الذي يتجسد يف احلكم الصادر عن املحكم( ،)47كام يذهب
البعض اآلخر إىل اجلمع بني الطابعني التعاقدي والقضائي ،فيصف عمل املحكم عىل أنه ذو
طاب ٍع خمتلط( ،)48ويوجد أيض ًا من يرى أن حلكم املحكم طبيع ًة خاص ًة به ومستقل ًة عن
األنظمة األخرى ،مثل العقد والقضاء( .)49هذا اخلالف حول طبيعة عمل املحكم ألقﻰ
بظالله عىل مسﺄلة حتديد الطبيعة القانونية ملسؤولية املحكم ،ذلك أن طبيعة العمل الذي يقوم
به حتدد طبيعة مسؤوليته يف حال عدم قيامه بﺄداء املهمة املوكلة إليه عىل ما ال يرام.
جتدر اإلشارة أيض ًا إىل أن من أهم أسباب اختيار أطراف النزاع للمحكم تعود إىل ثقتهم
باستقالليته وحياديته ونزاهته وأمانته ،ولكن مع ذلك فقد يقرص املحكم يف مهمته أو قد
يرتكب أخطا ًء عند كمارسته هذه املهمة كما قد يرتتب عليه إحلاق الرضر بﺄحد أطراف النزاع

أو مجيعهم .ففي هذه احلالة ،جيب السامح هلؤالء األطراف بﺈمكانية إثارة مسؤوليته عن
األرضار الالحقة هبم تطبيق ًا للقواعد العامة لتقرير املسؤولية .كام جيب التنويه إىل أن إعامل

( )45عصام حنفي ،املركز القانون للمحكم ومسؤوليته يف القانون العامين ،2010 ،ص14؛ أمحد الطراونة،
الرقابة القضائية عىل األحكام التحكيمية يف القانوين األردين ،الطبعة األوىل ،2010 ،ص.46
( )46حفيظة السيد احلداد ،الرقابية القضائية عىل أحكام التحكيم بني االزدواجية والوحدة ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،2002 ،ص.186
)47( Jean-Yves Garaud, op.cit., p. 20.

انظر أيض ًا إبراهيم أمحد ،التحكيم الدويل اخلاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000 ،ص.202

( )48أمحد بو الوفاء ،التحكيم االختياري واإلجباري ،الطبعة اخلامسة ،منشلة املعارف ،اإلسكندرية،2001 ،
ص.47
( )49عزت البحريي ،تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،1997 ،ص.35
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ٍ
ٍ
تقصري أو
رضوري لتفادي أي
هذه القواعد العامة سيدفع املحكمني حت ًام إىل بذل كل ما هو
ٍ
إمهال يف أداء املهمة املوكلة إليهم ،وذلك خوف ًا من إثارة مسؤوليتهم من قبل األطراف الذين
ترضروا من احلكم التحكيمي الصادر عنهم.
يف عرصنا الراهن ،يمكننا مالحظة ارتفاع عدد الدعاوى املرفوعة يف مواجهة املحكمني،
هبدف إثارة مسؤوليتهم بنا ًء عىل إحدى مكوناهتا الثالثة :اجلنائية والتﺄديبية واملدنية .حيث
ٍ
ٍ
جنحة أو رشكاء فيها ،مع العلم
جلريمة أو
يمكن مسائلة املحكمني جنائي ًا إما كوهنم مرتكبني
بﺄن إثارة هذا النوع من املسؤولية نادر احلدوث (املطلب األول) .كام يمكن إثارة مسؤوليتهم
التﺄديبية إذا تبني إخالهلم باألمور األدبية (املطلب الثاين) .كام أن مسؤوليتهم قد تكون مدنية
ٍ
إخالل برشط (املطلب الثالث).
إذا كانت راجع ًة إىل عدم التزام املحكم بمبدأٍ عام أو

املطلب اْلول
املسؤولية اجلنائية للمحكم

يمكن مساءلة املحكمني يف مهامهم التحكيمية عن مجيع املخالفات واجلرائم العادية ،كام
يمكن مساءلتهم أيض ًا عن خمالفات خاصة نتيجة الطبيعة القضائية ملهامهم التحكيمية(.)50
السيام أن املسؤولية املدنية للمحكمني تكون خمففة بسبب هذه الطبيعة القضائية ،إال أن
مسؤوليتهم اجلنائية ال يمكن أن تكون حم ً
ال ألي ختفيف ،وذلك بنا ًء عىل أن الترصفات التي
يمكن أن يسﺄل عنها املحكمون جنائي ًا تعترب خطرة جد ًا ،وال يمكن أن تبقﻰ بدون عقاب.
فاملحكمون يتم اختيارهم من قبل األطراف بفضل صفاهتم الشخصية كاألخالق والنزاهة
و العدالة ،ولذلك فﺈن إثارة املسؤولية اجلنائية للمحكم الذي ال تتوافر فيه هذه الصفات،
سيكون له حت ًام أثره الرادع يف مواجهته ،وسيجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقدم عىل قبول أي
مهمة حتكيمية .وهلذه األسباب يتوجب عىل مجيع املحامني بدون استثناء عدم قبول أي دعوى
قد هتدف إىل مالحقة املحكم جنائي ًا إذا كانت وقائعها غري ثابتة أو مؤكدة باألدلة والرباهني.
)50( Jean-Yves Garaud, op. cit., p. 39.
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نحن نعتقد بﺄنه يتوجب عىل املحكمني اخلوف من جلوء املتخاصمني إىل إثارة مسؤوليتهم
اجلنائية ،ألن ذلك يمثل هتديد ًا هلم ويعترب ضامن ًا حلسن سري الدعوى التحكيمية ،كام أنه
يضمن حسن سمعة نظام التحكيم .ولكن يف املقابل ،قد يكون اهلدف األسايس من جلوء
املتخاصمني املتزايد إىل القانون اجلنائي ضد املحكمني هو تعطيل الدعوى التحكيمية أو
إحداث خلل فيها حتﻰ يتم إلغاء احلكم الصادر منهم .ولذلك فﺈن القانون الفرنيس ذهب
إىل وضع معايري حمددة فيام خيص اختيار املحكمني من قبل األطراف أنفسهم حتﻰ خيفف من
إمكانية جلوء هؤالء إىل إثارة مسؤوليتهم اجلنائية وبالتايل إلغاء احلكم الصادر عنهم .فمثالً
نجد أن املادة ( )1450من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس تنص عىل أن:
« La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique
jouissant du plein exercice de ses droits »(51).

كام أن املادة  26-131من القانون اجلنائي الفرنيس (والتي تطبق عىل التحكيم الداخيل)

تنص عىل أن:
« L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur; (…) 3° Le
droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une
juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ».

فهذا املنع يعترب عائق ًا أمام تعيني املحكم (سوا ًء كان ذلك يف التحكيم الداخيل أو التحكيم
الدويل عندما يكون مقره يف فرنسا) ،ويعد أيض ًا ضامن ًا حلسن اختيار حمكمني يتمتعون أيض ًا
بالسمعة احلسنة واخلربة القانونية والقضائية الالزمة للفصل يف مهامت التحكيم .إضاف ًة إىل
أن شعور املحكم باحتامل تعرضه الدائم إىل إمكانية إثارة مسؤوليته اجلنائية ،جيعله أكثر جدية
يف ترصفاته ،وحيثه عىل أن يكون أكثر حرص ًا يف عمله خالل سري الدعوى التحكيمية وحتﻰ
حلظة قيامه بﺈصدار حكمه النهائي يف تلك الدعوى.
( )51تنص م /14/من نظام التحكيم السعودي عىل أنه :يشرتط يف املحكم ما يليت1:ـ أن يكون كامل األهلية2ـ
أن يكون حسن السرية والسلوك 3ـ أن يكون حاص ً
ال عىل األقل عىل شهادة جامعية يف العلوم الرشعية أو
النظامية ،وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من حمكم فيكفي توافر هذا الرشط يف رئيسها.
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يف بعض احلاالت ،قد يرتكب املحكم أحيان ًا -أثناء قيامه باملهمة التحكيمية املوكلة إليه-
فع ً
ال أو ترصف ًا خمالف ًا ملبادئ التحكيم ويعاقب عليه القانون اجلنائي .كﺄن يقوم مثال ً بتزوير
وثائق رسمية ،أو يستخدم وثائق وهو يعلم متام ًا بﺄهنا مزور ًة( ،)52أو يف حال تلقيه رشو ًة
خالل أدائه ملهمته التحكيمية( .)53كام قد حياول املحكم االحتيال أو ارتكاب غش أو
االنحراف يف عمله بسوء نية ،وذلك بقصد اإلرضار بﺄحد اخلصوم أو حتقيق مصلحة
شخصية ألحدهم( .)54كام قد تسول له نفسه من خالل مشاركته ألحد اخلصوم يف التهرب
الرضيبي( .)55ففي مثل هذه احلاالت ،يعاقب املحكمون وحيرمون من أية حصانة كمكنة،
وأحيان ًا يتم حرماهنم من حقوقهم الوطنية واملدنية واألعرية .يرتتب عىل ذلك آثار كارثية
عىل سمعتهم ،ويشكل بالتايل عائق ًا أمام تعيينهم كمحكمني وذلك طيلة مدة اخلمس سنوات
التالية لعقوبتهم ٍ
كحد أقىص.
قد حياول بعض األفراد أحيان ًا تنظيم حتكيم ومهي هيدف إىل احلكم عىل طرف بدفع مبلغ
ٍ
لطرف آخر وذلك بغرض تبييض أموال غري مرشوعة أو ارتكاب جنحة التهرب
مايل
الرضيبي( .)56ولكن حتﻰ يكون احلكم النهائي حمصن ًا ضد أي إلغاء حمتمل ،يمكن لألطراف
أن يعقدوا صفقة ويطلبوا بنفس الوقت من املحكمة التحكيمية أن توثق اتفاقهم بموجب
حكم غري فاصل يف النزاع ،وال يكتسب صفة حكم قضائي( .)57إال أن هذا احلكم يستفيد
من رشوط تنفيذ مالئمة نصت عليها اتفاقية نيويورك( .)58ولذلك فﺈن توقيع املحكم أو
املحكمني عىل هذا احلكم مع علمهم التام بمحتوى اتفاق األطراف جيعل منهم مسؤولني
جنائي ًا إذا كان هدف األطراف هو ارتكاب جرم تبييض األموال أو التهرب الرضيبي ،وكان
)52( V. art. 441.10 du Code pénal français.
)53( V. art. 445.3 du Code pénal français.
)54( V. art. 313.7 du Code pénal français.
)55( V. art. 1741 du Code général des impôts.
)56( V. art. 324.1 du Code pénal français.
)57( Cass. 1ère civ., 14 novembre 2012, n° 11-24.238.
)58( R. Dupeyré, « Compte rendu de l’atelier de pratique arbitrale du CFA (instance arbitrale
et procédures parallèles) », Rev. arb. 2001, pp. 335-340.
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هدف املحكمني هو مشاركتهم يف تلك اجلرائم( )59وإقامة الدليل عىل اجتاه إرادهتم لتربير
مصدر تلك األموال أو مسامهتهم يف إخفائها( .)60ولذلك فﺈنه من الواجب عىل املحكم يف
مثل هذه احلاالت أن يستقيل من مهمته التحكيمية( )61دون أن يكون ملزم ًا باإلخبار عن
هؤالء األشخاص .فاملحكم ال تنطبق عليه املادة  40من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس
والتي تستهدف خصوص ًا السلطة والوظيفة العامة ،كام أن املحكم الداخيل يلتزم بالرسية
املنصوص عليها يف املادة  13-226من القانون اجلنائي الفرنيس(.)62
من الناحية الواقعية ،جتدر اإلشارة إىل أنه مل تثبت حاالت املسؤولية اجلنائية للمحكم إال
نادر ًا( ،)63ولعل ذلك يرجع إىل أن أطراف اخلصومة حيرصون دائ ًام عىل اختيار حمكمني
يتمتعون باخلربة الفنية والقانونية ويمتلكون أيض ًا السمعة الطيبة والسرية احلسنة .فال يمكن
ٍ
ٍ
شائن معاقب عليه جنائي ًا ،إال إذا كان قد تم بالتواطؤ
لفعل
تصور إمكانية ارتكاب املحكم
مع أحد األطراف ،أو ربام بدافع حتقيق مصلحة شخصية للمحكم .وخري ٍ
مثال عىل ذلك
قضية "ترونيكس بيل" ،حيث كانت هيئة التحكيم مؤلفة من ثالثة حمكمني وقامت بﺈصدار
ٍ
رشكة كندية لصالح رشكة أخرى فرنسية( .)64إال أنه بعد التحري وتقيص
حكم ثقيل ضد
احلقائق من قبل الرشطة ،تبني أن مركز التحكيم الوطني الذي تتبع له هيئة التحكيم تلك كان
( )59يف عام  ،1998تم تغيري نظام التحكيم ملحكمة التحكيم الدولية ،وذلك بموجب م /26/من الئحتها
هبدف السامح للمحكمني رفض إصدار حكم يوثق اتفاق األطراف.
)60( M. Daury-Fauveau, J-cI, Pénal, Fasc. 20, « Infraction générale de blanchiment-Conditions
et constitutions », n° 32.
)61( A. Mourre, " arbitration ans criminal law: reflections on the duties of the Arbitrator",
Arbitration international, LCIA 2006, p. 113; D. Chilstein, " Droit pénal de l'arbitrage", Rev.
arb., 2009, n° 25.
)62( Ce texte prévoit que : « La révélation d'une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou
d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
)63( Pierre Boubou, "L’indépendance et l’impartialité de l’arbitre dans le droit OHADA", Rev.
Camerounaise. arb. n° 09, 2009, p.7.
)64( Bordeaux 14 oct. 1987 (Sté de droit canadien B.E.L. Tronic’s Ltd c. Sté Portex ), rôle gén.
2916/87 et 2917/87, inédit.
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ٍ
واحد فقط متواطئ
ومهي ًا وغري موجود .كام أن هيئة التحكيم كانت يف احلقيقة مؤلف ًة من حمك ٍم
مع الرشكة الفرنسية كام أنه كان رئيس مركز التحكيم ،أما الشخصان اآلخران اللذان كانا
يعمالن معه فلم يكونا حمكمني وليس لدهيام أي عالقة بالتحكيم ،أضف عىل ذلك أن مجيع
املحارض املحررة كانت مزورة ومل تنعقد أصالً .وبنا ًء عىل هذا األساس ،متت متابعة املحكم
املحتال واهتامه بالنصب وتزوير حمررات خاصة واستخدامها ،وعوقب جنائي ًا بالسجن ملدة
ثالث سنوات ودفع غرامة مالية مقدارها  200000فرنك فرنيس( ،)65كام تم احلكم عليه
بدفع تعويضات عن األرضار التي حلقت بالرشكة الكندية( .)66وأيض ًا تم احلكم عىل رشيكيه
اآلخرين باحلبس ودفع غرامة .كام تم احلكم عىل ثالثتهم بدفع تعويض بشكل تضامني
ومقداره مليون فرنك فرنيس(.)67
أيض ًا يف قضية تايب يف مواجهة بنك كريدي ليونيه ،فقد تم التحقيق مع حمكم واحد من
أصل ثالثة وذلك بتهمة االحتيال واالنتساب إىل عصابة منظمة .حيث تم إبراز أدلة يف
الدعوى تثبت تدخل ذلك املحكم وحتﻰ قبل تعيينه ملصلحة برينارد تايب ،وذلك من خالل
التواطؤ مع حمامي هذا األخري .ولذلك فﺈن حمكمة النقض الفرنسية قد أيدت احلكم الصادر
عن حمكمة االستئناف بباريس والذي ق ى بﺈلغاء احلكم التحكيمي الصادر لصالح تايب(.)68
أما يف القانون السعودي ،فيمكننا مالحظة عدم احتوائه ألي نص يعالج موضوع مساءلة
املحكم جنائي ًا ،وكان حري ًا به أن يتبع خطﻰ القانون والقضاء الفرنيس يف ذلك حتﻰ يكون
نظام التحكيم السعودي أكثر فاعلية ،وحتﻰ يضمن أيض ًا قيام املحكمني بمهامهم التحكيمية

)65( TGI Strasbourg, 7e ch. Correctionnelle, 1er juill. 1988 (Ministère pub. c. Vignals,
Ardouin, Viandier et Sté Portex ; partie civile : Sté de droit canadien B.E.L. Tronic’s Ltd),
inédit ; et sur appel : Colmar, 7e ch. correctionnelle, 17 mars 1989, inédit.
)66( Thomas Clay, op. cit, p. 714.
)67( TGI Strasbourg, 7e ch. Correctionnelle, 6 mars 1990 (Sté de droit canadien B.E.L.
Tronic’s Ltd c. B. Ardouin, M. Viandier, M. Vignals et Sté Portex), inédit ; et sur appel, rejeté
: Colmar, 7e ch. correctionnelle, 19 mars 1992, inédit.
)68( Cass. civ., 1re 30 juin 2016, Pourvois n° (15-13.755; 15-13.904; 15-14.14).
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ٍ
عىل أكمل وجه ،ويمنعهم يف نفس الوقت من ارتكاب أي ٍ
ترصف يمكن أن يكون
فعل أو
حم ً
ال ألي عقوبة جنائية.
ولكن باملقابل ،إذا كانت املسؤولية اجلنائية للمحكم تضمن بقاء ترصفه صحيح ًا وحسن
سري إجراءات الدعوى التحكيمية ،إال أنه جيب عدم السامح للخصوم يف الدعوى باللجوء
إىل إجراء جنائي تﺄجييل ضد أحد املحكمني أو مجيعهم فقط بقصد تعطيل أو تﺄجيل
اإلجراءات التحكيمية وبالتايل إلغاء احلكم التحكيمي .ولذلك فﺈنه من الرضوري احلد قدر
املستطاع من إمكانية جلوء األطراف إىل إثارة الدعوى العامة خالل سري إجراءات التحكيم،
ويفضل انتظار ذلك إىل ما بعد إصدار احلكم ،ذلك أن خطر إحداث شلل يف إجراءات
التحكيم يكون قد اختفﻰ يف هذه اللحظة(.)69

املطلب الثاين
املسؤولية التأديبية للمحكم

عىل عكس املسؤولية األخالقية املرتبطة بﺄخالقيات املهنة ،فﺈن املسؤولية التﺄديبية تصنف
عموم ًا من بني املسؤوليات القانونية ،إىل جانب املسؤولية املدنية واجلنائية( .)70فنظام
العقوبات املرتبط بعدم احرتام القواعد التﺄديبية يعترب مستقالً" ،سوا ًء كان ذلك يتعلق
بالدعاوى أو اإلجراءات أو تعريف املخالفات وطبيعة العقوبات"(.)71
وبالتايل فﺈن االنضباط هو يف املقام األول مسﺄلة سلوك .فالقواعد التﺄديبية ليست قواعد
صارمة أو دقيقة مثل القوانني أو املراسيم التي تنتمي إىل مناطق حدودية بني القانون وعدم
القانون كام تم وصفها جيد ًا من قبل العميد كاربونييه( .)72فالقضاء التحكيمي ،ليس
استنساخ ًا بسيط ًا حمروم ًا من القضاء العادي ،إال أنه يتطور أيض ًا بدرجة معينة من املرونة،
رهن ًا بخصوصيات احلاالت املعروضة عليها.
)69( Cass. 1re civ., 25 octobre 2005, n° 02-13.252.
)70( P.B. Lebrun, La responsabilité, Empan, 3/2015, pp. 105-109.
)71( G. Cornu, Vocabulaire juridique, article “Discipline", p. 313.
)72( J. CARBONNIER, Sociologie juridique, Paris, PUF, « Quadrige », 2e éd., 2004, p. 234.
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[د .عثمان مراد خلك ]

ينظر البعض إىل املسؤولية التﺄديبية للمحكم عىل أهنا ال تتامشﻰ مع الطبيعة اخلاصة
للتحكيم .خاصة أن التحكيم مل يدخل بعد يف عداد املهن املﺄلوفة ،كام أنه ال توجد نقابات
متثله ،كام هو احلال بالنسبة للمحاماة أو الطب أو اهلندسة .فاملحكم يعني بشكل مؤقت
للفصل يف نزاع معني وتنتهي مهمته بمجرد إصدار حكمه التحكيمي( .)73كام أن غياب تنظيم
قضائي موحد لنظام التحكيم ،واالفتقار إىل نظام مهني يرشف عىل تسيري أمور التحكيم
والرقابة عليه ،يؤدي إىل انعدام املسؤولية املهنية للمحكم ،وبالتايل إىل غياب العقوبة املهنية
التي يمكن أن يتعرض هلا املحكم .إال أن ذلك ال يمنع من وجود بعض العقوبات التي يمكن
أن تفرض عىل املحكم يف حال إخالله ببعض االلتزامات املرتتبة عليه ،كﺈلزامه مث ً
ال بدفع
ٍ
تعويضات مقابل األرضار التي تلحق بﺄحد اخلصوم ،أو االلتزام بﺈعادة املبالغ التي تقاضاها
لقاء أتعابه املبذولة يف الدعوى التحكيمية(.)74
يف القانونني الفرنيس والسعودي ،يمكننا مالحظة وجود فراغ قانوين بخصوص
املسؤولية التﺄديبية للمحكمني ،وعدم وجود إجراءات تﺄديبية يمكن إيقاعها عليهم .كام أن
إخضاع منازعاهتم التﺄديبية التحكيمية إىل الدعاوى النقابية اخلاصة باملحامني أو القضاة لن
يؤدي إىل نظام موحد إلدارة هذه املنازعات ،ألن العديد من املحكمني ليسوا حمامني وال
قضاة .فاللجوء إىل القضاء النقايب ليس طريقة طبيعية حلل املنازعات ذات الطبيعة التﺄديبية
التي قد حتدث يف التحكيم ،كام أن الدعاوى النقابية اخلاصة باملحامني ال يمكن أن تتﺄثر
بشكل ٍ
كاف بﺈشكاليات معينة مطروحة يف التحكيم .كام أنه ال يمكن تصور تطبيق بحت
وبسيط لنظام املسؤولية التﺄديبية للقضاة عىل املحكمني:
« […] n’étant investi d’aucune fonction publique, un arbitre ne peut en
aucun cas voir ses fautes personnelles garanties par l’État dans les termes de
)73( Thomas Clay, op. cit., p. 717.

( )74حممد احلبيب " ،مسؤولية املحكم ،دراسة عىل ضوء الترشيع املغريب والترشيع املقارن" ،رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا املعمقة ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،جامعة حممد اخلامس ،سال ،املغرب،
 ،2008ص .66
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l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire ou de l’article 505 de
l’ancien Code de procédure civile, qui ne demeurent applicables qu’aux seules
juridictions d’attribution non professionnelles »(75).

كام أن الصعوبة الرئيسية يف نظام التحكيم تتمثل بضبطه بالطريقة التﺄديبية .إذا كان العديد
من املحكمني ينحدرون من مهن قانونية (خاص ًة أساتذة القانون أو املحامني أو القضاة)،
ٍ
شخص أن يعني كمحكم .كام يشري األستاذ توماس كالي ،إىل أن وظيفة
فيمكن ألي
التحكيم ليست مهنة موحدة بنفس طريقة عمل املحامني أو القضاة:

« L’arbitrage n’étant pas un métier, il se glisse dans les interstices de la
réglementation et épouse celle des autres professions : pas d’assurance, pas de
fiscalité spécifique, pas d’ordre professionnel des arbitres, pas de déontologie,
etc. »(76).

ولذلك فمن املستحيل عملي ًا وضع نظام واحد للمسؤولية التﺄديبية للمحكم.
ال ملشكلة الفراغ القانوين اخلاص باملسؤولية التﺄديبية يف ٍ
ولكي نجد ح ً
كل من النظامني

الفرنيس والسعودي ،ال بد من العمل عىل إنشاء مراكز أو مجعيات خمتصة باختاذ اإلجراءات
التﺄديبية بحق املحكمني املخالفني .فﺈنشاء مثل هذه املراكز أو اجلمعيات يمكن أن يساهم يف
إجياد حلول للتحديات املتمثلة يف عدم جتانس هيئات التحكيم ،إضاف ًة إىل أنه بﺈمكان أي
حمكم أن يصبح عضو ًا يف مثل هذه املراكز أو اجلمعيات ،وليس هناك أي حاجة ألن يكون
عضو ًا من نفس النقابة ،أو حتﻰ من نفس املهنة .خاص ًة أنه عىل الرغم من التنوع الكبري
املوجود بني جمموع املحكمني املعينني يف فرنسا وخارجها ،يمكن اعتامد ميثاق أخالقي موحد
حيدد اخلطوط العريضة للترصفات املذمومة أو املثني عليها ،كام يمكن تبني نفس اإلجراءات
التﺄديبية بحق املحكمني األعضاء الذين يبتعدون عن تلك املامرسات .ولذلك ،فﺈن مثل هذه
اجلمعية اليمكن أن تعمل بشكل فعال دون ضامن انتساب أكرب عدد كمكن من املحكمني

)75( S. Guinchard, « Responsabilités encourues pour fonctionnement défectueux du service
public de la justice : Rép. proc. Civ »., Dalloz, 2010 n°89.
)76( Th. Clay, « L’arbitre est-il un être normal? », Mélanges R. Badinter, Dalloz, 2016, p. 234.
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]  عثمان مراد خلك.[د

ٍ  واالحتامء من أي،إليها
 إضاف ًة إىل،خرق اللتزامات الرسية التي يتميز هبا قضاء التحكيم
.تﺄمني التعاون مع مؤسسات التحكيم
كام أنه من اجليد انضامم بعض الشخصيات الكبرية املعروفة يف أوساط يف التحكيم إىل
 ينبغي أن يظل الوصول إىل هذه الرابطة مفتوح ًا، وعىل أية حال. وقيامهم برعايتها،اجلمعية
. سوا ًء من حيث تكلفة العضوية أو معايري االختيار،قدر اإلمكان

 فنجد أن كل مركز،أما بالنظر إىل السلطات التﺄديبية التي تتمتع هبا مراكز التحكيم الدائمة

يقوم بوضع القواعد املهنية التي يتوجب عىل املحكمني العاملني فيه االلتزام هبا واحرتامها
ٍ
ٍ
ٍ
لعقوبات
إخالل هبا من قبلهم يمكن أن يعرضهم
وأن أي
 فمراكز التحكيم.)77(مهنية معينة
الدائمة تستطيع معاقبة املحكمني من خالل إثارة مسؤوليتهم التﺄديبية يف حال وقوع أي
ٍ
ٍ
.)78(إمهال من قبلهم أو يف حال اإلخالل بواجب االستقاللية أو احليادية أو اإلعالم
تقصري أو
حتﻰ إن بعضها نرش مواثيق أخالقية تنص عىل التزام املحكم بواجب العناية واحلرص حتﻰ
.)79(يضمن عرعة اإلجراء وتقليل التكاليف
تتنوع العقوبات التي يمكن أن تفرضها هذه املؤسسات وذلك حسب املخالفة املرتكبة
 فقد تكون عبارة عن إجبار املحكم عىل إعادة األتعاب التي تقاضاها ودفع.من قبل املحكم
)77( La section 15.2 du Règlement du Chartered Institute of Arbitrators qui est une
organisation professionnelle anglaise (CIArb) envisage 5 hypothèses de manquements : « - Un
comportement préjudiciable à la réputation du CIArb, rendant la personne indigne d’en rester
membre affilié ou susceptible de porter le discrédit sur l’institution ; - Une violation grave des
codes de conduite professionnels ou éthiques, ceux-ci incluant le Code of Professionnal and
Ethical Conduct ou les autres documents similaires publiés par le CIArb ; - Le fait de mettre
en œuvre des diligences bien en deçà des standards attendus d’un juriste compétent ou de toute
personne compétente dans le domaine de la résolution des conflits ; - Un manquement sans
raison valable à respecter une instruction et/ ou une recommandation d’un Peer Review Panel
constitué en vertu de l’article 15.1 du Règlement ; - Une violation grave de l’un des articles du
CIArb ou de ce Règlement (ou de toute Règlementation ou règle publiée par le CIArb) ».
)78( Le 5 Mai 2011, un premier Tribunal Disciplinaire a ainsi prononcé une amende de 3 000
livres et l’exclusion de John Campbell QC, ancien président du CIArb, qui avait rendu une
sentence avec un retard de quatre ans, jugé excessif.
)79( C’est le cas de l’American Arbitration Association (AAA), de l’Association Française
d’Arbitrage (AFA) et du Singapore International Arbitration Center (SIAC).
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تعويضات للطرف املترضر .كام يمكن أن تلجﺄ املؤسسات املذكورة إىل معاقبة املحكم يف
وقت معني من الدعوى دون أن يمنعه ذلك من التدخل الحق ًا يف دعوى التحكيم وتبنيه
بشكل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
هنائي
عقوبات عىل املحكم متنعه
لترصف معيب .وهلذا يفضل أن يتم اللجوء إىل تطبيق
ٍ
ٍ
خاطئ .وهلذا فﺈن
ترصف
من القيام بالتحكيم ،وذلك من أجل تفادي أن يعاود القيام بﺄي
بعض مراكز التحكيم تلجﺄ إىل معاقبة املحكم املذنب ،وذلك عن طريق استبعاده من الئحة
املحكمني املخول هلم بالتحكيم .فهذه العقوبة هتدف إىل إبعاد املحكم من املركز الذي يؤدي
مهام التحكيم فيه ،إال أن ذلك ال يمنعه من العمل كمحكم يف مركز حتكيم جديد .وهلذه
األسباب ،فﺈن أفضل عقوبة يمكن ايقاعها باملحكم يمكن أن تكون من خالل قيام مراكز
التحكيم بﺈعداد قوائم سوداء تضم املحكمني املذنبني ،ويسمح جلميع مؤسسات التحكيم
بالرجوع اليها هبدف استبعاد املحكمني املذنبني هنائي ًا من دائرة التحكيم .ولذلك فﺈن هذه
العقوبة األخرية تعد األكثر فعالية.
كام أنه يمكن لذوي اخلربة يف جمال التحكيم معاقبة املحكمني الذين ال يؤدون مهامهم
بالشكل الصحيح ،وذلك من خالل عدم اللجوء إىل خدماهتم ،كما يؤدي عملي ًا إىل استبعادهم
من نظام التحكيم .هذا ونظر ًا إىل ضيق عامل التحكيم ،فﺈن ذوي اخلربة ومن خالل عالقاهتم
الواسعة فيه ،لن يفوتوا أي فرصة للتشهري باملحكمني السيئني أو الذين اختذوا ترصفات أو
إجراءات معيبة خالل سري الدعوى التحكيمية ،كما يؤدي بالتايل إىل عدم تعيينهم يف دعاوى
حتكيمية الحقة.
إن املسؤولية التﺄديبية للمحكم تعد رضور ًة حيوي ًة من أجل محاية نظام التحكيم من
املحكمني السيئني .كام أن تعويم املسؤولية التﺄديبية للمحكم سوف يعود حت ًام بالفائدة
ٍ
ٍ
وقائي.
كﺈجراء
العملية عىل مهنة التحكيم
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املطلب الثالث
املسؤولية املدنية التعاقدية للمحكم
ٍ
ناشئ
يمكن تعريف املسؤولية التعاقدية عىل أهنا اجلزاء املرتتب عىل اإلخالل بتنفيذ التزا ٍم
عن العقد أي ًا كانت صورة هذا اجلزاء(.)80
ٍ
قاعدة تتعلق رصاح ًة باملسؤولية املدنية للمحكم،
يف نظام التحكيم السعودي ،ال توجد أية
ويرجع ذلك إىل أن املنظم السعودي اعتمد فيام يتعلق بﺄحكام املعامالت عىل ما ورد يف الفقه
اإلسالمي واملبادئ العامة يف الرشيعة اإلسالمية ،والتي تؤكد عىل أن املحكم يكون مسؤوالً
عن أخطائه إذا نجم عنها رضر للمتعاقدين( .)81فاملحكم ال يسﺄل عن خطئه املقرتن باالجتهاد
الصحيح واخلايل من التقصري ،وإنام يثاب عىل اجتهاده .يقول سيدنا حممد عليه أفضل الصالة
وأتم التسليم :إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطﺄ
فله أجر( .)82أما إذا كان خطﺄ املحكم نامج ًا عن تقصري منه فﺈنه يسﺄل عنه ،وذلك لعدم اجتهاده
يف البحث عن احلكم الصحيح ،أو لتقصريه يف اإلجراءات الواجب إتباعها قبل الفصل يف
النزاع( .)83وإذا ثبت تعمد املحكم اجلور يف احلكم الصادر منه ،فألطراف اخلصومة حتميله
)80( V. art. 1231-1 du Code civil français qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y
a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit
à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la
force majeure ».

املسؤولية العقدية تقوم عىل اإلخالل بالتزام عقدي خيتلف باختالف ما اشتمل عليه العقد من التزامات ،عبد

الرزاق السنهوري  ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد نظرية االلتزام بوجه عام ،مـصادر االلتـزام ،املجلد
األول ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص  847وما بعدها.
( )81انظر :عبد احلميد األحدب ،التحكيم يف البالد العربية218/2 ،
( )82أخرجه البخاري ،باب (أجر احلاكم إذا اجتهد فلصاب أو أخطل) ،2676/6 ،رقم  ،6919ومسلم باب
(إذا اجتهد احلاكم فلصاب أو أخطل) ،1342/3 ،رقم .1716
( )83انظر :تبرصة احلاكم البن فرحون ،76/1 ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،لشمس الدين عرفة
الدسوقي املالكي ،مطبعة األمري ،مرص.148/4 ،
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مسؤولية األرضار ومطالبته بالتعويض عن األرضار التي حلقت هبم وفق ًا للقاعدة الفقهية (ال
رضر وال رضار)( ،)84كام جيب عزله( .)85وكذلك يتحمل املحكم مسؤوليته عن األرضار
التي تلحق باألطراف نتيجة انسحابه غري املربر من التحكيم( .)86كام أن اهلل عز وجل دعانا
إىل الوفاء بالعقود وذكر يف كتابه الكريم " :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُو ْا َأو ُفو ْا بِا ْلع ُق ِ
ود "( ،)87كام قال
ُ
ْ
َ َ
َ هَ
تعاىلَ ":و َأ ْو ُفو ْا بِا ْل َع ْه ِد إِ َّن ا ْل َع ْهدَ ك َ
َان َم ْس ُؤوالً "(.)88
إن فقهاء الرشع اإلسالمي جعلوا من العقد مصدر ًا من مصادر الضامن ،فﺈذا أخل أحد
رشط ٍ
ٍ
وارد فيه ،ومل ينفذ التزامه أو كان تنفيذ التزامه
املتعاقدين بام تقتضيه طبيعة العقد أو أي

سيئ ًا وسبب ذلك رضر ًا للمتعاقد اآلخر ،توجب عليه القيام بتعويض هذا األخري .فاحلنفية
عرفوا املسؤولية العقدية عىل أهنا "حق الرجوع بالثمن عند االستحقاق"( ،)89كام عرفها
الشافعية عىل أهنا "ضامن البائع الثمن للمشرتي عند املطالبة واملؤاخذة"( ،)90يف حني أن
املالكية عرفوها عىل أهنا " تعلق املبيع بضامن بائعه مدة معينة"( ،)91أما احلنابلة ،فقد عرفوها
عىل أهنا " التزام رد الثمن أو عوضه"(.)92

( )84انظر :دار احلكم ،رشح جملة األحكام العدلية ،عيل حيدر ،م  ،20/عقد التحكيم يف الرشيعة والقانون،
فاطمة العوا.266 ،
( )85انظر :تبرصة احلاكم البن فرحون ،86/1 ،مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل احلطاب.136/6 ،
( )86انظر :وظيفة املحكم يف الفقه اإلسالمي ،أ.د .زيد عبد الكريم زيد.187 ،
( )87سورة املائدة ،اآلية .1
( )88سورة اإلرساء ،اآلية .34
( )89انظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة الثانية 1406 ،ه.
( )90الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية ،زكريا األنصاري.153/3 ،
( )91رشح خمترص خليل للخريش.153/5 ،
( )92املغني البن قدامة.76/7 ،
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أما يف القانون الفرنيس ،فﺈن مسؤولية املحكمني ليست حمالً ألي ٍ
نص مكتوب فيه ،ولكن
يمكن أن نجد هلا نص ًا متعلق ًا بااللتزامات املرتبطة بعقد املحكم حيث ينص عىل أنه:
« Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite
de la procédure »(93).

هذا التذكري بالتزامات املحكمني وأطراف النزاع يلعب دور ًا رضوري ًا يف حتديد احلاالت

التي قد يكون فيها املحكمون مسؤولني .بيد أن فائدة هذا النص تتوقف عىل حتديد املبادئ
التي حتكم مسؤولية املحكمني ،ويف املراحل األوىل منها .أمام صمت املرشع ،حاولت
املحاكم القضائية الفرنسية جاهد ًة رسم القواعد التي حتكم مسؤولية املحكمني انطالق ًا من
عقد املحكم (كام تم التعريف به من قبل الفقه)( ،)94وأخذت أيض ًا بعني االعتبار اخلصوصية
القضائية للمهمة التحكيمية ذات األصل التعاقدي( .)95كام أن عقد املحكم تم تكريسه حديث ًا
من قبل القضاء( ،)96حيث جيمع بني اخلصوم من جهة واملحكم من جهة أخرى ،كام أنه يشكل
أساس املسؤولية املدنية للمحكم.
من املسلم به يف القانون الفرنيس أن املحكم يعترب مثل القايض ويستفيد من حصانة قضائية
بحيث ال يعد مسؤوالً إال عن أخطائه الشخصية .ولكن حتﻰ يسﺄل عن هذه األخطاء ،ال بد
أن ترقﻰ إىل درجة التدليس بحيث تشكل إما غش ًا أو ً
خطﺄ جسي ًام أو إنكار ًا للعدالة( .)97ولكن
باملقابل ،فﺈن حصانة املحكم تصطدم بمبادئ املسؤولية املدنية التعاقدية ،ولكن كﺄي متعاقد،
ينبغي عىل املحكم تنفيذ االلتزامات التي وقع عليها( .)98ولذلك ،كلام كان اخلطﺄ املستنكر غري
وثيق الصلة بمحتوى حكم املحكم ،فﺈنه حيق ألطراف اخلصومة مساءلة املحكم ومطالبته

)93( Article 1464 al. 3 du Code de procédure civil français. Sur la consécration du contrat
d’arbitre par cet article, J.-B. Racine, Le nouvel arbitre, in Th. Clay, Le nouveau droit français
de l’arbitrage, Lextenso, 2011, p. 117, spec. n° 30 et s.
)94( Th. Clay, op. cit., n° 587 et s.
)95( TGI Paris, 12 mai 1993 (Raoul Duval), Rev. arb., 1996. 411, et Paris, 12 octobre 1995,
Rev. arb., 1999.324, Ph. Fouchard.
)96( Cass. 1 re civ., 1er février 2017, n° 15-25.687.
)97( Cass. 1 re civ., 15 janvier 2014, n° 11-17-.196, Azran, Bull. civ, I, n° 1.
)98( Th. Clay, op. cit., n° 928.
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 وكذلك يتحمل املحكم مسؤوليته، كام جيب عزله،بالتعويض عن األرضار التي حلقت هبم
.عن األرضار التي تلحق باألطراف نتيجة انسحابه غري املربر من التحكيم
إن تقرير املسؤولية املدنية للمحكمني يفرتض إخالهلم بالتزام احلياد ومبدأ حسن النية أو
ٍارتكاب خطﺄ
.شخيص يرتقي إىل درجة الغش أو التدليس أو اخلطﺄ اجلسيم أو إنكار العدالة
ٍ
ففي إحدى القضايا املعروضة أمام القضاء الفرنيس واملتعلقة بتنازل أحد الرشكاء عن
 ادعﻰ املتنازل له عىل املحكمني مطالب ًا بﺈثارة،حصصه يف رشكة خمتصة باخلربة املحاسبية
مسؤوليتهم عىل أساس إنكارهم حلجية األمر املقيض به للقرارين التحكيميني الصادرين
ٍ
ٍ
 إضاف ًة إىل أهنم،تعسفي
بشكل
 وأهنم تابعوا إجراء التحكيم،عنهم سابق ًا يف نفس الدعوى
 وطالب املتنازل له بالتعويض عن الرضر الذي حلق به نتيجة استحالة.ارتكبوا أخطا ًء أخرى

 إال أن حمكمة االستئناف باريس رفضت.تنفيذ القرار التحكيمي األول الصادر ملصلحته
طلباته

aux motifs « que la divergence existant entre le tribunal et la Cour d’appel
sur la notion de chose jugée ne suffit pas à démonter une faute lourde imputable
audit tribunal ou à chaque arbitre personnellement». )99(

:كام أن احلكم الصادر عنها حصل عىل تﺄييد حمكمة النقض الفرنسية حيث أكدت عىل أنه

«attendu que la critique fondée sur la prétendue méconnaissance de
l’autorité de la chose jugée, à laquelle se rattache celle concernant la poursuite
de l’instance arbitrale, tendant à remettre directement en cause le contenu des
sentences rendues, et partant l’exercice de la fonction juridictionnelle des
arbitres, c’est à bon droit que la cour d’appel, après avoir, tout d’abord, relevé
que l’arbitrage avait été poursuivi après le 18 octobre 2001 sur la base de faits
nouveaux ou nouvellement découverts et que les arbitres avaient statué comme
amiables compositeurs, ensuite, déclaré irrecevable le grief portant sur
l’absence de relevé d’office du moyen tiré du défaut de cohérence dans
l’articulation des moyens et, enfin, exclu l’existence d’un manquement des
arbitres à leur obligation d’impartialité et de bonne foi, a écarté leur
responsabilité en l’absence de preuve de faits propres à caractériser une faute
)99( V. Paris, 1 mars 2011, n° 09/22701; D. Panor. 3027, obs. Th. Clay.
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personnelle équipollente au dol ou constitutive d’une fraude, d’une faute
lourde ou d’un déni de justice, justifiant ainsi légalement sa décision »(100).

من املعروف أنه يف أي عالقة تعاقدية ،يستطيع أحد األطراف إثارة املسؤولية التعاقدية

للطرف اآلخر عندما ال يقوم هذا األخري بالوفاء بالتزامه حسب ما منصوص عليه يف العقد.
عىل خالف ما هو معروف بالنسبة للقايض ،فﺈن املحكم يتم تعيينه من قبل األطراف
ٍ
ٍ
تعاقدي أال وهو عقد
أساس
املتخاصمني ،وبالتايل فﺈن العالقة بينهم قائمة عىل
ٍ
إخالل من قبل هذا األخري بالتزاماته التعاقدية ،سوف يدفع
التحكيم( .)101وبالتايل فﺈن أي
األطراف إىل طلب إثارة مسؤوليته التعاقدية باعتباره حمك ًام مذنب ًا .ولقد ذهب االجتهاد
القضائي الفرنيس إىل التﺄكيد عىل املسؤولية التعاقدية للمحكم وذلك يف قضية بومبار(.)102
ٍ
تعويضات بسبب
كام أن حمكمة اخلصومة الكبرية بباريس أصدرت حكمها عىل املحكم بدفع
عدم قيامه بتنفيذ العقد ،وذلك يف قضية راوول دوفال(.)103
ولكن حسب قواعد املسؤولية املطبقة يف القانون العام ،فﺈنه يتوجب عىل املدعي إثبات
ٍ
رضر جسي ٍم قد حلق به حتﻰ يكون بمقدوره إثارة املسؤولية املدنية للمحكم(.)104
وجود
والغرض من ذلك هو رغبة القضاء يف احلد من حاالت إثارة مسؤولية املحكم ،وذلك من
ٍ
ٍ
تقصري جسي ٍم قام به املحكم( .)105كام هو احلال بالنسبة
إخالل أو
خالل فرض إثبات وجود

)100( Cass. Civ 1ère, 15 janvier 2014, n° 11-17196.
)101( René David, L’arbitrage dans le commerce international, Economica, coll. Etudes
juridiques comparatives, 1982, spéc. n°292 ; Matthieu de Boisséson, Le droit français de
l’arbitrage interne et international, GLN Joly, 1990, spéc.,°211, 650 et 722 ; Philippe
Fouchard, Eric Gaillard, Berthold Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international,
Litec, 1996, spéc. N°1103-1112. Charles Jarrosson, note sous l’arrêt Paris, 19 décembre 1996,
Rev. Arb., 1998.121; Cass. civ. 2ème, Ury, Bull. civ. II, n°91.
)102( TGI Paris, 13 juin 1990, Bompard c/ C., Gaz. Pal. 1990 II somm. p. 417; Paris, 22 mai
1991, Bompard, Rev. Arb., 1996, p. 476.
)103( TGI Paris, 12 mai 1993, Raoul Duval, Rev. Arb. 1996.411.
)104( Paris, 12 octobre 1995, Raoul Duval, Rev. Arb., 1999.324, note Ph. Fouchard; Cass. civ.
1re, 16 décembre 1997, Raoul Duval, Rev. Arb., 1999. 324, note Philippe Fouchard.
)105( Cass., civ. 1re, 6 décembre 2005, Bull. civ., 2005 I, n° 462, p. 390.
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للقضاة ،فﺈن هذا اإلخالل أو التقصري اجلسيم يدل عىل خطﺄ شخيص( .)106ومثال ذلك الغش
أو التدليس أو اخلطﺄ اجلسيم أو إنكار العدالة(.)107
يميز الفقيه توماس كالي بني نوعني من االلتزامات التي يمكن أن تثري املسؤولية
التعاقدية للمحكم :فهناك عدم تنفيذ االلتزام بتحقيق نتيجة ،وطبيعة هذا االلتزام يمكن
التحقق منه بسهولة ،ويتعلق خاص ًة بالتزام إصدار وتوقيع احلكم .وهناك أيض ًا عدم تنفيذ
االلتزام بوسيلة الذي يمكن أن يعرتي ماهية املهمة القضائية للمحكم كما يثري مسؤوليته،
ويتمثل ذلك يف عدم استقالليته أو إخالله بواجب اإلفصاح عن عالقاته التي تربطه بﺄحد
األطراف( .)108وهذا اإلخالل جيب أن يكون منسوب ًا للمحكم وحده(.)109
كام أكدت حمكمة النقض الفرنسية يف أحد قراراهتا عىل أنه:
« il appartenait à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute
circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité afin
de permettre à la partie d'exercer, à bref délai, s'il y a lieu, son droit de
récusation »(110).

ذلك أن مسﺄلة تعارض املصالح ليست غريبة عن نظام التحكيم ،والذي يعترب قضا ًء
خاص ًا تصدر أحكامه من قبل أشخاص ذوي خربة يف جمال األعامل والتجارة .وهؤالء
األشخاص عندما يتولون الفصل يف دعوى حتكيمية ،يمكن أن تنشﺄ بينهم وبني أحد
ٍ
كطريق لفض
األطراف املتخاصمني عالقات وثيقة .ولكن حتﻰ نضمن فعالية التحكيم
املنازعات ،فﺈن االجتهاد القضائي يعترب أن استقالل وحياد املحكم يشكالن جوهر املهمة

التحكيمية( .)111وبالتايل يتوجب عىل املحكم ،ومنذ حلظة تعيينه ،أن يفصح عن العالقات
التي تربطه بﺄحد األطراف ،حتﻰ يتسنﻰ للطرف اآلخر استخالص كل النتائج وبالتايل
)106( Thomas Clay, op. cit., p. 708.
)107( Cass. Civ 1ère, 15 janvier 2014, préc.
)108( Paris 1 ère Ch., 12 octobre 1995, Merkoria Sucden c/ société Raoul Duval, Rev. arb 1999
p. 324.
)109( Th. CLAY, idem, p. 708.
)110( Cass. civ., 1re, 1er février. 2012, n° 11-11.084. Bull. civ. I, n° 2.
)111( Cass. civ., 1re, 16 mars 1999, D. Jur. 497, note P. Courbe.
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 كام أنه يمكن مالحقة املحكم عىل أساس.)112(السامح له بمامرسة حقه بطلب رد املحكم
 جتدر اإلشارة إىل أن التزام اإلفصاح تم النص عليه رصاح ًة يف مرسوم.)113(اإلخفاء املتعمد
.)114(2011/01/17 التحكيم الصادر بتاريخ
Dans l’affaire Bompard, les juges ont admis une exception à
l’irresponsabilité de principe de l’arbitre. « Sa responsabilité peut être
recherchée s’il a commis une faute d’une telle gravité qu’elle est équivalente à
une faute intentionnelle ». Dans cette affaire, le Tribunal de Grande Instance,
puis la Cour d’appel de Paris, se sont prononcés sur l’existence d’une
responsabilité contractuelle de l’arbitre reposant sur le contrat d’investiture.
Cette responsabilité peut être mise en cause en cas d’inexécution ou de
mauvaise exécution qui serait imputable à faute. Une telle faute est
constituée s’il est apporté la preuve d’une fraude, d’un dol ou d’une faute
lourde. En l’espèce, la responsabilité de l’arbitre n’a pas été retenue au motif
qu’aucune faute lourde imputable à l’arbitre dans l’exécution de sa mission
juridictionnelle n’a été rapportée »(115).

ٍ
ٍ
ٍ
متكررة يف الدعاوى التحكيمية يمكن أن
بصورة
 فﺈن تعيني املحكم،ناحية أخرى
من
ٍ يؤدي يف بعض األحيان إىل نشوء عالقات
.)116(عمل تربطه بالطرف الذي اعتاد عىل تعيينه

 وبالتايل يمكن أن تؤدي إىل إثارة،وهذه العالقات يمكن أن تلطخ بطبيعتها سمعة املحكم
ٍ
 قد يتﺄثر كل من استقالل وحياد املحكم،أحيان أخرى
 كام أنه يف.)117(مسؤوليته التعاقدية
ٍ
ً ونرضب عىل ذلك مثاال.عالقة بينه وبني مستشار أحد أطراف اتفاق التحكيم
بسبب نشوء
عملي ًا حيث قامت هيئة التحكيم بﺈصدار حكمها يف الوقت الذي كان فيه أحد أعضائها
)112( Cass. civ., 1re 20 octobre, 2 arrêts, d. 2010. Pan. 2933, obs. Clay.
)113( V. en ce sens, Cass. civ. 1re, 4 juillet 2012, Dalloz actualité, 13 juillet. 2012, obs. X.
Delpech.
)114( Art. 1556, al. 2 du C. Proc. civ. Dalloz actualité, 17 janvier 2011, obs. X. Delpech ; D.
2011. Chron. 175, obs. E. Gaillard et P. Lapasse.
)115( TGI Paris, 13 juin 1990, Bompard c/ Consorts C. et autres, Rev. arb., 1996.476, note Ph.
Fouchard, p.325.
)116( Paris, 16 mai 2002, STPIF c/ SB Ballestrero, Rev. arb., 2003.1231 .
)117( Paris, 29 janvier 2004, Société Serf, Rev. arb., 2004. 448 ; D., 2004, somm. 3182, obs.
Th. Clay.
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ٍ
مكتب للمحاماة والذي كان أحد أعضائه يعمل بنفس
أستاذ ًا يف القانون ومستشار ًا سابق ًا يف
الوقت حمامي ًا ومستشار ًا ألحد أطراف اخلصومة يف الدعوى التحكيمية .وعىل الرغم من أن
أستاذ القانون هذا قد تابع-وبصفة دورية-يف إعطاء استشاراته ملكتب املحاماة ،إال أن العضو
املذكور مل يبدأ يف العمل يف هذا املكتب إال بعد مغادرة أستاذ القانون .ونتيج ًة لذلك فقد
طالبت الرشكة اخلاعرة بﺈلغاء احلكم بحجة عدم إفصاح أستاذ القانون عن عالقته التي تربطه
بمكتب املحاماة ،ونتيجة لذلك فقد أصدرت حمكمة االستئناف بباريس حك ًام لصالح الرشكة
املدعية(.)118إال أن هذا احلكم قد تم نقضه من قبل حمكمة النقض(،)119
« Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans expliquer en quoi
ces éléments étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute
raisonnable quant à l'impartialité de M. X... et à son indépendance, la cour
d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur
» la décision, en violation du texte susvisé

جتدر اإلشارة إىل أن هذا احلكم األخري قد جاء مطمئن ًا للمحكمني ،كام أنه يدعو األطراف

إىل أن يكونوا حذرين وعدم جلوئهم اىل الطعن يف استقالل وحياد املحكم إال إذا كانوا
يمسكون بﺄدلة قوية تدل عىل ذلك.
ٍ
بشكل أسايس ٍبمهمته(،)120
هلذا فﺈن واجب االستقاللية املرتتب عىل املحكم يعد مرتبط ًا
ٍ
ً
خطﺄ يثري
إخالل هبذا الواجب يمثل
وهو منصوص عنه يف عقد املحكم .ال سيام أن كل
بطبيعته مسؤولية املحكم .فاملحكم يتوجب عليه احرتام مبدأ األمانة والرسعة ،إال أن تعيينه
من قبل أطراف اخلصومة قد يشعره بﺄنه مدين هلم ،ولذلك فﺈنه يلجﺄ إىل تبني ترصفات
تﺄجيلية من شﺄهنا أن تؤخر أو توقف الدعوى كما يمنع النطق باحلكم النهائي فيها .ومثال ذلك
رفض املحكم املشاركة يف إجراءات التحكيم ،أو استقالته من وظيفته ألغراض تﺄجيلية ،أو
)118( Paris, 10 mars 2011, D. 2011. Pan. 3023, obs. Th. Clay ; Paris Journ. arb. 2011. 787,
note M. Henry ; LPA 2011, n° 225-226, note P. Pinsolle ; Rev. arb. 2011. 737, obs. D. Cohen,
p. 611 ; Gaz. Pal., 15-17 mai 2011, p. 19, obs. D. Bensaude.
)119( Cass. civ. 1re, 10 octobre. 2012, n° 11-20.299.
)120( Paris, 8 mai 1970, Ury, Rev. arb., 1970.80 ; Paris, 12 décembre 1996, Rev. arb.,
1998.699; Paris, 28 novembre 2002, Rev. arb., note Belloc.
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رفضه املشاركة يف املشاورات ،أو رفضه توقيع احلكم الصادر عنه .ففي مثل هذه احلاالت،
احلل األفضل هلذا النوع من املشكالت يكمن يف عدم تسمية املحكم امليسء أو املخطئ
واستبعاده هنائي ًا من قوائم املحكمني سواء أكانوا معتمدين من قبل مراكز التحكيم أم كانوا
يعملون بشكل مستقل.
أيض ًا يف قضية راوول دوفال( ،)121ذهب القضاة إىل معاقبة املحكم لعدم إفصاحه عن
عالقته بﺄحد أطراف القضية ،حيث تبني لرشكة راوول دوفال بﺄن املحكم قد تم توظيفه من
قبل الطرف اخلصم يف اليوم التايل إلصداره للحكم .فاملحكم ،وطيلة فرتة الدعوى
التحكيمية ،مل يكشف عن عالقة العمل التي تربطه بالطرف اخلصم يف النزاع .ولذلك طعنت
رشكة راوول بﺈلغاء احلكم الصادر يف الدعوى ،كام أهنا طالبت بﺈصالح الرضر الذي أصاهبا
نتيجة إلغاء احلكم املنسوب إىل خطﺄ املحكم( .)122وقد أكدت املحكمة عىل أن:
« que l’arbitre se trouvant ainsi en opposition d’intérêts avec l’une des
parties, il en résultait un obstacle à la convention d’arbitrage et que [l’arbitre],
a incontestablement commis une faute de nature à engager sa responsabilité en
dissimulant cette situation à la société Raoul Duval ».

فاملحكمة بررت حكمها عىل أساس وجود عقد املحكم القائم عىل العالقة التعاقدية التي

تربطه باألطراف .كام أن حمكمة االستئناف التي طعن أمامها املحكم أخذت بنفس فكرة عقد
املحكم لتربير الطبيعة التعاقدية ملسؤولية املحكم ،وبالتايل أكدت احلكم الصادر عن حمكمة
اخلصومة الكبرية .ولذلك فﺈننا نجد أن عدم اإلفصاح يشكل ً
خطﺄ شخصي ًا يؤدي بطبيعته إىل
إثارة مسؤولية املحكم بام أنه يشكل التزام ًا بوسيلة ناجت ًا عن عقد املحكم.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :ما هو أثر الرشط املعفي من املسؤولية يف حالة قيام
أحد األطراف باهتام املحكم بﺄنه ارتكب ً
خطﺄ خالل كمارسته ملهمته القضائية؟

)121( TGI Paris, 1re Ch., 1re sect., 12 mai 1993, Société Raoul Duval c/ V, Rev. arb., 1996.411,
2ème espèce, note Ph. Fouchard, p.325 ; CA Paris, 12 octobre 1995, Rev. arb., 1999.324.
)122( Paris, 1re Ch., 2 juillet 1992, Société Raoul Duval c/ MerKuria Sucden, Rev. arb.,
1996.411, 2ème espèce, note Ph. Fouchard, p.325.
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 كام أن القانون.)123(إن الرشط املحدد من املسؤولية ال يمكن أن يلعب أي دور يذكر
 إما ألنه يناقض االلتزامات األساسية، جييز لألطراف استبعاد هذا الرشط،الفرنيس
ً
 ووفق ًا، ومع ذلك.خطﺄ جسي ًام أو احتيالي ًا
 وإما ألنه تم إثبات ارتكاب املدين،)124(للعقد
 ال يمكن بحث مسؤولية املحكم إال إذا تم االدعاء بوجود خطﺄ "مقرتن،لالجتهاد القضائي
ً بالغش أو يشكل احتياالً أو
."خطﺄ جسي ًام أو إساءة العدالة
 وإنام مسؤولية، مل يكن املطلوب فيها إثارة مسؤولية املحكمني-يف إحدى القضايا املميزة
-)la CCI( املحكمة الدولية للتحكيم

« les premiers juges ont considéré que la clause exonératoire de
responsabilité, insérée dans le Règlement d’arbitrage de la Cour internationale
d’arbitrage, était licite ». Ils ont également souligné « qu’aucune faute
intentionnelle, inexcusable et lourde, assimilable au dol – qui pourrait limiter
l’application de cette clause de non responsabilité – n’est invoquée »(125). Mais,
la Cour d’appel a retenu une analyse bien différente. Elle a considéré « que la
clause élusive de responsabilité qui autorise la CCI à ne pas exécuter ses
obligations essentielles en tant que prestataire de services non juridictionnels
doit être réputée non écrite […] dès lors qu’elle contredit la portée du contrat
d’arbitrage »(126).

 كان، من حمكمة االستئناف بباريس،2015  مارس31 يف حكم آخر صدر بتاريخ
ً  واعتمدت ح،يتوجب عليها هذه املرة الفصل يف املسؤولية املدنية للمحكمني
ال مدهش ًا حيث

)123( M. Henry, « La responsabilité de l’arbitre pour reddition de la sentence tardive », Paris
Journ. Intern. Arb. 2015, n° 15.
)124( V. par exemple, Cass. 3e civ., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-11.652 ; Cass. Com. 29 juin
2010, pourvoi n° 08-11.841, Bull. IV, n° 115.
)125( TGI Paris 10 octobre 2007 (SNF), D. 2007.2916, note Th. Clay; D. 2008.190, obs. Th.
Clay ; PA 2008, n° 60-61, p. 32, note E. Loquin.
)126( Paris 22 janvier 2009 (SNF), Clunet 2009.617, note Th. Clay ; PA 2009, n° 143, p. 16,
obs. C. Jallamion ; D. 2009.2969, obs. Th. Clay; RTD com. 2010.542, obs. E. Loquin ; Paris
Journ. Intern. Arb. 2010.219, note Y. Derains et C. Schroeder; Journ. of Intern. Arb., vol. 26,
n° 4, 2009.579, obs. L. Kiffer; SIAR 2009, vol. n° 1, p.13, obs. E. Kleiman; JCP 2009.I.148 §
12, obs. J. Ortscheidt ; Spain Arb. Rev. 2009/6, p. 138, note V. Allan.
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[د .عثمان مراد خلك ]

أنه بعد اإلشارة إىل أن أخطاء املحكمني كانت مستقلة عن كمارسة مهامهم القضائية ،فﺈن
القضاة اعتربوا أن املحكمني
« ont engagé leur responsabilité en ne prenant pas les initiatives
procédurales qui leur incombaient, sans pouvoir invoquer pour y échapper ni
l’article 1.5 du compromis d’arbitrage qui stipule que « Les arbitres ne sont
responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec
le présent arbitrage » ni l’article 34 du règlement d’arbitrage de la Chambre de
Commerce Internationale qui énonce que « (...) les arbitres (...) ne sont
responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec
un arbitrage », ces dispositions n’étant que la transposition de l’immunité
reconnue aux arbitres dans l’exercice de leur fonction de juger »(127).

باختصار ،نحن نعتقد بﺄن الرشط املعفي من املسؤولية جيب أن يعترب صحيح ًا طاملا أنه ال

يؤثر يف االلتزامات األساسية للمحكم.

املبحث الثالث
هل يتعارض تقرير مسؤولية املحكم مع الطبيعة القَضائية لعمله؟

يف بعض احلاالت ،يمكن أن يرتكب املحكم قبل بدء الدعوى التحكيمية ،أو خالل
إجراءاهتاً ،
خطﺄ جسي ًام متعمد ًا ،أو بسوء نية ،كما ينجم عن ذلك أرضار تلحق بﺄحد أطراف
اخلصومة أو مجيعهم أو حتﻰ الغري .ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :هل يستطيع
الطرف املترضر طلب تقرير مسؤولية املحكم عن أخطائه وإلزامه بالتعويض؟ أم أنه حيق له
فقط طلب بطالن حكم التحكيم الصادر منه؟ ال يمكن تقرير مسؤولية املحكم دائ ًام عن
أخطائه ،ألن ذلك يتعارض مع الطبيعة القضائية لعمله .فشﺄنه شﺄن القايض جيب أن يكون
متمتع ًا بحصانة نسبية متنع اخلصوم من اللجوء العفوي إىل خماصمته هبدف إلغاء احلكم
الصادر منه ،وإلزامه بتعويضهم .كام أن تقدير اخلطﺄ خيتلف بحسب شخصية املحكم ،ومدى

)127( Paris 31 mars 2015 (Delubac), Rép. gén. n° 14/05436 ; Paris Journ. Intern. Arb.
;2015.313, note M. Henry ; RTD civ. 2015.612, obs. H. Barbier ; D. 2015.2596, obs. Th. Clay
Gaz. Pal. 19-20 juin 2015, p. 20, obs. D. Bensaude.
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علمه وثقافته ومستوى خربته( .)128فهناك بعض احلاالت التي نص فيها كل من القانونني
السعودي والفرنيس فقط عىل بطالن احلكم الصادر من قبل املحكم دون تقرير مسؤوليته.
نذكر منها عىل سبيل املثال:
-1ارتكاب املحكم خطﺄ ًجسي ًام يف تشكيل هيئة التحكيم ،كﺄن يقوم باختيار املحكمني بام
خيالف اتفاق األطراف ،أو خيتار حمكمني تربطهم عالق ًة شخصي ًة أو مهني ًة بﺄحدهم ،فﺈن ذلك
يؤدي إىل إبطال احلكم الصادر عنه .وهنا نالحظ بﺄن ك ً
ال من القانونني السعودي والفرنيس
مل يقررا مسؤولية املحكم ،وإنام اكتفيا فقط بصحة دعوى بطالن حكم التحكيم(.)129
-2قيام املحكم بﺈصدار حكمه دون مراعاته التفاق التحكيم ،كﺄن يقوم باستبعاد أحكام
القانون الواجب تطبيقه عىل إجراءات أو موضوع النزاع والذي تم اختياره من قبل أطراف
ٍ
شكل
اخلصومة .فاملحكم ملزم باحرتام ما اتفق عليه األطراف وال جيوز له اخلروج عليه بﺄي
من األشكال وإال فﺈنه يعرض حكمه للبطالن .وهذا ما نص عليه نظام التحكيم السعودي
يف املادة  25منه والتي تنص عىل أنه-1 " :لطريف التحكيم االتفاق عىل اإلجراءات التي
تتبعها هيئة التحكيم بام يف ذلك حقهام يف إخضاع هذه اإلجراءات للقواعد النافذة يف أي
منظمة ،أو هيئة ،أو مركز حتكيم يف اململكة أو خارجها ،برشط عدم خمالفتها ألحكام الرشيعة
اإلسالمية" .كام نص نفس النظام يف املادة -1-50د منه عىل أنه ":تقبل دعوى بطالن حكم
التحكيم إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق ٍ
أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم
عىل تطبيقها عىل موضوع النزاع".
-3متابعة املحكم إجراءات التحكيم و إصدار حكمه يف دعوى التحكيم عىل الرغم من
علمه بعدم وجود اتفاق حتكيم ،وذلك تلبي ًة لرغبة أحد أطراف اخلصومة .كام قد يكون اتفاق
( )128هدى حممد جمدي عبد الرمحن ،مرجع سابق ،ص .247
( )129تنص م-1-50/ه /من نظام التحكيم السعودي عىل أنه" :ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إال إذا
شكلت هيئة التحكيم أو عني املحكمون عىل وجه خمالف هلذا النظام أو التفاق الطرفني".
V. aussi art. 1492-2 du droit français de l’arbitrage.
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ال أو قاب ً
التحكيم باط ً
ال لإلبطال لعدم استيفائه للرشوط املنصوص عليها يف نظام التحكيم.
زد عىل ذلك قيام املحكم ،يف بعض األحيان ،بﺈصدار حكمه عىل الرغم من انتهاء املدة
املنصوص عليها يف اتفاق التحكيم .ففي مجيع هذه احلاالت ،يتوجب عىل املحكم ،وقبل
قبوله باملهمة املوكلة إليه أو حتﻰ البدء بﺄي إجراء حتكيمي ،التﺄكد من وجود اتفاق
التحكيم( ،)130أو عدم بطالنه ،أو عدم انقضاء املدة الالزمة للفصل يف دعوى التحكيم ،وإال
فﺈنه يكون قد أخل بواجبه املهني .وهنا أيض ًا اكتفﻰ املرشع السعودي فقط بقبول دعوى
بطالن حكم التحكيم دون أي إشارة إىل تقرير مسؤولية املحكم(.)131
-4يكون حكم التحكيم باط ً
ال إذا كان احلكم الصادر يف دعوى التحكيم خمالف ًا للنظام
العام ،سواء أكانت هذه املخالفة إجرائي ًة أو موضوعي ًة .كﺄن يفصل املحكم يف بعض
املنازعات التي ليست من اختصاصه بل من اختصاص القضاء وحده ،كقضايا اجلنسية
واإلرث واحلدود والقصاص( .)132وهنا أيض ًا نجد بﺄن ك ً
ال من القانونني السعودي
والفرنيس مل يشريا إىل تقرير مسؤولية املحكم يف مثل هذه احلاالت وإنام نصا فقط عىل بطالن
حكم التحكيم .فالقاعدة يف الترشيع السعودي أن كل نزا ٍع يقبل التحكيم إال “يف املسائل
التي ال جيوز فيها الصلح ،كاحلدود واللعان بني الزوجني وكل ما يتعلق بالنظام العام” .فال
جيوز التحكيم يف املسائل املتصلة بشخص اإلنسان دون احلقوق املالية املرتبة عىل هذا املسائل،
( )130إبراهيم أمحد إبراهيم ،التحكيم الدويل اخلاص ،ط ،2دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000 ،ص .63
( )131تنص م -1-50/أ /من نظام التحكيم السعودي عىل أنه " :ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إال
ال أو قاب ً
إذا مل يوجد اتفاق حتكيم أو كان هذا االتفاق باط ً
ال لإلبطال ،أو سقط بانتهاء مدته".
( )132م  /2-50/من نظام التحكيم السعودي تنص عىل أنه ":تقيض املحكمة املختصة التي تنظر دعوى
البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية والنظام العام يف
اململكة ،أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم ،أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من املسائل التي ال جيوز التحكيم فيها
بموجب هذا النظام.
V. aussi art. 1492 du droit français de l’arbitrage qui prévoit que : « Le recours en annulation
n'est ouvert que si : ... 5° La sentence est contraire à l'ordre public... ».
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ومن ذلك أنه ال جيوز التحكيم فيام إذا كان عقد الزواج باط ً
ال أو صحيح ًا ،وأن شخص ًا يعترب
وارث ًا أو غري وارث… وإنام جيوز التحكيم فيام يرتتب عىل عقد الزواج الباطل ،أو يف حتديد
النفقة الواجبة.
-5إغفال املحكم الفصل يف بعض طلبات األطراف أو جتاوزه التفاق التحكيم ،مامل جيز
له أحد األطراف عودته بعد إصداره للحكم للفصل يف الطلبات التي جتاوزها أو أغفل عنها،
وبرشط أن يكون إغفاله يف هذه احلالة نامج ًا عن خطﺄٍ أو حسن نية( .)133أما إذا تعمد املحكم
عدم الفصل يف بعض طلبات األطراف ،فﺈن ذلك يؤدي إىل بطالن احلكم(.)134
-6إخالل املحكم بمبدأ ٍمن مبادئ التقايض كاملساواة بني أطراف اخلصومة ،أو عدم احرتامه
ملبدأ املواجهة كما يؤدي إىل بطالن احلكم( .)135فنظام التحكيم ال بد أن يقوم عىل توفري الضامنات
األساسية للتقايض كحق الدفاع املتمثل بﺈتاحة فرص متكافئة جلميع أطراف اخلصومة لعرض
دعواهم وطلباهتم وتقديم مستنداهتم ودفوعهم ،ومعاملتهم عىل قدم املساواة .وقد ذهب نظام
التحكيم السعودي يف املادة -1-50ج منه إىل النص عىل أنه ":تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم
إذا تعذر عىل أحد طريف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبالغه إبالغ ًا صحيح ًا بتعيني حمكم،
أو بﺈجراءات التحكيم ،أو ألي ٍ
ٍ
خارج عن إرادته"(.)136
سبب
)133( Art. 1485 du droit français de l’arbitrage prévoit que : « ...Toutefois, à la demande d'une
partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions
matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande.
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ».

( )134تنص م-1-50/و /من النظام السعودي عىل أنه ":ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إال إذا فصل
حكم التحكيم يف مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم."...
( )135تنص م  /27/من نظام التحكيم السعودي عىل أنه" :يعامل طرفا التحكيم عىل قدم املساواة ،وهتيل لكل
منهام الفرصة الكاملة واملتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه" .انظر أيض ًا :عاشور مربوك ،النظام اإلجرائي خلصومة
التحكيم ،ط ،2مكتبة اجلالء اجلديدة ،املنصورة ،1981 ،ص.65
هدى حممد جمدي عبد الرمحن ،مرجع سابق ،ص .423

)136( V. aussi art. 1492 du droit français de l’arbitrage qui prévoit que : « Le recours en
»annulation n'est ouvert que si : ... 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ...
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لكن يف املقابل ،هناك حاالت يكتفﻰ فيها بعزل املحكم أو رده ،كام هو احلال بالنسبة
ٍ
رشعي ،أو جتاوزه امليعاد املحدد إلصداره أو
المتناع املحكم عن إصدار حكمه دون مسو ٍغ
انسحابه من دعوى التحكيم قبل انتهائها دون مربر مرشوع .ففي مثل هذه احلاالت ،جيوز
ٍ
للمحكمة املختصة عزله بنا ًء عىل طلب ٍ
طريق
أي من الطرفني ،بقرار غري قابل للطعن بﺄي
من طرق الطعن( .)137كام جيوز رد املحكم يف حال عدم إفصاحه ألطراف اخلصومة عن

عالقته أو قرابته التي تربطه بﺄحدهم بام يؤثر عىل استقالله وحياده( .)138ذلك أن حياد املحكم
واستقالله يعترب ضامن ًة رئيسي ًة الستمرار إجراءات التحكيم واحرتام حكم التحكيم بعد
ٍ
ظرف يمكن أن يطرأ بعد تعيينه
صدوره( .)139كام يتوجب عىل املحكم إخبار األطراف بﺄي
ويكون من شﺄنه التﺄثري عىل حياده واستقالله( ،)140فاملحكم جيب أن يتحىل هبام منذ قبوله
( )137تنص م  /18 /من نظام التحكيم السعودي عىل أنه -1 ":إذا تعذر عىل املحكم أداء مهمته ،أو مل
يبارشها ،أو انقطع عن أدائها بام يؤدي إىل تلخري المسوغ له يف إجراءات التحكيم ومل يتنح ،ومل يتفق أطراف
التحكيم عىل عزله ،جاز للمحكمة املختصة عزله بنا ًء عىل طلب ٍ
أي من الطرفني ،بقرار غري قابل للطعن بلي
ٍ
طريق من طرق الطعن".
 -2ما مل يكن املحكم معين ًا من املحكمة املختصة ،فإنه ال يعزل إال باتفاق طريف التحكيم ،دون اإلخالل بام ورد
يف الفقرة ( )1من هذه املادة"...
V. aussi l’art. /1457/ du droit français de l’arbitrage qui dispose que : «1-Il appartient à l'arbitre
de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou
d'une cause légitime d'abstention ou de démission.
2- En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne
chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois qui
suit l'empêchement, l'abstention ou la démission ».

( )138أمحد أبو الوفا" ،التحكيم االختياري واإلجباري" ،منشلة املعارف ،اإلسكندرية ،الطبعة اخلامسة،
2001م ،ص .217
( )139نجم رياض الربيض ،ضامنات أطراف التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة ،رسالة دكتوراه ،جامعة
عني شمس ،القاهرة ،2003 ،ص.50

)140( V. l’article /1456. al.2/ du du droit français de l’arbitrage qui prévoit que : « Il appartient
à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son
indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute
;circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission
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املهمة التحكيمية إىل حني إصدار حكمه( .)141فﺈن تعمد املحكم إخفاء أي عالقة أو مصلحة
تربطه بﺄحد األطراف وم ى يف إجراءات التحكيم وفصل يف الدعوى وقام الطرف اآلخر
بالطعن بحكمه عىل أساس تعمد املحكم إخفاء ذلك وتم إبطال احلكم ،فسيرتتب عىل ذلك
رجوع األطراف إىل احلالة التي كانوا عليها قبل الفصل يف الدعوى ،وذلك سيؤدي حت ًام إىل
سدى ،إضاف ًة إىل أتعاب املحكم
إهدار نفقات ومصاريف التحكيم التي حتملها األطراف
ً
التي تم دفعها له دون الوصول إىل أي نتيجة.
وهذا إن دل ،فﺈنه يعكس رغبة كل من املرشعني السعودي والفرنيس يف احلد قدر
اإلمكان من حاالت جلوء األطراف إىل خماصمة املحكم ،وخاص ًة إذا كان اهلدف من ذلك
هو رغبة الطرف اخلاعر يف الدعوى إلغاء احلكم الصادر ضده .كام أن تقرير مسؤولية املحكم
دائ ًام يتعارض متام ًا مع الطبيعة القضائية لعمل املحكم ،حيث جيب أن يتمتع هذا األخري
بحصانة ،وإن كانت مقيدة ،حتﻰ ال يتخوف من مطالبة أطراف اخلصومة بتقرير مسؤوليته،
وإلزامه بالتعويض يف كل ٍ
مرة خيطئ فيها .وهذا يعني باختصار أنه لو ارتكب املحكم خط ًﺄ ما
خالل الدعوى التحكيمية ،فﺈنه بمقدور أطراف اخلصومة أن يطالبوا فقط ببطالن حكم
التحكيم دون السامح هلم باملطالبة بتقرير مسؤولية املحكم.
انظر أيض ًا :م /1-16/من نظام التحكيم السعودي التي تنص عىل أنه " :جيب أال يكون للمحكم مصلحة يف
النزاع ،وعليه – منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم-أن يرصح-كتابة-لطريف التحكيم بكل الظروف التي من
شلهنا أن تثري شكوك ًا هلا ما يسوغها حول حياده أو استقالله"....
أما بالنسبة للظروف التي يتوجب عىل املحكم اإلفصاح عنها ،فيتوىل القضاء سلطة حتديدها وذلك بالنظر إىل
تلثريها عىل حكم املحكم؛
CA Pris 9 septembre 2010, Consorts A., Gaz. Pal .,6 février 2011, pp. 17-20, note. Bensaude,
et ASA Bull. 2011. 197, note. Ph. Pinsolle ? Voir également CA Paris 20 octobre 2010 (2
arrêts), Gaz. Pal. 6 février 2011, pp. 17-20, note. Bensaude, où la Cour d’appel a retient
l’existence d’un courant affaires entre arbitre et partie du fait de la désignation fréquente du
premier par la seconde (34 et 51 désignations).

( )141وائل طبارة ،حياد املحكم ،املجلة اللبنانية للتحكيم العريب والدويل ،العدد الثالث ،جامعة بريوت،
 ،1996ص.30
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ولكن ،هناك بعض احلاالت النادرة التي يرتكب فيها املحكم أخطا ًء شخصية متعمدة

كﺄن يتقاىض فيها املحكم رشوة أو يقبل هدايا أو مزايا من أحد أطراف اخلصومة ،أو يزور
وثائق رسمية ،أو يرتكب خطﺄ ًجسي ًام يف حتليل وقائع الدعوى واحللول التي توصل إليها
للفصل يف النزاع( .)142ففي مثل هذه احلاالت ،وكام ذكرنا سابق ًا ،تم التﺄكيد ،وخاص ًة من قبل
القضاء الفرنيس عىل رضورة تقرير مسؤولية املحكم ،وإلزامه بالتعويض ،حتﻰ يكون أكثر
ٍ
تالعب أو خطﺄٍ جسيم قد يؤدي
حرص ًا يف مهمته وحتﻰ ال تسول له نفسه القيام بﺄي غش ٍأو
إىل صدور حك ٍم لصالح أحد أطراف اخلصومة بغري وجه حق .وبغية محاية املتخاصمني من
سدى ،وتوفري ًا لوقتهم وجهودهم طوال فرتة الدعوى التحكيمية .وهنا نرى
هدر أمواهلم
ً

بﺄن السامح ألطراف اخلصومة بﺈثارة مسؤولية املحكم املخطئ ،يف حاالت ضيقة جد ًا،
وبرشوط معينة ،وخاص ًة إذا كان متعمد ًا ،أو بسوء نية ،ال يمس بحجية األمر املقيض به
للحكم الصادر منه ،أو يمثل اعتدا ًء عليه .ذلك أن املحكم غري املسؤول والالمبايل ،أو سيئ
النية جيب أن حياسب عىل األفعال الصادرة منه ،وذلك حتﻰ يكون أكثر حرص ًا عىل حقوق
األطراف ومصاحلهم .ولكن يف الوقت نفسه ،نجد أن ك ً
ال من املرشعني السعودي والفرنيس
مل يقررا مسؤولية املحكم يف الكثري من احلاالت التي أخطﺄ فيها ،وذلك هبدف عدم السامح
للمتخاصمني اللجوء التلقائي إىل خماصمة املحكم فقط بقصد إلغاء احلكم الصادر منه وعدم
تنفيذه ،أو بغرض تﺄخري الدعوى .ولكن املثري هو أن كالً من القانونني املذكورين ،سمحا
لألطراف أن يطعنوا يف احلكم الصادر من قبل املحكم من خالل اللجوء إىل نظام قانوين
خاص ،وذلك عن طريق دعوى بطالن التحكيم ،حيث ال تقبل هذه الدعوى إال يف حاالت
معينة تم النص عليها عىل سبيل احلرص.

( )142عبد احلميد األحدب" ،مسؤولية املحكم" ،جملة التحكيم العريب ،العدد الثاين2000 ،م ،ص .34
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اخلامتة
يتضح من خالل دراستنا ملوضوع املسؤولية املدنية للمحكم يف ٍ
كل من الترشيعني
السعودي والفرنيس أن احلصانة التي يتمتع هبا املحكم يف مواجهة أخطائه تسمح بتفادي جلوء
األطراف إىل طرق طعن غري مبارشة ضد األحكام التحكيمية الصادرة من قبله .إال أن
ارتكابه أخطا ًء شخصي ًة موصوف ًة أو إخالله بﺄحد التزاماته املتعلقة باحليادية أو النزاهة أو

حسن النية ،وغري املتوافقة مع متطلبات الوظيفة القضائية ،يقتيض أن تقرر مسؤوليته ،وبالتايل
حماسبته عن األخطاء التي ارتكبها يف معرض قيامه بمهمته التحكيمية.

وقد توصلنا من خالل دراستنا املوجزة إىل جمموعة من النتائج ،والتي يمكن أن نلخصها
يف النقاط التالية:
يمكن القول إن نظام املسؤولية املدنية الذي تم تطويره يف ٍ
كل من القانون والقضاء
الفرنسيني ،يضمن مزيدً ا من النزاهة لنظم العدالة التحكيمية التي توفر احلصانة للمحكم.
وبالتايل فﺈن القانون الفرنيس يقدم نظام ًا متوازن ًا ،بحيث حرص عىل أال يكون نظام التحكيم
مشلوالً بسبب اللجوء التعسفي من قبل األطراف إىل القضاء العادي ،وبذات الوقت أعطﻰ
لألطراف احلق يف إثارة مسؤولية املحكم عند إخالله إخالالً خطري ًا بواجباته والتزاماته .كام
أن القضاء الفرنيس كان أكثر وعي ًا وحرص ًا عىل رضورة تبني نظام للمسؤولية يﺄخذ بعني
االعتبار ازدواجية مهمة املحكمني ،حيث إهنا تتميز بطابع قضائي ولكن يبقﻰ مصدرها
تعاقدي( .)143يف حني أغفل نظام التحكيم السعودي نوع ًا ما تنظيم مسؤولية املحكم يف
)143( TGI Paris, 12 mai 1993 (Raoul Duval), Rev. arb., 1996.411, et Paris, 12 octobre 1995,
Rev. arb., 1999.324, note Ph. FOUCHARD. Dans le jugement, puis l’arrêt, rendu dans l’affaire
Raoul Duval, les juges avaient considéré que : « le lien de nature contractuelle qui unit l’arbitre
aux parties justifie que sa responsabilité soit appréciée dans les conditions de droit commun
[…] » et « que l’arbitre ne peut se soustraire aux principes de responsabilité du droit commun
en imposant […] la preuve d’une faute lourde qu’il aurait commise ». Ce faisant, les juges
n’avaient pas expressément réservé le cas des fautes commises dans l’exercice de la mission
juridictionnelle ».
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النصوص القانونية املتعلقة بالتحكيم ،بل وحتﻰ عندما تصدى لإلجابة عنها فﺈن معاجلته هلا
ٍ
رافض
اتسمت بالنقص وعدم اإلحاطة بكا ّفة إشكالياهتا .كام أن اجتاهات الفقه تباينت بني
لتحميل املحكم أية مسؤولية عن أخطائه التي يمكن أن يرتكبها خالل كمارسته ملهمة
التحكيم ،واجتاه آخر مؤيد إلمكانية حتميل املحكم هذه املسؤولية .هذا االختالف يف مدى
تقرير املسؤولية كان له األثر املبارش عىل مدى احلصانة التي يتمتع هبا املحكم :فاالجتاه األول
ٍ
ٍ
نسبية له مع إمكانية إثارة
بحصانة
يمنح املحكم حصانة مطلقة ،بينام يعرتف االجتاه اآلخر
مسؤوليته عن أخطائه.

ٍ
كﺄتعاب مقابل التحكيم ،والتي تفرض عليه بحكم الواقع
إن املحكم يتقاىض مبالغ باهظة
أن يكون أكثر حرص ًا ،وأكثر مراعا ًة للثقة التي منحها له أطراف اخلصومة ،ولذلك فﺈنه جيب
عدم منحه حصان ًة مطلق ًة ومحايته من دعوى املسؤولية عن األرضار التي قد تلحق
ٍ
ٍ
واقعي يعرب عن رضورة احرتام القيم
كجزاء
باألطراف .وهذا يؤكد مسؤولية املحكم
األخالقية ،ويستجيب لنداء العدالة ،ويضمن سالمة ترصفات املحكمني ونزاهتهم
وحيادهم.

ٍ
ٍ
واسعة يف خصومة التحكيم ،تفوق تلك
بسلطات
ال خيفﻰ علينا أن املحكّم يتمتع أيض ًا

التي يتمتع هبا القايض ،قوامها ثقة األطراف يف استقالليته وحياديته وعدالته ونزاهته .إال أن
منحه حصان ًة مطلق ًة لن يضمن عدالته ،أو حيول دون استبداده ،وال سيام أن تدخل السلطة
ٍ
القضائية ملراقبة عملية التحكيم ال يتم إال يف ٍ
حمدود؛ مراعا ًة للطابع الرضائي واحرتام ًا
نطاق

للرسية التي يتميز هبا نظام التحكيم ،كما ِ
يعزز القول برفض فكرة احلصانة املطلقة للمحكم،

األمر الذي يعزز العدالة اإلجرائية ،وحيد من فوىض التسيب يف العملية التحكيمية.
ولكن باملقابل ،قد يكون املحكم معرض ًا لكثري من اإلغراءات والتﺄثري والرتغيب من قبل
األطراف ،وهذا ما قد يدفعه إىل االبتعاد عن العدالة واإلنصاف كما ينتج عنه إحلاق أرضار
بﺄحد األطراف ،كام أن بعض املحكمني ال يراعون الواجبات املفروضة عليهم فيترصفون
ٍ
ٍ
تقصري يف الدعوى التحكيمية .ولذا جيب أن يكون املحكم مسؤوالً عن أخطائه
بﺈمهال أو
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املتعمدة ،ولكن هذه املسؤولية ختتلف بحسب نوع اخلطﺄ الذي ارتكبه واألرضار التي يكون
قد سببها ألطراف اخلصومة .كام أن تقرير مسؤولية املحكمني من شﺄنه أن يدفعهم إىل حتري
الدقة يف اإلجراءات ،وبذل اجلهد لتحقيق العدالة بفعالية أكثر إلصدار حك ٍم سليم .أما إذا
ٍ
خاطئ أو معيب ،فيمكن الطعن بﺈبطاله ،لكن جزاء البطالن هذا
قام املحكم بﺈصدار حك ٍم
يشمل حكم التحكيم فقط ألنه جزاء خاص باحلكم وحده ،وال يرتتب عليه أي التزا ٍم عىل
عاتق املحكم الذي أصدره ،وليس فيه تعويض للطرف املترضر منه.
ومسامه ًة منا يف إثراء هذه الدراسة ،فﺈننا نقدم التوصيات التالية:
جيب عىل املرشع السعودي ،عىل غرار املرشع الفرنيس ،وضع قواعد قانونية تعنﻰ بتنظيممسؤولية املحكم ،وتتناسب مع وظيفته القضائية دون تقييده وذلك من خالل حتديد احلاالت
التي يمكن أن تقوم فيها مسؤولية املحكم ،وحتديد األخطاء التي يمكن أن تؤدي بطبيعتها
إىل رفع حصانته يف معرض قيامه بمهمته القضائية .وبالتايل فﺈن ذلك سيخترص الكثري من
املال واجلهد والوقت ،وحيدد قواعد واضح ًة يتم العمل هبا عند حتقق عنارص هذه املسؤولية
وبالتايل حماسبة املحكم عن أخطائه التي ارتكبها خالل سري الدعوى التحكيمية .فتطبيق
القواعد العامة عىل مسؤولية املحكم يعني مساءلته عن أي خطﺄٍ أي ًا كانت درجته ،وهذا ما ال
جيوز ألنه سيدفع املحكمني حت ًام إىل الرتدد يف إصدار أحكامهم خوف ًا من احتامل تقرير
مسؤوليتهم كما قد يؤدي إىل إطالة أمد الدعوى التحكيمية وهذا يتناىف طبع ًا مع طبيعة
التحكيم الذي يفرتض فيه الرسعة.
 ينبغي التﺄكيد عىل صحة الرشوط املحددة للمسؤولية .ونحن نرى أنه ليس هناك مايربر عدم إخضاع مثل هذه الرشوط إىل القانون العادي ،كما يعني استبعادها يف حالة اخلطﺄ
اجلسيم.
ال بد من حتديد طبيعة التزام اإلفصاح الذي يقع عىل عاتق املحكم حتﻰ يعلم متام ًا ماالذي يتوجب عليه اإلفصاح عنه ألطراف اخلصومة ،وأيض ًا حتديد الوقت الذي يتوجب عليه
اإلفصاح عن كل ما من شﺄنه التﺄثري يف عالقته بﺄحد أطراف اخلصومة.
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ٍ
ٍ
ٍ
كافية للمحكم عن أي دعاوى غري مربرة يمكن أن يرفعها
قانونية
ضامنات
جيب تقديمضده أطراف النزاع مطالبني فيها بتقرير مسؤوليته .فيتحقق بذلك التوازن بني احلفاظ عىل
ٍ
ضغط يمكن أن يؤثر عىل
حقوق األطراف املتنازعة أمام املحكم وبني محاية املحكم من أي
عملية إصداره للحكم.
جيب اعتامد الئحة تبني متام ًا مؤهالت املحكمني وخرباهتم ،حتﻰ يتسنﻰ لألطرافٍ
بشكل
املتنازعني –خاصة يف التحكيم اخلاص-اختيار املحكمني الذين سيفصلون يف نزاعهم
ٍ
وآمن.
سلي ٍم
 التﺄكيد عىل الدور الذي يمكن أن يلعبه املحكمون أنفسهم يف مراقبة عمل هيئةالتحكيم ،وتكريس التزام االنتباه عىل عاتق كل حمك ٍم جتاه املحكمني اآلخرين يف هيئة
التحكيم نفسها .فهذا االلتزام سيدفع املحكمني إىل أن يكونوا أكثر حرص ًا وأمان ًة يف اختاذهم
ٍ
طرف من أطراف اخلصومة.
لقراراهتم التحكيمية بعيد ًا عن أي حماباة ألي
ٍ
دورات تدري ٍ
ٍ
مكثفة يتم اإلرشاف عليها من قبل
بية
جيب إخضاع املحكمني إىلاختصاصيني وخرباء قانونيني ،ويكون اهلدف من هذه الدورات إعداد حمكمني خمتصني يف
جماالت قد تكون ٍ
ٍ
ٍ
بمجال ٍ
معني .فاملحكمون ال بد أن يكونوا قادرين عىل اإلملام
عامة أو حمدد ًة
بجميع النواحي القانونية والفنية للمنازعات املعروضة عليهم ،حتﻰ تتحقق الغاية املرجوة
من التحكيم والوصول بالتايل إىل األهداف التي وجدوا لتحقيقها.
العمل عىل إنشاء منظمة أو مجعية مستقلة متام ًا عن مؤسسات التحكيم تتكفل بالرقابةالتﺄديبية عىل عمل املحكمني ،وتكون مزودة بميثاق أخالقيات مهنة التحكيم .ولكن حتﻰ
نضمن فعالية أمثل لعمل هذه اجلمعية ،ال بد أن يقبل مجيع املحكمني باالنتساب إليها .وهلذا
فﺈن مؤسسات التحكيم يمكن أن تلعب دور ًا أساسي ًا يف هذا املوضوع عن طريق إلزام
املحكمني الذين يودون العمل لدهيا باالنتساب إىل هذه اجلمعية.
وأخري ًا ،ال بد من وضع اتفاقيات دولية تعمل عىل إرساء وتوحيد قواعد خاصة توضحٍ
بشكل ال لبس فيه ،احلاالت التي يمكن فيها إثارة مسؤولية املحكم ،كما سيدفعه إىل
وتنظم،
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القيام بمهامه التحكيمية عىل أكمل وجه ،وبنفس الوقت سوف متكن هذه القواعد من محاية
ٍ
ٍ
خاص
كقضاء
حقوق األطراف ومصاحلهم ،كما ينعكس متام ًا عىل تعزيز مكانة التحكيم
وضامن فعاليته يف حسم املنازعات التجارية بعيد ًا عن القضاء العادي وإجراءاته املكلفة
واملعقدة.
ولكن مع ذلك ،ال بد من اإلشارة إىل مسﺄلة يف غاية األمهية أال وهي أنه نتيجة لتضاعف
عدد الدعاوى التي تثري مسؤولية املحكمني ،يمكننا أن نتساءل حول مسﺄلة التﺄمني الذي
يمكن أن يلجﺄ اليه بعض املحكمني بغية تغطية مسؤوليتهم واحليلولة دون إثارهتا يف حال
ارتكاهبم ألي ٍ
غش أو خطﺄٍ جسيم؟
يف احلقيقة ،إن مراكز التحكيم اعتادت عىل اللجوء إىل التﺄمني الشخيص للمحكمني
لتغطية مسؤوليتهم .أما بالنسبة للمحامني الذين يامرسون مهمة التحكيم ،فﺈهنم يستفيدون
من التﺄمني الذي يغطي عملهم كمحامني وامتداده ليشمل حتﻰ مسؤوليتهم كمحكمني.
ومع ذلك فال جتوز املبالغة يف امتداد هذا التﺄمني وإال فﺈن ذلك سوف حيمي املحكمني بشكل
ٍ
كطريقة من طرق
مبالغ فيه ،كما سيؤثر عىل ترصفاهتم وبالتايل سيكون مرض ًا بنظام التحكيم
ٍ
ٍ
مفرط سوف يدفعهم حت ًام
بشكل
فض املنازعات .فالتﺄمني الذي يغطي مسؤولية املحكمني
إىل االستخفاف بمهامهم وعدم الترصف بجدية .لكن يمكن أن نتساءل أيض ًا حول فاعلية
هذا التﺄمني مع العلم أنه من الصعب جد ًا تفعيل إثارة مسؤولية املحكمني أساس ًا .ولكن لو
فرضنا قبول الدعاوى التي يمكن أن تستهدف إثارة مسؤولية املحكمني ،فﺈن ذلك سيؤدي
حت ًام إىل استبعاد املحكمني السيئني من دائرة التحكيم.
باهلل التوفيق وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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