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Conclusion
The implementation of the arbitration award is considered as the real
moment for the whole arbitration system. The moment of implementation
is like the critical time, the time for debt repayment. The success of the
arbitration or the judiciary is measured by the extent to which its
judgments can be implemented. At this time, the value and impact of the
arbitration process is clearly shown whenever it is taken in the arbitration
process. Arbitration and its procedures until the issuance of the arbitration
award.
The arbitration award is issued by human beings like all judicial acts, so it
is evolving that it will fall into error, whether this error is related to the
procedures on which it was based or to the circumstances on which its
promulgation is not made, or it is related to the judgment itself by mistake
in applying the law to what is proven from the facts or in estimating them
and drawing conclusions from them, The appeal is known as a legal
means that allows the person against whom the judgment was issued to
demand a review of what he has decided against, in order to obtain a new
judgment in his favor, whether by amending the judgment issued against
him or canceling it in whole or in part.
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الخالصة
تنفيذ حكم التحكيم يعد بمنزلة اللحظة الحقيقية بالنسبة لنظام التحكيم كله فلحظة التنفيذ
مثل الوقت الحرج اوقت الوفاء بالدين فنجاح التحكيم او القضاء يقاس بمدى امكانيه
تنفيذ احكامه ففي هذا الوقت يظهر بوضوح قيمة واثر كلما ما تم اتخاذه في عمليه
التحكيم بدآ من االتفاق عليه و اختيار المحكمين ومكان التحكيم واجراءاته حتى
.صدور حكم التحكيم
ان حكم التحكيم يصدر عن البشر كسائر االعمال القضائيه لذا فمن المتطور وقوعه في الخطا

سواء تعلق هذا الخطأ باإلجراءات التي بنى عليها او باألوضاع التي البس صدوره او تعلق
بالحكم ذاته عن طريق الخطأ في تطبيق القانون على ما ثبت من الوقائع او في تقديرها
واستخالص النتائج منها  ,فالطعن يعرف بانه وسيله قانونيه تسمح لمن صدر الحكم ضده بان
يطالب بأعاده النظر فيما قضى به عليه بغيه استصدار حكم جديد في صالحه سواء عن طريق
تعديل الحكم الصادر ضده او الغاءه كليا او جزئيا.
الكلمات المفتاحية :
األثار  ,قانونية  ,حكم  ,التحكيم

المقدمة
ادى بطئ اجراءات التقاضي امام المحاكم الرسمية للدولة بصفه عامه وأمام محاكم مجلس الدولة
بصفه خاصه والذي ال يتفق مع طبيعة المعامالت االقتصادية والتجارية على الصعيدين الداخلي
والدولي الى عزوف المتعاملين في تلك المعامالت عن ولوج ذلك الطريق الذي يكبدهم من
خسارة الوقت والجهد والمال الكثير فكان السبيل البديل لذلك الطريق  ,و نظرا ألهميته الفائقة
التي يتمتع بها نظام التحكيم فقط حظي باهتمام من قبل المجتمع الدولي الذي ابرم العديد من
االتفاقيات الدولية لتقديم الخدمات التحكيمي  ,ويعد التحكيم من اكثر الوسائل مالئمه لحسم
المنازعات التي تثار في هذا الشأن لما يتسم به من سرعة وبساطة االجراءات فضال عن تحرره
من القواعد القانونية اإلجرائية المتبعة امام القضاء والتي ال تتالءم في كثير من االحيان مع
مقتضيات التجارة الدولية .انه يأتي في مقدمه الوسائل التي قدمها الفكر القانوني لحسم المنازعات
التي تثار عن منازعات العقود كافه خاصة في نطاق التجارة الدولية اذ اصبح التحكيم فيها
الوسيلة األساسية والوحيدة لتسويه المنازعات الناشئة عنها.

 :1مفهوم بحكم التحكيم

عرف األستاذ  E. GAILLARDالقرار التحكيمي بأنّه(( :القرار الصادر عن المح ّكم الذي
يفصل بشكل قطعي على نحو كلي أو جزئي في المنازعة المطروحة عليه ,سووواء تعلّوق
هذا القرار بموضوع المنازعة ذاتها أم باالختصاص ,أم بمسألة تتصل باإلجراءات ,أدّت

بالمح ّكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة))(.)1
فوفقا ً للتعريف السابق(( :ال تعتبر القرارات الصادرة عن غرفة التجارة الدوليّة ببوواريس
برفض طلب رد المح ّكم حكما ً تحكيمياً ،يمكن الطعن عليه بالبطالن))(.)2
يعرف حكم التحكيم بأنَّه :أي قرارات تصدر عن هيئة التحكيم وتفصل
وفقا ً لهذا االتجاهّ ,
بشووكل قطعووي فووي المنازعووة المعروضووة عليهووا ,سووواء أكانووت أحكاموا ً كليووة تفصوول فووي
موضوع النزاع ككل أم أحكاما ً جزئية تفصل في ّ
شق منها ,وسواء تعلّقت هذه القوورارات
بموضوع المنازعة ذاتها أم بإجراء وقتي أم باالختصاص أم بمسألة تتعلّوق بوواإلجراءات
أدت بالمح ّكم إلى إنهاء الخصومة.
 :1-1تكوين حكم التحكيم وإصداره

سنبحث موضوعات هذا المحور على عدة نقاط وهي
 : 1-1-1الشروط الشكلية الواجب توافرها في حكم التحكيم

هناك مجموعة من الشروط الشكلية التي اشترط القانون توافرها في حكم التحكيم ,وهي:

• كتابة حكم التحكيم
يتعيّن كتابة حكم التحكيم حتى يكون موجوداً ,فالقانون ال يعرف حكم تحكيم شفوي ,فمثل
هذا الحكم يكون منعوودماً ،فالكتابووة شوورطا ً لوجووود الحكووم ولوويس إلثباتووه( .)3والعلّوة موون
اشتراط وجوب كتابة حكم التحكيم ترجع إلى َّ
أن الكتابة تشووهد بإصوودار الحكووم موون هيئووة
التحكيم التي س ّماها الخصوم بإرادتهم وعلى أثر مراعاة شكل إجرائي معيّن ,فهي ليست
إعالنا ً عن إرادة المح ّكم ,بل هي توثيق لعمل المح ّكم بكافة أركانه وإثبووات كتووابي للعموول
( )1حفيظة السيد الحداد ,الموجز في النظرية العا ّمة في التحكيم التجاري الدولي ,منشورات الحلبي ,بيروت,
2007م ,ص.294
ّ
المحكوم ,دار الثقافووة ,للنشوور والتوزيووع ,عمووان1430 ,هووو2009 -م
( )2إبراهيم رضوان الجغبير ,بطووالن حكووم
ص. 32عن علي ناصر محمد األحبابي القاضي بمحكمة أبو ظبي االبتدائيووة ,الطبعووة األولووى ,دائوورة القضوواء,
2012م ,ص.15
( )3محمد طه سيد أحمد ،ضمانات تنفيذ أحكام التحكوويم فووي منازعووات العقووود اإلداريووة ,دار الجامعووة الجديوودة,
 ,2015ص .173

ذاته .وليس هذا فحسب بل أيضا ً فهي عنصر من عناصر شووكل العموولل لووذلك فإنَّوه وفقوا ً
لرأي الفقه اإلجرائي(.)4
((وأ ّما المشرع العراقي في المادّة  270الفقرة الثانية من قانون المرافعات المدنيّة والذي
نص على وجوب كتابة القرار التحكيمي بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر عن
ّ
المحكمة القضائيّة))(.)5
صت المادّة  5/212من القانون االتحادي اإلماراتي أنَّه يجب أن يكون حكم التحكيم
((ون ّ
مكتوباً))(.)6

• اللغة التي يكتب بها حكم التحكيم
أ ّما بالنسبة للّغة الحكم التحكيمي ,و((فيما أوجب القانون االتحادي اإلموواراتي 1992/11
نص القانون النموذجي في المادّة
ُحرر الحكم كتابة باللغة العربيّةّ ,
في المادّة  6/212أن ي ّ
 31التي اعتمدها المشروع االتحادي اإلماراتي على وجوب صدور حكم التحكوويم كتابووة
َّإال أنّه لم يشترط اللغة العربية للحكم ،لكنّه وضح في المووادّة َّ 2/35أنوه إذا لووم يكوون حكووم
التحكيم صادرا ً بلغ ة الدولة ,وجب على طالب تنفيذه تقديم ترجمة للحكم إلووى لغووة الدولووة
مصدّقة حسب األصول .م ّما يعني َّ
أن حكم التحكيم قد يكون بلغة أجنبية))(.)7
وأما المشرع العراقي لم يشير إلى اللغة التي يكتب بها حكم التحكيم في قانون المرافعات
المدنيّة لسنة 1969م المعدّل(.)8

• البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم
المدنيوة العراقووي لسوونة ,1969
ّ
صت المادّة  270الفقرة الثانية من قووانون المرافعووات
((ن ّ
خاص ,على:
بالبيانات اإللزامية في القرار التحكيمي مشتمالً بوج ٍه
ٍّ

( )4محمد نور شحاته عبد الهادي ,الرقابة على أعمال المحكمين ,مكتبة النهضة العربية1993 ,م ,ص.104
( )5عبوود الحميوود األحوودب ,موسوووعة التحكوويم فووي البلوودان العربيووة ,الجووزء الثوواني ،دار المعووارف1993 ،م, .
ص.641
()6نفس المصدر ,ص.287
( )7عبد الحميد األحدب ,موسوعة التحكيم في البلدان العربية ,مصدر سابق ,ص.289
( )8ينظر :إلى الوقائع العراقية في العدد  ,1766في  1969/8/10واعتبر نافووذ المعقووول بعوود ثالثووة أشووهر موون
تاريخ نشره أي في 1969/11/11م .عن :عبد الحميد األحدب ,مصدر سابق ,ص.614

أ) ملخص االتّفاق التحكيمي
ورة ثانيووة موون المحكمووة
ورة موون المح ّكمووين ,ومو ّ
ورتين ,مو ّ
عقوود التحكوويم يخضووع للتوودقيق مو ّ
القضووائيّة عنوود إعطوواء القوورار التحكيمووي صوويغة التنفيووذل إذ يجووب أن يتض و ّمن القوورار
التحكيمي استعراضا ً التّفاق التحكيم وشروطه.

ب) أقوال الخصوم
يجب أن يتض ّمن القرار سردا ً موجزا ً ألقوال الخصوم من ادعاءات ودفوع ,وما قووام بووه
المح ّكمو ن من تحقيقات ,أو كشف ومعاينة واستماع شهود .وتأكيد المشرع على تضوومين
القرار التحكيمي أقوال الخصم هو تطبيق لقاعدة وجاهية المحاكمة.

ج) أسباب القرار
المشرع العراقي القرار التحكيمي المسبّب خالفا ً للنظام التحكيمي الذي كان سووائدا ً
اختار
ّ
في انجلترا ,والذي كان يقبل القرار التحكيمي غير المسبّب.

د) منطوق القرار
َّ
إن الفقرة الحكمية ,هووي الجووزء الووذي يفصوول فووي موضوووع النووزاع والطلبووات المطروحووة علووى
المح ّكمين.

هـ) مكان وزمان صدوره
المختصوة
يجب أن يتض ّمن الحكم مكان وزمان صدوره ,فالمكان لووه تووأثير علووى الجهووة
ّ
صة أصالً للنظر بالنزاع .والزمان يحدّد ما إذا كان القرار
بإنفاذه والجهة التي كانت مخت ّ
صادرا ً ضمن المهلة التحكيميّة أو خارجهال إذ َّ
إن القرار التحكيمي الصادر خارج المهلة
يكون باطالً.

و) توقيع المحكّمين
إذا لم يتض ّمن القرار التحكيمي توقيع كافة المح ّكمينَّ ,
فإن توقيع أكثريتهم يكفووي ,وتكووون
له نفس آثار القرار الذي يحمل توقيعهم جميعاً ,لكن القرار التحكيمي يجب أن يشير إلووى
فإن العضو المخالف يملك ّ
امتناع مح ّكم عن التوقيع .كذلك َّ
حق تدوين مخالفته في القرار
التحكيمي))(.)9

( )9ينظر :إلى المادّة  270الفقرة 2من قانون المرافقات المدنيّة العراقي لسنة .1969

نص وت ((المووادّة  5/212موون القووانون االتحووادي الموورقم
ورع اإلموواراتي فقوود ّ
وأم وا المشو ّ
ّ
خاص على:
1992/11م أنّه يجب أن يكون الحكم التحكيمي مكتوبا ً وأن يشتمل بوجه
ّ
أ) صورة من اتّفاق التحكيم.
ب) ملخص ألقوال الخصوم ومستنداتهم.
ج) أن يكون مسبباً.
د) متض ّمنا ً الفقرة الحكمية.
هو) تاريخ صدوره.
و) المكان الذي صدر فيه.
ز) توقيع المح ّكمين.
ح) يصدر الحكم باألكثرية))(.)10
 :2-1-1الشروط الموضوعية الواجب توافرها في حكم التحكيم

يتعيّن أن يكون حكم التحكيم صحيحا ً من الناحية الموضوووعيّة متووى صوودر بعوود مداولووة,
وأن يكون مسبّبا ً كقاعدة عا ّمة ما لم يتّفووق طرفووا التحكوويم علووى غيوور ذلووكل لووذلك نتنوواول
هذين الشرطين بشكل مختصر:

• المداولة
((المداولة لغةً :من الفعل (دا َل أو داول) ,فيقال :دال الدهر ،أي :انتقل من حال إلى حال,
ويقال :داول كذا بينهم ،أي :جعله متداوالً تارة لهؤالء وتارة لهؤالء))(.)11
((والمعنى القانوني الصووطالح المداولووة فهووو مشووتق موون المعنووى اللغوووي لووهل إذ يقصوود
توصوالً إلصوودار الحكووم ،بحيووث
بالمداولة في مجال التحكيم :تبادل الرأي بين المح ّكمين
ّ
يأتي ثمرة لتعاونهم))( .)12وتقتضي المداولة تعدّد المح ّكمين بطبيعة الحال(.)13
( )10ينظر :المادّة  5/212من القانون االتحادي اإلماراتي 1992/11م عن عبد الحميد األحدب ,مصدر سابق,
ص.287
( )11المعجووم الوووجيز ,موون إصوودارات مجمووع اللغووة العربيووة ,الطبعووة األولووى1400 ,هووو 1980-م ,بوواب دال,
ص.239
( )12عزمي عبد الفتاح عطية ,قانون التحكيم الكويتي الطبعة األولى ,مطبوعات جامعة الكويت1990 ,م ,ص.299
( )13أحمد أبو الوفا ,التحكيم االختياري واإلجباري ,منشووأة المعووارف ,اإلسووكندرية ,1988 ,ص ,253وينظوور
عيد القصاص ,حكم التحكوويم دراسووة تحليليووة فووي قووانون التحكوويم المصووري والمقووارن ,دار النهضووة العربيووة,

ومقتضى ذلك ولزومه ,وجوب صدور حكم التحكيم باشتراك جميع أعضاء هيئة التحكيم
الذين سمعوا المرافعة بأشخاصهم(.)14
وتجري المداولة سرية كما هو الشأن بالنسبة لقضاء الدولة ,ويقصوود بالسوورية هنووا :عوودم
الكشف عن المناقشات واآلراء التي طرحت أثناء المداولة للخصوم أو غيرهم.
تنتهي المداولة بعد أن يتشاور أعضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع ومالبساته ويووتم
ورع
تجميع األصوات وأخذ اآلراء ,ث ُ َّم يصدر الحكم بأغلبية اآلراء حيووث ال يتطلّوب المشو ّ
إجماع أعضاء هيئة التحكيم على رأي واحد(.)15
صت عليه المادّة  1/270من قانون المرافعات المدنيّة العراقي لسنة 1969م يتّخذ
((وهذا ما ن ّ
قرار المح ّكمين باألكثريووة بعوود المووذاكرة السوورية ,سووواء كووان التحكوويم بالصوولح أو بالقووانون.
واألكثرية مع العدد الوتر الذي هو إلزاميّ ,
ورع العراقووي للطبيعووة القضووائيّة
تؤكود تبنووي المشو ّ
للتحكيم))(.)16
صت المادّة  257من قانون المرافعات المدنيّة العراقي (( :عند تعوودد المح ّكمووين
وكذلك ن ّ
يجب أن يكون عددهم وتراً))(.)17
صت المادّة  2/206من القانون االتحادي اإلماراتي أنَّه إذا تعودّد المح ّكمووون وجووب
((ون ّ
صت المادّة  5/212موون القووانون
في جميع األحوال أن يكون عددهم وترا ً( .)18وكذلك ن ّ
اإلماراتي أن يصدر الحكم باألكثرية))(.)19

• تسبيب حكم التحكيم
وخاصوية
عاموة عنصووراً أساسوويا ً موون عناصوور الوظيفووة القضووائيّة,
ّ
يعتبر تسبيب األحكام بصووفة ّ
أساسية من خصائص العمل القضائي ,وحيث إنّنا انتهينا سلفا ً إلى ّ
أن حكم التحكوويم يتمت ّوع

2004-2003م ,ص.97
( )14أحمد أبو الوفا ,التحكيم االختياري واإلجباري ,مصدر سابق ,ص.253
( )15محمد طه سيد أحمد ,مصدر سابق ,ص.187-185
( )16ينظر 270 :الفقرة األولى من قانون المرافعات المدنيّة العراقي لسنة 1969م .عن عبد الحميد األحوودب,
موسوعة التحكيم في البلدان العربية ص.640
( )17ينظر 257 :الفقرة األولى من قانون المرافعات المدنيّة العراقي لسنة 1969م.
( )18ينظر :المادّة  2/206من القانون االتحادي اإلماراتي رقم  ،11لسنة 1995م.
( )19ينظر :المادّة  5/212من القانون االتحادي اإلماراتي رقم  ،11لسنة 1995م.

بالطبيعة القضائيّة فور صدوره ,األمر الذي يستتبع أن يكون حكووم التحكوويم مسووببا ً(َّ ،)20إال
أن بعض نظم التحكيم اختلفت بشأن هذا الشرط ولكل سنده ((حيث كان الختالف تشووريعات
التحكيم الدوليّة تجاه هذه المسألة صداه على تشريعات التحكيم الوطنية .حيث أوجبووت اتّفاقيووة
جنيف لعام 1961م أن يكون حكم التحكيم مسببا ً َّإال إذا اتّفق أطراف التحكيم علووى غيوور ذلووك أو
كان القانون الواجووب التطبيووق علووى إجووراءات التحكوويم ال ّ
يتطلوب تسووبيب ذلووك الحكووم وهووذا مووا
سارت عليه قواعد اليونسترال لعام 1976م والقانون النموووذجي للجنووة القووانون التجوواري الوودولي
ألمم المتحدة م .2/23
وفي هذا االتجاه نجد موقف اتّفاقية واشنطن لعووام1965تشوودد علووى هووذه المسووألة ,حيووث
ّ
ورر
تنص م  3/48على أن يجووب أن يتنوواول الحكووم كوول مسووألة عرضووت
ّ
المحكوم وأن يقو ّ
المبررات التي على أساسووها صوودر الحكووم ,فضوالً عوون ّ
وص المووادّة (1/52هووو) موون
أن نو ّ
االتّفاقية ذاتها أنّه :يجوز لطرفي التحكيم طلب إلغاء الحكم فووي حووال فشوول المحكمووة فووي
ذكر األسباب التي بنى عليها ,وهذا ما اتبعته قواعد غرفة التجارة الدوليّة ببوواريس علووى
نووص المووادّة ( )2/25علووى َّأنووه يجووب أن يكووون حكووم التحكوويم
الوونهج ذاتووه بمقتضووى
ّ
مسبباً))(.)21
المشرع العراقي في المادّة  270الفقوورة الثانيووة موون قووانون المرافعووات
((وهذا ما أخذ به
ّ
والمشرع اإلماراتي فووي المووادّة  5/212موون القووانون االتحووادي الموورقّم
المدنيّة العراقي,
ّ
1992/11م))(.)22
 :3-1-1إصدار حكم التحكيم

يصدر حكم التحكيم بكتابته وتوقيعه من المح ّكمين جميعا ً أو من أغلبيتهم ,ث ُو َّم يووتم إيداعووه
بعد ذلك في قلم كتاب المحكمة ،وبذلك تكون إجراءات إصدار الحكم قد انتهووت .لكوون مووا
هي المدّة التي يجب أن يصدر خاللها حكم التحكيم؟

( )20محمد طه سيد أحمد ,مصدر سابق ,ص.188
)21(ALAN '' R'' MARTIN " H" , MURRAY " S" DROIT ET L ARBITRAGE COMMERCIAL
INTER NATIONAL" L. G. D. J. , PARIS , 1994, 2ed PP, 316 ET SUI
عن محمد طه سيد أحمد ,مصدر سابق ,ص189-188
( )22ينظر :إلى المادّة  /270الفقرة الثانية من قانون المرافعات المدنيّة العراقووي ,والمووادّة  5/212موون القووانون
االتحادي اإلماراتي المرقم 1992/11م.

يمكن حصرها فيما يلي:

• المدّة االتّفاقية إلصدار حكم التحكيم
األصل في تشريعات التحكيم َّ
أن أطراف التحكيم فووي العقوود اإلداري هووم الووذين يحودّدون
المدّة التي يجب أن يصدر خاللها حكم التحكيم ,إما مباشوور ٍة وإمووا بطريقووة غيوور مباشوورة
باإلحالة إلووى قووانون معويّن يحودّد مودّة التحكوويم بطريقووة معيّنووة أو لقواعوود إحوودى مراكووز
التحكيم ،وهذا يمثّل الباعث الحقيقي في تفضيل األطووراف إلووى اللجوووء لطريووق التحكوويم
بالحريّة الكاملة في تحديد الميعوواد الووذي
والعزوف عن قضاء الدولةل إذ يتمتّع األطراف
ّ
صة(.)23
يرونه مالئما ً لحسم النزاع ولمصالحهم الخا ّ

• المدّة القانونيّة لإلصدار حكم التحكيم
وتقضي المادّة  210من القانون اإلماراتي بأنّه:
ّ
المحكوم أن
(( .1إذا لم يشترط الخصوم في االتّفاق على التحكيم أجوالً للحكووم كووان علووى
يحكم خالل ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم األولىَّ ،
وإال جاز لمن شاء من الخصوووم
رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعا ً من قبل.
 .2وللخصوم االتّفاق صراحة أو ضمنا ً علووى موود الميعوواد المحوودد اتّفاقوا ً أو قانونوا ً ولهووم
ّ
المحكوم أو أحوود
تفويض المح ّكم في مدّة إلى أجل معيّن ،ويجوز للمحكمة بناء على طلب
الخصوم مد األجل المحدّد بالفقرة السابقة للمدّة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع.
ّ
المحكوم ويسووتأنف سوويره موون
 .3ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمووام
تاريخ علم المح ّكم بزوال سبب الوقف أو االنقطاع ,وإذا كان الباقي من الميعاد أقوول موون
شهر امتد إلى شهر)).
أ ّما المادّة  262من القانون العراقي بأنّه:
(( .1إذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتّفق الخصوم على تمديد المدّة.
 .2إذا لم تشترط مدّة لصدور قرار المح ّكمين وجب عليهم إصداره خالل ستة أشهر موون
تاريخ قبولهم للتحكيم.
 . 3في حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المح ّكم أو تقديم طلب برده يمتوود الميعوواد المحوودد

( )23محمد طه سيد أحمد ,مصدر سابق ,ص.201-198

إلصدار قرار التحكيم إلى المدّة التي يزول فيها هذا المانع))(.)24
 -2تنفيذ حكم التحكيم

سنبحث موضوعات هذا المحور على عدة نقاط وهي :
 :1-2إجراءات استصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم

وتقسم هذه االجراءات الى :
 :1-1-2التقدّم بطلب التنفيذ

اعترفت تشريعات كثير من الدول ألحكام المح ّكمووين بحجيووة األموور المقضووي بووه ،حيووث
بمجرد الصدور بمعنى :أن الحكم الصادر يجوز قوووة األموور المقضووي
تكون واجبة النفاذ
ّ
كما ّ
ورد الصوودور ،ويعوود َّأنوه صوودر موون يوووم
أن حكم التحكيم يكتسب القوة التنفيذيووة بمجو ّ
كتابته والتوقيع عليه وتسري كل آثاره ويعترف بحجيته اعتبارا ً من هذا التاريخ(.)25
((ولكن ليس معنى أن أحكام المح ّكمين تحوز قوة األمر المقضي ّ
أن من صوودر لصووالحه
الحكم يقوم بالتنفيذ جبراً ،بل يجب لتنفيذ الحكم الحصول على الصيغة التنفيذية ,والسووبب
في ذلك أن حكم التحكيم بالرغم من طبيعته القضائيّة ّ
لكن أصل التحكيم هو العقوود ،وهووذا
غير قائم بالنسبة للقضاء الذي يجب عليه أن يمارس دورا ً في مراقبة حكم التحكيم وهووي
نوع من المراقبة الشكلية ال تمتد إلى مضمون الحكم))(.)26
فمجرد صدور حكم التحكيم ,أو صدور الحكم من المحكمة المختصة بالنظر فووي الطعوون
ّ
ّ
الحق فووي طلووب تنفيووذه ويكووون ذلووك عوون
بتأييد حكم التحكيم ,يعطي لمن صدر له الحكم
طريق وضع الصيغة التنفيذية عليه من جانب السوولطات المختصووة فووي الدولووة التووي يووتم
فيها التنفيذ ،وهو ما يعرف بو (األموور بالتنفيووذ)( .)27وتتطلووب معظووم القوووانين ضوورورة
االلتجاء إلى القضاء الوطني لتنفيذ الحكم وإلضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم ،ويكووون
()24ينظر :حمزة أحمد الحداد ،التحكيم في القوانين العربية ،الجزء األول ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعووة
األولى , 2007 ،ص .370-369

( )25محمود مصطفى يونس ,المرجع في أصول التحكيم ,دار النهضة العربية2009 ,م ,ص.606
( )26أحمد رشاد محمود ,البنيان الفني لحكم التحكيم ,مجلة مصر المعاصرة ,إبريل 2010م العدد  ,498ص.357
( )27رائد أحمد علي أحمد ,موسوعة التحكوويم فووي عقووود االسووتثمارات البتروليووة ,الجووزء الثالووث,مركز الدراسووات العربيووة ,
2018م ,ص.386

ذلك عن طريق إجراءات محدّدة يحدّدها قانون التحكيم أو قانون المرافعات(.)28
المدنيوة العراقووي فو ّ
وإن حكووم التحكوويم ال
ّ
((واستنادا ً للمادة ( )1/272من قانون المرافعات
ينفذ لدى دوائر التنفيذ ،سواء كان تعيينهم قضا ًء أو اتّفاقا ً مووا لووم تصووادق عليووه المحكمووة
المذكورة بنا ًء على طلب أحد طرفي الخصومة(.)29
وفقا ً للقانون االتحادي اإلماراتي 1992/11مَّ ,
أن الحكم التحكيمي الذي يووتم عوون طريووق
المحكمة أمامه خمسة عشر يوما ً إليداعه ،وخمسة عشر يوموا ً لتعقوود المحكمووة المختصووة
أصالً بنظر النزاع إلعطائه صيغة التنفيووذ ،أي :مووا مجموعووه ثالثووين يوموا ً كحوود أقصووى
إلعطائه صيغة التنفيذ .أما الحكم التحكيمي الذي يتم خووارج المحكمووة فهووو غيوور خاضووع
لمهلة محددة لعرضووه علووى المحكمووة المختصوة ،بوول يمكوون للطوورف الصووادر لمصوولحته
ون ذلووك يجعوول الوضووع معقوودا ً للغايووةل إذ ّ
عرضووه فووي أي وقووت يشوواء ,ولكو ّ
أن المحكمووة
القضائيّة تملك إعادة الحكم للمح ّكمين لتعديله ,فموواذا إذا عوورح الحكووم التحكيمووي عليهووا
إلعطائووه صوويغة التنفيووذ بعوود ثالثووة سوونوات مووثالً وصووار موون المتع وذّر إذا لووم يكوون موون
المستحيل جمع المح ّكمين))(.)30
 : 2-1-2ميعاد تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم

يشترط لقبول تنفيذ حكم التحكيم انقضاء ميعوواد رفووع دعوووى بطووالن حكووم التحكوويم(.)31
المدنيوة
ّ
وهذا ما أشووار إليووه القووانون العراقووي فووي ((المووادّة  273موون قووانون المرافعووات
العراقي ,فإذا وجدت المحكمة المختصة ّ
أن ال وجه إلبطال الحكم تقوم بالتصووديق عليووه,
َّ
وإال تقوم بإبطاله .وقرارها في كال الحووالتين يخضووع للطعوون اسووتئنافا ً كمووا يخضووع حكووم
االستئناف للتمييز وفق القواعد العا ّمة ،ومتى صدر القرار القضائي بالتصديق على حكم
التحكوويم وأصووبح قطعي وا ً ينفووذ القوورار ,وموون خاللووه الحكووم التحكيمووي ,كسووائر القوورارات
القضائيّة))(.)32

( )28خالد محمد القاضي ,موسوعة التحكيم ,الطبعة األولى دار الشروق ،القاهرة2002 ،م  ,ص.474
المدنيوة العراقووي لسوونة 1969م المعودّل .عوون حمووزة الحووداد,
ّ
()29ينظر ,المادّة ( )1/272من قانون المرافعات
مصدر سابق ,ص.468
( )30عبد الحميد األحدب ,موسوعة التحكيم في البلدان العربية مصدر سابق ,ص.304-303
( )31محمد طه سيد أحمد ,مصدر سابق ,ص.373
( )32حمزة أحمد ,حداد ,مصدر سابق ,ص.468

وقد أوجبووت ((المووادّة  4/212موون القووانون االتحووادي اإلموواراتي 1992/11م ّ
أن تطبيووق
صة بالنفاذ المعجّل علووى أحكووام المح ّكمووين ،وبالتووالي فو َّ
وإن الحكووم التحكيمووي
القواعد الخا ّ
القابل لالستئناف يبقى صالحا ً للسير على طريق إجراءات التنفيذ من اإليداع إلى التبليو
إلى جلسة التصديق بالرغم من عدم مرور مهلة استئنافه)).
وفرضت ((المادّة  4/212من القانون االتحادي اإلماراتي 1992/11م أن يصدر الحكووم
التحكيمي في دولة اإلمارات فإذا صدر خارجها اتبعت في شأنه القواعد المقررة ألحكووام
المح ّكمين الصادرة في بلد أجنبي ,فالحكم التحكيمي الصادر فووي دولووة اإلمووارات يحتوواج
المقررة في المادّة .)33())1/215
لصيغة التنفيذ في جلسة وجاهية وفقا ً للشروط
ّ
 :3-1-2رفع دعوى البطالن وأثرها على تنفيذ حكم التحكيم

((اختلف الفقه في أثر دعوى البطالن على تنفيذ حكم التحكيم ,فقد ظهر اتجاه فقهي يرى
أن دعوى بطالن حكووم ال يترت ّوب عليهووا وقووف تنفيووذ حكووم التحكوويمل إذ ّ
إن هووذه الوودعوى
طريق غير عادي لبطالنه ،وليست طريقا ً عاديا ً للووتظلّم موون الحكووم ،وموون ثو َّم ال يترتووب
على رفعها وقف تنفيذ الحكم))( . )34في حين ذهب اتجاه آخر وهو الغالب إلووى أن رفووع
دعوى بطالن حكم التحكيم يترتب عليه وقف تنفيذ الحكمل َّ
ألن المقصود موون رفعهووا هووو
ورع
إنكار أي سلطة للمح ّكم فيما فصل فيه ،وعلى هذا االتجاه سارت أحكام كل موون المشو ّ
صت المدّة  57تحكيم من القانون المصري ((ال يترتب رفع
الفرنسي والمصري ،حيث ن ّ
دعوى البطالن وقف تنفيذ حكم الت حكيم ,ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقووف التنفيووذ
إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا ً على أسووباب جديووة ،وعلووى
المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خووالل سووتين يوموا ً موون توواريخ أول جلسووة محودّدة
لنظره ,وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي ،وعليها إذا
أمرت بوقف التنفيذ ,الفصل في دعوى البطالن خالل ستة أشهر من تاريخ صوودور هووذا
األمر))(.)35
( )33ينظوور المووادّة  4/212والمووادّة  1/215موون القووانون االتحووادي اإلموواراتي 1992/11م .عوون عبوود الحميوود
األحدب ,موسوعة التحكيم في البلدان العربية ,مصدر سابق ,ص.306-305
الدوليوة ,بوودون دار ناشوور،
ّ
( )34أحمد السيد الصاوي ,التحكيم طبقا ً للقووانون  27لسوونة  1994وأنظمووة التحكوويم
2002م  ,ص.,241
( )35رائد أحموود علووي أحموود ،موسوووعة التتحكوويم فووي االسووتثمارات البتروليووة ،الجووزء الثالووث ،مصوودر سووابق,

وص فووي قووانون التحكوويم رقووم  48لسوونة  2011فووي المووادّة
ورع الفرنسووي فقوود نو ّ
أم وا المشو ّ
ّ
 1/1526على ّ
أن ((الطعن بالبطالن في حكم التحكيم الدولي أو الطعوون باالسووتئناف فووي
األمر الصادر بإعطائه الصيغة التنفيذية ليس لها واقف على تنفيذ الحكووم))( .)36ويعنووي
هذا :أن قانون التحكيم الفرنسي الجديد قد أخذ بقاعدة النفاذ المعجل ألحكووام التحكوويم وقوود
استحسن جانب من الفقه هذه القاعدة التي من شأنها أن تسهم في إحباط الطعون التي تتم
بسوء نية ،ويكون الغرح الحقيقي منهووا هووو تووأخير تنفيووذ حكووم التحكوويم لووبعض الوقووت
والحصول على بعض المكاسب(.)37
ورع العراقووي فقوود أشووار فووي ((المووادّة ( 1/272و )273فووي قووانون المرافقووات
وأ ّما المشو ّ
المدنيّة ,فإذا وجدت المحكمة المختصة أن ال وجه إلبطووال الحكووم تقوووم بالتصووديق عليووه
َّ
وإال تقوووم بإبطالووه .وقرارهووا فووي الحووالتين يخضووع للطعوون اسووتئنافا ً كمووا يخضووع حكووم
االستئناف للتمييز وفق القواعد العا ّمة ,ومتى ما صدر القرار القضووائي بالتصووديق علووى
حكم التحكيم وأصبح قطعيا ً ينفذ القرار وموون خاللووه الحكووم التحكيمووي كسووائر القوورارات
القضائيّة))(.)38
وأ ّما المشرع اإلماراتي ,و((أثناء جلسة المرافعووة علووى تصووديق الحكووم يجوووز للمحكوووم
عليه أن يطلب إبطاله ,وبالتالي رفض التنفيذ استنادا ً ألحوود أسووباب الووبطالن المنصوووص
عليها في المادّة ( )216من القانون االتحادي المرقم  ,1992/11ويكووون حكووم المحكمووة
بالمصادقة على حكم التحكيم أو بطالنووه خاضووعا ً للطعوون بووه بطوورق الطعوون العاديووة موون
استئناف ونقض (تمييز) حسب اإلجراءات ووفقا ً للموودد المنصوووص عليهووا فووي القواعوود
العا ّمة))(.)39

ص.397-396
()36حيث تنصّ المادّة /1526على:
le recours en annul ation for me contre la sentence et l,appel de l'ordonnance ayant
accorde l'axeq uatur ne sont pas suspens ifs.
عن رائد أحمد علي أحمد ,موسوعة التحكيم في االستثمارات البترولية ج ,3مصدر سابق ,ص.399
( )37أسامة أبو الحسن مجاهد ,قانون التحكيم الفرنسي الجديد ,دار النهضة العربية ,القاهرة2012 ,م  ,ص.192
( )38حمزة أحمد حداد , ,ص.469-468
( )39نفس المصدر السابق ,ص.461

 :4-1-2المستندات الواجب إرفاقها بطلب تنفيذ حكم التحكيم

حسب القانون العراقي ((فإنَّه يجب على المح ّكمين بعد إصدار الحكم ,إعطاء صورة منه
لكل الطرفين ,وتسليم الحكم مع أصل اتّفاق التحكيم إلى المحكمة المختصة بنظر النووزاع
خالل ثالثة أيام التالية لصدورهل وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة ,وهو ما تقضي
به المادّة ( )271من القانون))(.)40
((ينص على وجوب إيووداع أصوول الحكووم وأصوول اتّفوواق التحكوويم مووع
وأ ّما القانون اإلماراتي
ّ
المحاضر والمستندات ,لدى قلم كتّاب المحكمة المختصووة أصو ً
ال بنظوور النووزاع .وموون حيووث
إيداع أصل كل من الحكم واتّفاق التحكيم ,يشبه القانون اإلماراتي القانون القطري ,ووجوووب
اإليداع لدى محكمة االستئناف إذا كانت القضية أص ً
ال منظورة من قبوول هووذه المحكمووة ,وتووم
االتّفاق على التحكيم أثناء ذلك ,وأن محكمة االستئناف في هذه الحالة ,تكووون هووي المختصووة
بنظر تصديق على الحكم أو إبطاله ,وهذا اإليووداع يجووب أن يووتم خووالل الخمسووة عشوور يوموا ً
التالية لصدور الحكم))(.)41
يتوجوه إلووى المحكمووة
بناء على ذلك على الطرف الذي يرغب في تنفيذ حكم التحكوويم أن
ّ
المختصة ,ويجب أن يكون مع طالب التنفيذ أصل حكم التحكوويم أو صووورة مو ّقعووه منووه،
وذلك حتى يتسنى للقاضي التأكد من الحكم غير مخالف للنظام العام ,ويجب أن يكون مع
الطالووب صووورة موون اتّفوواق التحكوويم أي صووورة موون شوورط التحكوويم الوووارد فووي عقووود
االستثمارات البتروليةل وذلك لتتأكد المحكمووة موون وجووود اتّفوواق التحكوويم ,حيووث تقتصوور
سلطة المحكمة على التأ ّكد من توافر الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبووة فووي اتّفوواق
التحكيم ,وإذا كان الحكم صادرا ً باللغة األجنبية ّ
فإن علووى الطالووب أن يرفووق بهووذا الحكووم
ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية من مركز تحكيم معتمد يقدّم خدمات

الترجمة()42

 -3الطعن ببطالن أحكام التحكيم في منازعات العقود النفطية

وينقسم هذا المحور الى عدة اقسام وهي :

( )40ينظر المادّة  271من قانون المرافعات المدنيّة العراقي لسوونة 1969م المعودّل .عوون حمووزة أحموود الحووداد,
مصدر سابق ,ص.468
( )41حمزة أحمد حداد ,مصدر سابق ,ص.460
( )42رائد أحمد علي أحمد ,موسوعة التحكيم في عقود االستثمارات البترولية ,ج ,3مصدر سابق ,ص. 389-388

 :1-3طرق الطعن في حكم التحكيم

وهي عديد يمكن اجمالها بما يلي :
 :1-1-3الطعن باالستئناف

المشرع الفرنسي الطعن على حكووم التحكوويم الوووطني بطريووق االسووتئناف بهوودف
((أجاز
ّ
نصوت
إصالح ما شاب الحكم من خطأ في تقدير الوقائع أو في استخالص النتائج ,حيث ّ
المدنيوة الفرنسووي لعووام 1980م علووى أن ا الحكووم
ّ
المووادّة  1482موون قووانون اإلجووراءات
التحكيمي يقبل االستئناف ,ما لم يكن األطراف قوود تنووازلوا عوون هووذا الطريووق فووي اتّفوواق
التحكيم ,وال يقبل االستئناف حكم التحكوويم الطليووق مووا لووم يتّفووق الخصوووم صووراحةً علووى
االحتفاظ بطريق االستئناف في اتّفاق التحكيم))(.)43
ورع البحرينووي بموجووب المووادّة ( )242موون القووانون البحرينووي بمووا يلووي:
وقد أجوواز المشو ّ
المقررة الستئناف األحكووام الصووادرة موون
((يجوز استئناف حكم المح ّكمين طبقا ً للقواعد
ّ
والمشرع القطري وفووق
المشرع السوري وفق المادّة (,)532
المحاكم ))...وكذلك أجاز
ّ
ّ
والمشرع اللبناني وفق المادّة ( ,)799أمووا المشوورع العراقووي واإلموواراتي
المادّة (,)205
ّ
نصوت المووادّة ( )1/217موون القووانون اإلموواراتي
فقد منعوا استئناف حكم التحكيم ,حيووث ّ
على َّ
أن ((أحكام المح ّكمين ال تقبل الطعن فيها بووأي طريقووة موون طوورق الطعوون)) .ويقصوود
صة االستئنافَّ ،إال َّ
المشرع اإلموواراتي
أن
المشرع اإلماراتي بذلك طرق الطعن العادية ,وخا ّ
ّ
صة للطعن بحكم التحكيم ,وهي الطعن بطريق الووبطالن( .)44والقووانون
أوجد طريقا ً آخر خا ّ
العراقي ال يعرف استئناف القرار التحكيمي ولكن يجوز اسووتئناف القوورار الصووادر موون قبوول
صة فيما يتع ّلق بطلب الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي حسووب المووادّة ()275
المحكمة المخت ّ
من قانون المرافعات( .)45ويمكن إبطال حكم التحكيم إذا تو ّفرت أحدى الحاالت المنصوص
عليها في المادّة ( )273من قانون المرافعات المدنيّة العراقي(.)46
 :2-1-3إعادة المحاكمة

إعادة المحاكمة (أو التماس إعادة النظر) ,تفترح َّ
أن حكم التحكيم أصبح قطعيا ً أو حوواز
( )43محمد طه سيد أحمد ،مصدر سابق ،ص.233
( )44حمزة أحمد حداد ،مصدر سابق ،ص.402-399
( )45عبد الحميد األحدب ،موسوعة التحكيم في البلدان العربية ،مصدر سابق ،ص.646
( )46حمزة أحمد حداد ،مصدر سابق ،ص.402

قوة القضية المقضية .ونرى هنا التفرقة بين فرضين:
الفرض األول(( :أن يكون حكم التحكيم ذاته أصبح قطعياً ,أي لم يتم استئنافه خالل المدّة
المحدّدة لذلك ,أو كان غير قابل لالستئناف ألي سبب من األسباب التي سبق ذكرها .فإذا
لم يتم استئنافه على هذا النحو ,يصبح قطعيا ً وقابالً للتنفيذ .وحينئ ٍذ فقط ,يمكن القووولَّ :
إن
الحكم قابل للطعن بطريق إعادة المحاكمة.
أ ّما الفرض الثاني :إذا كان الحكم ال زال قابالً لالستئناف ,فال يجوز للمحكوم عليه طلب
إعادة المحاكمةل ألنَّه لم يصبح قطعيا ً بعد ,إنَّما اللجوء لالستئناف لألسباب التي يقوودرها,
ومن ضمنها أحد أسباب إعادة المحاكمة المنصوص عليها في القانون.
ويطبّق هذا الحكم في قوانين أخرى ,مثل سوووريا وقطوور ولبنووان ,ولكوون يالحو بالنسووبة
للقانون القطري واللبنانيَّ ,
ينص على وسيلة أخرى للطعن بحكووم التحكوويم,
أن كالً منهما
ّ
وهي الطعن بإبطاله ألحوود األسووباب المنصوووص عليهووا فووي المووادّة ( )800موون القووانون
اللبناني والمادّة ( )207من القانون القطري))(.)47
وفي وضع كهذا ،نرى في هذين القانونين جواز إعادة المحاكمة فووي حكووم التحكوويم بحوود
ذاته ،شريطة أن ال يكون سبب إعادة المحاكمة يشو ّكل فووي الوقووت ذاتووه سووببا ً للطعوون بووه
بالبطالن ،وكان طريق البطالن ال زال متاحاًل إذ في هووذه الحالووة يُطعوون بووبطالن الحكوم
وليس بإعادة المحاكمة مادام السبب واحداً.
ومثال ذلك َّ
أن من حاالت إعادة المحاكمة في القانون القطري ،صدور الحكم على ناقص
األهلية الذي لم يكن ممثّالً تمثيالً صحيحا ً في الدعوى .وموون حوواالت بطووالن الحكووم فووي
القانون القطري أيضاً ،كون أحد طرفي التحكيم ناقص األهلية .وبصرف النظر عوون أي
جدل فقهي حول هذه المسألةّ ،
فإن كالً من األمرين يؤدّي لآلخر بطريقة أو بأخرى(.)48
نصوت(( :إذا وقووع خطووأ
ّ
أ ّما المادّة ( )196موون قووانون المرافعووات
المدنيوة العراقووي فقوود ّ
جوهري في القرار أو في اإلجراءات التي تؤثّر في صحّته ،كمووا لووو أصوودر المح ّكمووون
وص عليووه القووانون علووى َّ
أن
قرارا ً موقّعا ً من األقليّة ،أو غير موقّع أو غير متض ّمن مووا نو ّ
القرار التحكيمي يجب أن يتض ّمن مكان وزمان صدور القرار التحكيمي ،ومل ّخص اتّفاق
التحكيم ،وأقوال الخصوم ،أو إذا جاء القرار التحكيمي خاليا ً من التسبيب ،أو لم يتضو ّمن
( )47حمزة أحمد حداد ،مصدر سابق ،ص.411 -410
( )48حمزة أحمد حداد ،مصدر سابق ،ص.411-410

فقرة حكمية))(.)49
((يحق ألحد طرفي الخصوم طلب إعادة المحاكمة إذا تحقّق أحد أسباب إعادة المحاكمووة
المبينة أدناه:
 . 1إذا وقع من الخصم اآلخر غش في الدعوى ،كان من شأنه التأثير في الحكم.
 .2إذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير األوراق التي أسّس عليها الحكووم ،أو قضووي
بتزويرها.
 . 3إذا كان الحكم قد بني على شاهد ،وحكم عليه بشهادة الزور.
 . 4إذا حصل طالب اإلعادة بعد الحكم على أوراق منتجة فووي الوودعوى كووان الخصووم قوود
حال دون تقديمها))(.)50
خاص بإعادة المحاكمووة فووي
أ ّما القانونان اإلماراتي والسعودي فال يوجد بأي منهما حكم
ّ
حكم التحكيم م ّما يعني تطبيق القواعد العا ّمة في هذا الشأن(.)51
 :3-1-3تقييم طرق الطعن ومدى توافقها مع طبيعة وفلسفة نظام التحكيم

يرتكز نظام التحكيم على دعووائم أساسويّة تظهوور بوضوووح طبيعووة وفلسووفة نظووام التحكوويم
صة والتي تميّزه عن غيره من النظم ،والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية:
الخا ّ
• ّ
إن الفلسفة التي يقوم عليها نظام التحكيم تتمثّل فووي اتجوواه إرادة طرفووي النووزاع
الحرة إلى االتّفاق على إنهاء النزاع المثووار بينهمووا عوون طريووق التحكوويم بعيووداً
عن قضاء الدولة الرسمي ،سووواء أكووان هووذا االتّفوواق شوورطا ً أم مشووارطة مووع
المشرع لهذا االتّفاق .األمر الذي ُبني على ذلووك األسوواس هووو أن يكووون
إقرار
ّ
اتّفاق التحكيم محور العالقة بين طرفي النزاع ،بمعنى :أن يؤخذ بذلك االتّفوواق
التطرق لتفعيله أو تنفيذ الحكووم المترتّوب عليووه ،وموون ثو َّم فووال
في الحسبان عند
ّ
يجووب الخووروج عليووه وتطبيووق قواعوود تخووالف تلووك اإلرادة وذلووك االتّفوواق ف
القوانين اإلجرائية األخرى(.)52
()49ينظر :المادّة ( )196من قانون المرافعات المدنيّة العراقي لسنة  1969المعدّل.
( )50عبد الحميد األحدب ،موسوعة التحكيم في البلدان العربية ،مصدر سابق ،ص.648
( )51حمزة أحمد حداد ،مصدر سابق ،ص.410
( )52شعبان أحمد رمضان ،ضوابط وآثار الرقابة على دسووتورية القوووانين ،دراسووة مقارنووة ،رسووالة دكتوووراه،
كلية الحقوق ،جامعة أسيوط ،سنة 2000م ،ص.147

•

َّ
مجرد اتّفاق طرفي النزاع علووى ولوووج طريووق التحكوويم إلنهوواء النووزاع
إن
ّ
بينهما أن يعدّ ذلك إفصاحا ً من جانب الخصوم عوون رغبووتهم فووي حو ّل هووذا
النزاع بعيدا ً عن طريق قضاء الدولة الرسوومي .فووإذا مووا تو ّم إجووازة الطعوون
على حكم التحكيم يعني عرضه على هذا القضاء ،وهو ما يتنافى مع اتّفاق
الخصوووم وإرادتهووم فض والً َّ
أن موون شووأن ذلووك إحجووام الخصوووم عوون هووذا
لفض المنازعات.
المتطور
األسلوب
ّ
ّ

•

َّ
إن اتّفاق الخصوم علووى ولوووج طريووق التحكوويم يهوودف إلووى تحقيووق عدالووة
المتطور ،فإذا ما ت ّم إجازة الطعن على حكووم
سريعة عن طريق هذا النظام
ّ
التحكيم أمام القضاءَّ ،
فإن العدالة هنا تكون للقضاء الرسمي وليس للتحكيم،
قررت محكمة الطعن تعديل حكووم التحكوويمل َّ
ألن حكووم محكمووة
وذلك إذا ما ّ
الطعن هنا يح ّل مح ّل حكم التحكيم.

•

َّ
ورع
إن طبيعة وفلسفة نظام التحكيم التي يقوم عليها ال تتّفق مع إجازة المشو ّ
للطعن في حكم التحكيم بطرق الطعن التي يطعن بها على أحكام القضوواءل
َّ
ألن من شأن ذلك إطالة أمد التقاضي وليس تقصيره ،م ّما قوود يترت ّوب علووى
ذلووك أن يكووون معووه التحكوويم مرحلووة موون مراحوول التقاضووي المضووافة موون
المشرع بطريق غير مباشر(.)53
ّ

((وهذا ما حدا بجانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأنَّه لن يكووون مفيوودا ً فووي شوويء
اإلسراع في مرحلة التحكيم إذا كانت مرحلة ما بعد التحكيم سوووف تطووول بسووبب فقوودان
طرق الطعن على الحكم الصادر عوون هيئووة التحكوويم أو عوودم توافقهووا مووع نظووام التحكوويم
نفسه))(.)54
 :2-3طرق الطعن التحكيميّة أمام جهة التحكيم الثانية

تنظيم طرق الطعن في أحكام التحكيم أمام هيئة تحكيم أخوورى ،يثيوور الجوودل واالخووتالف
فمجرد تناول هذا الموضوع نشعر بخلووط بووين المبوواد
في األنظمة القانونيّة المعاصرة،
ّ

( )53محمد طه سيد أحمد ،مصدر سابق ،ص.247-246
( )54محمد نور شحاتة ،الرقابة على أعمال المحكمة ،دار النهضة العربية ،بدون سنة نشر ،ص.289

نظرا ً لكثرة وتشتت طرق الطعن ،وصعوبة تحديد طبيعتها(.)55
 :1-2-3الرقابــة المســبقة علــى حكــم التحكــيم علــى ضــود قواعــد تحكــيم ررفــة التجــارة
الدوليّة بباريس

تقوم بعض مراكز التحكيم الدولي بإدارة التحكيم سواء كانت هذه اإلدارة كاملووة أو إدارة
جزئيووة ،ولكنّهووا توووفّر التسووهيالت ألطووراف النووزاع وللمح ّكمووين ولكنّهووا ال تراقووب وال
ور الحكووم التحكيمووي موون
تصادق على الحكم التحكيمي الذي يضعه المح ّكمون ،بوول ال يمو ّ
المح ّكمين عبرها ،بل يصدر من المح ّكمين إلووى األطووراف دون أن يمووارس المركووز أيووة
رقابة على الحكم التحكيمي(.)56
نتعرف على ماهية الرقابة المسبقة لحكم التحكيم وأهدافها وكالتالي:
سوف ّ

• ماهية الرقابة المسبقة لحكم التحكيم
ّ
((إن فحص مشروع حكم المح ّكمين بواسووطة مؤسّسووة التحكوويم يعودّ أحوود مظوواهر توودخل
المؤسّسات المن ّ
ظمة للتحكيم في خصومة التحكيم ،كما ّ
أن هذا التوودخل فووي هووذه المرحلووة
ألن هذا التدخل موجّهة إلى قرار المح ّكمين ،بمعنىّ :
أمر خطير ّ
أن هيئة التحكيم( )57ال
يقتصر نشاطها على نظام التحكيم وإنّما تمتدّ رقابتهووا علووى ثمووار هووذه اإلجووراءات وهووو
حكم المح ّكمين ذاته))(.)58
التحكيميوة علووى
ّ
((فالرقابة المسبقة هي الرقابة التي يمارسها الجهاز الرقووابي بالمؤسّسووة
مشروع حكم التحكيم للتحقّق موون موودى تضو ّمنه كافووة المفترضووات الشووكلية المنصوووص
عليها في لوائح هذه المؤسّسة إلصدار األحكام بغرح تنقيته موون العيوووب الشووكلية التووي
تشوب حكم التحكيم عند إصداره حتى يكون بمنأى عن الووبطالن ويمكنووه تنفيووذه بسووهولة
تامة دون معوقات))(.)59
((فالرقابة السابقة لحكم التحكيم والتي تباشرها مؤسّسات التحكيم على األحكام الصووادرة
التحكيميوة ،يشووكل
ّ
لديها يعهد بها في جميع الحاالت إلى جهاز أو عضو دائووم بالمؤسّسووة
( )55محمد نور شحاتة ،الرقابة على أعمال المحكمين ،مصدر سابق ،ص.3
( )56عبد الحميد األحدب ،موسوعة التحكيم الدولي ،الجزء الثاني ،دار المعارف1993 ،م ،ص.312
( )57أحمد عمار السيد ،مصدر سابق ،ص.255-254
( )58محمد نور شحاتة ،الرقابة على أعمال المح ّكمين ،مصدر سابق ،ص.234
( )59أحمد عمار السيد ،التحكيم على درجتين ,دار الجامعة الجديدة2018 ،م.255 ،.

من أعضاء معيّنين تختارهم هذه المؤسّسة وتسند هذا العضو ،كمه ّمة وحيدة رقابة أحكام
المهموة إلووى جانووب عموول العضووو
التحكيم الصادرة من خالل المؤسّسة أو أن تكون هذه
ّ
الدائم بمؤسّسة التحكيم))(.)60
((وهذه الرقابة تتم أثناء إعداد الحكم التحكيمي ،أي :الذي يخضع للرقابة السابقة من قبل
مؤسّسة التحكيم هو الحكم في مرحلة التكوين والصووياغة ،وهووي الفتوورة الواقعووة مووا بووين
عمليووة المداولووة وقبوول النطووق بووه وإعالنووه لألطووراف ،أو كمووا يسوومى (مشووروع حكووم
وأقرتووه مؤسّسووة
التحكيم) ،هذا المشروع ال يتحول حكما ً تحكيميوا ً َّإال إذا صووادقت عليووه
ّ
التحكيم المكلفة بالرقابة))(.)61

• أهداف الرقابة المسبقة
الحقيقة ّ
إن هذه الصورة من الرقابة المسبقة لهيئة التحكيم على أحكام المح ّكمووين لووم يوورد
نص في قانون المرافعات العراقي وال اإلماراتي( .)62ولذلك فو ّ
وإن لوووائح هيئووات
بشأنها ّ
التحكيم هي التي تبنت هذا النظام ووضعت قواعده(.)63
والغاية من فرح هذه الرقابة المسووبقة علووى أحكووام التحكوويم والتووي تصوودر تحووت مظلووة
بعض مؤسّسات التحكيم يكون الهوودف منهووا هووو ضوومان جووودة أحكووام المح ّكمووين وذلووك
القانونيوة بتنقيتهووا موون العيوووب التووي
ّ
بفحصها بعناية قبل إصداره وكذلك ضمان فاعليتها
تشوب هذه األحكام وذلك عن طريق كشف العيوب الشكلية وتطهيرها وإصووالحها(،)64
حتى ال تعوق االغتراف باألحكام أو تنفيذها(.)65
كما َّ
أن هذه الرقابة هي رقابة فعّالة ،وتحقّق مبدأ االقتصاد في اإلجووراءات والوقايووة موون

( )60محمد نور شحاتة ،الرقابة على أعمال المحكمين ،مصدر سابق.234 ،
( )61غسان رباح ،سلطة القضاء في الرقابة على قرارات التحكيم ،ورقة مقدّمة للمؤتمر السنوي السادس عشر
للتحكيم التجاري والدولي ،كلية القانون ،اإلمارات ،الفترة من  28إلى  30إبريل ،2008 ،ص.419
( )62ينظر :إلى قانون المرافعات المدنيّة العراقي ،المرقّم  83لسنة 1969م ،الباب الثوواني ،المووواد موون251( :
إلى  ،)276وينظر :إلى القانون االتحادي اإلماراتي ،رقم  11لسنة 1992م.
( )63محمد نور شحاتة ،الرقابة على أعمال المحكمين ،مصدر سابق ،ص.238
( )64نبيل إسماعيل عمر ،دعوى بطالن حكم المح ّكم ،دار الجامعة الجديدة2011 ،م ،ص.78
( )65محمد نور شحاتة ،الرقابة على أعمال المحكمين ،مصدر سابق ،ص.236

أن هذه الرقابة مفيدة ّ
أن التجربة أثبتت ّ
الهدر اإلجرائي( ،)66كما ّ
ألن دافعهووا هووو تووأمين
مموا يووؤ ّمن طريقوا ً سووالما ً أمووام
حكم تحكيمي مح ّ
صن قوي وليس حكما ً تحكيميوا ً ضووعيفاًّ ،
ّ
تنفيذ الحكم التحكيمي( ،)67كما ّ
ورة
أن هذه الرقابة تحدّ كثيرا ً من الرجوع إلووى
المحكوم مو ّ
أخرى في حالة األخطاء المادية وأخطاء الغموح واإلغفال لتدارك عيوبه وخطأه(.)68

• أنواع الرقابة المسبقة لحكم التحكيم
تن ّ
ظم بعض مؤسّسات التحكيم رقابة على مضوومون حكووم المحكمووين ،وتتنو ّووع هووذه
الرقابة إلى نوعين ،هما :رقابة اإلصالح ورقابة التوجيه(.)69
رقابة اإلصالح أو الرقابة الشكلية ،كما يطلق عليهووا بعووض الفقووه( ،)70فتعنووي مراجعووة
البن يان الشكلي لمشروع حكم التحكيم وإظهار ما به من نقووص ،كإغفووال بيانووات أطووراف
التحكوويم وجنسووياتهم ومكووان التحكوويم أو توواريخ بعووض إجووراءات التحكوويم ،مثوول :بدايووة
التحكيم ،أو تفاصيل الجلسات ،وكشووف مووا يشوووبه موون عيوووب شووكليةل وذلووك حتووى يووتم
استكمال هذا النقص وإصالح هذه العيوب(.)71
كما ّ
أن هذه النوع من الرقابة ال يقتصر على كشف العيوب والنقص في البيانات الشكلية
للمشووروع ،وإنّمووا يمتوود كووذلك إلووى تطهيرهووا وإصووالحها( ،)72ولكوون ال تتوودخل ضوومن
( )66نبيل إسماعيل عمر ،دعوى بطالن حكم التحكيم ،مصدر سووابق ،77 ،ويقصوود بالهوودر اإلجرائووي :ضووياع
األعمال اإلجرائية التي تم اتّخاذها بمناسبة خصومة معيّنة دون الوصول إلى النهاية الطبيعية لهووذه الخصووومة
مموا يشووكل خسووارة
ألي سبب كان ،يؤدّي إلى هدر اإلجراءات التي تم اتّخاذها بشكل صحيح دون فائدة منهوواّ ،
فادحة تقع على عاتق الخصوم ،وهذا يؤدّي إلى زيووادة نفقووات التقاضووي ،وخلوول فووي اقتصوواديات اإلجرائيووات.
انظر :نبيل إسماعيل عمر ،الهدر اإلجرائي واقتصاديات اإلجراء ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الطبعة األولى،
1999م ،عن :أحمد عمار السيد ،مصدر سابق.261 ،
( )67عبد الحميد األحدب ،مؤسّسة التحكيم ،مصدر سابق ،ص.313
)68( Gustav Feck - Giammarco, the ice scruting process and Enforceapility of Abitral
A wards, P.12.
عن :أحمد عمار السيد ،مصدر سابق ،ص.262
( )69أحمد عمار السيد ،مصدر سابق ،ص.262
( )70محمد نور شحاتة ،الرقابة على أعمال المحكمين ،مصدر سابق ،ص.241
( )71أحمد عمار السيد ،مصدر سابق ،ص.262
( )72نبيل إسماعيل عمر ،دعوى بطالن حكم التحكيم ،مصدر سابق ،ص.78

مؤسّسة التحكيم في التقدير الموضعي للمح ّكمين(.)73
أ ّما الرقابة التوجيهية( )74أو الرقابة

اإلرشادية()75

فهي رقابة من قبيل إبداء النصح أو

التنبيه لمحكمة التحكيم المالئمة أن تجري بعض التعديالت على مشروع حكووم التحكوويم،
فدور الهيئة المكلّفة بالرقابة يقتصر على تنبيه أو لفت نظوور محكمووة التحكوويم إلووى بعووض
المسائل الموضوعية التي تجهل ها أو أغفلت عنها دون إلزام منها بإتباع رأيهووا أو قيامهووا
هي نفسها بالتعديل أو اإلصالح( ،)76فرقابة هيئة التحكيم المكلفة موون ناحيووة الموضوووع
ال تكون سوى رقابة إرشادية أو بحسب تعبير فقه آخر استشارية(.)77
 :2-2-3الطبيعة القانونيّة للرقابة المسبقة على حكم التحكيم

نظام الرقابة المسبقة الذي يتم من خالل فحص مشروع التحكيم ،عن طريق عضو دائووم
بالمؤسّسة التحكيميّة يثير الجوودل والتسوواول ،ويفووتح بوواب النقووال لوويس فقووط لتكيووف هووذا
القانونيوة ،وإنّمووا قبوول هووذا بشووأن موودى توافووق هووذه الرقابووة أو
ّ
النظووام أو تحديوود طبيعتووه
تعارضها مع المباد األساسية في قانون التحكيم(.)78
والسؤال يثار هنا ،هل الرقابة المسبقة التي تمارسووها مراكووز التحكوويم علووى أحكووام هيئووة
التحكيم تعدّ درجة من درجات الطعن التحكيميّة في حكم التحكيم؟
((ذهب بعض الفقه إلى ّ
التحكيميوة
ّ
أن تدخل العضو الدائم بمؤسّسووة التحكوويم فووي العمليووة
على مستوى القرار الذي يصدر في النزع ،يعدُّ خرقا ً لقواعد التحكوويم بمووا يتتبووع بطووالن
أحكام التحكيم التي تخضع للرقابة المسبقة من المؤسّسة ،وكذلك إمكووان عوودم االعتووراف
بها ورفض تنفيذها من قبل القوانين الوطنية ،وكان أكثر الخالف وحدة نقوود هووذه الرقابووة
الدوليوة ببوواريس
ّ
صة بشأن أحكام التحكيم الصادرة تحت مظلووة غرفووة التجووارة
بصفة خا ّ

( )73محمووود مختووار بريووري ،التحكوويم التجوواري الوودولي ،دار النهضووة العربيووة ،القوواهرة ،الطبعووة الثالثووة،
ص2004م  ،ص.254
( )74نبيل إسماعيل عمر ،دعوى بطالن حكم التحكيم ،مصدر سابق.78 ،
( )75محمد نور شحاتة ،الرقابة على أعمال المحكمين ،مصدر سابق.240 ،
( )76نبيل إسماعيل عمر ،دعوى بطالن حكم التحكيم ،مصدر سابق .78 ،وينظر :محمد نور شحاتة ،الرقابووة
على أعمال المحكمين ،مصدر سابق.241 ،
( )77محمد نور شحاتة ،الرقابة على أعمال المحكمين ،مصدر سابق.241 ،
()78محمد نور شحاتة ،الرقابة على أعمال المحكمين ،مصدر سابق.261 ،

تقرر الئحتها بالمادّة ( )33من هذا النظام إلى حد جعل بعووض
( )C.C.Iوالتي ّ

الفقووه()79

لم يتردّد بالقول بانعدام أحكام التحكيم التي تصدر وفقوا ً لهووذه الالئحووة ،كمووا ذهووب بعووض
الفقه األلمووان( ،)80إلووى القووول بو َّ
وأن أحكووام المحكمووين الخاضووعة للرقابووة المسووبقة لهيئووة
التحكيم يجب تجريدها من كل قيمة ومخالفة للنظام العام الدولي ،كما ذهبت بعض أحكام
القضاء المقارن إلى نفس المعنى( )81في حين ذهب جانب آخر( )82إلى التسليم بصوحّة
رقابة مركووز التحكوويم لحكووم التحكوويم وإبووراز مشووروعية الئحووة التحكوويم بغرفووة التجووارة
الدوليّة ،وعدم مخالفتها قانون التحكيم))َّ ،إال أنّه اختلفت األسانيد التي قووال بهووا أصووحاب
هذا الرأي إلى اتجاهين(:)83
االتجاه األول( :)84تعتبر الرقابة التي تمارسها مراكز التحكيم على أحكام هيئووة التحكوويم
في حقيقتها طريقا ً من طرق الطعن في حكم التحكيم ،ولكنّه طريق طعن تحكيميل وذلووك
ل ّما كان من الجائز ألطراف اتّفاق التحكيم االتّفاق على أن يكووون التحكوويم درجتووين ،فووال
شكّ في صحّة الرقابة التي يمارسها المركز علووى حكووم التحكويم باعتبووار رقابووة المركووز
درجة ثانية من درجات التحكيم(.)85
((كما نجد هذا االستدالل لدى فقيه آخر سويسري ( ،)86()Bucherوالذي يرى ّ
أن إلووزام
التصديق على حكم التحكيم من هيئة التحكيم الدائمة وفقا ً لالئحة ( )C.C.Iال يخوورق مبوودأ
( )79نفس المصدر السابق ،ص.237
( )80نفس المصدر السابق ،ص.237
)81( Des Recht der internationalen PRivatrn schieds geri chtsbarkit, tubingen-1975,
1, P.480-484.
عن :محمد نور شحاتة ،الرقابة على أعمال المحكمين ،مصدر سابق.237 ،
)82( cass civ. 2.27 avril 1981-Rev Arb 1981. 106. abs the Bernard.
عن :محمد نور شحاتة ،الرقابة على أعمال المحكمين ،مصدر سابق.237 ،
()83محمد نور شحاتة ،الرقابة على أعمال المحكمين ،مصدر سابق.246 ،
القانونيوة واالقتصووادية ،كليووة
ّ
( )84علي مصطفى الشيخ ،التحكيم على درجتين ،بحث منشووور بمجلووة البحووون
األول ،ديسمبر ، 2012 ،ص.188
الحقوق ،جامعة المنصورة ،عدد خاصّ  ،الجزء ّ
( )85أحمد عمار السيد ،مصدر سابق ،ص.266
)86( E.BucHE R, ARBi TRA Tion under the I.C.C Rules in switzerland, op. cit., 36.
عن :علي مصطفى الشيخ ،التحكيم على درجتين ،مصدر سابق ،ص.190

استقالل محكمة التحكيم)).
ويدعم هذا الفق ه الرجوع إلى بعووض أحكووام القضوواء التووي اتجهووت إلووى ذلووك فقوود قضووت
المحكمة الفيدرالية السويسرية ّ
بأن تنظيم خصومة التحكيم تتض ّمن إمكانية رفع اسووتئناف
التحكيميوة
ّ
ضد حكم التحكوويم الصووادر موون محكمووة التحكوويم األولووى أمووام ذات المؤسّسووة
(غرفة تحكيم باريس) ،ال يخالف مبدأ استقالل المح ّكمين.
وقد انتقد بعض الفقه( )87هذا الرأي على أساس ّ
أن التحكيم على درجتين يفترح أن يكووون
هناك حكم التحكيم صدر من هيئة تحكيم درجة أولى ،وأن يطعن في هذا الحكم بعد صوودوره
أمام هيئة تحكيم درجة ثانية ،وهذان غير متوفران في رقابووة مركووز التحكوويم لحكووم التحكوويم،
كما ّ
أن المركز عندما يمارس هذه الرقابة ال يتمتّع بصفة قضائيّة ،بوول تعوود موون قبيوول الرقابووة
اإلدارية .فالرقابة المسبقة التي يمارسها المركووز تكووون قبوول صوودور حكووم التحكوويم وإعالنووه
لألطراف ،أي أ ّنها تت ّم في مرحلووة المداولووة ،والحكووم مووا زال مرحلووة المشووروع ولوويس بعوود
صدوره(.)88
لذلك حاول االتجاه الثاني تبرير قيام مراكز التحكيم بمراقبة أحكام التحكوويم علووى أسوواس
آخر ،وهو ّ
أن ما يت ّم ليس رقابة لحكم التحكيم ،وإنّما هي رقابة لمشروع هذا الحكم(،)89
كما َّ
أن مركز التحكيم الذي يمارس هذه الرقابة وفا ًء من جانبه اللتزام عقدي مع أطراف
اتّفاق التحكوويم بتقووديم خدمووة جيوودة ،فموون ناحيووة ّ
أن المركووز عنوودما يمووارس هووذه الرقابووة
المسبقة ،إنّما يمارسها على مشروع حكم التحكيم ،وليس علووى حكووم تحكوويم ،وطالمووا ّ
أن
حكم التحكيم لم يصدر بعد ،فيكون من حو ّ
وق هيئووة التحكوويم أن تقوووم بتعووديل القوورار التووي
صلت إليهل ّ
ألن ليس حكما ً حتى تمنع عليها التعديل فيه ،بحجة أنَّهووا اسووتنفذت واليتهووا
تو ّ
بشأنه ،فطالما لم يصدر حكم التحكيم فال تستنفد هيئة التحكيم واليتها بشأنه(.)90
فالقول ّ
بأن مشروع الحكم الخاضع للرقابة المسبقة من مؤسّسة التحكوويم ،سووواء كووان قوود
وقّ وع موون المح ّكمووين أو لووم يوقّ وع موونهم يعتبوور حكووم التحكوويم نهووائي ،كمووا ّ
يؤك ود بعووض

()87علي مصطفى الشيخ ،التحكيم على درجتين ،مصدر سابق ،ص.202-201
( )88محمد نور شحاتة ،الرقابة على أحكام المحكمين ،مصدر سابق ،ص.239
( )89أحمد عمار السيد ،مصدر سابق ،ص.269
( )90أحمد عمار السيد ،مصدر سابق ،ص.270-269

الفقه( ،)91فإنّه ّ
فإن آلية الرقابة المسبقة لحكم التحكيم تتض ّمن اعتداء علووى حجيووة األموور
ورر َّ
أن
ّ
المقضي به(( ،فالمادّة ( )1484من قانون المرافعات
المدنيوة الفرنسووي الجديوود تقو ّ
لحكم التحكيم منذ صدوره هووذه الحجيووة ،يسووتنفد واليووة المحكمووين الووذين أصوودوره وفقوا ً
للمادة ( )1/1485قانون المرافعات الفرنسي الجديد ،فهذه الحجيّة ال يجوز المسوواس بهووا
بواسطة محكمة التحكيم))(ّ ،)92
وأن أي تعديل في حكم التحكيم ،سواء بنا ًء على أمر أو
الدوليوة للتحكوويم ،يكووون مسووتحيالً ،وطالمووا ّ
أن
ّ
اقتراح الجهاز المكلّف بالرقابة بالمحكمة
ورد مشووروع حكووم ال يخضووع للقواعوود
حكووم التحكوويم الووذي لووم يصوودر بعوود ،يكووون مجو ّ
السابقة(.)93
ولقد حاول بعض الفقه( )94التغلّب على المشووكلة التووي تثووار بشووأن قيووام مركووز التحكوويم
مقررا ً َّ
أن حكم التحكوويم ال يصوودر فووي
بالتعديل في الحكم حتى بعد توقيع المح ّكمين عليه ّ
لحظة التوقيع على الحكم ،وال بيان التاريخ الووذي صوودر فيووه ،ولكوون إعووالن الحكووم إلووى
األطراف هو الذي يحدّد من حيووث المبوودأ التوواريخ الووذي يكووون المح ّكمووون قوود اسووتنفدوا
واليتهم القضائيّة(.)95

الخاتمة :
)91( Kassis, "Reflexions sur le Reglement d' arbitrage op. cit., p. 142 ets.
عن :محمد نور شحاتة ،الرقابة على أعمال المحكمين ،مصدر سابق ،ص.198
( )92أحمد عمار السيد ،مصدر سابق ،ص.270
( )93علي مصطفى الشيخ ،التحكيم على درجتين ،مصدر سابق ،ص.199
)94( Eric Loquin, L'examen, op. cit. , p.444.
عن :أحمد عمار السيد ،مصدر سابق ،ص.271
( )95محمد نور شووحاتة ،الرقابووة علووى أعمووال المحكمووين ،مصوودر سووابق ،ص ،250وعلووي مصووطفى الشوويخ،
التحكيم على درجتين ،مصدر سابق ،ص.199

ان حكم التحكيم يتمتع فور صدوره بالطبيعة القضائية يعد عمال من اعمال قضاء
المنازعات في وظيفه والمحكم حسم النزاع المطروحة امامه بعد فحص االدعاءات
المقدمة اليه من الخصوم وهذا هو عصب الوظيفة القضائية فضال عن انه يحوز قوة
االمر المقضي.
االستنتاجات
 . ١ان التحكيم في منازعات العقود كافه هو نظام قانوني خاص يعهد فيه اطراف
العقد الى اختيار محكمين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به بمقتضى اتفاق
مكتوب بقيه تسويه المنازعات المثارة سواء كان شرطا ام مشارطه مع التزامهم
بالحكم الصادر عن هيئه التحكيم.
 .٢بينت لنا الدراسة ان حكم التحكيم الذي تصدره هيئه التحكيم في العقود كافه
يكتسب حجيه االمر المقضي به بمجرد صدوره فهو طبقا لإلجراءات وقواعد
متشابهة ال حكام القضاء حيث ال يمكن تنفيذه بصوره اجباريه اال بعد الحصول على
امر بتنفيذه من قبل محاكم الدولة المختصة.
 .٣اوضحت الدراسة ان الئحة البروتوكوالت واالتفاقيات الدولية الخاصة بنظام
التحكيم تحدد مستوى االتفاقيات العقدية وبالتالي ان تتوافق التشريعات الوطنية
المتعلقة بالتحكيم مع االتفاقات الدولية.
التوصيات
 . ١نوصي المشرع العراقي ان يسرع في اصدار قانون التحكيم كي يسهم هذا
القانون في تنظيم اجراءات التحكيم في كافة المنازعات وذلك من اجل مواكبة
التطورات الحاصلة في األنظمة القانونية المقارنة حيث نجد نصوص التحكيم في
قانون المرافعات المدنية رقم  83لسنه  1969بصيغه بشكل قديم و في وقت لم
يحظى التحكيم باي اهميه مثل األهمية التي يحظى بها اليوم.
 .٢نوصي المشرع العراقي بتعديل نص المادة  269من قانون المرافعات المدنية
وجعلها تتضمن تعيين اكثر من خبير من قبل هيئه التحكيم و عدم ترك الموضوع
للمحكمة المختصة الن الخبرة تعد من الوسائل المهمة التي تلجأ اليها هيئه التحكيم
في الحصول على ادله االثبات في الدعوى.
 .٣ن وصي المشرع العراقي الى بيان وتوضيح االجراءات الواجب اتباعها في هيئة
التحكيم من خالل وضع سقوف زمنيه في تعيين المحكمين والتبليغ بالدعوى
ومواعيد الجلسات .
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