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 )دراسة يقارنة  (رد احملكى االنكرتوني
 سجى عًر شعباٌ آل عًروو. 

 يدرس اإلثبات واملرافعات املدنية
 جايعة املوصم -كهية احلقوق 

 

 امللخص

 

التحكيج االلكتروني ىو التحكيج الذي تتج اجراءاتو عبر شبكة االنترنت  
ح االلكترونييح ويعيد بيذه المسالة الى شخص او اكثر يسمى بالمحكج او المحكمي

شريطة اتصافيج بالحياد حيث يقوج المحكموح بتسوية النزاع وفة االتفاة المبرج 
بوسائث الكترونية مح اجث اصدار قرار نيائي عبر مراكز متخصصة منحت الحة 
لمخصوج في طمب رد المحكج االلكتروني المختار في حاالت معينة متعمقة بحيدتو 

حيتو لمتحكيج ويكوح ذلت وفة اجراءات وخطوات ونزاىتو واستقالليتو وعدج صال
 متباينة خطتيا القوانيح الوضعية ومراكز التحكيج وألسباب مختمفة

. 
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 املقذمة 
رب العالميح والصالة والسالج عمى مح جاء رحمة لمعاالميح والاو وصاحبو  الحمد هلل

 اجمعيح وبعد...
ي انجااز االعمااث االلكترونياة بعد شيوع اساتخداج تقنياات المعموماات واالتصااالت فا

وابااراج العقااود وتنفيااذىا عباار شاابكة االنترناات اتجااو التفكياار الااى اسااتخداج نفااس ىااذه 
التقنياااات االلكترونياااة لتساااوية ماااا ينشاااا عاااح ىاااذه االعمااااث ماااح منازعاااات  فباااات ماااا 
يعاارب بااالتحكيج االلكترونااي وىااو التحكاايج الااذي تااتج اجراءاتااو عباار شاابكة االنترناات 

المسالة الى شخص او اكثر يسمى بالمحكج او المحكمايح االلكتارونييح  ويعيد بيذه
شاااريطة اتصاااافيج بالحيااااد حياااث يقاااوج المحكماااوح بتساااويةالنزاع وفاااة االتفااااة المبااارج 
حيث يتج تقديج المستندات واالدلة والبيانات بوسائث الكترونية مح اجث اصدار قارار 

البياااا  الااااى التعاقااااد ماااا  مراكااااز  نيااااائي لتسااااوية الناااازاع الكترونيااااا لااااذلت سااااعت مواقاااا 
الكترونية لحث تمت المنازعاات وانشا ت عادة مراكاز متخصصاة لمتحكايج فاي مختماب 

(مركاااز يقاااوج بتوظياااب وساااائث اتصااااث رقمياااة تسااام  44دوث العاااالج وصاااث عاااددىا  
لمخصااوج بعاارض منازعاااتيج عمااى نماااذج الكترونيااة معاادة عمااى مواقاا  االنترناات  فمااا 

لااااى تماااات المواقاااا  واالسااااتعانة بااااالمحكميح االلكتاااارونييح عمااااى الخصااااوج اال التوجااااو ا
لتتظاااافر الجياااود القانونياااة والتقنياااة النجااااح عممياااة اصااادار القااارار التحكيماااي ومثاااث 
القاااااوانيح الوضاااااعية منحااااات تمااااات المراكاااااز الحاااااة لمخصاااااوج فاااااي طماااااب رد المحكاااااج 

دج االلكتروناااي المختاااار فاااي حااااالت معيناااة متعمقاااة بحيدتاااو ونزاىتاااو واساااتقالليتو وعااا
صاااالحيتو لمتحكااايج ويكاااوح ذلااات وفاااة اجاااراءات وخطاااوات خطتيااااالقوانيح الوضاااعية 
ومراكااااز التحكاااايج االلكترونااااي والقااااوانيح الدوليااااة  بطبيعااااة الحاااااث  قااااد تختمااااب تماااات 
الحاااالت واالجااراءات فااي الاارد  ىااذا النااوع مااح التحكاايج عااح التحكاايج التقمياادي الااذي 

 نظمتو التشريعات 



 دراسة مقارنة  -رد المحكم االلكتروني

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

431 

 تساؤالت البحث:
كاااح طمااب رد المحكااج االلكترونااي مثممااا عميااو الحاااث فااي المحكااج ىااث باالم -1

 العادي؟
 ماىي حاالت رد المحكج في البيئة االلكترونية؟ -2
 ماىي اجراءات الرد ؟ -3
 ىث لمقضاء دور في تمت المسائث؟ -4

 ماىي االثار القانونية ليذا الرد؟ -5

 
 

 .اسباب اختيار الموضوع واهميته
التحكاااايج عااااح طريااااة محكماااايح حداثااااة الموضااااوع حيااااث اح تقااااديج خاااادمات  -1

خارجييح عبر وساائث الكترونياة مختمفاة عاح الوساائث واالجاراءات التقميدياة 
في التحكيج وتساوية النازاع عبار ىاؤالء المحكمايح يثيار العدياد ماح المشااكث 
والتسااااؤالت القانونياااة  وماااح ضااامنيا كيفياااة رد المحكاااج فاااي بيئاااة الكترونياااة 

يمتااااازج فياااااو القاااااانوح بالوساااااائث ينقصااااايا االمااااااح القاااااانوني فياااااو موضاااااوع 
 االلكترونية 

ناادرة البحااوث والدراسااات التااي تطرقاات  الااى عمميااة رد المحكااج االلكترونااي   -2
 بث تكاد تكوح معدومة وغير مستجمعةالطارىا القانوني. 

نظااارا لماااا يؤدياااو المحكاااج االلكتروناااي ماااح دور رئااايس فاااي اباااراز خصاااائص  -3
ممية التحكايج لاذلت يجاب اح التحكيج حيث يتوقب عميو في الغالب نجاح ع

يتحمااى بصاافات معينااة واح تتااوافر لديااو صااالحية قانونيااة واخالقيااة لتساايير 
 عممية التحكيج وعدج وجود شكوت جدية حوث نزاىتو وحيدتو وكذلت الحاث 
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عاادج وجااود تنظاايج قااانوني واضاا  وثاباات ياانظج عمميااة التحكاايج االلكترونااي  -4
سباب واجراءات( فكث ماا مانظج بصورة عامة ورد  المحكج االلكتروني و  ا

 ىو يشمث التحكيج التقميدي وقمة القوانيح التي نظمتو. 

محاولاااة تطويااا  النصاااوص القانونياااة التاااي نظمااات رد المحكاااج فاااي التحكااايج  -5
التقميدي عمى المحكج االلكتروني وايجااد حماوث قانونياة فاي تمات النصاوص 

 بسبب غياب التنظيج القانوني لمموضوع محث البحث.

لتنظيج القانوني لرد المحكج االلكتروني مح خاالث القاوانيح الوضاعية بحث ا -6
الحديثاااة التاااي نظمااات تمااات المساااالة ولاااوائ  مراكاااز التحكااايج الموجاااودة عماااى 

 الساحة االلكترونية كالمحكمة الفضائية ومركز الوايبو. 

بياح دور القضاء فاي تمات المساالة ماح حياث سامطة القاضاي فاي طماب رد   -7
 ني في بيئة الكترونية. المحكج االلكترو 

 خطة البحث
 مبحث تمييدي: التعريب بالمحكج االلكتروني وطبيعة عممو وشروطو.

 ضوابطو( -المبحث االوث : ماىية رد المحكج االلكتروني اسبابو
 المبحث الثاني:آلية واجراءات رد المحكج االلكتروني.

 المطمب االوث/الرد بدعوى قضائية.
 رسالة الكترونية. او المطمب الثاني/الرد بطمب

 رد المحكج االلكتروني. آثارالمبحث الثالث: 
 المطلب األول: قرار الرد والطعن فيه.

 المطلب الثاني: مصير اإلجراءات التحكيمية.

 

 منهجية البحث:
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اتب  الباحث اسموب المقارنة القانونية م  القانوح المصري واالردني والفمسطيني 
 محكمة الفضائية ومركز الوايبو لمتحكيج الدولي والقانوحواالماراتي ولوائ  تحكيج ال

 مبحث متهيذي
 التعريف باحملكم االلكرتوني وطبيعة عمله وشروطه

 
اح ىذا المبحث سيشكث مدخال اساسيا لمموضوع محث البحث اذ البد مح  

تحديد معنى  المحكج االلكتروني( وطبيعة عممو وشروطو ماداج اح عممو يجب اح 
وابط معينة فاالخالث بيا يؤدي إلى اح يكوح ذلت سببا في طمب يكوح ضمح ض

 رده. 
 بداية البد مح تعريب المحكج االلكتروني لغة وفقيا وقانونا.

مح حكج والحكج القضاء وقد حكج بينيج يحكج والحكيج مح الحكمة  (1 المحكج لغة:
 والعمج فاستحكج أي صار محكما  وتحكيما اذا جعث اليو الحكج فيو.

ا فقيا: كث شخص حاز عمى ثقة القوج وعيدوا اليو الفصث في خصومة قائمة ام
 .  (2 بينيج بدال مح القضاء العادي أو قد تج تعينيج عندما يبي  التشري  ذلت 

اما قانونا: فمج نمة اي تعريب في القوانيح المقارنة الوطنية والدولية ولوائ  مراكز 
حيث عرفو ب نو  (3  2444لسنة  3طيني رقج التحكيج باستثناء قانوح التحكيج الفمس

                          

(
1
ةر الروييتر راجع: محمد بن ابي  برير بين  بيد ال يادر اليراتار مختيار الايحالر دار الرسيال (

 .149ر ص1893
(
2
راظم حنتوش سلمانر أحريام   يد التحرييم اي  الت يريع ال،رالي ر الم،هيد ال ضيا  ر  راجع: (

 .98ر ص1884
(
3
 .2222لسنة  3من لانون التحريم الفلسطين  رلم  1راجع: م/ (
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:  الشخص الطبيعي الذي يتولى ميمة التحكيج   شخص أو اكثر يتولى ميمة 
 الفصث في النزاع( .

ذا اردنا تحديد معنى المحكج االلكتروني بدقة فمنقسج المصطم  إلى   وا 
شخص مقطعيح المقط  األوث  محكج( وىو مح التحكيج بمعناه التقميدي ىو ذلت ال

الذي اتفة األطراب عمى طرح النزاع عميو لتسويتو خارج المحكمة المختصة واما 
المقط  الثاني وىو  االلكتروني(: يعني االعتماد عمى تقنيات تحتوي عمى ما ىو 
كيربائي أو رقمي أو مغناطيسي أو السمكي أو بصري أو كيرومغناطيسي أو 

 .(1 غيرىا مح الوسائث المشابية
الجدر لتوصيب المحكج االلكتروني البد مح تحديد نوع بث انو مح ا 

 (2 النشاط الذي يمارسو وىو عمميو التحكيج االلكتروني 
فالتحكيج االلكتروني ال يختمب في جوىره عح التحكيج التقميدي فكالىما مح 
الوسائث البديمة لحث المنازعات بدال مح المجوء إلى القضاء  وحيث اح إرادة 

عة ىي قواج ىذا النظاج ووالية المحكج في حسج النزاع مستمدة مح األطراب المتناز 
ىذه اإلرادة فتحدد صالحياتو بحدود ما فوضتو إرادة األطراب اال انو ال تشكث ىذه 
اإلرادة اال عند احد جانبي التحكيج فاإلرادة تقب عند حد اختيار الطرب المحايد 

صث في النزاع ال دخث إلرادة الذي توكث اليو ميمة الفصث في النزاع وميمة الف

                          

بحي  م وي ر ع ي   44راجع: د. عمر فارس، التحكيم في  عوي د التجيارال اتلكتر  ييص ،   (4)
  تر يت ع   الم قع اتلكتر    اتت :ات

http://www.eleslam-elqanon. yo.com/t-topic  
 من أهم مزايا اليسر  المر  ص حي  يتم سماع الخص م عبر المحادثيات الت يو  ييص  اتتصياتت 

صي م فضيع عين تويديم المسيت دات عبير البرييد عبر اتقمار الص اعيص د ن الحض ر المادي ل خ
اتلكتر  يي   اتتصييام المباويير بييالخبراد  ل مزيييد: راجييع د. ، حسييين م صيي ر، المسيي  ليص 

 .311،   9001اتلكتر  يص ، دار الجامعص الجديدال، 
  يسم  ايضا بـ التحكيم عن بعد أ  التحكيم ع   الخط أ  التحكيم الوبك (. (9)

http://www.eleslam-elqanon/
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وعمى ىذا األساس فالتحكيج ىو نظاج قانوني مح فعث المتنازعيح  (1 األطراب فييا 
ومح فعث الطرب المحايد وىو المحكج الذي يفصث في النزاع بحكج حائزا لقوة 

 .(2 األمر المقضي فيو ومرتبا اثاره كاالحكاج القضائية الصادرة مح الدولة
التحكيج ب نو:  نظاج خاص لمتقاضي ينش  مح االتفاة بيح  (3 وعرب البعض 

األطراب المعنية عمى العيدة إلى شخص مح الغير بميمة الفصث في المنازعات 
 القائمة بينيج بحكج يتمت  بحجية األمر المقضى فيو(.

مح خالث ىذه التعاريب يتبيح اح جوىر التحكيج ىو في االتفاة بيح األطراب 
ح طرب محايد فقطبًا التحكيج يمثالح جوىره بالمفيوج العاج وىذا والفصث بالنزاع م

المفيوج بمعناه التقميدي ينطبة عمى التحكيج االلكتروني  وذلت الح االلكتروني ال 
يختمب في جوىره عح التحكيج التقميدي  حيث اح االختالب ال يكوح اال مح خالث 

الفضائي حيث ال وجود لمورة الوسيمة التي تتج بيا إجراءات التحكيج في العالج 
والكتابة التقميدية أو الحضور المادي لألشخاص وحتى األحكاج تصدر موقعة 

 .(4 وجاىزة الكترونيا 
ذا كاح وصب التحكيج االلكتروني مت تي مح المفيوج العاج لمتحكيج م  إضافة  وا 

ليذا  الوسائث االلكترونية في العممية اال اح جانب مح الفقو أورد تعاريب خاصة

                          

يم إسماعيم عمر، التحكيم ف  الم اد المد يص  التجارييص ال ط ييص  الد لييص ، دار راجع: د.  ب (4)
 .1،  9001الجامعص الجديدال، اتسك دريص، 

اتد يعويي ا ال عيميي ، اتطييار الوييا     تتويياا التحكيييم اتلكتر  يي ، مج ييص الوييارقص ل ع يي م،  (9)
 .901،  9001، 9، العدد 1الورعيص  الوا   يص، مج د

جع: د. بعم عبد المط ا بد ي، التحكيم اتلكتر    ك سي ص لتس يص الم ازعيات التجارييص را (3)
اتلكتر  يص، مج ص الع  م الوا   يص  اتقتصاديص، ك يص الحو ا، جامعيص عيين ويمس، ي ياير، العيدد 

11 ،9001  ،10. 
 ويي ر عبيير بحيي  م 9،  9044ل مزيييد ا :يير: د.  بيييم زيييد مواب ييص، التحكيييم اتلكتر  يي ،  (1)

ات تر ييييييييييييييييييييييييييييت ع ييييييييييييييييييييييييييي  الم قيييييييييييييييييييييييييييع اتلكتر  ييييييييييييييييييييييييييي  اتتييييييييييييييييييييييييييي :                                                        
www.//arab.elaw 
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ب نو:  ىو التحكيج الذي يتفة بموجبو  (1 النوع مح التحكيج حيث عرفو البعض
األطراب عمى اخضاع منازعاتيج الناشئة عح صفقات ابرمت في الغالب االعج 
بوسائث الكترونية إلى شخص ثالث يفصث فييا بموجب سمطة مستندة مح اتفاة 

عح الوسائث التقميدية( وعرفو  اطراب النزاع وباستخداج وسائث اتصاث حديثة تختمب
ب نو  التحكيج الذي تتج اجراءاتو عبر شبكة االنترنيت وىو يكسب صفة  (2 اخر 

الكترونية مح الطريقة التي يتج بيا بطريقة سمعية بصرية عبر شبكة دولية مفتوحة 
لالتصاث عح بعد  دوح الحاجة إلى التقاء اطراب النزاع والمحكميح في مكاح 

 معيح(.
في انو بعد ىذه التعاريب يمكح اح نستخرج مح خالليا تعريفا فنقوث اح  الشت

المحكج االلكتروني  شخص محايد يوافة اطراب النزاع عمى توليو ميمة التحكيج 
واتخاذ إجراءات التحكيج لمتوصث إلى اصدار القرار التحكيمي بطريقة الكترونية 

 سمعية وبصرية عبر شبكة االنترنيت(.
شارة ونحح في صدد المحكج االلكتروني اح عممو غالبا ما يكوح عبر والبد مح اال

 .(3 مراكز التحكيج االلكتروني التي ظيرت في االونة االخيرة
                          

راجع: دهيثم عبد الرحمن البو   ، التحكيم اتلكتر    ك سيي ص لتسي يص الم ازعيات التجارييص  (4)
 13l، 9043الد ليص ،دار الع  م،الواهرال ،

بحيي  م ويي ر عبيير  3الواضيي  ، حتييج، إجييرادات التحكيييم عبيير ات تر يييت،  راجييع:  (9)
 ات تر يت ع   الم قع اتلكتر    اتت : 

تعييرم مراكييز التحكيييم بس طييا  سيييط محايييد   زيييج م جيي د فيي  وييكم مراكييز ع يي  وييبكص  (3)
 ات تر يت ي افا اطرام ال زاع ع   العميم معيج ال صي م إلي  حيم فرضي  ل  يزاع ميع إعطياد
السي طص الكام ييص لعطيرام لحييم ال يزاع د  مييا أي قييرارات يورهيا ال سيييط أ   يرهيا،  وييع عيين: 

، بحيي  1الواضيي  ، حتييج، التحكيييم اتلكتر  يي ، احييد  ال زاعييات  احييد  طييرا الحييم،  
 م و ر ع   الم قع اتلكتر   :

http://kenana online.comusers/hetta/posts/  
 ه : اوطر هذه المراكز 

  م قعج ع   ات تر يت: Project virtual magestertمركز الواض  اتفتراض   -4
  م قعطا ع   ات تر يت : Cyber spttleمركز المحكمص الوضائيص  محكمص السيبر(  -9
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فإذا ما عرض النزاع عمى ىذه المراكز فاح المحكج االلكتروني يسير باإلجراءات 
متعمة التحكيمية الكترونيا ونكوح بصدد ضوابط تحكج ىذه العممية منيا ما ىو 

بالجمسات وأخرى بدفاع الخصوج وأخرى باختيار المحكج والمحكميح وردىج وأخرى 
 باتخاذ القرار.

ولح نتعرض لتمت الضوابط بث فقط ما ييمنا المحكميح وردىج   ولموصوث إلى 
غايتنا البد مح معرفة ضوابط أو شروط المحكج الح ذلت سيقودنا إلى معرفة 

 ح مفيوج المخالفة لتمت الضوابط .أسباب رد المحكج االلكتروني م
لذلت والىمية دور المحكج فقد نصت غالبية التشريعات الوطنية والدولية المقارنة 
ولوائ  مركز التحكيج الدولية عمى ضرورة توافر حد أدنى مح المعايير والشروط 

 .(1 واالخالقيات في شخص المحكج وىي ما تعرب با سموكيات واخالقيات المحكج(
مثمة باح ال يكوح قاصرا أو محجورا عميو أو محروما مح حقوقو المدنية أو وىي مت
وكذلت اح يكوح محايدا ومستقال. وىذا الذي ييمنا الحيدة واالستقالث   .(2 مفمسا 

فيما فكرتاح تتشابياح اال انيما ال تندمجاح  فالحياد خمو الذىح مح جانب المحكج 
الخصوج أو االستقالث فيو عدج مح أي ميث أما تعاطب م  وجية نظر احد 

                                                               

http://www.cybersettle.com  
 Center (WIPO)مركييز ال سيياطص  التحكيييم فيي  الم :مييص العالميييص ل م كيييص الوكريييص  -3

Arbitration and Mediation  م قعيييييييج ع ييييييي  ات تر ييييييييت http:// 
www.arbiter.WIPO.int 

 مركز الواهرال اتق يم  ل تحكيم التجاري الد ل   م قعج ع   ات تر ت: -1
http://www.crcica.org.eg.  

تحكييم اتلكتر  ي ، دار الثوافيص ل  وير، عميان، ا ردن، راجع: د. ، إبراهيم أب  الطيجاد، ال (4)
 ،  ما بعدها.10،  9001الطبعص ا  ل ، 

مين  4م/  41، م/  4111لسي ص  13من قا  ن المرافعات العراقي  رقيم  911راجع المادال  (9)
لسي ص  3من قا  ن التحكيم الو سيطي   رقيم  1، م/  4111لس ص  91قا  ن التحكيم المصري رقم 

 . 4119لس ص  4م/  من قا  ن اإلجرادات المد يص اتمارات  رقم  901، م/  9000

http://www.crcica.org.eg/
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ارتباط المحكج بالخصوج ب ي طريقة  فالحياد مسالة شخصية اما االستقالث 
 .(1 فموضوعية

اح فكرة استقالث المحكج وحديتو تعتبر حد ادنى ال يمكح اغفالو في فكرة المحكج  
عح لذا كاح يجوز رد المحكج السباب تتعمة بحديتو واستقاللتو وىذه الفكرة متفرعة 

مبدأ عاج في التحكيج يطمة عميو بمبدأ  غيرية المحكج( والذي يعني اح يكوح 
بث اح توافر  .(2 المحكج غيرًا بالنسبة لمنزاع مح الناحية الشخصية والموضوعية 

االستقاللية في المحكج االلكتروني يكوح اكثر أىمية مح المحكج العادي الح األوث 
ية اكثر  بث اح الحيادية والنزاىة مطموبة لديو عمى عكس الثاني فاالخير يتمت  بحر 

اكثر ألنو يتعامث م  مشغمي النظج فقد ال يكوح مستقال عنيج بث الميج ىو 
 .(3 استقاللو عح الخصوج 

وبصدد المحكج االلكتروني  فانو عادة ما تتوافر لدى مراكز التحكيج قوائج 
وط المتفة عمييا وىج يكونوح بالمحكميح والموقفيح والخبراء الذيح تتوفر فييج الشر 

عادة مح الفقياء البارزيح والقضاء والمحاميح والميندسيح ورجاث السمت 
الدبموماسي حيث يتج اختيار المحكميح االلكترونييح في الغالب بعيدا عح المعرفة 
المسبقة باطراب النزاع فالمحكميح يتمتعوح بقدر اكبر مح الحيدة و االستقاللية 

 .(4 وىذا مح أىج مزايا التحكيج االلكتروني تجاه الطرفيح  

                          

 . 411ل مزيد راجع : د.  بيم إسماعيم عمر، مصدر سابا،   (4)
ل مزيد راجع: د. احمد ، حويش، طبيعص المطميص التحكيمييص، دار الكتيا الوا   ييص،  مصير،  (9)

9001  ،39. 
كيم اتلكتر     ماهيتج  إجراداتج( بح  مودم ل ييم ويطادال ( راجع  ليد الط ب   اخر ن، التح(3

م ويييييييي ر ع يييييييي  الم قييييييييع  41، 9044، 9040اتجييييييييازال فيييييييي  الوييييييييا  ن الخييييييييا ، 

 .  http://www.marocdriot.com-a.htmlاتلكتر   :
لعطعع اكثر ع   مزايا التحكيم اتلكتر  ي  راجيع: د. عصيام عبيد الوتيا  مطير ، التحكييم  (1)

 . 49،  د. عمر فارس، مصدر سابا،  13،  9001   ، دار الجامعص الجديدال، اتلكتر 
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ذا كاح عمث المحكج شبييا بعمث القاضي وق  عميو االلتزاج بالحياد واالستقالث  وا 
 الح وجود ىذيح العنصريح يحقة نجاح التحكيج فال يص  اح يكوح المحكج مح 
صورة المحكج المحامي وال صورة المحكج الخصج( ومما الشت فيو اح ثمة 

يمكح اح تثور عندما يكوح حياد المحكج واستقاللو محث قضية ويتعيح صعوبات 
اتباع اجراء معيح منصوص عميو في الغالب في الئحة التحكيج وتوقيعو عمى 

  .(1 االلتزاج باستقاللو وىذا يصعب في التحكيج االلكتروني
ذا اختث ىذا االلتزاج بعنصريو تعرض المحكج إلى الرد.  وا 

 

                          

 وع عن: مصطو   اطا، المحكم التجاري الد ل ، دراسص موار ص، رسالص ماجسيتير، مودميص  (4)
 راجيييييع د حسيييييام اليييييدين فتحييييي   494،  9001جامعيييييص الم صيييييم،  -إلييييي  ك ييييييص الويييييا  ن

 11، 9001جارال الد ليص،دار ال طضص العربيص، اصم،التحكيم اتلكتر    ف  م ازعات الت
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 املبحث األول
 ضىابطه( –ية رد احملكم االلكرتوني)اسبابه ماه

 
يقصد برد المحكج اقالتو عح التحكيج جبرا بقرار قضائي أو مح مؤسسة  

التحكيج المعنية بناء عمى طمب احد اطراب التحكيج لوجود سبب مح أسباب الرد 
اح ىذا الرد بالتاكيد يشكث ضمانة لمخصوج في مواجية المحكج االلكتروني .(1 

 ادئ األساسية في التحكيج:ومح المب
فدور إرادة األطراب ال تنتيي عند حد تعييح واختيار المحكميح بث تستمر  

 في ممارسة الرقابة عمى اختيارىا ضمح ضوابط معينة .
 Commonغير اح بعض التشريعات كما في الدوث التي ت خذ بنظاج  

Low تفاة التحكيج ال تجيز طمب رد المحكج باعتبار اح ذلت يشكث تدخال في ا
فال سبيث لالطراب االنتظار حتى صدور قرار التحكيج ومح ثج الطعح فيو نتيجة 

 .(2 عدج الحيدة واالستقاللية 
وحسنا فعمت التشريعات المقارنة ولوائ  مراكز التحكيج حينما نصت عمى مثث ىذا 
الحة ضمانة لمخصوج ولكي ال يتخذ الخصوج مح الرد وسيمة لتعطيث عممية 

يج مح جية أخرى. يمكح القوث اح التشريعات المقارنة باستثناء التشري  التحك
العراقي واالماراتي قد اتفقت عمى أسباب رد المحكج  حيث اعطت الحة لالطراب 
طمب رد المحكج إذا وجدت ظروب تثير شكوكا جدية وليا ما يبررىا حوث حيدتو 

                          

، المعطييد العربيي  ل تحكيييم 4راجييع د. حمييزال احمييد حييداد، التحكيييم فيي  الويي ا ين العربيييص،   (4)
 .999،  9001، 9 التس يات البدي ص، ط/

راجع د. اميين د اس، د ر الوضياد ال :يام  في  إجيرادات التحكييم في  :يم قيا  ن التحكييم  (9)
جامعيص البحيرين،  -تصيدرها ك ييص الحوي ا -د    دراسص موار ص(، مج ص الحو االو سطي    اتر

 . 114،  9001، 1-1، مج د4العدد 
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ة رد المحكج اال إذا واستقاللو   كالمشرع المصري الذي نص عمى انو:  ال يح
اقامت ظروب تثير شكوكا حوث حيدتو واستقاللو( وطابقو المشرع الفمسطيني 

 .(1 واألردني 
اما المشرع العراقي فجاء بنص مختمب حيث اجاز الرد لنفس األسباب التي يرد 

مح قانوح المرافعات العراقي النافذ حيث  (2 (261بيا القاضي وذلت في المادة  
  يجوز رد المحكج لنفس األسباب التي يرد بيا القاضي ...(.نص عمى انو: 

والبد مح اإلشارة إلى اح األمر في ذلت سياح عند المشرع العراقي فيما يتعمة 
بالتحكيج المؤسسي فمركز التحكيج التجاري الدولي في اتحاد الغرفة التجارية 

فعات العراقي مح قانوح المرا 261العراقية نصت في نظاميا بنص مماثث لممادة 
يجوز رد  -مح ىذا النظاج حيث نصت عمى انو:  ب .(3  15وذلت في المادة 

المحكج لنفس األسباب التي يرد بيا القاضي وفقا لالجراءات الخاصة بذلت الواردة 
 1969لسنة  83في باب رد القضاء وفي باب التحكيج مح قانوح المرافعات رقج 

 منو فيما يتعمة بطمب رد المحكج(.( 261م  مراعاة ما ورد في المادة  
جراءات  ولنا مالحظات عمى ىذا النظاج  فبالرغج مح انو تحكيج مؤسسي لو قواعد وا 
تحكيمية خاصة بو اال انو يختمب عح بقية المراكز الدولية  وبالرغج مح انو أجاز 

                          

 430من قا  ن التحكيم ا رد  ، المادال  41من قا  ن التحكيم المصري، م 41راجع المادال  (4)
 من قا  ن التحكيم الو سطي  . 

افييذ ا ييج:  يجيي ز رد الواضيي  تحييد ا سييباا ميين قييا  ن المرافعييات العراقيي  ال  13 صييت م/ (9)
اذا كيان احيد الطيرفين مسيتخدما ع يده أ  كيان هي  قيد اعتياد م اك يص احيد الطيرفين أ   -4اتتيص: 

اذا كيان بي ييج  بيين احييد  -9مسياك تج أ  كييان قيد ت ويي  م يج هديييص قبييم اقامييص اليدع   أ  بعييدها . 
اذا كان قد ابد  رأييا   -3لحكم بغير ميم. الطرفين عدا ال أ  صداقص يرجح معطا عدم استطاعتج ا

 فيطا قبم ات ان(.
راجييع المييادال ات ليي  م/ا ميين  :ييام مراكييز التحكيييم التجيياري الييد ل  فيي  اتحيياد الغرفييص  (3)

 التجاريص العراقيص.
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را اال انو جاء قاص .(1 لالطراب استخداج الوسائث التقنية في كتابة اتفاة التحكيج 
مرافعات  2-ب 261ألنو في حالة تقديج رد المحكج اوجب الرجوع إلى نص ج/ 

عراقي والمتضمنة تقديج الطمب إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع اصال وليس 
تجيز تقديج الطمب  –كما سنرى  –إلى المركز م  اح غالبية مراكز التحكيج الدولية 

ة بيح النظاج التقني وقانوح المرافعات إلييا مباشرة فمج يستطي  المركز خمة موائم
مح حيث اإلجراءات وىذا يشكث عائقا اماج التجار االلكترونييح وبالتالي سوب 

 يعرض طمب الرد عمى المحكمة العراقية مما يعرقث ويؤخر حسج النزاع.
وسوب تنتفي الفائدة المرجوة مح النظاج ألنو وض  أساسا الزالة العقبات والعوائة 

 .(2 منازعات التجارية الدولية وىي االح غالبا ما تحث عبر االنترنيتوىو حث ال
وبصدد المحكج االلكتروني م  تسميمنا ب نو ال يختمب عح التحكيج التقميدي في 
جوىره فانو يمكح تطوي  نصوص التشريعات المقارنة سالفة الذكر عمى المحكج 

ات التحكيج االلكتروني في االلكتروني السيما واح تمت التشريعات قد أقرت بإجراء
ظث تنظيميا لالعتراب بالسندات االلكترونية وما تتضمنو مح كتابة وتوقي  

وبالتالي مح السيولة  (3 الكترونييح عبر تشريعات خاصة بالتوقي  االلكتروني
 تطوي  ىذه النصوص لخدمة اطراب التحكيج االلكتروني في رد المحكج.

                          

م/ا من  :ام مراكز التحكيم التجاري الد ل  ف  اتحاد الغرفيص التجارييص  9 صت المادال  / (4)
 ج:  بان يك ن اتوياا التحكييم مكت بيا  ات كيان بياطع  يعتبير اتتوياا مكت بيا إلي  العراقيص ع   ا

 رد ف   ثيوص م قعص مين الطيرفين أ  في  تبيادم الرسيائم أ  ت كسيات أ  برقييات أ   يرهيا مين 
  سائم اتتصام الس ك  أ  العس ك  تك ن بمثابص سجم لعتواا(.

 راجع: مودمص  ديباجج(  أهدام ال :ام. (9)
 قيا  ن ,9049لسي ص  11كوا  ن الت قيع اتلكتر     المعامعت اتلكتر  ييص العرااقي  رقيم  (3)

 قا  ن المعامعت اتلكتر  ييص اترد ي  رقيم  9001لس ص  41الت قيع اتلكتر    المصري رقم 
، 9009لسيي ص  91،  قييا  ن المعييامعت  التجييارال اتلكتر  يييص اتمييارات  رقييم 9004لسيي ص  11

 .9001لس ص  ع المبادتت  التجارال اتلكتر  يص الو سطي   مور 
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ات التي لج تعترب بإجراءات التحكيج االلكتروني اال اح المسالة تدة عند التشريع
لكونيا تفتقد إلى تنظيج التوقي  االلكتروني كالتشري  العراقي قبث اقرار قانوح التوقي  

وعميو ال يمكننا تطوي   2412لسنة 78االلكتروني والمعامالت االلكترونية رقج 
 لسببيح:النص العراقي في رد المحكج االلكتروني قبث االقرار الجديد 

األوث كاح التشري  العراقي ال يعرب التحكيج االلكتروني وال يعترب بو وبالتالي ال 
يعترب بإجراءات رد المحكج الكترونيا وذلت لعدج وجود تنظيج قانوني لمكتابة 

 والتوقي  االلكترونييح اما االح فيو يعترب بالتحكيج االلكتروني واجراءاتو .
لحكج التقميدي في رد المحكج ومساواتو بالقاضي أصب  اما السبب الثاني فاح ىذا ا

غير مقبوث في ظث البيئة االلكترونية والواق  العممي حتى بعد ما اعترب المشرع 
العراقي بالتحكيج االلكتروني فالمحكج ليس قاضيا واح كاح يقوج بميمة القضاء اال 

حث محث القاضي يراه قاضيا النو ي (1 انو ال يحمث صفة قضائية واح كاح البعض
صاحب االختصاص فمذلت تنطبة عميو أحكاج الرد عندىج اال انو ال يمكح االخذ 
بذلت لعدة أسباب   فال يشترط في المحكج ما يشترط في القاضي مح شروط وال 
يخض  لنظاج مخاصمة القضاة الح مطالبتو بالتعويض ال تتج اال بناء عمى دعوى 

ال يعد مرتكبا لجريمة انكار العدالة وال تس ث المسؤولية طبقا لمقواعد العامة  و 
ثج اح االصث في اختيار المحكج يعود لالطراب حيث  (2 الحكومة عح خطئو

يستمد صالحياتو وسمطانو مح اتفاة التحكيج فال يتولى التحكيج اال المحكج الذي 

                          

، 31د. امي ص ال مر، اص م المحاكمات المد يص، الدار الجامعيص، بير ت، د ن س ص طبع،   (4)
، 4111د. احميييد ه يييدي، اصييي م المحاكميييات المد ييييص  التجارييييص، اليييدار الجامعييييص، بيييير ت، 

 111. 
، الواضي  د اي ياس الخاليدي، التحكيييم 410ابا،  راجيع:  بييم إسيماعيم عمير، مصييدر سي (9)

 914، 9001اتلكتر   ،دار ال طضص العربيص، الواهرال،
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ارتضاه األطراب ممح يثقوح بو بخالب القاضي المعيح رسميا بحكج القانوح فال 
 (1 جد دور إلرادة األطراب في اختياره يو 

لذلت فاح ىذا النص العراقي يقب عائقا اماج األطراب في البيئة االلكترونية اذا ما 
اتفقوا عمى فض نزاعاتيج عبر محكج الكتروني منفرد كاح يكوح احد اصدقائيج أو 
يا اقاربيج وىو عمى عمج مسبة بالقضية المتنازع عمييا ولو دراية حوث مالبسات

 واكثر ثقة عند األطراب الذيح ارتضوه واولوه الميمة.
فمو افترضنا اح النزاع حدث بيح  أ( و  ب( في العراة وىج شركاء حوث صفقة بي  
سيارات وكاح  ج( يعمث سائة عند  أ( ثج غادر إلى السويد  وحدث النزاع حوث 

اب  أ و ب( تمت الصفقة ولكونو عمى دراية بتمت الصفقة وحائزا عمى ثقة األطر 
فاختاروُه محكما بينيج عبر االنترنيت ففي ظث ذلت النص ال يمكح اتماج عممية 
التحكيج اذ يجب تقديج طمب رد التوافر أسبابو الرد عند تعييح المحكج فمح غير 

 المعقوث اح نساوي بيح القاضي والمحكج االلكتروني في ىذا الفرض.
اكثر دقة في أسباب رد المحكج عندما  اما ما جاءت بو التشريعات المقارنة فكانت

لج تساويو بالقاضي فعبارة  ظروب تثير شكوكا حوث حديتو واستقاللو( كما يراىا 
ونحح نؤيده مح انيا فضفاضة ومطاطية اذ ال يوجد تحديد لماىية  (2 البعض 

الظروب فالعبرة ستكوح بالواق  العممي وظروب كث تحكيج عمى حدة واطرافو 
بالمحكج االلكتروني أو مدى تواجد عالقات سابقة مح شانيا اثارة ومدى عالقتيج 

 (3 الشت في حيديو واستقاللو  وىذا ما قضت بو محكمة دبي في احد قراراتيا 

                          

 .993راجع: د. حمزال احمد حداد ، مصدر سابا،   (4)
، محم د جبران، التحكيم اتلكتر    ك سي ص لحم م ازعات التجارال اتلكتر  ييص ، رسيالص  (9)

 .493،  9001ات سط،  ماجستير مودمص إل  جامعص الورا
 اوييار اليييج د. حمييزال احمييد حييداد، مصييدر  49عييدد  9004/ 44/ 3فيي   910طعيين رقييم  (3)

 (.991سابا،  
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حيث جاءت فيو:  المحكمة ال تحكج باقالة المحكج ورده اال اذا اقامت ظروب تثير 
 شكوكا جدية حوث حيدتو ونزاىتو(.

دا لواجب المحكج عند قبولو القياج بميمة التحكيج حيث اح ىذا السبب يعد تجسي
باستثناء المشرع العراقي واإلماراتي اح يفص   (1 اوجبت عميو التشريعات المقارنة

عح اية ظروب مح شانيا اثارة شكوت حوث استقاللو وحياده عند قبوث التحكيج مما 
ت والجيد والنفقات الشت فيو اح تمت التشريعات ارادت التوفير عمى األطراب الوق

في عممية التحكيج منذ البداية كي ال يتعرض المحكج لمرد أو ال يتعرض الحكج 
 لمبطالح عند الطعح فيو بعد اتخذاه .

اصدرتو والتي جاء فيو  كاح  (2 وىذا ما قررتو محكمة النقض الفرنسية في قرار
ج بتعييح ىذا يعيب حكج التحكيج عدج حياد احد المحكميح حيث اح احد األطراب قا

ذا كاح  المحكج في تحكمييح متوازييح تج احدىما في فرنسا واالخر في ايطاليا   وا 
جائزا في ذاتو اال اح الذي حدث اح ىذا المحكج ابمغ زمالئو في روما بمعمومات 
خاطئة مح شانيا اح تؤثر عمى اختصاصو وموقفو ىذا يعتبر بمثابة غش مما 

المعمومات لج تكشب اال مح خالث حكج التحكيج يخث بمبدا المواجية اذ اح ىذه 
وبالتالي لج يستطي  األطراب مناقشيا( واكدت المحكمة اح ذلت احدث عدج توازح 

 بيح الخصوج مما يمثث مخالفة لحقوة الدفاع واخالال بمبدأ المساواة.
فجاء بنص  1985اما القانوح النموذجي لمتحكيج التجاري الدولي  االوستراث( لعاج 

عمى  -1( منو عمى انو  12مب قميال عح التشريعات المقارنة فنصت المادة  مخت
الشخص حيح يفات  بقصد احتماث تعيينو محكما اح يصرح بكث الظروب التي مح 

                          

تحكيييييم  4م/ 49م/  تحكيييييم ارد يييي ، م/  41تحكيييييم مصييييري، م/ 3م/ 41راجييييع م/  (4)
 ف سطي  . 

ت ويييذ  ، اوييار اليييج د. احمييد ه ييدي،4111مييارس  91مييد   فيي   4 وييف فر سيي  ، دائييرال / (9)
 .31،  9001أحكام المحكمين، دار الجامعص الجديدال، 
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ش نيا تثير شكوكا ليا ما يبررىا حوث حيدتو واستقاللو وعمى المحكج منذ تعيينو 
في النزاع بوجود اي ظروب وطواث إجراءات التحكيج اح يفضي بال ابطاء إلى طر 

وال يجوز رد  -2مح ىذا القبيث اال اذا كاح قد سبة لو اح أحاطيما عمما بيا 
محكج اال اذا وجدت ظروفا تثير شكوكا ليا ما يبررىا حوث حيدتو أو استقاللو أو 
اذا لج يكح حائزا لمؤىالت اتفة عمييا الطرفاح وال يجوز الي مح طرفي النزاع رد 

أو اشترت في تعيينو اال السباب تبينيا بعد اح تج تعييح ىذا  محكج عينو ىو
 المحكج(.

 لقد ساقت ىذه المادة حالتيح يمكح فييا رد المحكج وىما:
 اذا وجدت ظروفا تثير شكوكا حوث حيدتو واستقاللو. -1

 اذا لج يكح حائزا لمؤىالت اتفة عمييا الطرفاح -2

نيا تبنت النص اعاله في تنظيميا لرد اما لوائ  مراكز التحكيج االلكتروني الدولية فا
المحكج االلكتروني حيث من  مركز المنظمة العالمية لمممكية الفكرية  الوايبو( 
الحة لالطراب برد المحكج السباب تمثمت بالحيدة واالستقالث وعدج حيازتو 

/ 6مح الالئحة الخاصة بالمركز وطابقتيا المادة  (1  24المؤىالت وذلت في ج/ 
 .(2 الئحة تحكيج المحكمة الفضائية مح  5ب/

حيث اصب  ىذا المبدأ مح أدبيات التحكج وتقاليده حتى انو وصث إلى  
 .(3 درجة العرب التحكيمي السيما في مؤسسات التحكيج

مح المالحظ اح غالبية التشريعات قد ربطت بيح الحيدة واالستقالث وىذا  
رتبطة بو فال يمكح تصور أمر منطقي  حيث اح الحيدة مكممة لالستقالث وم

الحيدة بدوح االستقالث. وفي التحكيج التجاري الدولي يربط عادة بيح الحيدة والديح 
                          

 .4111من الوا  ن ال م ذج  ل تحكيم التجاري الد ل   ات  سترام( لعام  49راجع المادال  (4)
 من تئحص ال ايب . 91راجع م/  (9)
 من تئحص تحكيم المحكمص الوضائيص. 1/1راجع م/  (3)
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أو الجنسية فاشترطت قواعده اح يكوح المحكج مح غير جنسية األطراب مظنة عدج 
وعميو فميس كث ظرب ال يدث عمى عدج الحيدة واالستقالث  (1 حيدة ىذا المحكج
ببا لمرد فقد قضي انو:  ال يقدح في استقالث المحكج ونزاىتو سبة يمكح اح يكوح س

اشتراكو في ندوة عامة م  اعضاء مينة معينة طالما اح اراءه التي ابداىا لج تكح 
قاطعة في الداللة عمى معنى معيح بحيث تسم  لمخصج اح يخمح اح المحكج قد 

 .(2 سبة وحكج ضد مصمحتو بالنظر لما ابداه مح اقواث
ب نو :  ال  (3 ي ىذا الصدد قضت محكمة التمييز المبنانية في قرار لياوف 

يجوز ت سيس سبب الرد عمى نزاع افتعمو طالب الرد م  الحكج بيدب اقصائو عح 
 النظر بالنزاع  الح ذلت مخالب لمبدا حسح النية في العقود(.

نت بصعوبة وعمى اية حاث فاح عممية اثبات عدج حيادية واستقاللية المحكج اح كا
اال انيا ليست بمستحيمة حيث يمكح اقامة الدليث عمى ذلت مح خالث االستنتاج 

 (4 ب نو قد فس  المجاث الحد الطرفيح في ابداء دفوعو ولج يسم  لالخر بذلت
 والتطبيقات في ىذا الصدد كثيرة منيا:

ارنة فيما يتعمة بوقت سبب الرد فيذا الضابط ايضا متفة عميو في التشريعات المق
حيث ربطت المدة بوقت تعييح المحكج كالمشرع العراقي والمصري واالردني 

فالرد في ضوء تمت التشريعات ال يمكح اال اذا  (5 والفمسطيني والقانوح والنموذجي

                          

 .491سابا،  راجع: ، محم د جبران، مصدر  (4)
 .419راجع: د. عصام عبد الوتا  مطر، مصدر سابا،   (9)
 اويار الييج د. حميزال  9003/ 1/ 99، في  9003/ 14تمييز لب ان، الغرفيص الخامسيص، رقيم  (3)

 (.991احمد حداد، مصدر سابا،  
 .499راجع مصطو   اطا، مصدر سابا،   (1)
تحكيييم  4م/ 1/ا تحكيييم ارد يي ، م/ م 41تحكيييم مصييري ، م/  9م/ 41راجييع المييادال /  (1)

 من الوا  ن ال م ذج . 9م/  49ف سطي  ، م/
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ظيرت األسباب التي تثير الشكوت حوث الحيدة واالستقالث  اي تج اكتشفاىا( بعد 
 اشترت في تعيينو أو عينو طالب الرد.التعييح ليذا المحكج  واح ال يكوح قد 

 
أو  لسبب  (1 فالتفسير المنطقي لتمت النصوص سواء بعبارات  السباب اكتشفيا( 

كميا تفيد الرد ليس وقت تحقة السبب وانما وقت اكتشافو  (2 تبينو بعد التعييح(
وتبينو والعمج بو اما التشري  االماراتي فتحقة الرد يكوح بسبب  حدث أو ظير( 

 .(3 عد تعييح المحكج(ب
اما اذا كاح المحكج تاب  لمركز الوايبو فاح طمب الرد يمكح تقديمو بناء عمى 
األسباب التي تظير عند اخطار األطراب ببيانات المحكج الخاصة أو مح تاريخ 
ظيور السبب الذي تج عمى اساسو طمب رد المحكج اح كاح طالب الرد مح 

 14حة تحكيج المحكمة القضائية وذلت في المادة وطابقتو في الحكج الئ (4 اختاره
في الحقيقة اح ىذا الحكج اكثر مرونة في تحديد ضابط المدة النو  (5 مح الالئحة

 حدد مدتاح مح تاريخ ظيور السبب أو مح تاريخ عمج طالب الرد بو.

                          

 من الوا  ن ال م ذج . 9-م 49  م/ 4-م 41ع   حد تعبير المورع الو سطي   ف  م/ (4)
 ا.-م 41 اترد   ف  / 9-ا 41ع   تعبير المورع المصري ف  م/  (9)
 ع   حد تعبير المورع اتمارات  ف  م/. (3)
 .11راجع د. ، إبراهيم اب  الطيجاد، مصدر سابا،   (1)
ميين تئحييص التحكيييم المحكمييص الوضييائيص  ا :يير: ، محميي د جبييران، المصييدر  40راجييع م/  (1)

 .491السابا،  
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 املبحث الثاني
 آلية وإجراءات رد احملكم االلكرتوني

 
ومراكز التحكيج االلكتروني الدولية أحكاج وآليات  لقد وضعت التشريعات المقارنة

السير في إجراءات رد المحكميح ولكنيا تباينت مح حيث طريقة تقديج طمب الرد 
جراءاتو والييئة أو الجية التي يقدج إلييا الطمب والطعح بقرار الرد والمدة وفيما  وا 

شريعات إذا كاح الرد عمى شكث دعوى قضائية كمتطمب قانوني مح بعض الت
المقارنة وبيح تقديمو كطمب غير قضائي أو طمب الكتروني كما ىو مقرر في 

 تشريعات ولوائ  دولية أخرى لذلت سنبحث تمت المسائث بالمطمبيح اآلتييح:
 المطمب األوث : الرد بدعوى قضائية.

 المطمب الثاني: الرد بطمب أو رسالة الكترونية.
 

 املطلب األول
 الرد بذعىي قضائية

صرب معنى الرد بدعوى قضائية إلى شكث الرد  حيث توجب بعض ين 
التشريعات المقارنة اح يكوح تقديج طمب الرد عمى شكث دعوى قضائية مقدمة إلى 
المحكمة المختصة بنظر النزاع سواء اكاح التحكيج منفردا أو عمى شكث ىيئة 

ونو لج يقدج تحكيج أو مح قبث مركز تحكيمي فيكوح ليذا الطمب الصفة القضائية ك
إلى ىيئة التحكيج بث إلى جية القضاء وىذا ما ىو معموث بو في كث مح القانوح 
العراقي والمصري واألردني واإلماراتي  وتبرير ىذه المواقب القانونية ىو حتى ال 
تكوح ىيئة التحكيج حكما وخصما في آح واحد  فإذا كاح المحكج االلكتروني منفردا 

استثناء التشري  العراقي يمكح تطبية تمت اإلجراءات الشكمية طبقا لتمت التشريعات ب
عمى ىذا المحكج واح كانت وضعت لممحكج العادي ما دامت انيا تعترب 
بمشروعية التحكيج االلكتروني  وقد حددت تمت التشريعات مدة لتقديج دعوى الرد 
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وج عمج طالب ( يوج تبدأ مح ي15حدد المدة با  .(2 واألردني .(1 فالقانوح المصري 
الرد بتشكيث ىيئة التحكيج أو تعييح المحكج أو مح يوج عممو بالظروب المبررة 

 لمرد  اما المشرع العراقي فمج يحدد المدة الالزمة التي تقدج فييا الدعوى.
يمكح القوث اح تحديد ىذه المدة في التشريعات أعاله مح المنطة والمعقوث لكي ال 

ة وتعطيث عممية التحكيج السيما إذا كاح عبر يكوح طمب الرد سببا لممماطم
االنترنيت لما يمتاز بو مح سرعة في اإلجراءات والحسج فعدج وض  سقب زمني 

 يشكث عائة اماج التحكيج.
والبد مح اإلشارة إلى ىذه المدد ىي مدد سقوط وىي في النظاج العاج ال يجوز 

مجوء إلييا  وىذا ما قضت تجاوزىا في التشريعات المقارنة إذا ارتضى األطراب ال
 .(3  2444بو محكمة استئناب القاىرة في عاج 

اح إلزاج األطراب بتقديج طمب الرد عمى شكث دعوى قضائية في التحكيج العادي 
وااللكتروني يثير تساؤال حوث مدى جواز الخروج عمى تمت القاعدة في تقديج طمب 

لتحكيج والتي عادة تكوح إجراءاتو الرد إذ كاح التحكيج مؤسسيًا يدار مح قبث مركز ا
الكترونية حيث درجت تمت المراكز عمى وض  قواعد خاصة بالرد بما في ذلت 
إعطاء المؤسسة ذاتيا صالحية البت في طمب الرد  أو بعبارة أخرى ىث تعد تمت 
القواعد مح النظاج العاج وبالتالي ال يجوز مخالفتيا ويجب تقديج طمب رد المحكج 

 عمى شكث دعوى قضائية؟االلكتروني 
 

                          

 1تحكيم مصري،  من الجدير بالذكر ان هذه المادال عدلت بالويا  ن رقيم  41راجع    م/  (4)
حيي  قضيت بعيدم  4111  المحكميص الدسيت ريص الع ييا عيام ب اد ع   طعن قيدم إلي 9000لس ص 

دست ريص المادال ات ا طا اعطت الصعحيص لطيئص التحكيم ف   :ر ط ا الرد  أصبح اتختصيا  
 (.411ل محكمص  ل مزيد راجع، مصطو   اطا، مصدر سابا،  

 لمصري. من قا  ن التحكم ا 4م/ 41م/ أ من قا  ن التحكيم ا رد  ، م/ 41راجع م/  (9)
. راجع د.حمزال احمد حداد، مصيدر سيابا، 40/9/9001/ تجاري ف  1رقم الورار الدائرال  (3)
 931 . 
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مح خالث استقراء تمت النصوص لتشريعية المقارنة لج نجد نصا يعطينا الحث لتمت 
التساؤالت اال اح التوجو واض  لدى القضاء المصري في اعتبارىا مح النظاج العاج 

مح الئحة تحكيج اتحاد  16وفي ىذا الصدد قررت المادة  .(1 وال يجوز مخالفتيا
انو:  يجب عمى المحكج وىيئة التحكيج الدائمة إتباع  -العراقية الغرب التجارية

األوضاع واإلجراءات المقررة في قانوح المرافعات المدنية اال إذا تضمنت االتفاة 
عمى التحكيج أو أي اتفاة الحة عميو المحكميح منيا صراحة أو وض  إجراءات 

المتعمقة بالنظاج العاج  معينة يسير عمييا المحكموح م  مراعاة االصرة والقواعد
 الواردة فيو(.

اجازت التحكيج  .(2 لكننا نرى عكس ىذا التوجو فما دامت تمت التشريعات
جراءات التحكيج  المؤسسي وأعطت إلرادة األطراب الحرية في اختيار المحكج وا 
فمح غير المنطقي اح ال تسم  لتمت المراكز في مح تمقي طمبات الرد إلييا مباشرة 

يت أصال صالحية تعييح ىذا المحكج  لذلت نرى جواز الخروج عمى ىذا وقد أعط
اإلجراء إذا كاح المحكج الكترونيا تاب  ضمح ىيئة تحكيمية لدى مركز تحكيمي 
ألنيا ليا قواعدىا الخاصة بيا والتي وضعتيا لمتسيير عمى األطراب في عمميو 

وض اح يقدج الطمب بدعوى التحكيج  أما إذا كاح المحكج االلكتروني منفردا فالمفر 
قضائية لضماح حقوة األطراب في الرد والبد مح اإلشارة إلى أح مدى معرفة اح 

 تمت القواعد متعمقة بالنظاج العاج اج ال مس لة مرنة ومختمب فييا.
 

 املطلب الثاني
 الرد بطلب أو رسالة الكرتونية

                          

 المصيدر  وسيج،  91/1/9003ا في   490/ 410/ تاري رقيم 14استئ ام الواهرال، دائرال  (4)
 919.) 
 من  :ام تحكيم اتحاد الغرم التجاريص العراقيص. 41ي :ر: راجع م/ (9)
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ت التشريعات والى الجانب األخر مح بعض التشريعات المقارنة  نرى اح تم 
قد أجازت تقديج الرد عمى شكث طمب عادي يقدج إلى ىيئة التحكيج وليس إلى 

-ب 14المحكمة المختصة بنظر النزاع كالقانوح الفمسطيني وذلت في المادة  
مح قانوح التحكيج الفمسطيني النافذ حيث اجازت تقديج طمب كتابي بالرد  .(1 (1

( 15ذا كاح التحكيج مؤسسيا  وذلت خالث  إلى ىيئة التحكيج أو مؤسسة التحكيج إ
يوج مح تاريخ العمج بالتعييح أو مح يوج حدوث سبب الرد أو عمج طالب الرد بو  

الذي اعطى الحرية لالطراب باالتفاة  .(2 وكذلت الحاث بالنسبة لمقانوح النموذجي
ذا لج يوجد اتفاة بيح األطراب يقدج مكتوبا باالس باب عمى إجراءات رد المحكج وا 

( يوج مح تاريخ 15المستند إلييا في الرد إلى ىيئة التحكيج لتبت في الطمب خالث  
 عممو بتكويح الييئة أو عممو بالظروب التي اثارت الشكوت.

فمج تفرة تمت التشريعات بينما إذا كاح المحكج شكث ىيئة تحكيمية اج كاح  
 في طمب الرد.مؤسسيا  وىي بذلت تكوح اكثر مرونة مح التشريعات األخرى 

اال اح مراكز التحكيج االلكتروني درجت عمى إتباع طريقة معينة لتقديج طمب الرد  
فبالدخوث إلى موق  المركز ومعرفة إجراءات التحكيج حيث يتج الرد عبر سمسمة مح 
اإلجراءات تبدأ بتقديج طمب الرد عمى شكث اخطار الكتروني يقدج إلى المركز 

اخطار األطراب ببيانات المحكج الخاصة إذا تج اختياره  خالث مدة معينة مح تاريخ
مح قبث الطرب االخر أو الييئة ومح تاريخ ظيور السبب الذي تج عمى أساسو 

 .(3 طمب الرد اح كاح طالب الرد اختاره 

                          

 تحكيم ف سطي  .  4-م 41 راجع م/ (4)
 من الوا  ن ال م ذج . 9-م 43راجع م/  (9)
راجع رجاد  :ام حاف: ب   ومسص، اتطار الويا     ل تحكييم اتلكتر  ي  ، دراسيص موار يص،  (3)

، د.، إبيراهيم أبي  401،  9001رسالص ماجستير مودمص إل  جامعص ال جا  ال ط يص ب اب س، 
 .11الطيجاد، مصدر سابا،  
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ففي مركز الوابيو يتج تقديج طمب الرد مح خالث رسالة الكترونية عبر البريد 
قوج بإرساث إشعار إلى كث مح المركز والطرب االلكتروني لطالب الرد حيث ي

( يوج مح تاريخ اخطاره بتعييح 15االخر بالمغتيح االنكميزية والفرنسية خالث  
 .(1 المحكج أو حدوث ما يؤثر في حياده واستقاللو

( مح الئحة المحكمة الفضائية ف جازت ارساث الرسالة االلكترونية 14أما المادة  
( اياج تاريخ تعييح المحكج أو مح عمج الطرب االخر ب سباب 14لطمب الرد خالث  

 . (3 ويمكح اح يتفة الطرفاح عمى طريقة مناسبة أو شكث محدد لمرد .(2 الرد
لتحكيج بييئاتيا التحكيمية قد خففت عح وبيذه الطمبات االلكترونية تكوح مراكز ا

المحاكج عدد الدعاوى القضائية والسيما بعد انتشار مراكز التحكيج وشيوع استخداج 
التحكيج االلكتروني فاالعتراب بيذه الوسيمة يخفب العبء عح القضاء في كثرة 

 ية.الدعاوى اليومية ويسيث عمى األطراب الذيح ارتضوا التحكيج ووسيمتو االلكترون
ذا كاح تبرير التشريعات المقارنة التي اوجبت تقديج طمب الرد بشكث شكوى  وا 
قضائية إلى المحكمة ولج تجيز اح تنظر الدعوى مح قبث ىيئة التحكيج باح ال 
يكوح المحكج حكما وخصما في آح واحد  تبرير معتبر  اال اننا في ىذا الصدد 

ختصاص إلى ىيئة التحكيج نقوث انو صحي  اح التشريعات األخرى اعطت اال
كالقانوح الفمسطيني مثال بحيث جعمت المحكج خصما وحكما في نفس الوقت اال 

مح انو يتفة والطبيعة االتفاقية  .(4 اننا نؤيد ىذا الحث ونؤيد ما ذىب اليو البعض
لمتحكيج والتي تجيز بالضرورة االتفاة عمى إجراءات التحكيج فيما يتعمة برد 

                          

راجع المحام  ، امين الر م ، ال :ام الوا     ل تحكيم اتلكتر   ، دار الكتيا الوا   ييص،  (4)
  910، الواض  د اي اس الخالدي، مصدر سابا ، 490،  9001

 من العئحص. 40راجع م/  (9)
 .319راجع: د. ، حسين م ص ر، مصدر سابا،    (3)
 .111راجع د. امين د اس، مصدر سابا،  (1)
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عيح القانوح المحكمة المختصة كجية لتمقي طمبات الرد ىذا مح المحكج حتى واح 
ناحية  ومح ناحية أخرى فاح المشرع سم  بالطعح اماج القضاء في قرار رفض 
طمب الرد  األمر الذي يعد سيفا مسمطا عمى المحكج اح ىو لج ينتج مح تمقاء 

قتداء جاء بو نفسو ولج تصدر ىيئة التحكيج قرارىا بالرد  وتبريرنا االخر ىو اال
القانوح النموذجي والذي يعد بحة  نموذجا( لمقوانيح يحتذى بو  وتبرير ذلت أيضا 
في مبدأ  االختصاص باالختصاص( وىو ما درجت عميو مراكز التحكيج 
االلكتروني ومستقر عميو دوليا والنص عمى خالفو ىو الشاذ مفداُه اح ىيئة التحكيج 

نفسيا ويبرر ىذا المبدا ىو سرعة تختص بالبت في مسائث اختصاصيا ب
اإلجراءات الح إعطاء ىذه الصالحية لمقضاء سوب يسمب التحكيج ميزتو األساسية 

 .(1 وىي السرعة في البت
وما دمنا قد سممنا باح أساس التحكيج ىو اتفاة الطرفيح واح ليج اح يضمنوا 

رة في قانوح اتفاقيج عمى اعفاء المحكميح مح إتباع اإلجراءات واالوضاع المقر 
 265المرافعات بشرط عدج مخالفتيج لمقواعد اآلمرة والنظاج العاج طبقا لما قررتو ج/ 

فاالتفاة عمى اح تكوح اإلجراءات  .(2 مح قانوح المرافعات العراقي النافذ 1ب/
الكترونية صحي  بصدد رد المحكج صحي  ولكنو يتوقب عمى توجو القضاء في 

ومح النظاج العاج اج ال ومدى االعتراب بمشروعية اعتبار تمت اإلجراءات آمرة 
 التحكيج االلكتروني. 

 
                          

، د. ، إبيراهيم أبي  الطيجيياد، 439راجيع: د. عصيام عبيد الوتييا  مطير، مصيدر سييابا،   (4)
 .914، د. حمزال احمد حداد، مصدر سابا،  11مصدر سابا،  

من قا  ن المرافعات العراق  ال افيذ ع ي  ا يج:  يجيا ع ي  المحكميين  4م/ 911 صت م/  (9)
 ن المرافعات ات إذا تضمن اتتواا ع   التحكييم أ  إتباع ا  ضاع  اإلجرادات الموررال ف  قا 

أي اتويياا تحييا ع يي  اعويياد المحكمييين م طييا صييراحص أ   ضييع إجييرادات معي ييص يسييير ع يطييا 
 المحكم ن(.
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 املبحث الثالث
 آثار رد احملكم االلكرتوني

 
إذا ما تج تقديج طمب رد المحكج االلكتروني إلى الجية المختصة بنظره فسيترتب 
عمى ذلت الطمب عدة نتائج استسقيناىا مح خالث الرجوع إلى ما تضمنتو 

المقارنة ولوائ  مراكز التحكيج واح كانت متباينة في ىذا الش ح اال اح  التشريعات
النتيجة الطبيعية لتقديج طمب الرد ىو نظره مح قبث الييئة المختصة ومح ثج 
إصدار قرارىا بش نو سواء كمح المحكج عادي اج الكتروني  ىذا بالنسبة لتمت 

رد المحكج االلكتروني سيجابو التشريعات  اما بالنسبة لمتشري  العراقي فاح طالب 
اماج القضاء العراقي برفض طمبو لعدج إمكانية االعتراب باإلجراءات التي تمت 
خالليا عممية التحكيج  عمى اية حاث  تقتضي دراسة اثار تقديج طمب الرد وقراره 

 معرفة المسائث اآلتية:
جواز الطعح  ما ىو مصير ىذا الطمب المقدج؟ وما ىو القرار المتخذ بش نو ومدى

فيو؟ واماج اية جية يقدج ىذا الطعح؟ وما ىو مصير اإلجراءات التحكيمية التي قاج 
ذا ما تج رد المحكج ىث يترتب عمى ىذا الرد إلغاء تمت  بيا المحكج المطموب رده؟ وا 
ذا ما  اإلجراءات التي اتخذىا والسابقة عمى رد أو االستمرار بيا والمضي فييا؟ وا 

محكج بديث وفة نفس اإلجراءات؟ وما ىو دور القضاء في  رد ىث يجب تعييح
 ذلت؟

 لالجابة عمى تمت التساؤالت ارت ينا تقسيج المبحث إلى المطالب اآلتية:
 المطمب األوث: قرار الرد والطعح فيو.

 المطمب الثاني: مصير اإلجراءات التحكيمية.
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 املطلب األول
 قرار الرد والطعن فيه

 

د فاح الجية المختصة تقوج بالنظر فيو والت كد مح مدى توافر إذا ما تقدج طمب الر  
أسباب الرد وىنا يجب التفرقة بينما إذا كاح الطمب مقدج عمى شكث دعوى قضائية 
إلى المحكمة المختصة حسبما اشترطتو بعض التشريعات المقارنة  وبيح ما إذا 

لكتروني إلى كاح مقدج عمى شكث طمب إلى ىيئة التحكيج أو عمى شكث اخطار ا
 .(1 مركز التحكيج

فإذا كاح مقدج عمى شكث دعوى قضائية فالمحكمة المختصة ىي التي تنظر فيو 
وتبت فيو وتقرر الرد عمى ضوء األسباب المتعمقة بحيدة المحكج واستقاللو فإح 

 توافرت قررت رد المحكج بقرار قضائي.
 في ىذا القرار ؟ والسؤاث المطروح في ىذا الصدد ىو ما مدى إمكانية الطعح

لقد تباينت التشريعات المقارنة في ذلت فجاءت عمى ثالثة اتجاىات منيا ما نص 
وذلت عح  .صراحة عمى حة الطعح بقرار الرد خالث مدة معينة كالقانوح العراقي

مح قانوح المرافعات النافذ انو:  2ب/ 261طرية التمييز. حيث نصت المادة 
لمختصة أصاًل ينظر النزاع ويكوح قرارىا في ىذا  يقدج طمب الرد إلى المحكمة ا

فقط  (2 مح ىذا القانوح( 216الش ح خاضعًا لمتمييز طبقًا لمقواعد المبنية في المادة 
( مح قانوح التحكيج 9اماج محكمة االستئناب وفقًا لممادة   .(3 والقانوح المصري

 المصري اح كاح التحكيج دوليا.

                          

 من هذا البح 41راجع:    (4)
 مرافعات عراق . 9م/ 914راجع م/  (9)
 9000لس ص  1تحكيم مصري  التعديم  3م/ 41   1راجع م/  (3)
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ص عمى ىذا الحة كالقانوح االماراتي  ومنيا ومنيا مح سكت عح النص فمج ين
من  الطعح بالقرار صراحة فمج ينص عمى ىذا الحة كالقانوح األردني حيث لج 

  .(1 يجز الطعح في القرار ب ي طرية مح طرة الطعح
اما إذا كاح طمب الرد مقدج إلى ىيئة التحكيج أو كاح اخطار الكترونيا إلى مركز 

أجاز الطعح بقرار ىيئة التحكيج أو مركز اماج  .(2 نيالتحكيج فالقانوح الفمسطي
يوج مح تاريخ صدوره ويكوح قرارىا غير قابث لمطعح  15المحكمة المختصة خالث 

 فيو .
ومح ىنا يظير دور القضاء حيث  .(3 وبنفس الحكج جاء بو القانوح النموذجي

رىا غير قابث تنظر المحكمة في قرار الييئة أو المركز لتقرر بعد ذلت ويكوح قرا
 .(4 لمطعح فيو

أما بالنسبة لمراكز التحكيج عموما فإنيا ت خذ بمبدأ  االختصاص باالختصاص( 
خالث مدة معينة فتقوج بنظر طمب الرد الكترونيا وتقرر ىي رد المحكج أج ال 

محددة في لوائحيا كالمحكمة القضائية التي تصدر قرارىا في الرد ويكوح ير قابث 
 .(5 مح الئحة المحكمة 24لممادة  لمطعح فيو وفقا

اما القاعدة لدى مركز الوايبو فسكرتارية المحكمة التابعة لممركز تفصث فيو بقرار 
نيائي غير قابث لمطعح فيو وىي ال تفصث في الطمب اال بعد موافقة الطرب 

 .(6 االخر وانسحاب المحكج مح الييئة طوعا ويكوح القرار اداريا

                          

 م/ أ تحكيم أرد  . 41راجع م/  (4)
 تحكيم ف سطي  . 9م/  41راجع م/  (9)
 من الوا  ن ال م ذج . 3م/ 43راجع م/  (3)
 .119راجع د. امين د اس، مصدر سابا،   (1)
 .11راجع: د. ، إبراهيم أب  الطيجاد، مصدر سابا،   (1)
 .41مصدر سابا،  ،  ليد الط ب   اخر ن 401راجع رجاد  :ام، مصدر سابا،   (1)
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 املطلب الثاني
 إلجراءات التحكيميةمصري ا

تثار مس لة مصير إجراءات التحكيج في الفترة بيح طمب الرد إلى حيح البت فيو 
والفترة ما بعد قرار والطعح فيو أي االستمرار باإلجراءات مح النقطة التي اوقفت 

 عندىا أو إعادة اإلجراءات منذ البداية.
ولوائ  التحكيج الدولية في  لقد اختمفت المواقب القانونية لدى التشريعات المقارنة

صدد مصير اإلجراءات التي اتخذىا المحكج قبث قرار الرد عمى ثالث مواقب 
 نبينيا باالتي:

 أوال: ولف اإلجراءات التحريمية واست نااها
يترتب عمى طمب الرد توقب اإلجراءات التحكيمية واستئنافيا مح صدور  

وىذا ما يفيج ضمنا مح المادة قرار حيح الرد مح النقطة التي توقفت عندىا  
مح قانوح التحكيج الفمسطيني التي نصت عمى انو  يترتب عمى تقديج  .(1 (14 

طمب الرد أو عمى الطعح فيو اماج المحكمة وقب إجراءات التحكيج لحيح الفصث 
حيث  .(2 التمييز المبنانية في احد قراراتيا في الطعح(  وىذا ايضا ما قضت بو 

ب عمى المحكج اح يتوقب عح النظر في القضية حتى يفصث جاءت فيو :  يج
 نيائيا في طمب الرد(.

 ثانيا:  دم ولف اإلجراءات التحريمية
ترتب بعض التشريعات اثرا عمى طمب الرد يتمثث بوجوب عدج وقب  

االستمرار اإلجراءات التحكيمية التي قاج بيا المحكج أي اإلجراءات السابقة عمى 
                          

 من قا  ن التحكيم الو سطي  . 41راجع م/  (4)
.  أوار اليج د. حمزال 9009/ 40/ 34ف   9009/ 431تمييز لب ا  ، الغرفص الخاصص رقم  (9)

 (.931احمد حداد، مصدر سابا،  



 كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

411 

التي نصت عمى  (1 4-ب-19وذلت في ج/  .نوح المصريطمب رده  بث كالقا
انو:  ال يترتب عمى تقديج طمب الرد أو عمى الطعح في حكج التحكيج الصادر 
ذا حكج برد المحكج... ترتب عمى ذلت اعتبار ما  برفضو وقب إجراءات التحكيج وا 
يكوح قد تج مح إجراءات بما في ذلت حكج المحكميح ك ح لج يكح(  وطابقو في 

  .(2 ج مح قانوح التحكيج األردني-ب 18الحكج المشرع األردني في ج/
إح الغاية مح ىذا الحكج واضحة وىي سد الطرية عمى الطرب طالب الرد مح 
جعث طمب الرد وسيمة لممماطمة وت خير إجراءات التحكيج وبالتالي إعاقة عممية 

ال اح تمت التشريعات المحكميح  األمر الذي يتماشى م  طبيعة إجراءات التحكيج  ا
عادت واعتبرت اح جمي  تمت اإلجراءات الغية إذا ما تقرر رد المحكج وعمى حد 

 تعبير المشرع  ك ح لج تكح(.
وىذا ايضا ما بالمقابث يؤدي إلى عدج اتماج عممية التحكيج بالسرعة  

المطموبة وبدأ اإلجراءات مح البداية وىذا ما يبتغيو طالب الرد السيما اح كاح 
 سيء النية.
ويقرر مركز الوايبو االستمرار بنظر النزاع مح قبث المحكج في حالة الرد  

ذا  حيث تستمر ىيئة التحكيج بإجراءات التحكيج وال توقفيا لحيح البت في الطمب وا 
اما  .(3 ما قرر رد المحكج ف نيا تستمر باإلجراءات مح قبث المحكج البديث 

قواعدىا لالمانة العامة التابعة ليا اح تقرر  المحكمة الفضائية ف نيا اجازت في
إعادة اإلجراءات أو مواصمتيا إذا كانت قد أوقفت عند رد المحكج االلكتروني وذلت 

                          

 تحكيم مصري. 1-م 41راجع م/  (4)
   تحكيم أرد  .-م 41راجع م/  (9)
 .401مصدر سابا،   راجع راد  :ام حاف:، (3)
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وىذا يعني اح استئناب اإلجراءات أو إلغائيا مس لة  (1 مح الالئحة  11في ج/ 
  منوطة باالمانة العامة.
 ثالثا: المولف الوسط

عات كالقانوح النموذجي موقفا وسطا مح تمت حيث وقفت بعض التشري 
المسالة حيث اعطت صالحية وقب أو عدج وقب اإلجراءات لييئة التحكيج حسب 

حيث قررت انو  ... يجوز لييئة  .(2  3-ب 13ما تراه مناسبًا وذلت في نص ج/ 
التحكيج وضمنيا المحكج المطموب رده اح تواصث إجراءات التحكيج واح تصدر 

 يج (.قرار التحك
والبد مح اإلشارة إلى اح القانوح االماراتي لج يتضمح أي نص يدث عمى  

وجوب أو جواز االستمرار بإجراءات التحكيج اال اح قضاء محكمة تمييز دبي قرر 
في دعوى رد رفعت ضد محكج واستمر بإجراءات التحكيج بالرغج مح دعوى الرد 

ي إجراءات التحكيج رغج وقالت محكمة تمييز دبي باح استمرار المحكميح ف
 .(3 اعتراض المدعي ال يشكث سببا لردىج

أما بالنسبة لتعييح المحكج الجديد فيتج وفقا لنفس إجراءات تعييح المحكج الذي تج 
ذا كاح التحكيج الكترونيا فاح استبداث المحكج يتج طبقا إلرادة األطراب أو اح  رده وا 

اللكتروني مح األسباب الجدية الستبداث . فرد المحكج ا(4 يتولى المركز ىذه الميمة

                          

 .491راجع ، محم د جبران، مصدر سابا،   (4)
 من الوا  ن ال م ذج . 3-م 43راجع م/  (9)
،  تميييز دبي   أويار الييج د. حميزال احميد حيداد(، مصيدر 9004/ 44/ 3، في   910طعن  (3)

 . 331سابا،  
 .41راجع: ايمن ط الب   اخر ن، مصدر سابا،   (1)
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المحكج وتقرر مراكز التحكيج ذلت بغية تجاوز ىذا الم زة والحفاظ عمى سير 
 .(1 عممية التحكيج

                          

 .86ابراىيج ابو الييجاء   مصدر سابة  ص راج : د. محمد  (4)
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 اخلامتة
 

يتعيح عمينا في نياية ىذا البحث اح نخرج بجممة مح النتائج واالكثر مح ذلت 
 يتعيح عمينا الخروج بتوصيات ندرجيا تباعا:

 ا ج:أوال: النت
اح المحكج االلكتروني ال يختمب عح المحكج العادي في جوىره اال انو يختمب  -1

عنو في الوسائث واآلليات التي يستخدميا ويتبعيا في السير بالعممية التحكيمية 
فال يستعمث الورة والكتابة التقميدية بث يستخدج وسائث االتصاث االلكترونية 

وفة ما تقتضيو سرعة حسج منازعات المرئية والمسموعة في ادارة الجمسات 
 التجارية االلكترونية.

اتفقت التشريعات المقارنة عمى وض  حد ادنى مح المعايير في المحكج تمثمت  -2
باتسامو بالحيدة واالستقالث وبالتالي اتفقت ايضا عمى إمكانية رده اح اختفت 

 ىذه المعايير ك سباب لمرد.

 لمحكج والقاضي في أسباب الرد.ساوى المشرع العراقي واإلماراتي بيح ا -3

غالبا ما يتج عمث المحكج االلكتروني عبر مراكز التحكيج وبالتالي فاح رده  -4
يخض  لقواعد تمت المراكز فتتب  إجراءات الرد طبقا لنظاميا مح بداية تقديج 
الطمب حتى صدور قرار الرد والطعح فيو وكث ذلت يتج عبر االنترنيت 

 باخطارات الكترونية.

التنظيج القانوني لممعامالت االلكترونية يشكث عائقا كبيرا اماج إمكانية  غياب -5
جراءات رد المحكج  االعتراب بإجراءات التحكيج االلكتروني بصورة عامة وا 
االلكتروني بصورة خاصة  وقد تبنت التشريعات المقارنة االعتراب بالوسائث 

ني ومح ثج االعتراب بالتحكيج االلكترو  والكتابة وبالتوقي  االلكتروني االلكترونية
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جراءاتو مح رد محكميح وغيرىا كتحصيث حاصث فال تثير عممية  االلكتروني وا 
 رد المحكج اشكاليات في قبوليا.

ىنات اختالب بيح التشريعات المقارنة ولوائ  مراكز التحكيج االلكتروني حوث  -6
الطمب شكث طمب رد المحكج والجية التي تنظره فمنيا مح اشترط اح يكوح 

كدعوى قضائية ومنيا مح اشترط اح تكوح طمب عادي مكتوب أو رسالة 
 الكترونية عبر البريد االلكتروني.

نظرا لقياج عمث المحكج االلكتروني عمى أساس الوسائث التقنية وبعده عح  -7
الخصوج مكانيا السيما في التحكيج الدولي فاح ىذه الوسائث توفر الحيدة 

تحكيج العادي اذ مح النادر وجود تطبيقات قضائية أو واالستقاللية اكثر مح ال
 حتى قرارات تحكيمية بيذا الشاح.

يترتب عمى قرار الرد حة األطراب في الطعح فيو وايقاب اإلجراءات عند  -8
طمب الرد ثج االستمرار بيا أو اعتبارىا الغية طبقا لما تبنتو التشريعات 

 المقارنة .

 

 ثانيًا: التوايات
لتحكيج في قانوح المرافعات العراقي واعادة النظر فيو بما يتماشى تنقي  قواعد ا -1

م  التطور الحاصث في عممية التحكيج والتحكيج عح بعد وعدج غض البصر 
عح ىذا التطور في مجاث االتصاث المعموماتي باعطاء مرونة لمعنى الكتابة 

جراءات قبوث ورد المحكج والمراسالت والتبميغا ت لسيولة في اتفاة التحكيج وا 
 حسج النزاع.
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توفير مراكز تحكيج الكتروني متخصصة واعطائيا صالحيات وض  قواعد  -2
تحكيج خاصة عمى غرار انظمة المراكز العالمية وتوفير بيئة مالئمة الختيار 

 المحكج ورده مح قبث ىذه المراكز.

 ( مح قانوح المرافعات العراقي النافذ لتصب  كاالتي: 261تعديث نص المادة   -3

يجوز رد المحكج اذا قامت ظروب تثير شكوكا حوث حيدتو واستقاللو وال  -1 
 يكوح ذلت اال السباب تظير بعد تعييح المحكج.

يوج مح تاريخ العمج بحدوث سبب الرد إلى المحكمة  15يقدج طمب الرد خالث  -2
 المختصة او ىيئة التحكيج أو مؤسسة التحكيج اح كاح مؤسسيا (

ديج طمب الرد وذلت باضافة النص االتي بحيث يصب  تحديد سقب زمني لتق -4
 كاآلتي: 261لممادة  3ب/

قرار الرد قابال لمطعح فيو اماج المحكمة المختصة خالث خمسة عشر يوج مح  -3 
 تاريخ صدوره ويكوح غير قابث لمطعح فيو(.

( مح قانوح المرافعات العراقي النافذ لتصب  كاالتي: 259تعديث نص المادة   -5
قبوث المحكج القياج بميمتو كتابة وعميو اح يفص  عند قبولو عح أية  يكوح 

 ظروب مح ش نيا اثارة شكوت حوث حيدتو أو استقاللو(.
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Abstract 

 

 Electronic Arbitration is arbitration, which are 

procedures via the Internet and entrust the matter to one or 

more so-called arbitrator or arbitrators cyber provided their 

commitment to neutrality where the arbitrators to settle the 

dispute in accordance with the agreement concluded by 

electronic means for the issuance of a final decision by 

specialized centers awarded the right to the litigants in the 

callback request Electronic arbitrator chosen in certain cases 

related Lakedth and his integrity, independence and non-

validity of arbitration and be in accordance with the 

procedures and steps differentiated its positive law and 

arbitration centers and for different reasons. 

 


