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Summary 

Two-tier arbitration is a judicial method through which the issue of the dispute 

settled by the first arbitration tribunal is re-presented before the second 

arbitration tribunal (appeals), and it is formed by agreement of the parties, to 

take over the decision on the issue of the dispute again in terms of reality and 

the law. Litigation is of two degrees, and the scope of the dispute before it is 

determined by what was presented to the first arbitration tribunal and it has 

decided on it, provided that the arbitration should be in two degrees, which is 

limited to the appeal of arbitration without the judicial appeal. More objective 

oversight over the arbitration award. 
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 الملخص 

فيه   الذي فصلت  النزاع  يتم من خاللها اعادة طرح موضوع  التحكيم على درجتين هو عبارة عن وسيلة قضائية 

باتفاق   تشكيلها  ويتم   ) االستئنافية   ( الثانية  التحكيم  هيئة  امام  االولى  التحكيم  في  هيئة  الفصل  لتولي   ، االطراف 

على   التقاضي  بنظام  شبيهاً  االستئنافي  الحكم  يصبح  بهذا  والقانون  الواقع  حيث  من  ثانية  مرة  النزاع  موضوع 

درجتين ، ويتحدد نطاق النزاع أمامها بما عرض على هيئة التحكيم االولى وقامت بالفصل فيه ، على انه يجب ان  

ى استئناف التحكيم دون االستئناف القضائي , في احكام التحكيم امام محاكم  يكون التحكيم على درجتين يقتصر عل

 الدولة , فالهدف االساس من نظام هيئة التحكيم الثانية هو اعطاء مزيد من الرقابة الموضوعية على حكم التحكيم. 

 الكلمات المفتاحية : 

 .   نظام , قانوني , تحكيم , درجتين
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 المقدمة 

رفبحسباألصل،وفياألعماألغلبفيالنظمالقانونيّةدرجاتالتقاضيالقائمةةةفةةينظامالتحكيماليع

القانونالداخلي،حيثاليوجدأيتدّرجبينالمحّكمين،وكلمحّكميكونمستقالًعةةنارخةةر،فةةاليعةةرف

اكمنظامالتحكيمنظةةاماودواجالمحةةاكم،أي اةةاءالةةدرجتينعو لةةدلعةةدموجةةودتةةدرجر ةةابيبةةينمحةة

التحكيم،كماأنّهلميشّكلجهاواً اائياًمتدرجاًيبيّنفيهالمحكمةالمختّصةبةةالنعن،وسةةلنتهافةةيتعةةديل

،حيةةثيتمتةّةقالقةةرارالصةةادرعنةةهبح يةةةاألمةةر لذافالتحكيمعلىدرجةواحةةد ,  وإلغاءالحكمالمعيب

ويصبحالحكمباتاً،وهذاماتةةنّ عليةةهمعظةةمالمقايفيه،ويستنفذالمحكمواليتهفيالنزاعبالفصلفيه

 .  التشريعات
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 التحكيم على درجتين -1

هذاالمبدأيقومعلىالرغبةفيتحقيةةاالعدالةةةعلةةىأحسةةنوجةةه،يعنةةيأنتنظةةرالةةدعو أّوالًأمةةام

،وهذايعنيإتاحةالفرصةلعرض ات(1)األولىومّر أخر منمحكمةأعلىدرجةمحكمةالدرجة

النزاعمّرتينمتتاليتينأماممحكمتينمختلفتةةينإحةةداهماتعلةةواألخةةر بقصةةدإعةةاد الفصةةلفةةي ات

درجتينيقتاي.وبناًءعليه،فإّنالبحثفيالتحكيمعلى(2)النزاعمّر ثانيةإلصالحمابهمنعيوب

التعّرضللمسائلارتية:

 مفهوم التحكيم على درجتين :1-1 

التحكيمعلىدرجتينهوعبار عنآليةةة اةةائيّةبمقتاةةاهميةةتّمإعةةاد اةةرحموضةةوعالنةةزاعالةةذي

فصلتفيههيئةالتحكيماألولىأمامهيئةتحكيميّةثانية)استئنافية(يتّمتشكيلهاباتّفاقاألاراف،لتتولى

الفصلمر ثانيةمنحيثالوا قومنحيثالقةةانون،وهكةةذايصةةبحالتحكةةيماالسةةتئنافيشةةبيهاًبنظةةام

.(3)التقاضيعلىدرجتين



 مزايا التحكيم على درجتين  :1-2

أنّنانعتقةةدمةةق بالرغممنالعيوبالتي ديراهاالبعضمنإنشاءمرحلةاستئناففيالتحكيمإالا

عكس لد،فمنحاألارافحّريّةاالختياربيناسةةتئنافالحكةةممةةنعدمةةهتعتبةةرضةةرور (4)البعض

حتميةفيم الالتحكيم،حيثيلعبمبدأسلناناإلراد دوراًأساسياً،ومنأهّمها:

المحكةةمكالقاضةةي،كةةلمنهمةةابشةةرغيةةرمعصةةوم، ةةديخنةةوفةةيتقريةةراألمةةورأو •

إي ادالوسيلةالقانونيّةالتةةييمكةةنمةةنخاللهةةااإلجراءات،ومنهناكانعلىالمشّرع

 

المحةةامين،لنقابةةةمخّصصةنسخةالثانية،النبعةالمدني،القااء انونفيالوسيطوالي،فتحي(1)

.207ص,م1981نشر،بدون

.8م،ص2015نبيلعمر،الوسيطفيالنعنباالستئناف،دارال امعةال ديد ،(2)

.130،صم2018دارال امعةال ديد ،التحكيمعلىدرجتيندراسةمقارنة،أحمدعمارالسيد،(3)

.289م،ص2014عبدالمنعمومرم،شرح انونالتحكيم،دارالنهاةالعربية،(4)
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الخنةة  ةةديةة تيمةةنالخصةةومأنفسةةهمع(1)إصالحهذهاألخناء،وهيالنعةةن ،بةةلإنا

ة ولذلدي بأيااًتمكينهممنخاللالنعنمناستكمالمافاتعليهممنأسانيدوأدلةةّ

.(2)أودفوع

هّممزاياالتحكيم،وهيالسةةريةالتةةينظامالتحكيمعلىدرجتينيحافظعلىواحد منأ •

بموافقةةة تةةتّمبهةةاإجةةراءاتالتحكةةيمومةةاتتاةةّمنهمةةنعةةدمإفشةةاء ةةرارالتحكةةيمإالا

األاراف،بعكساالستئنافأماممحاكمالدولةوالتييوجبالقانونأنتكونإجةةراءات

.(3)اريةالتقاضيعلنية،وهومايؤدّيإلىاإلضراربمراكزالخصومالماليةوالت 

مراجعةحكمالتحكيمسوفتدفقالمحّكمينفيأولدرجةإلةةىبةةذلالمزيةةدمةةنالعنايةةة •

ةفةةياسةةتخالصالوا ةةقوفهةةمالقةةانونحتةةىالتكةةونعرضةةة ب حكامهمومراعا الد ةةّ

.(4)لإللغاء

 انونيّةيتيحنظامالتحكيمعلىدرجتينلألارافالقدر علىاختيارأشخاصلهمخبر  •

.(5)متميّز 



 الجانب القانوني للتحكيم على درجتين  : 1-3

ةللتحكةةيمعلةةىدرجتةةين,النبيعةةسنقّسمهذاالمحورالىامرينمهمةةينوهمةةا, تمييةةزةالقانونيةةّ

النعنالتحكيميعنالنعنالقاائي.

 الطبيعة القانونيّة للتحكيم على درجتين :1-3-1

إعاد فح القايةمنت حكيمثانيةالتعدّشرااًضرورياًلصدورحكمالتحكيم،فةةإجراءاتإنا

 

عبدالمنعمومزم،الوسائلالمستحدثةلفّضمناوعاتعقوداإلنشاءاتالدوليّةة،حلةولاحتراويةةوثةاليآليةات(1)

.163م،ص2011جديد ،م لةالتحكيمالعربي،العددالسابقعشر،ديسمبر

نعنفيالقرارالتحكيميابقاًلقواعدالتحكيمالةداخليفةيالقةانوناللبنةاني،م لّةةالدراسةاتالقانونيّةةأحمدخليل،ال(2)

.28م،ص2000الصادر عنكليةالحقوق،جامعةبيروتالعربية،العددالرابق،يناير،

.73م،ص2007محمدسليمالعوا،دراساتفي انونالتحكيم،المركزالعربيللتحكيم،(3)

.123م،ص2010فاامةصالحالدينرياضيوسف،دورالقااءفيخصومةالتحكيم،دارالنهاةالعربية،(4)

.163عبدالمنعمومزم،الوسائلالمستحدثة،مصدرسابا،ص(5)
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إعاد فح القايةمنمحكمةتحكيمثانيةتبدأبعدأنيكون رارمحكمةةةالتحكةةيماألولةةىتةةّمتو يفةةه

وإعالنهإلىاألاراف،وإنّمايعدّهذاالفح الثانيللقايةرخصةأومكنةةةمخّولةةةلألاةةرافالةةذين

ينلبواخاللمهلةمعيّنةإعاد بحثالقايةمنمحكمةتحكةةيمثانيةةةبغيةةةأنيةةتمالفصةةليكونلهمأن

.(1)فيها

هذاماأّكدهالقااءالفرنسيفيبدايةاألمرإلىاعتبارهإعاد فح النزاعأمةةاممحكمةةةتحكةةيم

))للخصةةوم(علةةىأناDouaiثانيةبمثابةاريااعنمتاحضدّحكمالتحكيم،فقاتمحكمةاستئناف)

فيالتحكيمأنيرفعوااستئنافاًابقاًللقواعدالعاّمةعلىحكمالتحكةةيمالصةةادرفةةيأّولدرجةةة،ويكةةون

ة(( ،وعةةادالقاةةاء(2)للنعنأماممحكمةتحكةةيمثةةانيدرجةةةوينظةةراالسةةتئنافابقةةاًللقواعةةدالعامةةّ

))فيإاةةارالئحةةةالفرنسيفيمحاولةللتخفيفمنالحكمالسابا،فقاتمحكمةاستئ نافباريسب نا

البفحةة النةةزاعبواسةةنةهيئةةةتحكةةيمثانيةةةلةةيسلةةهخصةةائ النعةةن غرفةتحكيمباريس،فإنا

اإلجرائيالمشابهلالستئناف((.ومق لدظّلإعاد فح النزاعفيالغالباألعميكيّفب ناه))اريا

.(3)اعنداخليلغرفةالتحكيم((

الفقهالحظأّنلوائحمؤّسساتالتحكيمالتتقّيدللنمو جالقانونيإلعاد بحثالقايةمنكماأّنبعض

من انونالمرافعاتالفرنسي،والذييراههذاالفقه1455محكمةتحكيمثانية،والمنصوصعليهفيالمادّ 

.( 4) نمو جاًأمراًإلعاد بحثالقايةأماممحكمةتحكيمالدرجةالثانية

 تمييز الطعن التحكيمي عن الطعن القضائي  :1-3-2

بعضأوجهالشبهوبعضأوجهالخالفبينالنعةةنالتحكيمةةيوالنعةةنالمحورسنتناولفيهذا

القاائي:

 

.235صم,1993دارالنهاةالعربية،ة،الر ابةعلىأعمالالمحّكمين،محمدنورشحات(1)

(2)  Dou ai, 14 Juin 1957, Rev. arb. 1958, p.121. 

.137عنأحمدعمارالسيد،مصدرسابا،ص

(3)  Paris 5 Fev 1981, Rev. arb 1983. p109. 

.137عننفسالمصدرالسابا،ص

.246محمدنورشحاتة،الر ابةعلىأعمالالمحّكمين،مصدرسابا،ص(4)
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 أّوالً: أوجه التشابه 

فيالناعن،وأاّليكون د بلالحكمأو(1)أ(يشترافيكلمنهمالقبوله يامالمصلحةوالصفة

.(2)نفيه بلصدورهنزلعنالنع

إلغائه.ب(كلمنهمايؤدّيإلىارحالنزاعمّر ثانيةبقصدمراجعةالحكمبغرضتعديلهأو

ج(يشترافيكلمنهماصدورحكم ابلللنعنالمباشر،فةةالي ةةووالنعةةنفةةياألحكةةامالتةةي

بعدصدورالحكمال منهيللخصومةكلهةةا،فيمةةاتصدرأثناءسيرالدعو ،والتنتهيبهاالخصومةإالا

عدااألحكامالو تيةوالمستع لةالصادر بو تالدعو واألحكامالقابلةللتنفيذال بري.

د(يترتّبفيكلمنهماسقواالحّافيهلفواتميعادالنعنالخاّصبه.

هة(كماأّنكّلمنهمااليمكنأنيفيدسو الناعنواليمكنأنيارسةةو بةةالمنعونضةةده،

.(3)وهذهنتي ةلقاعد أعّمهي اعد نسبيةاإلجراءات

و(ي ووالتناولفيكلمنهما،فالتنةةاولالالحةةاعلةةىصةةدورالحكةةميمنةةقالمحكةةومعليةةهمةةن

كانغيرمقبول. النعنفيهذاالحكم،فالي وولهبعد لدأنيرفقهذاالنعنوإالا

عنالتحكيميأوالنعنالقاائي،في ووالتنةةاولفةةيو(إناهاليوجدشكلمحدّدللتناولعنالن

ً .(4)أيشكل،كماي ووأنيكونهذاالتناولصريحاًأوضمنيا

 ثانياً: أوجه االختالف 

أ(ارقالنعنالقاائيّةمتعلّقةبالنظامالعام،والمشّرعوحدهصةةاحبالحةةّافةةيتقريةةراريةةا

ةفهيخاضعةالتّفاقأارافاتّفةةاقالتحكةةيم،بحيةةثمعيّنمنارقالنعن،أّماارقالنعنالتحكيميّ

ي وولهمتقريرماشاءوامنارقالنعنالتحكيميّة،في وواالتّفاقعلىالتحكيمعلىدرجتين.

ا ب(ميعادالنعنالقاائييبدأمنتاريخصدورالحكممالمينّ القةةانونعلةةىغيةةر لةةد،أمةةّ

 

المصلحةهيالفائد العمليةالتيتعةودعلةىرافةقالةدعو مةنالحكةملةهبنلباتةهكلّهةاأوبعاةها،انظةرفةي(1)

م،2009أوصافالمصلحةتفصيالً:سيدأحمدمحمود،أصولالتقاضيوفقاًلقانونالمرافعات،منشة  المعةارف،

.198ص

.142أحمدعمارالسيّد،مصدرسابا،ص(2)

.622م،ص1986راغب،مبادئالقااءالمدني، انونالمرافعات،دارالفكرالعربي،وجدي(3)

.143-142أحمدعمارالسيد،مصدرسابا،ص(4)
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بينمراكزوهيئةةاتالتحكةةيمالتةةيتعةةرفنظةةامالتحكةةيمعلةةىميعادالنعنالتحكيميفهومحّلخالف

درجتين،فمنهايبدأميعادالنعنمنتاريخإعالنالحكممنهيئةةةتحكةةيمالدرجةةةاألولةةى،ومنهةةايبةةدأ

ميعادالنعنمنتاريخنشرحكمالتحكيمالصادرفيتحكيمالدرجةاألولةةى،كمةةاهةةومعمةةولبةةهأمةةام

غرفةاللويدوبلندن.

))االسةةتئنافج( ةأنا مّر واحد ،حسبالقاعد القانونيةةّ النعنباالستئنافالقاائيالي ووإالا

علىاالستئنافالي وو((.أّماالحكمالصادرمنهيئةالتحكيمفي وواسةةتئنافهولةةوكةةانصةةادراًمةةن

.(1)هيئةتحكيمدرجةثانية

 مدى جواز االتّفاق على التحكيم على درجتين  :1-4

القاعد المسلّمبهاأّنارقالنعنفياألحكامالقاائيّةمتعلّقةبالنظامالعاّم،والمشّرعوحدههةةو

صاحبالحّافيتقريراريامعيّنمنارقالنعن،وتقريرالنظامالقانونيالخةةاّصبهةةذاالنريةةا،

سوفنقومبالبحثعن لدمنخالل:وعليه



 : موقف الفقه العربي 1-4-1

ة هناك تساؤلمنجانبالفقهمفاده:هلي وولألارافاالتّفاقعلىتنظيمدرجةثانيةتحكيميةةّ

أي:تحكيمدرجةثانية 

بمعنى:اتّفا همعلىأنّهإ الميقبلأحدالخصومحكممحكمةةةالتحكةةيمالتةةيشةةّكلوهاللفصةةلفةةي

.(2)أخر أوأمامهيئةالتحكيماالستئنافيةنزاعهم،فإنّهيحّالهماستئنافهذاالحكمأمامهيئةتحكيم

إّنجانبمنالفقهاءير أّنمثلهذااالتّفاقصحيح،و لداننال اًمناألصلاالتّفا يللتحكةةيم

واحتراماًللةةدورالكبيةةرالةةذيتلعبةةهإراد األاةةراففةةيتحديةةدالقواعةةدالواجبةةةالتنبيةةاعلةةىنظةةام

.(3)التحكيم

 

.144-143أحمدعّمارالسيّد،مصدرسابا،ص(1)

،وينظةر:علةيبركةات،النعةنفةي3-2محمدنورشحاتة،الر ابةعلىأعمالالمحّكمةين،مصةدرسةابا،ص(2)

.8،ص2003أحكامالتحكيم،دارالنهاةالعربية،

.8عليبركات،النعنفيأحكامالتحكيم،مصدرسابا،ص(3)
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،إّنمنحّاالخصومأنيتّفقواعلىاستئناف رارالتحكيمأمةةامهيئةةةتحكةةيمكماأّكدبعضالفقه

.(1)أخر وأّنمثلهذاالنريااالتّفا يللنعنالجدالفيجواوه

ويؤّكدبعضالفقهكذلد،أّنالنش  االتّفا يةللتحكةةيمت يةةزلألاةةرافتنظةةيماةةرقالنعةةن،وأن

دالتيينّ عليهاالمشّرع،وهذهالنزعةت ّسدتفةةيالتحكةةيميحدّدواإجراءاتوأوجهالنعنغيرتل

الدائمالذييبسطهيئاتهالمنظمةللتحكيمعلىمايقومبهالمحّكمون،بةةدءاًمةةنتشةةكيلمحكمةةةالتحكةةيم

وانتهاًءبفح مشروعالحكمأوإعاد النظرفيه،وخاّصةفيالهيئاتالتيت خذبنظةةامالتحكةةيمعلةةى

كماأّكد اتالفقه،أّنالر ابةعلىأعمةةالالمحّكمةةينتةةتّممةةنخةةاللاةةرقالنعةةنالتةةي،(2)درجتين

.(3)ينظمهاالمشّرعأوالتييتّفاعليهااألارافأوتنظيمهالوائحهيئاتالتحكيم

 : موقف الفقه والقانون المقارن1-4-2

ومنهاالمشّرعالفرنسةةيالةةذيأخةةذال تفكر التحكيماالستئنافي بوالًلد بعضالتشريعاتالمقارنة

،1980بنظاممحكمةالتحكيمالثانية،حيةةثتةةمتنظيمةةهفةةي ةةانونالمرافعةةاتالفرنسةةيالصةةادرعةةام

مرافعات,والتيتةةنّ علةةىأن:))...الشةةخ المسةةؤولعةةنتنظةةيم1455،و لدفيالمادّ 1981

سةةو مشةةروعحكةةمبحيةةثإ انةةاوعفيةةهأحةةدالتحكيميمكنهأنيقّررأّنالمحكمةالتحكيميّةالتصدر

النرفين،أعيدارحالموضوعأماممحكمةتحكيم انونيّة،وفيهذهالحالةفإّنأعااءمحكمةالتحكيم

الثانيةتعيّنبواسنةالشخ المكلّفبتنظيمالتحكيمعو لدمنالو ائقالمقّرر لد المؤّسسة.

نىللخصومالحّافياسةةتئنافحكةةمالتحكةةيمإ ااتّفقةةاصةةراحةفةةيوكذلدأيااًالمشّرعالبل يكي،فقدأع

(منالقانونسالفالذكر،ولكناالسةةتئنافيكةةونمةةن بةةل2فقر )1703اتّفا يةالتحكيموفقاًلنّ المادّ 

.( 4) ((محكمةتحكيمثانيةفهوليسمقبواًلأمامالمحاكمالعادية

 

.303،م1997العربيالنهاةدارالدولي،الت اريالتحكيممحسنشفيا،التحكيمالت اريالدولي،(1)

.3-2محمدنورشحاتة،الر ابةعلىأعمالالمحّكمين،مصدرسابا،ص(2)

،كمةايعةدّاتّفا ةاًضةمنياًعلةىدرجةةثانيةةللتحكةيماتّفةاق145،ص,محمةدنةورشةحاتةنفسالمصدرالسابا(3)

التحكيمالصادروفقاًلهاأمةامهيئةةتحكيميّةةاألارافعلىالتحكيموفقاًلنظاممؤّسسةتحكيمت يزالنعنفيحكم

.25ثانية.انظر:عليبركات،النعنفيأحكامالتحكيم،مصدرسابا،ص

.153-125أحمدعمارالسيّد،مصدرسابا،ص(4)
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 القانونيّة من التحكيم على درجتين : موقف األنظمة  1-4-3

إّن ابليةحكمهيئةالتحكيماألولىللمراجعةأمامهيئةتحكةةيمثانيةةة،وهةةومةةايعنةةيأّنالتقاضةةي

بالنسةةبةلمركةةز يعتبرعلىدرجتينالي علمايصدرمنهيئةالتحكيمالثانيةمنحكمتحكيمنهائياًإالا

إجراءاتالتحكيم،فإّن لداليعنيأنّهلميعدمنال ائزللخصومأوهيئةالتحكيمالتياختيرتلتنظيم

استئنافهذاالحكمأمام ااءالدولةبالنسبةلألنظمةالقانونيّةالتيت يزالنعنباالستئناففةةيأحكةةام

.(1)التحكيم

 : حجية التحكيم أول درجة 1-4-3-1 

لىالقااءوتّمالفصلفيةةه،الي ةةووأن:))إّنماسباعرضهع(2)تعنيح يةالحكمالقاائي

ينرحللنقاشمّر أخر أمامنفسالمحكمةالتيأصدرتالحكم،أوأمامأيمحكمةأخر ليفصلفيه

بالنرقوفيالمواعيدالتيحةةدّدهاالقةةانون(( يفتةةرضأّنالحكةةمهةةوعنةةوان.فالقةةانون(3)منجديدإالا

الشكل،وأّنما اىبههوالحّابعينهمنحيثالموضوع،فهةةوالحقيقة،وأنّه دصدرصحيحاًمنحيث

،ومنثّماليقبلمنالخصومإثار مناوعاتحولما اىبةةهالحكةةموالحةةول( 4) حّ ةعلىما اىبه

 

عليمصنفىالشيخ،التحكيمعلىدرجتين،بحثمنشوربم لةالبحويالقانونيّةواال تصةادية،كليةةالحقةوق،(1)

.259،ص2012جامعةالمنصور ،عددخاّص،ال زءاألّول،ديسمبر،

،انظرفيح يةالحكم:وجديراغب،النظريةالعاّمةللعملالقاةائيفةي ةانونالمرافعةات،منشة  المعةارف(2)

،وانظر:أحمدأبوالوفا،نظريةاألحكامفي انونالمرافعات،دارالمنبوعةاتال امعيةة،185-184م،ص1974

ةوالت اريةةة،دار753-752،ص381م،بنةةد2007 ،وانظةةر:نبيةةلإسةةماعيلعمةةر،أصةةولالمرافعةةاتالمدنيةةّ

قاضيالتيتحووح يةةاألمةر،وانظر:أحمدماهروغلول،أعمالال334-333،ص310،بند1986المعارف،

،وانظر:إبراهيمن يبسةعد،القةانونالقاةائي35م،ص1990المقايوضوابطح يتها،دارالنهاةالعربية،

،وانظر:عيدالقصةاص،الوسةيطفةي ةانون288،ص394م،ال زءالثاني،بند1974الخاّص،منش  المعارف،

.عنأحمةدعمةارالسةيد،مصةدر962،ص445م،بند2005العربية،المرافعات،المدنيّةوالت ارية،دارالنهاة

.156سابا،ص

نشةةر،داربةةدونالقاهر ،والت ارية،المدنيّةالمرافعات انونشرحفيأحمدالسيدصاوي،الوسيط(3)

.359-358،صم2010

.63م،ص1989محمودهاشم، انونالقااءالمدني،بدوندارنشر،(4)

لفقهفيأساسوابيعةح يةالشيءالمقايبه،فمن ةّررب نّهةادليةللإلثبةاتويةر الةبعضارخةرو داختلفا

رب نّها اعد  انونيّةموضوعيةيقّررهاالقانون،ورأيثالثير أنّهةامركةز ةانونيإجرائةييترتّةبعلةىصةدو
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للعمةةلالقاةةائي( 1) صّحتهأوصّحةاإلجراءاتالتيأدّتإلةةىصةةدوره ،الةةذي( 2) .والتثبةةتالح يةةةإالا

.( 3) الحقوقوالمراكزالموضوعيةفصلفي

،وتظهةةرآثارهةةافةةي(4)وهذهالح يةتؤدّيدورهاخةةارجاإلجةةراءاتالتةةيصةةدرفيهةةاالحكةةم

ةمحكمةةةأخةةر وملزمةةةللمحةةاكماألخةةر فةةيهةةذه القاةةاياالمسةةتقبليةمانعةةةعةةن بولهةةاأمةةامأيةةّ

االماكانتهناكوحةةد فةةياألشةةخاص،(5)الخصوماتبما ّررهالحكمالحائزلح يةاألمرالمقاي

.(6)والموضوعوالسبببينهاوبينالقايةالتيصدربش نهاالحكم

وإ اكانةةتالنبيعةةةالقاةةائيّةهةةيالمفتةةرضاألساسةةيلحيةةاو الحكةةمالقاةةائيلح يةةةالشةةيء

ة باعتبارهةةاالمقايبه،فإّناالت اهالغالبفيالفقهوالقااءهةةومةةنحهةةذهالصةةفةلألحكةةامالتحكيميةةّ

 

.48-47م،ص1986ارالفكرالعربي،المرافعات،د انون,وجديراغب،مبادئالقااءالمدنيالحكم.انظر:

.63محمودهاشم، انونالقااءالمدني،مصدرسابا،ص(1)

دارالنهاةةالعربيةة،،األمرالمقايوضوابطح يتهةاأحمدماهروغلول،أعمالالقاضيالتيتحووح ية(2)

.342،صم1990

ةكماي بالتفر ةبينأعمالالوظيفةالقاائيّةوه ياألعمالالتييباشربمقتااهاالعاوالقاةائيوظيفتةهالعامةّ

فيحمايةالحقوقوالمراكزالقانونيّة)أعمالالحمايةالقاائيّة(وبيناألعمالاإلداريةةالتةيتصةدربفةرضتنظةيم

ينبةاالعملفيمرفاالقااءوترميإلىضمانحسنأداءخدمةالعدالة،وهيالتخاةقللنظةامالقةانونيالةذي

ة. علىأعمالالوظيفةالقاائيّة،فهيتخاقلقواعدالقانوناإلداريمالميقةّررالمشةّرعفةيشة نها واعةدخاصةّ

.157راجق:أحمدعمارالسيد،مصدرسابا،ص

لألحكةامالقنعيةةالتةيتفصةلفةيالحقةوقوالمراكةةز(3) فمةنالمقةّررأّنح يةةالشةيءالمقاةيبةهالتكةونإالا

ةالتيترفقالدعو بش نهاإلىالقااءإلوالةةمةايكتنفهةامةنت هيةلأيةاًكةاننةوعالقاةاءالمنلةوبالموضوعي

إصدارهفيخصوصهاتقريراًأوإلزاماًأوتعديالً،أّمااألحكامالتيتفصلفيمس لةإجرائيةةفةالح يةةلهةا،وإن

اليفصلفيمركزأوحةّاموضةوعي.راجةق:نفةسكانتأحكاماً نعية،وكذلدالحكمالو تيليسلهح يةعألنّه

.157المصدرالسابا،ص

.45-44وجديراغب،مبادئالقااءالمدني،مصدرسابا،ص(4)

تتميّزحّ يةاألمرالمقايعن و األمرالمقاي،فالح يةتثبتللقرارالقاائيبم ّردصدوره،ويالمتمتعاًبها(5)

إ اكةاناليقبةلالنعةنفيةهبالرغممن ابليتهللنعنفيهبن رقالنعنالعادية،أّما ّو األمرالمقايفإنّهاالتثبتلهإالا

.164بنرقالنعنالعادية)المعارضةواالستئناف(.فتحيوالي،الوسيط،مصدرسابا،ص

.158أحمدعمارالسيد،مصدرسابا،ص(6)
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.(1)أعماالً اائيّةفحكمالمحّكمي ووح يةاألمرالمقايبم ّردصدوره

 : انتهاء والية هيئة التحكيم ذات الدرجة األولى 1-4-3-2

ويقصدبهذاالمبدأأّنالمحكمةإ افصلتفةةيمسةة لةمةةنالمسةةائلالمتنةةاوععليهةةاوالمعروضةةة

هالسلنةلمافصلت،واليكونلهاأنتعودلبحثماسباأّنأمامها،فإنّهابذلدتكون دفرغتمنهذ

.(2)بحثتهوأصدرتبش نهحكماً،ولوتبينلهاخن ما اتبه

،فالتملدالمحكمةبعةةد(3)فالمس لةالتيفصلتفيهاالمحكمةبحكم نعياليمكنأنتعودإليها

.(4)إلضافةإليهالننابالحكم،سحبهذاالحكمأوتغييرهأوتعديلهأوا

فالنفةةا الةةذيأمةةرت ))كمااليمكنللمحكمةاألمربالنفا المع لللحكمبعدصدورهأوأّنتو ةةّ

ا(5)به،وإنّمايتّم لدمنخاللارقالنعنالمقّرر  انوناًلألحكام علةةذلدفةةإّناسةةتنفا الواليةةةيتعلةةّ

.(6)بالنظامالعام((

ةوتهدف اعد استنفا القاضي ا(7)لواليتهإلىاستقرارالحقةةوقوالمراكةةزالقانونيةةّ عإ اليتحقةةّ

هذااالستقرارلم ّردصدورالحكم،وإنّماي بعدمالمساسبماةةمونهخةةارجالحةةدودالتةةييقّررهةةا

شةةّدوينعةةدم،فالسماحبمنا شةالحكةةمالقاةةائيإلةةىمةةاالنهايةةةيصةةبحهةةذاالحكةةممحةةّل(8)القانون

عإ الي بأنيفصةةلفةةي(1)،كماتهدفهذهالقاعد إلىمنقتاارباألحكام(9)نشوداالستقرارالم

 

.159صأحمدعمارالسيد,نفسالمصدرالسابا،(1)

محمودمحمدهاشم،استنفادواليةالقاضيفي انونالقااءالمدني،م لةةالمحامةا ،العةددانالثالةثوالرابةق،(2)

.37م،ص1981السنةالحاديةوالستون،

م،2013أحمدهندي،مبدأالتقاضيعلةىدرجتةيندراسةةمقارنةة،دارال امعةةال ديةد للنشةر،اإلسةكندرية،(3)

.43ص

.15أحمدماهروغلول،مراجعةاألحكامبغيرالنعنفيها،دارالنهاةالعربية،بدونسنةنشر،ص(4)

.662،ص558،بند2012ربي،أحمدأبوالوفا،المرافعاتالمدنيّةوالت ارية،دارالفكرالع(5)

.16أحمدماهروغلول،مراجعةاألحكام،مصدرسابا،ص(6)

ةوالت اريةةة،دارال امعةةةال ديةةد ،النبعةةةالثانيةةة،(7) ،2005نبيةةلإسةةماعيلعمةةر،التحكةةيمفةةيالمةةوادالمدنيةةّ

.316ص

.164أحمدعمارالسيد،مصدرسابا،ص(8)

.14حكام،مصدرسابا،صأحمدماهروغلول،مراجعةاأل(9)
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الموضوعالواحدمرتينمنمحكمةواحد ،فإ اأعيدتالدعو أمامالقاضيوتبيّنلهسةةباأنفصةةل

.(3)،وجبعليهالحكمبعدم بولها(2)فيهابحكماستنفذواليتهبصددها



 

.14نفسالمصدرالسابا،ص(1)

أّنهناكفار اًبينهمافيأّناالستنفاديترتّبعلىكلمافصةلفيةه(2) وتقتربفكر االستنفاد،منفكر الح يةإالا

علةىتلةداألحكةا مالفاصةلةفةيالقاضي نعياًسواءكانموضوعياًأوإجرائياً،فيحةينأّنالح ةةالتترتّةبإالا

الموضوع،فكلحكميحسمالنزاعحولمس لةمعيّنة،إجرائيةأوموضوعيةيستنفدواليةةالمحكمةةالتةيأصةدرته

فاليحالهاالعدولعنه،إضافةأوحذفاً،ولوكانهذاالحكمغيرحائزلح يةاألمرالمقاي،انظر:أحمةدعمةار

.164السيد،مصدرسابا،ص

.662فا،المرافعاتالمدنيّة،مصدرسابا،صأحمدأبوالو(3)
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 القانوني للتحكيم على درجتين النظام  -2

دراسةالنظامالقانونيللتحكيمعلىدرجتينتقتايتحديدالحاالتالتييسقطفيهةةاحةةّاالخصةةم

فيالل وءإلىهيئةالتحكيمالثانية،كذلديتعيّنعلينةةابيةةانتشةةكيلهيئةةةالتحكةةيمالثانيةةةواإلجةةراءات

بيانسلنةهيئةالتحكيمالثانية وبيانمد تقيّدهاباألثرالنا للالسةةتئنافومةةد الخصةةومةأمامها،ثما

التيتتمتقبهفيخصومةالتحكيمعنهابخصومةاالستئنافأماممحاكمالدولة.

 الحاالت التي يسقط فيها حّق الخصم في اللجوء إلى هيئة التحكيم الثانية :2-1

رجتين،بحيةةثإ اصةةدرالحكةةممةةنإ اكاني ووللخصوماالتّفاقعلىأنيكونالتحكيمعلىد

أّنهنةةاك هيئةالتحكيماألولىجاوللمحكومعليهأنينعنفيهذاالحكمأمامهيئةالتحكةةيمالثانيةةة،إالا

لل وءإلىهيئةالتحكيمالثانية.عدداًمنالحاالتيسقطفيهاحّاالخصمفيا



 عن اللجوء إلى هيئة التحكيم الثانيةقبول األطراف حكم هيئة التحكيم األولى والتنازل  :2-1-1

ضةةيبةةهالنعةةنفيةةه القبولبالحكمهوالرضابالحكمصراحةأوضمناًبحيثيمتنقعلةةىمةةنرب

.فمن بةةلالحكةةم(1)بعدئذب ياريامنارقالنعنفيمواجهةمنصدرالحكموالقبوللمصلحته

عألّن بولالحكم(2)أنينعنفيهبعد لدبعدصدورهأونزلعنالنعنفيه بلصدورهالي ووله

.(3)يعدّتصّرفاً انونياًملزماًلصاحبهوالنعنفيالحكميتعارضمقهذاالقبول

أمةةامهيئةةة(4)فقبولاألارافحكمهيئةالتحكةةيماألولةةى،يفيةةدالتنةةاولعةةنالنعةةنفةةيالحكةةم

سمالنزاع،بحيثالي وورفقالنعنبعد لد،التحكيمالثانية،كماأّنالتناولعنالنعنيؤدّيإلىح

،والرضابالحكمالذييشّكل بوالًمانعاًمنالنعنفيةةهباالسةةتئناف ةةديكةةون(5)وإاّلكانغيرمقبول

 

،عةنأحمةدعمةار37م،ص1995عيدمحمدالقصاص،التناولعنالحّافةيالنعةن،دارالنهاةةالعربيةة،(1)

.192السيد،مصدرسابا،ص

.567،ص2013ال ديد ،ال امعةداروالت ارية،المدنيّةالمرافعات انونأحمدهندي،(2)

.616وجديراغب،مبادئالقااءالمدني،مصدرسابا،ص(3)

.34عيدمحمدالقصاص،التناولعنالحّافيالنعن،مصدرسابا،ص(4)

حسناألنصاريالنيداني،التنةاولعةنالحةّافةيالةدعو ،دراسةةت صةيليةوتنبيقيةة،دارال امعةةال ديةد ،(5)
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ً ً(1)صريحاًأوضمنيا ،في ةةبأنيكةةونهةةذاالقبةةولواضةةحاًوصةةريحاً(2)،فإ اكانالقبةةولصةةريحا

،وهويعتبرتصةةّرفاً انونيةةاً(3)بالحكم،فاليؤخذبالظّنواليقبلالت ويل ااعاًفيدالالتهعلىالرضا

.(4)منجانبواحد،ولهذاالحاجةإلى بولهمنالخصمارخر

،والذييمنقالنعنفيه،فيسةةتفادمةةنكةةل ةةولأوعمةةلأوإجةةراء(5)أّماالقبولالامنيللحكم

حكموالتخليعنحّاالنعنفيه،وي ةةبأنيكةةونالقبةةولينافيالرغبةفيالنعن،ويشعربالرضابال

 ااقالداللةعلىرضاالمحكومعليةةهبةةالحكم،أي:أنيةةدّلمةةاصةةدرمةةنالنةةاعنداللةةةواضةةحةال

،وأنيكةةونالقبةةولصةةادراًعةةناختيةةارالعةةن(6)تتحّملالشّدعلىتركالحّافيالنعنفيالحكم

والً يامالخصماختياراًبتنفيذحكمغيرواجبالنفا فاليعدّتنفيةةذه بةةوالً،وتنبيقاًلذلديعد ب(7)إلزام

 .(8)لهعألّنالخصمم برعلى لدحتىيتفاد تنفيذهجبراًعليه

 

 

 

.30م،ص2009اإلسكندرية،

.756سيط،مصدرسابا،صفتحيوالي،الو(1)

القبولالصريح:هوإعالنإراد صريحةمنالمحكومعليهبقبولالحكةموعةدمرغبتةهفةيالنعةنفيةه،فتحةي(2)

.617،وانظر:وجديراغب،مبادئالقااءالمدني،مصدرسابا،ص756والي،الوسيط،مصدرسابا،ص

م،2007فعةةات،دارالمنبوعةةاتال امعيةةة،اإلسةةكندرية،أحمةةدأبةةوالوفةةا،نظريةةةاألحكةةامفةةي ةةانونالمرا(3)

.815ص

.756فتحيوالي،الوسيط،مصدرسابا،ص(4)

القبولالامني:هوسلوكممنلهالحّافيالنعناليتّفةامةقإراد النعةنفةيالحكةمبةالنرقالتةييقّررهةا(5)

.756القانون.انظر:فتحيوالي،الوسيط،مصدرسابا،ص

.567المرافعات،مصدرسابا،ص, انونهنديأحمد(6)

.942م،ص2016عليبركات،الوسيطفيشرح انونالمرافعاتالمدنيّةوالت ارية،دارالنهاةالعربية،(7)

خبيرلالنتقالإلىمكتبالخصوموفح دفاترهلتحديدنصةيبشةريكهينتدبو اىتنبيقاًلذلدب نّهإ احكم(8)

فياألرباح،فإّنحاورالخصمأمامالخبيروتقةديمدفةاترهاليعتبةر بةوالًللحكةمعألّنهةذاالشةنرمةنالحكةمال

.758ي ووالنعنفيهعلىاستقالل.انظر:فتحيوالي،الوسيط،مصدرسابا،ص
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 : صدور حكم تحكيم أول درجة في حدود النصاب االنتهائي لالستئناف التحكيمي2-1-2 

الي ةةوواسةةتئنافاألحكةةامالصةةادر مةةنمحةةاكمالدرجةةةإ اكانتالقاعد في ااءالدولة،أنّه

األولىفيحدودنصابهااالنتهائيعإ تعتبرأحكاماًانتهائية.

كذلدالحالفيالتحكيمالي ووالنعنالتحكيمةةيعلةةىأحكةةامالدرجةةةاألولةةى،والصةةادر مةةن

فيحدودالنصةةاباالنتهةةائيعإ هيئاتالتحكيمإ اكانتالنلباتالمقدّمةباالستئناففيهذهالدعاو 

تعتبرهذهاألحكامأحكاماًانتهائيةبالنسبةلهذاالنرياالداخليمنارقالنعنداخلمراكزالتحكةةيم،

سلوكارياالنعنالقاائيأمامالمحاكمالوانيةإ اكانالنظامالقاائي واليكونأمامالمتاّررإالا

يتيحله لد.

(مةةنالئحةةةغرفةةةالتحكةةيمالبحةةريببةةاريس،والتةةي17/1تعليهالمةةادّ )))ومنأمثلة لدمانصّ

نّصتعلىعدمجواوالنعنالتحكيميالداخليعلىأحكامالدرجةةةاألولةةىالصةةادر عةةنهيئةةاتالتحكةةيم

إ اوادت يمةالنلبعنثالثينألفيورو(( .( 1) التابعةللغرفةإالا

ةالتحكيماألولى،فالصلحالتحكيميهوالصلحالةةذييبرمةةهويمكنتسويةالنزاعصلحاًأمامهيئ

أارافاتّفاقالتحكيميتّمأمامهيئةالتحكيمالتيتقومبالتصدياعليه،وإصدار راربإنهاءاإلجراءات.

فإ احديأناتّفاارفاالتحكيمعلىتسويةالنزاعفإّنلهماأنينلبامنهيئةالتحكيمإثباتهذه

.(2)التسوية

 : تشكيل هيئة التحكيم الثانية وإجراءاتها 2-2

:المحورالىعد مواضيقمتسلسلةمهمةوهيسنقّسمموضوعاتهذا



 : تشكيل هيئة التحكيم الثانية 2-2-1

يقصدبتشكيلهيئةالتحكيمعددالمحّكمينالذينتتكّونمنهمهذهالهيئة،وكماتتعةةدّدنظةةمتشةةكيل

المحاكمالقاائيّةفيالقانونالمقارنبيننظامالقاضيالفرد،ونظامتعدّدالقاا العتبةةاراتيراعيهةةا

توافرظروفاالسةةتع الالمشّرعالوانيمنظروفالم تمقوتقاليده،وابيعةالدعو ،وأهّميتها،و

 

.197-196د،مصدرسابا،صأحمدعّمارالسيّ(1)

.196أحمدعمارالسيد،مصدرسابا،ص(2)
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،فإنانانقابلنفةةسنظةةمتشةةكيلالمحةةاكمالقاةةائيّةعنةةدتشةةكيلهيئةةات(1)إلىغير لدمناالعتبارات

التحكيم،حيثتتشّكلهيئةالتحكيمإمامنمحّكمواحدأومنمحّكمينمتعدّدينابقاًالعتباراتيقةةدّرها

ةفةةيأارافالتحكيمأنفسهم،حيثيبروالنابقالتعا  ديالتّفاقالتحكيممعنياًاألارافكامةةلالحّريةةّ

.(2)تحديدعددالمحّكمين

،(3)فاألاراففيالتحكيمهمالذينيشّكلونهيئةةةالتحكةةيموينّظمةةونمةةاتخاةةقلةةهمةةنأحكةةام

ةاألاةةراففةةياختيةةارمةةن فالتحكيمنظام اائييت ّسسعلىاإلراد الفردية،ومنأهّممزاياه:حّريةةّ

.(4)نهحكماًبينهم،وهذهإحد األسبابالرئيسيةفياودهارالتحكيموانتشارهيرو

فهيئةالتحكيمتتشّكلبإراد األاراف)المحتكمون(وباتّفا همسواءفيوثيقةالتحكيمأوفيشرا

ىلعدد،واليوجدحدأ ص(5)التحكيم،فقديتّفقونعلىأنتتشّكلهيئةالتحكيممنمحّكمواحدأوأكثر

.(6)المحّكميناالمااتّفااألارافعلى لد،واالماكانالعددوتراً

))والسؤالالذييثارهنةةا:إ اكةةانتعيةةينأعاةةاءهيئةةةالتحكةةيمالدرجةةةالثانيةةةيكةةونبمعرفةةة

أارافاتّفاقالتحكيمأمال ((.

ولإلجابةعلىالسؤالي بأننفّرقبينفرضيتين:

،حيثي ووفيالتحكيمولةةوكةةانحةةّراًأنيكةةون(7):إ اكانالتحكيمحّراً((األولىالفرضية  ))

 

.230-229وجديراغب،مبادئالقااءالمدني،مصدرسابا،ص(1)

.199أحمدعّمارالسيد،مصدرسابا،ص(2)

.197،ص99فتحيوالي، انونالتحكيم،مصدرسابا،بند(3)

.93م،ص2014عبدالمنعمومزم،شرح انونالتحكيم،دارالنهاةالعربية،(4)

.199فتحيوالي، انونالتحكيم،مصدرسابا،ص(5)

رال امعةةيةة،داالتحكيمدراسةإجرائيةفيضوء انونالتحكةيمالمصةريو ةوانينالةدولالعربأحمدهندي،(6)

.12،صال ديد ،بدونسنةنشر

ويقصدبالتحكيمالحّرأوتحكيمالحاالتالخاّصة،التحكيمالذييقومفيهاألاةرافأنفسةهموفقةاًلمةايخةّوللهةم(7)

هنةدي،القانونباختيارالمحّكمينو واعدالتحكيموإجراءاتهبعيداًعنأيمركزأومؤّسسةالتحكةيم،انظةر:أحمةد

.17التحكيمدراسةإجرائية،مصدرسابا،ص

وفيهيتمتّقالخصومبحّريةكاملةفياختيارأوتشكيلهيئةالتحكيم،وبالمقابليكونونمسؤولينمسؤوليةتاّمةعةن

تتعارضهذهالثقةمقالقواعدالعاّمةالتيتاعهاالقوانينالدوليّةأ والوانيةةسوءاختيارهمللمحّكمين،وينبغيأالا



15 

علىدرجتين.وفيهي ووألارافاالتّفاقعلىأعااءهيئةتحكيمالدرجةاألولةةى،كمةةاأّنألاةةراف

أشرناسلفاً،التحكيماالتّفاقعلىكيفيةاختيارهمللمحكمينأوالنريقةالتييتّمعلىأساسهاتعيينهمكما

كذلدي ووألارافالتحكيماالتّفاقعلىأعااءهيئةتحكيمالدرجةالثانيةأيااً،في ةةوولهةةمتعيةةين

أسماءكلدرجةعلىحده،فكمةةاي ةةوواالتّفةةاقعلةةىاريقةةةمعيّنةةةالختيةةارأوتعيةةينأعاةةاءهيئةةة

.(1)مالثانيةالتحكيماألولىوعلىاريقةأخر أيااًالختيارأعااءهيئةالتحكي

والسؤالالذييثارم دّداً:هةةلي ةةوولألاةةرافاالتّفةةاقعلةةىأنيكةةونأعاةةاءهيئةةةالتحكةةيم

األولىأعااًءفيهيئةالتحكيمالثانيةأوأحدهميكونعاواًفياألولىوالثانية 

هيئةةةوعليه،فإنّنانعتقدمقالبعضأنّهالي وولألاةةرافاالتّفةةاقعلةةىأنيكةةونأحةةدأعاةةاء

تحكيمالدرجةاألولىعاواًفيهيئةالتحكيمالثانية،و لدألّنهذاالمحّكميكون دسةةبالةةهأننظةةر

الموضوعوأبد رأيهفيه،فاليكونصالحاًللفصلفيهمةةّر ثانيةةة،وهةةذامةةاتقةةّررهلةةوائحمؤّسسةةات

كيماألولىاليمكنهمفةةيالنةةزاعالتحكيمالتيت خذبنظامالتحكيمعلىدرجتينب ّنأعااءمحكمةالتح

.(2) اتهأنيشاركواك عااءفيمحكمةالتحكيمالثانية

،وتكونإلراد األارافالدوراألساسيأيااً(3):إ اكانالتحكيممؤّسسي((الفرضية الثانية))

معيّنفإنّهميعبّرونفيالتحكيمالمؤّسسيعإ األارافعندمايختارونالتحكيموفقاًلنظاممركزتحكيم

ضمناًعنإرادتهمفيأنيتّماختيارالمحّكمينوفقاًلنظامهذاالمركز،سواءنةةّ النظةةامعلةةىأنيةةتّم

.(4)االختيارمناألارافعلىنحومعيّن،أوبواسنةالمركز

 

التيتحكمشروااختيارالمحّكم.انظربشكلمفّصل:العةتدويةدار،ضةماناتالتقاضةيفةيخصةومةالتحكةيم،

.104-103م،ص2009دراسةمقارنةفيالتشريعاتالوانيةالعربية،دارال امعةال ديد ،

.201أحمدعمارالسيد،مصدرسابا،ص(1)

.204نفسالمصدرالسابا،ص(2)

ويقصدبالتحكيمالمؤّسسي،التحكيمالمةنّظمعةناريةاهيئةاتأومؤّسسةاتأومراكةزوانيةةأودوليّةةدائمةة(3)

تانلقبالتحكيموفا واعدوإجراءاتتامنتهالوائحها،معروفةسلفاً،انظر:العتدويدار،ضةماناتالتقاضةي

.124-123فيخصومةالتحكيم،مصدرسابا،ص

م2007نش  المعارف،اإلسكندرية،لتحكيمفيالنظريةوالتنبيا،النبعةاألولى،مفتحيوالي، انونا(4)

.197،ص
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 : إجراءات هيئة التحكيم الثانية 2-2-2

،فهيئةالتحكيمالثانيةوللخصةةوم(1)منجديدإّنالهدفمناالستئنافهونظر ايةأّولدرجة

نفسالسلناتالتيلهمأمامهيئةالتحكيماألولى،فعلىالمةةدّعياالةةبتحكةةيمالدرجةةةالثانيةةةأنيقةةوم

بتقديمالببالنعنسواءبخنابمسّ لإلةةىرئةةيسالغرفةةة،أويقةةدّمعرياةةةاسةةتئنافإلةةىم لةةس

يقةةوممركةةزالتحكةةيمبةةإعالنعرياةةةالغرفةعو لدبواسنةخنابأوفاكسأو أيّةوسيلةأخر ،ثُما

االستئنافالمقدّمةمنالمدّعيإلىالمدعىعليه.

والسؤالالذييثارهنةةا:هةةلي ةةبتو يةةقمحةةاممقبةةولللمرافعةةةأمةةاممحكمةةةاالسةةتئنافعلةةى

صحيفةأوالباالستئنافالمقدّمةأمامهيئةتحكيمالدرجةالثانية 

اشترااتو يقالمحاميعلىصحيفةالدعو هيبالمحةةامينالمقبةةولينللمرافعةةةأمةةامالعبر في

درجاتمحاكماالستئنافالفةةيخصةةوصنظةةمالتحكةةيمعلةةىدرجتةةين،والي ةةووالقيةةاسبةةدرجات

المحاكمفيالتنظيمالقاائيبنظامالتحكيم،ومنثّمفإّنخلّواألوراقممايدّلعلىأّنالمحاميالمو ّق

علىصحيفةأوالباالستئنافاليترتّبعليهبنالنصحيفةأوالباالسةةتئنافأمةةامهيئةةةالتحكةةيم

.(2)الثانية

ةللخصةةومةوتسةةري ))وتسيرخصومةاالستئنافأمامهيئةالتحكةةيمالثانيةةةوفقةةاًللقواعةةدالعامةةّ

ا بةةاإلجراءاتأوباألحكةةام،وهةةيعليهاالقواعدالمقّرر أمامهيئةةةالتحكةةيماألولةةى،سةةواءفيمةةايتعلةةّ

ةسةةواء تخاقلقواعدعوارضالخصومةأمامهيئةالتحكيماألولىوكذلدو ةةفالخصةةومةالتحكيميةةّ

كاناتّفا يأوتعليقي.

أماالعوارضالمنهيةللخصومة،فلمينّظمها انونالتحكيموهيالتتناسةةبمةةقابيعةةةالتحكةةيم،

تصلحلالننباقعلىخصومةالتحكيم.ولعةةّلالعةةارضالوحيةةدفحاالتاعتبارالدعو ك نلمتكنال

المنهيلخصومةالتحكيمدونحكمفيموضوعهاهوعارضالتركعألنّهيصدرعنإراد األاةةراف

.(3)التيهيأساسالتحكيم((

 

.819فتحيوالي،الوسيط،مصدرسابا،ص(1)

.207-206أحمدعّمارالسيد،مصدرسابا،ص(2)

.26أحمدهندي،التحكيمدراسةإجرائية،مصدرسابا،ص(3)
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 : نطاق سلطة هيئة التحكيم الثانية 2-3

اتعلىمحكمةأولدرجة،وإنّمةةايتحدّدنناقالقايةفياالستئنافليسبكلماعرضمنالب

.(1)بمايعرضمنهاأمامالمحكمةاالستئنافية،وهذامايسمىباألثرالنا للالستئناف

،ينرحموضوعالنزاعالذيفصلفيالحكةةمالمنعةةونفيةةه،(2)فاالستئنافبمالهمنأثرنا ل

ةالتةةييثيرهةةاعلىمحكمةاالستئنافعإ هوينقلالنزاعمقكلالمسةةائلالوا عيةة ،وفةةي(3)ةوالقانونيةةّ

.(4)حدودالباتالمست نف،منمحكمةالدرجةاألولىإلى اضيالدرجةالثانية



 : تقييد هيئة التحكيم الثانية بما تتقيّد به محاكم االستئناف 2-3-1

التحكيمالثانيةةةمةةن،فالينتقلإلىهيئة(5)))ي ووتقييدهابمراعا  اعد األثرالنا للالستئناف

مافصلتفيةةههةةذهاألخيةةر ،هةةذهالنلبةةات ةةد(6)النلبات التيعرضتعلىهيئةالتحكيماألولىإالا

، ةةدّمتأثنةةاءسةةير(8)،و ةةدتكةةونالبةةاتعارضةةة(7)تكونالباتأصةةليةافتتحةةتبهةةاالخصةةومة

الخصومةأمامهيئةالتحكيماألولى.

 

.809ص،الوسيطمصدرسابا،فتحيوالي(1)

بالنسةبة نف،كانتعليها بةلصةدورالحكةمالمسةتيبحالتهاالت يعنينقلالدعو:األثرالنا للالستئنافوهو(2)

.163ص،مصدرسابا،مبدأالتقاضيعلىدرجتين،نديهأحمد:انظر،االستئناففقطعنهلمارفق

.640ص،مصدرساباي،مبادئالقااءالمدن،وجديراغب(3)

.176ص،مصدرسابا،مبدأالتقاضيعلىدرجتين،أحمدهندي(4)

.211صفحة،مصدرسابا،أحمدعمارالسيد(5)

.401ص،مصدرساباي،مبادئالقااءالمدن،وجديراغب(6)

بموجبةهمهالنلةبالةذييتّخةذالخصةاألصليب نامن انونالمرافعاتالفرنسيال ديدالنلبب53المادّ تفعرّ(7)

تنشة بهةايأوهةيالنلبةاتالتة،وهةوالةذييفةتحالخصةومةي،ضةاتةهعلةىالقامبادر في ايةبعرضادعاءال

.288مصدرسابا،الوسيط،أحمدالسيدصاوي:انظر,خصومهلمتكنموجود من بل

سةواء،الخصةومةيتناولبالتغييرالنناقالموضوعيلهذهفسيرالخصومةءثناأالنلبالعارضفهوالبيقدم(8)

مةنهويمكةنتقديمة،منالمدعيويسمىالنلباإلضةافيههذاالنلبيمكنتقديم،ومنحيثموضوعهاأوسببها

،انظةروجةديراغةب .منالغيةرالةذييتةدخلفةيالةدعوهكمايمكنتقديم،المدعيعليهويسمىالنلبالمقابل

.401ص،مصدرساباي،مبادئالقااءالمدن
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األثرالنا للالستئنافيتحدّدبمارفقعنهاالستئنافمّمافصلتفيةةهفالقاعد بالنسبةللنلباتأنّ

.(1)محكمةأّولدرجةمنالنلباتالتيكانتمنروحةعليها((

فالقاعد بالنسبةإلىللنلباتأّناألثرالنا للالستئنافيتحدّدبمارفقعنهاالستئنافمّمافصلت

نتمنروحةعليها.وإعماالًلذلدفإنّهالي ووللخصةةومأنفيهمحكمةأولدرجةمنالنلباتالتيكا

ينرحواعلىهيئةالتحكيمالثانيةالباتتخرجعننناقاتّفاقالتحكيمولمتكنمعروضةعلةةىهيئةةة

التحكيماألولى،والي وولهيئةالتحكيمالثانيةأنتفصلفيمثلهةةذهالنلبةةات،فهيئةةةالتحكةةيمالثانيةةة

 نهيئةالتحكيماألولى،التتقيّدفقطبحةةدودالنلبةةاتالتةةيينرحهةةاالخصةةومأمامهةةاش نهافي لدش

.(2)وإنّماتتقيّدأيااًبنناقاتّفاقالتحكيم

في بعلىهيئةالتحكيمالثانيةالفصلفةةيموضةةوعالنةةزاع،والتةةيسةةباأنفصةةلتفيةةههيئةةة

أنتتعداهإلةةىغيةةره،واليحةةّالهةةاتعةةديلالتحكيماألولى،و لدفيحدودالباتالخصوممنها،دون

النلباتفيأيعنصرمنعناصرهامقيّد في لدباتّفاقاألاةةرافشةةرااًكةةانأومشةةاراة،و لةةد

بخصوصالمس لةالمعروضةعليها،كماالي ووالتدخلفياختصامأشخاصجددلميكونواأارافةةاً

مةةارفةةقعنةةهاالسةةتئناففقةةطمةةنحكةةمفةةياتّفةةاقالتحكةةيم،فةةالينتقةةلإلةةىهيئةةةالتحكةة يمالثانيةةةإالا

.(3)المحكمين

فالي ووتوسيقننةةاقاالسةةتئنافلمسةةائللةةميرفةةقاالسةةتئنافأولمسةةائلتسةةتفدبهةةاهيئةةةالتحكةةيم

األولىلواليتها،فإ اكانتهيئةالتحكيماألولى درفاتكلالباتالمسةةت نف،أواسةةت ابتلكةةلالبةةات

هذاالفرض ديكوناالستئنافشاماًلو ديكونجزئياً.خصمه،ففي

فقديكةةوناالسةةتئنافشةةامالًلكةةلالبةةاتالمسةةت نفالتةةيرفاةةتهاهيئةةةالتحكةةيماألولةةى،فهةةذا

االستئنافينقلإلىهيئةالتحكيمالثانية، ايةدرجةأولىبرّمتها،بحيةةثيكةةونلخصةةومةاالسةةتئناف

ةأمامهيئةالتحكيماألولى.أّماإ اكاناالسةةتئنافجزئيةةاًبحيةةثنفسنناقواتساعخصومةأولدرج

ا تصرعلىاالستئنافعلىبعضاألجزاءالتيأخذتبهو بلاألجزاءاألخر ،فإّنهةةذااالسةةتئناف

ااألجةةزاءاألخةةر  ال زئيالينرحعلىهيئةالتحكيمالثانيةسو ال ةةزءالمسةةت نفمةةنالحكةةم،أمةةّ

 

.212ص،مصدرسابا،رالسيدأحمدعما(1)

.154م،ص2009حسناألنصاريالنيداني،األثرالنسبيالتّفاقالتحكيم،دارال امعةال ديد ،(2)

.643وجديراغب،مبادئالقااءالمدني،مصدرسابا،ص(3)
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إ ارفقبش نهااستئنافآخرأصلياًفيالميعادالاار بالمست ن .(1)ففالتعتبرمنروحةإالا

 : عدم تقييد هيئة التحكيم الثانية بما تتقيّد به محاكم االستئناف 2-3-2

ي ووألارافاتّفاقالتحكيمأولمراكزالتحكيمالتيتعّرفنظةةامالتحكةةيمعلةةىدرجتةةينإعفةةاء

قييدبماتتقيّدبهمحاكماالستئناف،في ووالسماحلهيئةالتحكيمالثانيةةةبنظةةرهيئةالتحكيمالثانيةمنالت

النزاعفيجملته،وليسفقطماالبهالخصممنهيئةالتحكيمالثانية،بلي ووالسةةماحلهيئةةةالتحكةةيم

تّفةةاقالثانيةأنتتناولالباًلةةمينةةرحعلةةىهيئةةةالتحكةةيماألولةةى،االمةةاهةةذهالنلبةةاتداخةةلننةةاقا

التحكيم،كماي ووللخصمأنينرحعلىهيئةالتحكيمالثانيةبعضالمسائلالتيأغفلتهيئةالتحكةةيم

.(2)األولىالفصلفيها

لكلارففياالستئنافالحافيت ييدوعمهأودفاعهبكافةالوسةةائلالتةةيلديةةهولةةميسةةبالةةه

،فاالسةةتئناففرصةةةجديةةد السةةتدراكمةةافةةاتالخصةةومتقديمةةهمةةن(3)التمّسدبهاأمامأولدرجة

أنتتةةاح،فمنالمصلحة(5)،فلكّلمنارفالتحكيمإبداءدفوعهبمايكفللهتحقيامصلحته(4)دفاع

الفرصةللخصوملتداركمافاتهمنأوجهأوأدلّةليكونالحكةةمالنهةةائيمنابقةةاًبقةةدراإلمكةةانللحقيقةةة

التييعتبرعنواناًلها،فاالستفاد منارحالدعو علىدرجتينتقتاةةيبالاةةرور تمكةةينالخصةةوم

د عنالنلباتال ديةةد ب نّهةةاال.وتتميّزوسائلالدفاعال دي(6)مناستكمالنواحيالنق فيدفاعهم

تغيّرفيموضوعالنزاعأوالخصومفيهأوصفاتهمفهيتعنيالح جالتييستندإليهاالخصمفيت ييد

مايدّعيهدونأنيغيّربهمنالمنلوب،فالخصوميتقدّمونبح جووسةةائلمختلفةةة،ولكةةنفةةيحةةدود

.(7)ادعاءاتهماألصلية

 

.213أحمدعمارالسيد،مصدرسابا،ص(1)

.214أحمدعمارالسيد،مصدرسابا،ص(2)

.188أحمدهندي،مبدأالتقاضيعلىدرجتين،مصدرسابا،ص(3)

.646وجديراغب،مبادئالقااءالمدني،مصدرسابا،ص(4)

.349فتحيوالي، انونالتحكيم،مصدرسابا،ص(5)

.188أحمدهندي،مبدأالتقاضيعلىدرجتين،مصدرسابا،ص(6)

.189نفسالمصدرالسابا،ص(7)
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 خل أمام هيئة التحكيم الثانية : مدى جواز التد 2-3-3

))تختلفخصومةالتحكيمعنالخصومةأمامالقااء،والتيتقتايوحد النلبفيها،أنيكون

الخصومفيالدعو أماممحكمةأولدرجة،هم اتهموبصفاتهمالخصومأمامالدرجةالثانيةةة،فتةةدخل

،(1)يعتبةةرمةةن بيةةلالنلبةةاتال ديةةد خصمثالثفيالدعو أوإدخالهفيهاأمةةاممحكمةةةاالسةةتئناف

والخصومةأماممحكمةةةاالسةةتئنافتتحةةدّدباألشةةخاصالةةذينكةةانوامختصةةمينأمةةاممحكمةةةالدرجةةة

علذلدالي ووكقاعد فياالسةةتئنافإدخةةالمةةن(2)األولىوبنفسالصفةالتياختصموابهاأمامها((

الحكةةمالمسةةت نف،كمةةاالي ةةووللمسةةت نفأنيختصةةمفةةيلميكنخصماًفةةيالةةدعو الصةةادرفيهةةا

االستئنافمنلميكنارفاًفيالدعو عألنّهيعدّبدءاًلدعو جديد لد محكمةالدرجةةةالثانيةةة،ممةةا

يخالف واعداالختصاصومبدأالتقاضيعلىدرجتين،والي ووفياالستئنافاختصاممنرفات

يالدعو ،كماالي ووإدخالالخصومالةةذينأخرجةةوامةةنالةةدعو محكمةأولدرجة بولتدخلهف

.(3)أماممحكمةالدرجةاألولى

،فاتّفاقالتحكيمغير ةةادرعلةةىإ حةةامالغيةةر( 4) ليسلغيرأارافاالتّفاقأنيدخلوافيخصومةالتحكيم

.( 5) التحكيمفيخصومةالتحكيمحتىولوكانلهذاالغيرحّاأومصلحةتتعلّابالنزاعمحلّ

والغيرفيالخصةةومةالقاةةائيّةكمةةاهةةومعةةروف،هةةوكةةلمةةنلةةميةةتّمتمثيلةةهفةةيالةةدعو أو

الخصومةأمامالمحكمةولوربنتهفيالمناوعةمحّلالةةدعو أوبالخصةةومفيهةةاعال ةةةسةةابقة،أمةةام

أحةةدأاةةرافاتّفةةاقالغيرفيخصومةالتحكيمفيتّخذإحد صةةورتين:األولةةى:يكةةونفيهةةاالغيةةرهةةو

أنّهلميتماختصامهفيالدعو ،وهومايحديفيحالةاتّفاقالتحكةةيممتعةةدّد األاةةراف، التحكيم،إالا

.(6)والتيترفقفيهالدعو منجانببعضاألارافدونالبعضارخر

 

.839م،ص1967والت ارية،دارالنهاةالعربية،مدنيّةرمزيسيف،الوسيطفيشرح انونالمرافعاتال(1)

.805فتحيوالي،الوسيط،مصدرسابا،ص(2)

.227-225أحمدعمارالسيد،مصدرسابا،ص(3)

.340فتحيوالي، انونالتحكيم،مصدرسابا،ص(4)

العتدويدار،ضماناتالتقاضيفيخصومةالتحكيم،دراسةةمقارنةةفةيالتشةريعاتالوانيةةالعربيةة،دار(5)

 م2009ال امعةال ديد ،

.289،ص

.228-227أحمدعمارالسيد،مصدرسابا،ص(6)
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جةةدحةةّاوير الدكتورفتحيوالي،ي ووتدخلهذاالشخ أمامهيئةالتحكيمالثانية،االمةةاو

االستئنافلهفيمواجهتهعو لدألنّهارففياالتّفاقعلىالتحكيم،وملتةةزمبةةهكغيةةرهمةةنأاةةراف

خصومةأولدرجةةة،وكةةانيمكةةناختصةةامهفيهةةاعنةةدبةةدءإجراءاتهةةا،وكةةذلدمنعةةاًلصةةدورأحكةةام

.(1)متعارضة،وت نباًلتقنيقأوصالالقايةفينزاعواحد

هوالغيرالذيلميكنارفاًفياتّفاقالتحكيم،أيتدخلأواختصامشةةخ أّماالصور الثانية:ف

منغيرأارافاتّفاقالتحكيمأمامهيئةالتحكيمالثانية.

والمقصودبالتدخلهوالتدخلاإلداريفيالخصومةالتييتمبمحةةضإراد الغيةةرودونالتةةزام

واالتيحدّدهاالقانونلقبولالنلباتالعارضةعليه،فهوعملإداريمنفرد،ي بأنتتوافرفيهالشر

منالغير.

والتدخلنوعان:إّماتدخلانامامي،أوتدخله ومي.

:فهةةوالتةةدخلالةةذييقتصةةرفيةةهالمتةةدخلعلةةىاالناةةمامألحةةدأاةةرافأّما التدخل االنضمامي

الخصومةمدافعاًعنهودونأنينلبشيئاًخاّصاًله.

،وهوعبار عنتدّخلشخ مةةنالغيةةرفةةيخصةةومة ائمةةةلكةةيلهجوميللتدخل اأّمابالنسبة

يتمّسدفيمواجهةأارافهابحّاخاّصبهمرتبطبهذهالخصومة،أوبمحلّها،وهويؤدّياتساعننةةاق

الخصومةمنحيثاألارافوالموضوعمعاً،وهذاماي علمنالمتدخلاله موميخصماًأصلياًفي

.(2)منحقوق،وعليهماعليهممنالتزاماتالدعو لهماللخصوم















 

.343درسابا،صفتحيوالي، انونالتحكيم،مص(1)

.230-228أحمدعّمارالسيّد،مصدرسابا،ص(2)
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 الخاتمة 

ومن خالل ما دار عليه البحث ان نظام التحكيم على درجتين هو نظام اجرائي موحد لخصومة التحكيم الثانية   

على غرار ما هو معمول به امام قضاء الدولة , اي انه يجوز للخصوم االتفاق على ان يكون التحكيم على  

نية بحيث اذا صدر الحكم من هيئة  درجتين بمعنى ان يكون هيئة التحكيم درجة اولى وهنالك تحكيم درجة ثا

التحكيم االبتدائية جاز للمحكوم عليه ان يطعن في هذا الحكم امام هيئة التحكيم االستثنافية وذلك انطالقاً من  

 االصل القضائي للتحكيم . 

 االستنتاجات

ياختيةةارد أاةةرافاالتّفةةاقفةةراالتحكيمهونظامخةةاّصيقةةومعلةةىأسةةاستنةةاباإناأنتالدراسةبيّ.1

جلالحفاظعلةةىخصوصةةيةالمناوعةةاتفةةيالعقةةودالنفنيةةةعنةةدأاإلجراءاتالتيتسيرعليهاهيئةالتحكيممن

.خاوعهاللتحكيم

وبعررد  ،ل أطررراف االتافرراقب  الدفع بوجود شرط التحكيم في العقد النفطي من ق    ن  أأوضحت لنا الدراسة ب  -2

دة راوذلررك بسرربب إ ؛ة هو دفع بعدم القبول وليس الدفع بعدم االختصاص النزاع بشأنه في المحاكم المختصا   ةثارإ

األطراف التي ارتأت في اللجوء إلى التحكيم قبل اللجوء إلى القضرراء يمنعهررا مررن النظررر فرري الرردعو  فقررط وال 

طبيعرري  نازعررات واللجرروء إليرره حررقا القضاء يعتبر طريق طبيعرري فرري تسرروية كافررة الم ن  أو  ،يسلبها االختصاص 

ودستوري مكفول للجميع

كما توصلت هذه الدراسة الى ان الحكم الصادر من هيئة التحكيم الثانية يجوز استئنافه امام قضاء الدولة   -3

وذلك بالنسبة لالنظمة القانونية التي تجيز الطعن باالستئناف في احكام التحكيم كما ان تنازل الخصوم عن حقهم  

طرح النزاع امام هيئة التحكيم الثانية ال يحول دوم حقهم في طرح هذا النزاع امام محاكم الدولة سواء من   في

 خالل االستئناف او من خالل دعو  بطالن حكم التحكيم . 

 التوصيات 

هم هذا القانون في تنظيم إجراءات  سيكي  ،صدار قانون التحكيمإن يسرع في أع العراقي نوصي المشرا  -1

وذلك   ؛ ةومنازعات العقود النفطية والثروات الطبيعية بصورة خاصا  ،ةحكيم في كافة المنازعات بصورة عاما الت

نصوص التحكيم في قانون  ن  أحيث نجد   ،رات الحاصلة في األنظمة القانونياة المقارنةجل مواكبة التطوا أمن 

ياة مثل  أالتحكيم ب  ظىم يح لوفي وقت  ،بشكل قديم غتيصقد  ،1969لسنة   83المرافعات المدنياة رقم  ي أهما

ياة التي يحظى بها اليوم  . األهما
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ياة نظام التحكيم في المجال النفطي  -2 الة وحاسمة في  يعتبر وسيلة فعا  ه لكون ؛التكثيف من نشر الوعي على أهما

وزارة الطاقة والبنية  و ،ويقع عبء ذلك على وزارة النفط في العراق ،المنازعات التي تدور بين األطراف فضا 

عداد كوادر  إجل  أهيلية للعاملين بالقطاع النفطي من  أوالتي من واجبها عقد دورات تدريبية وت ، التحتية اإلماراتية

ثير على االستثمار والوضع أوالتي لها ت ،تصة تتسم بالكفاءة والقدرة في الفصل بمثل هكذا منازعاصا ختم

 . ةاالقتصادي للدول

،منالعال اتالنفنيةعلىمستو العالماًالعملعلى بولشراالتحكيمفيالعقودالنمو جيةجزء -3

العراقكخ فيم الاستيرادالنفطالخاموباأل، للعملياتالنفنيةعاتالمستمرّفيظلالتوسّ

هاالشركاتفيهذهالدولوعلىاألارافوهناكعقودنمو جيةتعدّ،واإلماراتوالكويتالسعودية

.دبشراالتحكيمفياالتّفا ياتالنفنيةمايستوجبالتمسّو بولهاوه
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