
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :محتويات العدد

  2  ص.............................. ...... مقدمة العدد

ً : موضوع العدد     3 ص...........  كيف تصبح محّكما

  6 ص........................... .....قضائية إجتھادات

  8 ص ................................... سؤال وجواب  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  تصدر عن

 مكتب جمعة وغصن
 ونيةنلقااللمحاماة والدراسات 

         Al-Mouhandess س                مهندة اللمج       
  Legal E-Review                                     كترونيةنونية االالقا        

 
 
 
 
 

األولالعدد    
2008كانون األول إصدار   

 



2 
 

  عددمقدمة ال
  

يف قد تكون جملة املهندس أول جملة قانونية إلكترونية متخصصة تعىن 
م دفها املتمثل يف املهندس مجيع املسائل اليت إال أن أمهيتها بنظرنا مرتبط ،

إذ ال مفر . سهولة إيصال العلم القانوين ملا يف ذلك مسامهة يف حتقيق النجاح
تشكل معاً سلسلة  مترابطة قاتيف حلببعضها  العلوم املختلفة اتصالمن 

ومىت علمنا ذلك أدركنا سبب تقدم الدول . للوصول اىل النجاح حمكمة
الغربية اليت حتتل فيها الدوائر االستشارية موقعاً أساسياً يف نشاط املؤسسات 

  .والشركات
دار جملة املهندس اليت تنقسم إىل إمياناً مبا تقدم ذكره نشأت فكرة إص

  :دة أقسامع
فيتناول يف كل عدد : األول هو املتعلق بالدراسات واألحباث القسم •

موضوعاً جديداً يهم املهندسني، سواء جلهة حقوقه أو واجباته أو يف 
. ما يتعلق بالتحكيم عقود الفيديك، وملكية املهندس الفكرية وغريها

وبالطبع سيؤخذ يف االعتبار عند حتديد املواضيع اإلقتراحات اليت 
  .سترسل إلينا

أما القسم الثاين فنستعرض فيه بعض اإلجتهادات القضائية الصادرة  •
  .نيهندساحملاكم واليت فصلت يف نزاعات م قطاع املعن 

بالنسبة للقسم الثالث فسيحتوي على أجوبة إستشارية على األسئلة  •
  .اليت قد تصل إلينا كي تعم الفائدة

شارة االعاً يتضمن إىل تضمني الة قسماً رابمستقبالً عمد وأخرياً سن
  .ذا الشأن اًاىل القوانني واملراسيم الصادرة حديث

  

إن جملة املهندس إذ تصدر ذا العدد األول التجرييب فذلك 
مع احلرص من جانبنا على تطويرها معتمدين على املالحظات 

وإننا نأمل أن حتقق هذه الة غاياا . واملقترحات اليت سترسل إلينا
 .ال العلم ونشر الثقافة القانونيةيف إيص

  المجلة ھيئة

  

  

  :مدير الة
  احملامي خليل غصن

  +961 1 960840 :خليوي
  

  :مدير العالقات العامة
  احملامي عبدالعزيز مجعة

  +961 1 946263: خليوي
  
  
  :ةلمراسلل

للمحاماة  مكتب مجعة وغصن
  والدراسات القانونية

  بريوت، جادة بشارة اخلوري
  ا، الطابق الثاينبناية البن
  +961 1 630001:  هاتف

  +961 1 630050: فاكس

  2098/116.: ب.ص
info@jg-lawfirm.com  

 
 
 
 
 

 :تنبيه

ان مجيع حقوق التأليف والنشر من 
أي نوع كانت حمفوظة عمالً 

 بالقوانني واملعاهدات الدولية
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 ً   كيف تصبح محكما

  احملامي خليل غصن                    

ت عليا في التحكيمدراسام بلود

لعاملني يف هتمام اايزداد يوماً بعد يوم 
قطاع املقاوالت والبناء على مؤسسة التحكيم، 
وهو ما نشهد أثره من خالل إزدياد الدورات 
واملؤمترات اليت تنظمها املراكز والنقابات 
  .واملخصصة للمهندسني حول التحكيم وإجراءاته

  

وإذا كان االهتمام مشتركاً بني مجيع 
ستشار الفئات املهنية العاملة يف قطاع البناء من امل

واملقاول ومصمم اخلرائط واملشرف إال أن 
فمنهم من يرى يف . الغايات ختتلف فيما بينهم

التحكيم باباً للكسب، ومنهم من يرى فيه أمراً 
واقعياً ال مفر منه لوروده يف عقود البناء مما 

ومنهم . يفرض عليه اإلملام بأحكامه محاية حلقوقه
ومتنحه من يرى يف التحكيم فرصة تزيده خربةً 

يف مطلق األحوال، ما يشغل بال . جتماعياًالقباً 
هؤالء مجيعاً هو كيفية احلصول على الفرصة كي 
يعينوا يف دعوى حتكيمية، وإن مل يكن 

وهنا السؤال . كمحكمني فعلى األقل كخرباء
  .كيف الطريق إىل التحكيم

  

اجلزء األكرب من األجوبة األكثر شيوعاً 
ان الطريق اىل ذهب إىل ي بني املهتمني يف التحكيم

اإلنتساب إىل مراكز ذلك هو من خالل 

التحكيم، هلذا السبب نرى الكثري من املهندسني 
حيرصون على تسجيل أمسائهم ضمن الئحة 

واجلزء اآلخر من األجوبة الشائعة . احملكمني لديها
جتماعية ايعترب أن املسألة تتطلب معارف 

 .وعالقات عامة
  

أن ننكر أمهية هذين من جانبنا ال ميكن 
 .العاملني، ولكنهما غري كافيني

  

فمن جهة أوىل، من املفيد جداً االنتساب 
إىل مراكز التحكيم إذ أن ذلك يفسح اال 
لإلطالع بأخبار التحكيم ويتيح فرصة التعرف 
على أصحاب اإلختصاص فيها، كما أن 
االنتساب مينح فوائد تتمثل يف أفضلية املشاركة 

ى حسومات يف رسوم االشتراك يف واحلصول عل
كم من  لكن .الدورات اليت تنظمها هذه املراكز

منتسب إىل مركز حتكيم خاب ظنه ألنه مل يعين 
مرة واحدة حمكماً رغم تسديده للرسوم السنوية 

وهذا السبب . ورسوم املشاركة يف دورات
إما أن املنتسب مل يربهن عن : مرجعه أحد أمرين
، وإما أن مركز التحكيم قائم أهليته االحترافية

ى إعتبارات خاصة ويهدف إىل خدمة أفراد عل
  .معينني وبالتايل إبتعاده عن املعايري املوضوعية



 
 
 

4 
 

وما قيل عن عدم كفاية االنتساب يف 
 مراكز التحكيم مع أمهيتها يقال كذلك عن

العالقات العامة، فهي ضرورية ولكن املرء لن 
ال سيما أن . ه لهخيتار صديقه حمكماً رد حمبت

  .األمر قد يتعلق مبصاحل مادية جسيمة
  

يصبح املهندس حمكماً أو  يف الواقع، كي
على أقل تقدير خبرياً معيناً يف دعوى حتكيمية، ال 

املرحلة األوىل هي مرحلة : بد من مروره مبرحلتني
أما .إكتساب املهارات املطلوبة لصفة احملكم 

  .ق هذه املهارتاملرحلة الثانية فهي مرحلة تسوي
  

، فهي مرحلة بالنسبة للمرحلة األوىل
ويأيت . أساسية يف التكوين العلمي والسلوكي

على رأس الئحة املهارات اليت ينبغي أن يتصف 
ا كل ساعٍ إىل منصب احملكم أن يكون له دراية 
يف القانون ال سيما التحكيم يف حده األدىن ولكن 

ي يف حده بالتأكيد دراية يف اختصاصه اهلندس
  .األقصى

  

إىل جانب ذلك عليه أن يتمتع باحلكمة 
وسعة األفق وسرعة البديهة، وأن حيوز على ثقافة 

ببعض عامة يف خمتلف امليادين وأمهها اإلملام 
  .باللغات ال سيما اللغة اإلنكليزية

  

كذلك على من يأمل أن يعني حمكماً أن 
فن يكون خبرياً بطبائع الناس املختلفة، وأن يتقن 
. التواصل والقدرة على الشرح مع وضوح الكالم

ادراً على ضبط النفس قوأن يكون هادئاً 
  .ومواجهة الضغوط

  

إن مجيع هذه املهارات حتتاج إىل صرب 
ومثابرة، وهي ضرورية ليس فقط لتبوء منصب 
. احملكم ألول مرة وإمنا الستمرار تبوء هذه املهمة

التحكيم  مهام ستعجال الكثريين يف تويلان إذ أ
دون التحضري الذايت يؤدي م إىل إرتكاب 
أخطاء وعدم حسن إدارة النزاع، األمر الذي 

 .نياملهين كمحكم ميضع حداً ملستقبله
  

، هي مرحلة تسويق هذه املرحلة الثانية
كتساب اوال يشترط لبدء هذه املرحلة . املهارات

املهارات بشكل تام إىل درجة االتقان وإمنا باحلد 
يؤدي إىل أن تنشأ لدى املهندس الثقة الذي 

بالذات يف القدرة على تويل املهمة، ألن القاعدة 
اإلدارية تقول أن من ال يثق بنفسه وبقدراته ال 

  .ميكنه أن يطلب من اآلخرين الوثوق به
  

مصطلح يف علم اإلدارة " تسويق"وكلمة 
تعين البحث عن حاجات اآلخرين والسعي إىل 

يل على من يرغب أن يكون وبالتا. تأمينها هلم
حمكماً أن يربهن لآلخرين على قدرته يف حل 

ونشدد على كلمة . بتكار احللولاخالفام و
ومبعىن آخر إعالمهم أنه الرجل  .إبتكار احللول

  .املناسب للمحافظة على مصاحلهم
 

أمهية التسويق فيما لو كان وال تتفاوت 
املخاطب به أصحاب العالقة أنفسهم أم كان 
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كز التحكيم بذاته، كل ما يف األمر أن وسيلة مر
 .التسويق هي اليت ختتلف بني كل من احلالتني

  

ويف مطلق األحوال على من يطمح يف 
أن يركز على حموري جناح  خوض جتربة التحكيم

  :التسويق
  

احملور األول لنجاح التسويق يكون من 
: خالل إهتمام املهندسني بالعناصر الثالثة وهي

  .ارجي، نربة الصوت والعلماملظهر اخل
  

أما احملور الثاين لنجاح التسويق فيتحقق 
من خالل حتديد املستهدفني من التسويق 

القضاة، : والتواصل معهم، على سبيل املثال
ن على مراكز التحكيم، رجال وماحملامون، القي

  .األعمال
  

يتبين من كل ما سبق، أن الدرب إىل 
يل فال بد من حتلي التحكيم يتطلب وقتاً وبالتا

  .بالصرب
  

وحنن إن كنا ذكرنا العوامل املسامهة كي 
كتساب املهارات اضرورة  منيصبح املرء حمكماً 

مث تسويقها غري أنه جيب أن نشري إىل وجود 
   .شروط أخرى ذات طبيعة قانونية وأخرى نظامية

اليت ويقصد بالشروط القانونية تلك 
، مثال احملكمشخص فرض القانون توفرها يف 

من قانون أصول  768على ذلك نص املادة 
احملاكمات املدنية اليت تضمنت إنه ال جيوز أن 

أو حمجوراً عليه أو حمروماً من  يكون احملكم قاصراً
كما . حقوقه املدنية أو مفلساً ما مل يرد له اعتباره

أن يؤمن فرض القانون على احملكم بوصفه قاضياً 
احلياد واإلستقاللية لذلك ال ميكن أن يكون 
املهندس حمكماً يف قضية تربطه بأحد أطرافها 

  .قرابة أو عالقة تبعية إقتصادية أو عداوة
  

أما املتطلبات النظامية فهي تلك الشروط 
اليت تفرضها مراكز التحكيم على الراغبني يف 

 ؛آخراىل وهي ختتلف من مركز  ،االنتساب إليها
منهم من خيضع طاليب االنتساب إىل امتحان ف

جدارة، ومنهم من يفرض عليه االنتقال من فئة 
  .دنيا إىل فئة عليا ومنهم من يكتفي بالتوصيات

  

يف اخلتام، نقول أن ليس هناك منوذجاً 
جيب على اجلميع اإلقتباس  "منوذج احملكم"يسمى 

منه واالقتداء به، إمنا لكل مهندس يرغب يف 
التحكيم أن ينشئ صورة احملكم خوض غمار 

أن تكون له  فرداخلاصة به إذ جيب على كل 
هناك ان طاملا  اليه بصمته اخلاصة وإال فال حاجة

.ههو مطابق ل من
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قضائيةجتھادات إ
 

عند وجود نزاع غري قابل للتجزئة فإن  .1
مبدأ حسن سري العدالة يفرض استبعاد بند 

يف  حمكمة االستئناف املدنية :التحكيم
بريوت، الغرفة الثالثة، قرار تاريخ 

 2007، منشور يف جملة العدل 22/3/2007
  :1236ص 3عدد 

  

حيث وإن كانت عالقة الفرقاء الثالثة حمكومة "
بعقدين مستقلني من حيث األطراف 
واملوضوع والغاية، إال أنه من الثابت أن النزاع 
الناشئ بينهم هو نزاع غري قابل للتجزئة حبيث 

ن الفصل جبزء منه مبعزل عن فصل باقي ال ميك
  ."أجزاء النزاع

  

وحيث ال ميكن الختصاص هيئة حتكيمية "
للنظر يف جزء من النزاع أو إلرادة الفرقاء 
املتجهة إىل مبدأ التحكيم أن تكون حائالً دون 

  ".حسن سري العدالة"إعمال قاعدة 
  

وحيث إن حسن سري العدالة يف القضية "
اط النظر يف النزاع جبميع الراهنة يوجب أن ين

أطرافه وأجزائه إىل جهة واحدة هي القضاء 
العادي صاحب االختصاص احمللي بالرغم من 

  ."خضوع جزء منه جلهة حتكيمية
  

من الشائع يف عقود اإلنشاءات :تعليق الة
إبرام عدة عقود مستقلة تنفيذاً هلذا املشروع 

اد فأتى إجته ،بنداً حتكيمياوقد يتضمن إحداها 
ليبين أنه بالرغم من وجود حمكمة االستئناف 

هكذا بند إال أنه طاملا أن النزاع غري قابل 
للتجزئة، وكان القضاء العديل له الصالحية يف 

حسن سري العدلة مبدأ النظر يف جزء منه، فإن 
  .حيتم أن متتد صالحيته للبت يف مجيع أجزائه

  

  
  

 مسؤولية املقاولني عن مضار اجلوار غري .2
حمكمة التمييز الفرنسية، قرار تاريخ  :املألوفة

 :، منشور يف22/6/2005
Recueil Dalloz.2006, no.1 juris. 
p.40: 
 “le maître de l’ouvrage et les 
constructeurs d’une opération 
de rénovation sont également 
responsables, sur le 
fondement des la théorie des 
troubles anormaux de 
voisinage, lesdits 
constructeurs étant, pendant 
leur présence sur le chantier, 
des voisins occasionnels de la 
victime”. 
 

أوضحت حمكمة التمييز  الفرنسية  :تعليق الة
أن صاحب املشروع واملقاول يف مشروع 
تأهيل وترميم مسؤوالن عن مضار اجلوار غري 
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باعتبار أما يعتربان  تسببان ا،يلوفة اليت املأ
 .اجلريان الظرفيني يذ األعمال مبثابةيف فترة تنف

 
  

إعتبار تقدمي فريق للعقار مقابل تقدمي  .3
الفريق اآلخر لألموال من قبيل شركة 

حمكمة الدرجة األوىل يف جبل  :احملاصة
، 23/5/2001تاريخ  99لبنان، قرار رقم 

  :3و 2عدد  2002عدل الجملة منشور يف 
  

حيث يقتضي أوالً وصف االتفاقية املسماة "
  ".عقد مشروع عقاري مشترك

  

وحيث أن الشركة عقد يتفق مبقتضاه "
شخصان أو أكثر إىل وضع شيء يف االشتراك 
بغية تقاسم األرباح اليت قد تتحقق من خالل 

  ".تنفيذ املوضوع املنوي إنشاؤه
  

ينطبق على  وحيث يتبين أن تعريف الشركة"
  :العقد اجلاري بني الفرقاء بدليل

أن قيمة العقار االشتراك قائمة إذ مل يهدف "
ضوع عقار املدعي وأموال خالفرقاء إىل 

وأعمال املدعى عليهما يف حالة االشتراك 
مبقتضى عقد متبادل عادي وإمنا بغية إنشاء 
مشروع عقاري يصال إىل بيعه من الغري 

واألقسام فيما بينهم  أقساماً أو توزيع احلصص
إنطالقاً من حتديد األقسام واحلصص العائدة 

  ".لكل من الفريقني يف العقد وملحقه 
  

وإن املقدمات قد جرى حتديدها موضوعاً "
ونسباً يف املرحلة األولية فاملدعي قدم عقاره يف 
حني قدم املدعى عليهما األموال الالزمة 

  ".واألعمال الالزمة إلجناز املشروع
  

أن هدف الفرقاء هو توزيع األقسام و"
واحلقوق بينهم وفق التحديد املبين يف العقد 

  ..".وملحقه
  

وحيث بالتايل يتبين توافر كامل عناصر قيام "
  ".شركة بني الفرقاء

  

وحيث جلهة نوع الشركة املذكورة فإنه يتبين "
أن أي شخص اعتباري مل يقم بنتيجة هذا 

 الوجود بدليل أنه العقد يستقل عن الشركة يف
مل يعط امساً معيناً ومل يخصص بذمة مالية 
مستقلة ليصبح خاضعاً لاللتزامات ومتمتعاً 

  ".حلقوق وبالفعل بإسم معني
  

كما أن العقار بقي على إسم املدعي وأعطي "
املدعى عليهما تفويضاً من املدعي إلجناز 

  ".األعمال والتراخيص بالوكالة عن املدعي
  

ايل فإن العقد موضوع الدعوى ال وحيث بالت"
يشكل نظاماً باملعىن الضيق ميكن تسجيله يف 
السجل املخصص للشركات املتمتعة بشخصية 
معنوية إمنا يدل على وجود شركة حماصة يبقى 
كياا منحصراً بني املتعاقدين وغري معدة 

  ".إلطالع الغري عليها
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 سؤال وجواب

خيضع له ما هو النظام القانوين الذي : س
  املهندس؟

  

خيتلف النظام القانوين الذي خيضع له  :ج
املهندس فيما لو كان يرتبط بعالقة تبعية 

ففي . قانونية مع إحدى الشركات أم ال
احلالة األوىل فهو يعترب أجرياً وخيضع بالتايل 
لقانون العمل، أما يف حال عدم وجود 

انونية، أي ال خيضع لسلطة ورقابة قتبعية 
هة أخرى فإنه يعترب مقاوالً وتأديب ج

  .وخيضع لقانون املوجبات والعقود
  

هل يستفيد املهندس من قانون حقوق  :س
  امللكية الفكرية؟

  

إن املهندس الذي يضع خرائطاً وتصاميم  :ج
هندسية له يف األصل عليها احلقوق املادية 
واملعنوية هو يستفيد بشأا من قانون محاية 

، كما يستفيد امللكية األدبية والفنية
املهندس الذي خيترع جهازاً أو يبتكر 

إال أن . برناجماً من قانون براءة االختراع
هذه احلقوق تتأثر يف مداها فيما لو كان 
املهندس يعمل لدى شخص طبيعي أو 
معنوي مبوجب عقد عمل ووضع هذه 
التصاميم تنفيذاً هلذا العقد إذ إن بعض هذه 

  .احلقوق تنتقل إىل رب العمل

هل ميكن للمهندس أن يكون حمكماً؟  :س
  وهل يشترط إملامه بالقانون؟

  

بالطبع فإنه ميكن اختيار املهندس كمحكم  :ج
. يف نزاعٍ يتعلق باإلنشاءات واملقاوالت

كما أنه ميكن أن يعين خبرياً يف إحدى 
أما فيما يتعلق بشرط . الدعاوى التحكيمية

إملامه بالقانون فهو ليس بشرط ولكنه 
طلوب يف حده األدىن، وذلك على غرار م

احملامي الذي يعين كمحكم يف نزاع يتعلق 
بإحدى عقود اإلنشاءات اهلندسية فإنه 
يفترض فيه أن يكون ملماً حبده األدىن ذه 

  .العقود
  

هل هناك مرور زمن على أتعاب  :س
  املهندس؟

  

من قانون املوجبات / 352/نصت املادة  :ج
يسقط مبرور الزمن " :والعقود على مايلي

بعد سنتني حق دعوى مهندسي البناء 
واملساحة وسائر املهندسني واخلرباء من 
أجل اخلطط اليت يرمسوا أو األعمال اليت 

وتبتدئ . جيروا أو املسلّفات اليت يقدموا
املدة من تاريخ تسليم اخلطط أو امتام 
".األعمال أو أداء املسلّفات
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