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مقدمــة :
لقد بات معروفا أن تزايد التبادالت و املعامالت التجارية على املستوى الدويل أدى إىل تنامي التحكيم
حىت أصبح الظاهرة املميزة لعصرنا

"*1

Phénomène caractéristique de notre époque
*2

الظواهر القانونية املعاصرة ظاهرة االنفتاح على التحكيم و اتساع آفاقه"

 ،فمن أهم

 ،و قيل عنه أنه " لغة العصر

احلديث"* 3و املرع األاسااسي حلسم لالفات التجارة الدولية* ،4فالتحكيم إذن ظاهرة من ظواهر عصرنا
احلديث يف جمال الفصل يف املنازعات حبيث ال ختلو معظم العقود الدولية من اتفاقية حتكيمية.
إن مرد تطور التحكيم هبذا الشكل هو رغبة األطراف يف املعامالت التجارية يف التحرر من كل القيود اليت
تتضمنها القوانني الوطنية و تفادي البطء الذي تعرفه عادة احملاكم العادية و تعدد إعراءات التقاضي فيها
باإلضافة لاصة إىل احلرية اليت يتمت هبا األطراف يف جمال التحكيم يف التيار احملكمني و القانون الذي
يطبق على موضوع النزاع و اإلعراءات و مكان و لغة التحكيم و السرية اليت يتصف هبا هذا األلري  ،كل
ذلك أدى إىل منو التحكيم بطريقة اسريعة إىل أن أصبح اآللية و الواسيلة اهلامة يف تسوية املنازعات اليت تنشأ
بني املتعاملني يف جمال معامالهتم التجارية الدولية ،و أمهية التحكيم لن تعرف إال ازدهارا الاسيما يف ظل العوملة

---------1- GAILLARD (Emmanuel) et LALIVE (Pierre), « Le nouveau droit de l’arbitrage
international en suisse », journal du droit international , No 4 ,1989, p 905-963

 -2مصطفى حممد اجلمال و عكاشة حممد عبد العال ،التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية و الداللية  ،منشورات احلليب احلقوقية
بريوت  ،لبنان ،الطبعة األوىل ، 1991 ،ص .4
 -3مشيمش ععفر  ،التحكيم يف العقود اإلدارية و املدنية و التجارية  ،منشورات زين احلقوقية  ،الطبعة األوىل ،لبنان 2009،

ص. 5
 -4األحدب عبد احلميد" ،مواسوعة التحكيم  ،الكتاب الثاين ،التحكيم الدويل"  ،منشورات احلليب احلقوقية  ،الطبعة الثالثة
بريوت  ،لبنان  ، 2001،ص.6
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اليت هتدف إىل القضاء على العراقيل اإلدارية و القانونية اليت تفرضها الدول  ،لكل ذلك أصبح التحكيم اآلن
و أكثر من أي وقت مضى ضرورة ملحة كطريق للفصل يف نزاعات عقود التجارة الدولية.
إن تطور العالقات التجارية الدولية و معها التحكيم التجاري الدويل ،الذي حظي باهتمام الدول
و املنظمات الدولية  ،أدى إىل ظهور العديد من مراكز التحكيم على غرار الغرفة التجارية الدولية  ،غرفة
التحكيم بباريس الغرفة التجارية و الصناعية جبنيف  ،غرفة التجارة مبيالن ،الغرفة التجارية األوروبية العربية
مركز التحكيم التجاري الدويل بالقاهرة ،الغرفة التجارية و الصناعية باجلزائر و إبرام العديد من االتفاقيات
الدولية اليت تنظم خمتلف إعراءات التحكيم أمهها:
اتفاقية نيويورك الصادرة يف  10عوان اسنة  1951املتعلقة باالعرتاف و تنفيذ أحكام التحكيم األعنبية.اتفاقية واشنطن الصادرة يف  11مارس اسنة  1965املتعلقة بتسوية منازعات االاستثمار.القانون النموذعي للتحكيم التجاري الدويل لسنة  1915الذي وضعته هيئة األمم املتحدة.هذا باإلضافة إىل االتفاقيات اجلهوية و الثنائية اليت تنعقد بني الدول.
و مل تبق الدول العربية و معها اجلزائر يف معزل عن دول العامل يف هذا اجملال ،حبيث اسنت معظم هذه
الدول قوانني تنظم التحكيم التجاري الدويل الاسيما منذ بداية التسعينات ،كما أنشئت عدة مراكز للتحكيم
التجاري الدويل.
بالنسبة للجزائر ،فإهنا و بعد العديد من الرتاععات  ،أحست مبنااسبة حركة عميقة يف اإلصالحات
االقتصادية و السيااسية  ،بضرورة التزويد بتشري وطين عصري يف جمال التحكيم التجاري الدويل ،و عليه
اسنت تشريعا يتعلق بالتحكيم الدويل و كان ذلك مبراسوم تشريعي صادر بتاريخ  1993/04/25معدل و
متمم لقانون اإلعراءات املدنية املؤرخ يف عوان 4(*،1966مكرر) هذا النص التشريعي كان منتظرا بعد املصادقة
--------- 4مكرر -املراسوم التشريعي رقم  09-93املؤرخ يف  25أفريل  ، 1993اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ  1993-4-22العدد 22
قانون ملغى
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*()5

على القانون 11/11املؤرخ يف  1911/02/12خبصوص انضمام اجلزائر التفاقية نيويورك لسنة .1951

و قد عاء (املراسوم التشريعي لسنة  )1993مثرة لدمج حمكم بني املراسوم الفرنسي اخلاص بالتحكيم التجاري
الدويل لسنة  1911و النص السويسري املتضمن القانون الدويل اخلاص لسنة  ،1912و حىت القانون
*()6

النموذعي الذي أقرته و أوصت به جلنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية.

ال يسعنا يف هذا املقام العودة إىل املراحل اهلامة اليت اتسمت هبا النظرة اجلزائرية جتاه التحكيم الدويل ،فهذه
احملطات مت حتليلها يف عدة درااسات*( ، )7نؤكد فقط أنه منذ اسنة  8811توالت املساعي االجيابية من قبل
الدولة اجلزائرية لصاحل التحكيم الدويل ،حيث انضمت إىل العديد من االتفاقيات الاسيما :
 -اتفاقية نيويورك لسنة  1951مبوعب القانون  11/11املؤرخ يف  12عويلية 1911

*()1

---------5- BEKHECHI ( Mohammed Abdelwahab): L’arbitrage commercial international
en droit algérien , in Revue algérienne des relations internationales ,
Les éditions internationales , No 25, 1994 , Alger.

 -6تراري الثاين مصطفى  ":التحكيم التجاري الدويل إثر صدور املراسوم التشريعي رقم  98/89املؤرخ يف  8889/4/52املعدل
و املتمم لقانون اإلعراءات املدنية ".جملة درااسات قانونية ،العدد ، 8عوان  ، 5995ص .93
7- MEBROUKINE (Ali) : « Quelques remarques à propos de l’institution d’une cour d’arbitrage
au sein de la chambre nationale de commerce (CNC) » ,in Actes du séminaire sur
l’arbitrage commercial, p 151.

أنظر كذلك :
ISSAD ( Mohand): « Arbitrage international , le nouveau droit algérien » in Revue
mutations , No 5 , octobre 1993, p7-11.
BEDJAOUI( Mohamed) « l’évolution des conceptions et de la pratique algérienne en
matière d’arbitrage international » , pp 15-40 Actes du séminaire sur l’arbitrage
commercial organisé par la chambre nationale du commerce
Alger , 14 et 15 décembre 1992 , ed chambre nationale du commerce

 -1القانون رقم  11-11املؤرخ يف  12عويلية  ،1911اجلريدة الرمسية ،العدد  21الصادرة بتاريخ  13عويلية .1911
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 اتفاقية الرياض املتعلقة بالتعاون القضائي املؤرلة يف  1913/4/6املصادق عليها من طرف اجلزائر بتاريخ2001/02/11

*()9

 اتفاقية عمان العربية املتعلقة بالتحكيم التجاري  ،1912/2/14موقعة من طرف اجلزائر بنفس التاريخ -اتفاقية التعاون القانوين و القضائي بني دول احتاد املغرب العريب املوقعة يف  9و 10مارس 1991

*(9مكرر)

 اتفاقية تسوية املنازعات املتعلقة باالاستثمارات بني الدول و رعايا الدول األلرى املعتمدة من قبل البنكالدويل إلعادة التعمري و التنمية يف  1965/3/11و اليت دللت حيز التنفيذ يف  1914/10/14املصادق
عليها من قبل اجلزائر مبوعب املراسوم الرئااسي رقم  346-95املؤرخ يف  30أكتوبر 1995

*()10

 االتفاقية املتضمنة إنشاء و تنظيم املركز املغاريب للتحكيم الدويل املوق يف  1991/11/4بنواكشوط.و بعد صدور قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية يف  25فرباير اسنة  2001و الذي دلل حيز التنفيذ
يف  25أفريل  ، 2009لصص املشرع اجلزائري الفصل السادس منه لألحكام اخلاصة بالتحكيم التجاري
الدويل و ذلك يف املواد من  1039إىل .1061

أما بالنسبة للدول العربية ،فقد حاولت يف بادئ األمر أن تتجنب يف عالقاهتا التجارية م الدول األعنبية
وض شرط التحكيم يف العقود  ،و لكن حرصها على حتقيق البناء احلضاري و احلصول على التكنولوعية
احلديثة ععلها يف هناية املطاف تساير ما هو معمول به يف التعامل التجاري الدويل و ذلك بقبوهلا شرط
*()11

التحكيم يف تعاملها م الدول الصناعية
----------

 -9اجلريدة الرمسية العدد  11الصادرة بتاريخ . 2001/02/12
 9مكرر -املراسوم الرئااسي  111-94املؤرخ يف  ، 1994/6/22اجلريدة الرمسية العدد . 43

 -10اجلريدة الرمسية  ،العدد  ، 66الصادرة يف  5نوفمرب .1995
 -11اسامي فوزي حممد " :التحكيم التجاري الدويل"  ،دار الثقافة للنشر و التوزي  ،عمان  ،الطبعة األوىل ،اإلصدار الثالث
 ، 2001ص.2
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فقد تبنت العديد من هذه الدول منذ التسعينات قوانني حديثة تتعلق بالتحكيم الداللي و التحكيم
الدويل،كما أبرمت هذه الدول اتفاقية تنفيذ األحكام اليت أقرها جملس عامعة الدول العربية يف 1952/09/14

و اتفاقية الرياض للتعاون القضائي املوقعة يف  ،1913/04/06و اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري
الدويل بتاريخ  .1912/04/14هذا باإلضافة إىل االتفاقيات الثنائية اليت تربمها هذه الدول يف جمال التعاون
القضائي و القانوين.
فما هو التحكيم الدويل ؟
تنص املادة  1039من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية على أنه  ":يعد التحكيم دوليا ،مبفهوم هذا
القانون  ،التحكيم الذي خيص النزاعات املتعلقة باملصاحل االقتصادية لدولتني على األقل".
لتحديد مفهوم التحكيم الدويل  ،اعتمد املشرع اجلزائري يف قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية اجلديد املعيار
االقتصادي و هذا لالفا ملا كان عليه الوض يف املراسوم التشريعي رقم  01-93املؤرخ يف  1993-4-25الذي
اعتمد معيارين :اقتصادي و قانوين  ،حيث نصت املادة  451مكرر منه على أنه ":يعترب دوليا  ،مبفهوم هذا
الفصل ،التحكيم الذي خيص النزاعات املتعلقة باملصاحل التجارية الدولية و الذي يكون فيه مقر أو موطن أحد
الطرفني على األقل يف اخلارج"

*()12

هكذا فاملشرع اجلزائري  ،ألذ بالتعريف الذي اعتمده املشرع الفرنسي يف املادة  1492من قانون اإلعراءات
املدنية اجلديد الصادر يف  12ماي .1911

*()13

--------- -12قانون اإلعراءات املدنية  ،منشورات برييت  ،طبعة . 2002-2006
13- Article 1492 « Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce
international », Nouveau code de procédure civile, 95e édition, ed 2003, Dalloz, p 669.
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أما فقها ،فقد عرف األاستاذ جباوي التحكيم على أنه نظام عدالة لاصة ،من لالهلا ينتزع النزاع من
التصاص احملاكم العادية ليعهد ألشخاص لواص خيتارون مبدئيا من قبل األطراف أو مبساعدهتم

*()14

و عرف الدكتور فوزي حممد اسامي التحكيم على أنه ":الطريقة اليت ختتارها األطراف لفض املنازعات اليت تنشأ
عن العقد عن طريق طرح النزاع و البت فيه أمام شخص أو أكثر يطلق عليهم ااسم "احملكم أو احملكمني" دون
اللجوء إىل القضاء".

* ()15

و عرفه الدكتور أشرف عبد العليم الرفاعي على أنه " االتفاق على طرح النزاع على شخص معني أو أشخاص
معينني ليفصلوا فيه دون احملكمة املختصة به  ،فبمقتضى التحكيم ينزل اخلصوم عن االلتجاء إىل القضاء م
التزامهم بطرح النزاع على حمكم أو أكثر ليفصلوا فيه حبكم ملزم للخصوم  ،و قد يكون هذا االتفاق تبعا
لعقد معني يذكر يف صلبه و يسمى شرط التحكيم  ،Clause compromissoireو قد يكون مبنااسبة نزاع
معني قائم بالفعل بني اخلصوم ،و يسمى يف هذه احلالة "مشارطة التحكيم" أو اتفاق التحكيم
* ()16

" .Compromis

---------14- BEDJAOUI (Mohamed) , «l’évolution des conceptions et de la pratique algérienne en
matière d’arbitrage international » , in Actes du séminaire sur l’arbitrage commercial
Alger, 14 et 15 décembre 1992 , ed chambre nationale du commerce , p 16.
« L’arbitrage est après tout ce système peu banal de justice privée dans lequel un litige
est soustrait ou ravi à la compétence des tribunaux ordinaires de l’Etat pour être confié à
des personnes privées , de surcroit choisies en principe par les parties ou avec leur
» concours

 -15فوزي حممد اسامي " :التحكيم التجاري الدويل"  ،دار الثقافة للنشر و التوزي  ،عمان  ،الطبعة األوىل ،اإلصدار الثالث
 ، 2001ص13
 -16الرفاعي اشرف عبد العليم":التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية"  ،دار الكتب القانونية ،مصر  ، 2006،ص199
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و بنوع من الدقة  ،وصف الدكتور األحدب التحكيم بقوله "يف التحكيم الدويل كما يف التحكيم الداللي
جيلس احملكمون و أطراف النزاع و حماموهم حول طاوالت يف قاعة اعتماعات  ،ال يرتدي فيها احملكمون و ال
احملامون"روباهتم"و ال يقف احملضر على باب القاعة ينادي و ال يسجل حمضر اجللسة مساعد قضائي يلبس
*()12

روبا  .و م ذلك هي حماكمة ،ليس فيها شكليات احملاكم القضائية".
من عهته عرف األاستاذ

RENE David

التحكيم على أنه تقنية ترمي إىل منح حل ملسألة تتعلق بالعالقات

بني شخصني أو أكثر من طرف شخص أو أكثر – حكم أو حمكمني – الذين يستمدون اسلطتهم من
اتفاقية لاصة و يفصلون على أاساس هذه االتفاقية دون أن يكون مكلفا هبذه املهمة من طرف الدولة*(.)11
و قد عرفت اتفاقية التحكيم على أهنا العقد الذي مبقتضاه التزم األطراف على حل نزاعاهتم  ،الناشئة أو اليت
استنشأ ،بوااسطة حمكمني و ليس من قبل اجلهات القضائية.

*()19

--------- -12األحدب عبد احلميد":مواسوعة التحكيم " ،الكتاب الثاين" التحكيم الدويل"  ،املرع السابق  ،ص2
11- RENE (David), « l’arbitrage dans le commerce international » , édition Economica
Paris,1982 ,p9

« L’arbitrage est une technique visant à faire donner la solution d’une question, intéressant
les rapports entre deux ou plusieurs personnes, par une ou plusieurs autres personnes
–l’arbitre ou les arbitres- lesquels tiennent leurs pouvoirs d’une convention, sans être investis

»

de cette mission par l’Etat

19- FOUCHARD (Philippe) , GAILLARD (Emmanuel) et GOLDMAN (Berthold), « Traité
de l’arbitrage commercial international », édition Litec , Paris , et Delta, Liban
1996, p395.
« La convention d’arbitrage international se définit comme le contrat par lequel les parties
se sont engagés à faire trancher leurs litiges , nés ou a naitre , par des arbitres et non par des
» juridictions étatiques
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لكن إذا كان التحكيم ،على ضوء التعريفات السابقة ،طريق من طرق تسوية املنازعات يرتكز على اتفاقية
حتكيم يلتزم األطراف مبقتضاها حبل نزاعاهتم من طرف حمكم أو حمكمني دون اللجوء إىل احملاكم العادية أي
انتزاع النزاع من التصاص هذه األلرية ليعهد ألشخاص لواص ،فهل يفهم من هذا أن ال دور للقاضي
الوطين يف إعراءات التحكيم التجاري الدويل؟
لالفا هلذا الطرح  ،فإن موضوع هذه الدرااسة يهدف إىل حتديد دور القاضي الوطين يف جمال التحكيم
التجاري الدويل لالل مجي مراحل اخلصومة التحكيمية و أوعه املساعدة اليت ميكن أن يقدمها إلجناح
التحكيم .و الوقوف على حقيقة دور هذا القاضي ،و تبيان ميادين تدلله و طبيعة هذا التدلل قد ينري
اجلهات القضائية ،الاسيما م حداثة أحكام التحكيم الدويل يف اجلزائر.
اسعيا منها إىل ااستقطاب االاستثمار الدويل  ،تبنت خمتلف دول العامل تشريعات حتكيمية ليربالية ترمي إىل
تكريس أكرب قدر ممكن من احلريّة لألطراف و احمل ّكم ،غري أن هذه الليربالية ال ميكن أن تكون مطلقة و دون
رقابة ،فالدول تسعى إىل احلفاظ على مصاحلها و ذلك من لالل احملافظة على النظام العام للدولة من عهة.
و من عهة ألرى ،فإذا كان التحكيم يسعى إىل االاستقاللية جتاه احملاكم العادية ليكون أكثر فاعلية ،فإن
املؤكد أيضا يف مقابل ذلك أنه يف حاعة مااسة إىل احملاكم الوطنية لتحقيق هذه الفاعلية  ،فإنه "ال يستطي
أن يستغين بذاته عن قضاء الدولة  ،حبيث حيتاج دائما إىل تدلل القضاء للفصل يف كل ما يلزم لتحقيق
احملكم ملهمته مما خيرج عن حدود واليته  ،و لضمان التزامه حبدود الوالية احملددة له.

*()20

و لتحقيق الغاية املنشودة  ،الرامية إىل ضمان تكامل الدعوى التحكيمية و محاية الصاحل العام  ،فقد نظمت
التشريعات احلديثة العالقة بني القضاء و التحكيم لتوضح من عهة أوعه املساعدة و املؤازرة بينهما و من عهة
--------- -20مصطفى حممد اجلمال و عكاشة حممد العال  ،التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية و الداللية ،ص134
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ألرى حدود الرقابة و اإلشراف على التحكيم هبدف إراساء الضوابط و املقومات اليت تكفل حسن اسري
التحكيم و حتقيق أغراضه.
هذا يؤدي بنا إىل التساؤل عن الدور الذي ميكن أن يؤديه القاضي الوطين يف جمال التحكيم التجاري
الدويل ؟
من لالل درااسة املوضوع ،تبني لنا أن دور القاضي ،لالل مجي مراحل اخلصومة التحكيمية الدولية
يتميز بطبيعة مزدوعة باعتباره أوال مساعدا للمحكم و ثانيا كمراقب لعمل احملكم ،و على هذا األاساس ميكن
طرح الفرضيات التالية:
* من عهة يقوم القاضي الوطين بدور املساعد :و هنا التساؤل
 ما دوره يف تشكيل احملكمة التحكيمية ؟ و ما دوره لالل إعراءات اخلصومة التحكيمية ؟* من عهة ألرى يقوم القاضي الوطين بدوره الرقايب  :و هنا التساؤل
 ما دوره يف االعرتاف باحلكم التحكيمي و مهره بالصيغة التنفيذية ؟ و -ما دوره يف إعراءات الطعن ضد احلكم التحكيمي؟

على ضوء ما اسبق ،مت تقسيم البحث إىل فصلني  ،نستعرض:
 دور القاضي كمساعد للمحكم في مجال التحكيم التجاري الدولي  ،يف فصل أول و دور القاضي كمراقب للحكم التحكيمي ،يف فصل ثانو ذلك على ضوء قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية اجلزائري م بعض املقارنة  ،عند الضرورة  ،م بعض
التشريعات العربية و االتفاقيات الدولية و نظم مراكز التحكيم.
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الفصل األول :
دور القاضي الوطني كمساعد للمحكم في مجال التحكيم التجاري الدولي
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كثريا ما حتتاج هيئة التحكيم مساعدة القضاة حلسن اسري إعراءات التحكيم  ،فقد يتدلل القاضي
الوطين جبمي مراحل الدعوى التحكيمية  ،من بدايتها إىل هنايتها  .و ميكن تقسيم مراحل تدلله هذا إىل
مرحلتني أاسااسيتني و مها مرحلة انعقاد اخلصومة التحكيمية و اليت تكون موضوع املبحث األول و مرحلة اسري
اخلصومة التحكيمية و تكون موضوع املبحث الثاين.

المبحث األول  :دور القاضي الوطني في انعقاد الخصومة التحكيمية الدولية
يسهر القاضي الوطين لالل هذه املرحلة على إعطاء االتفاقية التحكيمية فاعليتها من لالل اسد
النقائص اليت قد حتول دون حتقيقها كامل آثارها .
إن أول دور ميكن أن يقوم به القاضي بصفته مساعدا هليئة التحكيم هو رده للدعوى يف حال قيام
اخلصومة التحكيمية ،مث تقدمي يد العون يف تعيني احملكمني يف حالة الصعوبة يف تعيينهم  ،و له دور يف رد
احملكمني عند طلب ذلك من أحد األطراف.
نبني ذلك من لالل التطرق إىل ثالث مسائل:
 رد الدعوى لعدم االلتصاص ( يف مطلب أول) ، تعيني احملكمني ( يف مطلب ثان)، -رد احملكمني (يف مطلب ثالث).
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المطلب األول  :رد الدعوى لعدم االختصاص
يقصد برد الدعوى لعدم االلتصاص ،امتناع القاضي من التدلل يف شؤون التحكيم  ،و يعترب هذا
االلتزام السليب حبد ذاته مساعدة يقدمها القاضي الوطين للتحكيم لتفادي عرقلة إعراءاته اليت كثريا ما يسعى
إليها أحد أطراف االتفاقية التحكيمية و عادة عن اسوء نية للتنصل من التزاماته الناشئة عنها.
و من املتفق عليه يف معظم قوانني التحكيم و االتفاقيات التحكيمية ،أنه إذا كان هناك اتفاق حتكيم
بشأن نزاع معني  ،فيجب على احملكمة رد الدعوى ألن وعود اتفاق حتكيم يفيد  ،من حيث املبدأ  ،نزع
االلتصاص بشأن النزاع موضوع االتفاق من القضاء العادي و هو موضوع الفرع األول و إحالته إىل اجلهة
املختصة بذلك أي عهة التحكيم الذي يكون موضوع الفرع الثاني.

الفرع األول  :عدم اختصاص محاكم الدولة
إن وعود اتفاق حتكيم بشأن نزاع معني  ،يولد على عاتق طرفيه التزاما بعدم اللجوء إىل قضاء الدولة أية
دولة يتصور انعقاد االلتصاص حملاكمها  ،و على تلك األلرية االمتناع عن نظر ذلك النزاع  ،و ختليها عنه
إذا كان قد طرح بالفعل عليها،

*()58

و عليه يتعني توضيح مبدأ عدم التصاص حماكم الدولة عن نظر النزاع

(أوال) مث حتديد نظام عدم االلتصاص (ثانيا) و بعدها حدود هذا املبدأ (ثالثا)

----------- -58اسالمة امحد عبد الكرمي ":التحكيم يف املعامالت املالية الداللية و الدولية"  ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية  ،القاهرة
 ، 5993ص.519
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أوال  :قاعدة عدم اختصاص المحاكم القضائية
إن مبدأ عدم تدلل قضاء الدولة يف النزاع املشمول باتفاقية حتكيم ميثل ضمانة عوهرية لنجاعة و فاعلية
التحكيم  ،لذلك أكدته االتفاقيات الدولية ( )8و التشريعات الوطنية ()5
 -8االتفاقيات الدولية:
تنص الفقرة الثالثة من املادة الثانية من اتفاقية نيويورك لسنة  8821بشأن االعرتاف و تنفيذ أحكام احملكمني
األعنبية على أنه " تقوم أية دولة متعاقدة ،يرف إليها نزاع بشأن قضية أبرم األطراف خبصوصها اتفاقية حسب
مفهوم هذه املادة بإحالة األطراف على التحكيم ،بناء على طلب أحد األطراف  ،إال إذا الحظ أن االتفاقية
املذكورة باطلة  ،أو عدمية التأثري ،أو ال ميكن تطبيقها "

*()55

تدلل قضاء ال ّدولة يف صورة
و أ ّكدت اتّفاقيّة عنيف لسنة  8838من عهتها بصفة غري مباشرة مبدأ عدم ّ
وعود اتّفاقيّة حتكيم و ذلك يف الفقرة األوىل من املادة الساداسة بنصها على "إن الدف بوعود اتفاقية حتكيمية
و املقدم لدى حمكمة قضائية رفعت قضية تلك االتفاقية إليها من قبل أحد الفرقاء  ،يقتضي أن يثار من قبل
املدعى عليه حتت طائلة اسقوط حقه قبل أو عند تقدمي دفاعه يف األاساس ،وفقا ملا كان قانون احملكمة اليت رف
*()59

إليها يعترب الدف بالصالحية قضية أصول إعرائية أو قضية أاساس"

--------- -55املراسوم رقم  599-11املؤرخ يف  2نوفمرب  8811يتضمن االنضمام ،بتحفظ ،إىل االتفاقية اليت صادق عليها مؤمتر األمم
املتحدة يف نيويورك بتاريخ  89يونيو اسنة  8821و اخلاصة باعتماد القرارات التحكيمية األعنبية و تنفيذها .اجلريدة الرمسية
العدد  41الصادرة بتاريخ  59نوفمرب .8811
 -59األحدب عبد احلميد  ":مواسوعة التحكيم " ،الكتاب الثالث " وثائق حتكيمية " ،ص 275
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و تنص املادة الثامنة من القانون النموذعي للتحكيم التجاري الدويل للجنة األمم املتحدة لقانون التجارة
الدويل لسنة  ":8812على احملكمة اليت ترف أمامها دعوى يف مسألة أبرم بشأهنا اتفاق حتكيم أن حتيل
الطرفني إىل التحكيم  ،إذا طلب منها ذلك أحد الطرفني يف موعد أقصاه تاريخ تقدمي بيانه األول يف موضوع
النزاع  ،ما مل يتضح هلا أن االتفاق باطل و الغ أو عدمي األثر أو ال ميكن تنفيذه".

* ()54

 -5التشريعات الوطنية:
تنص املادة  8942من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية على أنه  ":يكون القاضي غري خمتص بالفصل
يف موضوع النزاع  ،إذا كانت اخلصومة التحكيمية قائمة  ،أو إذا تبني له وعود اتفاقية حتكيم على أن تثار من
أحد األطراف".
فاملبدأ إذا هو عدم التصاص القاضي اجلزائري يف أي نزاع يالحظ بشأنه وعود اتفاقية حتكيم.
كذلك الشأن بالنسبة ملعظم القوانني العصرية للتحكيم حيث تؤكد مبدأ عدم صالحية احملاكم القضائية للنظر
بالنزاعات امللحوظة يف العقد التحكيمي منها املادة السابعة من القانون السويسري  ،املادة  88من القانون
االاسباين ،الفقرة األوىل من املادة  8378من القانون البلجيكي  ،املادة  8421من قانون اإلعراءات املدنية
اجلديد الفرنسي  ،الفصل  25من القانون التونسي  ،الفقرة  8من املادة  89من القانون املصري  ،أما القانون
االجنليزي على العكس يعترب أن اتفاقا ينزع التصاص احملاكم القضائية يعترب باطال ،و أن االتفاق التحكيمي
ال أثر له اسوى ااستئخار التصاص احملاكم القضائية حلني صدور احلكم التحكيمي و ليس نزع التصاص
* ()52

احملاكم القضائية.

----------- -54األحدب عبد احلميد ":مواسوعة التحكيم  ،وثائق حتكيمية" ،ص .392
 -52األحدب عبد احلميد ":مواسوعة التحكيم  ،التحكيم الدويل" ،ص .525
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ثانيا  :نظام عدم اختصاص المحاكم القضائية
يتعلق األمر هنا مبعرفة ما إذا كان عدم التصاص حماكم الدولة مطلقا أو نسبيا و هل بإمكاهنا أن تكون
* ()53

خمتصة بالرغم من وعود اتفاقية التحكيم.

و إن التلف موقف القوانني الوطنية فيما يتعلق بطاب عدم االلتصاص  ،فإن معظمها تعترب عدم
التصاص احملاكم نسيب و هو الشأن يف القانون اجلزائري  ،فاملادة  8942أعاله تنص على أنه  ":يكون
القاضي غري خمتص بالفصل يف موضوع النزاع  ،إذا كانت اخلصومة التحكيمية قائمة  ،أو إذا تبني له وعود
اتفاقية حتكيم على أن تثار من أحد األطراف".
يستفاد من هذه املادة أنه ال ميكن للقاضي الوطين الذي يعرض عليه النزاع ،تبني له وعود اتفاق بشأنه
على حله عن طريق التحكيم ،أن ينظر فيه  ،فاملادة تكرس ،قاعدة عدم إمكانية إثارة مبدأ عدم االلتصاص
من تلقاء نفسه ( ، )8إن درااسة هذا املبدأ يستدعي حتديد مسألة الوقت الذي يتعني فيه إثارة الدف بعدم
االلتصاص (.)5
 -1عدم إمكانية إثارة القاضي الوطني لمبدأ عدم االختصاص من تلقاء نفسه:
يقوم التحكيم على مبدأ اسلطان اإلرادة .و ألنه كذلك ،فإن اسلطان اإلرادة ميكنه الرعوع عن التحكيم
باتفاق الطرفني على ذلك و العودة إىل القضاء .هلذا فليس للقاضي الذي يعرض أمامه نزاع يالحظ أنه
مشمول بعقد حتكيمي أن يثري عفوا عدم التصاصه .فحني يستحضر املدعي لصمه املدعى عليه أمام
*)(57

احملاكم القضائية ،فإنه يكون بذلك قد تنازل عن عقد التحكيم

--------- -53الزاهي عمر  ":التحكيم " حماضرة ملقاة لالل الندوة الوطنية للقضاء التجاري ،وزارة العدل  8882 ،ص.958
 -57األحدب عبد احلميد ":مواسوعة التحكيم " ،الكتاب الثاين " التحكيم الدويل " ،املرع السابق  ،ص.529
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إن مبدأ عدم االلتصاص ال ميكن أن يثار إال من قبل الطرف الذي يهمه التعجيل  ،أما من مل يكن
طرفا يف اتفاق التحكيم فال جيوز له أن يتمسك بالدف بالتحكيم و ذلك ألنه ليست له مصلحة قانونية يف
التمسك هبذا الدف  ،فاملشرع مل يعرتف باحلق يف الدف بالتحكيم إال ألطراف التحكيم

*()51

ذلك ما ألذ به املشرع اجلزائري يف املادة  8942أعاله بنصها على أنه  ":يكون القاضي غري خمتص بالفصل
يف موضوع النزاع  ،إذا كانت اخلصومة التحكيمية قائمة  ،أو إذا تبني له وعود اتفاقية حتكيم على أن تثار من
أحد األطراف".
و هو احلل الذي ألذت به خمتلف االتفاقيات الدولية حبيث اعتمده بروتوكول عنيف لسنة  8859يف
مادته الرابعة  ،و املادة الثانية الفقرة الثالثة من اتفاقية نيويورك "اليت من لالهلا حتيل اجلهات القضائية األطراف
إىل التحكيم بطلب من أحدهم" ،نفس احلل اعتمدته اتفاقية عنيف لسنة  ،8838فاملادة الساداسة الفقرة
األوىل منه تنص على " إن الدف املألوذ من وعود اتفاقية حتكيم يتعني أن يثار من قبل املدعى عليه حتت
طائلة اسقوط حقه " ،كما جند هذا املبدأ يف القانون النموذعي للجنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدويل
(  ) CNUDCIيف فقرته األوىل من املادة الثامنة  ،و جند املبدأ أيضا يف القانون الفرنسي يف املادة  8421من
قانون اإلعراءات املدنية اجلديد ،تكرس الفقرة الثالثة منها صراحة امتناع اجلهات القضائية إثارة الدف بعدم
االلتصاص من تلقاء نفسها .بقي اآلن أن نبني الوقت الذي جيب فيه إثارة هذا الدف .

*(51مكرر)

--------- -51األنصاري حسن النيداين ":األثر النسيب التفاق التحكيم"  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر  ،اإلاسكندرية  ، 5998،ص13
: Lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une

28bis- Article 1458

convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat , celle-ci doit se déclarer
incompétente.
Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi , la juridiction doit également se déclarer
incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle.
Dans les deux cas , la juridiction ne peut relever d’office son incompétence.
Nouveau code de procédure civile, 95e édition, ed 2003, Dalloz,, p 653
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 -2الوقت الذي يتعين فيه إثارة الدفع بعدم االختصاص
إذا كان األثر السليب التفاق التحكيم هو من حماكم الدولة من نظر النزاع حمل التحكيم  ،فإن الواسيلة
* ()58

الفنية اليت منحها املشرع لصاحب املصلحة يف إعمال هذا األثر هي الدف بالتحكيم.

و يقصد بالدف بالتحكيم  ،الدف الذي يتمسك به املدعى عليه للمطالبة مبن القضاء من نظر الدعوى
لوعود اتفاق حتكيم بينه و بني املدعي يوعب عرض النزاع على احملكمني )99(*،و التساؤل املطروح هو مىت
يتعني إثارة هذا الدف ؟
أما يف القانون اجلزائري  ،فقد نصت املادة  8-8944من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية على
أنه .... ":جيب إثارة الدف بعدم االلتصاص قبل أي دفاع يف املوضوع" ،رغم ذلك فإن جملسا قضائيا قضى
أنه ميكن إثارة الدف باالتفاق التحكيمي يف أي مرحلة من مراحل الدعوى فينزع التصاص القضاء ،إال أن
احملكمة العليا نقضت هذا القرار )31( *".أما األاستاذ  Terkiيرى أنه عندما يكون شخصان مرتبطني باتفاقية
حتكيم و أن أحدمها فضل – لسبب أو آللر -إلطار قاضي وطين  ،فإنه يتعني على الطرف اآللر ،قبل أي
دف يف املوضوع ،الدف بعدم التصاص هذه احملكمة بالتمسك بوعود الشرط التحكيمي ،و إال افرتض تنازله
*()32

الضمين عن االاستفادة باتفاقية التحكيم.

----------

 -58األنصاري حسن النيداين  ،املرع السابق  ،ص. 32
 -99األنصاري حسن النيداين  ،املرع السابق  ،ص .33

- 31

قرار للمحكمة العليا  -الغرفة التجارية و البحرية – رقم امللف  499238رقم الفهرس  97/883بتاريخ 5997/85/2

جملة التحكيم  ،العدد الراب  ،أكتوبر  ،5998ص.521
32- TERKI ( Nour eddine) : « l’arbitrage commercial international en Algérie » , OPU
Alger,1999 , p43.

« Lorsque deux parties sont liées par une convention d’arbitrage et que l’une d’entre elle
préfère –pour une raison ou une autre- saisir un juge étatique , l’autre partie doit
obligatoirement soulever , in limine litis , l’incompétence de ce tribunal en mettant en avant
l’existence de cette clause compromissoire .sinon elle est présumée avoir implicitement
renoncé au bénéfice de cette convention d’arbitrage ».
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و يرى األاستاذ
يف املوضوع

RENE David

أن الشرط التحكيمي أو االتفاقية التحكيمية جيب أن يثار قبل الدلول

*()99

بالتايل ،فإنه يتعني إثارة الدف بعدم التصاص احملاكم القضائية قبل أي دفاع يف املوضوع .لكن هلذا املبدأ
حدود.

ثالثا  :حدود عدم اختصاص المحاكم القضائية
إن قاعدة عدم التصاص القاضي الوطين يف النظر يف النزاع عند وعود اتفاقية حتكيم ليس من النظام
العام  ،فالقاضي الوطين ميكنه يف حاالت معينة أن يكون خمتصا للنظر يف النزاع املعهود للمحكم  ،ذلك هو
الشأن عند تنازل أطراف النزاع عن اتفاقية التحكيم ( )8أو عندما تكون اتفاقية التحكيم باطلة (.)5
 -1تنازل األطراف عن اتفاقية التحكيم
يرتكز التحكيم أاسااسا على إرادة األطراف الرامية إىل حل نزاعاهتم عن طريق التحكيم  ،و هلم أن يتنازلوا
عنها باتفاق مشرتك ليعرضوها أمام اجلهات القضائية الوطنية ،و تنازل األطراف ميكن أن يكون صرحيا أو
ضمنيا.
 التنازل الصريح :ال يثري التنازل الصريح أية صعوبة حبيث أنه ما على الطرفني  ،عند نشوب النزاع  ،إالإبرام اتفاقية عديدة مينحان من لالهلا االلتصاص للقاضي الوطين يف فصل النزاع.

------39- RENE (David) : « l’arbitrage dans le commerce international » , ed Economica
Paris 1982 , p295

)(La clause compromissoire ou le compromis doivent être invoqués in limine litis
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 التنازل الضمني :ينشأ هذا التنازل الضمين على مرحلتني  ،فمن عهة و كمرحلة أوىل يتنازل املدعي عناتفاقية التحكيم بلجوئه إىل القاضي الوطين  ،و من عهة ثانية و كمرحلة ثانية يتقبل املدعى عليه هذه املبادرة
بولوعه القضاء دون إثارة الدف بعدم التصاص القاضي الوطين  ،و هو ما يفيد تنازله هو اآللر عن االتفاقية
التحكيمية ،و تتفق معظم التشريعات و االتفاقيات الدولية على أنه يتعني إثارة الدف قبل تقدمي الدفاع يف
املوضوع كما اسبق اإلشارة إليه.
و اسواء كان هذا التنازل صرحيا أو ضمنيا ،فإنه يتعني على القاضي الذي يعرض عليه النزاع أن حيتاط
و ال يبادر إىل إثارة عدم التصاصه من تلقاء نفسه  ،و ذلك لتفادي الوقوع يف حالة إنكار العدالة.
تنص املادة  8942من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية على أنه  ":يكون القاضي غري خمتص بالفصل
يف موضوع النزاع  ،إذا كانت اخلصومة التحكيمية قائمة  ،أو إذا تبني له وعود اتفاقية حتكيم على أن تثار من
أحد األطراف".
يتبني من النص أن القاضي ال يكون خمتصا بالفصل يف النزاع يف حالتني  :إذا كانت اخلصومة التحكيمية
قائمة أو إذا تبني له وعود اتفاقية حتكيم ،لكن احلالة الثانية هذه ،معلقة على شرط أن تثار من قبل أحد
األطراف و مبفهوم املخالفة ،فإنه يف حالة عدم إثارة الدف من أحدهم  ،فإن القاضي يكون خمتصا بالفصل يف
موضوع النزاع لتنازل األطراف عن اتفاقية التحكيم.
و هذا هو احلل املعمول و املألوذ به يف االتفاقيات الدولية  ،حبيث نصت عليه املادة الرابعة من بروتوكول
عنيف لسنة  8859و املادة الثانية فقرة  9من اتفاقية نيويورك لسنة  8821و كذا املادة الرابعة فقرة  3من
اتفاقية عنبف لسنة  ، 8838و هو ما ألذ به أيضا القانون الفرنسي يف املادة  8421من قانون اإلعراءات
املدنية اجلديد.
يف هذا االجتاه يؤكد الدكتور النيداين " أن الدف بعدم االلتصاص هو دف غري متعلق بالنظام العام
و لذلك فال جيوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حىت لو تبني هلا وعود اتفاق حتكيم ،و بناء
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عليه ،إذا مل يتمسك اخلصم صاحب املصلحة بعدم قبول الدعوى فيجب على احملكمة أن تنظر الدعوى
*()94

و تصدر حكما فيها  ،و لو كان هناك بالفعل اتفاق حتكيم"

إن تنازل األطراف عن اتفاقية التحكيم ليست الفرضية الوحيدة اليت يسرتع من لالهلا القاضي الوطين
التصاصه يف الفصل يف النزاع ،و إمنا يكون ذلك أيضا يف حالة بطالن اتفاقية التحكيم.
 -2بطالن اتفاقية التحكيم
هي الفرضية الثانية إذا ،اليت يسرتع فيها القاضي الوطين التصاصه للفصل يف النزاع املشمول باتفاق
التحكيم ،فعندما يتبني له أن اتفاقية التحكيم واضحة البطالن أو غري قابلة للتطبيق  ،فإنه يصبح خمتصا يف
الفصل فيه .هذه احلالة مل ينص عليها املشرع اجلزائري صراحة  ،على لالف بعض التشريعات الوطنية لدول
ألرى  ،و إمنا دللت يف املنظومة التشريعية الوطنية عرب اتفاقية نيويورك لسنة  8821اليت صادقت عليها
اجلزائر و اليت نصت يف املادة الثانية فقرة  9منها أنه "تقوم أية دولة متعاقدة ،يرف إليها نزاع بشأن قضية أبرم
األطراف خبصوصها اتفاقية حسب مفهوم هذه املادة بإحالة األطراف على التحكيم ،بناء على طلب أحد
األطراف  ،إال إذا الحظ أن االتفاقية املذكورة باطلة  ،أو عدمية التأثري ،أو ال ميكن تطبيقها"
لكن يبقى أن نتساءل عن املقصود من العبارة األلرية من هذه املادة " إال إذا الحظ أن االتفاقية املذكورة
باطلة  ،أو عدمية التأثري ،أو ال ميكن تطبيقها "
البطالن الذي يقصد به هنا هو البطالن الواضح الذي يتجلى للقاضي من لالل مراقبته الظاهرية

prima

 facieالتفاق التحكيم  ،و تقدير احملكمة اللتصاص احملكم ينحصر باحلالة اليت تكون فيها اتفاقية التحكيم

---------

 -94األنصاري حسن النيداين  ،املرع السابق  ،ص.38
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باطلة بشكل واضح ،يظهر العيب املبطل الوارد فيها بشكل علي و يقيين و غري قابل ألي نزاع عدي
*()92

و ينبغي تفسريه تفسريا حصريا.

فقد يتبني للقاضي أن النزاع غري قابل للتحكيم أو أن اتفاقية التحكيم

خمالفة للنظام العام أو أن هذه األلرية معيبة عند حتريرها (

pathologique

 ، )conventionكما أهنا

تكون  -رغم صحتها  -غري قابلة التطبيق يف حالة الغموض يف حتديد طريقة التيار احملكمني أو يف حالة
حتديد حماكم حتكيم عديدة من شأهنا التدلل.
و يرى األاستاذ

RENE David

أن اجلهات القضائية لن متتن عن منح اتفاقية التحكيم آثارها إال إذا وعد

لذلك اسبب عدي :أن يشوب االتفاقية عيبا يف الرضا  ،أو ختص مسألة يتعني ،ألاسباب مرتبطة بالنظام العام
*()93

أن تكون من التصاص احملاكم  ،أو أن النزاع يؤثر على مصاحل الغري.

يف غري هاتني احلالتني ،فعندما يعرض نزاع على القاضي و يتبني له وعود اتفاقية حتكيم أثارها أحد األطراف
يتعني عليه إحالة النزاع موضوع االتفاقية إىل التحكيم.

الفرع الثاني  :إحالة النزاع موضوع اتفاقية تحكيم على التحكيم
إن أهم اآلثار الناجتة عن اتفاق التحكيم من الناحية اإلعرائية هو انتزاع االلتصاص للنظر يف النزاع الوارد
يف العقد التحكيمي من قضاء الدولة و إحالته إىل قضاء التحكيم ،و لتوضيح مضمون هذه الفكرة يتعني

-------- -92مشيمش ععفر  ،املرع السابق  ،ص .848
op cit , p293

33- RENE (David),

« Les cours.. ne refuseront de donner effet à une convention arbitrale que s’il existe , pour
décider de la sorte une bonne raison ; la convention n’a pas été librement consentie , elle
porte sur une matière qui pour des raisons d’ordre public doit être réservée aux tribunaux, ou
encore le litige, en dehors des parties à la convention, affecte les intérêts de tierces
» personnes
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التطرق إىل مبدأ االلتزام بإحالة النزاع موضوع العقد التحكيمي إىل احملكمني (أوال) و هو التزام ال ميكن تنفيذه
إال عينا ( ثانيا ) ،و احملكمة التحكيمية ليس هلا صالحية النظر يف هذا النزاع فحسب و إمنا تنظر أيضا يف
التصاصها و هو ما يسمى مببدأ التصاص االلتصاص (ثالثا).
أوال -مبدأ االلتزام بإحالة النزاع على المحكمين
يعترب االلتزام بإحالة النزاع أو النزاعات املذكورة يف العقد التحكيمي إىل احملكمني تطبيق حمض و عادي
* ()97

لقاعدة القوة اإللزامية للعقود الناب من مبدأ "العقد شريعة املتعاقدين" " ."pacta sunt servanda

املنصوص عليها يف املادة  893من القانون املدين*( ، )91و اتفاقية التحكيم شأهنا شأن العقد الصحيح الذي
يرتب التزامات على املتعاقدين جيب الوفاء هبا حتت طائلة التنفيذ اجلربي .و تقوم إلزامية العقد هذه على أاسس
ألالقية  ،اقتصادية و اعتماعية  ،فباإلضافة إىل واعب احرتام العهد الذي يقطعه املرء على نفسه  ،ال بد من
*()99

ضمان ااستقرار املعامالت حىت يطمئن الناس و يعم السالم يف اجملتم .

و قد أكدت االتفاقيات الدولية ( )8و التشريعات الوطنية ( )5مبدأ االلتزام بإحالة النزاع إىل احملكمني.

-------37 - FOUCHARD (Philippe) , GAILLARD (Emmanuel) et GOLDMAN (Berthold), op cit , p396
 – 83تنص هذه المادة على أن ":العقد شريعة المتعاقدين ،فال يجوز نقضه  ،و ال تعديله إال باتفاق الطرفين  ،أو لألسباب التي يقررها
القانون"

 – 98فياليل على ":االلتزامات – النظرية العامة للعقد" املؤاسسة الوطنية للفنون املطبعية  ،اجلزائر  ، 5991 ،ص.928
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 -1االتفاقيات الدولية:
أكدت االتفاقيات الدولية هذا املبدأ منذ عام  ، 8859حيث نصت عليه اتفاقية عنيف لسنة  8859يف
املادة األوىل منها  ،و تضمنته اتفاقية نيويورك لسنة  8821يف مادهتا الثانية فقرة  8اليت تنص ":تعتمد كل دولة
من الدول املتعاقدة االتفاقية املكتوبة اليت يلتزم فيها األطراف بأن تعرض على التحكيم مجي اخلالفات أو
بعض اخلالفات اليت قامت أو ميكن أن تقوم بينها خبصوص عالقة قانونية معينة تعاقدية كانت أم غري تعاقدية
تتضمن قضية من شأهنا أن تسوى عن طريق التحكيم"*( ، )49و تنص املادة  53من اتفاقية واشنطن لتسوية
املنازعات الناشئة عن االاستثمارات بني الدول و بني رعايا الدول األلرى على أنه  ":موافقة أطراف النزاع على
طرحه على التحكيم يف نطاق هذه االتفاقية يعترب ما مل ينص على ذلك ختليا عن مباشرة أي طريق آلر
*()48

للتسوية "...

أما املادة  1من القانون النموذعي للتحكيم التجاري الدويل للجنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية
فتنص ":على احملكمة ،اليت ترف أمامها دعوى يف مسألة أبرم بشأهنا اتفاق حتكيم  ،أن حتيل الطرفني إىل
التحكيم  ،إذا طلب منها ذلك أحد الطرفني يف موعد أقصاه تاريخ تقدمي بيانه األول يف موضوع النزاع ،ما مل
يتضح هلا أن االتفاق باطل أو عدمي األثر أو ال ميكن تنفيذه".
 -2التشريعات الوطنية :
مل يتضمن قانون اإلعراءات املدنية و اإلداريـة صراحة هذا املبدأ على لالف بعض التشريعات الوطنية
و كذا املادة الثانية الفقرة  9من اتفاقية نيويورك و إمنا يستخلص من نص املادة  8942منه اليت تنص على
أنه ":يكون القاضي غري خمتص بالفصل يف موضوع النزاع ،إذا كانت اخلصومة التحكيمية قائمة ،أو إذا تبني له
------- - 49اجلريدة الرمسية العدد  41الصادرة بتاريخ  ، 8811-88-59ص . 8288
 -48اجلريدة الرمسية العدد  33الصادرة بتاريخ  ،8882-88-2ص . 58
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وعود اتفاقية حتكيم على أن تثار من أحد األطراف" .كما اسبق اإلشارة ،فإنه كلما طرح نزاع على القاضي
و يكون مشموال باتفاقية التحكيم فال يكون القاضي خمتصا بالتايل يتعني إحالة األطراف على التحكيم.
و قد نصت معظم التشريعات صراحة على مبدأ إحالة النزاع على التحكيم و من أمثلة على ذلك ما نصت
عليه املادة  89فقرة ج من قانون التحكيم األردين على أنه" إذا مت االتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من
قبل احملكمة فعلى احملكمة أن تقرر إحالة النزاع إىل التحكيم  ،و يعد هذا القرار مبثابة اتفاق حتكيم مكتوب"
و تضيف املادة  85فقرة أ " على احملكمة اليت يرف إليها نزاع يوعد بشأنه اتفاق حتكيم أن حتكم برد الدعوى
()45

إذا دف املدعى عليه بذلك قبل الدلول يف أاساس الدعوى".

و ما نص عليه أيضا الفصل ( املادة) 25

من جملة التحكيم التونسي حيث عاء فيه  ":على احملكمة اليت ترف أمامها دعوى يف مسألة أبرمت بشأهنا
اتفاقية حتكيم أن حتيل األطراف إىل التحكيم إذا طلب منها ذلك أحدهم يف موعد أقصاه تاريخ تقدمي
ملحوظاته الكتابية يف أصل النزاع ما مل يتضح هلا أن االتفاقية باطلة أو عدمية األثر أو ال ميكن تنفيذها".

( )49

و نفس املبدأ نصت عليه املادة السابعة فقرة  4من قانون التحكيم السوري اليت تنص  ":على احملكمة اليت
ترف أمامها دعوى يف مسألة أبرمت بشأهنا اتفاقية حتكيم ،أن حتكم بعدم قبول الدعوى  ،إذا دف املدعى عليه
بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع يف الدعوى ،ما مل يتبني هلا أن االتفاق باطل أو الغ أو عدمي األثر أو ال
()44

ميكن تنفيذه".

أما املادة  8/529م ن قانون املرافعات املدنية و التنفيذ العراقي تنص على أنه ":إذا اتفق
()42

اخلصوم على التحكيم يف نزاع ما ،فال جيوز رف الدعوى به أمام القضاء إال بعد ااستنفاذ طريق التحكيم".
--------- -45األحدب عبد احلميد ":مواسوعة التحكيم  ،وثائق حتكيمية" ،املرع السابق  ،ص  8و .89
 -49األحدب عبد احلميد ":مواسوعة التحكيم  ،وثائق حتكيمية" ،املرع السابق  ،ص.78
 -44األحدب عبد احلميد ":مواسوعة التحكيم  ،وثائق حتكيمية" ،املرع السابق  ،ص.858
 -42األحدب عبد احلميد ":مواسوعة التحكيم  ،وثائق حتكيمية" ،املرع السابق  ،ص.843
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أما املادة الرابعة فقرة  5من القانون الفدرايل األمريكي تنص على أنه  " :تستم احملكمة إىل رأي كل من
األطراف  ،و بعد التأكد من صحة العقد التحكيمي أو أن الرفض ليس عائدا لعدم صحته  ،تتخذ أمرا حتيل
فيه األطراف إىل التحكيم وفقا ألحكام العقد التحكيمي"...

()43

أما من ناحية االعتهاد القضائي  ،فقد كان للجهات القضائية اجلزائرية أن تدللت للفصل يف نزاعات
مشمولة بشرط التحكيم يف عدة مرات*( )47حيث عاء يف قرار للمحكمة العليا:
" من اتفق على اللجوء إىل التحكيم ال ميكنه اللجوء إىل القضاء العادي و أن االعتهاد القضائي مستقر يف مثل هذه
احلالة ،ألن التحكيم يكون إعباريا باعتباره شرطا أاسااسيا يف العقد و ملزما للطرفني طبقا لنص املادة  893من القانون
املدين اليت تنص على أن العقد شريعة املتعاقدين فال جيوز نقضه و ال تعديله إال باتفاق الطرفني أو لألاسباب اليت يقررها
القانون و املطعون ضده لرق االتفاق املربم م الطاعنة و بذلك فالقرار املنتقد لرق مبدأ االلتصاص اإلعباري
للتحكيم...
و حيث أن املطعون ضدها عندما جلأت إىل رف الدعوى احلالية دون أن تلجأ إىل التحكيم كما يوعبها بذلك البند
اخلامس من العقد تكون قد أللت بالتزاماهتا و احلكم و القرار املنتقد عندما اسايراها يف ذلك يكونان قد لالفا قواعد
*()41

االلتصاص و املادة  893من القانون املدين"
و يف قرار آلر أكدت فيه:

" أن التحكيم ينزع التصاص القضاء و أن معاينة القضاء عدم قدرة الطاعنة على الوفاء رغم وعود بند حتكيمي ال

يعين حكما أن طريقة التحكيم أصبحت مسدودة – نقض القرار"*(.)48

--------- -43األحدب عبد احلميد ":مواسوعة التحكيم  ،وثائق حتكيمية" ،املرع السابق ص.257
» 47 - TRARI TANI Mostefa « Droit algérien de l’arbitrage commercial international
1ère édition ; Berti Editions ; Alger ; 2007 ; p 102.

 -41احملكمة العليا  -الغرفة التجارية و البحرية – رقم امللف  445817رقم الفهرس  91/99289بتاريخ 5991/4/8
جملة التحكيم  ،العدد الراب  ،أكتوبر  ، 5998ص.547-543
 -48احملكمة العليا  -الغرفة التجارية و البحرية – رقم امللف  482431رقم الفهرس  97/98988بتاريخ 5997/85/2
جملة التحكيم  ،العدد الراب  ،أكتوبر  ، 5998ص.528
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و يف قضيتني حتكيميتني (اسابقتني للمراسوم التشريعي  ، )98-89تتعلقان بعقود أشغال مربمة بني مؤاسستني
عموميتني عزائريتني (واليتني) و شركات فرنسية  ،حاولت املؤاسستان اجلزائريتان التهرب من التحكيم باللجوء
إىل احملاكم القضائية اجلزائرية  ،متذرعتني باملادة  445من قانون اإلعراءات املدنية  ،اليت متن األشخاص
العموميني التابعني للقانون العام من اللجوء إىل التحكيم  .إال أن احملاكم اجلزائرية أعلنت يف هاتني القضيتني
*()29

عدم التصاصها للنظر يف النزاعني  ،و ذلك ألن عقود األشغال املربمة تتضمن شروطا حتكيمية.

لكن التزام األطراف و القاضي بإحالة النزاع إىل التحكيم لن يكون له أية فعالية يف حالة عدم تنفيذه عينا.
ثانيا -التنفيذ العيني لاللتزام بإحالة النزاع إلى المحكمين:
تتمت اتفاقية التحكيم بنفس القوة امللزمة للعقود عموما  ،و ملا كان األثر اجلوهري لذلك االتفاق هو
التزام طرفيه بطرح النزاع على قضاء التحكيم ،و االمتناع عن اللجوء إىل قضاء الدولة ،فإن مقتضى القوة امللزمة
التفاق التحكيم أن هناك التزاما بنتيجة (  ) obligation de résultatيق على عاتق طريف التحكيم هو
ضرورة قيام كل منهما باختاذ إعراءات التحكيم  ،و االمتناع عن عرض النزاع على قضاء الدولة.
فإن لالف أحدمها هذا االلتزام يكون قد ألل مببدأ حسن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية ،و ال يستطي
التملص منه بإرادته املنفردة ،أو ينقضه أو يعدله  ،و إن حاول أمكن إعباره على تنفيذ التزاماته عينا بإعباره
على تعيني حمكمه  ،أو تقدمي مستنداته ،و بدء إعراءات التحكيم  ،فإن امتن جلأ الطرف اآللر إىل احملكمة

--------- -29األحدب عبد احلميد ":مواسوعة التحكيم " ،الكتاب األول" التحكيم يف البلدان العربية " ،ص.938
( قرار حمكمة قسنطينة  8814-89-98و قرار حمكمة وهران  8889-8-3غري منشورين – قرار حتكيمي صادر يف -1-7
 8818و قرار حتكيمي صادر يف )8888-1-7
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يف حالة التحكيم اخلاص ( )ad hocأو إىل اسلطة التعيني املختصة يف حالة التحكيم النظامي ،للقيام بتلك
اإلعراءات  ،و يقوم عمل تلك احملكمة أو السلطة مقام عمل اخلصم املتقاعس  ،و هذا هو مقتضى التنفيذ
العيين لاللتزام الناشئ عن القوة امللزمة التفاق التحكيم (51)*.فاتفاقية التحكيم اليت ال يسمح عدم تنفيذها إال
احلصول على التعويض ،استكون حمدودة الفائدة.

*)(52

تلك هي اآللية اليت اعتمدها املشرع اجلزائري حيث نصت املادة  8949من قانون اإلعراءات املدنية
و اإلدارية على أنه .... ":
يف غياب التعيني  ،و يف حالة صعوبة تعيني احملكمني أو عزهلم أو ااستبداهلم  ،جيوز للطرف الذي يهمه
التعجيل القيام مبا يلي:
 رف األمر إىل رئيس احملكمة اليت يق يف دائرة التصاصها التحكيم  ،إذا كان التحكيم جيري يف اجلزائر. رف األمر إىل رئيس حمكمة اجلزائر  ،إذا كان التحكيم جيري يف اخلارج و التار األطراف تطبيق قواعداإلعراءات املعمول هبا يف اجلزائر".
هذه القاعدة تكاد تلقى إمجاعا يف خمتلف األنظمة القانونية بااستثناء بعض دول أمريكا الالتينية اليت ما تزال
متخوفة من التحكيم ال تعرتف هبذه القاعدة  ،أما يف باقي األنظمة القانونية فإهنا وضعت مجيعها آليات من
شأهنا الوقوف ضد رغبة الطرف الذي  ،بعد أن أبرم اتفاق حتكيم  ،يريد التنصل من التزاماته ،فبعض
تشريعات التحكيم مسحت للمحكم الذي عينه الطرف اآللر أن يفصل مبفرده يف النزاع و البعض منها
حددت اسلطة تعيني تتكفل بااستخالف الطرف املتقاعس يف تعيني احملكم  ،و يف القانون الفرنسي مسحت
-------- -28اسالمة امحد عبد الكرمي ،املرع السابق  ،ص.544
25- FOUCHARD (Philippe) , GAILLARD (Emmanuel) et GOLDMAN (Berthold), op cit ,p398.
« une convention d’arbitrage dont le refus d’exécution ne pourrait donner lieu qu’à des
» dommages-intérêts serait d’un médiocre intérêt
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املادة  8489من قانون اإلعراءات املدنية اجلديد لرئيس حمكمة باريس (

President du tribunal de

*()29

 )grande instanceبتعيني احملكم للفا للطرف املتقاعس.

تلكم هي بعض اآلليات اليت وضعتها التشريعات الوطنية قصد إعبار الطرف ،الذي ميتن عن تنفيذ
التزاماته على اللجوء إىل التحكيم و هناك آلية ألرى نصت عليها معظم التشريعات للوقوف يف وعه الطرف
اسيء النية و هي منح احملكمة التحكيمية إمكانية النظر يف التصاصها.
ثالثا :اختصاص المحكمة التحكيمية للنظر في اختصاصها (االختصاص باالختصاص)
على غرار األمر بالنسبة لقضاء الدولة  ،فإن أول مسألة إعرائية يلزم هيئة التحكيم البت فيها  ،هي
التأكد من ثبوت التصاصها بالفصل يف النزاع املربم خبصوصه اتفاق التحكيم  .و هذا هو مبدأ االلتصاص
بااللتصاص* ) .(54مبدأ يساعد على اسد طريق الغش و التحايل أمام الطرف اسيء النية ،و الذي يرغب يف
إعاقة اسري عملية التحكيم  ،برف الدعوى بالنزاع أمام قضاء الدولة للفصل يف مسألة االلتصاص  .كما
*()55

يساعد على االقتصاد يف الوقت و يف اإلعراءات.

هذا املبدأ أكدته االتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية ( )8مما يتعني حتديد مفهومه ()5

----------53- FOUCHARD (Philippe) , GAILLARD (Emmanuel) et GOLDMAN (Berthold), op cit p399.

 -54اسالمة امحد عبد الكرمي ،املرع السابق ،ص.585
 -55اسالمة امحد عبد الكرمي ،املرع السابق  ،ص. 998
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 -1تأكيد المبدأ :أصبح مبدأ االلتصاص بااللتصاص معرتفا به يف أهم املعاهدات الدولية و كل قوانني

التحكيم العصرية و يف كل أنظمة مراكز التحكيم الدويل.

*()56

فقد نصت عليه اتفاقية عنيف لسنة  8838بشكل واضح يف الفقرة  9من املادة اخلامسة منها بنصها
على أنه  ":م التحفظ جلهة املراقبة القضائية الالحقة احملددة مبوعب قانون القاضي ،فإنه يقتضي على احملكم
املطعون بصالحيته أال يتخلى عن القضية .و هو له احلق باختاذ القرار املنااسب بصدد تلك الصالحية كذلك

بصدد وعود و صحة اتفاقية التحكيم أو العقد الذي تشكل االتفاقية عزءا منه".
و قد تضمنت اتفاقية واشنطن اخلاصة بتسوية املنازعات الناشئة عن االاستثمارات بني الدول و بني رعايا
الدول األلرى (  ) CIRDIاملبدأ يف املادة  48حيث نصت على أن ":
 -8إن احملكمة حمكومة بالتصاصاهتا.
 – 5إذا أثري دف بعدم االلتصاص  ،من قبل أحد األطراف يقوم على االدعاء بعدم دلول النزاع يف نطاق
التصاص املركز  ،أو من أعل أي اسبب آلر يتعلق باللجنة ،فإن اللجنة تقوم بفحصه و عليها أن تقرر ما إذا
*()57

كان جيب أن يعامل باعتباره مسألة شكلية أو أن فحصه جيب أن يلحق بفحص النقاط املوضوعية".

أما القانون النموذعي للتحكيم التجاري الدويل للجنة األمم املتحدة لسنة  8812فقد نص عليه أيضا صراحة
يف املادة  83فقرة  8أنه ":جيوز هليئة التحكيم البت يف التصاصها  ،مبا يف ذلك البت يف أي اعرتاضات
*()58

تتعلق بوعود اتفاق التحكيم أو بصحته"...
- ---------

56- FOUCHARD (Philippe) , GAILLARD (Emmanuel) et GOLDMAN (Berthold) , op cit p411.

 -57اجلريدة الرمسية العدد  33لسنة  ، 8882ص 98
 -58األحدب عبد احلميد ":مواسوعة التحكيم  ،الكتاب الثالث  ،ص . 391

30

أما نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية (  ،)CCIفينص يف الفقرة  4من املادة الساداسة منه على
أنه  ":ما مل يتفق على لالف ذلك  ،ال يرتتب على االدعاء ببطالن العقد أو انعدامه عدم التصاص احملكم
ما دام قد انتهى إىل صحة اتفاق التحكيم  .و يظل احملكم خمتصا حىت يف حالة انعدام العقد أو بطالنه هبدف
*()59

حتديد حقوق األطراف و النظر يف طلباهتم"

أما يف القانون اجلزائري  ،فقد نصت املادة  8-8944من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية على أنه":
تفصل حمكمة التحكيم يف االلتصاص اخلاص هبا .و جيب إثارة الدف بعدم االلتصاص قبل أي دفاع يف
املوضوع"  ،و قد رفضت اجلهات القضائية اجلزائرية الفصل يف نزاعات معروضة عليها كانت مشمولة باتفاقية
حتكيم مكراسا بذلك ضمنيا مبدأ التصاص االلتصاص.

*()60

كما نص على املبدأ أيضا القانون الفرنسي يف املادة  8433من قانون اإلعراءات املدنية اجلديد و كذا
املادة  58أ من قانون التحكيم األردين  ،و الفصل  8- 38من قانون جملة التحكيم التونسي  ،املادة 8-55

من قانون التحكيم لسلطنة عمان و املادة  8-55من قانون التحكيم املصري.

--------- -59األحدب عبد احلميد ":مواسوعة التحكيم  ،الكتاب الثالث ،ص .711
; édition

60- TRARI TANI Mostefa « Droit algérien de l’arbitrage commercial international » 1

ère

Berti Editions ; Alger ; 2007 ; p 109
« …..sans faire référence directement à ce principe ; les juridictions algériennes saisies , ont

refusé de connaitre du litige à elle soumis , au motif que la présence dans le contrat de base
d’une clause d’arbitrage consacrait un principe d’incompétence des tribunaux nationaux ce
qui revient à dire que les juridictions algérienne , en refusant de statuer sur la validité ou non
de la clause d’arbitrage signée par la wilaya , elles consacraient implicitement le principe de

».

compétence compétence
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 -2معنى المبدأ :يقصد مببدأ التصاص االلتصاص أن احملكمني  ،على غرار القاضي الوطين  ،فإن أول
مسألة إعرائية يلزمهم البت فيها  ،هي التأكد من ثبوت التصاصهم بالفصل يف النزاع املربم خبصوصه اتفاق
التحكيم .فإذا اعترب احملكمون أنفسهم خمتصني تابعوا النظر بالدعوى بدون انتظار دعوى إبطال ميكن أن تقام
أمام القضاء املختص ،و إال أعلنوا عدم التصاصهم و رفعوا أيديهم عن الدعوى  .و أكثر من ذلك ،فإنه هلم
*()38

األولوية للنظر بالتصاصهم.

و إذا ما طرح النزاع أيضا على اجلهات القضائية  ،فإنه ليس هليئة التحكيم أن توقف أو تعلق إعراءات
التحكيم حلني انتهاء قضاء الدولة من حبث ثبوت االلتصاص هلا من عدمه .بل أن هذا القضاء ممنوع من
حبث التصاص هيئة التحكيم  ،قبل أن تفصل تلك اهليئة يف التصاصها بنفسها .و تلك قاعدة أولوية زمنية
فقط

règle de compétence temporelle

 ،ال حتول دون تصدي قضاء الدولة لبحث مسألة

التصاص هيئة التحكيم يف وقت الحق  ،عند الطعن أمامه ببطالن حكم التحكيم  ،أو طلب رفض األمر
*()35

بتنفيذه لصدوره من هيئة حتكيم غري خمتصة.

المطلب الثاني :تعييـن المحكمين
من املبادئ العامة املتفق عليها يف التحكيم  ،حرية أطراف النزاع يف تعيني هيئة التحكيم  ،اسواء مباشرة
بالتيار أمسائهم من األطراف أو بطريقة غري مباشرة بإحالة األمر إىل عهة ثالثة تتوىل مهمة التعيني مثل
االتفاق على أحد مراكز التحكيم و يف غياب أي تعيني جيوز رف األمر إىل القاضي املختص.

-------- -38األحدب عبد احلميد ":مواسوعة التحكيم  ،التحكيم الدويل" ،الكتاب الثاين  ،ص . 524
 -35اسالمة امحد عبد الكرمي ،املرع السابق ،ص.584
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فكيف يتم تعيني احملكمني ؟ و ما هي احملكمة املختصة اليت تتوىل هذا التعيني ؟ و ما هي الشروط اليت
جيب مراعاهتا يف احملكم ؟ تلكم هي التساؤالت اليت اسيتم اإلعابة عليها من لالل فروع هذا املطلب.

الفرع األول :كيفية تعيين المحكمين
حددت املادة  1041من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية كيفية تعيني احملكمني حيث عاء فيها
 ":ميكن لألطراف مباشرة أو بالرعوع إىل نظام التحكيم  ،تعيني احملكم أو احملكمني أو حتديد شروط تعيينهم
و شروط عزهلم أو ااستبداهلم .
يف غياب التعيني  ،و يف حالة صعوبة تعيني احملكمني أو عزهلم أو ااستبداهلم  ،جيوز للطرف الذي يهمه
التعجيل القيام مبا يلي:
 -1رف األمر إىل رئيس احملكمة اليت يق يف دائرة التصاصها التحكيم  ،إذا كان التحكيم جيري يف اجلزائر.
 -2رف األمر إىل رئيس حمكمة اجلزائر  ،إذا كان التحكيم جيري يف اخلارج و التار األطراف تطبيق قواعد
اإلعراءات املعمول هبا يف اجلزائر".
يتبني من لالل هذا النص أنه هناك ثالث طرق يتم مبوعبها تعيني احملكمني ،فقد يكون ذلك عن طريق
التعيني املباشر لألطراف ( أوال )  ،بطريقة غري مباشرة و ذلك بالرعوع إىل نظام مركز حتكيمي ( ثانيا ) أو من
قبل رئيس احملكمة يف حالة غياب هذا التعيني أو صعوبته ( ثالثا )
أوال  :التعيين المباشر للمحكمين من قبل األطراف:
ميكن لألطراف مباشرة ،كما تؤكده املادة  1041أعاله  ،تعيني احملكم أو احملكمني أو حتديد شروط
تعيينهم ،و اسواء كان ذلك التعيني مدرعا يف شرط التحكيم  Clause compromissoireأو كان يف اتفاق
التحكيم  Compromisمبنااسبة نزاع معني قائم بالفعل بني اخلصوم  ،و ختتلف اإلعراءات اخلاصة بالتيار أو
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تعيني احملكمني  ،طبقا لنوعية التحكيم الذي خيتاره الطرفان ،فإذا كان التحكيم لاصا (  ) ad hocاملسمى
*()63

أيضا التحكيم احلر أو حتكيم احلاالت اخلاصة أو التحكيم الفردي  ،كلها ذات معين واحد

 ،أي دون

اإلشارة إىل مؤاسسة حتكيمية  ،يتوىل الطرفان التيار حمكم واحد أو عدة حمكمني  ،و يف اغلب األحيان يتوىل
كل طرف يف النزاع التيار أو تعيني حمكم واحد و من مث يتوىل احملكمان االثنان تعيني حمكم ثالث يسمى
باحملكم الرئيس أو احملكم املرعح.

*()64

يتمت األطراف يف هذه احلالة حبرية مطلقة يف تشكيل احملكمة التحكيمية الدولية كما يشاؤون و بالعدد الذي
*()65

يرتؤونه و املواصفات اليت حيددوهنا و الطريقة اليت يرمسوهنا.

و على الطرفني أن يشريا يف اتفاق التحكيم إىل كيفية معاجلة بعض املشاكل اليت قد حتدث بالنسبة لتعيني
احملكمني  ،مثال ذلك  :عند عدم تعيني احملكم من قبل أحد األطراف أي امتناعه عن تسمية احملكم  ،أو أن
احملكمني االثنني اللذين مت التيارمها التلفا يف تعيني احملكم الثالث  ،ففي هذه احلاالت يكون من األفضل
للطرفني أن يكونا قد اتفقا على ما ميكن عمله  ،كأن يتفقا على أن عهة معينة أو شخصا ما هو الذي يتوىل

تعيني احملكم و يطلق على هذه اجلهة أو الشخص مصطلح "اسلطة التعيني "
.nomination

l’autorité de

*()33

--------- -63أنور على أمحد الطشي ":مبدأ االلتصاص بااللتصاص يف جمال التحكيم "  ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية  ،القاهرة
 ،5998ص 144
 -64فوزي حممد اسامي  ،املرع السابق  ،ص .136
 -65األحدب عبد احلميد  ":مواسوعة التحكيم"  ،الكتاب الثاين "التحكيم الدويل" ،ص.512
 -33فوزي حممد اسامي  ،املرع السابق ،ص .893
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ثانيا  :التعيين باإلشارة إلى نظام مركز تحكيمي دائم
تسمح املادة  8948أعاله لألطراف التيار التحكيم املنظم أو املؤاسسي

institutionnel

لتسوية

النزاعات اليت قد تطرأ أو طرأت بينهم  ،و يف هذه احلالة يتم التحكيم وفقا للقواعد اليت تتبعها املؤاسسة
التحكيمية و هذه القواعد هي اليت حتدد كيفية التيار احملكمني و غالبا تعد املؤاسسة قائمة ( )Panelتشتمل
على أمساء أشخاص متخصصني هلم لربة و معرفة باملعامالت و القوانني التجارية .و لألطراف املتنازعة  ،أن
ختتار من تشاء من بني تلك األمساء و هلا أيضا أن ختتار من لارج القائمة اخلاصة بتلك املؤاسسة و األمر
مرتوك حلرية الطرفني*( ، )67و ميكنها على غرار نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ( املادة  ) 1أن تقوم
بتعيني احملكم املنفرد يف حالة عدم اتفاق األطراف على ذلك أو حمكم الطرف املتقاعس أو احملكم الثالث
الذي يضطل مبهام رئااسة حمكمة التحكيم.
و يتعني التنبيه هنا إىل أن مهمة املؤاسسة التحكيمية تنظيم التحكيم فحسب  ،فليس هلا صالحية الفصل
يف النزاع و إمنا يتواله احملكمون املختارون .و من الواضح أن األطراف الذين قبلوا بنظام مؤاسسة حتكيمية
خيضعون بذلك إىل نظام تعيني و عزل و ااستبدال احملكمني املنصوص عليها يف نظام هذه املؤاسسة و يتعني
*()68

عليهم التقيد به.

--------- -67فوزي حممد اسامي  ،املرع السابق  ،ص.892
op, cit. p 932.

;)68- GAILLARD (Emmanuel) et LALIVE (Pierre

…il est clair désormais que les parties qui ont accepté le règlement d’une institution
d’arbitrage se sont par là même soumises au régime de nomination , de révocation ou de
remplacement des arbitres prévu par cette institution et doivent s’y soumettre .
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ثالثا  :تعيين المحكمين من طرف القاضي الوطني:
إن تدلل القاضي الوطين يف تعيني احملكمني يكون عادة عندما خيتار األطراف التحكيم اخلاص و ااستثناء
عندما خيتارون التحكيم النظامي أو املؤاسسي إذا ثار نزاع بني أحد طريف التحكيم و بني مركز التحكيم الذي
اتفق الطرفان على إدارته للتحكيم حول بعض اإلعراءات اليت اختذها املركز أو اليت يتعني عليه اختاذها  ،أو
بسبب وعود نقص يف لوائحه  .يف هذه احلالة اسوف جيد القضاء نفسه مدعوا إىل التدلل حلسم النزاع بني
*()38

الطرفني أو ملواعهة النقص يف لوائح املركز.

و كثريا ما يرفض أحد األطراف تنفيذ التزامه الناب من اتفاقية التحكيم و ميتن عند نشوب النزاع عن
تعيني حمكم .هذه الوضعية من شأهنا أن تؤدي إىل شل التحكيم ،و هو ما أدى مبعظم الدول السماح يف
قوانينها الداللية بتدلل القاضي ملد يد املساعدة لضمان ااستمرارية التحكيم و ذلك بتعيني حمكم الطرف
املتقاعس أو احملكم الثالث يف حالة عدم توصل األطراف إىل اتفاق بشأنه يف التحكيم اخلاص ،أما يف حالة
التحكيم املنظم فاهليئة أو املركز هو الذي يقوم بتعيني احملكمني يف حالة رفض األطراف كما اسبق الذكر.
تتفق معظم ال تشريعات و اتفاقيات التحكيم على أن تدلل القاضي يف هذا اجملال ال يكون إال للقضاء
على الصع وبات و العراقيل اليت يفتعلها األطراف ،فالقاضي اجلزائري من لالل نص املادة  1041من قانون
اإلعراءات املدنية و اإلدارية ال يتدلل يف تشكيل هيئة التحكيم إال ااستثنائيا تاركا احلرية الكاملة للطرفني يف
التيار حمكميهم أو التيار نظام حتكيم يتوىل املهمة ،فهو ال يتدلل إال يف حالة غياب التعيني أو يف حالة
صعوبة تعيني احملكمني .

--------- -38مصطفى حممد اجلمال – عكاشة حممد عبد العال ،مرع اسابق  ،ص.889
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فالقاعدة اليت أقام عليها القانون اجلزائري تسمية احملكمني هي احلرية التامة لسلطان اإلرادة .و احملكمة ال
تتدلل إال لوض إرادة األطراف الواردة يف اتفاق التحكيم موض التنفيذ ،إذا مل يتمكن األطراف أو
احملكمون من إنفاذها

*()20

فإذا مل يتفق طرفا التحكيم على التيار احملكمني أو على الطريقة اليت يتم هبا االلتيار  ،فإن القضاء حيق له
االلتيار بناء على طلب أحد الطرفني بشروط هي:
 أن يكون هناك اتفاق على التحكيم ،حيدد فيه كيفية تشكيل احملكمة. جيب أال يتفق طرفا التحكيم على تسمية احملكم أو تعيني حمكم التحكيم اخلاص. جيب أن يقدم أحد طريف التحكيم إىل احملكمة طلبا لتعيني احملكم  ،فإذا توفرت هذه الشروط حق للجهة*() 21

القضائية املختصة املساعدة يف تشكيل احملكمة.

أما يف فرنسا فقد اتب رئيس حمكمة باريس الكلية أاسلوبا لاصا يف مماراسة مهمة تعيني احملكمني ،اتبعه
بعد ذلك بقية رؤاساء احملاكم ،قوامه التواسط بني الطرفني بغية التوصل إىل تشكيل هيئة التحكيم أو ااستكماهلا
برضامها .فعندما يطلب أحد الطرفني مثال تعيني حمكم نظرا لعدم قيام الطرف اآللر بالتعيني  ،ال يعمد رئيس
()75

احملكمة إىل التعيني املطلوب مباشرة ،و إمنا يعطي مهلة للطرف اآللر الواعب عليه التعيني للقيام به*.

و بعدها يقوم بااستدعاء الشخص الذي يعتزم تعيينه كمحكم أللذ رأيه يف مسألة اقرتاح أو احتمال تعيينه
حمكما يف النزاع املعروض  ،لتاليف رفضه أو ختليه عن املهمة الحقا  ،مث دعوة كل واحد من الطرفني إىل إبداء

--------- -79األحدب عبد احلميد  ،التحكيم يف البلدان العربية ،الكتاب األول  ،ص.997
 - 78بوصنوبرة لليل " :التدلل القضائي يف جمال التحكيم الدويل يف التشري اجلزائري" ،جملة احملكمة العليا  ،العدد الثاين
 ، 5993ص .851
 -75مصطفى حممد اجلمال – عكاشة حممد عبد العال :مرع اسابق  ،ص .889
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رأيه فيه  ،حىت يق تاليف القدح فيه الحقا .و هذا اإلعراء حممود و حمبذ ألنه يكرس اسلطان اإلرادة
التحكيمية يف أبعادها الثالثة  ،إذ حيرتم إرادة األطراف و الطاب االتفاقي لرتكيب هيئة التحكيم مبنحهم فرصة
التوافق على شخص احملكم  ،و إرادة احملكم عضو القضاء التحكيمي و طرف عقد التحكيم الذي حيدد
و يؤاسس اللتزاماته و مسؤوليته جتاه األطراف  ،و حيرتم إرادة القانون باحملافظة على ضمانات احلياد و النزاهة
و االاستقاللية  ،اليت هي قوام "نظام القاضي" عموما و "نظام احملكم القاضي" لصوصا  .لذلك يقرتح اعتماد

هذا اإلعراء الوقائي  ،لدمة لتلك األغراض جمتمعة و ألذا بذاتية و فاعلية التحكيم يف آن واحد*(.)79
نؤكد يف األلري ،أن هذا التدلل من قبل القاضي ليس تدلال يف شؤون التحكيم بل هو مساعدة
للتحكيم حىت يستطي أن يسري يف إعراءاته و هو ال ميس ال من قريب و ال من بعيد قاعدة نزع التصاص
احملاكم القضائية للنظر بالنزاع .فاحملاكم القضائية ال تنظر هنا بالنزاع بل تساعد احملكمة التحكيمية على
النهوض للنظر بالنزاع*( ،)74فتدلل القضاء يف هذا الصدد مناطه الضرورة وحدها.

*()72

الفرع الثاني :المحكمة المختصة لحل النزاعات الناشئة عن تشكيل المحكمة التحكيمية
إن املعمول به يف خمتلف التشريعات الوطنية يف جمال التحكيم التجاري الدويل ،هو أن تقوم الدولة
بتحديد القاضي الذي يتدلل يف حال وعود أي عائق يعرقل السري احلسن إلعراءات التحكيم و هو "قاضي
*()26

املساندة" "  " juge d’appuiكما أطلق عليه الفقه األورويب ،و هو تعبري موفق.
-----------

 -79الساملي احلسني  ":التحكيم و قضاء الدولة " مركز الدرااسات القانونية و القضائية لوزارة العدل و حقوق اإلنسان للجمهورية
التونسية ،املؤاسسة اجلامعية للدرااسات و النشر و التوزي  ،بريوت لبنان  ،الطبعة األوىل  ، 5991 ،ص 488
 -74األحدب عبد احلميد ":مواسوعة التحكيم  ،التحكيم الدويل" ،الكتاب الثاين ،ص.521
 -72مصطفى حممد اجلمال و عكاشة حممد عبد العال ،املرع السابق ،ص.811
 -73األحدب عبد احلميد ":مواسوعة التحكيم  ،التحكيم الدويل" ،الكتاب الثاين ،ص.994

38

فما هو الوض يف اجلزائر ؟ ما هي احملكمة املختصة أو القاضي املختص حلل النزاعات الناشئة عن تشكيل
احملكمة التحكيمية ؟ (أوال) ما هي إعراءات تدلل هذا القاضي ؟ ( ثانيا ) و هل ميكن الطعن يف القرار
الذي يتخذه (ثالثا)
أوال :المحكمة المختصة
لول املشرع اجلزائري قاضي الدولة التصاصات تستهدف إقرار التكامل بني عمل القاضي و احملكم
حبيث يكون الدور املتمم للقاضي يف عملية التحكيم اسواء يف تشكيل حمكمة التحكيم أو تذليل خمتلف
*()77

الصعوبات اليت قد تطرأ أثناء نظر النزاع

و قد عهد هذه املهمة إىل رئيس احملكمة ،غري أنه فرق بني ما إذا كان التحكيم جيري باجلزائر أو باخلارج
حبيث تنص املادة  1041فقرة  2من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية على أنه ....":
يف غياب التعيني ،و يف حالة صعوبة تعيني احملكمني أو عزهلم أو ااستبداهلم ،جيوز للطرف الذي يهمه التعجيل
القيام مبا يلي:
 -1رف األمر إىل رئيس احملكمة اليت يق يف دائرة التصاصها التحكيم ،إذا كان التحكيم جيري يف اجلزائر.
 -2رف األمر إىل رئيس حمكمة اجلزائر ،إذا كان التحكيم جيري يف اخلارج و التار األطراف تطبيق قواعد
اإلعراءات املعمول هبا يف اجلزائر".
إن حتديد احملكمة املختصة بالنظر إىل هذه املادة ،مرتبط إذن مبكان عريان التحكيم :

--------- -77بوصنوبرة لليل  ،املرع السابق ،ص .853
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 -1التحكيم يجري في الجزائر :عند عدم تعيني احملكمني أو يف حالة الصعوبة يف تعيينهم ،جيوز للطرف
الذي يهمه التعجيل أن يرف األمر إىل رئيس احملكمة اليت يق يف دائرة التصاصها التحكيم ،فالعربة إذن يف
مكان عريان التحكيم  ،و هذا املكان يتم االتفاق عليه يف اتفاقية التحكيم.
لكن يف حالة عدم حتديد مكان التحكيم يف االتفاقية  ،فإن االلتصاص يؤول للمحكمة اليت يق يف دائرهتا
مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ ،ذلك ما نصت عليه املادة  ":1042إذا مل حتدد اجلهة القضائية املختصة
يف اتفاقية التحكيم  ،يؤول االلتصاص إىل احملكمة اليت يق يف دائرة التصاصها مكان إبرام العقد أو مكان
التنفيذ"
 -2التحكيم يجري في الخارج :عندما جيري التحكيم يف اخلارج و التار األطراف تطبيق قواعد اإلعراءات
املعمول هبا يف اجلزائر  ،فال يطرح أي إشكال  ،فعندما يتعذر تعيني احملكمني أو ااستكمال هيئة التحكيم ،فإنه
على الطرف الذي يهمه التعجيل أن يرف األمر إىل رئيس حمكمة اجلزائر.
بعد حتديد اجلهة القضائية و القاضي املختص  ،يتعني توضيح إعراءات تدلل هذا القاضي.
ثانيا  :إجراءات تدخل رئيس المحكمة
ذكرنا أنه ميكن للقاضي الوطين أن يتدلل لتعيني احملكم أو احملكمني يف حالة عدم تعيينهم أو صعوبة
تعيينهم  ،لكن التساؤل الذي يطرح اآلن هو كيف يتم تعيني هؤالء احملكمني و هل بإمكان القاضي مراقبة
اتفاقية التحكيم ؟
مل ينص قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية اجلديد على اإلعراءات اليت يتم هبا تعيني احملكمني  ،على
لالف ما كان منصوصا عليها يف املادة  451مكرر 4فقرة أوىل من املراسوم التشريعي  09-93املؤرخ يف
 ، 1993-4-25و اليت نصت على أنه  ":إذا دعي قاضي إىل تعيني حمكم حسب الشروط املذكورة يف املواد
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السابقة  ،فإنه يستجيب لطلب التعيني مبوعب أمر يصدر بناء على جمرد عريضة  ،إال إذا بينت درااسة موعزة
*()21

عدم وعود أية اتفاقية حتكيم بني الطرفني".

رغم إلغاء هذه املادة ،إال أنن ا نرى أن تدلل القاضي اجلزائري  ،و نظرا لليربالية اليت يتصف هبا القانون
اجلزائري يف جمال التحكيم ،فإ نه لن يتدلل إال مبوعب أمر بناء على جمرد عريضة و جيري مراقبة اسطحية فقط
( )prima facieعلى اتفاقية التحكيم قبل إعراء أي تعيني للمحكم على غرار ما كان معموال به يف ظل
املراسوم التشريعي . 09-93
ثالثا :مدى إمكانية الطعن في قرار القاضي الوطني (رئيس المحكمة)
عندما يدعى القاضي الوطين إىل تعيني حمكم أو حمكمني ،فنكون أمام فرضني  :إما أن يقبل تعيني احملكم
أو احملكمني و إما أن يرفض التعيني  ،فهل ميكن الطعن يف القرار الذي يتخذه ؟
مل يتضمن قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية يف الفصل السادس املتضمن األحكام اخلاصة بالتحكيم
التجاري الدويل أية إشارة إىل طرق الطعن ضد أمر القاضي الصادر بتعيني أو رفض تعيني احملكم بناء على
طلب أحد األطراف  .غري أن عانبا من الفقه يرى أن أمر القاضي قابل لالاستئناف ألن املبدأ العام يف القانون
اجلزائري هو أن أي قرار قضائي يقبل املراععة و أن احلاالت اليت يكون فيها قرار القاضي غري قابل للمراععة

هي حاالت نادرة عدا يف القانون اجلزائري و ينص القانون عليها صراحة *(.)79

---------- -71قانون اإلعراءات املدنية  ،منشورات برييت  ،طبعة  ، 5997-5993ص. 848
 -79األحدب عبد احلميد ":مواسوعة التحكيم " ،الكتاب األول"التحكيم يف البلدان العربية "  ،ص .975
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من عهتنا ،نرى أنه قيااسا ملا تضمنته أحكام املادتني  1055و  1056من قانون اإلعراءات املدنية
و اإلدارية املتعلقتني بطرق الطعن يف أمر القاضي باالعرتاف أو برفض االعرتاف بأحكام التحكيم الدولية،
نرى أن األمر الذي يصدره رئيس احملكمة املختص القاضي بتعيني حمكم أو حمكمني يكون هنائي غري قابل
للطعن ،أما األمر القاضي برفض تعيني احملكم أو احملكمني يكون قابال لالاستئناف أمام اجمللس القضائي.

الفرع الثالث :الشروط الواجب توافرها في هيئة التحكيم
يتعني أن تتشكل اهليئة التحكيمية بعدد فردي من األشخاص (أوال) تشرتط يف هؤالء شروط ملماراسة
مهمة احملكم (ثانيا ) ،مهمة يتعني قبوهلا من طرفه (ثالثا )
أوال :العدد الفردي لهيئة التحكيم (قاعدة الوترية )
مل ينص قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية يف األحكام املتعلقة بالتحكيم التجاري الدويل عن عدد
احملكمني الذي تتشكل منه هيئة التحكيم تاركا ذلك إلرادة الطرفني  ،أما فيما خيص التحكيم الداللي فقد
نص هذا القانون يف املادة  )19(* 8987على أن حمكمة التحكيم تتشكل من حمكم أو عدة حمكمني  ،تشرتط
هذه املادة يف هذه احلالة أن يكونوا بعدد فردي.
و القاعدة العامة يف تعيني احملكمني ،كما اسبق اإلشارة إليه ،هي أن يتفق الطرفان على حمكم واحد أو
عدة حمكمني و هم عادة ثالثة ،و يف هذه الفرضية األلرية يتوىل كل طرف يف النزاع التيار أو تعيني حمكم
واحد و من مث يتوىل احملكمان االثنان املختاران تعيني حمكم ثالث يسمى باحملكم الرئيس أو احملكم املرعح.

-------- -19املادة  " : 8987تتشكل حمكمة التحكيم من حمكم أو عدة حمكمني بعدد فردي".
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و قد يعهد تعيني احملكم الثالث إىل اسلطة تعيني عادة تكون مؤاسسة حتكيم دائمة ،و يف حالة عدم االتفاق
ميكن ألحد أطراف النزاع الطلب من احملكمة تعيني احملكم  ،و هذا ما تنص عليه خمتلف القوانني الوطنية
و االتفاقيات الدولية.
و تتميز املعاملة اجلزائرية يف هذا اجملال بتفضيل نظام التعددية بصفة عامة  ،غري أنه ميكن أن تكون هناك
قضايا أين مت اعتماد حمكم فرد  ،و غالبا ما يكون ذلك مبنااسبة التيار نظام مركز الغرفة التجارية الدولية
*()81

كسلطة تعيني

و عادة ما خيتار الطرف اجلزائري حمكمه من الذين حيملون اجلنسية اجلزائرية مكراسا مبدأ

الروح الوطنية على مبدأ االلتصاص و االحرتافية.

*() 82

يتع ني التذكري يف هذا اجملال أن املبدأ السائد يف التحكيم التجاري الدويل هو مساواة األطراف يف تعيني
احملكمني و يتمثل هذا املبدأ يف حق كل لصم يف تعيني حمكم واحد  ،و يف حق احملكمني معا يف تعيني
*()83

احملكم الثالث  ،و مثل هذا املبدأ تتم مراعاته يف العديد من االتفاقيات اخلاصة بالتحكيم.
لكن كثريا ما يثور التساؤل حول احرتام مبدأ املساواة من عدمه .

---------81- TRARI TANI Mostefa, op , cit , p 89
82- TRARI TANI Mostefa, op , cit , p 87
; « La pratique algérienne s’inscrit parfaitement dans cette logique .elle a ; en effet
souvent donné lieu à une désignation par la partie algérienne d’un co-arbitre ayant la
nationalité algérienne . la tendance qui veut que la compétence et le professionnalisme
doivent céder devant le nationalisme n’est pas encore bien encrée et l’on continue à
croire qu’à défaut de recours au juge national ; on n’est jamais mieux jugée que par un

»

tribunal ou au moins l’un des co-arbitres est un co-citoyen

 -83هشام لالد  ،املرع السابق  ،ص .35
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فهناك فرض ميتن فيه املدعي عليه عن تعيني حمكم  ،هنا جييز قانون التحكيم االجنليزي مثال أن يكون حمكم
املدعى هو احملكم الوحيد يف النزاع و حيق له هبذا الوصف أن يتصدى للحكم فيها و توعد العديد من
النصوص املماثلة يف قوانني العديد من الدول تقرر احلكم السابق  ،و يثري التساؤل حول مدى اتفاقها أو
*()14

تعارضها م مبدأ املساواة بني اخلصوم يف تكوين حمكمة التحكيم.
ثانيا :شروط ممارسة مهمة المحكم

ال ميكن ألحد أن ينكر الدور الفعال الذي ميكن أن يقوم به احملكم يف إطار تسوية املنازعات اخلاصة
و قد عرب البعض عن ذلك بالقول :
“…. so in private dispute resolution, the golden trilogy is arbitrator, arbitrator,
* ()12
“ arbitrator.
*()13

و أن "قيمة التحكيم إمنا تتوقف على قيمة احملكم " و " إن التحكيم عدير ما يستحقه احملكم "

إن لصومة التحكيم إذا قوامها احملكم ،و بقدر كفاءة احملكم تكون اسالمة التحكيم ،و إال فال قيمة
للتحكيم ،لذا جيب التيار احملكم الكفء القادر على حتقيق العدالة بعيدا عن املصاحل و الرغبات الشخصية
فال شك أن التحكيم يكون عيدا بقدر ما يكون احملكم عيدا )17(*.فما هي الشروط اليت يتعني توافرها فيه؟

--------- -14هشام لالد  ،املرع السابق  ،ص.34
MASTROGIUSEPPE (Sandra) et STOLOW (David), L’arbitrage : questions d’importance

15-

pour les conseillers juridiques d’entreprise , académie Davies, Montréal 2010, p26
www.dwpv.com/academie

 -13هشام لالد  :املرع السابق  ،ص. 898
 -17الصانوري مهند امحد ،املرع السابق  ،ص.22
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يقسم الفقه*()11الشروط الواعب توافرها يف احملكم إىل شروط عامة ( )8و شروط مرتوكة لتقدير األطراف ()5

 -1الصفات العامة المشترطة في المحكم:
 األهلية المدنية الكاملة :تنص املادة  8984من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية على أنه  ":ال تسندمهمة التحكيم لشخص طبيعي  ،إال إذا كان متمتعا حبقوقه املدنية.
إذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا معنويا ،توىل هذا األلري تعيني عضو أو أكثر من أعضائه بصفة حمكم".
فالشرط األاسااسي الذي جيب أن يتوفر يف احملكم هو أن يكون شخصا طبيعيا متمتعا حبقوقه املدنية كاملة غري
منقوصة ،تؤهله بالقيام بتصرفات قانونية ،و قدرة الفرد على القيام بتصرفات قانونية صحيحة تقاس بوعيه أي
بدرعة إدراكه و متييزه بني األمور املختلفة .و قد ذكر املشرع يف املواد  49و من  45إىل  44من القانون املدين
القواعد العامة اليت حتكم األهلية )18(*،و تضمنت املادة  71املبدأ الذي يقضي بأن  ":كل شخص أهل
للتعاقد ما مل يطرأ على أهليته عارض جيعله ناقص األهلية أو فاقدها حبكم القانون" .و يكون الشخص عدمي
األهلية إذا انعدمت لديه اإلرادة املدركة كالصيب غري املميز و اجملنون أو املعتوه  ،و مثل هؤالء ال ميكن أن
*()89

تنسب إليهم إرادة يعتد هبا القانون

أما الشخص ذو الغفلة أو السفيه  ،أو الصيب املميز غري الراشد

فأهليته ناقصة .و عليه ال ميكن أن يعني مثل هؤالء األشخاص كمحكمني  ،كذلك الشأن أيضا بالنسبة
للمحكوم عليه جبناية طبقا ملا عاء يف املادة  8مكرر  8من قانون العقوبات و الشخص املصاب بعاهة

------------

 -11الصانوري مهند امحد ،املرع السابق ،ص .34
 -18فياليل علي ،املرع السابق  ،ص .14
 -89فياليل علي ،نفس املرع  ،ص .12
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عسمانية طبقا للمادة  19من القانون املدين و الذي شهر إفالاسه طبقا لنص املادة  549من القانون التجاري
و احملجور عليه طبقا لنص املادة  898من قانون األاسرة.
رغم ذلك  ،فإن عانبا من الفقه يرى أنه ليس هناك ما مين أن يكون احملكم أصما أو أبكما ألن القانون ال
مين ذلك مىت اتفق اخلصوم على التياره  ،و عندئذ حيكم من واق األوراق املقدمة إليه ،و من اجلائز أيضا أن
يكون احملكم أعمى ألن القانون ال مين ذلك.

*()88

و احملكم لن يكون إال شخصا طبيعيا  ،فالفقرة الثانية من املادة  8984أعاله عاءت صرحية بنصها على
أنه  ":إذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا معنويا  ،توىل هذا األلري تعيني عضو أو أكثر من أعضائه بصفة
حمكم" .فإذا عني اتفاق التحكيم شخصا معنويا ،كأن ينص على أن تسوية اخلالف الناشئ عن العقد تتم
بالتحكيم عن طريق غرفة التجارة الدولية ،فهذا يعين أن غرفة التجارة الدولية تقوم بتنظيم عملية التحكيم ،و
ال تكون الغرفة املذكورة حمكما ،أي ال تتوىل مهمة التحكيم بل يتم التيار احملكمني وفقا لقواعدها يف حالة
*()85

عدم اتفاق الطرفني على الكيفية اليت يتم هبا االلتيار.

 استقالل و حياد المحكم :يتوعب على احملكم أن يكون حمايدا و هو بصدد قيامه باملهمة التحكيميةاملوكلة إليه و عليه أن يقوم هبا بكل جترد و نزاهة فال مييل أو يتحيز أو يتعاطف م أي من احملكمني أو
ضده )89(*،و حياد احملكم و ااستقالله و نزاهته هي حمط اإلميان بعدالة قضائه.

--------- -88مشيمش ععفر ،املرع السابق  ،ص .899
 -85فوزي حممد اسامي  ،املرع السابق  ،ص .825
 -89مهند امحد الصانوري ،املرع السابق ،ص .38
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و احلياد حالة نفسية قوامها جمموعة املفاهيم و القناعات اليت تستقر يف ضمري القاضي أو احملكم  ،و تشكل
فكرته عما هو حق أو عدل دون ميل أو هوى.
أما االاستقالل فهو حالة واقعية قوامها جمموعة من العوامل و الظروف اليت جيب توفريها حىت ينأى القاضي أو
احملكم بنفسه يف أداء مهمته عن تبعية احملتكم الذي التاره.
و من هنا كان احلرص الزائد من عانب التشريعات الوطنية  ،و االتفاقيات الدولية  ،و لوائح هيئات و مراكز
التحكيم  ،على النص القاط بوعوب التزام احملكم احلياد و االاستقالل.

*()84

و قد كراست خمتلف األنظمة القانونية الوطنية  ،االتفاقيات الدولية و كذا أنظمة التحكيم املبدأ أنه يتعني أن
يكون احملكم مستقل و حيادي  ،و بالنسبة للقوانني الوطنية  ،فإن اشرتاط االاستقاللية و احليدة غري منصوص
عليه بصفة لاصة يف التحكيم الدويل و إمنا هي قاعدة يف القانون الداللي يتم تواسي جماهلا إىل التحكيم
*()82

الدويل.

بالنسبة للقانون اجلزائري ،أدرج املشرع هذا املبدأ يف املادة  8983من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية
املتعلقة حباالت رد احملكم حيث نصت الفقرة  9منها  ":جيوز رد احملكم يف احلاالت التالية...:
 عندما تتبني من الظروف شبهة مشروعة يف ااستقالليته  ،الاسيما بسبب وعود مصلحة أو عالقة اقتصاديةأو عائلية م األطراف مباشرة أو عن طريق واسيط"...،
و على غرار املادة  819من قانون التحكيم السويسري و املادة  7/5من نظام الغرفة الدولية للتجارة
فإن املشرع اجلزائري يف املادة  8983مل يشرتط إال االاستقاللية دون احلياد ،على لالف الدول اليت اعتمدت
--------- -84اسالمة امحد عبد الكرمي ،املرع السابق ،ص .499
82- FOUCHARD (Philippe) , GAILLARD (Emmanuel) et GOLDMAN (Berthold) , op cit. p580.
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القانون النموذعي للتحكيم للجنة األمم املتحدة اليت ألذت باالاستقاللية و احلياد معا يف املادة  5/85و نظام
حتكيم جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل  CNUDCIيف املادة .8
 -2الصفات الخاصة المتروكة لتقدير المحتكمين :بعض الصفات املتعني توافرها يف احملكم مرتوكة لتقدير
الطرفني ميكنهم االتفاق بشأهنا و منها:
 الجنس  :التساؤل املطروح من قبل الفقه يف هذا الصدد هو هل ميكن تعيني امرأة كمحكم ؟الثابت أن معظم التشريعات تتفق على أنه ال يوعد ما مين من أن يقوم القاضي يف حتكيم جتاري دويل
بتعيني امرأة كمحكم  ،فليس هناك ما مين من أن يكون احملكم امرأة  ،و قد تفادت معظم التشريعات التطرق
إىل هذا املوضوع فال يوعد نص باجلواز أو باملن بالنسبة اللتيار املرأة عضوا يف هيأة التحكيم املكلفة بالفصل
*()83

يف النزاع

و الثابت أيضا أنه يف بعض الدول ما تزال املرأة تعترب ناقصة األهلية ،فليس بواس املرأة

الكويتية أو العمانية أن تكون حمكما.
و من الناحية العملية  ،فإنه رغم أن معظم الدول ال مين فيها القانون املرأة من أن تكون حمكما  ،إال أن تعيني
املرأة يف مثل هذه املناصب هو أمر نادر عدا .و مل يصدر حكم حىت اآلن ببطالن التحكيم ااستنادا إىل أن
*()87

احملكم امرأة.

 الجنسية :مل يشرتط قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية اجلزائري عند تعيني احملكمني من قبل القاضيالوطين أي شرط متعلق جبنسية احملكمني ،و هذا لالفا لنص املادة  421مكرر  4فقرة  5من املراسوم 98-89

اليت كانت تنص على أنه .. ":إذا دعي القاضي إىل تعيني حمكم مرعح  ،وعب أن يكون هذا األلري من
عنسية خمالفة جلنسية األطراف".
--------- -83البطاينة عامر فتحي  ،املرع السابق ،ص .88
 -87هشام لالد ،تكوين احملكمة التحكيمية  ،اجمللد األول  ،ص .858
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و عنسية احملكم ذات أمهية كبرية يف جمال التحكيم باعتبارها ضمانة على ااستقاللية و حياد هيئة التحكيم.
لكن رغم هذه األمهية ،فإنه من الواعب أن يعطى للخصوم حق التيار اجلنسية اليت يروهنا للمحكم املعين أو
احملكمني املعنيني ،و ذلك عندما يتفقون على شخص احملكم املعين .لكن على العكس من ذلك ،فإذا كان
تعيني احملكم إمنا يتم بوااسطة اسلطة عامة أو لاصة  ،فمن املفضل أن يكون احملكم املختار من دولة حمايدة

غري دوليت أو دول اخلصوم.

*()81

و هذا ما نصت عليه أيضا قواعد حتكيم جلنة األمم املتحدة يف الفقرة  4من املادة  3منها حيث عاء
فيها " تراعي اسلطة التعيني و هي بصدد التيار احملكم االعتبارات اليت من شأهنا التيار حمكم مستقل و حمايد
و أن تألذ بعني االعتبار أنه من املستحسن أن يكون احملكم من عنسية غري عنسية أحد أطراف النزاع".
كذلك الشأن بالنسبة للمادة  81من االتفاقية العربية للتحكيم التجاري الدويل لسنة  8817اليت تنص على
أنه  ":ال جيوز أن يكون احملكمون الذين يعينهم املكتب من مواطين أحد األطراف ".و املادة  91من اتفاقية
واشنطن لسنة  8832اخلاصة حبل املنازعات املتعلقة باالاستثمارات حيث عاء فيها  ":إذا مل تشكل احملكمة
لالل التسعني( )89يوما التالية لإللطار...يقوم الرئيس بناء على طلب اخلصم صاحب املصلحة يف التعجيل
و بقدر اإلمكان بعد التشاور م األطراف بتعيني احملكم أو احملكمني الذين مل يعينوا بعد .
و ال جيوز أن يكون احملكمون املعينون بوااسطة الرئيس طبقا هلذه املادة  ،من رعايا الدولة املتعاقدة الطرف يف
*()88

النزاع  ،أو الدولة املتعاقدة اليت يكون أحد رعاياها طرفا يف النزاع".
*()899

الغرفة التجارية الدولية يف الفقرة  3من املادة الثانية
----------

 -81هشام لالد ،تكوين احملكمة التحكيمية  ،اجمللد األول  ،ص853
 : 88اجلريدة الرمسية  ،العدد  33اسنة  ، 8882ص . 98
 -899البطاينة عامر فتحي  ،املرع السابق  ،ص.83
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 خبرة و كفاءة المحكم  :إن لربة احملكم و كفاءته هي مبعث الثقة يف نفسه أوال  ،و يف التحكيم ثانيافهي اليت متنحه ثقة احملتكمني فيه و بقدرته على تسوية النزاع و الرضا حبكمه و املبادرة إىل تنفيذه ،مما يشج
*()898

املتنازعني اللجوء إىل التحكيم.

رغم ذلك  ،فإن عانبا من الفقه يرى أنه ليس هناك ما مين أن يكون احملكم غري متخصص و ال لربة له
يف موضوع النزاع ،أو عاهال القانون و لو كانت املسألة املطروحة عليه قانونية ،ألن القانون ال يتطلب ذلك
و جيوز أن يكون احملكم عاهال لغة اخلصوم فيحكم يف واق األوراق املقدمة إليه و لو كانت مرتمجة ،و قيل
جب واز أن يكون احملكم عاهال القراءة و الكتابة بشرط أال يكون وحده يف هيئة التحكيم  ،ألن القانون ال
يتطلب إال أن يوق على احلكم أغلبية احملكمني  ،و من اجلائز اتفاق اخلصوم على تعيني حمكم واحد جيهل
*()895

القراءة و الكتابة  ،بشرط أن يعينوا شخصا آلر جملرد كتابة احلكم و األوراق الالزمة ملباشرة العملية.

إال أنه كما يرى البعض فإ نه يف جمال التحكيم التجاري الدويل جيب أن يقوم القاضي بالتيار أشخاص على
درعة من اخلربة و الكفاءة يف املوضوع ،على أن يتم تعيني رئيس هيأة التحكيم من األشخاص الذين تتوافر
لديهم الدراية القانونية بالتحكيم اسواء أكانوا من أاساتذة اجلامعات أو من احملامني أو غريهم من القانونيني
*()899

املختصني.

بعد إجياد احملكم الكفء على حنو ما اسبق  ،يتعني قبوله هلذه املهمة.

--------- -898الصانوري مهند أمحد  ،املرع السابق  ،ص .73
 -895مشيمش ععفر  ،املرع السابق  ،ص .899
 -899البطاينة عامر فتحي  ،املرع السابق  ،ص .85
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ثالثا :قبول المحكم لمهمته
إن احملكمني ليسوا قضاة ضروريني ،و املهمة املقرتحة عليهم ال تفرض عليهم  ،فمن الضروري أن
*()894

يقبلوها

فالشخص الذي يعني كمحكم ،ليس ملزما قانونيا بقبول هذه املهمة ،و جيب أن يوافق على

القيام باملهمة اليت عهد إليه هبا .و يكون ذلك عن طريق إبرام عقد م األطراف ،يكون مستقال عن عقد
التحكيم القائم بني الطرفني  ،و يطلق على هذا االتفاق ... receptum arbitri

*()892

مل يتضمن قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية يف أحكامه اخلاصة بالتحكيم التجاري الدويل أية إشارة إىل
قبول احملكم ملهمته ،لكن بالرعوع إىل األحكام اخلاصة بالتحكيم الداللي جند أنه نص يف املادة  8982يف
فقرهتا األوىل على أنه  ":ال يعد تشكيل حمكمة التحكيم صحيحا  ،إال إذا قبل احملكم أو احملكمون باملهمة
املسندة إليهم".
و إن كان قبول أو موافقة احملكم ملهمته تأيت صراحة عن طريق الكتابة  ،ميكن كذلك أن تكون ضمنية
مبباشرة احملكم إلعراءات تسوية النزاع .و إن مل جتم القوانني على شكل املوافقة إال أن هذه األلرية ،إذا مل
تأت مكتوبة ،فيتعني أن تعرب عن نفسها بشكل واضح و أكيد ال جمال ألي شك أو التباس.
مبجرد قبول احملكم أو احملكمني ملهمتهم  ،تنتج هذه املوافقة آثارها ،و أول أثر هو تثبيت إهناء تشكيل
احملكمة التحكيمية .و األمر األهم هو "بداية العد " فاعتبارا من هذا التاريخ يبدأ اسريان املهل اليت جيب أن

---------894- RENE (David). op cit , p 337
« Les arbitres ne sont pas des juges nécessaires. La mission qui leur est proposées ne
s’impose pas à eux ; il est nécessaire qu’ils l’acceptent, concluant ainsi avec les parties un
» contrat distinct de la convention d’arbitrage : le receptum arbitri

 -892هشام لالد  ،املرع السابق ،اجمللد األول  ،ص.11
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ينهي احملكمون التحكيم لالهلا  ،و من هذا الوقت تبدأ مهمة احملكمني و يصبح على عاتقهم عبء
التزامات تعاقدية جيب أن ينفذوها كقضاة لاصني )893(*،و ذلك حتت طائلة الرد.

المطلب الثالث  :رد المحكم
ميارس احملكم دورا مشاهبا للقاضي ،لذا جيب عليه أن يتحلى مبا يتحلى به القاضي من ألالق
و اسلوكيات و أدبيات و التزامات قانونية  ،..فاحملكم عندما يتوىل التحكيم فهذا يعين أنه حاز ثقة األطراف
وهي ثقة مستمرة منذ بدء التحكيم و حىت هنايته ،و هي مرتبة أدبية عالية املستوى تفرض جمموعة من
*()897

السلوكيات و األدبيات

و كل إلالل من احملكم هلذه السلوكيات يعرضـه ،شأنه شأن القاضي

إلعراءات الرد.
و للوقوف على هذا اإلعراء يتعني حتديد ماهيـة الرد ( الفرع األول) ،حتديد أاسبابه ( الفرع الثاني)
لنبني فيما بعد إعراءاته ( الفرع الثالث)

الفرع األول :ماهية الرد
يقصد برد احملكم أن يعرب أ حد األطراف يف لصومة التحكيم عن إرادته يف عدم املثول أمام حمكم معني
*()891

يف قضية معينة لتوافر أحد األاسباب اليت حددها القانون و طبقا للشروط اليت حيددها.

هذا اإلعراء معرتف به يف االتفاقيات الدولية (أوال) و التشريعات الوطنية (ثانيا)

------- -106األحدب عبد احلميد  ،مواسوعة التحكيم  ،التحكيم الدويل ،الكتاب الثاين ،ص .982
 -897الزيد ناصر  ":احملكم بني اسندان األلالق و مطرقة القانون " جملة التحكيم  ،العدد اخلامس  ،يناير  ، 5989ص .848
 -891البطاينة عامر فتحي ،املرع السابق ،ص .81
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أوال :االتفاقيات الدولية
نصت العديد من االتفاقيات الدولية و مراكز التحكيم على إعراءات الرد ،حبيث نصت عليه اتفاقية
تسوية منازعات االاستثمار بني الدول و مواطين الدول األلرى(  )CIRDIيف املادتني  27و ، 21حبيث تنص
املادة  27على أنه ":جيوز للخصم أن يطلب من جلنة التوفيق أو حمكمة التحكيم رد أحد أعضائها من أعل
أي اسبب ينطوي على فقدان أكيد للصفات اليت تتطلبها املادة  . 8/84فضال عن ذلك جيوز للخصم يف
دعوى التحكيم أن يطلب رد أحد احملكمني بسبب عدم ااستيفاء الشروط احملددة بالقسم الثاين من الفصل
الراب بشأن تعيني حمكمة التحكيم " *( ،)109و تضمنت اتفاقية عمان للتحكيم التجاري الدويل الرد يف املادة
 88حيث عاء يف الفقرة األوىل منها " :لكل من الطرفني أن يطلب رد أحد احملكمني ألاسباب يبينها يف
*()110

طلبه"

 ،مركز الغرفة التجارية الدولية نص عليه يف املادة  88فقرة  8تنص على أنه":يقدم طلب الرد

ااستنادا إىل ادعاء انتفاء االاستقالل  ،أو ألي اسبب آلر  ،بتوعيه مذكرة كتابية لألمانة العامة  ،موضحا فيها
*()118

الوقائ و الظروف اليت يستند إليها هذا الطلب"

،كما نصت عليه قواعد التحكيم اليت وضعتها جلنة

األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لسنة  8873يف املواد من  8إىل  85و القانون النموذعي للتحكيم
التجاري الدويل لسنة  8812يف املادتني  85و .89
ثانيا :التشريعات الوطنية
نصت الفقرة الثانية من املادة  8982من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية على أنه  ":إذا علم احملكم أنه قابل
للرد خيرب األطراف بذلك ،و ال جيوز القيام باملهمة إال بعد موافقتهم"  ،بينما بينت املادة  8983احلاالت اليت
جيوز فيها تقدمي طلب الرد.
--------- -898اجلريدة الرمسية العدد  33لسنة  ،8882ص . 94
 -889األحدب عبد احلميد  ،مواسوعة التحكيم ،الكتاب الثالث  ،ص . 928
 -118األحدب عبد احلميد ،وثائق حتكيمية ،ص .788
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و قد نصت معظم التشريعات الوطنية على رد احملكم و بينت إعراءاته و من أمثلة على ذلك ما نصت
عليه املادتني  87و  81من القانون األردين و الفصل  27من القانون التونسي ،املادة  779من القانون
اللبناين ،املادتني  59و  54من القانون اليمين ،املادة  819القانون السويسري و املادتني  8389و 8388

القانون البلجيكي.
غري أن بعض التشريعات مل تتضمن أية إشارة إىل إعراءات الرد  ،منها قوانني التحكيم يف الواليات
املتحدة األمريكية اليت مل تشر إىل الرد  ،و مييل القضاء األمريكي إىل حظره ألنه يعترب يف نظره تدلال من
احملكمة يف اتفاق التحكيم  ،فال اسبيل أمام اخلصم و احلال كذلك إال ترك احملكم يواصل عمله حىت يصدر
قرار التحكيم مث يطعن يف القرار بالبطالن أو يعرتض على تنفيذه ااستنادا إىل عدم احلياد و كذلك األمر يف
*()885

القانون االجنليزي.

إذا نصت معظم التشريعات على إعراءات رد احملكم  ،فإهنا قد حددت هلا أاسبابا يتعني توافرها ،فما هي
هذه األاسباب ؟

الفرع الثاني :أسباب الرد
حددت بعض التشريعات األاسباب اليت تسمح ألحد األطراف يف لصومة التحكيم عند توافرها أن
يطلب مبوعبها رد احملكم .لكن قبل أن نعرض هذه األاسباب (ثانيا) يتعني علينا التطرق إىل االلتزام بالتصريح
الذي يق على عاتق احملكم( .أوال)

--------- -885البطاينة عامر فتحي ،املرع السابق ،ص.81
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أوال :االلتزام بالتصريح
على احملكم املرشح قبل تعيينه أن يعلم مركز التحكيم (إذا كان التحكيم نظاميا) و األطراف (حالة حتكيم
احلاالت اخلاصة) كتابة بكل الوقائ و الظروف اليت يكون من طبيعتها التأثري على ااستقالله و حياده و أن
ختلق شكوكا هلا ما يربرها  ،يف نظر األطراف ،يف حياده و ااستقالله .كما يلزم احملكم بأن حييط بأي ظرف
يطرأ بعد تعيينه و يكون من شأنه للق شكوك هلا ما يربرها لدى األطراف أو من طبيعتها التأثري على
ااستقالله و حياده يف نظر األطراف ،هذه القاعدة تبنتها أكثر أنظمة مراكز التحكيم الدولية و القوانني
*()889

التحكيمية احلديثة.

و قد نصت الفقرة الثانية من املادة  8982من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية على أنه ":إذا علم
احملكم أنه قابل للرد  ،خيرب األطراف بذلك ،و ال جيوز القيام باملهمة إال بعد موافقتهم"
إن أمانة احملكم تقتضي منه اإلفصاح من البداية عن أي صالت تربطه بأي من األطراف  ،كما حيدد موقعه
اسواء بعدم قبول التحكيم بسبب هذه الصلة أ و بالقبول م إحاطة األطراف علما بالظروف احمليطة هبذه
الصلة ،و م ترك األمر لتقدير األطراف*( )884أن يقبلوه أو يرفضوه.
لكن االلتزام باإلفصاح ال يقوم إذا كانت الواقعة اليت تثري شكا يف حيدة أو ااستقالل احملكم هي واقعة تدلل
يف العلم العام  ،إذ ال ضرورة للكشف عن واقعة معلومة بالضرورة لألطراف.
فاألصل أن العالقات السابقة م احملكم ال تعد يف ذاهتا عيبا  ،و لكن العيب هو يف حماولة إلفائها عن

--------- -889األحدب عبد احلميد " مواسوعة التحكيم  ،التحكيم الدويل" ،الكتاب الثاين ،ص .994
 -884البطاينة عامر فتحي  ،املرع السابق ،ص.899
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الطرف اآللر أو باقي احملكمني يف حال تعددهم .فمثل هذا اإللفاء يثري الشبهات حىت حول العالقات
الربيئة و يعطي فرصة لالعرتاض على تعيني احملكم و يثري الشك يف ذمته و من مث عدالته كما يتيح إبطال
احلكم التحكيمي.

*()882

ثانيا  :أسباب رد المحكمين
مل حتدد بعض التشريعات أاسبابا للرد فاحتة اجملال لألطراف يف حتديد األاسباب اليت تراها عدية ،من هذه
التشريعات قانون حتكيم اسلطنة عمان ،قانون التحكيم املصري ،كذلك الشأن بالنسبة التفاقية عمان العربية
للتحكيم التجاري ،و من التشريعات من اسوت بني احملكم و القاضي فيما خيص أاسباب الرد جند القانون
اللييب (املادة  ، )748القانون السوري (املادة  ،)283القانون اللبناين (املادة ) 779
أما يف القانون اجلزائري ،فقد حددت املادة  8983من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية أاسباب الرد ،و اليت
تتمحور أاسااسا حول مبدأ اسلطان إرادة األطراف و توفر الشبهة املشروعة يف ااستقاللية احملكم ،تنص هذه
املادة على أنه" جيوز رد احملكم يف احلاالت التالية:
 -8عندما ال تتوفر فيه املؤهالت املتفق عليها بني األطراف.
 -5عندما يوعد اسبب رد منصوص عليه يف نظام التحكيم املوافق عليه من قبل األطراف،
 -9عندما تتبني من الظروف شبهة مشروعة يف ااستقالليته  ،الاسيما بسبب وعود مصلحة أو عالقة اقتصادية
أو عائلية م األطراف مباشرة أو عن طريق واسيط،
ال جيوز طلب رد احملكم من الطرف الذي كان قد عينه  ،أو شارك يف تعيينه  ،إال لسبب علم به بعد التعيني.
تبلغ حمكمة التحكيم و الطرف اآللر دون تألري بسبب الرد"...

--------- -882امساعيل ابراهيم الزيادي  ":املفهوم املختلف حليدة احملكم عن احليدة الواعبة يف القاضي" جملة التحكيم  ،العدد الراب
أكتوبر ، 5998 ،ص.28
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حناول فيما يلي حتديد هذه األاسباب اليت نص عليها القانون اجلزائري بشيء من التفصيل و هي ثالث:
 -8عندما ال تتوفر فيه المؤهالت المتفق عليها بين األطراف
إن لربة احملكم و كفاءته هي مبعث الثقة يف نفسه أوال و يف التحكيم ثانيا  ،فهي اليت متنحه ثقة
احملتكمني فيه و بقدرته على تسوية النزاع و الرضا حبكمه و املبادرة إىل تنفيذه  ،مما يشج املتنازعني اللجوء
إىل التحكيم )883(*.لذلك عادة ما يتفق األطراف يف اتفاقية التحكيم على صفة أو صفات جيب أن تتوفر يف
هيئة التحكيم  ،كأن يكونوا حقوقيني مميزين ،فكل حكم ال تتوفر فيه هذه الصفة يكون قابال للرد )887(*.و
أحيانا ما يعتمد مثال يف التحكيم اخلاص بالزراعة أو احلبوب أو الكاكاو أو ما شابه نظام الالئحة اليت ال
يدرج

عليها إال حمكمني هلم مواصفات و لربة حمددة بدقة.

*()881

و هو ما تضمنته أحكام املادة  27من اتفاقية تسوية منازعات االاستثمار بني الدول و مواطين الدول األلرى
هذه املادة حتيل إىل املادة  84من االتفاقية  ،الفقرة األوىل من هذه األلرية حتدد الصفات اليت يتعني أن تتوفر
يف احملكم و هي تنص على أنه  ":جيب أن يكون هؤالء األشخاص من املتمتعني مبركز أديب رفي و من
املشهود هلم بتخصصهم و كفاءهتم يف اجملاالت القانونية أو التجارية أو الصناعية أو املالية .و أن تتوافر لديهم
ضمانات احليدة و االاستقالل يف مباشرة وظائفهم م مالحظة أن التخصص القانوين بالنسبة لألشخاص
املعينني لقائمة التحكيم يعترب شرطا عوهريا"

*()888

 ،و قد تضمنت الفقرة  5من املادة  85من القانون

النموذعي للتحكيم التجاري الدويل لعام  8812هذا السبب حيث نصت على أنه  ":ال جيوز رد حمكم إال

--------- -883الصانوري مهند امحد ،املرع السابق  ،ص .73
TERKI ( Nour eddine) : op, cit. p 87

 -881األحدب عبد احلميد " :مواسوعة التحكيم  ،التحكيم الدويل" ،الكتاب الثاين ،ص . 583
 -888اجلريدة الرمسية  ،العدد  33لسنة ، 8882ص . 57

887-
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إذا وعدت ظروف تثري شكوكا هلا ما يربرها حول حيدته أو ااستقالله أو إذا لم يكن حائزا لمؤهالت اتفق
عليها الطرفان  ، "...هذا النص اعتمدته بعض التشريعات الوطنية حبيث نصت عليه مثال املادة  5/27من
القانون التونسي كما نصت عليه املادة  819من قانون التحكيم السويسري .
عندما يتفق إذا الطرفان على صفة معينة يف احملكم يتعني توافرها فيه و إال فتح ذلك اجملال أمام األطراف
لطلب رده ،ذلك هو الشأن أيضا عندما يكون اسبب الرد منصوص عليه يف نظام التحكيم املعتمد.
 -2عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل األطراف
يف حالة التحكيم اخلاص وإذا التار األطراف يف اتفاقية التحكيم اإلشارة إىل نظام حتكيم مؤاسسي معني
لتسوية النزاعات اليت قد تطرأ أو طرأت بينهم  ،ففي هذه احلالة يتم التحكيم وفقا للقواعد اليت تتبعها
املؤاسسة التحكيمية ،و هذه القواعد هي اليت حتدد أاسباب رد احملكمني و إعراءاته .فإذا ما نص نظام املركز
املختار على اسبب للرد  ،فإنه ميكن لألطراف طلب رد احملكمني كلما توفر اسبب الرد.
 -3عند توفر شبهة مشروعة في استقاللية المحكم
تنص املادة  8983يف فقرهتا الثالثة على ":جيوز رد احملكم يف احلاالت التالية....:
 عندما تتبني من الظروف شبهة مشروعة يف ااستقالليته  ،الاسيما بسبب وعود مصلحة أو عالقة اقتصاديةأو عائلية م األطراف مباشرة أو عن طريق واسيط"...
نالحظ يف البداية أن املشرع اجلزائري على غرار ما فعله املشرع السويسري و مسايرا يف ذلك أحكام نظام
الغرفة الدولية للتجارة ،التار اعتماد عبارة "ااستقاللية"  Independenceمفضال إياها عن عبارة " احليدة
 "Impartialitéأو ااستعمال العبارتني معا على لالف نظام القانون النموذعي للتحكيم التجاري
*() 120

الدويل

----------

820 - GAILLARD (Emmanuel) et LALIVE (Pierre); op , cit ,p 933.
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و مهما كانت طريقة تعيينه  ،فإن احملكم ليس حمام أحد الطرفني  ،فإنه يق عليه التزام بالفصل بكل ااستقاللية
و هي أحسن ضمان حلياده .و القاعدة تنطبق على احملكمني املعينني من األطراف و كذا  ،أكثر من ذلك
*()858

على احملكم الوحيد أو رئيس اهليئة التحكيمية املعني من قبل طرف حمايد.

هناك من التشريعات اعتمدت عباريت االاستقاللية و احليدة يف آن واحد و هو ما فعله مثال املشرع املصري يف
الفقرة األوىل من املادة  81من قانون التحكيم لسنة  8884و اليت تنص ":ال جيوز رد احملكم إال إذا قامت
*()855

ظروف تثري شكوكا عدية حول حيدته أو ااستقالله ".و كذا املادة  8389من القانون البلجيكي

و االاستقالل و احليدة  ،أمران خمتلفان ،فهما فكرتان متشاهبتان يف غايتهما و لكنهما ال خيتلطان يف
مضموهنما .
فإذا كان ااستقالل احملكم يقوم يف الغالب على مظاهر لارعية  ،مثل عدم ارتباطه باخلصوم بأي طريقة تؤثر يف
ااستقالله  ،و من مث كان من السهل إثبات و تقرير وعود االاستقالل لدى احملكم أو عدم وعوده بالرعوع إىل
هذه املظاهر .و م ذلك فإن عدم ااستقالل احملكم  ،و رغم الكشف عنه أو إثباته  ،قد يتم لألطراف
التغاضي عنه أو إقراره و لو ضمنيا .أما لروج احملكم عن احلياد أو النزاهة  ،و على الرغم من عوهريته يف

----------821- GAILLARD (Emmanuel) et LALIVE (Pierre); op , cit ,p 934
« Quelles que soient les modalités de sa désignation, l’arbitre n’est pas l’avocat de l’une ou
de l’autre des parties. il a l’obligation de statuer en toute indépendance, ce qui est la
meilleure garantie de son impartialité.
La règle s’applique aux arbitres désignés par les parties ainsi, peut être a fortiori, qu’à l’arbitre
unique ou au président du tribunal arbitral désigné par un tiers neutre ».

 -855تنص هذه املادة
arbitres peuvent être récusés s’il existe des circonstances de nature à soulever des

"Les

"doutes légitimes sur leur impartialité ou leur indépendance
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العملية التحكيمية  ،فليس له يف الغالب مظاهر لارعية  ،ألنه يف األاساس أمر نفسي ذهين له طاب ذايت.
*()123

لذلك ال يظهر  ،إال يف حاالت ااستثنائية صارلة.

و يتأاسس مبدأ احلياد هذا على قاعدة أصولية دينية حضارية قوامها وعوب اطمئنان اخلصوم إىل من
يفصل فيما شجر بينهم اسواء كان قاضيا أم حمكما و أن حكمه( القاضي أو احملكم) ال يصدر إال عن حق
دون حتيز أو هوى.

*()124

و إذا كان الشائ  ،لاصة يف التحكيم احلر  ،أن يسعى كل طرف من أطراف التحكيم اللتيار احملكم
الذي يعرفه شخصيا  ،أو يعلم خبربته  ،أو كفاءته  ،أو بتوافر صفات معينة يف شخصه تكون هي اليت تبعث
يف نفس اخلصم الطمأنينة و الثقة فيه ،و لذلك يق االلتيار عليه ،فهل يستلزم توفر عنصر احليدة
و االاستقالل يف مجي احملكمني أم أنه مطلوب فقط يف احملكم الفرد أم احملكم املرعح؟ باعتبار أنه من العسري
أن يطلب من احملكمني املختارين من الطرفني أن يكونا حمايدين ألن احملكم املختار يشعر و هو جيلس يف هيئة
التحكيم أنه مأعور للدفاع عن مصلحة اخلصم الذي التاره و الذي اسيدف له أتعابه.

*()125

هناك موقفان يف هذا املوضوع:
األول :و قد ظهر يف الواليات املتحدة يف التحكيم الداللي ،يفرق بني احملكم املعني من طرف و الذي ال
يكون حياديا و احملكم احليادي الذي يشرتط فيه احلياد و االاستقالل كما يشرتط يف القاضي .و هذا ما ورد
يف نظام هيئة التحكيم األمريكية حيث احملكني الذين خيتارهم أطراف النزاع ليس مفرتضا فيهم احلياد و ليسوا

--------- -123إمساعيل إبراهيم الزيادي  ،املرع السابق ،ص .49
 -124إمساعيل إبراهيم الزيادي ،املرع السابق ،ص .45
 -852البطاينة عامر فتحي  ،املرع السابق ،ص .894
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ملزمني بتقدمي تصريح عن حيادهم و ال هم معرضني للعزل .و كذلك تسري يف هذا االجتاه القواعد اليت
*()853

وضعتها نقابة احملامني األمريكيني من اهليئة األمريكية للتحكيم.

هذا اجتاه مل يبق مستمرا طويال  ،فاحتاد نقابات احملامني يف القواعد اليت وضعتها للتحكيم اسنة  8817نص
على أن احملكمني الدوليني جيب أن يتوفر فيهم احلياد و االاستقالل و يبقون بعيدين عن مساندة أي طرف.
الثاني ( :االجتاه الفقهي األورويب) و هو االجتاه الغالب ،يتمسك ليس باحلد األقصى حلياد و ااستقالل احملكم
املعني من طرف أل ن كل تسوية يف هذا املوضوع اسيئة لسمعة التحكيم إذ ال ميكن املساومة على وظيفة
القاضي اليت مياراسها احملكم و إن كان معينا من طرف يف النزاع .و يف هذا االجتاه ذهبت أكثر القوانني
*()857

العصرية و كذا أنظمة مراكز التحكيم الدولية.

و قد حددت الفقرة  9من املادة  8983على اسبيل املثال ال احلصر لبعض ظروف الشبهة املشروعة يف
ااستقاللية احملكم  ،و هي وعود مصلحة أو عالقة اقتصادية أو عائلية م األطراف مباشرة أو عن طريق
واسيط.
ف معىن ااستقالل احملكم  ،بوعه عام  ،هو أال تكون له مصلحة يف النزاع  ،حبيث ال تربطه عالقة بأحد
األطراف تؤثر بشكل أو آلر على قراره  ،فيتناىف م ااستقالل احملكم أن تربطه عالقة تبعية بطرف من أطراف
التح كيم  ،أو أن تكون له مصاحل مادية معهم  ،أو حىت ارتباطات مالية بأحد أطراف التحكيم  ،أو أن يكون
*()851

لاضعا لتأثري أو توعيه أي منهم  ،أو واقعا حتت ضغط أو وعيد من قبلهم.

فال جيوز للدائن أو

الكفيل مثال أن يكون حمكما يف اخلصومة بني املدين و الغري  ،ألن للدائن أو للكفيل مصلحة دائما يف تأييد

-------- -857األحدب عبد احلميد " مواسوعة التحكيم " ،الكتاب الثاين  ،ص .995
 -857األحدب عبد احلميد  ،مواسوعة التحكيم ،الكتاب الثاين  ،ص .999
 -851إمساعيل إبراهيم الزيادي  ،املرع السابق  ،ص .48
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مركز املدين و ال جيوز للمساهم يف شركة مسامهة أن يكون حكما يف نزاع بينها و الغري ملا له من مصلحة
*()858

حسب نتيجة احلكم و غري ذلك من الصور.

عرضنا األاسباب الثالث الواردة يف نص املادة  8983من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية و اليت تسمح
بطلب رد احملكم ،غري أن توفر اسبب من هذه األاسباب قد يكون غري كاف يف بعض األحيان  ،حبيث ال
يسمح لطرف رد احملكم الذي اساهم يف تعيينه إال إذا كان مل يكن على علم بسبب الرد إال بعد تعيينه.
هذا يعين مبفهوم املخالفة أنه ال ميكنه خماصمة هذا احملكم عندما يكون على علم بسبب الرد قبل التعيني.
و ألن اسوء النية تكون فيه ثابتة ،مين هذا الطرف من ااستعمال هذا السبب للمطالبة بإهناء مهام احملكم
*( ،)899و هذا ما نصت عليه املادة  8983فقرة  4منها حيث عاء فيها...":
ال جيوز طلب رد احملكم من الطرف الذي كان قد عينه  ،أو شارك يف تعيينه  ،إال لسبب علم به بعد التعيني.
تبلغ حمكمة التحكيم و الطرف اآللر دون تألري بسبب الرد"...
أما إذا كان احملكم قد صرح عن هذه األاسباب و قبل الطرف اآللر به فال يستطي هذا الطرف أن
يطلب رده فيما بعد ،و ذلك ألن احملكم صرح هبذه األاسباب مسبقا.
و لعدم تعلق هذه األاسباب بالنظام العام طاملا كان احملكم قد أدى االلتزام القانوين الذي عليه بالتصريح  ،هذا
من عهة  ،و من عهة ألرى فإن التحكيم نظام يقوم أاسااسا على االتفاق  ،فإذا اتفق الطرفان على ذلك
----------------

 -858الزيد ناصر  ،املرع السابق  ،ص.845
op, cit p.87

899 -TERKI ( Nour eddine) :

"L’existence de lune de ces conditions peut quelquefois s’avérer insuffisante
.c’est en particulier ainsi qu’une partie n’est autorisée à récuser l’arbitre qu’elle a contribué à designer
que si la cause de récusation n’a été portée à sa connaissance qu’après cette nomination. Ce qui
signifie a contrario qu’elle n’a pas la possibilité de contester cet arbitre lorsque, avant sa désignation ,
elle connaissait le motif de récusation. C’est sans doute parce que sa mauvaise foi serait de la sorte
établie , que cette partie se verrait interdire d’invoquer un tel motif pour mettre fin aux fonctions de cet
arbitre".
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و ارتضياه منذ البداية فال يصح أن يعود احدمها بعد ذلك عن موافقته هبدف تعطيل اإلعراءات أو املماطلة،

هذا ما ذهب إليه اعتهاد حمكمة ااستئناف القاهرة بتاريخ .5998/5/9

*()898

و على العكس من ذلك فإذا كان أحد الطرفني قريبا من احملكم أو صهرا له إىل الدرعة الرابعة أو كان
يعمل عند احملكم و مل يقم احملكم أو الطرف اآللر باإلفصاح عن ذلك  ،فإن الطرف اآللر يستطي أن
يطلب رد احملكم يف أي وقت و يستطي الطعن بالبطالن على احلكم الصادر يف ذلك فيما بعد )895(*.أما إذا
كان الطرف طالب الرد مل يقم بتعيينه أو مل يشارك يف تعيني احملكم املطلوب رده ،بأن كان التعيني قد قام به
شخص من الغري ،أو مركز حتكيم أو حمكمة قضائية  ،فإنه يستطي تقدمي طلب الرد أيا كان الوقت الذي يتبني
*()899

فيه اسبب الرد ،أي اسواء كان قبل أو بعد تعيني احملكم.

------------ -898حمكمة ااستئناف القاهرة – الدائرة السابعة التجارية -الدعويني رقم  32لسنة  854قضائية و رقم  78لسنة  852قضائية –
تاريخ  5998/5/9منشور يف جملة التحكيم  ،العدد الثالث  ،عويلية  5998ص 398
" رغم أن احملكم ليس قاضيا و لكن يشرتط فيه  ،شانه يف ذلك شان القاضي  ،أن يكون حمايدا  ،األمر الذي يعين عدم التحيز ألي من
اخلصوم أو التعاطف م وعهة نظرهم و هو مبدأ يتأاسس على قاعدة دينية حضارية قوامها وعوب اطمئنان اخلصوم إىل من يفصل فيما
شجر بينهم من نزاع – معىن احليدة خيتلف يف التحكيم عنه يف القضاء – كثريا ما يكون أاساس التحكيم و الغرض الرئيسي منه رغبة الطرفني
يف وض النزاع يف يد شخص أمني حريص على العالقات القائمة بينهما كصديق محيم للطرفني  ،فالصلة إذا بني احملكم و اخلصوم ال تؤثر يف
صحة تعيينه طاملا كانت معلومة للخصوم عند االلتيار األمر املسموح به يف التحكيم و ال ميكن قبوله بالنسبة إىل القاضي.
مبا أن الطاعن وافق على تعيني احملكم الثالث املرعح الذي قبل مهمته م إفصاحه انه زوج للمحكمة  xاملختارة من قبل الطاعن و مل يعرتض
هذا األلري على ذلك و إمنا ارتضى السري بالتحكيم فليس له أن يتعلل بعد ذلك بعدم احليدة "

 -895البطاينة عامر فتحي  ،املرع السابق  ،ص .893
 -899اسالمة امحد عبد الكرمي ،املرع السابق ،ص .482
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الفرع الثالث  :إجراءات رد المحكم
على لالف التشريعات العربية الاسيما اليت اعتمدت القانون النموذعي للتحكيم التجاري الدويل لسنة
،8812مل حيدد املشرع اجلزائري يف املادة  8983من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية بوضوح إعراءات رد
احملكمني مكتفيا بالقول أنه " ...يف حالة النزاع  ،إذا مل يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته أو مل يس
األطراف لتسوية إعراءات الرد ،يفصل القاضي يف ذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل.
هذا األمر غري قابل ألي طعن".
و للوقوف على إعراءات رد احملكم  ،يتعني التطرق إىل طلب الرد (أوال) مث احملكمة املختصة للنظر يف الطلب
(ثانيا) لنختتم باآلثار املرتتبة على قرار القاضي (ثالثا)

أوال :طلب الرد
املبدأ املكرس يف خمتلف التشريعات مبا فيها التشري اجلزائري هو حرية الطرفني يف االتفاق على إعراءات
رد احملكم  ،لكن يف حالة غياب أي اتفاق يف هذا الشأن يتعني على الطرف الذي يعتزم رد حمكم أن يقدم
طلبه كتابة إىل احملكم الذي يعتزم رده على أن يقوم بتبليغ حمكمة التحكيم و الطرف اآللر دون تألري بسبب
الرد طبقا لنص املادة  8948من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية.
إذا مت قبول طلب الرد الذي تقدم به أحد األطراف اسواء من الطرف اآللر أو احملكم بذاته  ،فال إشكال يف
ذلك  ،و إال أحيل النزاع اسواء من طرف مقدم الطلب أو من هيئة التحكيم إىل رئيس احملكمة املختصة الذي
يصدر أمره يف ذلك.

64

ال يقبل طلب الرد ممن اسبق طلب رد احملكم نفسه يف ذات التحكيم و للسبب ذاته ،فواضح من هذا
الشرط أن املشرع يقف حائال ضد أي حماولة للنيل من ااستمرار إعراءات التحكيم  ،أو أي هدف للمماطلة ،
فال يقبل أن يقوم من قام بطلب الرد أمام احملكمة بتقدمي طلب رد احملكم نفسه يف ذات التحكيم و للسبب
*()894

ذاته  ،أما إذا كان طالب الرد يستند إىل اسبب آلر فال ضري يف ذلك.
يلزم لتطبيق هذا الشرط إذا شروطا ثالثة:

الشرط األول  :وحدة طالب الرد ،أي ان يكون طلب الرد للمرة الثانية مقدم من ذات الطرف الذي قدمهيف املرة األوىل  .فان قدم طلب رد ذات احملكم من اخلصم اآللر  ،فلن يتوفر القيد الذي حنن بصدده
الشرط الثاني  :وحدة احملكم املطلوب رده يف املرتني ،فالطرف الذي تقدم بطلب رد حمكم ال حيرم من تقدميطلب رد حمكم آلر يف ذات هيئة التحكيم  ،ان توفر جبانبه أحد موعبات الرد.
الشرط الثالث :وحدة النزاع يف املرتني ،فإن كان أحد األطراف قد اسبق و أن رد ذات احملكم يف نزاع آلر*()892

فال حيرم من تقدمي طلب برده يف النزاع املعروض.

و قد كراسته املادة  89من القانون النموذعي للتحكيم التجاري الدويل اليت تنص ":
 -8للطرفني حرية االتفاق على إعراءات رد احملكم  ،م مراعاة أحكام الفقرة  9من هذه املادة
 -5فإذا مل يوعد مثل هذا االتفاق وعب على الطرف الذي يعتزم رد حمكم أن يراسل لالل  82يوما من
تاريخ علمه بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ علمه بأي ظرف من الظروف املشار إليها يف املادة 85
فقرة 5بيانا مكتوبا باألاسباب اليت يستند إليها طلب رد هيئة التحكيم  ،فإذا مل يتنح احملكم املطلوب رده أو مل
يوافق الطرف اآللر على طلب الرد  ،فعلى هيئة التحكيم أن تبت يف طلب الرد.
--------- -894البطاينة عامر فتحي ،املرع السابق ،ص .889
 -892اسالمة امحد عبد الكرمي ،املرع السابق ،ص .481
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 -9و إذا مل يقبل طلب الرد املقدم وفقا لإلعراءات الواردة يف الفقرة  ، 5عاز للطرف الذي قدم طلب الرد
أن يطلب من احملكمة املسماة يف املادة  3لالل  99يوما من تسلمه إشعارا بقرار رفض طلب رده ،أن تبت
يف طلب الرد ،و قرارها يف ذلك يكون غري قابل ألي طعن ،و ريثما يتم الفصل يف هذا الطلب جيوز هليئة
التحكيم مبا يف ذلك احملكم املطلوب رده ،أن تواصل إعراءات التحكيم  ،و أن تصدر قرار التحكيم.
هذا النص اعتمده املشرع التونسي يف الفصل  21من قانون التحكيم و اعتمدته املادة  88من القانون
*()893

العماين و املادة  8425فقرة  5من قانون اإلعراءات املدنية الفرنسي اجلديد.
ثانيا  :المحكمة المختصة

يتميز قانون التحكيم اجلزائري بليبريالية وااسعة ،إذ ال يسمح بتدلل القاضي الوطين يف إعراءات التحكيم
إال ااستثنائيا و بغرض مد يد املساعدة للمحكمة التحكيمية لتفادي شل إعراءات التحكيم ،فهو ال يتدلل
إال يف حالة الضرورة و هو املبدأ الذي كراسته املادة  8983من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية يف جمال
إعراءات الرد على غرار معظم تشريعات الدول العربية  ،فهي تفرض أن يقدم طلب الرد يف بادئ األمر إىل
احملكمة التحكيمية ،و ال حيال الطلب إىل القاضي الوطين إال بعد قرار احملكمة التحكيمية .و هو احلل الذي
كراسته أيضا الفقرة  9من املادة  89من القانون النموذعي للتحكيم التجاري الدويل اليت تنص  ":و إذا مل
يقبل طلب الرد املقدم وفقا لإلعراءات الواردة يف الفقرة  ، 5عاز للطرف الذي قدم طلب الرد أن يطلب من
احملكمة املسماة يف املادة  3لالل  99يوما من تسلمه إشعارا بقرار رفض طلب رده ،أن تبت يف طلب الرد

--------- -893تنص هذه املادة:
« L’arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties .
» En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu’avec l’accord de ces parties
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و قرارها يف ذلك يكون غري قابل ألي طعن ،و ريثما يتم الفصل يف هذا الطلب جيوز هليئة التحكيم مبا يف
ذلك احملكم املطلوب رده ،أن تواصل إعراءات التحكيم  ،و أن تصدر قرار التحكيم.
بعد أن حددت املادة  8983أعاله أاسباب رد احملكم  ،أكدت أنه " ...يف حالة النزاع  ،إذا مل يتضمن نظام
التحكيم كيفيات تسويته أو مل يس األطراف لتسوية إعراءات الرد ،يفصل القاضي يف ذلك بناء على طلب
من يهمه التعجيل.
هذا األمر غري قابل ألي طعن".
و احملكمة املختصة بالفصل يف الطلب حمددة بنص املادة  1041من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية اليت
تنص على أنه  ":ميكن لألطراف مباشرة أو بالرعوع إىل نظام التحكيم  ،تعيني احملكم أو احملكمني أو حتديد
شروط تعيينهم و شروط عزهلم أو ااستبداهلم .
يف غياب التعيني  ،و يف حالة صعوبة تعيني احملكمني أو عزهلم أو ااستبداهلم  ،جيوز للطرف الذي يهمه
التعجيل القيام مبا يلي:
 -1رف األمر إىل رئيس احملكمة اليت يق يف دائرة التصاصها التحكيم  ،إذا كان التحكيم جيري يف اجلزائر.
-2رف األمر إىل رئيس حمكمة اجلزائر  ،إذا كان التحكيم جيري يف اخلارج و التار األطراف تطبيق قواعد
اإلعراءات املعمول هبا يف اجلزائر".
فإذا مل يتضمن نظام التحكيم املتفق عل يه إعراءات رد احملكمني أو مل يس األطراف لتسوية إعراءات الرد،
يتعني على الطرف الذي يهمه التعجيل أن يقدم طلبه :
 إذا كان التحكيم يجري في الجزائر  :إىل رئيس احملكمة اليت يق يف دائرة التصاصها التحكيم  ،إن كانذلك حمددا يف اتفاقية التحكيم  ،أما يف حالة عدم حتديد مكان التحكيم يف االتفاقية  ،فإن االلتصاص يؤول
للمحكمة اليت يق يف دائرهتا مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ  ،طبقا لنص املادة . 1042
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 إذا كان التحكيم يجري في الخارج  :إذا كان التحكيم جيري يف اخلارج و التار األطراف تطبيق قواعداإلعراءات املعمول هبا يف اجلزائر فإن طلب الرد يقدم إىل رئيس حمكمة اجلزائر.
يتعني أن يقدم طلب الرد كتابة إىل احملكمة املختصة ،بعد أداء الراسم القضائي ،يبني فيه طالب الرد
األاسباب اليت يستند عليها و يق عليه عائق إثبات توفر اسبب الرد و ذلك عمال بقاعدة البينة على املدعي
لكن املشرع مل حيدد مدة لتقدمي طلب الرد ،فيمكن ألي طرف من أطراف النزاع أن يطلب رد أو عزل احملكم
منذ تعيينه و حلني إصدار حكم التحكيم أما بعد إقفال باب املرافعة أو صدور احلكم فال جيوز طلب
الرد*( )897ألنه إذا صدر حكم التحكيم ال يكون األمر حينئذ متعلقا باحملكم أو برده  ،إمنا ينصرف إىل حكم
التحكيم ذاته  ،فيمكن للخصم الذي حيتج عليه باحلكم التمسك برفض طلب التنفيذ ااستنادا إىل أن هيئة
التحكيم كان معيبا لعدم صالحية احد األعضاء الذي اشرتك يف نظر النزاع و إصدار احلكم و بالتايل وق
*()891

إلالل يف احد ضمانات التقاضي اجلوهرية املتعلقة حبيدة احملكم و ااستقالله.
و بصدد فصله يف الطلب  ،ال خيرج أمر رئيس احملكمة من احتمالني:

االحتمال األول  :أن يقبل طلب الرد  ،و حيكم برد احملكم  ،و هنا يعترب ما قد مت من إعراءات التحكيم ،
مبا يف ذلك حكم التحكيم  ،أن كان السري يف إعراءات لصومة التحكيم مل يتوقف و انتهت الدعوى
التحكيمية بصدور حكم فيها  ،اعترب كل ذلك كأن مل يكن.
االحتمال الثاني :هو أن يرفض طلب الرد  ،إذا تبني للمحكمة انه غري قائم على أاساس  ،و مل يقصد منه
اسوى املماطلة و تعطيل إعراءات التحكيم .و هنا تستعيد هيئة التحكيم ثقتها بأعضائها.
و ألمر رئيس احملكمة يف االحتمالني آثار:

--------- -132فوزي حممد اسامي  ،املرع السابق ،ص .589
 -131البطاينة عامر فتحي ،املرع السابق ،ص .889
 -898اسالمة امحد عبد الكرمي ،املرع السابق ،ص .451

*()139
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في االحتمال األولى :يف حالة قبول طلب الرد
إذا حكم برد احملكم اعتربت مجي اإلعراءات اليت متت حبضوره كأهنا مل تكن  ،و بالتايل يتم ااستبدال احملكم
وفق طريقة تعيينه  ،حيث تنص معظم التشريعات على أن الطرف الذي اقرتح احملكم هو الذي يعني حكما
بديال.
في االحتمال الثاني :يف حالة عدم قبول طلب الرد
إذا مل حيكم برد احملكم اعتربت اإلعراءات اليت متت صحيحة  ،و هذا بالطب يؤدي إىل اسرعة الفصل يف النزاع
و اليت تعترب إحدى مميزات التحكيم التجاري الدويل

*()849

نذكر يف األلري مبا انتهت إليه املادة  8983بنصها أن ":هذا األمر غري قابل ألي طعن ".فاألمر الذي
يصدره رئيس احملكمة يف كلتا احلالتني  ،بقبول طلب الرد أو برفضه ،يكون غري قابل ألي طعن.
إن القاضي الوطين  ،على ضوء ما مت عرضه  ،يتدلل ليقدم يد املساعدة للنهوض بالتحكيم يف مرحلة
انعقاد هيئة التحكيم اسواء برده للدعوى عندما يالحظ وعود اتفاقية حتكيمية  ،أو مساعدته لألطراف يف
تعيني احملكمني يف حالة الصعوبة و ألريا عندما يقدم إليه طلب برد احملكم  ،و تبني لالل هذه املرحلة أن
تدلله يكون تدلال ااستثنائيا لتفادي شل إعراءات التحكيم  ،فكيف يكون الوض يف مرحلة اسري اخلصومة
التحكيمية ؟

--------- -849البطاينة عامر فتحي  ،املرع السابق ،ص.888
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المبحث الثاني  :دور القاضي الوطني خالل سير الخصومة التحكيمية الدولية
يلعب القاضي الوطين دورا هاما لالل اسري اخلصومة التحكيمية  ،حيث ميكن أن يتدلل يف اختاذ
اإلعراءات الوقتية و التحفظية  ،يف تقدمي األدلة  ،املسائل األولية و مسائل ألرى  ،يتم حتديد ذلك من
لالل:
 تدلل القاضي الوطين يف اختاذ اإلعراءات الوقتية و التحفظية (املطلب األول) و تدلل القاضي الوطين يف جمال تقدمي األدلة (املطلب الثاين) و تدلل القاضي الوطين يف جمال املسائل األولية (املطلب الثالث) و -تدلل القاضي الوطين يف مسائل ألرى (املطلب الراب ).

المطلب األول  :تدخل القاضي الوطني في اتخاذ اإلجراءات الوقتية و التحفظية
قد تقتضي طبيعة و ظروف النزاع املطروح على هيئة التحكيم ضرورة اختاذ بعض اإلعراءات الوقتية أو
التحفظية اسواء ذ لك قبل انعقاد هيئة التحكيم أو أثناء اسري لصومة التحكيم  ،ومثال هذه اإلعراءات مساع
شهادة شاهد على وشك املوت أو الرحيل  ،أو إعراء معاينة إلثبات حالة العني موضوع النزاع او تعيني

حارس على موعودات الشركة حمل النزاع بني الشركاء.

*()848

يتعني أن نبني مفهوم اإلعراءات الوقتية و التحفظية ( الفرع األول ) و نبني بعدها إعراءات تدلل القاضي
الوطين فيها (الفرع الثاين).
----------

 -848لالد حممد القاضي  ،املرع السابق ،ص.499
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الفرع األول  :مفهوم التدابير المؤقتة و التحفظية
التدابري املؤقتة هي عبارة عن محاية بديلة حتل مؤقتا حمل احلماية القضائية و التنفيذية العادية .و مثاهلا
النفقة الوقتية اليت حيكم هبا مؤقتا إىل أن يصدر حكم يف املوضوع يف النفقة  .و التعويض املؤقت الذي حيكم
به حىت يتم الفصل يف دعوى املسؤولية و حتديد التعويض بصفة هنائية أو صدور حكم مستعجل بوقف طرد
مستأعر أو تسليم عني بصفة مؤقتة أو وقف تنفيذ حكم بصفة مؤقتة  ،أو صدور حكم بغرامة هتديدية وقتية.
أما التدابري التحفظية فهي اليت هتدف إىل احملافظة على احلق لضمانه يف املستقبل  ،فهي واسائل تكفل وعود
احلق عندما يصدر حكم يف املوضوع  ،و مثاهلا احلجز التحفظي الذي يهدف إىل احملافظة على أموال املدين و
*()845

يتيح للدائن بعد احلصول على حكم بثبوت احلق و صحة احلجز بااستيفاء حقه التيارا أو عربا

و تظهر أمهية التدابري الوقتية و اإلعراءات التحفظية بالنسبة للمنازعات التحكيمية بشكل اكرب حيث احلاعة
إليها أشد لاصة م وعود مربرات تتطلبها و اليت ميكن بيان بعضها فيما يلي:
 احلاعة إىل السرعة يف بعض القضايا و اليت تتطلب إعراء فوري و اسري  ،و لتفادي البطء الذي قد يالزمإعراءات التحكيم إىل أن يتم الفصل يف موضوع النزاع
 إن الغاية من هذه التدابري هي غاية وقائية حلماية الطالب من ضرر حمتمل  ،و ليست غاية هتدف إىل إزالةضرر حال.
 يؤدي اختاذ هذه اإلعراءات مبعرفة هيئات التحكيم إىل االقتصاد يف الوقت و النفقات فضال عن ختفيفالعبء عن القضاء.

*()849

----------

 -845الصانوري مهند امحد ،املرع السابق  ،ص .899
 -849نفس املرع  ،ص .899
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لقد كانت التشريعات مرتددة و كانت ترمي علها إىل اعتبار أن اختاذ التدابري الوقتية و التحفظية تدلل يف
االلتصاص احلصري للقاضي الوطين و بالضبط قاضي مكان تنفيذ اإلعراء حبجة أن هذه املسائل من النظام
العام .و قد ظهرت ثالث اجتاهات حول املسألة نستعرضها فيما يلي:
االتجا األول  :االختصاص اإلقصائي لقضاء الدولة :ذهب عانب من الفقه للقول بأن األثر السالب
لالتفاق على التحكيم ال يشمل إال االلتصاص بنظر أصل النزاع  ،و ال يشمل غري ذلك من اإلعراءات
العارضة أو التبعية و منها الواسائل الوقتية و التحفظية و التنفيذية.
يعلل أصحاب هذا الرأي مذهبهم بأاسانيد قوامها:
 األاساس االتفاقي العقدي للتحكيم الذي له أثر اسليب  ،و ال ينال من املسائل اليت هلا اتصال بالنظام العاممثل اإلعراءات الوقتية و التحفظية.
 إن هذا األاساس جيعل احملكم فاقدا لسلطان القضاء كما يفقد قراره قوة النفاذ اجلربي اليت يتلبس هبا القاضيالعمومي  ،حىت و إن أعطي صالحية اختاذ تلك الواسائل.
 إن احلاعة الختاذ مثل هذه الواسائل ميكن أن تظهر قبل تكوين هيئة التحكيم و قبل انعقاد واليتها علىالنزاع  ،كما أن الطاب غري الدائم اللتئام هيئة التحكيم يعدم اجلدوى من اللجوء إليها أو على األقل يضعفها
حىت بعد تكوين حمكمة التحكيم و أثناء إعراءات التحكيم )844(*،و هناك عائق آلر يصعب من التصاص
احملكم يف هذه املسائل و هو االلتزام الواق على عاتق احملكم بالفصل بشكل وعاهي.

*()842

--------- -844الساملي احلسني  ،املرع السابق ،ص  289و بعدها.
142- OUAKRAT( Philippe): l’arbitrage commercial international et les mesures provisoires
DPCI, 1988, tome 14, No 2, P245.
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االتجا الثاني  :انعقاد االختصاص للقضاء التحكيمي
يستند هذ ا االجتاه إىل حرية اإلرادة التحكيمية لألطراف  ،فيجري املفعول السالب التفاقية التحكيم على
املسائل الوقتية و التحفظية  ،و جيعله التصاصا إقصائيا إذا نص األطراف صراحة يف اتفاقية التحكيم على
ااستبعاد التصاص هذا األلري حىت إذا كان هناك إقصاء ضمين مبوعب اإلحالة على نظام حتكيم مؤاسسي
يكفل النهوض هبذه املهمة
و أما افتقار احملكم لسلطة اجلرب  ،فانه ميكن جتاوزه بان تألذ احملكمة التحكيمية بعني االعتبار موقف الطرف
املتصدي لإلعراء الوقيت أو ا لتحفظي الذي أذنت به عند إصدارها احلكم النهائي يف األصل  .كما أهنا ميكن
*()843

أن تتخذ صلب هذا احلكم واسائل بديلة حتقق لقضائها النفاذ اجلربي مثل الغرامة التهديدية.
االتجا الثالث  :االختصاص المشترك باتخاذ الوسائل الوقتية و التحفظية

يرى هذا الفريق أن العالقة بني القضاءين هي عالقة اشرتاك ال إقصاء  ،فالتشريعات احلديثة متأثرة بالقانون
النموذعي للتحكيم لسنة  8812الذي وضعته جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل و الذي أقر
التصاص احملكم باختاذ اإلعراءات الوقتية و التحفظية  ،اختذت موقفا مغايرا يقر االلتصاص املشرتك
*()847

للجهتني مثل القانون السويسري و القانون اهلولندي.

و هكذا تلتقي أ غلب التشريعات و النظم على األلذ هبذا النظام التشاركي  ،بل إن بعض القوانني الوطنية
ذهبت إىل أبعد من ذلك حني لولت للمحكمني أنفسهم اسلطة خماطبة اجلهات القضائية الوطنية
و االاستنجاد هبا من أعل ضمان فاعلية ما يصدر عنهم من قرارات وقتية أو حتفظية أو غريها  ،و هو وض

--------- -843الساملي احلسني  ،املرع السابق  ،ص. 288
 -847نفس املرع  ،ص.289
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*()841

القانون السويسري  ،املصري و التونسي.

و هو االجتاه الذي اعتمده املشرع اجلزائري يف املادة  8943من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية اليت تنص
على أنه  ":ميكن حملكمة التحكيم أن تأمر بتدابري مؤقتة أو حتفظية بناء على طلب أحد األطراف  ،ما مل
ينص اتفاق التحكيم على لالف ذلك.
إذا مل يقم الطرف املعين بتنفيذ هذا التدبري إراديا ،عاز حملكمة التحكيم أن تطلب تدلل القاضي
املختص و يطبق يف هذا الشأن قانون بلد القاضي.
ميكن حملكمة التحكيم أو ل لقاضي أن خيض التدابري املؤقتة أو التحفظية لتقدمي الضمانات املالئمة من
قبل الطرف الذي طلب هذا التدبري".
يتضح عليا من هذا النص أن االلتصاص يف اختاذ التدابري املؤقتة أو التحفظية ليس التصاصا إقصائيا
*()848

فال مين أحد الطرفني من اللجوء إىل القاضي الوطين إذا رأى ذلك منااسبا.

و ال يعترب الطلب الذي يقدمه هذا الطرف إىل السلطة القضائية باختاذ مثل هذه التدابري املؤقتة مناقضا
التفاق التحكيم و ال نزوال عنه  ،ألن هذا ال ميس أصل احلق الذي يبقى قائما هليئة التحكيم و ألن ااستبعاد
*()829

قضاء الدولة يف النزاع لوعود اتفاق التحكيم ينصب على القضاء املوضوعي دون القضاء الوقيت.
الفرع الثاني :إجراءات تدخل القاضي الوطني

يتضح عليا من نص املادة  1046من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية أن املشرع اجلزائري منح
التصاصا أصليا أو أاسااسيا للمحكم يف اختاذ التدابري املؤقتة أو التحفظية من شأهنا محاية حقوق الطرفني
--------- -841نفس املرع  ،ص.284
148 -GAILLARD (Emmanuel) et LALIVE (Pierre); op , cit .p 939.
 -829البطاينة عامر فتحي ،املرع السابق  ،ص . 888
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و يؤكد االجتاه العام الرامي إىل تدعيم اسلطة احملكم يف إطار احرتام اتفاق األطراف.لكن يبقى أن هيئة
التحكيم ال متلك اسلطة اإلعبار ( ) imperiumاليت تتمت هبا اجلهات القضائية الوطنية وحدها  ،بالتايل
فإن فعالية التدابري اليت تتخذها هيئة التحكيم تتوقف على إرادة األطراف يف التعاون ،و كنتيجة لذلك  ،عند
رفض أحد األطراف اخلضوع إراديا للتدابري الوقتية أو التحفظية اليت تأمر هبا هيئة التحكيم  ،فال حل أمام
حمكمة التحكيم إال طلب مساعدة القاضي املختص .فكما يرى البعض  ،فإن اسلطة احملكمني يف منح التدابري
التحفظية إمكانية نظرية  ،جتسيدها الفعلي مرتبط باإلرادة املعرب عنها حول هذه املسألة من قبل األطراف اسواء
مباشرة أو باعتماد نظام حتكيمي أو القانون املطبق على التحكيم يف غياب أية إشارة إىل ذلك  .كما أهنا
إمكانية حمدودة  ،من عهة ألن احلاعة إىل هذا التدبري قد يطرأ قبل تشكيل هيئة التحكيم و من عهة ألرى
*()151

ال ميكن للمحكم أن يضمن تنفيذا عربيا للتدبري.

نبني فيما يلي شروط تدلل القاضي الوطين ( أوال) لنعرض فيما بعد احملكمة املختصة (ثانيا) و إعراءات
تدلل القاضي الوطين يف هذا اجملال (ثالثا ).

---------Carlos Fernandez) ; "Le rôle des juridictions étatiques devant l’arbitrage

128- ROZAS (José

commercial international" p165

« Le pouvoir des arbitres d’accorder des mesures provisoires est une possibilité théorique,
dont la matérialisation pratique dépend de la volonté exprimée sur ce point par les parties,
soit directement, soit en se remettant à un règlement arbitral ou bien à la loi qui serait
applicable à l’arbitrage en absence de toute indication. Il s’agit, en outre, d’une possibilité
limitée, d’une part, car le besoin de la mesure peut surgir quand le tribunal n’est pas encore
constitué, et, d’autre part, l’arbitre ne peut en tout cas pas conduire l’exécution contraignante

»

d’une mesure
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أوال :شروط تدخل القاضي الوطني
إن تدلل السلطة القضائية يأيت تلبية لالهتمام حبسن اسري التحكيم ،و تدللها يقف عند حدود
مساعدة احملكمني و ال ميكن أن يتجاوزها إىل أمور تتصل حبسم النزاع الذي هو مهمة احملكمني )825(*.فهذا
التدلل ال يعين بأي حال من األحوال التنازل عن اتفاق التحكيم و ثبوت االلتصاص هليئة التحكيم بالفصل
*()829

يف أصل احلق أو موضوع النزاع.

إن تدلل القاضي الوطين يف اختاذ التدابري الوقتية و التحفظية إعراء ااستثنائي ،ال يتم إال إذا توفر شرطان
مها :عنصر االاستعجال ( )1و عدم املساس بأصل احلق ()2
 -1عنصر االستعجال :يتدلل القاضي الوطين يف اختاذ التدابري الوقتية و التحفظية عند توفر عنصر
االاستعجال الذي يكون يف حالتني فقط :
 يف احلالة اليت ال تكون فيها حمكمة التحكيم مشكلة  :قد حيدث عمليا أن يثار النزاع موضوع االتفاق علىالتحكيم قبل أن يلجأ أطرافه إىل اختاذ اإلعراءات  ،و قد يتطلب األمر التجاء أطراف النزاع موضوع االتفاق
على التحكيم إىل القضاء املستعجل إلثبات حالة الشيء حمل النزاع  ،أو فرض حرااسة قضائية عليه  ،تالفيا
ألضرار حمدقة به و عندئذ يكون القضاء املستعجل خمتصا باختاذ اإلعراءات الوقتية و التحفظية و اليت يلزم
اختاذها على وعه السرعة طاملا أهنا ال متس اصل احلق موضوع االتفاق على التحكيم و ال يؤثر على قضاء
*()824

احملاكم فيه.

--------- - 825األحدب عبد احلميد  "،مواسوعة التحكيم  ،التحكيم الدويل" ،الكتاب الثاين  ،ص . 528
 -829اسالمة امحد عبد الكرمي  ،املرع السابق  ،ص . 243
 -824البطاينة عامر فتحي ،املرع السابق ،ص .888
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 يف احلالة اليت تكون فيها هيئة التحكيم مشكلة غري أهنا ال تستطي اختاذ التدابري الالزمة :إذا كان القضاءالوطين ميلك حق إصدار تدابري مؤقتة أو حتفظية طاملا أن هيئة التحكيم مل تكن قد بدأت بعد يف نظر النزاع
فاألمر يكون معقدا إذا كانت هيئة التحكيم قد بدأت فعال يف نظره ،يف هذه احلالة فاملربر الوحيد لتدلل
القضاء هو االاستعجال ،و عدم قدرة هيئة التحكيم على التدلل بالسرعة الكافية حلفظ حقوق
اخلصوم)822(*،و هكذا فإن التصاص القاضي الوطين يفهم كتصحيح لـ"عاهات" التحكيم و ال ميكن أن
*()823

يفرض بصفة عامة و إال اصطدم باملبدأ العام القاضي بتنحي القاضي الوطين بوعود اتفاقية حتكيم.

 -2عدم المساس بأصل الحق :يتعني على القاضي و هو يتخذ تدبريا من التدابري أال ينظر يف موضوع
النزاع و كلما تطلب اختاذ تدبري النظر يف موضوع النزاع يتعني أن حيكم القاضي بعدم التصاصه ،فاحملكم
وحده يف هذه احلالة ميكنه اختاذ هذا التدبري .

----------

 -822مشيمش ععفر ،املرع السابق ،ص .827
)123- LOQUIN (Eric
Note sous l’arrêt de la cour d’appel de Paris , quatorzième chambre, section A, 20 janvier 1988 ,in
journal du droit international N 4 ,1989 .p1042
O

« La concurrence du juge étatique des référés et de la juridiction arbitrale n’est concevable que dans
les seuls cas , constatés par le juge, où l’arbitrage ne permet pas d’assurer le respect de ce droit
» fondamental .la compétence du juge étatique s’inscrit ainsi comme un correctif aux « infirmités

de l’arbitrage. Elle ne peut s’imposer de manière générale à peine de heurter le principe général de
dessaisissement du juge étatique en raison de la convention d’arbitrage ».

77

و يف قرار صادر بتاريخ  8812-9-59حتت رقم  ، 94773قررت احملكمة العليا اجلزائرية أن وعود
الشرط التحكيمي ال مين قاضي األمور املستعجلة من اختاذ تدبري حتفظي أو وقيت و باأللص تعيني لبري
*()827

إلعراء عرد حضوري بني األطراف إلحصاء اخلدمات املنجزة
ثانيا  :المحكمة المختصة

مل حيدد املشرع يف قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية احملكمة املختصة  ،إال أن تركيب نص املواد 8943

و  8941و  8948من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية يسمح لنا بالقول أن االلتصاص يف الفصل يف
اختاذ التدابري املؤقتة أو التحفظية يؤول إىل رئيس احملكمة على أنه يتعني التمييز بني احلالة اليت يكون فيها
التحكيم جيري يف اجلزائر و بني احلالة اليت يكون فيها التحكيم جيري يف اخلارج ،حبيث يتعني على حمكمة
التحكيم أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الرتليص له من طرف حمكمة التحكيم ،أن يطلب تدلل:
 إذا كان التحكيم يجري في الجزائر  :رئيس احملكمة اليت يق يف دائرة التصاصها التحكيم  ،إن كانذلك حمددا يف اتفاقية التحكيم  ،أما يف حالة عدم حتديد مكان التحكيم يف االتفاقية  ،فإن االلتصاص يؤول
للمحكمة اليت يق يف دائرهتا مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ  ،طبقا لنص املادة . 1042
--------- -827قرار احملكمة العليا  ،ملف رقم  94773بتاريخ  8812-99-59بني مؤاسسة كروز لوار و شركة الشمال اإلفريقي لألشغال
العمومية و البناء حيث عاء فيه
" مىت كان من املقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت يف تدبري مؤقت أو حتفظي  ،فإن الطلب يرف بعريضة إىل رئيس اجلهة القضائية
للدرعة األوىل املختصة مبوضوع الدعوى ،و من املقرر كذلك أن األوامر اليت تصدر يف املواد االاستعجالية ال متس بأصل احلق و
من مث فإن القضاء برفض دعوى تعيني لبري إلعراء عرد حضوري بني األطراف إلحصاء اخلدمات املنجزة من اليد العاملة و مواد
البناء املستهلكة ز كذا العتاد املستعمل  ،يعد إاساءة يف تطبيق القانون.
إذا كان الثابت – يف قضية احلال -أن بند التحكيم ملزم للطرفني و يكون هذا التدبري ضمن موضوع اتفاق التحكيم و يضر
حبقوق الطرفني  ،فإن هؤالء القضاة بفصلهم يف الدعوى بعدم االلتصاص يف تعيني لبري  ،أاساؤوا تطبيق القانون  ،و مىت كان
كذلك ااستوعب نقض و إبطال القرار املطعون فيه تأاسيسا على الوعه املثار من الشركة الطاعنة تأاسيسا على خمالفة أحكام هذا
املبدأ".

منشور باجمللة القضائية الصادرة عن قسم املستندات و النشر للمحكمة العليا  ،العدد الراب .8818 ،
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 إذا كان التحكيم يجري في الخارج  :إذا كان التحكيم جيري يف اخلارج و التار األطراف تطبيق قواعداإلعراءات املعمول هبا يف اجلزائر ،فإن طلب التدلل يقدم إىل رئيس حمكمة اجلزائر.
أما إذا تعلق األمر بتثبيت حجز  ،فإن القاضي املختص هو قاضي مكان توقي احلجز دون اسواه و هو
*()151

ما ااستقر عليه اعتهاد احملكمة العليا

ثالثا :إجراءات تدخل القاضي الوطني
يتعني أن يقدم طلب التدلل إىل رئيس احملكمة املختص كتابة مبوعب عريضة بعد أداء الراسم القضائي
و يفصل رئيس احملكمة يف الطلب مبوعب أمر على عريضة يصدر دون مواعهة بني اخلصوم ،و مبا أنه مل حيدد
القانون مدة للفصل يف الطلب نرى أن يكون ذلك يف مواعيد قصرية متاشيا م ما تقتضيه إعراءات التحكيم
من اسرعة.
و نظرا لكون طلب التدابري املؤقتة أو التحفظية عادة ما تتخذ بغرض املماطلة أو للتأثري على اخلصم ،فإنه
هليئة التحكيم أن تطلب ضمانا كافيا لتغطية نفقات هذه التدابري اليت تأمر هبا و يتحمل هذه النفقات الطرف
الذي طالب باختاذ هذه التدابري.

*()828

--------- -151قرار احملكمة العليا -الغرفة التجارية و البحرية – رقم امللف  494233رقم الفهرس  91/99991بتاريخ 5991/8/83
حيث عاء فيه أن:
"القاضي املختص الوحيد يف تثبيت احلجز هو القاضي مكان احلجز – إمهال القاضي اختاذ قرار يف نزاع تاب إلعراءات احلجز
التحفظي و االحتياطي و قرر مباشرة التصاص قاضي التحكيم – اإلعراء التحفظي لضمان حقوق الدائن أمام وعود لطر على

حقوقه حبكم وعود شرط حتكيمي فان كل نزاع يعرض على التحكيم – ان ما يثري الطاعن ال يعين النزاع املنهي بصدور النزاع"
منشور مبجلة التحكيم  ،العدد الراب  ،أكتوبر  ، 5998ص . 522
 -828لالد حممد القاضي  ،املرع السابق ،ص . 498
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و هذا اإلعراء نص عليه املشرع اجلزائري ،على غرار العديد من التشريعات و االتفاقيات الدولية ،يف
املادة  8943فقرة  9من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية بالقول أنه ":ميكن حملكمة التحكيم أو للقاضي أن
خيض التدابري املؤقتة أو التحفظية لتقدمي الضمانات املالئمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبري".
نشري يف األلري ،أن األمر الذي يصدره رئيس احملكمة غري قابل ألي طعن.

المطلب الثاني :مساعدة هيئة التحكيم في مجال تقديم األدلة
إذا كان التحكيم حيتاج إىل القضاء يف بداية طريقه  ،فإنه يظل حباعة إليه لالل اسريه ،لسبب بسيط
و هو أن احملكمني ال ميلكون السلطة اليت ميلكها القاضي على أي شخص غري مرتبط بالعقد التحكيمي.
فقد حيدث أحيانا أن حيتاج احملكمون لسماع شاهد ،أو لبري يعتربون شهادته هامة عدا يف تكوين قناعتهم
أو حيصل أن جيد احملكمون أن بعض املستندات اليت هي يف حوزة غري أطراف النزاع التحكيمي العالق أمامهم
هلا أمهية بالغة على النزاع .فماذا يفعل احملكمون؟
طبعا ليس بإمكاهنم أن يصدروا مذكرة علب للشاهد و ليس هلم أية اسلطة عليه و ليس بإمكاهنم أن
يصدروا أمرا ألي شخص أو مؤاسسة بإبراز مستندات أمامهم ،فليس أمامهم حينئذ اسوى طلب مساعدة
القضاء .
و املبدأ الساري يف جمال التحكيم التجاري الدويل أن تتوىل هيئة التحكيم مج األدلة (الفرع األول )
و ال يتدلل القاضي الوطين يف هذا اجملال إال يف حالة الضرورة (الفرع الثاني)
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الفرع األول :اختصاص هيئة التحكيم في جمع األدلة
تنص املادة  8947من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية على أنه ":تتوىل حمكمة التحكيم البحث عن
األدلة"  ،هذا النص يقابل نص املادة  8-814من قانون التحكيم السويسري  ،و كما يالحظ مل يقرر املشرع
اجلزائري أي حد لسلطة احملكمني يف هذا اجملال و هم يتمتعون حبرية كاملة )839(*،و أكثر من ذلك ،فإنه
بالرعوع إىل النص الفرنسي هلذه املادة جند تأكيدا على أن حمكمة التحكيم تتوىل بنفسها البحث عن األدلة
(  )le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration de la preuveو عبارة

"lui-même

"

تفيد أنه ال ميكن تكليف الغري هبذه املهمة ( إال باتفاق األطراف) و ال تعهد لعضو واحد من هيئة
()838

التحكيم.

و األصل أنه يف جمال التحكيم التجاري الدويل  ،و نظرا ملا يتميز به هذا األلري من مرونة يف اإلعراءات،
فإن األطراف يتمتعون بسلطة وااسعة يف التيار اإلعراءات املنااسبة وفق رغباهتم يف حدود القانون الواعب
التطبيق .فعادة ما تألذ حمكمة التحكيم بعني االعتبار رغبات األطراف يف اسري اإلعراءات ،فهم أحرار يف
االتفاق على القانون الواعب التطبيق  ،اللغة أو اللغات اليت تقدم هبا املستندات و واسائل اإلثبات لاصة
عندما يكون األطراف من ثقافات أو أنظمة قانونية خمتلفة ،فعادة ما خيتار األطراف قواعد اإلثبات يف
التحكيم التجاري الدويل املعتمدة من قبل مجعية (.)162(* )International Bar Association
---------160- TERKI (Nour eddine), op cit , p 113
161 - GAILLARD (Emmanuel) et LALIVE (Pierre); Op.cit . p 941
« Les termes « lui-même » indiquent que cette tâche ne saurait être déléguée à des
tiers ni du reste confiée (sauf accord contraire des parties) à l’un seul des membres
du tribunal arbitral ».

162 - Règles de l’IBA sur l’administration de la preuve dans l’arbitrage international
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تضبط هذه اإلعراءات اسواء يف اتفاقية التحكيم مباشرة أو ااستنادا إىل نظام حتكيم ،و هو ما نصت عليه
املادة  8949من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية  ":ميكن أن تضبط يف اتفاقية التحكيم  ،اإلعراءات
الواعب إتباعها يف اخلصومة مباشرة أو ااستنادا على نظام حتكيم ،كما ميكن إلضاع هذه اإلعراءات إىل
قانون اإلعراءات الذي حيدده األطراف يف اتفاقية التحكيم.
إذا مل تنص االتفاقية على ذلك  ،تتوىل حمكمة التحكيم ضبط اإلعراءات عند احلاعة مباشرة أو ااستنادا إىل
قانون أو نظام حتكيم".
تعتمد هيئة التحكيم يف جمال التحقيق يف القضية على خمتلف واسائل اإلثبات  ،فقد تكون هذه األلرية
كتابية (أوال) أو شهادة شهود (ثانيا) كما ميكن أن تكون عن طريق اخلربة اليت تستعني هبا (ثالثا)
أوال  :اإلثبات الكتابي
يف جمال التحكيم يقرر احملكمون و األطراف واسائل اإلثبات اليت يعتمد عليها  ،و عادة ما يكون
اإلثبات عن طريق مستندات ترفق باملذكرات  ،و من القواعد املستقرة أن احملكمني هلم أن يطلبوا من أطراف
النزاع تقدمي مستند يف حوزة أحدهم  ،و طبيعي أنه على اخلصم الذي ارتضى التصاص احملكم و قواعد

اإلعراءات اليت وافق عليها  ،أن ينفذ أمر احملكم بتقدمي مستند حبيازته له قيمة يف اإلثبات.

*()163

و عادة ما يقوم الطرف ،طواعية ،تقدمي وثيقة مهمة يدعم هبا طلباته أو يرد هبا على طلبات لصمه.
ثانيا :سماع الشهود
ميكن هليئة التحكيم أن تطلب مساع شهادة شاهد معني من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يقدم من أحد
طريف التحكيم  ،و هلا اسلطة يف قبول هذا الطلب أو رفضه )164(*.،فمن التصاص احملكم إعراء ااستجواب
--------- –839مشيمش ععفر ،املرع السابق  ،ص .823
 – 834لالد حممد القاضي ،املرع السابق  ،ص .449
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للشهود حيدد فيه موضوع الشهادة و أمساء الشهود و موعد االاستماع إليهم  ،و يبلغ األطراف بذلك املوعد
بناء على الطلب الذي يقدمه األطراف قبل انعقاد اجللسة و املتضمن أمساء الشهود و عناوينهم و املسائل اليت
اسيدلون بشهادهتم فيها و اللغة أو اللغات اليت اسيستخدموهنا  ،و ال ميلك احملكم االمتناع عن مساع الشهود
الذين يتفق األطراف على االاستعانة هبم ،إال أن له اسلطة تقديرية يف عدم األلذ بشهادة الشهود كلها أو
بعضها يف حالة عدم اتفاق األطراف)832(*،و يف حالة رفض هيئة التحكيم طلب مساع شاهد معني املقدم من
أحد األطراف فليس ملقدم الطلب يف هذه احلالة أن يلجأ إىل رئيس احملكمة املختصة و ليس من اسبيل أمامه
*()833

اسوى اللجوء إىل دعوى بطالن حكم التحكيم.

و من املعروف أن التحكيم قد يتم عرب دول  ،األمر الذي قد تكون فيه مشقة على الشهود باحلضور إىل
مكان التحكيم بسبب التكاليف الباهظة  ،و ملا يستغرقه ذلك من وقت طويل  ،لذا فقد حرصت غالبية
أنظمة التحكيم األلذ بالشهادة الكتابية  ،و أعازت كذلك للمحكم باالنتقال بنفسه إىل مقار إقامة الشهود
أللذ شهادهتم تيسريا لإلعراءات وذلك عند تعذر حضورهم ،وذلك ما مل يعرتض أحد األطراف على
*()837

الشهادة املكتوبة.

ثالثا  :االستعانة بالخبراء
أعطت خمتلف القوانني و األنظمة التحكيمية للمحكم اسلطة تعيني و ندب اخلرباء من تلقاء نفسه أو
بناء على طلب األطراف  ،و يتم االاستعانة باخلرباء الاستجالء العناصر الفنية يف النزاع و اليت جتاوز لربة
احملكم و ال ميكنه الوصول إليها مبفرده.

*()831

--------- -832الصانوري مهند امحد ،املرع السابق ،ص 885
 -833القاضي لالد حممد  ،املرع السابق  ،ص 449
 -837الصانوري مهند امحد ،املرع السابق ،ص 885
 -831الصانوري مهند امحد ،املرع السابق  ،ص 882
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و يتم متكني األطراف بنسخة من تقرير اخلبري و هلم أن يقدموا مالحظاهتم للخبري حول نقاط فنية ،و كقاعدة
عامة فإن القرار النهائي اخلاص باملسألة املتنازع عليها ال يتخذ من قبل اخلبري و إمنا من هيئة التحكيم ،و أن
*()838

ااستنتاعات اخلبري تعتمد فقط كأاساس لتنوير احملكمة التحكيمية يف حتليل املسائل الفنية.
الفرع الثاني :التدخل االستثنائي للقاضي الوطني في الحصول على األدلة

من أوعه التعاون املهمة بني القضاء و التحكيم احلصول على أدلة  ،حيث تتدلل احملكمة عندما ال
يستطي احملكمون تنفيذ مهامهم  ،حيث تستطي احملكمة احلصول على إفادات الشهود و االحتفاظ باألدلة ،
و تعيني شخص للدلول إىل أي موق خيص املتنازعني للحصول منه على أدلة*()879قد يتطلب أداء احملكم
ملهمته ااستخدام اسلطة ال تتوافر له باعتباره قائما بوظيفة لاصة  ،هي اسلطة األمر و اإلعبار و يف هذه احلالة
*()878

يكون له أن يطلب من القضاء األمر باإلعراء املطلوب و اغلب ما يعرض ذلك يف جمال اإلثبات

هذا و تنص قوانني املرافعات على أن احملكم يستطي الطلب من القاضي أن يصدر مذكرات بإحضار
الشهود أو أن يوق العقوبة على الشهود الذين مت إبالغهم بشكل رمسي و ختلفوا عن احلضور أو امتنعوا عن
اإلعابة و كذلك يستطي احملكم أن يطلب من احملكمة تكليف الغري بإبراز مستند أو وثيقة يف حوزته هلا
أمهيتها و ضرورية إلصدار حكم التحكيم و جيوز للمحكم أيضا أن يلجا إىل احملكمة و يطلب منها األمر
باالنابات القضائية)875(*،و باإلضافة إىل احملكمة التحكيمية ،ميكن لألطراف أو اخلصم املعين بالتعجيل الذي
---------Herman VERBIST et Jean-François BOURQUE ; « Arbitrage et

199- Christophe IMHOOS,

règlement alternatif des différents ; Comment régler un différend commercial international » .

http://www.ibanet.org
 -879البطاينة عامر فتحي ،املرع السابق  ،ص .894
 -878مصطفى حممد اجلمال و عكاشة حممد عبد العال  ،املرع السابق ،ص
 -875البطاينة عامر فتحي  ،املرع السابق  ،ص .894

.888
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*()879

تأذن له احملكمة التحكيمية به أن يطلبوا مساعدة القاضي املختص لتقدمي األدلة

و هو ما نصت عليه

املادة  8941من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية حيث عاء فيها":إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة
القضائية يف تقدمي األدلة أو متديد مهمة احملكمني أو تثبيت اإلعراءات أو يف حاالت ألرى  ،عاز حملكمة
التحكيم أو لألطراف باالتفاق م هذه األلرية  ،أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الرتليص له من طرف
حمكمة التحكيم ،أن يطلبوا مبوعب عريضة تدلل القاضي املختص ،و يطبق يف هذا الشأن قانون بلد
القاضي".
و ميكن أن يتجسد تعاون القاضي يف تقدمي األدلة يف ثالث جماالت خمتلفة :يف جمال اإلثبات الكتايب ،يف
جمال الشهادة  ،يف جمال اخلربة*( )874و ألريا يف جمال اإلنابة القضائية ،و هو ما يتم تبيانه فيما يأيت:
أوال :اإلثبات الكتابي
يعترب اإلثبات الكتايب يف جمال التحكيم التجاري الدويل من أهم واسائل اإلثبات بالنظر إىل صعوبة
االعتماع باألطراف و الشهود لبعدهم اجلغرايف  ،لكن و إن كان بإمكان هيئة التحكيم أمر أحد األطراف
*()872

بتقدمي وثيقة حبوزته فإهنا ال تتمت بسلطة القهر إللزام املعين بتنفيذ األمر.

و مل تعط أ غلب التشريعات احملكم صالحية إلزام احملتكم بتقدمي حمرر حتت يده ،و ما من طريق لذلك إال
اللجوء إىل احملكمة املعاونة هليئة التحكيم

*()873

 ،اليت بإمكاهنا وحدها إلزامه على ذلك كما ميكن للمحكمة
*()877

بأن تكلف الغري بإبراز مستند أو وثيقة يف حوزته هلا أمهية و ضرورية إلصدار حكم التحكيم.
--------- -879األحدب عبد احلميد " مواسوعة التحكيم  ،التحكيم يف البلدان العربية " ،الكتاب األول  ،ص . 977

(Nour eddine) , op.cit , p89

174- TERKI
172- Idem.

 -873الصانوري مهند امحد ،املرع السابق  ،ص.889
 -877فوزي حممد اسامي  ،املرع السابق  ،ص . 517
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و ما حيدث عمليا يف هذه احلالة  ،أنه من غري املألوف جلوء احملكم إىل القضاء بطلب إصدار هذا األمر  ،بل
يرف الطرف صاحب العالقة أو املصلحة دعوى مستعجلة ليحصل على أمر القضاء بإلزام الطرف اخلارج على
*()871

اخلصومة بتقدمي املستند الذي حبوزته إىل هيئة التحكيم.

يف هذه احلالة األلرية تشرتط املادة 8941

أن يتم ذلك باالتفاق م احملكمة التحكيمية ،و إذا كان الطلب من الطرف الذي يهمه التعجيل يكون ذلك
بعد الرتليص له من طرفها.
و يف أنظمة أعراف القوانني األجنلو أمريكية اليت عرفت بوصاية قضائية على اسري التحكيم  ،يطلب احملكم من
القاضي أن يصدر أمرا بعد أن يشرح له األاسباب  ،فيصدر القاضي أمرا إىل حائز املستندات و الوثائق الذي
يصبح جمربا بالشهادة أو بتقدمي املستندات حتت طائلة إكراهه عن طريق السلطة العامة ،بل أن النظام
التحكيمي األمريكي جييز للمحكم أن يصدر إنذارا للشخص الثالث الذي ليس طرفا يف النزاع التحكيمي
ليستجيب له قبل أن يراع القاضي .و يف القانون االجنليزي خيول القاضي إصدار أمر إىل شخص بتقدمي
*()878

إفادة لطية إىل احملكمني عن اإلثباتات اليت هي حبوزته.

و قد نص القانون النموذعي للتحكيم الدويل (و الدول اليت تبنته) يف املادة  57على انه "يف إعراءات
التحكيم  ،جيوز هليئة التحكيم أو ألي من الطرفني ،مبوافقة اهليئة ،طلب املساعدة من حمكمة خمتصة يف هذه
الدول للحصول على أدلة  .و جيوز للمحكمة أن تنفذ الطلب يف حدود اسلطتها و وفقا لقواعدها اخلاصة
باحلصول على أدلة".

*()819

--------- -871مشيمش ععفر":التحكيم يف العقود اإلدارية و املدنية و التجارية"  ،ص . 823
 -878األحدب عبد احلميد " مواسوعة التحكيم ،التحكيم الدويل "  ،الكتاب الثاين  ،ص.498
 -819األحدب عبد احلميد " مواسوعة التحكيم  ،وثائق حتكيمية "  ،الكتاب الثالث  ،ص.389
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ثانيا :سماع الشهود
من صالحية احملكمني مساع الشهود يف النزاع املطروح أمامهم ،و يتوىل كل طرف إعالن شهوده أو
إحضارهم إىل اجللسة  ،و قد حتتاج هيئة التحكيم إىل مساع شهود آلرين ألمهية الوقائ اليت قد يدلون بأقواهلم
بشأهنا ،لكن ال اسلطة للهيئة يف إعبار شاهد على احلضور أمامها ،و هنا تبدو أمهية القضاء الوطين يف معاونة
هيئات التحكيم على ذلك  ،حبيث ميكن أن يلجأ اخلصم صاحب املصلحة إىل القضاء بطلب إصدار أمر
*()818

للشاهد باحلضور

و يف هذا اجملال ،فاألطراف ،أاسااسا ،هم الذين يقرتحون هليئة التحكيم مساع بعض

الشهود ،كما ميكن هلذه اهليئة من تلقاء نفسها  ،طلب حضور اجللسة لشهود آلرين ترى أن مساعهم ضروري
حلل النزاع .لكن عندما يرفض أحدهم املثول أمامها  ،فال متلك هيئة التحكيم أية واسيلة إلرغامه على ذلك .
و هنا أيضا ،فإن القاضي هو الذي ميكنه تقدمي هلا يد املساعدة )815(*.و نظرا لكون احملكمني أشخاص
عاديني ال يتمتعون بالسلطة اليت يتمت هبا القاضي ،فإهنم أيضا ال ميلكون الصفة لتلقي اليمني من
*()819

الشهود

و ينحصر دور القضاء يف جمال الشهادة على أمر الشاهد باحلضور أمام احملكم أو احملكمني أو توقي
اجلزاءات املنصوص عليها قانونا على الشاهد الذي يتخلف عن احلضور إذا كلفته هيئة احملكمة تكليفا
صحيحا باحلضور و ختلف و امتن عن احلضور أو حضر و لكنه امتن عن اإلعابة عن األاسئلة اليت توعه
*()814

إليه

--------- -818مشيمش ععفر ،املرع السابق  ،ص . 823
(Nour eddine) , op.cit , p89
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ثالثا  :االستعانة بالخبراء
للمحكمني احلرية الكاملة يف تعيني اخلبري الذي من شأنه مساعدهتم يف مهمتهم  ،اسواء باتفاق م
األطراف أو من تلقاء نفسهم .و السؤال الذي يطرح هو هل يسمح للقاضي الوطين التدلل يف هذا اجملال ؟
لإلعابة على هذا التساؤل منيز بني حالتني  :إذا مل يتم بعد تشكيل احملكمة التحكيمية  ،فإن املتفق عليه أنه
ميكن للقاضي الوطين  ،يف حالة االاستعجال ،أن يأمر بندب لبري ملعاينة اسلعة قابلة للتلف مثال ،لكن احلل
غري مؤكد يف حالة إلطار احملكمة التحكيمية ،فإن تدلل القاضي لن يربر إال حبالة االاستعجال املتبوعة
*()812

باالاستحالة العملية لتدلل احملكم على وعه السرعة.
رابعا  :اإلنابة القضائية

اإلنابة القضائية عمل مبوعبه تفوض حمكمة حمكمة ألرى للقيام مكاهنا و يف دائرة التصاصها بأحد أو
بعض إعراءات التحقيق أو اإلعراءات القضائية األلرى اليت يقتضيها الفصل يف الدعوى املرفوعة أمامها و
اليت تعذر عليها مباشرهتا بنفسها بسبب بعد املسافة أو أي مان آلر كأن يكون املال املراد معاينته يف مكان
بعيد عن مقر احملكمة املنيبة )813(*،و ال شك أن طلب هيئة التحكيم اإلنابة القضائية يعد نوعا من املساعدة
اليت يقدمها القضاء يف الدولة لنظام التحكيم مما يؤكد أمهية القضاء الوطين كدور مكمل و مساعد لقضاء
*()817

التحكيم لتحقيق فاعليته

نشري يف األلري أنه مهما كانت واسيلة اإلثبات  ،فإنه يتعني على احملكم و القاضي على حد السواء
متكني األطراف اسوااسية من تقدمي واسائل دفاعهم  ،فاملادة  8/2ب من اتفاقية نيويورك لسنة  ، 8821حول
---------(Nour eddine) , op.cit , p 90

 -813القاضي لالد حممد  ،املرع السابق  ،ص448
 -817نفس املرع  ،ص445
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االعرتاف و تنفيذ أحكام التحكيم األعنبية  ،تنص على أنه ميكن رفض االعرتاف و تنفيذ حكم حتكيمي إذا
كان " الطرف املستشهد بالقرار ضده مل خيرب قانونا بتعيني احلكم أو بإعراء التحكيم  ،أو تعذر عليه ،لسبب
آلر  ،أن يستخدم واسائله".

المطلب الثالث :تدخل القاضي في مجال المسائل األولية
قد تق لالل اإلعراءات أمام احملكم أمور خترج عن اسلطته  ،فيتعني االلتجاء يف شأهنا إىل احملكمة
*()811

املختصة  ،و عندئذ جيب وقف إعراءات التحكيم حىت الفصل فيها.

يطلق على هذه األمور ،املسائل األولية .و قد نصت املادة  8958من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية يف
فقرهتا الثانية على هذه املسائل حيث عاء فيها ":إذا طعن بالتزوير مدنيا يف ورقة ،أو إذا حصل عارض عنائي
حييل احملكمون األطراف إىل اجلهة القضائية املختصة  ،و يستأنف اسريان أعل التحكيم من تاريخ احلكم يف
املسألة العارضة".
فما هي املسائل األولية (الفرع األول) و مىت خيتص القاضي بالفصل فيها (الفرع الثاني)
الفرع األول :التعريف بالمسائل األولية
املسألة األولية يف االصطالح القانوين هي املسألة اليت يتوقف احلكم على الفصل فيها ألنه جيب أن تصفى
هذه املسألة أوال حىت يتسىن احلكم يف الدعوى بعد ذلك على أاسااسها أي أن احلكم يف القضية معلق عليها،
*()818

فهي إذن مسألة مبدئية أو أاسااسية ال بد من البت فيها أوال ،و من هنا عاء وصفها بأهنا مسألة أولية.
--------- -811منري عبد اجمليد  ،املرع السابق  ،ص.843
 -818أمحد هندي ،املرع السابق  ،ص 794

89

إذن  ،املسألة األولية هي مسألة جيب عرضها مقدما على حمكمة خمتصة لتفصل فيها بعمل قضائي حائز
حلجية الشيء املقضي به .فتقوم احملكمة بوقف الفصل يف الدعوى املطروحة عليها  ،ألن الفصل يف هذه
*()889

الدعوى معلق على تلك املسألة  ،فهو وقف قضائي تعليقي.

و عادة خترج املسألة األولية عن والية احملكم إما بسبب عدم مشوهلا يف اتفاق التحكيم ،إذ حيظر على هيئة
التحكيم أن تفصل يف مسألة ال يشملها اتفاق التحكيم أو فيما جياوز حدود هذا االتفاق  ،و إال تعرض
حكم التحكيم للطعن فيه بالبطالن .و إما أن خترج املسألة األولية عن والية هيئة التحكيم بسبب طبيعتها
الذاتية ،حيث هناك مسائل ال جيوز الفصل فيها بطريق التحكيم  ،و هي املسائل اليت ال جيوز فيها الصلح
كمسائل األحوال الشخصية غري املالية  ،و املسائل اجلنائية  ،و املسائل املتعلقة بالنظام العام عموما.

*()888

و من قبيل هذه املسائل:
 -8الطعن بتزوير ورقة متعلقة باملوضوع  ،أو اختاذ إعراءات عنائية بشأن تزويرها  ،بشرط أن يتبني هليئة
التحكيم أن االدعاء بالتزوير عدي.
 -5إذا احتاج احملكمون إىل توقي عزاء على الشاهد املتخلف أو املمتن عن اإلعابة أو إعبار الشاهد على
احلضور  ،إذ ليس لسلطة التحكيم اسلطة إلزام الشاهد باحلضور أمامها .
*()885

 -9إذا كان القانون الواعب التطبيق يوعب أداء اليمني قبل اإلدالء بالشهادة

 -4إذا كان من املقرر أن هليئة التحكيم أن تطلب من أحد األطراف تقدمي مستند عوهري يف النزاع  ،إال أن
هيئة التحكيم ال متلك إلزام اخلصم بتقدميه  ،فال ميلك ذلك إال القضاء الوطين.

--------- -889أمحد هندي ،املرع السابق  ،ص 792
 -888اسالمة امحد عبد الكرمي ،املرع السابق  ،ص . 227

 -885منري عبد اجمليد  ،املرع السابق  ،ص.843
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كما ال متلك هيئة التحكيم أن تطلب من شخص لارج عن اخلصومة تقدمي مستند حتت يده له أمهية يف
*()889

الفصل يف النزاع،

فما على هيئة التحكيم إال اللجوء إىل القاضي املختص الاستصدار أمر بإلزام هذا

الشخص بتقدمي املستند إىل هيئة التحكيم .لكن اللتصاص القاضي الوطين يف هذه املسائل شروط.
الفرع الثاني  :شروط اختصاص القاضي بالفصل في المسائل األولية ،هي ثالثة شروط نبينها فيما يلي:
أوال :أن تثار مسألة أولية في الدعوى
أول شرط اللتصاص القاضي بالفصل يف املسائل األولية هو أن تثار مسألة من هذا النوع على احملكم ،
ف عندما تثار مسألة أولية على هيئة التحكيم ،يتعني أن يكون الفصل يف هذه املسألة ضروريا للفصل يف
القضية ،حبيث ال ميكن الفصل يف الدعوى بالرفض أو القبول إال بعد صدور احلكم يف تلك املسألة  ،و جيب
أن يكون هناك ارتباط بني املسألة األولية و الدعوى األصلية على حنو جيعل الفصل يف األوىل أمر ضروري
*()884

للفصل يف الثانية .فبغري هذا االرتباط ال نكون بصدد مسألة أولية باملعىن الصحيح.
ثانيا :أال تكون هذ المسألة األولية من اختصاص هيئة التحكيم

معىن ذلك أنه إذا كانت املسألة األولية داللة يف التصاص هيئة التحكيم اليت تنظر الدعوى ،فإنه ال
جيوز وقف الدعوى  ،و إمنا جيب على احملكمة أن تفصل يف تلك املسألة اللتصاصها هبا ،و ال تلتزم يف تلك
*()882

احلالة بإعابة طلب الوقف.

--------- -889منري عبد اجمليد  ،املرع السابق  ،ص .847
 -884أمحد هندي ،املرع السابق  ،ص .793
 -882نفس املرع  ،ص .797
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ثالثا -أن تقرر هيئة التحكيم أن الفصل في هذ المسائل الزم للفصل في النزاع.
إن حتديد ما يعد مسألة أولية و تقدير مدى ارتباطها مبوضوع النزاع  ،أمر موضوعي تستقل بتقديره هيئة
التحكيم وفقا لظروف و مالبسات كل نزاع على حدى،

*()883

فإذا قدر احملكم أن الفصل يف هذه املسائل

غري الزم للفصل يف النزاع ففي هذه احلالة جيوز له االاستمرار يف اإلعراءات دون انتظار الفصل فيها من قبل
*()887

القاضي املختص

حبيث تنظر هيئة التحكيم النزاع رغم إثارة املسألة األولية و ذلك إذا ثبت لديها أن

الدف غري عدي أو أن املسألة املتمسك هبا ليست الزمة للفصل يف النزاع.

*()881

أما إذا قدر احملكم أن الفصل يف هذه املسائل الزم للفصل يف النزاع كأن تكون املسألة األولية مسألة من
املسائل اليت ال جيوز فيها التحكيم  ،فال شك أنه ال والية هليئة التحكيم يف الفصل يف هذه املسألة و لو كان
اخلصوم قد اتفقوا على إعراء التحكيم بشأهنا ألن هذا االتفاق باطل و ال اثر له ملخالفته للنظام العام،

*()888

يف هذه احلالة يوقف احملكم اسري اإلعراءات إىل حني الفصل من قبل احملكمة املختصة يف املسألة األولية و
يتعني معه وقف ميعاد التحكيم  ،فكلما اقتضى األمر الفصل يف نزاع ال متلك هيئة التحكيم التعرض له ،
تتوقف لصومة التحكيم على الفصل فيه و يستمر هذا امليعاد موقوفا حىت يصدر حكم هنائي يف املسألة
األولية.

*()599

و يرتتب على وقف اسري اإلعراءات وقف اسريان امليعاد احملدد إلصدار حكم التحكيم.

*()598

--------- -883اسالمة امحد عبد الكرمي  ،املرع السابق ،ص.221
 -887مصطفى حممد اجلمال و عكاشة حممد عبد العال ،املرع السابق  ،ص .882
 -881األنصاري حسن النيداين ":األثر النسيب التفاق التحكيم"  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر  ،اإلاسكندرية  ، 5998،ص .827
 -888األنصاري حسن النيداين  :نفس املرع  ،ص . 822
 -599منري عبد اجمليد ،املرع السابق  ،ص.841
 -598مصطفى حممد اجلمال و عكاشة حممد عبد العال ،املرع السابق  ،ص .882
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على هذا األاساس ،فإن القاضي الوطين يكون خمتصا يف الفصل يف املسائل األولية اليت تطرح على هيئة
التحكيم كلما رأت هذه األلرية أن الفصل يف املسألة األولية الزم للفصل يف النزاع ،و مبا أن احملكم يضطر
إىل إيقاف اسري اإلعراءات حىت يتم الفصل النهائي يف املسألة األولية من قبل القاضي كما ذكر ،فإنه يتعني
على هذا األلري أن يفصل يف املسألة األولية املعروضة عليه يف أقرب اآلعال لتفادي تعطيل إعراءات
التحكيم.
إن جماالت تدلل القاضي الوطين ملساعدة احملكم ال تنحصر يف ما ااستعرضناه  ،فقد يتدلل يف مسائل
ألرى.

المطلب الرابع  :االختصاصات األخرى للقاضي الوطني كمساعد للمحكم
مت التطرق فيما اسب ق إىل أوعه التعاون اليت يقدمها القاضي الوطين للمحكمة التحكيمية الاسيما من
لالل رده الدعوى أو يف إعراءات تعيني احملكم  ،رد احملكم  ،التدابري الوقتية و التحفظية  ،تقدمي األدلة و
املسائل األولية ،كل هذه اإلعراءات مت تكملتها بأحكام عامة احتياطية تتمثل يف املادة  8941من قانون
اإلعراءات املدنية و اإلدارية اليت نصت على أنه":إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائية يف تقدمي
األدلة أو متديد مهمة احملكمني أو تثبيت اإلعراءات أو في حاالت أخرى  ،عاز حملكمة التحكيم أو
لألطراف باالتفاق م هذه األلرية  ،أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الرتليص له من طرف حمكمة
التحكيم  ،أن يطلبوا مبوعب عريضة تدلل القاضي املختص  ،و يطبق يف هذا الشأن قانون بلد القاضي".
و هو تواسي مفيد اللتصاصات القاضي و هي عبارة عن "شرط  -مظلة " كما عرب عليه البعض

*()595

---------595- GAILLARD (Emmanuel) et LALIVE (Pierre); Op.cit . p 942
« il s’agit là d’un utile élargissement, d’une sorte de « clause-parapluie » permettant
» d’obtenir par exemple l’extension des délais fixés à la mission du tribunal arbitral
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باإلضافة إذن إىل االلتصاصات املذكورة اسابقا  ،ميكن للقاضي الوطين أن يتدلل يف بعض املسائل
األلرى بغرض مساعدة هيئة التحكيم  ،فقد يتدلل يف متديد مهلة احملكمني ( الفرع األول) عزل
و ااستبدال احملكم ( الفرع الثاني ) حتديد أتعاب هؤالء ( الفرع الثالث ) و ألريا تفسري و تصحيح احلكم
التحكيمي ( الفرع الرابع )
الفرع األول  :تمديد مهمة المحكمين
عادة ما حيدد األطراف يف اتفاقية التحكيم للمحكم أعال للتحقيق يف القضية و إصدار احلكم
التحكيمي ،لكن قد حيدث لالل اخلصومة التحكيمية أن يتم توقيف مدة التحكيم إذا اتفق الطرفان على
ذلك  ،و ذلك يف حالة ما إذا أمرت هيئة التحكيم بإعراء معني كانتداب لبري يف مسألة فنية ..و قد توقف
هذه املدة دون اتفاق طريف التحكيم و ذلك يف حالة الفصل يف مسألة خترج عن والية هيئة التحكيم  ،أو يف
حالة الطعن بالتزوير يف مستند قدم هليئة التحكيم  ،أو يف حالة اختاذ إعراءات عنائية عن تزوير هذا املستند
أو عن فعل عنائي آلر و كان الفصل يف هذه املسألة األولية  ،أو يف تزوير املستند أو يف الفعل اجلنائي اآللر

الزما للفصل يف موضوع النزاع.

*()599

قد حيدث  ،يف غري هذه احلاالت  ،أن تنتهي مدة التحكيم دون أن يصدر احملكم أو احملكمون حكمهم
يف النزاع ،مما يستدعى متديد هذا األعل  ،و مبا أن املهمة القضائية للمحكم،على لالف مهمة القاضي،
غري دائمة  ،حمددة من حيث املوضوع و من حيث الزمن  ،فإذا حدد األطراف للمحكم مدة زمنية للفصل

--------- -599لالد حممد القاضي  ،املرع السابق  ،ص .457
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يف القضية  ،فال ميلك احملكم اسلطة متديد هذا األعل*( )594يف هذه احلالة فما على األطراف إال اللجوء إىل
القاضي املختص قصد متديد األعل.
و قد نصت املادة  8941من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية على أنه":إذا اقتضت الضرورة مساعدة
السلطة القضائية يف تقدمي األدلة أو تمديد مهمة المحكمين أو تثبيت اإلعراءات أو في حاالت أخرى
عاز حملكمة التحكيم أو لألطراف باالتفاق م هذه األلرية  ،أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الرتليص
له من طرف حمكمة التحكيم  ،أن يطلبوا مبوعب عريضة تدلل القاضي املختص  ،و يطبق يف هذا الشأن
قانون بلد القاضي".
فإذا مل يصدر حكم احملكمني لالل املدة احملددة حيق لطريف التحكيم أو أحدمها التقدم بطلب إىل رئيس
احملكمة املختصة من أعل أن يصدر أمراً بتحديد موعد إضايف  ،أما إذا ارتأى أنه ال عدوى من السري يف

إعراءات التحكيم  ،كما لو وعدت ظروف تؤدي إىل ااستحالة فض النزاع عن طريق التحكيم فإنه يصدر
أمرا بإهناء إعراءات التحكيم )592(*.و يف هذه احلالة يعود االلتصاص إىل احملكمة املختصة للنظر يف موضوع
النزاع بناءً على عريضة من طريف النزاع  ،و يطبق يف هذا الشأن قانون بلد القاضي كما للصت إليه املادة

 8941أعاله.
---------LOQUIN (Eric) ; « Les pouvoirs des arbitres internationaux à la lumière de l’évolution
récente du droit de l’arbitrage international » , in journal du droit international, no 2
1983, p 309.

 -592لالد حممد القاضي  ،املرع السابق  ،ص .451
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الفرع الثاني  :عزل و استبدال المحكم
نصت املادة  1041من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية على أنه  ":ميكن لألطراف مباشرة أو بالرعوع
إىل نظام التحكيم  ،تعيني احملكم أو احملكمني أو حتديد شروط تعيينهم و شروط عزهلم أو ااستبداهلم .
يف غياب التعيني  ،و يف حالة صعوبة تعيني احملكمني أو عزهلم أو ااستبداهلم  ،جيوز للطرف الذي يهمه
التعجيل القيام مبا يلي:
 -1رف األمر إىل رئيس احملكمة اليت يق يف دائرة التصاصها التحكيم  ،إذا كان التحكيم جيري يف اجلزائر.
-2رف األمر إىل رئيس حمكمة اجلزائر  ،إذا كان التحكيم جيري يف اخلارج و التار األطراف تطبيق قواعد
اإلعراءات املعمول هبا يف اجلزائر".
نتعرض للحالتني على حدى فيما يلي:

أوال  :عزل المحكم
كان االجتاه السائد لفرتة زمنية طويلة هو اعتبار احملكم وكيال عن اخلصم الذي عينه ،و يف ضوء هذا
الفكر  ،كان من حق اخلصم القيام بعزل احملكم الذي يعينه كلما بدا له ذلك ،شريطة أن يتم هذا العزل قبل
قيام احملكم املعين بإصدار حكمه  ،ولكن الثابت أن العديد من التشريعات املعاصرة  ،قد قامت بإلغاء الوض
 ..فإذا ما مت تعيني احملكم املعين أيا كانت الطريقة اليت مت هبا تعيينه ،فال جيوز عزله إطالقا  ،ما مل يتفق الطرفان
معا على ااستبداله  ،أي بأن حيل حمكم آلر حمله  ،و جيوز  ،م ذلك  ،عزل احملكم بناء على طلب أحد
اخلصوم*( )593و عزل احملكم ميكن أن يكون اتفاقي أو قضائي.
--------- -593هشام لالد  ،نفس املرع  ،ص . 829
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 عزل المحكم اتفاقا :عزل احملكم  ، la révocationهو إقالته و إبعاده عن مهمته باتفاق األطرافمجيعا  ،إذا توفرت موعبات العزل.
يالحظ هنا أ نه البد من اتفاق الطرفني كالمها على عزل احملكم  ،حىت و إن كان احملكم املطلوب تنحيته
قد التاره احدمها ،ألنه بانتهاء عملية االلتيار يكتسب احملكم مركزا إعرائيا مستقال عمن التاره*( )597فصار
هو قاضيا و ظل من التاره لصما .و على ذلك  ،فالعزل باإلرادة املنفردة من عانب أحد الطرفني غري عائز
و غري منتج  ،بل حيق للمحكم مباشرة عمله حىت و لو ابلغه من عزله بقراره.
و حق الطرفني يف عزل احملكم ميكن مماراسته يف أية حالة كانت عليها إعراءات لصومة التحكيم .غري أنه
يف كل األحوال ،جيب أن يكون ذلك قبل إصدار احلكم  .فان كان احلكم قد صدر  ،قبل العزل  ،فهو حكم
صحيح  ،إال إذا اتفق األطراف على إهداره.
إنهاء مهمة المحكم قضاء :إذا كان عزل احملكم يستلزم اتفاق األطراف كافة على إقالة احملكم  ،فانه قد
يتعذر حتقق إمجاع األطراف على العزل  ،م توفر أاسباب عدية تدعو إىل إقصائه عن نظر النزاع  .و هنا ال
مفر من اللجوء إىل السلطة أو احملكمة املختصة إلهناء مهمة احملكم.

*()591

لكن يتعني على القاضي التحلي باليقظة يف هذا الشأن  ،ألنه يف بعض األحيان يلجأ لطلب العزل
كمناورة للمماطلة و تضيي الوقت  ،لذا فكل القوانني و أنظمة املراكز أصبحت حتتاط لذلك ..فالعزل أمر
عدي و ال جيوز ااستخدامه كواسيلة للمماطلة .و من األاسباب اليت تربر عزل احملكم وعود ظروف تثري شكوكا
هلا ما يربرها حول حياده و ااستقالله.

*()598

--------- -597اسالمة امحد عبد الكرمي  ،املرع السابق ،ص499
 -591نفس املرع  ،ص

.494

 -598األحدب عبد احلميد " مواسوعة التحكيم  ،التحكيم الدويل "  ،الكتاب الثاين  ،ص .997
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ثانيا  :استبدال المحكم
ميكن أن يعترب االاستبدال ضروريا عندما ال يتمكن احملكم من االاستمرار يف وظيفته أو يفشل يف القيام هبا
بشكل واضح  ،كما أن فقدان احملكم الوحيد يقود بالضرورة إىل االاستبدال يف حالة ااستمرار عملية
التحكيم

*()589

فعند وفاة احملكم أو عجزه عن مماراسة واعبه  ،أو عند رد احملكم أو ااستقالته  ،يعهد بالتيار

بديل عنه إما للقضاء الوطين  ،أو إىل اجلهاز املشرف على التحكيم يف مراكز و هيئات التحكيم الدولية
الدائمة.

*()588

الفرع الثالث  :التعاون في مسألة تحديد أتعاب المحكمين
إذا كان األصل أن هيئة التحكيم هي اليت تقوم بتحديد مصاريف التحكيم و كيف تدف و على ماذا
تدف  ،على أن تألذ بعني االعتبار مجي ظروف القضية  ،إال أن ذلك ال يعين إبعاد أي دور للقاضي الوطين
يف التدلل يف مصاريف التحكيم

*()585

 ،فدور احملكمة يف هذا الشأن هو دور اجيايب و فعال فإذا مل يتم

االتفاق بني األطراف على أتعاب احملكمني و قامت هيئة التحكيم بتقدير األتعاب فإن قرارها يكون قابال
للطعن به أمام احملكمة املختصة  ،و هلا اسلطة تقديرية يف هذا اخلصوص  ،غري أن عليها أن تراعي طبيعة
التحكيم التجاري الدويل و األلذ بعني االعتبار النفقات اليت يتكبدها احملكمون يف السفر و األعراف التجارية
يف الشأن أيضا  ،كل هذا م األلذ بعني االعتبار قيمة القضية و املال املتنازع عليه إال إذا اتفق األطراف على
إلضاع اإلعراءات لنظام معني كنظام غرفة التجارة الدولية،

*()589

نشري يف األلري أن قرار احملكمة هنائي غري قابل ألي طعن.
--------- -589البطاينة عامر فتحي  ،املرع السابق  ،ص .849
 -588مشيمش ععفر  ،املرع السابق ،ص .822
 -585البطاينة عامر فتحي  ،املرع السابق ،ص .848
 -598 -589نفس املرع  ،ص .845
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الفرع الرابع  :تفسير و تصحيح األخطاء المادية التي تشوب الحكم التحكيمي
من املفروض أن احلكم التحكيمي يض حدا للخصومة التحكيمية ألنه ينهي مهمة احملكم  ،غري أنه
حيدث ،رغم صدور احلكم ،أن يكون هذا األلري حباعة إىل تفسري أو أن يكون مشوبا بألطاء أو إغفاالت
مادية ،يف هذه احلالة قد يتدلل القاضي املختص لتفسريه أو تصحيحه (ثانيا ) بشروط معينة ( أوال)
أوال -شروط تدخل القاضي :األصل أن األطراف يرععون إىل احملكم لطلب تصحيح األلطاء املادية اليت قد
تشوب احلكم التحكيمي  ،فقد نصت املادة  8999من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية على أنه ":يتخلى
احملكم عن النزاع مبجرد الفصل فيه.
غري أنه ميكن للمحكم أن يفسر احلكم ،أو تصحيح األلطاء املادية و اإلغفاالت اليت تشوبه  ،طبقا
لألحكام الواردة يف هذا القانون"
رغم النص على التصاص احملكم يف تفسري و تصحيح األلطاء املادية و االغفاالت ،إال أنه قد ال
تتمكن هيئة التحكيم من االلتقاء جمددا ،فثمة ظروف قد متن من اعتماع أعضاء هيئة التحكيم  ،مثال ذلك
وفاة حمكم بني فرتيت النطق باحلكم التحكيمي و طلب التصحيح ،فقدان شروط األهلية املشرتطة يف احملكم
كأن يفقد حقوقه املدنية ،أو رفض احملكم النظر جمددا يف النزاع الذي فصل فيه .كل هذه الظروف تؤدي إىل
التصاص القاضي املختص يف الفصل يف طلب التصحيح.
ثانيا  :موضوع تدخل القاضي الوطني ،ميكن للقاضي التدلل يف املسائل التالية:
 -1تفسير الحكم التحكيمي :يقصد بالتفسري  ،إيضاح الغامض و إظهار حقيقة املبهم و ذلك لتحديد ما
يتضمنه احلكم من تقرير عن طريق البحث عن عناصر احلكم ذاته اليت تتكون منها و ليس عن طريق البحث
عن إرادة القاضي أو القضاة الذين أصدروه ..و ال حمل للتفسري إال إذا كان هناك غموض أو إهبام يف منطوق
احلكم مما يصعب معه فهمه فيصعب بالتايل تنفيذه  ،أما إذا كان احلكم واضحا ال حيتاج إىل تفسري و ال
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يشوبه غموض و ال إهبام فانه ال جيوز الرعوع إىل احملكمة لتفسري هذا القضاء حىت ال يكون التفسري ذريعة
*()584

للرعوع عن احلكم و املساس حبجيته

و التفسري ميس أاسااسا منطوق احلكم دون ما قد يكون من

غموض يف تسبيب احلكم  ،و يف حال تفسري احلكم التحكيمي  ،فإن احلكم الذي يصدره القاضي اسيكون
عزءا ال يتجزأ من احلكم التحكيمي األصلي ،و هو ما عاء يف املادة  48من نظام املركز الدويل لتسوية
منازعات االاستثمار ).(CIRDI
 -2تصحيح األخطاء المادية و االغفاالت :يتعني لقبول طلب التصحيح أن تكون األلطاء املطلوب
تصحيحها مادية حبتة ،و اخلطأ املادي قد يكون حسابيا أو كتابيا ،و اخلطأ احلسايب هو لطأ يف إعراء عملية
حسابية  ،كخطأ احملكم يف اجلم عند حساب املبالغ املستحقة ألحد األطراف ،أما األلطاء الكتابية فهي
تشمل كل ألطاء السهو أو أغالط القلم و هي تتمثل أما يف تغيري أو إضافة أو إغفال

*()582

لكن و إن كان تدلل القاضي يف هذا اجملال تسمح به معظم التشريعات باعتباره يهدف إىل اسد الفراغ
الذي تركه احملكم ،غري أنه ال جيب على القاضي الذي يعرض عليه طلب التصحيح  ،حتت غطاء التصحيح أو
التفسري  ،أن يقوم بتعديل مضمون احلكم التحكيمي.

--------- -584هندي أمحد ":أصول قانون املرافعات املدنية و التجارية"  ،مرع اسابق ،ص .828
 -582هندي أمحد  ،املرع السابق  ،ص.842
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هبذا نكون قد انتهينا من درااسة الفصل األول من هذه الدرااسة حيث اتضح من كل ما اسبق أن تدلل
القاضي الوطين يف مرحلة تشكيل احملكمة التحكيمية و لالل اسري اخلصومة التحكيمية ،يتم من أعل تقدمي
يد املساعدة للنهوض بالتحكيم و تفادي كل أاساليب املماطلة اليت من شأهنا شل إعراءات التحكيم و رأينا
أن التعاون بني القاضي الوطين و احملكم يهدف إىل ضمان فعالية التحكيم الدويل  ،فدورمها يف هذه املرحلة
من اإلعراءات دور متكامل ،و قد كراست معظم التشريعات ،مبا فيها قانون التحكيم اجلزائري ،هذا االجتاه
من لالل ععل تدلل القاضي الوطين يف جمال التحكيم الدويل تدلال ااستثنائيا يهدف إىل اسد الثغرات اليت
ما يزال التحكيم الدويل يعاين منها.
و بعد درااسة دور القاضي املساعد ،ننتقل لنستعرض دور القاضي املراقب حلكم التحكيم الدويل و هو
موضوع الفصل الثاين من هذه الدرااسة.

101

الفصل الثاني
دور القاضي كمراقب للحكم التحكيمي
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رأينا يف الفصل األول من هذه الدرااسة  ،الدور الفعال الذي يلعبه القاضي الوطين يف مساعدة التحكيم
على السري يف إعراءاته بطريقة عادية  ،قاطعا الطريق لكل مماراسات املماطلة اليت يقوم هبا األطراف ،بدءا برد
الدعوى لعدم االلتصاص و املساعدة على تعيني احملكم أو احملكمني و ردهم  ،تقدمي يد العون للمحكم
لالل اخلصومة التحكيمية من لالل التدابري التحفظية و الوقتية و املساعدة على احلصول على األدلة و
املسائل األولية و غريها من املهام اليت يقوم هبا من أعل احليلولة دون شل إعراءات التحكيم.
غري أن دور القاضي الوطين يف جمال التحكيم التجاري الدويل ال يقتصر على املساعدة  ،بل ميتد أيضا
إىل مراقبة احلكم التحكيمي ،و ختتلف صور الرقابة اليت يباشرها قضاء الدولة على حكم التحكيم ااستنادا إىل
الغاية من هذه الرقابة  :فقد يكون اهلدف منها هو التيقن من مراعاة حكم التحكيم للشروط اليت يتطلبها
القانون الوطين من أعل االعرتاف حبكم التحكيم و تنفيذه و ذلك مبنااسبة الطلب املقدم من احملكوم لصاحله
بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم.
و قد يكون اهلدف من هذه الرقابة هو التثبت من وظيفة احملكم و املهمة املنوط به القيام هبا و مدى
احرتامه للقواعد القانونية و املتصلة باتفاق التحكيم ذاته أو بإعراءات التحكيم  ،و ذلك يف حالة الطعن على
حكم التحكيم بالبطالن نظرا إىل تعلق حالة من حاالت البطالن هبذا احلكم  ،و هي حاالت تكون حمددة
*()583

على اسبيل احلصر

--------- -583احل ــداد حفيظة السيد ":الرقابة على أحك ــام التحكيـ ــم بني االزدواعيـ ــة و الوحـ ــدة "  ،جملة التحكيم  ،العدد اخلامس  ،يناير
 ، 5989ص .41
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فالتحكيم خيض لرقابة دولة املقر و ذلك يف حالة الطعن عليه بالبطالن بسبب حتقق اسبب من األاسباب اليت
جتيز الطعن عليه هبذا الطريق.
كما خيض لرقابة دولة التنفيذ للتحقق من مدى توافر الشروط اليت يتطلبها قانون هذه الدولة إلصدار األمر
بتنفيذه  .فالرقابة اليت خيض حكم التحكيم هلا هي أوال و ألريا رقابة من قبل القضاء الوطين للدولة
*()587

املعنية.

ينتج احلكم التحكيمي آثارا خمتلفة بني أطراف النزاع ،حبيث يسعى الطرف الذي عاء احلكم يف صاحله
إىل التوصل إىل االعرتاف به و تنفيذه  ،يف حني يبحث لااسر الدعوى عن كيفية الطعن يف القرار التحكيمي

لتفادي تنفيذه ضده.
و هنا التساؤل عن دور القاضي الوطين عند املطالبة باالعرتاف و التنفيذ و دوره عند الطعن ضد احلكم .
لإلعابة على هذين التساؤلني  ،يقسم هذا الفصل إىل مبحثني على النحو التايل:

المبحث األول :دور القاضي الوطني في مجال االعتراف و تنفيذ األحكام التحكيمية الدولية.

المبحث الثاني :دور القاضي الوطني في مجال الطعن ضد األحكام التحكيمية الدولية

--------- -587احل ــداد حفيظة السيد ،املرع السابق  ،ص .29
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المبحث األول :دور القاضي الوطني في مجال االعتراف و تنفيذ األحكام التحكيمية
الدولية.
تنتهي لصومة التحكيم بإصدار هيئة التحكيم للحكم التحكيمي ،فاحلكم التحكيمي هو الثمرة
احلقيقية للتحكيم لكن لن يكون هلذا األلري قيمة قانونية أو عملية إذا ظل جمرد عبارات مكتوبة غري قابلة
للتنفيذ  ،فتنفيذ حكم التحكيم ميثل أاساس و حمور نظام التحكيم نفسه و تتحدد به مدى فاعليته لفض
*()581

و تسوية املنازعات

و العربة كل العربة للتنفيذ ،و قدميا قال عمر بن اخلطاب يف وصيته لقاضيه "ال ينف التكلم حبق ال نفاذ
له" ،فما هي القيمة الفعلية لقرار حتصل عليه و ال يكون صاحلا للتنفيذ ؟*( )588فنجاح التحكيم إذن يقاس
*()559

مبدى تنفيذ أحكامه

و إن كان من الناحية العملية يف جمال التحكيم التجاري الدويل  ،أن أحكام التحكيم عادة ما تنفذ
تلقائيا من عانب احملكوم عليه دون حاعة إىل اختاذ إعراءات قانونية معينة  ،حبيث يكاد جيم املؤلفون على
أن غالبية األحكام التحكيمية يتم تنفيذها على الفور بشكل رضائي .يؤكد البعض أن نسبة األحكام اليت يتم
تنفيذها ال تقل عن نسبة  ، )558(* % 89و بالنسبة للجزائر يؤكد األاستاذ تركي أن كل األحكام التحكيمية
*()555

الصادرة ضد مؤاسسات عزائرية مت تنفيذها دون تدلل قاضي التنفيذ.

-------- -581أمحد هندي ":تنفيذ أحكام احملكمني"  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر  ،اإلاسكندرية  ، 5998،ص .85
 -588عبد اهلادي عباس ،املرع السابق ،ص .487
 -559أمحد هندي :تنفيذ أحكام احملكمني ،ص.85
 -558عبد اهلادي عباس ،املرع السابق ،ص .488
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رغم ذلك ،فقد يرفض الطرف احملكوم عليه تنفيذ حكم التحكيم التيارا و يسعى إىل احليلولة دون تنفيذه
عن طريق ااستخدام كافة الواسائل القانونية املتاحة له  ،يف الوقت الذي يسعى احملكوم لصاحله إىل التنفيذ بكافة
*()559

الطرق املخولة له قانونا

الاسيما تنفيذ هذا احلكم تنفيذا عربيا مبساعدة القاضي و ذلك باحلصول على

أمر بتنفيذه.
على أن تنفيذ احلكم التحكيمي ال يتم دون طلب االعرتاف به من قبل السلطة القضائية  ،فالتنفيذ
يسبقه االعرتاف ،و نظرا لكون مصطلحا االعرتاف و التنفيذ يستعمالن و كأهنما مرتبطان ،فاتفاقية نيويورك
لسنة  1951تتحدث عن االعرتاف و تنفيذ القرارات التحكيمية األعنبية و كـأهنما نفس املصطلح رغم أهنما
متميزان بعضهما البعض ،لذا فإنه من الضروري يف بادئ األمر التفرقة بني االعرتاف و تنفيذ األحكام
التحكيمية يف مطلب أول  ،لنبني يف مطلب ثان شروط االعرتاف و التنفيذ و خنتتم بإعراءات االعرتاف و
التنفيذ يف مطلب ثالث.
المطلب األول :مفهوم االعتراف و تنفيذ األحكام التحكيمية الدولية
*()554

حتوز أحكام التحكيم حجية الشيء املقضي فيه مبجرد صدورها فيما خيص النزاع املفصول فيه

،

إال أنه لكي يدمج احلكم التحكيمي يف النظام القانوين اجلزائري جيب أن يتم االعرتاف به و لكي يصبح قابال
*()552

للتنفيذ جيب أن تضفى عليه الصيغة التنفيذية

 .و بدون االعرتاف و التنفيذ فال يكون للحكم

*()553

التحكيمي أي أثر غري كونه اسندا لإلثبات
----------

 -559بوصنبورة لليل  ،املرع السابق ،ص .893
 -554املادة  8998من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية
 -552عليوش قربوع كمال ":التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر" ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة الثالثة ، 5992 ،اجلزائر
ص.35
 -553ولد الشيخ شريفة ":تنفيذ األحكام األعنبية"  ،دار هومة ،اجلزائر  ، 5994،ص. 887
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مل يعرف املشرع اجلزائري و ال معاهدة نيويورك املقصود باالعرتاف و تنفيذ األحكام التحكيمية الدولية
فماذا يقصد باالعرتاف باألحكام التحكيمية (الفرع األول) و ماذا يقصد بتنفيذ األحكام التحكيمية
(الفرع الثاني)
الفرع األول  :مفهوم االعتراف باألحكام التحكيمية الدولية .
مل يعرف املشرع اجلزائري و ال معاهدة نيويورك املقصود باالعرتاف يف حني قدم بعض الفقهاء تعريفا
لالعرتاف حبيث يرى الدكتور أمحد هندي أن االعرتاف يعين أن احلكم قد صدر بشكل صحيح و ملزم
*()557

لألطراف،

و يرى الدكتور مصطفى تراري الثاين أن االعرتاف يرمي إىل تسليم احملاكم اجلزائرية بقرار

حتكيمي دون تنفيذه *( ، )551بينما يرى الدكتور عبد احلميد األحدب أن طلب االعرتاف باحلكم التحكيمي
إعراء دفاعي  ،يلجأ إليه حني تتم مراععة احملكمة بطلب يتعلق بنزاع اسبق أن عرض على التحكيم  ،فيثري
الطرف الذي صدر احلكم التحكيمي لصاحله قوة القضية املقضية ،و إلثبات ذلك فانه يبلغ احلكم إىل
احملكمة اليت يطرح النزاع أمامها من عديد و يطلب منها االعرتاف بصحته و بطابعه اإللزامي يف النقاط اليت
حسمها.

*()558

و يهدف االعرتاف إىل احليلولة دون تقدمي دعوى عديدة يف املوضوع الذي اسبق حسمه يف

التحكيم مبوعب حكم حتكيمي .

*()599

فهو يتميز عن التنفيذ  ،ففي االعرتاف يتذرع الطرف مبا قضى به

احلكم التحكيمي و يطلب اإلقرار له أنه صدر بشكل صحيح .
-------- -557أمحد هندي ،تنفيذ أحكام احملكمني ،ص.54
 -551تراري الثاين مصطفى ،املرع السابق ،ص.28
 -558األحدب عبد احلميد ،مواسوعة التحكيم ،التحكيم الدويل ،الكتاب الثاين ،ص .295
 -599نفس املرع  ،ص .299
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و إلثبات وعود مفهوم االعرتاف مستقل عن مفهوم التنفيذ ،فان الفقه يطرح فرضيتني ،الفرضية األوىل هي
تلك اليت يكون فيها ألحد األطراف مصلحة يف إدلال حكم حتكيمي يف النظام القانوين اجلزائري دون أن
تكون له نية يف مباشرة التنفيذ اجلربي له مثال حكم حتكيمي قضي برفض الطلب*( )598و الفرضية الثانية هي
عندما يعتد هبا بصفة فرعية مبنااسبة رف دعوى أمام القضاء يف نفس النزاع الذي فصل فيه احلكم
التحكيمي*(. )595
إن االعرتاف باحلكم ال يعين حتما تنفيذه  ،لكن العكس صحيح ،فاالعرتاف إذن يتميز عن التنفيذ.
فماذا يقصد بتنفيذ األحكام التحكيمية ؟
الفرع الثاني  :مفهوم تنفيذ األحكام التحكيمية الدولية .
ميكن تعريف األمر بالتنفيذ بأنه اإلعراء الذي يصدر من القاضي املختص قانونا  ،و يأمر مبقتضاه بتمت
حكم التحكيم وطنيا كان أو أعنبيا بالقوة التنفيذية ،فهو ميثل نقطة االلتجاء بني القضاء اخلاص و القضاء
العام*( )599و على عكس االعرتاف الذي يقول عنه أنه دفاعي  ،يعرف الدكتور عبد احلميد األحدب التنفيذ
على أنه إعراء هجومي ،فال يطلب من القاضي االعرتاف بوعود احلكم التحكيمي بل يطلب منه إعطاء
احلكم التحكيمي القوة املعطاة حلكم القاضي يف تنفيذ األحكام ،و التنفيذ يذهب أبعد من االعرتاف.

*()594

---------132- FOUCHARD (Ph) , GAILLARD (E) et GOLDMAN (B), op, cit , p 904
131- FOUCHARD (Ph) , GAILLARD (E) et GOLDMAN (B), op, cit , p 905
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و ال ينفذ احلكم التحكيمي إال إذا أمرت دولة التنفيذ بتنفيذه  ،طبقا لقواعد املرافعات املتبعة لديها  ،حسب
*()592

صريح املادة  8/9من اتفاقية نيويورك  ،فينبغي ااستصدار أمر من احملكمة املختصة بتنفيذ حكم احملكم.

و قد تطلب القانون ااستصدار األمر ،ألن حكم التحكيم عمل صادر من قضاء لاص و ألن احملكمني
ليست لديهم اسلطة األمر اليت يتمت هبا قضاة الدولة لذلك البد من تدلل قاضي الدولة ليعطي قوة تنفيذية
لقرار احملكمني عن طريق ما يسمى باألمر بالتنفيذ*( ، )593لكن ذلك يكون بشروط نص عليها املشرع جيب
توافرها و إال رفض القاضي االعرتاف و تنفيذ احلكم التحكيمي  ،فما هي هذه الشروط؟
المطلب الثاني  :شروط االعتراف و تنفيذ الحكم التحكيمي .
تنص املادة  8928من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية  ":يتم االعرتاف بأحكام التحكيم الدويل يف
اجلزائر إذا أثبت من متسك هبا وعودها  ،و كان هذا االعرتاف غري خمالف للنظام العام الدويل.
و تعترب قابلة للتنفيذ يف اجلزائر و بنفس الشروط ،بأمر صادر عن رئيس احملكمة اليت صدرت أحكام التحكيم
يف دائرة التصاصها أو حمكمة حمل التنفيذ إذا كان مقر حمكمة التحكيم موعودا لارج اإلقليم الوطين".
و تضيف املادة  8925من نفس القانون على أنه  ":يثبت حكم التحكيم بتقدمي األصل مرفقا باتفاقية
التحكيم أو بنسخ عنهما  ،تستويف شروط صحتها ".تودع هذه الوثائق بأمانة ضبط اجلهة القضائية و هو ما
نصت عليه املادة  8929من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية  ":تودع الوثائق املذكورة يف املادة 8925
أعاله  ،بأمانة ضبط اجلهة القضائية املختصة من الطرف املعين بالتعجيل".

--------- -592هندي أمحد :تنفيذ أحكام احملكمني ،ص . 54
 -593عمرو عيسى الفقى  ،املرع السابق  ،ص .83

109

أما اتفاقية نيويورك لسنة  ،8821فقد نصت على هذه الشروط يف املادة الرابعة منها ،حيث تنص":
 -8جيب على الطرف الذي يطلب االعتماد و التنفيذ املذكورين يف املادة السابقة ،قصد احلصول عليهما ،أن
يرفق طلبه مبا يأيت:
أ) النسخة األصلية املصدقة قانونا من القرار أو نسخة من النص األصلي تتوفر فيها الشروط املطلوبة لتصديقها
ب) النص األصلي لالتفاقية املذكورة يف املادة  5أو نسخة منه تتوفر فيها الشروط املطلوبة لتصديقها.
 -5إذا مل يكن القرار أو االتفاقية املذكوران حمررين بلغة البلد الرمسية املستشهد بالقرار فيها ،فإنه يتعني على
الطرف الذي يطلب اعتماد القرار و تنفيذه أن يقدم ترمجة لتلك الوثيقتني بلغته ،و جيب أن يصدق الرتمجة
*()597

مرتعم رمسي أو مرتعم حملف أو عون دبلومااسي أو قنصلي".

يلزم قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية و كذا اتفاقية نيويورك القاضي قبل منح االعرتاف و التنفيذ التأكد
من توفر الشروط القانونية لالعرتاف و التنفيذ .و مبا أنه ،كما اسبق  ،مل مييز املشرع اجلزائري و اتفاقية نيويورك
االعرتاف و التنفيذ بشكل واضح فإن الرقابة القضائية اليت متارس على طلبات االعرتاف أو التنفيذ هي نفسها
و تستوعب نفس الشروط.
على ضوء ما اسبق  ،يتبني أن االعرتاف و التنفيذ لن يتم إال إذا مت إثبات وعود احلكم التحكيمي
(الفرع األول) و أال يكون هذا احلكم خمالفا للنظام العام الدويل (الفرع الثاني)

--------- -597اجلريدة الرمسية ،العدد 41لسنة  ، 8811ص.8399
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الفرع األول :إثبات وجود الحكم التحكيمي
إن أول شرط يتعني على الطرف الذي يقدم طلبا للقاضي قصد احلصول على االعرتاف باحلكم
التحكيمي توفره يتمثل يف إثبات وعود احلكم التحكيمي ،وفق ما نصت عليه الفقرة األوىل من املادة 8928

من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية أعاله .و مل مييز املشرع اجلزائري يف هذا اجملال بني االعرتاف و التنفيذ ،
فبنفس الشروط تكون األحكام التحكيمية قابلة للتنفيذ يف اجلزائر طبقا للفقرة الثانية من نفس املادة.
و عملية إثبات احلكم التحكيمي تتم عن طريق تقدمي أصل احلكم مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما
تستويف شروط صحتها  ،و هو ما تضمنته املادة  8925من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية و اليت تنص
على أنه  ":يثبت حكم التحكيم بتقدمي األصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما  ،تستويف شروط
صحتها".
هذا يعين أنه إذا مل يتمكن الطرف الذي باشر هذه اإلعراءات ،لسبب أو آلر  ،تقدمي أصل احلكم
التحكيمي و أصل اتفاقية التحكيم  ،فإنه يتعني عليه على األقل تقدمي نسخا منها تستويف شروط
*()591

صحتها.

أي أن تكون مطابقة لألصل مصادق عليها قانونا .و هي نفس الشروط الواردة يف الفقرة

األوىل من املادة الرابعة من اتفاقية نيويورك لسنة  8821حيث تنص:
 ":جيب على الطرف الذي يطلب االعتماد و التنفيذ املذكورين يف املادة السابقة ،قصد احلصول عليهما ،أن
يرفق طلبه مبا يأيت:
أ) النسخة األصلية املصدقة قانونا من القرار أو نسخة من النص األصلي تتوفر فيها الشروط املطلوبة لتصديقها
ب) النص األصلي لالتفاقية املذكورة يف املادة  5أو نسخة منه تتوفر فيها الشروط املطلوبة لتصديقها".

---------P 129.

231-TERKI (Nour eddine) , op . cit ,

111

لكن ماذا لو قدمت الوثائق املطلوبة بلغة غري اللغة العربية ؟
مل ينص املشرع اجلزائري يف األحكام اخلاصة بالتحكيم التجاري الدويل على هذه احلالة ،و لتسوية هذا
اإلشكال ميكن الرعوع إىل أحكام اتفاقية نيويورك لسنة  8821و اليت نصت يف الفقرة الثانية من املادة الرابعة
على أنه ":
إذا مل يكن القرار أو االتفاقية املذكوران حمررين بلغة البلد الرمسية املستشهد بالقرار فيها ،فإنه يتعني على الطرف
الذي يطلب اعتماد القرار و تنفيذه أن يقدم ترمجة لتلك الوثيقتني بلغته ،و جيب أن يصدق الرتمجة مرتعم
*()598

رمسي أو مرتعم حملف أو عون دبلومااسي أو قنصلي".

كما ميكن الرعوع إىل األحكام العامة يف قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية اليت تنص يف الفقرة الثانية من
املادة الثامنة منه على أنه  ":جيب أن تقدم الوثائق و املستندات باللغة العربية أو مصحوبة برتمجة رمسية إىل هذه
اللغة  ،حتت طائلة عدم القبول "
تودع الوثائق املطلوبة على هذا النحو بأمانة ضبط اجلهة القضائية و هو ما عاء يف املادة  8929من
قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية اليت تنص  ":تودع الوثائق املذكورة يف املادة  8925أعاله  ،بأمانة ضبط
اجلهة القضائية املختصة من الطرف املعين بالتعجيل".
يتعني على القاضي الوطين الذي يعرض عليه طلب من هذا القبيل أن يراقب مدى توفر هذه الشروط قبل
منح االعرتاف و األمر بتنفيذ احلكم التحكيمي و ذلك على ضوء قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية و كذا
القواعد الواردة يف اتفاقية نيويورك ،ألنه مبصادقة اجلزائر على اتفاقية نيويورك تكون قد أدللتها يف نظامها
الداللي و أعطتها أولوية التطبيق على أي نص قانوين خيالفها أو يعارضها.

--------- -598اجلريدة الرمسية ،العدد 41لسنة  ، 8811ص.8399
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و قد كان لقضاة احملكمة العليا فرصة للتطرق هلذه املسألة يف قرارها الصادر يف  5997-4-81ملف رقم
 438773حيث عاء يف حيثيات الوعه املثار تلقائيا من طرف احملكمة العليا :
" حيث أنه بالرعوع إىل مستندات القضية و القرار املطعون فيه يتبني بأن قضاة املوضوع قد لرقوا قاعدة عوهرية يف
اإلعراءات ملا قضوا على املطعون ضدها بإيداع أصل قرار التحكيم الدويل إىل غري ذلك من الوثائق حبيث كان على
قضاة املوضوع قبل إصدار أمر بالتنفيذ أن يلزموا طالب التنفيذ املطعون ضدها أن تقدم ملفا يتضمن الوثائق الالزمة
و املنصوص عليها باملادة  421مكرر من قانون اإلعراءات املدنية و كذا املادة  5/4من اتفاقية نيويورك اخلاصة
باعتماد القرارات التحكيمية األعنبية و تنفيذها و اليت انضمت إليها اجلزائر مبوعب املراسوم رقم  599/11املؤرخ يف
.8811/88/92
و أن هذه الشروط املنصوص عليها باملادة السالفة الذكر ألعل احلكم باألمر بالتنفيذ يتمثل يف إيداع لدى كتابة ضبط
احملكمة نسخة أصلية أو نسخة مطابقة لألصل مصادق عليها قانونا لقرار التحكيم و نسخة أصلية أو نسخة مطابقة
لألصل مصادق عليها قانونا من اتفاقية التحكيم و أن يتم حترير حمضر عن إيداع تلك الوثائق كما أنه يتم تسليم
نسخة منه لطالب أمر تنفيذ القرار التحكيمي كما تنص عليه املادة  421مكرر  88من قانون اإلعراءات املدنية
و أن يتم تبليغ القرار التحكيمي للمراد التنفيذ عليه.
حيث أن هذه الوثائق و املنصوص عليها جيب مراقبتها من طرف القاضي اآلمر بالتنفيذ  ،فإن تبني له أهنا مستوفية
لتلك الشروط املنصوص عليها قانونا حيق له أن يصدر أمر بالتنفيذ.
حيث أن قضاة املوضوع ملا انتهوا إىل أمر بإيداع تلك الوثائق لدى كتابة الضبط  ،فإهنم قد لرقوا املادة  421مكرر
 81و  88من قانون اإلعراءات املدنية .
حيث أهنم ملا قضوا كما فعلوا فإهنم قد عرضوا قرارهم للنقض و اإلبطال

*( 549

).

--------- -549قرار احملكمة العليا ملف رقم  438773بتاريخ  ، 5997-4-81قضية الشركة اجلزائرية للصناعات الغذائية "اسالينا" ضد
ترادينج أند اسارفيس  ،منشور مبجلة احملكمة العليا – العدد الثاين  ، 5997 ،ص584- 597
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الفرع الثاني  :عدم مخالفة الحكم للنظام العام الدولي
باإلضافة إىل شرط إثبات وعود احلكم التحكيمي ،يشرتط القانون لالعرتاف و تنفيذ احلكم
التحكيمي باجلزائر أال خيالف هذا احلكم النظام العام الدويل حيث تنص املادة  8928من قانون اإلعراءات
املدنية و اإلدارية على أنه  ":يتم االعرتاف بأحكام التحكيم الدويل يف اجلزائر إذا أثبت من متسك هبا وعودها
و كان هذا االعرتاف غري خمالف للنظام العام الدويل" .شرط نصت عليه أيضا اتفاقية نيويورك يف مادهتا
اخلامسة فقرة  5اليت تنص على أنه:
" كذلك ميكن أن تفرض اعتماد قرار حتكيمي و تنفيذه إذا الحظت السلطة املختصة يف البلد الذي طلب
فيه االعتماد و التنفيذ ما يأيت:
أ) إن موضوع اخلالف  ،حسب قانون هذا البلد ،ليس من شأنه أن يسوى بطريق التحكيم  ،أو
*()548

ب) أن اعتماد القرار أو تنفيذه قد خيالف النظام العام يف هذا البلد" .
فماذا يقصد بالنظام العام الدويل ؟

على لالف غالبية التشريعات اليت ال تعرف التفرقة بني النظام العام الداللي و النظام العام الدويل  ،فإن
املشرع اجلزائري مييز بني النوعني من النظام العام و هو ما يتجلى يف نص املادة  8928أعاله ،كما مييز الفقه
من عهته بني النظامني ،و عليه قبل اإلعابة على التساؤل املطروح ،و بغرض تيسري فهم فكرة النظام العام
الدويل  ،يتعني أوال حتديد مفهوم النظام العام الداللي.

--------- -548اجلريدة الرمسية  ،العدد  41لسنة  ، 8811ص.8399
م املالحظة أن النص تضمن لطأ  ،فاألصح هو " كذلك ميكن أن ترفض اعتماد  "...و ليس " أن تفرض" ،فالنص الفرنسي ينص
« la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées
» si l’autorité….

114

أوال :مفهوم النظام العام الداخلي:
مل يعرف املشرع اجلزائري ،على غرار غريه من املشرعني ،النظام العام و مل حيدد فكرته ،بل ترك ذلك للفقه
و القضاء ،برغم ما هلذه الفكرة من أمهية كربى *( ، )545فهي فكرة تستعصي أيضا على الباحثني من حيث
إمكانية وض تعريف عام مان هلا يغين عن السلطة التقديرية للمحكمة ،فكل احملاوالت اليت بذلت باءت
بالفشل باعتبارها فكرة مطاطة و مرنة*( ،)549فقد حاول الفقه و القضاء فعل ما أغفله املشرع بينما اكتفى
الشراح بتقريبها من األذهان.

*()544

فقد ذهب عانب من الفقه*( )542إىل" أهنا القواعد اليت يقصد هبا إىل حتقيق مصلحة عامة ،اسيااسية أو
اعتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام اجملتم األعلى و تعلو على مصلحة األفراد " ،بينما يرى عانب آلر من
الفقه أنه " يقصد بالنظام العام يف دولة ما ،جمموعة األصول و القيم العليا اليت تشكل كياهنا املعنوي ،و تراسم
صورة احلياة اإلنسانية املثلى فيها و حركتها حنو حتقيق أهدافها ،اسيااسية كانت أو اعتماعية أو اقتصادية أو
للقية .و هي هبذه املثابة مبادئ و قيم تفرض نفسها على خمتلف أنواع العالقات القانونية يف الدولة  ،وعودا
و أثرا غالبا يف صورة قواعد قانونية آمرة حتكم هذه العالقة  .و املظهر العملي هلذه القواعد و الوظيفة اليت
تؤديها هو بطالن كل عمل إرادي يأتيه املخاطب هبا باملخالفة هلا ،عقدا كان هذا العمل أو عمال منفردا ،من

--------- -545ععفور حممد اسعيد":مدلل إىل العلوم القانونية الوعيز يف نظرية القانون "  ،الطبعة الثالثة عشر  ،دار هومة للطباعة النشر
و التوزي اجلزائر  ، 5993ص . 887
 -549البطاينة عامر فتحي  ،املرع السابق ،ص . 817
 -544ععفور حممد اسعيد ،املرع السابق  ،ص . 887
 -542عبد اهلادي عباس  ،ص.17
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ناحية  ،و عدم عواز النزول عن احلقوق و املراكز القانونية اليت تقررها للبعض منهم قبل البعض اآللر من
ناحية ألرى"*( ، )543و يرى الدكتور عبد احلميد األحدب أن النظام العام و اآلداب مها الباب الذي تدلل
منه العوامل االعتماعية و االقتصادية و اخللقية  ،فتؤثر يف القانون روابطه  ،و جتعله يتماشى م التطورات
االعتماعية و االقتصادية و اخللقية ،و تتس

دائرة النظام العام و اآلداب أو تضيق تبعا هلذه التطورات

و طريقة فهم الناس لنظم عصرهم  ،و ما توافقوا عليه من آداب  ،و تبعا لتقدم العلوم االعتماعية.
كل هذا يرتك للقاضي ،يفسره التفسري املالئم لروح عصره  ،فالقاضي يكاد إذا أن يكون مشرعا يف هذه
الدائرة املرنة  ،بل هو مشرع يتقيد بآداب عصره و نظم أمته األاسااسية و مصاحلها العامة.

*()547

و يرى آلر أن فكرة النظام العام تعين القواعد األاسااسية و األفكار السائدة يف اجملتم  ،يستوي أن تكون هذه
األفكار اعتماعية ،اقتصادية أو اسيااسية .أما اآلداب العامة فهي جمموعة األفكار السائدة و املتعلقة باأللالق
الشائعة يف جمتم ما يف فرتة ما .و فكرة النظام العام فكرة مرنة ختتلف من دولة إىل ألرى و يف ذات البلد من
*()541

وقت آللر.
أما األاستاذ

Jean Robert

*()548

فقد ربط الفكرة حبرية اإلنسان  ،بالقول أن النظام العام  ،باملفهوم العام

الذي حيتويه ،يعرب عن حدود حرية اإلنسان يف املصلحة العامة .مبدأ حق اجملتم الذي يتعني ان خيض له يف
فائدة نظام ضروري حلياة اجلماعة.
--------- -543مصطفى حممد اجلمال و عكاشة حممد عبد العال  ،املرع السابق  ،ص .829
 -547األحدب عبد احلميد " مواسوعة التحكيم  ،التحكيم الدويل "  ،الكتاب الثاين  ،ص . 298
 -541بيومي حجازي عبد الفتاح":النظام القانوين لتنفيذ األحكام األعنبية يف مصر" دار الفكر اجلامعي  ،اإلاسكندرية 5999 ،
ص815
548- ROBERT (Jean), op, cit, p 350
« L’ordre public , au sens le plus général qu’il recouvre , exprime sans doute la limite que
rencontre la liberté de l’homme dans l’intérêt général. Principe du droit de la société auquel
à la vie d’une

l’individu doit accepter de se plier dans l’intérêt de l’ordre nécessaire
» communauté
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تظهر التعاريف املقدمة لفكرة النظام العام مدى صعوبة حتديد هذه الفكرة و يتبني أهنا تأىب على التحديد
لكوهنا متغرية غري ثابتة ال يكتب هلا االاستقرار يف حدود معينة بل هي فكرة دائما يف تطور و تغري
*()529

مستمرين

فهي فكرة نسبية تتغري وفقا للمكان و الزمان و ختتلف من جمتم إىل آلر بل و يف دالل

اجملتم الواحد ختتلف من زمن آللر ،فما يعترب من القواعد القانونية املتعلقة بالنظام العام يف اجملتم  ،قد ال
يعترب كذلك يف جمتم آلر و ما يعترب من النظام العام يف جمتم معني و يف زمن معني  ،قد ال يصبح كذلك
يف زمن الحق ،و ذلك بفعل تغري أاسس اجملتم بتغري املبادئ و العقائد و املذاهب الفكرية و االعتماعية
و السيااسية السائدة

*()528

و إذا كانت فكرة النظام العام هذه تأىب على التحديد ،فما هو الوض بالنسبة لفكرة النظام العام
الدويل ؟
ثانيا  :النظام العام الدولي:
مل تسمح بعد للقضاء اجلزائري الفرصة ليتخذ موقفا حول مفهوم النظام العام الدويل ذو املصدر
*()525

الداللي،

فهو وحده  ،مبنااسبة طعن بإبطال حكم حتكيمي يعرض عليه  ،الذي له احلرية يف حتديد
*()529

مفهوم النظام العام الدويل و النطاق الذي يعتزم منحه إياه.

فبصفة مبسطة  ،ميكن تعريف "النظام العام الدويل احلقيقي" على أنه جمموعة املبادئ األاسااسية الضرورية
لتنظيم اجملتم الدويل  .يتعلق األمر بالقواعد املشرتكة اليت يتعني معاقبة إلالهلا من قبل احملكم الدويل بغض

--------- -529البطاينة عامر فتحي  ،املرع السابق  ،ص. 818
 -528ععفور حممد اسعيد ،املرع السابق  ،ص .887

cit, p45.

252- TERKI (Nour eddine), op

258- BEDJAOUI (Mohamed), MABROUKINE (Ali) , op cit , p905.
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*( )524

النظر عن التشري الوطين الذي حيكم موضوع النزاع.

و يرى الدكتور مصطفى تراري الثاين أن املقصود هنا ليس النظام العام الوطين الذي ال يتم إعماله إال يف
احلاالت اليت يكون فيها التحكيم وطنيا حبتا ال تتوفر له معايري دولية  ،و ال ما عرف لدى بعض الفقهاء
بالنظام العام الدويل احلقيقي الذي يضم القواعد املشرتكة بني كل التجمعات دوال و شعوبا ،كما هو احلال
بالنسبة لتجرمي جتارة الرقيق األبيض و األاسود و املخدرات و لرق احلصار و الرشوة و ااستغالل النفوذ يف
املعامالت التجارية الدولية  ،و إمنا املقصود هو تلك الصورة املخففة من النظام العام اجلزائري اليت تتماشى م
مقتضيات املرونة اليت تتسم هبا التجارة الدولية  ،اسواء تعلق األمر بالقواعد املوضوعية أو اإلعرائية.

*()522

و ميكن القول أن النظام العام الدويل هو جمموعة من القواعد اليت تضعها االتفاقيات الدولية و األعراف الدولية
و جمموع املبادئ الدولية املتفق عليها .و قد أورد الدكتور خبشي بعض الفرضيات حول قواعد النظام العام
الدويل يف القانون اجلزائري تتمثل يف :التزام احرتام اسلطات الرقابة للسلطات العمومية يف جمال العالقات املالية
م اخلارج  ،مبدأ حسن النية يف جمال العالقات االقتصادية الدولية  ،احرتام القواعد األاسااسية للعدالة الاسيما
*()256

حقوق الدفاع.

يتدلل القاضي الوطين ملراقبة احلكم التحكيمي مبنااسبة طلب االعرتاف و التنفيذ املقدم إليه  ،فإذا وعد
أن يف االعرتاف حبكم التحكيم أو تنفيذه ما خيالف النظام العام يف الدولة املطلوب فيها هذا االعرتاف أو
----------254- TERKI (Nour eddine), op cit ,p 46.
« D’une façon schématique , l’ordre public « réellement » international peut être défini
comme l’ensemble des principes fondamentaux indispensables à l’organisation de la société
internationale . il s’agit en quelque sorte des règles communes dont la transgression doit être
sanctionnée par l’arbitre international indépendamment de la législation nationale régissant
» le fond du litige

 - 522تراري الثاين مصطفى ":التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر اثر صدور املراسوم التشريعي رقم  98/89املؤرخ يف
 8889/94/52املعدل و املتمم لقانون اإلعراءات املدنية" جملة درااسات قانونية  ،العدد األول  ،عوان  ، 5995ص . 25
523- BEKHECHI ( Mohammed Abdelwahab) , op ,cit , p69.
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التنفيذ ،فإ ن ذلك يعد مربرا لرفض االعرتاف أو التنفيذ حلكم التحكيم و تكاد جتم على هذه احلالة كافة
*()527

االتفاقيات الدولية املعنية بالتحكيم بصفة عامة أو تلك املعنية بتنفيذ أحكام التحكيم بصفة لاصة

و باعتبار أن فكرة النظام العام الدويل قد ختتلف من دولة إىل ألرى ،و بالتايل فإن القاضي له اسلطة تقديرية
يف اعتبار أن التنفيذ أو االعرتاف بالقرار التحكيمي خمالف للنظام العام الدويل أو ال .غري أن الرقابة اليت يقوم
هبا القاضي ال جيب أن تكون عائقا حيول دون أداء التحكيم ملهمته  ،على الوعه املطلوب أو تكون اسببا يف
إطالة مدة النزاع و إعراءاته

*()521

ف سلطة القاضي تقتصر على اجلانب الشكلي دون البحث يف املوضوع  ،فالقاضي غري مسموح له بدرااسة
*()528

موضوع القرار التحكيمي املطالب باالعرتاف به و تنفيذه،

باعتبار أنه يفرتض توافره على مقومات

وعوده و صحته و يق عبء إثبات انعدام اتفاق التحكيم أو عدم صحته على عاتق من يطلب تنفيذ حكم
التحكيم ضده و ذلك مبنااسبة ااستئناف أمر االعرتاف أو التنفيذ.

--------- -527صالح الدين مجال الدين ،الفعالية الدولية..املرع السابق  ،ص857
 -521بوصنوبرة لليل  ،املرع السابق  ،ص 893
 - 528بوصنوبرة لليل  ،املرع السابق  ،ص 891
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المطلب الثالث :إجراءات االعتراف و تنفيذ األحكام التحكيمية الدولية .
إذا كان لألطراف يف التحكيم التجاري الدويل احلرية يف التيار القانون الذي ختض له إعراءات
التحكيم ،فإن إعراءات تنفيذ القرار التحكيمي ختض لقانون الدولة الذي يتم فيها التنفيذ.
و قد نصت الفقرة األوىل من املادة الثالثة من اتفاقية نيويورك على أن " تقر كل من الدول املتعاقدة اسلطة أي
قرار حتكيمي و توافق على تنفيذ هذا القرار طبقا للقواعد االعرائية املتبعة يف الرتاب الذي يستهدف فيه القرار
و وفقا للشروط املقررة يف املواد اآلتية  ، "...فاالتفاقية مل تراسم إعراءات معينة لتنفيذ القرارات التحكيمية
األعنبية  ،و إمنا تركت ذلك لقواع د قانون املرافعات يف بلد التنفيذ و هذا يعين أنه حىت ميكن تنفيذ حكم
حتكيم أعنيب يف دولة من الدول جيب احرتام الشروط اليت يضعها قانون دولة التنفيذ.
على أ نه إذا كانت هذه االتفاقية حتيل بشأن إعراءات طلب االعرتاف و التنفيذ إىل القوانني الداللية
للدول املوقعة عليها  ،فإهنا تلقي على عاتق هذه الدول التزاما بعدم التفرقة يف املعاملة بني أحكام التحكيم
*()539

الداللية و أحكام التحكيم الدولية،

حيث تابعت املادة السالفة "...و ال تفرض العتماد القرارات

التحكيمية اليت تطبق عليها هذه االتفاقية أو لتنفيذها شروط أشد صرامة بشكل حمسوس  ،و ال مصاريف
قضائية أشد ارتفاعا بشكل حمسوس من الشروط و املصاريف املفروضة العتماد القرارات التحكيمية الوطنية أو
لتنفيذها"
فما هي اجلهة املختصة للنظر يف طلب االعرتاف و التنفيذ ؟ و ما هي اإلعراءات الواعب إتباعها
للحصول على االعرتاف بالقرار التحكيمي التجاري الدويل و امهاره بالصيغة التنفيذية ؟

--------- -260هندي أمحد ،تنفيذ أحكام احملكمني ،املرع السابق  ،ص .52
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اسيتم اإلعابة على هذين التساؤلني من لالل التطرق لـ :
 اجلهة القضائية املختصة  ،موضوع الفرع األول  ،و اإلعراءات الواعب إتباعها للحصول على االعرتاف و تنفيذ احلكم التحكيمي ،موضوع الفرع الثاين.الفرع األول  :المحكمة المختصة.
تنص املادة  8928من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية  ":يتم االعرتاف بأحكام التحكيم الدويل يف
اجلزائر إذا أثبت من متسك هبا وعودها  ،و كان هذا االعرتاف غري خمالف للنظام العام الدويل.
و تعترب قابلة للتنفيذ يف اجلزائر و بنفس الشروط ،بأمر صادر عن رئيس احملكمة اليت صدرت أحكام
التحكيم يف دائرة التصاصها أو حمكمة حمل التنفيذ إذا كان مقر حمكمة التحكيم موعودا لارج اإلقليم
الوطين".
أول ما نالحظه يف هذه املادة  ،أهنا مل تنص على احملكمة املختصة خبصوص االعرتاف يف حني نصت
يف فقرهتا الثانية عن احملكمة املختصة بإصدار األمر بالتنفيذ و هو مرتبط مبقر التحكيم على النحو التايل:
 إذا كان مقر التحكيم موعودا يف اجلزائر ،فان احملكمة املختصة هي اليت صدر يف دائرة التصاصها القرارالتحكيمي.
 إذا كان مقر التحكيم موعودا لارج اجلزائر  ،فإن رئيس حمكمة حمل التنفيذ هو املختص.أما خبصوص أمر االعرتاف باحلكم التحكيمي ،فإذا كان طلب االعرتاف فرعيا أي أنه مرتبط بالطلب بالتنفيذ
فإنه خيض لنفس القواعد املذكورة.
أما إذا كان طلب االعرتاف أصليا  ،فيتم االعرتاف من طرف احملكمة اليت اسينفذ القرار التحكيمي يف دائرة
*()538

التصاصها.

--------- -538عليوش قربوع كمال  ،املرع السابق  ،ص .34
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نشري يف األلري أن أحكام التحكيم اخلاضعة التفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري املوق عليها بتاريخ
 8817/4/84و اليت دللت حيز التنفيذ بتاريخ  ،)535(* 8885/3/52طبقا لنص املادة  92فإن احملكمة
*()539

العليا لدى كل دولة متعاقدة هي املختصة بإضفاء الصيغة التنفيذية على قرارات هيئة التحكيم.

بعدما مت حتديد اجلهة القضائية املختصة  ،حناول أن نبني إعراءات ااستصدار األمر باالعرتاف و تنفيذ
احلكم التحكيمي الدويل.
الفرع الثاني  :إجراءات استصدار األمر باالعتراف و التنفيذ.
على ضوء أحكام قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية الاسيما املواد 8929، 8925 ، 8928و املواد من
 8992إىل  8991اليت حتيل إليها املادة  8924و أحكام اتفاقية نيويورك لسنة  8821اخلاصة باعتماد
القرارات التحكيمية األعنبية و تنفيذها ،و على ضوء كذلك ما ااستقر عليه اعتهاد احملكمة العليا*( )534ميكن
حصر إعراءات ااستصدار األمر باالعرتاف و التنفيذ فيما يلي:
يقوم الطرف املعين بالتعجيل (املادة  )8929و هو غالبا الطرف الذي صدر القرار التحكيمي لفائدته
بتقدمي عريضة كتابية أمام رئيس احملكمة املختصة يطلب فيها االعرتاف بالقرار التحكيمي أو امهاره بالصيغة
التنفيذية  ،وهذا الطلب (العريضة) يكون  ،طبقا لنص املادة  8925و املادة  8/4من اتفاقية نيويورك

--------- -535األحدب عبد احلميد " مواسوعة التحكيم  ،وثائق حتكيمية" ،الكتاب الثالث ،ص.942
 -539نفس املرع  ،ص922
 -534قرار صادر عن الغرفة املدنية باحملكمة العليا قضية رقم  988183بتاريخ  5994-85-58منشور مبجلة التحكيم العدد
األول يناير  5998ص 978
 قرار احملكمة العليا ملف رقم  438773بتاريخ  ، 5997-4-81قضية الشركة اجلزائرية للصناعات الغذائية "اسالينا" ضدترادينج أند اسارفيس  ،منشور مبجلة احملكمة العليا – العدد الثاين –  ، 5997ص584- 597
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مرفقا باتفاقية التحكيم و القرار التحكيمي أو بنسخ عنهما تستويف شروط صحتها .و جيب أن تكون
الوثيقتان مصحوبتان بالرتمجة إىل اللغة العربية طبقا للفقرة الثانية من املادة الرابعة من اتفاقية نيويورك و الفقرة
الثانية من املادة الثامنة من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية  ،تودع الوثيقتان و ترمجتهما رفقة العريضة بأمانة
ضبط اجلهة القضائية.
ي تم حترير حمضر اإليداع الذي تسلم نسخة منه إىل طالب أمر التنفيذ بعد ااستيفاء الراسوم القضائية املستحقة
و ذلك طبقا ملا تقضي به املادة  8992من نفس القانون ،يضاف إىل تلك الوثائق حمضر تبليغ القرار
التحكيمي األعنيب.
يتعني على رئيس احملكمة مراقبة هذه الوثائق  ،فإن تبني له أهنا مستوفية لتلك الشروط املنصوص عليها قانونا
حيق له أن يصدر أمرا بالتنفيذ.
و األمر الصادر بتنفيذ القرار التحكيمي األعنيب يصدره رئيس احملكمة أثناء مباشرته الوظيفة الوالئية دون أن
يفتح اجملال لنقاش حضوري بني األطراف يف النزاع و ذلك يف أعل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ إيداع الطلب
طبقا للمادة  989من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية.
يف حالة ااستجابة رئيس احملكمة للطلب يقوم صاحبه بتبليغه رمسيا إىل املعين بالتنفيذ و الذي حيق له ااستئناف
هذا األمر يف أعل شهر من تاريخ التبليغ أمام رئيس اجمللس و ذلك يف احلاالت املنصوص عليها على اسبيل
احلصر يف املادة  8923من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية ،كما اسنبينه الحقا و يف حالة رفض الطلب
حيق ملقدم الطلب ااستئناف األمر أمام رئيس اجمللس يف أعل مخسة عشر( )82يوما من تاريخ الرفض طبقا
ألحكام املادة  5/8992من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية.
يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رمسية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم ملن يطلبها من األطراف
طبقا ملا عاء يف املادة .8993
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و بعد اكتساب القرار التحكيمي لقوة الشيء املقضي فيه يقوم الطالب ،أي الطرف الذي صدر لصاحله األمر
مبباشرة التنفيذ وفقا لقانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية لكون القرار التحكيمي أصبح مبثابة حكم قضائي بعد
امهاره بالصيغة التنفيذية.
و لالل مباشرة إعراءات التنفيذ ،قد يتدلل القاضي مصدر األمر بالتنفيذ (رئيس احملكمة ) و ذلك من أعل
الفصل يف إشكاالت التنفيذ اليت قد تثار ( املادة  398قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية) .
من لالل ما اسبق عرضه يبدو عليا الدور الذي يقوم به القاضي الوطين و املساعدة اليت يقدمها
للتحكيم من لالل عدم تشدده عند مراقبته للحكم التحكيمي ،فإعراءات إصدار األمر بالتنفيذ يف اجلزائر
مبسطة إىل أكرب حد و تتم مبدئيا يف آعال قصرية ،فالقاضي يكتفي مبراقبة عدم خمالفة احلكم التحكيمي
للنظام العام الدويل )532(*،فاألحكام التشريعية اجلزائرية اخلاصة بالتحكيم تعكس بصفة منسجمة التوعهات
احلالية للقانون الدويل للتحكيم ،و يبقى على القاضي اجلزائري أن يسهل إدلال أحكام التحكيم الدولية اسواء
الصادرة يف اجلزائر أو يف اخلارج يف النظام القانوين الوطين.

*()533

لكن إذا كان القاضي الوطين ،مبنااسبة طلب االعرتاف و التنفيذ املعروض أمامه ،يقوم مبراقبة اسطحية
للحكم التحكيمي ،الاسيما من حيث التأكد من وعود القرار التحكيمي و عدم خمالفته للنظام العام الدويل
فإ ن املراقبة احلقيقية للحكم التحكيمي تقوم به اجلهات القضائية االاستئنافية مبنااسبة الطعن يف األمر باالعرتاف
و التنفيذ أو الطعن ببطالن احلكم التحكيمي  .و هو موضوع املبحث التايل.

---------265- BEDJAOUI (Mohamed), MABROUKINE (Ali) , op.cit , p 902 .
266- Idem ; p 907
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المبحث الثاني  :طرق الطعن في األحكام التحكيمية الدولية .
يقال أن القاعدة الذهبية العامة تنادي بعدم املساس باألحكام القضائية بعد صدورها و ذلك لضرورة
ااستقرار احلقوق و املراكز القانونية  ،و هذا االاستقرار ال يتحقق إال إذا اكتسب احلكم املعين حصانة حتول دون
املساس به اسواء بتعديله أو إلغائه ،غري أنه من ناحية ألرى جند أن هذه األحكام تصدر عن بشر ليسوا
*() 537

معصومني من اخلطأ اسواء كان متعمدا أم غري متعمد.

و باعتبار أن احملكم ال يستمد واليته من املشرع

و إمنا من اتفاق التحكيم  ،فإذا كان هذا االتفاق منعدما أو باطال  ،انعدم األاساس الذي يستمد منه احملكم
واليته  ،فيصري القرار الصادر منه يف حكم العدم.

*()531

على هذا األاساس أقرت التشريعات و االتفاقيات الدولية طرقا خمتلفة للطعن ضد قرارات التحكيم الدويل
و كما عرب عنه الدكتور بن الشيخ ،فإنه جيب أن تعلق طرق الطعن كسيف دميوكليس فوق رؤوس احملكمني
لكي ال يصدر هؤالء قراراهتم بااستخفاف و لارج مجي مبادئ اإلنصاف و بطريقة غري شرعية  .فأحكام
*()538

التحكيم األعنبية ال تستحق دائما إدلاهلا ضمن املنظومة القانونية الداللية.

--------- -537مناين فراح ":التحكيم طريق بديل حلل النزاعات" ،دار اهلدى ،عني مليلة  ،اجلزائر  ،طبعة، 5989ص.871
 -531البطاينة عامر فتحي  ،املرع السابق  ،ص .847
538 - Benchikh (Noureddine) ; « l’arbitrage dans les relations commerciales internationales
de l’Algérie » thèse de doctorat de l’université du Maine ; Novembre 1992 ; p264
« Les voies de recours doivent être posées comme une épée de Damoclès suspendue à la
tête des arbitres afin que ces derniers ne rendent pas leurs décisions à la légère et en dehors
de toute équité et de manière déloyale.
Les sentences arbitrales étrangères ne sont pas toujours dignes d’être introduites dans
» …l’ordre juridique interne
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تساؤالت عديدة تطرح هنا  ،فما هي طرق الطعن اليت تسمح ألي طرف من أطراف اخلصومة التحكيمية
التقدم أمام القاضي الوطين بغية طلب تصحيح احلكم التحكيمي الصادر ؟ و ما هي األاسباب اليت ميكن أن
يستند عليها لطلب اإلبطال ؟ و ما هي آعال ذلك ؟
مييز املشرع اجلزائري على غرار معظم التشريعات بني الطعن ضد األحكام التحكيمية األعنبية (المطلب
األول) و الطعن ضد األحكام التحكيمية الصادرة باجلزائر يف جمال التحكيم الدويل (المطلب الثاني)
المطلب األول  :الطعن ضد األحكام التحكيمية األجنبية .
تنص املادة  8921من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية يف فقرهتا األوىل على أنه  ":ميكن أن يكون
حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزائر موضوع طعن بالبطالن يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة 8923

أعاله".
مبفهوم املخالفة ،يفهم أن حكم التحكيم الدويل الصادر يف اخلارج ال ميكن أن يكون موضوع طعن
بالبطالن يف اجلزائر.
و هو احلل املعتمد يف القانون الفرنسي يف املادة  8294من قانون اإلعراءات املدنية اجلديد ،و يرى
األاستاذ فوشار أن االجتاه املنتهج يستحق التأييد ألنه يشج على التوزي الدويل لاللتصاص القضائي بني
الدول جتاه أحكام التحكيم التجاري الدويل ،حبيث يعرتف للقاضي الفرنسي حق إبطال أحكام التحكيم
الصادرة يف إقليمه لكن مين عليه القيام بذلك بالنسبة لألحكام التحكيمية الصادرة يف اخلارج.

*()579

---------579- FOUCHARD (Philippe) , "l’arbitrage international en France après le décret du 12 mai
1981" In Journal du Droit International ; N 2 , Avril- Mai-Juin 1982, p 411
O
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ذلك هو الشأن أيضا بالنسبة للقاضي اجلزائري ،ألن أحكام التحكيم الصادرة يف اخلارج ،غري قابلة
للطعن املباشر هلا )578(*،فلن يكون ذلك إال بطريقة غري مباشرة من لالل الطعن باالاستئناف (الفرع األول)
اسواء ضد أمر رئيس احملكمة القاضي باالعرتاف و التنفيذ أو ضد األمر القاضي برفض االعرتاف و التنفيذ
طبقا لنص املادتني  8922و 8923من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية ،على أن القرارات الصادرة تطبيقا
هلاتني املادتني قابلة للطعن بالنقض (الفرع الثاني) طبقا لنص املادة  8938من نفس القانون.
الفرع األول  :االستئناف
طبقا ألحكام املادة  8922من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية ،فإن األمر القاضي برفض االعرتاف أو
برفض التنفيذ يكون قابال لالاستئناف .و مبفهوم املخالفة  ،قد نفهم أن األمر القاضي باالعرتاف و التنفيذ ال
يكون قابال لالاستئناف  ،غري أن الواق غري ذلك  ،ففي احلالتني يكون األمر الصادر عن القاضي قابال
لالاستئناف ،إال أن املشرع قيد االاستئناف ضد األمر القاضي باالعرتاف و التنفيذ و ااستلزم أن تتوفر فيه
شروط ذكرت علي اسبيل احلصر ال املثال.
فعندما يعرض طلب لالعرتاف و تنفيذ حكم حتكيمي أعنيب على رئيس احملكمة  ،فإننا نكون أمام
فرضيتني  ،فقد يستجيب رئيس احملكمة للطلب فيقوم صاحبه بتبليغه رمسيا إىل املعين بالتنفيذ  ،و حيق هلذا
األلري ااستئناف هذا األمر و قد يرفض رئيس احملكمة االاستجابة للطلب فيحق ملقدم الطلب أيضا ااستئناف
األمر.

---------578- TERKI (Nour eddine) , op,cit, p 131.
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بالتايل فاملشرع يفرق هنا بني االاستئناف كطريق عام  ،و الذي يوعه ضد قرار القاضي الرافض لالعرتاف أو
تنفيذ القرار التحكيمي مهما كان اسببه (أوال) و االاستئناف كطريق لاص يوعه ضد حكم القاضي الذي
*()575

يعرتف و يأمر بتنفيذ القرار التحكيمي يف حاالت لاصة عاء هبا املشرع على اسبيل احلصر (ثانيا).

أوال :استئناف األمر القاضي برفض االعتراف و برفض تنفيذ الحكم التحكيمي األجنبي و إجراءاته
تنص املادة  8922من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية":يكون األمر القاضي برفض االعرتاف أو
برفض التنفيذ قابال لالاستئناف.
مل حيدد املشرع احلاالت اليت ميكن فيها رف االاستئناف ضد األمر القاضي برفض االعرتاف و تنفيذ
احلكم التحكيمي األعنيب بل ترك اجملال مفتوحا لطالب االعرتاف و التنفيذ فكل األوعه عائز توعيهها ضد
األمر.
و يرى األاستاذ تركي أن هذا النوع من االاستئناف ال يكون له حظوظ كثرية الاستعماله  ،بالنظر إىل السلطة
املمنوحة لرئيس احملكمة  ،الذي ال ميكنه إال مراقبة شكلية للحكم التحكيمي من حيث وعوده و عدم خمالفته
للنظام العام الدويل  ،كما أن التواس املبالغ هلذه الفكرة من طرف حماكمنا غري متوقعة بالنظر إىل الظرف
*()579

اجلديد القتصاد السوق.

-- -------- -575تراري الثاين مصطفى  ،املرع السابق  ،ص24
579- TERKI (Nour eddine) , op, cit , p 132.
«Cette forme d’appel semble avoir très peu de chance d’être souvent mise en œuvre. Cette
interprétation trouve sa justification dans la nature du pouvoir qui est octroyé au président
du tribunal. comme nous l’avons montré , il n’est en effet habilité à vérifier , d’une manière
formelle, que la sentence arbitrale existe et qu’elle ne contrarie pas l’ordre public
international , d’autant que l’élargissement inconsidéré de ce concept par les tribunaux nous
» parait peu probable dans le nouveau contexte de l’économie de marché
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من املؤكد أن األوامر الصادرة عن اجلهة القضائية املختصة برفض االعرتاف أو التنفيذ تكون حمل ااستئناف
أمام اجلهة القضائية اليت تعلو احملكمة اليت صدر عنها األمر برفض االعرتاف أو التنفيذ*( )574حبيث تنص املادة
 8992من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية على أنه  ":ميكن للخصوم ااستئناف األمر القاضي برفض
التنفيذ يف أعل مخسة عشر ( )82يوما من تاريخ الرفض أمام اجمللس القضائي"
مل حتدد هذه املادة اجلهة املختصة للنظر يف االاستئناف لكن باعتبار أن األمر املستأنف هو أمر على ذيل
عريضة و بالتايل نرى أن االلتصاص يف نظر االاستئناف يكون لرئيس اجمللس القضائي طبقا لنص املادة 985
من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية.
يسجل االاستئناف مبوعب عريضة مكتوبة و معللة يربز فيها أاسباب االاستئناف و باألحرى أوعه الطعن
املستند عليها ،و حتمل العريضة كل البيانات القانونية و تكون مرفقة باألمر حمل االاستئناف و كذا القرار
التحكيمي و اتفاقية التحكيم ،على أن عهة االاستئناف حترتم مبدأ الوعاهية و أهنا ال تنظر إال يف األمر
القضائي إما بالتأييد و إما باإللغاء و يف هذه احلالة األمر مبنح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي.

*()572

ثانيا :استئناف األمر القاضي باالعتراف و تنفيذ الحكم التحكيمي األجنبي و إجراءاته
عند فصله يف الطلب املقدم إليه  ،فعادة ما يستجيب رئيس احملكمة لطلب االعرتاف و تنفيذ القرار
التحكيمي بعد مراقبته للملف املقدم إليه املتكون من أصل احلكم التحكيمي و أصل اتفاقية التحكيم أو
نسخا عنهما تستويف شروط صحتها طبقا للمادتني  8928و  8925من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية

--------- -574بوصنوبرة لليل  ،املرع السابق ،ص .898
 -572نفس املرع  ،ص .898
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و التأكد من عدم وعود ما مين االعرتاف و تنفيذ احلكم التحكيمي يف اجلزائر .يف هذه احلالة  ،فإن املشرع
من مبدئيا ااستئناف األمر القاضي باالعرتاف أو التنفيذ و أعاز ذلك ااستثناءا يف احلاالت الستة ()93
املذكورة على اسبيل احلصر يف املادة 8923

*()573

اليت تنص على أنه " :ال جيوز ااستئناف األمر القاضي

باالعرتاف أو بالتنفيذ إال يف احلاالت التالية:
 -8إذا فصلت حمكمة التحكيم بدون اتفاقية حتكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة االتفاقية،
 -5إذا كان تشكيل حمكمة التحكيم أو تعيني احملكم الوحيد خمالفا للقانون،
 -9إذا فصلت حمكمة التحكيم مبا خيالف املهمة املسندة إليها،
 -4إذا مل يراع مبدأ الوعاهية،
 -2إذا مل تسبب حمكمة التحكيم حكمها  ،أو إذا وعد تناقض يف األاسباب،
 -3إذا كان حكم التحكيم خمالفا للنظام العام الدويل.
حناول تفصيل هذه الشروط بالشرح فيما يلي:
 -8إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناءا على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة
االتفاقية :
ما نالحظه من هذا الشرط أنه يتضمن ثالثة أاسباب ميكن من لالهلا ااستئناف احلكم التحكيمي و كلها
*()577

تستند إىل وعود للل يف اتفاقية التحكيم

و هي عدم وعود االتفاقية ،بطالهنا أو انقضاء مدهتا.

-----------573كان النص يتضمن مثاين حاالت قبل صدور القانون املذكور حبيث ااسقط املشرع احلالة األوىل الواردة يف املادة  421مكرر59
من املراسوم  98/89و املتعلقة بتمسك حمكمة التحكيم لطأ بالتصاصها أو بعدم التصاصها  ،و احلالة اخلامسة املتعلقة بفصل

حمكمة التحكيم زيادة عن املطلوب أو مل يفصل يف وعه من أوعه الطلب.
 – 577البطاينة عامر فتحي  ،املرع السابق ،ص . 828
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نفهم من هذا أنه ميكن للقاضي اجلزائري تقدير ،بالنظر إىل القانون الواعب التطبيق  ،وعود اتفاقية
التحكيم و صحتها باعتبارها األاساس القانوين للسلطات املعرتفة للقاضي ،فيمكنه مماراسة الرقابة على
التصاص حمكمة التحكيم ،و مراقبة مدى اسالمة فصل هيئة التحكيم يف التصاصها )571(*،و موضوع وعود
أو عدم وعود اتفاقية حتكيم حيدده القانون املطبق عليها .و اسواء كانت اتفاقية التحكيم أو شرط التحكيم
*()578

واردة يف مضمون العقد أو يف عقد مستقل ،على أنه يثبت وعودها  ،حتت طائلة البطالن ،بالكتابة

و

تتحقق الكتابة يف اتفاق التحكيم إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من راسائل أو برقيات مكتوبة  ،و كذلك
الراسائل االلكرتونية  e.mailعن طريق شبكة املعلومات الدولية االنرتنت و اليت أصبح يعتد مبستخرعاهتا يف
*()519

إثبات معامالت التجارة الدولية

املسألة األلرى اليت يقوم القاضي مبراقبتها هي مدى فصل احملكم أو احملكمون يف الدعوى يف املدة احملددة
هلم  ،فعندما يصدر احلكم التحكيمي بعد املهلة احملددة  ،فاتفاقية التحكيم تكون يف هذه احلالة منتهية  ،و
ميكن للجهة القضائية اسواء أن تلغي األمر القاضي بالتنفيذ أو إبطال احلكم التحكيمي إذا كان مقر هيئة
*()518

التحكيم اليت أصدرته دالل إقليم الرتاب الوطين

 -5إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون
املبدأ السائد يف تشكيل حمكمة التحكيم أو تعيني احملكم هو حرية األطراف ،كما أشرنا إليه يف الفصل
األول من هذه الدرااسة  ،و ال يرد عليها أية قيود بااستثناء تلك املستخلصة من احرتام املبادئ العليا املتعلقة
---------571- TERKI (Nour eddine) , op,cit, p135.
 -578املادة  8991من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية.
 -519اسالمة امحد عبد الكرمي  ،املرع السابق  ،ص . 548
518- TERKI (Nour eddine) , op,cit, p136.
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باحرتام مبدأ املساواة بني األطراف ،توفر الشروط القانونية يف احملكم ،حياد حمكمة التحكيم و عدم احنيازها
و كذا احرتام حقوق الدفاع.
 -9إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها
يقصد هبذا الشرط  ،أن حمكمة التحكيم مقيدة مبا هو مطلوب من أطراف التحكيم  ،فإنه يبدو من
املنطقي أن يتقيد احملكم عند فصله يف املنازعة و إصداره احلكم فيها حبدود املهمة املوكول إليه القيام هبا و من
الطبيعي أن يؤدي جتاوزه ألداء هذه املهمة و إصداره حكما حتكيميا لارج نطاق املسألة املتنازع عليها
*()515

و املعهود إليه الفصل فيها  ،إىل الطعن.
-4إذا لم يراع مبدأ الوجاهية :

إن الوعاهية املطلوبة و املقصودة من هذه احلالة هي مبنااسبة إعراءات التحكيم أي أثناء اخلصومة
التحكيمية لكون إصدار األمر باالعرتاف و التنفيذ يكون بشكل أمر على ذيل عريضة و ال خيض ملبدأ
الوعاهية كما أشرنا إليه اسابقا ،فإذا كان اخلصم املطلوب تنفيذ القرار عليه مل يعلن إعالنا صحيحا لالل
مجي إعراءات التحكيم أو تعذر عليه لسبب آلر أن يقدم دفاعه ،عاز له أن يطلب رفض االعرتاف و تنفيذ
القرار التحكيمي.
إن عدم مراعاة مبدأ الوعاهية يعد لرقا لقاعدة إعرائية عوهرية ذلك أن حق الدفاع من احلقوق األاسااسية
و هي من النظام العام  ،فلكي يسمح بتنفيذ حكم حتكيمي  ،يتعني يف مجي الدول احرتام بعض القواعد
املعتربة يف القانون الداللي من النظام العام  ،يتعني باخلصوص  ،يف مجي الدول  ،أن يسمح للطرف

--------- -515البطاينة عامر فتحي  ،املرع السابق ،ص . 877
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*()519

احملكوم عليه أن يكون قد مت متكينه من تقدمي دفوعه.

-2إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها ،أو إذا وجد تناقض في األسباب
يقصد هبذا الشرط أنه جيب أن يكون احلكم أو القرار التحكيمي مسببا و غري متناقض األاسباب مبعىن
أن القاضي قبل إصداره لألمر  ،من الواعب عليه تفحص احلكم للتأكد من عدم وعود تناقض يف التسبيب
لاصة م منطوق القرار.
يعترب موضوع تسبيب القرار التحكيمي من أهم املوضوعات اليت أثارت عدال حول ضرورة تعليل القرار
التحكيمي من عدمه .و مييز هنا بني املدراستني الالتينية و األجنلواسكسونية  ،فاألوىل تلزم احملكمني تعليل
القرارات التحكيمية ألهنا تعترب أن مناقشة دفوعات و طلبات اخلصوم و تبيان كيفية توصل احملكم إىل قراره
يعد من باب احرتام حمكمة التحكيم حلق الدفاع .أما الثانية فهي ال تقر بوعوب تعليل القرارات
*()514

التحكيمية.

و مل يلق هذا الشرط اإل مجاع لدى الفقه اجلزائري ،حبيث أن البعض انتقد إدراعه ضمن أاسباب الطعن
ضد احلكم التحكيمي و يدعو إىل إلغائه  ،و حجته يف ذلك أن رقابة القاضي هلذا الشرط  ،ميكن أن يؤدي
إىل نتائج غري مرضية و هو الوض عندما يقوم القاضي مبراقبة ضيقة للحكم التحكيمي جتعله يتدلل بذلك
*()512

يف عمل احملكم  ،يف حني مين عليه مراععة احلكم التحكيمي.
----------

519- RENE ( David), op, cit, p 541.
Pour qu’une sentence arbitrale puisse être déclarée exécutoire, il faut en tous pays que

«

certaines règles, regardées comme étant d’ordre public international par la lex fori , aient été
respectées . il faut en particulier, en tous pays, que la partie condamnée par la sentence ait
» eu suffisamment la possibilité de présenter ses arguments

 -514حسن طاليب  ":لصوصية التحكيم يف جمال منازعات االاستثمار" اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية  ،االقتصادية و السيااسية،
العدد  ، 5991/ 8ص 858
235- BEDJAOUI (Mohamed), MABROUKINE (Ali) ,op ,cit, p 904
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أما بالنسبة لالتفاقيات الدولية  ،ففي اتفاقية واشنطن فاملسألة حمسومة و ال حتتاج إىل تأويل ،فالفقرة 9
من املادة  41صرحية يف هذا اجلانب  ،فهي تنص على أنه " جيب أن يرد احلكم على كافة الطلبات املوعبة
يف الدعوى  ،كما جيب أن يكون مسببا" .هذا يعين أن التعليل من املسائل اليت تتعلق بالنظام العام حىت لو مل
تنص عليه اتفاقية التحكيم ،بالتايل ميكن طلب إبطال القرار التحكيمي غري املعلل لعالقته هبذا النظام.

*()513

يتعارض هذا املوقف م املشرع الفرنسي الذي أكد يف املادة  8478من قانون اإلعراءات املدنية اجلديد
على وعوب تعليل القرار التحكيمي .و إن كان للفقه و للقضاء الفرنسي رأي آلر و هو أنه جيوز عدم
التعليل بشرط أال ميس ذلك بقواعد النظام العام.

*()517

 -3إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي
اسبق و أن مت تفصيل هذا الشرط عند التطرق إىل االعرتاف و تنفيذ احلكم التحكيمي ،موضوع املبحث
األول من الفصل الثاين من هذه الدرااسة ،نؤكد فقط يف هذا املوض أنه على لالف الشروط اخلمس السابقة
اليت يثريها األطراف ،فإن شرط خمالفة احلكم التحكيمي للنظام العام تتمسك به و تثريه اجلهة القضائية من
تلقاء نفسها.
هذا بالنسبة للقانون اجلزائري  ،أما يف جمال االتفاقيات الدولية  ،فقد حددت اتفاقية نيويورك األاسباب اليت
ميكن مبوعبها رفض تنفيذ احلكم يف املادة اخلامسة فقرة  8منها و اليت تنص:
"  )8ال يرفض اعتماد القرار وتنفيذه بناء على طلب من طرف املستشهد به ضده إال إذا قدم هذا الطرف إىل
السلطة املختصة يف البلد املطلوب االعتماد و التنفيذ فيه الدليل على ما يأيت :

--------- -239حسن طاليب :املرع السابق ،ص .858
 -517نفس املرع  ،ص .899
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أ) أن األطراف يف االتفاقية املذكورة يف املادة  5كانت ،مبوعب القانون املطبق عليها حمكوما عليها بعدم
األهلية ،أو أن االتفاقية املذكورة غري صاحلة مبوعب القانون الذي ألضعها األطراف إليه ،أو إن مل توعد
اإلشارة إىل هذا الصدد  ،مبوعب قانون البلد الذي صدر فيه القرار  ،أو
ب) أن الطرف املستشهد بالقرار ضده مل خيرب قانونا بتعيني احلكم أو بإعراء التحكيم ،أو تعذر عليه لسبب
آلر ،أن يستخدم واسائله  ،أو
ج) أن القرار يشمل لالفا غري مذكور يف اتفاق التحكيم أو أنه ال يدلل يف عداد توقعات البند التحكيمي
أو أنه ينطوي على قرارات تتجاوز حدود اتفاق التحكيم أو البند التحكيمي  .غري أنه إذا كانت أحكام القرار
اليت هلا صلة بالقضايا املعروضة على التحكيم ميكن فصلها عن األحكام اليت هلا صلة بالقضايا غري املعروضة
على التحكيم  ،فان األحكام األوىل ميكن أن تعتمد و تنفذ ،أو
د) أن تشكيل احملكمة التحكيمية أو إعراء التحكيم مل يكن مطابقا التفاقية األطراف  ،أو أنه يف حالة عدم
وعود االتفاقية  ،مل يكن مطابقا لقانون البلد الذي وق فيه التحكيم،
ه) أن القرار ملا يكتسب صفة اإلعبارية لألطراف  ،أو أنه ألغته  ،أو علقت العمل به اسلطة خمتصة يف البلد
الذي صدر القرار فيه أو صدر حسب قانونه.
و م ذلك جيوز االعرتاف و تنفيذ عزء من احلكم اخلاض أصال للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن
باقي أعزاء احلكم غري املتفق على حلها هبذا الطريق.
(د) أن تشكيل هيئة التحكيم أو إعراءات التحكيم خمالف ملا اتفق عليه األطراف أو لقانون البلد الذي مت فيه
التحكيم يف حالة عدم االتفاق.
(ه) أن احلكم مل يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة املختصة يف البلد اليت فيها أو مبوعب قانوهنا
صدر احلكم.
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 -5كذلك ميكن ان تفرض اعتماد قرار حتكيمي و تنفيذه ذا الحظت السلطة املختصة يف البلد الذي طلب
فيه االعتماد و التنفيذ ما يأيت :
أ) أن موضوع اخلالف  ،حسب قانون هذا البلد ،ليس من شأنه أن يسوى بطريق التحكيم  ،أو
ب) أن اعتماد القرار او تنفيذه قد خيالف النظام العام يف هذا البلد"
*()511

بينما اتفاقية الرياض

العربية للتعاون القضائي فقد نصت على هذه األاسباب يف املادة  97منها حيث

تنص على أنه:
" م عدم اإللالل بنص املادتني  51و  99من هذه االتفاقية يعرتف بأحكام احملكمني و تنفذ لدى أي من
األطراف املتعاقدة بنفس الكيفية املنصوص عليها يف هذا الباب م مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف
املتعاقد املطلوب التنفيذ لديه و ال جيوز للهيئة القضائية املختصة لدى الطرف املتعاقد املطلوب إليه التنفيذ أن
تبحث يف موضوع التحكيم و ال ترفض تنفيذ احلكم إال يف احلاالت اآلتية:
أ) إذا كان قانون الطرف املتعاقد املطلوب إليه االعرتاف أو تنفيذ احلكم ال جييز حل موضوع النزاع عن طريق
التحكيم.
ب) إذا كان حكم احملكمني صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد حتكيم باطل أو مل يصبح هنائيا.
ج) إذا كان احملكمون غري خمتصني طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم احملكمني
على مقتضاه.
--------- -511املادة  97من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
"مراسوم رئااسي رقم  47-98مؤرخ يف  87ذي القعدة عام  8458املوافق  88فرباير اسنة  ، 5998يتضمن التصديق على اتفاقية
الرياض العربية للتعاون القضائي املوقعة يف الرياض بتاريخ  59مجادي الثانية عام  8499املوافق  3أفريل اسنة  ،8819و كذا تعديل
املادة  38من االتفاقية املوافق عليه يف  53نوفمرب اسنة  8887من طرف جملس وزراء العدل العرب يف دور انعقاده العادي الثالث
عشر ( اجلريدة الرمسية العدد  88اسنة ")5998
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د) إذا كان اخلصوم مل يعلنوا باحلضور على الوعه الصحيح.
ه) إذا كان يف حكم احملكمني ما خيالف أحكام الشريعة اإلاسالمية أو النظام العام أو اآلداب لدى الطرف
املتعاقد املطلوب إليه التنفيذ".
*()518

نفس األاسباب بالتقريب أتت هبا اتفاقية التعاون القانوين و القضائي بني دول احتاد املغرب العريب

يف

املادة  44منها.
تلكم هي الشروط اليت تسمح للطرف املنفذ ضده ااستئناف أمر رئيس احملكمة القاضي باالعرتاف و تنفيذ
احلكم التحكيمي األعنيب  ،يبقى أن نتساءل حول إمكانية إدراج شرط آلر إىل الشروط الستة و املتمثل يف
شرط املعاملة باملثل باعتبار أن اجلزائر و بصدد املصادقة على اتفاقية نيويورك لتنفيذ األحكام التحكيمية الدولية
قد أدرعت فيها هذا التحفظ .و املقصود مببدأ املعاملة باملثل يف هذا اخلصوص أن حكم احملكمني األعنيب
يعامل يف اجلزائر ذات املعاملة اليت تعامل هبا أحكام احملكمني اجلزائرية يف البلد الذي صدر فيه حكم احملكمني
*()589

املطلوب تنفيذه

كما اسبق بيانه أعاله فإن االاستئناف يسجل مبوعب عريضة مكتوبة و معللة  ،غري أنه على لالف
االاستئناف املرفوع ضد األمر الذي يرفض االعرتاف أو التنفيذ الذي مل حيدد له املشرع أاسبابا معينة  ،فإن
ااستئناف األمر القاضي باالعرتاف أو التنفيذ لن يقبل إال إذا ااستند إىل إحدى احلاالت املنصوص عليها على
اسبيل احلصر يف املادة  8923اليت تنص ":ال جيوز ااستئناف األمر القاضي باالعرتاف أو بالتنفيذ إال يف
احلاالت التالية:
--------- -518مراسوم رئااسي رقم  818-84مؤرخ يف  87حمرم عام  8482املوافق  57يونيو اسنة  ، 8884يتضمن املصادقة على اتفاقية
التعاون القانوين و القضائي بني دول احتاد املغرب العريب  ،املوقعة مبدينة رأس النوف (ليبيا) يف  59و  54شعبان عام  8488املوافق
 8و  89مارس اسنة  ( 8888اجلريدة الرمسية العدد  49اسنة ) 8884
 -589بيومي حجازي عبد الفتاح ،املرع السابق ،ص872
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 -8إذا فصلت حمكمة التحكيم بدون اتفاقية حتكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة االتفاقية،
 -5إذا كان تشكيل حمكمة التحكيم أو تعيني احملكم الوحيد خمالفا للقانون،
 -9إذا فصلت حمكمة التحكيم مبا خيالف املهمة املسندة إليها،
 -4إذا مل يراع مبدأ الوعاهية،
 -2إذا مل تسبب حمكمة التحكيم حكمها  ،أو إذا وعد تناقض يف األاسباب،
 -3إذا كان حكم التحكيم خمالفا للنظام العام الدويل.
و لالفا كذلك لالاستئناف ضد األمر الذي يرفض االعرتاف أو التنفيذ الذي يكون يف أعل مخسة عشر
يوما ،فإن االاستئناف ضد األمر القاضي باالعرتاف أو التنفيذ يرف أمام اجمللس القضائي لالل أعل شهر
واحد ( )1ابتداء من تاريخ التبليغ الرمسي ألمر رئيس احملكمة طبقا لنص املادة  1052من قانون اإلعراءات
املدنية و اإلدارية.
إذا فصل اجمللس القضائي بتأييد األمر املستأنف ،فيحق للمحكوم لصاحله مباشرة إعراءات التنفيذ ،أما
إذا قبل االاستئناف ،مما يعين إلغاء األمر املستأنف فيه ،فإن املعين لن يتمكن من تنفيذ القرار التحكيمي ،على
أن القرارات الصادرة عن اجمللس القضائي يف كلتا احلالتني قابلة للطعن بالنقض.
الفرع الثاني  :الطعن بالنقض
الطعن بالنقض هو طريق غري عادي للطعن و قد نصت املادة  8938من قانون اإلعراءات املدنية و
اإلدارية ":تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد  8922و  8923و  8921أعاله  ،قابلة للطعن بالنقض".
بالتايل فإن القرارات الصادرة عن اجملالس القضائية يف االاستئناف املرفوع ضد أمر رئيس احملكمة القاضي برفض
االعرتاف أو التنفيذ أو القاضي باالعرتاف أو التنفيذ قابلة للطعن بالنقض .
غري أن املشرع اجلزائري اسكت عن احلاالت اليت جيوز فيها رف الطعن بالنقض  ،و من هنا التساؤل

ما هي احلاالت اليت ميكن فيها رف الطعن بالنقض ؟ و ما هي إعراءاته ؟

138

أوال  :حاالت الطعن بالنقض
مبا أن املشرع مل حيدد احلاالت اليت جيوز فيها رف الطعن بالنقض لاصة بالتحكيم  ،فما هي األوعه اليت
ميكن أن تؤاسس عليها عريضة الطعن بالنقض ؟
مبا أنه مل حيدد املشرع هذه احلاالت  ،و يف غياب نص لاص ،فإنه يتعني الرعوع إىل األحكام العامة
املنصوص عليها يف قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية ،بالتايل فالطعن بالنقض يكون على أاساس األوعه
الواردة يف املادة  351من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية اليت حددت  11وعها للطعن بالنقض ،تنص
هذه املادة على أنه :ال يبىن الطعن بالنقض إال على وعه واحد أو أكثر من األوعه اآلتية:
 -1خمالفة قاعدة عوهرية يف اإلعراءات،
 -2إغفال األشكال اجلوهرية لإلعراءات،
 -3عدم االلتصاص،
 -4جتاوز السلطة،
 -5خمالفة القانون الداللي،
 -6خمالفة القانون األعنيب املتعلق بقانون األاسرة،
 -2خمالفة االتفاقيات الدولية،
 -1انعدام األاساس القانوين،
 -9انعدام التسبيب،
 -10قصور التسبيب،
 -11تناقض التسبيب م املنطوق،
 -12حتريف املضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة يف احلكم أو القرار،

139

 -13تناقض أحكام أو قرارات صادرة يف آلر درعة  ،عندما تكون حجية الشئ املقضي فيه قد أثريت بدون
عدوى  ،و يف هذه احلالة يوعه الطعن بالنقض ضد آلر حكم أو قرار من حيث التاريخ  ،و إذا تأكد هذا
التناقض يفصل بتأكيد احلكم أو القرار األول،
 -14تناقض أحكام غري قابلة للطعن العادي .يف هذه احلالة يكون الطعن بالنقض مقبوال  ،و لو كان أحد
األحكام موضوع طعن بالنقض اسابق انتهى بالرفض .و يف هذه احلالة يرف الطعن بالنقض حىت بعد فوات
األعل املنصوص عليه يف املادة  354أعاله ،و جيب توعيهه ضد احلكمني  ،و إذا تأكد التناقض ،تقضي
احملكمة العليا بإلغاء أحد احلكمني أو احلكمني معا،
 -15وعود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق احلكم أو القرار،
 -16احلكم مبا مل يطلب أو بأكثر مما طلب،
 -12السهو عن الفصل يف أحد الطلبات األصلية،
 -11إذا مل يداف عن ناقصي األهلية.
و طبعا جيوز للمحكمة العليا أن تثري من تلقاء نفسها وعها أو عدة أوعه للنقض طبقا لنص املادة  063من
قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية.
ثانيا  :إجراءات الطعن بالنقض
يرف الطعن بالنقض أمام احملكمة العليا باعتبارها اهليئة املختصة بنظر الطعون بالنقض يف القرارات النهائية
الصادرة عن اجملالس القضائية و بالتايل ضد القرارات الصادرة إثر االاستئناف املسجل ضد أوامر رئيس احملكمة
اليت ترفض االعرتاف و تنفيذ القرار التحكيمي األعنيب أو تلك اليت تسمح بذلك  ،و ذلك بعريضة موقعة من
حمامي مقبول لدى احملكمة العليا.
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يرف الطعن بالنقض طبقا للمادة  354من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية يف أعل شهرين ( )2يبدأ من
تاريخ التبليغ الرمسي للحكم املطعون فيه إذا مت شخصيا  .و ميدد أعل الطعن بالنقض إىل ثالثة ( )3أشهر
إذا مت التبليغ الرمسي يف موطنه احلقيقي أو املختار.
و ال يرتتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ احلكم أو القرار يف جمال التحكيم التجاري الدويل و هو ما نفهمه
من نص املادة  938من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية.
إذا كان االاستئناف و الطعن بالنقض مها طريقي الطعن املنصوص عليهما ضد أحكام التحكيم الصادرة يف
اخلارج  ،فما هي طرق الطعن املسموح هبا ضد األحكام التحكيمية الصادرة باجلزائر يف جمال التحكيم الدويل؟
المطلب الثاني  :الطعن ضد األحكام التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال التحكيم الدولي
تشري أغلبية النصوص التحكيمية يف اجملال الدويل إىل الطاب النهائي لقرارات التحكيم الصادرة يف اجملال
التجاري الدويل و تتضمن التزاما بالتخلي عن طرق الطعن اليت يسمح هبا القانون و هو ما تكراسه لوائح
التحكيم الدولية و اإلقليمية*( ،)588إذ توصف القرار التحكيمي بالطاب النهائي و تنص يف هذا اجملال املادة
 5/ 95من قواعد التحكيم للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل بالقول  " :يصدر قرار التحكيم
كتابة  ،و يكون هنائيا و ملزما للطرفني .و يتعهد الطرفان باملبادرة على تنفيذه دون تألري*(  588مكرر) ".
لكن قد يصدر قرار التحكيم جمحفا يف حق أحد أطرافه و هلذا أقرت معظم التشريعات يف قوانينها اخلاصة
بالتحكيم التجاري الدويل حق الطعن ضد القرار التحكيمي.

--------- -588بوصنوبرة لليل  ،املرع السابق ،ص .848
588مكرر -بندق وائل أنور  ،املرع السابق ،ص .853
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تطرقنا يف املطلب األول إىل طرق الطعن ضد القرارات التحكيمية الصادرة يف اخلارج و اليت رأينا أهنا ال
ميكن أن تكون حمل طعن مباشر ضدها و إمنا يكون الطعن ضد أمر رئيس احملكمة القاضي اسواء باالعرتاف
و التنفيذ أو برفض االعرتاف و التنفيذ ،فما هو الوض بالنسبة لألحكام التحكيمية الصادرة يف اجلزائر يف
جمال التحكيم التجاري الدويل ؟ هل تكون حمل طعن و ما نوع هذه الطعون ؟
بعد التمعن يف نص املادتني املادة  8921و  8938من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية  ،يتبني لنا أن
األحكام التحكيمية الدولية الصادرة يف اجلزائر ميكن أن تكون موضوع طعن بالبطالن ( الفرع األول) و أن
قرارات اجمللس القضائي الصادرة بشأهنا  ،تكون قابلة للطعن بالنقض ( الفرع الثاني).
الفرع األول  :الطعن بالبطالن و إجراءاته
تنص املادة  8921من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية على أنه  ":ميكن أن يكون حكم التحكيم
الدويل الصادر يف اجلزائر موضوع طعن بالبطالن يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة  8923أعاله.
ال يقبل األمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدويل املشار إليه أعاله أي طعن ،غري أن الطعن ببطالن
حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن يف أمر التنفيذ أو ختلي احملكمة عن الفصل يف طلب التنفيذ  ،إذا مل
يتم الفصل فيه".
فالتمييز إذن بني القرارات التحكيمية األعنبية و القرارات التحكيمية الصادرة باجلزائر يف جمال التحكيم
*()585

الدويل هو أن هذه األلرية ختض للطعن بالبطالن

نبني فيما يلي حاالت الطعن بالبطالن (أوال) مث نعرج على إعراءاته ( ثانيا)
--------- -585عليوش قربوع كمال  ،املرع السابق  ،ص .21
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أوال  :حاالت الطعن بالبطالن :
أقر املشرع اجلزائري حبق الطعن بالبطالن يف القرار التحكيمي الدويل الصادر يف اجلزائر يف احلاالت
املنصوص عليها يف املادة  8923من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية -و اليت اسبق شرحها -و املتمثلة
فيما يلي":
ال جيوز ااستئناف األمر القاضي باالعرتاف أو بالتنفيذ إال يف احلاالت التالية:
 -8إذا فصلت حمكمة التحكيم بدون اتفاقية حتكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة االتفاقية،
 -5إذا كان تشكيل حمكمة التحكيم أو تعيني احملكم الوحيد خمالفا للقانون،
 -9إذا فصلت حمكمة التحكيم مبا خيالف املهمة املسندة إليها،
 -4إذا مل يراع مبدأ الوعاهية،
 -2إذا مل تسبب حمكمة التحكيم حكمها  ،أو إذا وعد تناقض يف األاسباب،
 -3إذا كان حكم التحكيم خمالفا للنظام العام الدويل.
تقرر هذه النصوص ما جتري عليه مجي التشريعات تقريبا  ،نظرا إىل عدم عواز ااستئناف أحكام
التحكيم الدويل ،من تقرير احلق ملن يصدر ضده حكم التحكيم يف طلب إبطال ذلك احلكم لألاسباب احملددة
*()589

أعاله  ،و هذه ضمانة أاسااسية  ،بل هي الضمانة الوحيدة املتاحة ملن يصدر ضده احلكم.

--------- -589اخلويل أكثم أمني  ":تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانون اجلزائري اجلديد "  ،جملة التحكيم  ،العدد اخلامس  ،يناير
 ، 5989ص. 895

143

ثانيا :إجراءات الطعن باإلبطال
تنص املادة  8928من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية ":يرف الطعن بالبطالن يف حكم التحكيم
املنصوص عليه يف املادة  8921أعاله  ،أمام اجمللس القضائي الذي صدر حكم التحكيم يف دائرة التصاصه.
و يقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق حبكم التحكيم.
ال يقبل هذا الطعن بعد أعل شهر واحد ( )8من تاريخ التبليغ الرمسي لألمر القاضي بالتنفيذ".
طبقا هلذه املادة  ،فإن االلتصاص بالنظر يف الطعن بالبطالن ضد احلكم التحكيمي الصادر باجلزائر يف
ميدان التحكيم الدويل يكون من التصاص اجمللس القضائي الذي صدر يف دائرة التصاصه هذا احلكم و ال
يهم إذا كان احلكم التحكيمي صدر مبوعب قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية اجلزائري أو طبقا لقانون
*()584

إعرائي أعنيب التاره الطرفان أو مت التياره احتياطيا من قبل احملكم.

ترف دعوى بطالن القرار التحكيمي لالل أعل شهر واحد  ،يبدأ اسريان هذا األعل من تاريخ التبليغ
الرمسي لألمر القاضي بالتنفيذ  ،على أن عدم مراعاة و احرتام هذه اآلعال يؤدي إىل رفض الطعن بالبطالن .
ترف الدعوى مبوعب عريضة مكتوبة مستوفية جلمي اإلعراءات الشكلية املنصوص عليها يف قانون اإلعراءات
املدنية و اإلدارية ،و تكون هذه العريضة معللة وفق احلاالت املنصوص عليها يف املادة  8923من قانون
اإلعراءات املدنية و اإلدارية .
يفهم من هذا أن الطرف الذي طعن ببطالن القرار التحكيمي جيب عليه أن يبلغ أوال الطرف املطعون
ضده وفقا ألحكام قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية و ذلك حىت يتمكن من مناقشة أوعه الطعن و تقدمي
دفوعه ،وكل إلالل هبذا املبدأ يؤدي إىل رفض الطعن .

---------584-TERKI (Nour eddine) , op , cit, p 133
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و منطقي أن يرفق بالعريضة ،القرار التحكيمي املطعون فيه و كذا اتفاقية التحكيم و ذلك حىت يتمكن
القاضي باجمللس القضائي من تفحصها و مراقبة إن كان القرار التحكيمي صادرا حقيقة بناءا على اتفاقية
حتكيم صحيحة و أن احملكمني مت تعيينهم وفقا للقانون و أن حمكمة التحكيم فصلت وفقا للمهمة املسندة
إليها و وفقا ملبدأ الوعاهية و أن احلكم التحكيمي مسبب و غري متناقض و غري خمالف للنظام العام الدويل.
بعد صدور قرار اجمللس ،نكون أمام حالتني ،إما أن يقبل الطعن أو يرفض  ،و لكلتا احلالتني آثار:
حالة قبول الطعن بالبطالن  :يف حالة قبول الطعن  ،فإنه يؤدي إىل إلغاء القرار التحكيمي املطعون فيه دون
النظر يف صلب املوضوع أو الفصل يف القضية من عديد ،بل تقتصر عهة الرقابة على إلغاء القرار فحسب.
يرتتب على ذلك إبطال القرار التحكيمي و إعادة احلالة إىل ما كانت عليه قبل إعراءات التحكيم  ،و يف
ذلك احرتم املشرع اجلزائري إرادة األطراف  ،إذ حيق هلم من عديد تشكيل حمكمة حتكيم عديدة للفصل يف
*()582

املنازعة  ،أو صرف النظر عن التحكيم و اللجوء إىل القضاء الوطين.

التساؤل املطروح هنا يتعلق باحلجية الدولية للحكم بإبطال حكم التحكيم الدويل ،أي هل ميكن تنفيذ القرار
التحكيمي رغم إلغائه ؟
إذا حكم قضاء دولة مكان التحكيم ببطالن حكم التحكيم ،كانت هلذا البطالن حجية دولية عامة فال
جيوز تنفيذ ذلك احلكم يف دولة ألرى موقعة على اتفاقية نيويورك ،كما أن قيام دعوى إلبطال احلكم يف بلد
صدوره يوقف أية مطالبة يف دول ألرى بتنفيذ ذلك احلكم إىل أن يفصل يف دعوى البطالن حبكم هنائي.

--------- -582بوصنوبرة لليل  ،املرع السابق  ،ص .844
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هذا هو حكم اتفاقية نيويورك يف املادة اخلامسة منها ،لكن قضاء بعض الدول – بوعه لاص فرنسا -يذهب
*()583

إىل غري ذلك و جييز تنفيذ أحكام التحكيم اليت يقضي ببطالهنا يف دولة صدورها

كذلك الشأن بالنسبة

لبلجيكا إذ أصدر قضائها حكما يف  8811/85/93من حمكمة بروكسل  ،يقضي بنفاذ القرار التحكيمي
الصادر يف اجلزائر بتاريخ  8812/85/58الذي أبطل و ألغى بقرار من جملس اجلزائر يف  ، 8813/85/59و
قد أيدت حمكمة ااستئناف بروكسل أمر التنفيذ بتاريخ 8889/98/98

*()587

 حالة رفض الطعن بالبطالن  :يرتتب على رفض الطعن بالبطالن آثار معاكسة لقبول الطعن بالبطالنحبيث يف حالة كون احملكمة قد ختلت عن طلب التنفيذ بعد الطعن بالبطالن فإن قرار اجمللس برفض الطعن
بالبطالن يؤدي إىل إضفاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي .
أما إذا كان أمر التنفيذ قد صدر قبل الطعن بالبطالن  ،فإن رفض الطعن بالبطالن يؤدي إىل رف حالة وقف
التنفيذ و بالتايل مباشرة التنفيذ و لاصة و أن الطعن بالنقض يف قرار اجمللس الذي رفض الطعن بالبطالن ال
يوقف تنفيذ القرار التحكيمي.
يبقى لنا يف األلري إثارة و مناقشة ما ورد يف الفقرة الثانية من املادة  8921أعاله و اليت تنص  ...":ال
يقبل األم ر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدويل املشار إليه أعاله أي طعن ،غري أن الطعن ببطالن
حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن يف أمر التنفيذ أو ختلي احملكمة عن الفصل يف طلب التنفيذ  ،إذا مل
يتم الفصل فيه".
--------- -583أكثم أمني اخلويل ،املرع السابق ،ص .892
 -587بوصنوبرة لليل  ،املرع السابق  ،ص .842
p 169
و راع حول القضية األاستاذ
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ما يفهم من هذه الفقرة و ما تضمنته صراحة هو أن األمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدويل
الصادر يف اجلزائر ال يقبل أي طعن مباشر ضده  ،و ال يطعن ضده إال عن طريق غري مباشر باعتبار أن
الطعن ببطالن حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن يف أمر التنفيذ أو ختلي احملكمة عن الفصل يف طلب
التنفيذ  ،إذا مل يتم الفصل فيه ،غري أن ما مل تعرب عنه صراحة هذه املادة و الذي يفهم  ،مبفهوم املخالفة هلا ،
هو أن األمر الصادر عن رئيس احملكمة و القاضي برفض تنفيذ احلكم التحكيمي الدويل الصادر يف اجلزائر
يكون قابال لالاستئناف ،و إن كانت هذه الفرضية استكون نادرة احلدوث .و هنا نكون أمام حالتني  :إذا ما
صدر أمر من رئيس احملكمة يف هذا الشأن  ،فإن الطعن ببطالن حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن يف
أمر التنفيذ  ،فبمجرد تسجيل الطعن بالبطالن  ،يرتب أثرا موقفا لتنفيذ القرار التحكيمي ،و على القاضي
املعروض عليه طلب الصيغة التنفيذية إرعاء البت يف ذلك حلني الفصل يف دعوى البطالن املعروضة على اجلهة
املختصة  ،ما مل يكن القرار مشموال بالنفاذ املعجل*( )581أما إذا مل يتم الفصل يف األمر بعد من رئيس احملكمة
فإنه يتعني ختلي احملكمة عن الفصل يف طلب التنفيذ إىل حني الفصل يف دعوى البطالن.
الفرع الثاني  :الطعن بالنقض
الطعن بالنقض كما قلنا هو طريق غري عادي للطعن و قد نصت املادة  8938من قانون اإلعراءات
املدنية و اإلدارية ":تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد  8922و  8923و  8921أعاله  ،قابلة للطعن
بالنقض".
بالتايل فإن القرارات الصادرة عن اجملالس القضائية مبنااسبة فصلها يف الطعن بالبطالن تكون قابلة للطعن
بالنقض .و يؤاسس الطعن على أحد األوعه الواردة يف املادة  ،351ال داعي لذكرها ثانية يف هذا املقام.
--------- -581بوصنوبرة لليل  ،املرع السابق  ،ص .849
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يرف الطعن بالنقض أمام احملكمة العليا يف أعل شهرين ( )2يبدأ من تاريخ التبليغ الرمسي للقرار املطعون
فيه إذا مت شخصيا  .و ميدد أعل الطعن بالنقض إىل ثالثة ( )3أشهر  ،إذا مت التبليغ الرمسي يف موطنه احلقيقي
أو املختار .و طبعا ال يرتتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ القرار الصادر عن اجمللس.
نشري يف األلري أن اتفاقيات واشنطن اخلاصة بتسوية املنازعات الناشئة عن االاستثمار بني الدول و بني
رعايا الدول األلرى ال تسمح بأي طعن أمام اجلهات القضائية الوطنية حبيث نصت املادة  25منها أنه جيوز
ألي طرف من الطرفني أن يقدم طلبا كتابيا إىل السكرتري العام إللغاء احلكم ألي اسبب من األاسباب التالية:
أ -لطأ يف تشكيل احملكمة
ب -ااستعمال احملكمة اسلطة زائدة عن التصاصاهتا
ج – عدم صالحية عضو من أعضاء احملكمة
د – إمهال لطري إلعراء أاسااسي من إعراءات احملكمة
ه -فشل احملكمة يف ذكر األاسباب اليت بين عليها

--------- -588وائل أنور بندق  ،املرع السابق  ،ص .71
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الخاتمـ ـة :

احلمد هلل الذي أعانين على إمتام هذه الدرااسة و أملي أن أكون قد وفقت يف اإلعابة على اإلشكالية
املطروحة من لالل إبراز األحوال اليت يتدلل فيها قضاء الدولة يف أمور التحكيم التجاري الدويل م إبراز
دور القاضي الوطين بصفته مساعدا هليئة التحكيم و بصفته مراقبا للحكم التحكيمي.
فبصفته مساعدا هليئة التحكيم ،أبرزت الدرااسة أن للقاضي الوطين دور فعال يف انعقاد اخلصومة
التحكيمية من لالل رده للدعوى لعدم االلتصاص و ذلك بامتناعه عن النظر يف النزاع و إحالة األطراف
على التحكيم مث من لالل مده يد املساعدة يف تعيني احملكمني يف حالة الصعوبة يف تعيينهم  ،كما يتدلل يف
إعراءات رد احملكمني يف حال طلب ذلك من قبل أحد األطراف.
و هبذه الصفة دائما  ،فإن القاضي الوطين يتدلل لالل اسري اخلصومة التحكيمية الاسيما يف اختاذ
اإلعراءات الوقتية و التحفظية و يف احلصول على األدلة و املسائل األولية و كذا مسائل ألرى.
رأينا أن تدلل القاضي الوطين هبذه الصفة إمنا يكون لوض إرادة األطراف موض التنفيذ فهو ال يتدلل إال
لتفادي عرقلة و شل إعراءات التحكيم  .فاملشرع اجلزائري كرس االلتصاص األصلي للمحكم يف الفصل يف
النزاع املشمول باتفاقية حتكيم مث منح للقاضي الوطين ااستثناء حق التدلل يف حالة الضرورة لتفادي إعراءات
املماطلة اليت يعتمدها الطرف اسيء النية.
و بصفته كمراقب للحكم التحكيمي  ،أبرزت الدرااسة دور القاضي من لالل إعراءات االعرتاف
و تنفيذ األحكام التحكيمية الدولية  ،و هنا أيضا فان املشرع اجلزائري مل حيدد شروطا صارمة ملنح االعرتاف و
إصدار األمر بالتنفيذ ،فالقاضي هنا يكتفي مبراقبة اسطحية يتأكد من لالهلا من وعود احلكم التحكيمي و أن
هذا األلري غري خمالف للنظام العام  ،و قد مت إبراز يف األلري طرق الطعن املفتوحة لألطراف اسواء ضد أحكام
التحكيم األعنبية أو أحكام التحكيم الدولية الصادرة باجلزائر و تبني أن دور القاضي خيتلف حسب مكان
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صدور احلكم التحكيمي  ،فعندما يكون صادرا يف اخلارج فإنه ال ميكن للقاضي الوطين التدلل املباشر ضد
احلكم التحكيمي و إمنا يكون ذلك بطريقة غري مباشرة عن طريق املوافقة على االعرتاف و تنفيذ احلكم أو
رفض ذلك  ،بينما حيق له مراقبة احلكم التحكيمي الصادر يف اجلزائر يف حالة الطعن ضده بالبطالن من أحد
األطراف.
و من لالل أحكام الفصل السادس من قانون اإلعراءات املدنية و اإلدارية حتت عنوان " يف األحكام
اخلاصة بالتحكيم التجاري الدويل" من املادة  8998إىل املادة  ، 8938فإن نظرة املشرع اجلزائري إىل
التحكيم التجاري الدويل تتلخص يف تكريس حرية هيئة التحكيم و األطراف يف اسري اإلعراءات و تأكيد
التدلل االاستثنائي للقاضي الوطين عند الضرورة ليس إال ،كما كرس من عهة ألرى عدم التواس يف اسلطة
القضاء الرقابية .كل ذلك يعرب على النظرة الليربالية للمشرع اجلزائري جتاه التحكيم التجاري الدويل  ،ليربالية
أكدها أهل االلتصاص من اجلزائر و اخلارج.
يف هذا الصدد أكد األاستاذ تركي أن النص الذي يؤاسس هذا اإلعراء اخلاص لتسوية املنازعات يف جمال
*()999

العالقات االقتصادية الدولية يتصف بال شك بليربالية كبرية ،على غرار النصني اللذين ااستنبط منهما

و يؤكد األاستاذ بوصنوبرة أن النظام اجلزائري ميثل يف حقيقة األمر طابعا ليرباليا  ،يكرس احرتام رغبة
*()998

األطراف يف التيار القانون الواعب التطبيق اسواء يف اإلعراءات أو يف املوضوع

---------op, cit , p 143.
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Ce texte qui institue ce procédé privé de règlement des différends dans les relations
économiques internationales ..est incontestablement caractérisé par un grand
libéralisme.

 -301املرع السابق  ،ص . 135
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من ذلك أيضا ما ورد عن الدكتور األحدب "..و هكذا يكون املشرع اجلزائري قد اعتمد نظرية ليربالية
وااسعة و لكن ليس على حساب القاضي الوطين  ،إذ أن هذا األلري يلعب دورا يف اإلعراءات التحكيمية منذ
بدايتها و حىت صدور القرار التحكيمي و بذلك يشكل  ،كما يف القانون الفرنسي مساعدا يف اإلعراءات
التحكيمية"

*()995

يبقى أنه ،كما يقول األاستاذ إاسعد  ،أن أفضل قانون لاص بالتحكيم هو ذلك الذي ال يعمل به .
فالغاية من العقد ليس إعراءات التحكيم بل تنفيذه الصحيح.

*()999

تم بحمد اهلل

--------- -995عبد احلميد األحدب " مواسوعة التحكيم  ،التحكيم يف البلدان العربية" ،الكتاب األول ،املرع السابق ،ص 935
303- ISSAD (Mohand), Le nouveau droit algérien de l’arbitrage international , p84
Actes du séminaire sur l’arbitrage commercial
« La meilleure loi sur l’arbitrage est encore celle qui ne sert pas. La finalité d’un
» contrat n’est pas une procédure d’arbitrage mais son exécution correcte .
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العربية  ،القاهرة . 5998
 -82عباس عبد اهلادي و هواش عهاد  ":التحكيم ،التحكيم االلتياري ،التحكيم اإللزامي،التحكيم يف
املنازعات الدولية ،التحكيم يف التجارة الدولية" ،املكتبة القانونية  ،الطبعة األوىل ،دمشق
 219 ،8815ص.
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 -59مناين فراح ":التحكيم طريق بديل حلل النزاعات" ،دار اهلدى ،عني مليلة  ،اجلزائر  ،طبعة 5989
 915ص.
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العدد اخلامس  ،يناير  ،5989ص89- 47
 -9اخلويل أكثم أمني  ":تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانون اجلزائري اجلديد "  ،جملة التحكيم
العدد اخلامس  ،يناير  ، 5989ص.888- 87
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