
 ألح�ام القانون رقم /
ً
 ٢٠٠٨/ لعام ٤األثر القانو�ي لعدم الرد ع�� ا�خالفة �� القرار التحكي�ي وفقا

 ا��ي املستشار  الق                                                                                         

 أحمد حمادة                                                                                         

 بر�ف دمشق محكمة االستئناف املدنية رئيس                                                                                 

 

ملا �انت األح�ام القضائية ال�ي تصدر �� الن�اعات املعروضة تحكمها قواعد قانونية نص عل��ا املشرع  

 فال اج��اد �� مورد النص وال
ً
املشرع طاملا أن القاعدة القانونية جاءت صر�حة  تز�د ع�� ما أورده  صراحة

 الن�اع. وتن�جم مع طبيعة القانون الذي يحكم 

وحيث أن األح�ام القانونية ال�ي تحكم موضوع الرد ع�� ا�خالفة جاءت وا�حة و صر�حة وواجبة �� 

املادة    ٢٠١٦/ لعام  ١ضوء أح�ام قانون أصول ا�حاكمات املدنية رقم / ل  أصو   / ١٩٩/ حيث نصت 

 مدنية ع�� ما ي�� :

 بأك��ي��ا.تصدر األح�ام بإجماع اآلراء أو  –أ 

 أو الفر�ق الذي يضم  إذا لم تتوفر األك��ية و�شعبت    – ب  
ً
اآلراء ألك�� من رأي�ن فالفر�ق األقل عددا

 ثانية.أحدث القضاة يجب أن ينضم ألحد الرأي�ن الصادر�ن وذلك �عد أخذ اآلراء مرة 

باألك��ية فع�� األقلية أن تدون أسباب مخالف��ا ع�� محضر مستقل عن ��خة    ا�حكم  صدرإذا    -ج  

ا�حكم األصلية (املسودة) وع�� األك��ية أن ترد ع�� أسباب ا�خالفة �� الن�خة املذ�ورة وال ينطق ��ا  

 . باإلجماعو�جب �� جميع األحوال أن ينص ا�حكم ع�� صدوره باألك��ية أو 
 لهذا القانون ما فإن املشرع  و�ناء عليھ

ً
 ي��: أوجب وفقا

 باألك��ية. صدور األح�ام باإلجماع أو  – ١

ا�حكم   –   ٢ ��خة  عن  مستقل  محضر  ع��  مخالف��ا  أسباب  تدون  أن  ا�خالفة  األقلية  ع��  يجب 

 األصلية.

 . يجب ع�� األك��ية أن ترد ع�� أسباب ا�خالفة – ٣

فإن املشرع خصھ بنصوص خاصة ��ذا الصدد نصت    ٢٠٠٨/ لعام  ٤أما فيما يتعلق بالقانون رقم / 

 ي��:/ منھ حيث جاء فيھ ما٤١عل��ا املادة / 

 باإلجماع أو بأك��ية اآلراء و�جب أن يوقع عليھ  .١
ً
ا�حكمون   يصدر حكم التحكيم �عد املداولة مكتو�ا

التوقيع   رأيھ ع�� �حيفة ا�حكم و�ذا رفض  توقيع ا�حكم أن يدون  وع�� ا�حكم ا�خالف عند 

 فيجب أن تذكر أسباب ذلك �� ا�حكم. 



 وفق رأيھ و�كتفي    .٢
ً
إذا لم تكن هناك أك��ية �� اآلراء فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر ا�حكم منفردا

ا�ح ع��   
ً
منفردا بتوقيعھ  ا�حالة  هذه  الرأي  ��   �� ا�خالف�ن  اآلخر�ن  ا�حكم�ن  من  �ل  وع��  كم 

 أن يدون رأيھ كتابة ع�� �حيفة ا�حكم الذي يصدره رئيس هيئة التحكيم و�ذا  
ً
ولبعضهما �عضا

 رفض أحدهما أو كالهما التوقيع فيجب أن تذكر أسباب ذلك �� ا�حكم.

 ألح�ام هذا النص ما و�ناء عليھ فإن املشرع 
ً
 ي��:أوجب وفقا

 أن يصدر حكم التحكيم �عد املداولة    –  ١
ً
أو باإلجماع أو باألك��ية أو برأي رئيس هيئة التحكيم    ،مكتو�ا

 .
ً
 منفردا

 الرأي. يجب أن يوقع ا�حكم ا�خالف أو ا�حكم�ن ا�خالف�ن ع�� ا�حكم وتدو�ن  – ٢

 ا�حكم. ��  �� حالة رفض التوقيع من ا�حكم أو ا�حكم�ن ا�خالف�ن فيجب ذكر أسباب ذلك  – ٣

 ألح�ام القانون رقم / 
ً
 ي��: بصدد ما ذكر ما ٢٠٠٨/ لعام ٤و�ناًء عليھ فإن املشرع أوجب وسندا

 باإلجماع أو بأك��ية اآلراء أو برأي رئيس هيئة التحكيم    –  ١
ً
يصدر حكم التحكيم �عد املداولة مكتو�ا

 .
ً
 منفردا

 الرأي. �ن التوقيع ع�� ا�حكم وتدو�ن يجب أن يوقع ا�حكم ا�خالف أو ا�حكم�ن ا�خالف – ٢

 ا�حكم. �� حالة رفض التوقيع من ا�حكم أو ا�حكم�ن ا�خالف�ن فيجب ذكر أسباب ذلك ��  -٣

خاصة تفرد ��ا تختلف عن األح�ام ال�ي أناطها  بأح�ام    / ٤/ و�ناًء عليھ فإن املشرع أناط القانون رقم  

/ رقم  لعام  ١بالقانون  يتعلق    ٢٠١٦/  فيما  بأك��ي��ا  سواء  أو  اآلراء  باإلجماع  ا�حكم  صدور  بوجوب 

وهذه الوجو�ية   األقلية. وكذلك بوجوب رد األك��ية غ�� مخالفة  ٢٠١٦/ لعام ١بالنسبة للقانون رقم / 

 . ٢٠٠٨لعام   ٤لم �ش��طها �� قانون التحكيم رقم 

ت ال�ي سبق بيا��ا  وحيث أنھ و�� ضوء وضوح النصوص القانونية ال�ي أوردها املشرع بالنسبة ل�حاال 

 من قانون التحكيم وقانون أصول ا�حاكمات املدنية فإن ليس لنا ا�حق  
ً
 والطبيعة ا�ختلفة لكال

ً
آنفا

ا�خاص) بتأو�ل النص ما لم ينص عليھ طاملا أن املشرع عندما ألزم الرد ع�� ا�خالفة نص عليھ    رأي   ��(

 وعندما أجاز بصدور ا�حكم برأي منفرد لرأي هي 
ً
ئة التحكيم نص عليھ صراحة وعندما أوجب  صراحة

 . 
ً
 بيان ذكر أسباب رفض التوقيع ع�� ا�حكم من أحد ا�حكم�ن أو كالهما نص ع�� ذلك صراحة

هو قانون خاص يتضمن العديد من    ٢٠٠٨لعام    ٤وال بد لنا من اإلشارة إ�� أن قانون التحكيم رقم  

 ي��:الذكر ال ا�حصر مااألح�ام ال�ي خصھ ��ا املشرع وم��ا ع�� سبيل 

فيما يتعلق باالختصاص امل�ا�ي بالنسبة    ٢٠١٦لعام    ١يجوز لألطراف مخالفة أح�ام القانون رقم    –  ١

 . )٢٠٠٨لعام  ٤/ من القانون رقم  ٣الفقرة /أ/ من املادة /(  العقار�ة.للدعاوى العينية 



التبليغ برسالة أو إشعار للمرسل إليھ ما لم    –  ٢ أناط املشرع إجراءات التبليغ بأصول خاصة فيتم 

 )٢٠٠٨لعام  ٤من قانون التحكيم رقم  ٤مادة  ( التحكيم.يوجد اتفاق خاص ب�ن طر�� 

إعطاء ا�حق لطر�� التحكيم حر�ة تحديد القانون الذي يجب ع�� هيئة التحكيم تطبيق موضوع   – ٣

 ) ٢٠٠٨لعام  ٤من قانون التحكيم   ٥مادة . (عالن�ا

العدالة   –  ٤ قواعد  مقت�ىى  ع��  الن�اع  تفصل  أن  لها  جاز  بالص�ح  التحكيم  هيئة  تفو�ض  حال   ��

 ) ٢٠٠٨لعام  ٤من القانون رقم   ٤فقرة   ٣٨املادة  ( .واإلنصاف دون التقيد بأح�ام القانون 

من    ٤٢من املادة    ٣فقرة  . (�حكم�ن من �سبيب القرارأجاز القانون لألطراف االتفاق ع�� إعفاء ا  –  ٥

 ) ٢٠٠٨لعام  ٤القانون رقم  

نصت ع�� أن أح�ام التحكيم تصدر م��مة غ�� خاضعة    ٢٠٠٨لعام    ٤من القانون رقم    ٤٩املادة    –  ٦

 بالنقض. ألي طر�ق من طرق الطعن 

 من املادت�ن    أن عدم الرد ع�� ا�خالفة ليس من النظام  التنو�ھ إ��وال بد من  
ً
  ٥٠و  ٤٢العام . وأن كال

 
ً
لم تحدد �� أسبا��ا أن عدم الرد   ٢٠٠٨لعام   ٤لقانون التحكيم رقم املتعلقة باإلكساء والبطالن وفقا

 اإلكساء.ع�� ا�خالفة هو سبب من أسباب البطالن أو حالة من حاالت عدم 

الضوء ع�� �عض ا�جوانب ال�ي �عت�� جدلية �� و�� ا�ختام أرجو من هللا أن أ�ون قد وفقت �� �سليط  

 القانون. الرأي ب�ن رجاالت 

 �� أي حكم صدر ��ذا الصدد فإن اختالف الرأي ال يفسد  
ً
وع�� فرض رأى �عض رجاالت القانون خلال

للود قضية طاملا أن الغايات سامية ومجردة عن املصا�ح و�ن�ي أرى أنھ ال يجوز رد دعوى اإلكساء أو  

 ألح�ام وا�حة جلية ليست محل اج��اد باعتبار أن املشرع أناط التحكيم  إبطال ا
ً
لقرار إال استنادا

 ومنح األطراف مزايا هامة و�عفاءات من التقيد بكث�� من األح�ام القانونية ال�ي 
ً
بإجراءات خاصة جدا

وهللا    لرقابتھ.ال تخالف النظام العام ال سيما وأن مؤسسة التحكيم �� رديف لعمل القضاء وخاضع  

 القصد. من وراء 

 


