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دور اخلربة يف التحكيم
واهميتها يف ظل قانون اخلربة القطرية

ً
ً
َل شك ان التحكيم اصبح تعبريا دارجا فى عامل القاانون ا حاك ريباري
خاصة فى العالقات التجاريا الكوليا وماا ناته عنهاا مان منا عاات
ومشكالت ريثريه وريبريه وخطريه ايضا  ،ورغم ان ريلماة ككايم ريانات
معروف منذ من بعيك  ،منذ ظهور ًالتجمعات البشاري اَل ان نااا
التحكيم اختذ فى العصر احلكيث أبعادا جكيكه حافل مبفاهيم واحكا
مستحكث .
التجاره العامليا باكأ
واستطيع القول ان التحكيم بابعاده الكولي فى
ً
ومبادئ قانوني تتسم بالصف الكولي ايضا  ،ومعىن ذلك
قواعك
خيلق
ً
ان هناك حاليا مجع من القواعك علاى املساتو الاكو تبشار باتساا
نطاق ما ميكن ان نسمي قانون خاص دو  ،مبعىن قواعاك موواوعي
ككاام وتضاابك حرري ا التجااارة الكولي ا متجاااو ة القواعااك القانوني ا
الكاخلي فى الكول املختلف إتساقا مع هذا التوج .

وعلينااا أن نسااتوعو وجااود توجهااات قانوني ا دولي ا  ،مثاال قواعااك
اليونيسرال التي تبنتها ريثري من الكول فى قوانني التحكيم املختلف
 ،مبا يكعم حرري توحيك دولي ناهض .
ايضا وجود معاهكات دولي ككم ريثري من نواحى التحكيم  ،وانضمت
أليها ريثري من الكول  ،ومنها اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكا التحكيم
اَلجنبي  ،بل جتاو اَلمر هذه احلكود بوجود قواعك قانوني موووعي
ككم بعض العقود على املستو العاملى  ،رياتفاقية فيينا للبيع الكو ً
وريل ما سبق من مناذج يبشار بانتشاار عوملاة القاانون شاييا فشاييا .
وناا التحكيم فى ذات هو ناا للفصل فاى املنا عاات ً بطرياق ماوا
للناا القضائي التقليك  ،وهيي التحكيم تصكر حكما واجو النفاذ
مثل اَلحكا القضاائي  ،وان رياان صاكوره ياتم عارب
مثل
حجيت
ول
ً
فلسف خمتلف نسبيا عن التقاوى التقليك وفقا َلجراءات اَلصل فيها
انها أبسك  ،وأسر  ،وأريثر استجابة ملقتضيات العقود  ،خاصة التجاري
منها  ،وخاصة عقود التجاره الكولي .

اللجااوء للتحكاايم بالضااروره وجااود منا عا يطرحهااا
ويفا
اطرافهااا علااى هييااة التحكاايم التااي خيتارونهااا  ،او يعهااكون
باختياره ملؤسسة ككيم يثقون فيها  ،تصكر هلام قارارا ملاماا
عنك اللاو .
واجو النفاذ بالقوه اجلربي ً
ولعل من نافلة القول ان ريثريا من املنا عات الا تطارع علاى
هييات التحكيم تتضامن جواناو فنيا كتااج ا خباري فاىن
متخصص  ،يعاون اهليي فى توويح اجلواناو الفنيا  ،وياك
بكلوه فى وج احلق الفىن فيما نشا بني اطارا التحكايم مان
منا عة  .والتحكيم فى هذا الشأن شأن شأن القضاء.
لذلك تأتى نصوص قوانني املرافعات وقوانني التحكايم متساق
فى اجتاه اللجوء َلعماال اخلاربه عناكما تقتضاى ذلاك طبيعا
الناا  ,فقانون التحكيم املصر رقم  27لسنة  1994يانص فاى
املاده  36على ان :

(1

(2

(3

(4

هليية التحكيم تعيني خبري ،او اريثر ،لتقكيم تقرير مكتوب او شافهى
يثبت فى حمضر اجللس  ،بشأن مسائل معين ككدها  ،وترسل ا ريل
من الطرفني صوره من قرارها بتحكيك املهم املسنكه للخبري .
ان على ريل من الطرفني ان يقك ا اخلبري املعلومات املتعلق بالناا ،
وان ميكن من املعاين وفحص ما يطلو من وثاائق او بضاائع او اماوال
اخر متعلق بالناا  .وتفصل هيية التحكيم فى ريل نااا يقاو باني
اخلبري واحك الطرفيني فى هذا الشأن .
وترسل هيية التحكيم صوره من تقرير اخلبري مبجرد ايكاع ا ريل من
الطرفني مع اتاحة الفرص ل َلبكاء راي في  ،ولكل من الطارفني احلاق
فى اَلطال على الوثائق ال استنك اليها اخلبري يف تقريره وفحصها .
وهليية التحكيم بعك تقكيم تقرير اخلبري ان تقرر من تلقااء نفساها  ،او
بناء على طلو احك طريف التحكيم  ،عقك جلسة لسما أقوال اخلبري مع
اتاحة الفرص للطرفني لسماع ومناقشات ِ بشاأن ًمااورد فاى تقرياره ،
ولكل من الطرفني ان يقك فى هذه اجللس خبريا او اريثر مان طرفا ،
َلبكاء الرأ فى املسأل ال تناوهلا تقرير اخلبري الذ عينت اهلييا ،
ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك .

وفى قانون التحكيم فى دول قطر رقم  2لسنة  2017نصت املاده 26
على ان مامل يتفق اَلطرا على خال ذلك جيو هليية التحكيم :
(1
(2

(3

(4

ً
ً
ً
ً
ان تعني خبريا او اريثر  ،ليقك هلا تقريرا مكتوبا او شفهيا  ،بشأن مسائل
معين ككدها اهليي  ،وان ختطر ريل طر بنسخة من قرارها .
ان تطلو من ا طر ان يقك ا اخلبري ا معلومات ذات صل بالناا
و ان تتيح ل اَلطال على ا مستنكات ذات صل باملوواو او فحصاها او
معاينة اَلشياء او اَلموال .
ترسل هيية التحكيم صوره من تقريار اخلباري ا ريال مان اَلطارا ماع
اتاحة الفرص هلم َلبكاء رأيهم في ولكل من اَلطرا احلق يف اَلطال على
املستنكات والوثائق ال فحصها اخلبري واستنك هلا فى تقريره .
جيو للهيي  ،بعك تقكيم تقرير اخلبري ،سواء من تلقاء نفسها او بناء علاى
طلو احك اَلطرا ،عقك جلساة مرافعا لساما اقاوال اخلباري يتااع فيهاا
لالطر فرصة مساع ومناقشت ِ بشأن ما ورد فى تقريره  ،ولكل طار ان
يستعني فى هذه اجللسا بباري او اريثار َلباكاء الارأ فاى املساائل الا
تناوهلا تقرير اخلبري وذلك مامل يتفق اَلطرا على خال ذلك .

ً
ً
اتساقا وتوافقا بني النصيني املصر والقطر ويتمياا
والواوح ان هناك ً
معا بفتح الباب واسعا اما اطال اَلطرا على التقرير  ،واحا ا حاق
الكفا  ،واَلطال بكافة صوره – ثم اَلشااره دائماا ا ان اَلولويا جاوا
اَلتفاق على خال ذلك  ،وهو ما يؤرياك فلسافة التحكايم يف قياما علاى
حرية اَلطرا يف اَلختيار .
ريما يالحظ ان تنايم قوانني التحكيم سالفة الذرير اريثار شافافية واريثار
اح اما حلق املناقش واَلطال واملواجه فى جلسة مرافعا  ،منهاا فاى
تنايم اخلربه فى قوانني اَلثبات  ،مثال املاده  125وما بعكها من قانون
اَلثبات املصر وال مل تعر لصور املواجه ال وردت فاى نصاوص
التحكيم سالفة الذرير وهى اوسع مك منها يف قانون اَلثبات .
قانون التحكيم سالف الذرير هو منهه يستحق التنوي
وَل شك ان منهه ً
َلن فتح الباب واسعا اما اطرا التحكيم للمناقش واَلطال واملناقشا
فى جلس خاص للمرافع وابكاء اَلع اوات  ،من خالل دفا اجلانبني ،
واَلستعان برباء استشاريني  ،علاى النحاو امليسار يف النصاوص ساالفة
الذرير ،وهي توسع اريرب بكثري مما يتبع فى اعمال اخلربه اما القضاء .

وتبكو اهمياة ريال ذلاك فاى ان ريثاريا مان املنا عاات التحكيميا تصاو فاى
منا عات فني معقكه وقك يكون تشكيل اهليي خاليا من املتخصصني يف هاذه
املسائل الفني  .وفى هذه احلال يكون عماد حكم التحكايم قائماا علاى حسام
هذه املسائل مبعرف اخلبري ،او اخلرباء املتخصصاني ،مماا جيعال دور اخلباري يف
مثل هذه احلاَلت غاية فى اَلهمي وغاية فى التأثري على قرار هيي التحكيم .
القضائي فان ًهيية التحكيم  ،يف مثل احلاَلت ساالف
وريما هو مقرر يف اَلحكا
ً
الذرير ً تتخذ من رأ اخلرباء سنكا أساسيا لقضائها  ،وتتخذ من اساباب الفنيا
اسبابا لقضاائها يف الاكعو التحكيميا  ،خاصاة بعاك ان تكاون قاك اساتوفت
مناقشة التقرير واتاحت لالطرا فرص ريامل للمواجه بالكليل الفىن  ،على
النحو التفصيلى فى نصوص قانونى التحكيم القطار واملصار  .ومان نافلاة
القول ان نشري ا ان تباىن رأ اخلباري مقصاور علاى اجلواناو الفنيا الا
احيلت الي  ،أما اجلانو القانونى الذ تتبناه اهليي فهو موريول هلا وحكها
وَل جيو للخبري ان يتعر ل اصال .
مع مالحا ان ريل ذلك مشروط بان يكون اخلبري قك إلتاا الضاوابك الاوارده
فى النصوص سالف الذرير يف قيام  ،او قيامهم اذا تعكدوا  ،باداء مهماتهم ،
مبعىن أَل يشوب عمل  ،او عملهم  ،بطالن يؤد بالتقرير ا مرحلة العك .

ً
ثانيا  -:تفاد اخللك بني التحكيم واعمال اخلربه يف عمومها
و اَلستعان ببري قك َل يكون بالضروره فى اطار التحكايم  ،ذلاك ان
هناك حاَلت يتم اَلستعان ببري فى اطار نااا قضاائي بنااء علاى
شرط فى عقك من العقود .
من ذلك مثال ما قك تنص علي بعض القوانني ،وياذهو اليا ايضاا
فق القانون املكنى ،عنكما ي ك ككيك الاثمن يف عقاك البياع َلهال
اخلربة ،حيث يكون اخلبري هنا حكما يف هذه اجلائي  ،ولكن اَلمار َل
ميثل ككيما باملعىن الفىن الكامل .
وريذلك مثال يف ناص املااده  1592مان القاانون املاكنى الفرنساى ،
وال تنص على ان مثن البيع ميكن ان ي ك ككيكه لشخص ثالاث
أو خلبري ،و فى حالة رفض هذا الشخص او عجاه عن القياا باملهماة
فان البيع َل ينعقك .

واملهم هنا هو ان نذرير ان اخلبري ،يف املثال السابق  ،تقتصر مهمت على
ككيك حمل اَللتاا (الثمن ) وليس حكما للفصل يف ناا َلن الفصل فى
الناا  ،مهمة هيية التحكيم  ،حني تتوافر شروط انعقاد التحكيم .
وبالتا يتعني عك اخللك بني املفهومني .
وحاصل ذلك ان الغري ،اخلبري ،الذ يتحكد يف عقك البيع لتحكيك الثمن،
علاى
مهمتا
تقتصار
التعاويض،
قاكر
لتحكياك
اتفاق
يف
يتحكد
الذ
او
ً
الفىن ،وقك يكون فقاك شخصاا
ككيك ً رقم املبلغ  .وقك يكون خبريا باملعىن
ً
موثوقا ب من الطرفني  .واَلمر هنا ليس ككيما باملعىن الصحيح والفىن
املقصود يف قوانني التحكيم ،سواء ريان هذا الشخص ل خاربه فنيا او مل
يكن ذلك .
و تفسري ذلك  ،بطبيعة احلال  ،ان حكام التحكايم لا حجيتا الكاملا ،
وليس جمرد مهمة تنفيذ بنك من بنود عقك قائم بني الطرفني  .وبالتا ً
فان يف هذه احلال اَلخاريه فاان ذلاك اخلباري املشاار اليا لايس حمكماا
باملعىن الفىن بل هو ،اذا صح التعبري ،جمرد ورييل مش ك عن الطارفني
لتحكيك مثن البيع ريما يف املثال سالف الذرير .

ً
ثالثا  :وروره التميا بني اتفاق التحكيم وشروط اخلربه .
فى بعض احلاَلت العملي قك يكون من الصاعو التميياا باني شارط
اَلستعان ببري وشرط التحكيم .ووروره التفرق تبكو على قكر مان
اَلهمي ً حيث ًَل جيو اخللاك بينهماا بسابان ان ريال منهماا ميثال
مفهوما وتقنية خمتلف عن اآلخر .وريل منهما خيضاع لنااا واحكاا
قانوني ختتلف عن تلك احلال األخر  .ومن أخص اوج اَلختال تلاك
ان اجراءات التحكيم تنتهى بكم واجاو التنفياذ باالقوة اجلربيا ،
حال ان ذلك َليتوافر يف حالة جمارد اَلتفااق علاى اَلساتعان بباري (
لتقكير الثمن ماثال – او لتحكياك قاكر التعاويض املساتحق فاى ذماة
شررية التأمني عنك وقو اخلطر املؤمن من ).
وقك حكث خال باني فقهااء التحكايم ،وايضاا باني احكاا قضاائي يف
فرنسا حول معيار التميياا باني الشارطني ( شارط التحكايم وشارط
اَلستعانة ببري ) وتراوحت املعايري بني عكة اجتاهات .

املعيار اَلول  :وجود منا ع فعلي بني طريف الشرط :
فاذا ُريان الشرط مال ما لناا حقيقاي باني الطارفني
فان يحمل على انا شارط ككايم  .اماا اذا مل يكان
الطرفني فان شرط اَلستعان ببري َل
بني
ناا
هناك
ً
ً
يعك شرطا ككيميا .لذلك فان شرط اَلستعان ببري
للماؤمن لا لاك
املساتحق
التعاويض
حجم
لتقكير
ً
ً
شرري التأمني مثال َليعك شرطا ككيميا َلنا جمارد
شرط يتعلق بتنفيذ وثيقة التأمني فقك .

املعيار الثانى  :اساناد سالطة اَلجباار للطار
احملكد يف الشرط :

الثالاث

اذا تبااني ماان الشاارط اناا خيااول الطاار الثالااث
اصكارقرار ل قوة تنفيذي  ،ا اصكار قارار جاائاي
وك احك الطرفني  .اما اذا اقتصر اَلمر على ان يسنك
للطر الثالث جمرد ككيك قكر التعاويض املساتحق
اخلطر املؤمن من فى العقك  ،فان الشارط
وقو
عنك
ً
ليس ككيميا بل استعان ببري فحسو .

املعيار الثالث  :طبيع املهم املسنكه للطر
فى الشرط ):

الثالث (احملكد

وهو ما يقتضى كليل صياغة الشرط لبيان ماكاه وحاكوده  ،مان
حيث املهما املسانكه هلاذا الطار الثالاث  ،ذلاك انا اذا ريانات
الصياغ قك اسنكت هلذا الطر مهم قانوني يف فحواها الفصل يف
ناا قانونى فان الشرط يعك شرط ككيم  ،اماا اذا ريانات الصاياغ
تنصو على جمرد ابكاء رأ فىن فهاو شارط خاربه  ،ولايس إتفااق
ككيم – وواوح ان استخالص ا من املفهومني دون اَلخر ي تاو
علي نتائه قانوني خمتلف عن املووو اَلخر متاما .
ولكان يالحاظ  ،اتفاقاا ماع التحليال الساابق  ،أن شارط اخلاربه قااك
يتضمن صياغ تؤد ا اعتباره شرط ككيم  .من ذلك ما قضات
ب حمكم استينا بااريس يف 9ماايو  1990مان ان اواافة تعباري
حسم الناا نهائيا " ا مهمة اخلبري تؤول بشرط اخلاربه ا انا
شرط ككيم ".

املعيار الرابع  :تضمني شرط اخلاربه التااماا بااح ا
مبكأ املواجه :

وهو ما يتحقق حال تعيني خبريين مع شرط ان يف حالة اَلختال
بينهما يعني خبري ثالث حلسم هذا اخلال مما قك يفسر على كول
الشرط ا شرط ككيم.
املعيار اخلامس  :اذا تضمن العقك تعيني خبري ،ثم جاء فى بنك أخر
ان الطرفيني اتفقا على ان حيسم الناا عن طريق القضاء  ،فان
الفهم الصحيح هو عك وجود شرط التحكيم .
و يالحظ أن القضاء الفرنسي مييل عنك الشك يف طبيعة الشرط
وهل هو شرط خربة أ شرط ككيم مييل ا جانو تفسريه على
ان شرط ككيم  ،وذلك تغليبا َلرادة اَلطرا وعك تعطيلها بقكر
اَلمكان .

واخريا
فان قضايا التحكيم ال كتاج ا اش اك خرباء متخصصني َل تقع كت حصر خاصة فى
اَلفضل
من هو من العومل  ،و من التطور التقىن اهلائل والسريع  .ورمبا يكون من ً
لذلك ان يتم تشكيل هيية التحكيم على حنو يكون يف التشكيل من هو متخصص فنيا فى
مووو الناا  .وهو ماَل مينع من اَلستعان باَلواف للتشكيل بأهل اخلربه .
ومن قبيل املنا عات ال كتاج خلربه متخصص ،على سبيل املثال َل احلصر ،مايلى:
 -1منا عات البنوك اخلاص بالذات باملعامالت البنكي اَللك وني  .فهذا النو من
ليس هو افضل
واللجوء للقضاء
ً
النااعات يتميا بصائص فني ختصصي بكرج ريبريه ً .
السبل حلل هذه املنا عات  ،والتحكيم هو اَلفضل اختصارا للوقت واختصارا لالجراءات
ومن السهل على هيية التحكيم ان تستعني برباء من البنك املرريا او بغريه من
اَلساتذه املهنيني املتخصصنيَ ،لن هذه املنا عات تقو على ختصص دقيق ويقتضي حلها
دراي فني عالي .
 - 2منا عات الب ول ومشكالت .
 -3منا عات حول أجهاة وجتهياات معكات اَلستشعار عن بعك .
 -4منا عات حول عقود نقل التكنولوجيا .
 -5منا عات ريرب اعمال املقاوَلت  ،سواء العادي او بناا .Bot

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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