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The legal system of arbitration in international contracts.
Arbitration is defined as the establishment of a special judicial
system to be undertaken by individuals with the power to
adjudicate in Disputes and parties are the ones who evaluate it
and determine its competence.
Arbitration has been considered one of the most successful means
of resolving disputes by peaceful means since ancient times The
rulers of ancient China took it, and before the state-imposed
recourse to the judiciary by enacting laws, the Greeks took it
since their early times as a means for a political and judicial
settlement, just as religious and ethnic minorities in Europe
resorted to it, which did not recognize the authority of the Church
or the authority of the king, In the old European law, the “Moulin”
order issued in 1566 considered arbitration necessary not only in
commercial cases, but in all other settlements, and for its part,
Article 01 of the French decree dated 16-20 August 1790
considered that arbitration is the most rational way to end
individual disputes.
The arbitration system is characterized by some characteristics
such as speed in procedures, flexibility, and confidentiality, in
addition to the great freedom that the arbitration parties enjoy in
agreeing on the legal rules that govern them, based on the
principle of the authority of the will.
In addition, the study of arbitration in international contracts
derives its importance from the role it plays in the economies of
developing and developed countries alike, because countries are
often bound by bilateral or collective agreements aimed at
protecting their organization through the conclusion of contracts
between the state. 
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امللخص:

يعرف التحكيم أبنه إقامة نظام قضاء خاص يتواله أفراد مزودون بوالية الفصل يف املنازعات واألرطراف هم الذين
يقيمونه وحيددون اختصاصه .وقد اعترب التحكيم من أجنح الوسائل حلل النزاعات ابلطرق السلمية منذ أقدم
العصور ،فقد أخذ به رجال احلكم يف الصني القدمية ،وقبل أن تفرض الدولة اللجوء إىل القضاء بسن القوانني،

اختذه اليوانن منذ عهودهم األوىل وسيلة لتسوية سياسية وقضائية ،كما جلأت إليه األقليات الدينية والعرقية يف أوراب
اليت مل تكن تعرتف بسلطة الكنيسة أو سلطة امللك ،ويف القانون األوريب القدمي أعترب أمر " موالن " الصادر سنة
 1566التحكيم ضروراي ليس فقط يف القضااي التجارية ،وإمنا يف مجيع التسوايت األخرى ،ومن جهتها اعتربت
املادة  01من املرسوم الفرنسي املؤرخ يف  20 – 16أوت  1790أن التحكيم هو الوسيلة األكرر عقالنية إلهناء
نزاعات األفراد.
ويتميز نظام التحكيم ببعض اخلصائص كالسرعة يف اإلجراءات واملرونة والسرية ابإلضافة إىل احلرية الكبرية اليت
يتمتع هبا أرطراف التحكيم يف االتفاق على القواعد القانونية اليت حتكمهم ،استنادا إىل مبدأ سلطان اإلدارة .إضافة
إىل أن دراسة التحكيم يف العقود الدولية تستمد أمهيتها من الدور الذي تؤديه يف اقتصادايت الدول النامية
واملتطورة على حد سواء ،وذلك الرتباط الدول يف كرري من األحيان ابتفاقيات ثنائية أو مجاعية هتدف حلماية
تنظيمها من خالل إبرام العقود بني الدولة ،أو أحد رعااي الدولة األخرى ،وتعد هذه العقود ذات أمهية قصوى
ابلنسبة للدول اآلخذة يف النمو ،ألهنا تعد يف الكرري من األحيان الركيزة اليت من خالهلا يتم بناء هياكلها
االقتصادية وتنظيم بنيتها األساس ية وإدارة مرافقها العامة ،على حنو جيعل من هذه العقود عامال حيواي ورئيسيا يف
حتقيق خطتها االقتصادية.
وبناء على ما تقدم سيتم تقسيم البحث إىل مبحرني:
األول سنتناول فيه :اإلرطار املفاهيمي للتحكيم.
أما الراين سنتناول فيه :التنظيم القانوين للتحكيم.
الكلمات املفتاحية :النظام القانوين ،العقود الدولية.
املقدمة:
إن أتساع وتطور أنشطة اإلدارة واحلاجة إىل حتسني أداء املرفق العام ،ابت من الضروري أن تلجأ إىل الطرق احلديرة يف التعاقد،
فظهرت العقود اإلدارية الدولية اليت تعد حديرة نسبياً ،فتجعل من األمهية النظر إىل رؤوس األموال األجنبية والسعي جلذهبا ،هذا ما دفع
الدول إىل أن تسعى بشىت الطرق ألجل حتقيق هذا اهلدف ،من خالل منح املزااي واعطاء الضماانت للمسترمر األجني ،وغالباً ما تلجأ
الدول إىل التعاقد مع أصحاب رؤوس األموال لتنفيذ بعض املهام اليت تقع على عاتقها يف األصل ،وأصبحت الدول تعمل على جذب
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رؤوس األموال األجنبية وحتاول تبادل اخلربات ،فالعامل يعيش اآلن عصر عوملة االقتصاد ،وأن االخذ بنظام االقتصاد احلر يكون سبباً يف زايدة

العالقات االقتصادية الدولية ،وازدهار أسواقها نتيجة لزايدة وسهولة املواصالت وانتشار الشركات متعددة اجلنسيات.

أن نشوء االسترمارات على الصعيدين احمللي والدويل وحدوث متغريات اقتصادية عاملية غري مسبوقة ،دعا إىل ضرورة البحث عن
وسائل جديدة لفض املنازعات ،وأييت التحكيم يف مقدمتها ،فيتميز عن سائر الوسائل األخرى ،فيلعب التحكيم حبسبِه وسيلة بديلة لتسوية
منازعات العقود اإلدارية الدولية ،دواًر مهماً يف حسم هذه املنازعات بعيداً عن ساحة القضاء ،فيتيح وجود آلية قضائية يرتضيها أرطراف
النزاع رطوعاً إبرادهتم لتسوية النزاع ،حىت قيل إنه من الصعب تصور قيام احلياة االقتصادية الدولية من دون التحكيم.

وعلى الصعيد العملي فإن املتعاقدين األجانب مييلون يف عقودهم مع أي دولة إىل تفضيل التحكيم كآلية خترج أي نزاع من نطاق
القضاء الورطين ،والدولة قد جتد نفسها ملزمة بقبول التحكيم يف عقود التنمية االقتصادية ،إذُ ّيعد ذلك مطلباً رطبيعياً ألي شخص أجني
سواء أكان شخصاً رطبيعياً أم اعتباراي ،وأخريا ابت التحكيم يقدم على أنه نظام عاملي ،فاتسع نطاق تطبيقه ،وبدأت األمم املتحدة واألجهزة
التابعة هلا تنشط يف إصدار مشروع ات القوانني اليت توحد نظم التحكيم وتعمم أنظمته ،وتدعو الدول األعضاء إىل األخذ هبا ،فضالً عن
إبرام املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت من شأهنا ضمان الفعالية ألحكام التحكيم.
إشكاليات البحث:
 ملا كان العقد الدويل أحد رطرفيه شخصاً أجنبياً ،سواء أكان شخصاً رطبيعياً أم اعتبارايً ،فما مدى متسك الدولة بسيادهتا وحصانتهاالقضائية أمام احملكم أو هيئة التحكيم؟
 ما هو القانون الواجب التطبيق على العقد اإلداري الدويل ،واملعلوم أن العقد اإلداري الدويل جيتذبه أكرر من نظام قانوين لدولةوأحدة؟ وما مدى أتثري الصياغة غري الدقيقة أو غياب االتفاق الصريح لشرط اتفاق التحكيم؟
 ملا كانت العقود الدولية أحد رطرفيها دولة واألخر مسترمر أجني ،وينطوي على قيمة اقتصادية كبرية للطرفني ،فما مدى أمهية التفاوضيف حتقيق التوازن العقدي بني أرطرافه؟
 غالبية الدول انضمت إىل االتفاقيات الدولية لالعرتاف أو تنفيذ أحكام التحكيم ،ما مدى موائمة التشريعات الداخلية لألحكامالدولية؟
 ملا كان للحكم التحكيمي الصادر عن احملكم أو اهليئات التحكيمية يفتقر للقوة اجلربية على تنفيذه ،فما هو مصري احلكم التحكيمييف حالة امتناع أحد أرطراف النزاع عن تنفيذه؟ وهل جيوز الطعن يف احلكم التحكيمي رطبقاً لالتفاقيات الدولية والتشريعات الورطنية؟
منهجية البحث:
إن املنهج املناسب والذي اتبعناه يف حبرنا سوف يكون منهجاً قانونياً وصفياً ،ويف بعض احلاالت حتليلياً قدر تعلق األمر.
خطة البحث:
ارأتينا تقسيم هذه البحث على مبحرني ،تناولنا يف املبحث األول (اإلاطا املفاهيمي للتحكيم) ،فيما سيكون املبحث الراين عن
(التنظيم القانوين التفاق التحكيم).
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شرط التحكيم يف العقد الدويل ،أو ان أييت إد ارج شرط التحكيم الحقاً على العقد ،وبعد نشوء املنازعة يف أتفاق منفصل عن العقد األصلي
.1

اكتسب التحكيم كوسيلة لفض النزاعات قبوالً عاملياً ،وعلى غرار ذلك مت تشريع القوانني اليت تنظم التحكيم يف أغلب دول العامل،
وكذلك أبرام العديد من االتفاقيات الدولية اليت تنظم التحكيم وإجراءاته ،كما أن هناك عدد كبري من اجملالت العلمية املتخصصة ابلتحكيم
ومتابعة أخر التطورات القضائية والفقهية تصدر يف هذا املضمار .2

املطلب األول :ماهية التحكيم:
أصبح التحكيم يقدم على أنه نظام عاملي للفصل يف املنازعات اليت قد تنشأ عن عقود الدولة ،والوسيلة األكرر قبوالً بني االط ارف

املتعاقدة ملا ميتاُز به من خصائص جعلته يفرض نفسه بقوة ،ويتفوق على الكرري من الوسائل األخرى مبا فيها القضاء  ،3وقد تزايدت أمهية
اللجوء إىل التحكيم منذ منتصف القرن العشرين وحىت هنايته بصورة ملحوظة ،نتيجة تشابك معامالت االسترمار وتضخمها بصورة كبرية وما
ترريه من نزاعات ذات رطبيعة خاصة حتتاج يف حلها إىل وسائل غري تقليدية ،فكان من الضروري ان يضطلع التحكيم بدوره حبل املنازعات
ذات الطبيعة اخلاصة ،وهنا اكتسب التحكيم صفته كوسيلة مستقلٍة حلل املنازعات بغري رطريق القضاء .4
ويعد التحكيم من األنظمة القانونية املستقلة عن األنظمة األخرى ،مرل النظام القانوين للقضاء أو الصلح وغريها ،وألمهيته يف فض
ّ
النزاعات يف العقود الدولية أصبح من الضروري التطرق إىل بيان تعريفه ،إذ وردت مفاهيم عديدة للتحكيم ،منها ما جاءت يف اللغة ،ومنها
ما جاء يف القانون ومنها ما جاء يف القضاء والفقه ،وهو ما سنتناوله يف االيت:
الفرع األول :تعريف التحكيم لغة:
اشتقت كلمة التحكيم من ( َح َكم) أي مبعىن قضى ،فيقال إنه حكم بينهم أو حكم له أو حكم عليه ،واملراد ابحلكم هو الردع عما

يريد أن يفعل 5 .واحلكم هو من أمساء هللا احلسىن وهو خري احلاكمني ،ويقال أيضاً " هو جعل احلكم فيما لك لغريك ،يقال حكمته يف
مايل ،أي جعلت إليه احلكم فيه ،وحكمت الرجل ،أي فوضت احلكم إليه .6
اما يف الصحاح فيقال :حكم – احل ُك ُم :مصدر قولك حكم بينهم أي قضي .حكم له وحكم عليه  .7ومن معاين التحكيم
ومشتقاته الدعوة إىل الفصل يف اخلصومة ،تقول حاكمته إىل احلاكم ،أي دعوته إىل حكمه ،وحاكمته إىل هللا تعإىل ،دعوته إىل حكمه
سبحانه ومنه قوله تعإىل" :يريدون أن تتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يظلهم ظالالً بعيدا " .8

والتحكيم يف اللغة مبعىن التفويض يف احلكم وهو تفويض احلكم لشخص أي جعل األمر إىل الغري ليحكم ويفصل فيه ،ومصدره
(حكم) ،وهو جعل احلكم فيما لك لغريك ،وبتشديد الكاف مع الفتح ،فيقال حكمت لألان يف مايل حتكيماً ،إذ فوضت إليه احلكم فيه،

واستحكم فالن يف مال فالن ،إذ جاز فيه حكمه ،وجاء مبعىن العلم والفقه والقضاء ابلعدل ،ومنه قوله تعإىل " وأتيناه احلكم صبياً " .9
ومنه احلكمة مبعىن وضع الشيء يف حمله ،واحلكم – بفتح احلاء والكاف – من أمساء هللا احلسىن ،قال هللا يف حمكم كتابه العزيز " أفغري هللا
ابتغى حكماً وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصالً " .10

عدل حكيم ،واحكم األمر يعين اتقنه ،وقد
واحملكم هو الشيخ اجملرب املنسوب إىل احلكمة ،واحلكمة هي العدل ورجل حكيمٌ ،
تكرر لفظ (حكم) ومشتقاته يف القران الكرمي أكرر من مائيت مرة ،منها للقضاء بني الناس والفصل يف منازعاهتم العامة واخلاصة ابلقسط
كقوله تعإىل " وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا ابلعدل "

11

الفرع الثاين :تعريف التحكيم اصطالحا:
بعد بيان التعريف اللغوي للتحكيم سوف نبني يف هذا الفرع التعريف االصطالحي ،حيث عرف التحكيم أبنه وسيلة من الوسائل
اليت مبوجبها يتم الفصل يف املنازعات ،وخيتارها املتنازعون للفصل يف النزاع الناشئ بينهم عن رطريق رطرح النزاع على شخص معني أو أشخاص
120
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معينني (حمكم أو أكرر) للبت فيه دون اللجوء إىل اجلهات املختصة يف مرل هذا النوع من املنازعات  .12وعرف أيضاً أبنه اتفاق أرطراف

عالقة قانونية معينة ،عقدية أو غري عقدية على ان يتم الفصل يف املنازعة اليت اثرت بينهما ابلفعل أو اليت من احملتمل ان ترور عن رطريق

أشخاص يتم اختيارهم كمحكمني ،أو يتوىل األرطراف حتديد أشخاص احملكمني أو على االقل يضمنون اتفاقهم على التحكيم بيناً كيفية
اختيار احملكمني ،أو أن يعهدوا هليئة من اهليئات أو مركز من املراكز التحكيمية الدائمة لتتوىل تنظيم عملية التحكيم وفقاً للقواعد أو اللوائح
اخلاصة هبذه اهليئة أو املركز  .13إذا فالتحكيم قضاء خاص يكرس سلطان إدارة األرطراف ويقوم على جمموعة من احلرايت ،تبدأ من حرية نزع
اختصاص احملاكم إىل حرية اختيار كل رطرف للمحكم .14
ولغرض الوقوف على تعريف التحكيم األكرر شيوعاً وقبوالً من قبل الدول كافة فأننا سنتناول من ضمن التعريف االصطالحي له

التعريف القانوين للتحكيم ،وتعريف القضائي للتحكيم ،ومن مث تعريف التحكيم فقهياً.
 -1التعريف القانوين للتحكيم:

إن غالبية التشريعات مل تضع تعريفاً للتحكيم ،أخذه ابل أري القائل إن وضع التعاريف من مهمة القضاء والشرائع وليس املشرع،
ألهنا مسألة علمية مكاهنا الفقه القانوين ،كما ان التعريفات مهماُ بذل يف صياغتها من دقه وعناية ال تستعصي من النقد ،بينما جند أن
هنالك من التشريعات اليت أشارت إىل معناه بشكل صريح ،ومنها :ما جاء يف املادة ( )251من قانون املرافعات العراقي إذ نصت على أنه:

" جيوز االتفاق على التحكيم يف نزاع معني ،كما جيوز االتفاق على التحكيم يف مجيع املنازعات اليت تنشأ عن تنفيذ العقد .15
أما يف القانون املصري فقد نصت املادة ( )1 /12من قانون التحكيم املصري على أنه : " 1-اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفني
على اإللتجاء إىل التحكيم لتسوية كل أو بعض املنازعات اليت نشأت أو ميكن أن تنشأ بينهما مبناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو
غري عقدية" 16.ويالحظ ان هذه املادة مل تتعرض لتعريف التحكيم وبيان ماهيته وعناصره الذاتية ،وامنا تعرضت لتعريف اتفاق التحكيم وبيان
نظامه القانوين كآلية لنظام التحكيم.

وكذلك مل يعرف النظام التحكيم السعودي  17التحكيم ،وامنا عرف اتفاق التحكيم ،إذ نصت املادة ( )1منه على " جيوز االتفاق
على التحكيم يف ن ازع معني قائم ،كما جيوز االتفاق مسبقاً على التحكيم يف أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معني"  .18هكذا حال
املشرع األردين مل يعِط تعريفاً واضحا للتحكيم يف قانون التحكيم األردين رقم  31لسنة .2001

 -2التعريق القضائي للتحكيم:
يعترب القضاء من أهم اولوايت قيام الدول ،وضمان حتقيق العدالة واملساواة بني أفرادها ،حيث ميرل سلطة الدولة ،واليت جيب عليها
أن تضمن استقالله ونفاذ أحكام ه ،كما يعترب من أهم مظاهر سيادهتا ،وعليه فأن القضاء يعترب هو الطريق الطبيعي لفض املنازعات بني
األفراد ،ووسيلة الدولة إلقرار العدالة ومحاية حقوق األفراد يف اجملتمع.
أما عن التعريف القضائي للتحكيم ،فقد تناولته بعض احملاكم يف أحكامها ،ومنها حمكمة النقض املصرية ابن التحكيم " :رطريق
استرنائي لفض اخلصومات ،قوامه اخلروج عن رطريق التقاضي العادية وما تكفله من ضماانت ومن مث فهو مقصور حتماً على ما تنصرف

إدارة احملتكمني إىل عرضه على هيئة التحكيم " .19
وقد عرفت حمكمة التمييز األردنية التحكيم ابنه " :احتكام أرطراف اخلصومة إىل شخص أو أكرر لفض النزاع الناشب بينهم " ،كما
ورد يف حكم أخر هلا إن التحكيم " :هو رطريق إسترنائي لفض اخلصومات قوامه اخلروج عن رطرق التقاضي ،ويقتصر على ما إنصرفت إليه
إدارة رطريف التحكيم.20 " ....
أما مركز الويبو  21للتحكيم ،فقد عرف التحكيم ابنه " :إجراء يرفع على أساسه نزاع ابتفاق الطرفني ،إىل حمكم وأحد أو أكرر
إلصدار حكم يف النزاع يكون ملزما للطرفني" .22
كما عرفته اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أبنه ((االتفاق على عرض النزاع أمام حمكم أو أكرر ليفصل فيه بدالً من
احملكمة املختصة به ،وذلك حبكم ملزم للخصوم)) .23
أما ابلنسبة للمشرع العراقي فأنه مل يضع تعريفاً واضحاً للتحكيم ،ومل يشرع قانوانً خاصاً للتحكيم ،بل تطرق يف مناسبات حمدودة له
من خالل مواضيع ختص التنازع الدويل من حيث االختصاص القضائي والتشريعي ،فظهر ذلك يف املواد ( )33-15من القانون املدين
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 )276واليت أشران إليها فيما سبق .24

دون الرجوع إىل القضاء  .25وقد تنوعت تعاريف التحكيم يف الفقه ،فمنهم من عرف التحكيم ابنه " :االتفاق اخلطي املتضمن إحالة

اخلالفات القائمة أو املقبلة على التحكيم سواء أكان اسم احملكم أو احملكمني مذكورا يف االتفاق أم مل يكن"  .26 .ومنهم من عرفه ابنه" :
اتفاق أرطراف النزاع على إخضاع نزاعهم حلكم أفراد يتم اختيارهم من قبلهم  " 27.وكذلك من عرفه ابنه " :تقنية هتدف إىل إعطاء حل يف
املسألة اليت تنطوي على عالقة بني شخصني أو أكرر ،واحملكم أو احملكمني يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص ،دون أن يعهد هبذه املهمة

من قبل الدولة  " 28.وهنالك من عرف التحكيم أبنه " :إنشاء عدالة خاصة يتم خالهلا سحب املنازعات من يد القضاء العادي لكي حتل
29

عن رطريق حمكمني خمولني هبذا الغرض" .
ويعتربه الدكتور مصطفى حممد اجلمال والدكتور عكاشة عبد العال انه ((اداة من ادوات حتقيق العدالة الصاعدة يف النظم القانونية
املعاصرة)) وعرفه أبنه جممل االعمال أو العمليات اليت تستهدف الفصل يف نزاع من املنازعات القانونية يف القانون اخلاص مبقتضى اتفاق بني
املعنيني به عن رطريق قضاة خاصني خمتارين من قبلهم ال معينني من قبل القانون 30.وإذا أمعنا النظر يف جمموع التعاريف اليت بيناها فأننا
سنجدها مجيعاً تتفق على بعض االمور وهي على النحو اآليت:
 -1التحكيم هو عبارة عن اتفاق بني املتخاصمني ،مبحض إرادهتم ،دون تدخل أي رطرف خارجي ،ويكون مبرابة بند من بنود
العقد ال ميكن الرجوع عنه يف أي حال من األحوال ابالستناد إىل مبدأ العقد شريعة املتعاقدين.
 -2من يتم اختياره من قبل أرطراف النزاع يطلق عليه (حمكم) تكون له والية خاصة عليه ،وحكمه ميلك قوة احلكم القضائي السيما
انه ميلك صفة األجني عن أرطراف النزاع.
 -3ألرطراف النزاع احلق ابللجوء إىل جهات حتكيمية متخصصة كاملراكز التحكيمية الدولية املعتمدة دولياً ،دون اللجوء إىل حمكمني
خارجيني ،حىت وأن كانوا مكتسبني لصفة التحكيم دولياً مع إمكانية قيام القضاء تعيينهم يف حال عجز أرطراف النزاع عن اختيارهم بعد
موافقتهم على ذلك رطوعياً.

املطلب الثاين :الطبيعة القانونية للتحكيم:
اختلف الفقه القانوين يف حتديد الطبيعة القانونية للتحكيم ،فمنهم من أعطاها الصفة التعاقدية ،ومنهم من ذهب إىل إضفاء الصفة
القضائية ،وآخرون ذهبوا إىل إسباغ الصفة املختلطة ،والبعض إعطاءها الطبيعة املستقلة ،وانفرد آخرون إىل اعتبارها نظاماً قضائياً خاصاً.
ونظرا لوجود نظرايت خمتلفة قيلت بشأن الطبيعة القانونية للتحكيم ،فإننا سوف نتناوهلا تباعاً فيما خيدم الفكرة حمل البحث ،وذلك يف ضوء
ثالثة فروع ،وعلى النحو االيت:
الفرع األول :الطبيعة التعاقدية والقضائية:

31

أوالً :الطبيعة التعاقدية :ذهب أنصار الطبيعة التعاقدية للتحكيم إىل اعتبار التحكيم ذا رطبيعة تعاقدية أساسها إدارة األرطراف ،
فاحملكمون حسب وجه أنصار هذا الجتاه ليسوا بقضاة وليست هلم يف األصل والية احلكم ،وأحكامهم تنتفي فيها الطبيعة القضائية ،امنا هم
أفراد يعهد إليه م تنفيذ هذا العقد ويستمدون سلطتهم منه ،ويستمد حكم التحكيم حجيته من اتفاق التحكيم الذي يلتزم فيه الطرفان
ابخلضوع هلذا احلكم .32
ويرى أنصار هذه النظرية أبعد مما تقدم ،إذ أن رغبة أرطراف النزاع يف وجود حمكم للفصل يف النزاع ،ومن مث االلتزام بقراره هو
األساس يف حتديد رطبيعة التحكيم ،أضافة إىل حتديد واليته والوقت الذي يتوجب عليه خالله االنتهاء من مهمته ،وكذلك حتديدهم
لإلجراءات التحكيمية املتبعة أمام احملكم ،كما أن التحكيم كأي عقد رضائي يتم ابإلجياب والقبول ،وأنه ملزم للجانبني .33
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 -3التعريف الفقهي:
لقد ظهرت تعريفات عدة للتحكيم يف جمال الفقه سواء كان على املستوى الفرنسي أو العريب ،واليت تتلخص حول معىن ومضمون
وأحد ،وهو حسم النزاع بني الطرفني ان وجد ،واهنائه بواسطة شخص أو عدة أشخاص يتم اختيارهم من قبل أرطراف النزاع وحبرية مطلقة،
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وعليه فإن االتفاق على التحكيم هو جوهر التحكيم ،وهو قوامه وأساس تواجده ،سواء أكان هذا االتفاق بند من بنود العقد ،أم
كان يف اتفاق الحق (مشاررطة لتحكيم) .وقد سلك القضاء املصري يف بعض أحكامه احلديرة هذا املسلك ،مؤيداً الطبيعة االتفاقية ألحكام

التحكيم ،إذ قررت حمكمة النقض املصرية يف بعض أحكامها " أن التحكيم هو رطريق استرنائي سنه املشرع لفض اخلصومات ،قوامه اخلروج
عن التقاضي العادي ،وما تكفله من ضماانت ،ومن مث فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إدارة احملتكمني من عرض النزاع على هيئة

التحكيم" .34
ويعيب على هذه النظرية أهنا تبالغ يف إعطاء الدور األساسي إلدارة األرطراف ،فاألرطراف يف التحكيم ال يطلبون من احملكم الكشف
عن إ اردهتم هم ،وامنا يطلبون منه الكشف عن إدارة القانون يف احلالة املعينة  ،35كما اهنا ال تتفق مع قاعدة استقالل اتفاق التحكيم عن

العقد املوضوعي ،ألن التحكيم اتفاق إجرائي وليس عقداً ،مما أدى إىل هجر هذه النظرية وظهور نظرية الطبيعة القضائية للتحكيم .36

اثنيا :الطبيعة القضائية :يذهب أنصار هذه النظرية إىل أن التحكيم رطريق قضائي لفض املنازعات ،ووظيفة احملكم وظيفة قضائية،

والقرارات اليت يصدرها هي أحكام قضائية  ،37هذا من جانب ،ومن جانب أخر فان التحكيم يتشابه مع القضاء يف أن مهمة كل منهما
الفصل يف النزاعات اليت تعرض عليهما ،ووجود بعض الفوارق البسيطة بينهما ال حيول دون االعرتاف له ابلصفة القضائية ،إذ أن التحكيم

ينتهي حبكم ملزم للخصوم بعد مروره مبختلف اإلجراءات واملراحل اليت مير فيها القضاء .38

ابإلضافة إىل ما تقدم ،فإن العمل القضائي يستلزم توافر ثالثة عناصر هي :االدعاء ،واملنازعة ،والعضو الذي ميلك صالحية حسم
الن زاع املرار ،وهذه العناصر جندها متوافرة يف التحكيم مجيعها ،وعليه فان التحكيم قضاء ،واحملكمون قضاة حقيقيون ميارسون مهام قضائية،
وهلم الوالية القضائية يف النزاع املرار أمامهم ،انهيك عن التزامهم أمام اخلصوم ابلفصل يف الن ازع حبكم حاسم ،ويكون هذا احلكم ملزماً هلم،
وفرض هذا احلكم على اجلهات ذات العالقة شأنه شأن األحكام الصادرة من القاضي العادي .39

وقد وجهت سهام النقد هلذه النظرية كوهنا ال تتماشى مع رطبيعة التحكيم ،الن احملكم ال يتمتع مبا يتمتع به القاضي من حصانة
ودوام واستقرار ،وكذلك فأنه ال يتمتع بسلطة األمر واإللزام اليت يتمتع هبا القاضي ،وكذلك أن حجبة حكم التحكيم خيتلف عن حجية
احلكم القضائي ،إذ يكون احلكم الصادر من القاضي صاحلاً للتنفيذ دون تعديل أو إلغاء بسبب ما يلحق به من عيوب إال ابلطرق املقررة

للطعن ،أما يف ظل نظام التحكيم فإن حكم التحكيم الصادر عن اهليئة التحكيمية جيوز أن يرفع عليه دعوى أصلية ابتداء للحكم بطلب
بطالنه ،كما أن مصدر احلجية للحكم هو إدارة األرطراف احملتكمة ،كما أن األنظمة القانونية ال تعرتف حلكم التحكيم بقوته اإللزامية ،إال
بعد صدور أمر من القاضي الورطين بتنفيذه .40

الفرع الثاين :الطبيعة املزدوجة واملستقلة للتحكيم:
أوال :الطبيعة املزدوجة للتحكيم:
يرى أنصار هذه النظرية عدم متتع التحكيم بطبيعة وأحد ة سواء كانت تعاقدية أم قضائية ،فالتحكيم يتمتع بطبيعة خمتلطة ،وهناك
من اصطلح عليها كذلك ابلطبيعة اهلجينة ،إذ أن حتديد الطبيعة القانونية للتحكيم يتم من خالل تعاقب عليه صفتان ،األوىل وهي التعاقدية،
إذ تبدو واضحة يف اختيار اخلصوم للتحكيم كوسيلة لفض منازعاهتم وعزوفهم عن قضاء الدولة ،ابإلضافة إىل اختيارهم للقانون واجب
التطبيق على النزاع ،والرانية الصفة القضائية ،واملتمرلة ابحلكم التحكيمي الذي ينتهي به النزاع ويلتزم به أرطراف االتفاق ،وله قوة تنفيذية،
41
وهذه القوة ختتلف عن القوة امللزمة للعقد.
ويذهب أنصار هذا االجتاه إىل أن عمل احملكم هو ذو رطبيعة مزدوجة أو ذو نظام قضائي خاص له أساس اتفاقي ،ومبعىن أدق أن
نظاما خمتلطاً يبداً ابتفاق مث يصري
احملكم هو قاض خاص وميلك سلطة قضائية أساسها أتفاق التحكيم ،وعليه جند يف هذه النظرية أن هناك ً
إجراء مث ينتهي بقضاء وهو احلكم التحكيمي ،إذ أن عمل احملكم ليس أتفاقاً حمضاً وال قضاٍء ،بل ان عمل احملكم هو حسم النزاع مير بعده
42
خاص.
مراحل يلبس كل منها لباساً ً
وابلرغم من اتفاق أنصار هذا االجتاه على الطبيعة املزدوجة للتحكيم ،اال اهنم اختلفوا فيما بينهم حول الوقت الذي يتحول فيه
التحكيم من الطبيعة التعاقدية إىل الطبيعة القضائية ،فمنهم من يرى بصدور أمر تنفيذ قرار التحكيم من احملكمة املختصة يتحول التحكيم
من رطبيعته العقدية إىل الطبيعة القضائية ،والفريق الراين يرى ان الوقت الذي يبدأ فيه احملكم ابلقيام مبهمته يف الفصل يف النزاع ،أو يف الوقت
43
الذي يصدر فيه احملكم القرار التحكيمي املنهي للنزاع ،يتحول التحكيم إىل الطبيعة القضائية.
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ألنه ميكن األخذ بكل من هاتني النظريتني على حدة ،وعليه ينبغي عدم األخذ هبما معاً ،وهذا من ابب أوىل  ،44كذلك أن التحكيم ال

احلكم الفاصل للنزاع 45 ،واجلدير ابلذكر أن هذه النظرية خلطت ما بني حجيةُ حكم احملكم والقوة التنفيذية له ،فحجيةُ حكم احملكم تربت
له مبجرد صدور القرار التحكيمي من قبله ،أما خبصوص القوة التنفيذية فال حيوزها مامل يصدر أم اًر ابلتنفيذ من قضاء الدولة العادي.

46

اثنياً :الطبيعة املستقلة للتحكيم:
يذهب أنصار هذه النظرية إىل أن التحكيم هو نظام قائم حبد ذاته ،فهو وسيلة قانونية وأداء متميز لفض املنازعات ،وأصحاب هذه
النظرية يرفضون النظرية العقدية يف التحكيم على أساس أن العقد ليس جوهر التحكيم ،كما أن احملكمني ال يعينون دائماً ابتفاق األرطراف،

إمنا قد يتم تعينهم بواسطة احملكمة املختصة أو مراكز التحكيم الدائمة اليت يلجأ إليها األرطراف املتنازعة ،هذا من جانب ،ومن جانب أخر
يرفضون اعتبار التحكيم نظاماً مزدوجاً حتكمه القواعد املنظمة للعقود والقواعد املنظمة للقضاء يف وقت وأحد ،ألنه يصعب دمج نظامني

خمتلفني يف نظام وأحد.

47

ووفقاً لرؤية أنصار هذا االجتاه ،أن التحكيم شيء والقضاء شيء آخر ،الن التحكيم سابق يف نشأته عن القضاء مما ينفي خضوعه
لقواعده ،وهذا املنطق التارخيي حيتم إعتبار قواعد قانون املرافعات قواعد خاصة بشأن قضاء احملاكم داخل الدولة ،وبذلك فهي ال حتكم نظام
التحكيم ،وعليه يعين وجود نظامني مستقلني عن األخر ،ال خيتلطان معاً ،ومها يسريان بصفة متوازية ،أي يوجد قضاءان يسريان جنباً إىل
جنب وهو قضاء الدولة وقضاء التحكيم.

48

مل تسلم هذه النظرية من االنتقاد كسابقاهتا من النظرايت ،إذ ربط أنصار هذه النظرية ربطاً خارطئاً بني القضاء وتطبيق القانون من

جهة ،وبني التحكيم وتطبيق األعراف أو قواعد العدالة واالنصاف من جهة أخرى ،فالقاضي يفصل يف الن ازع استناداً إىل القواعد القانونية
أو السائد من األعراف أو قواعد العدالة يف حال عدم وجود القاعدة القانونية اليت حتكم هذا النزاع ،وهو نفس الدور الذي يقوم به احملكم
عندما يكون مكلفاً من قبل األرطراف يف الفصل يف النزاع وفقاً لقواعد العدالة دون تقيد بقواعد القانون  ،49وكذلك أستند مؤيدو هذه
النظرية على التنظيم القانوين لنظام القضاء ،والذي خيتلف عن التنظيم القانوين لنظام التحكيم ،وهي تعترب أسانيد شكلية وليست أسانيد
موضوعية تتمرل ابملهمة اليت يقوم هبا كل من القاضي واحملكم ،فالقضاء منظم تنظيماً قانونياً عاماً حيكم مجيع املنازعات ،خبالف التحكيم
الذي ينظم تنظيماً خاصاً من قبل األرطراف املتنازعة أو من قبل احملكم املكلف يف النزاع ،وهذا ال يعين اختالفهما يف الطبيعة ،بل هذا يعين
أن القضاء قضاء عام والتحكيم قضاء خاص.

50

الفرع الثالث :التحكيم قضاء خاص:
يرى أنصار هذه النظرية أن التحكيم قضاء ،لكن قضاء من نوع خاص ،وابلتايل ال ميكن دمج نظام قدمي (التحكيم) بنظام حديث
( القضاء) خيتلف عنه ،وعليه فالتحكيم قضاء والقضاء احلايل قضاء ،اال اهنما خيتلفان يف أسلوب تصديهما للعدالة وفض النزاعات املطروحة
أمامهما ،واذا ما كان العنصر االرادي هو العنصر الغالب يف بداية املسرية التحكيمية ،اال انه سرعان ما يتغلب عليه العنصر القضائي مبجرد
بدأ مهمة احملكم .51
وكذلك أرطلق عليه البعض اسم القضاء االتفاقي ،كون أرطراف النزاع هم الذين خيتارون قاضيهم ،مبا له وحده السلطة يف فصل

النزاع ،ويكون حكمة مبرابة احلكم القضائي امللزم للخصوم ،شرط عدم خمالفته اتفاق التحكيم والقواعد القانونية املفرتض ان يلتزم هبا .52

لذا فهو قضاٌء الن احملكم يهدف إىل حتقيق العدالة كالقاضي ،وكذلك هو خاص ألنه يتيح لألرطراف املتنازعة حرية اختيار حل
منازعاهتم ابلطرق الودية بعيداً عن القضاء .53
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يتسم ابلطبيعة العقدية والقضائية ،ألن العقد ليس عنصرا جوهرايً فيه ،والدليل على ذلك وجود التحكيم االجباري الذي ال يتم اللجوء إليه
بناء على اتفاق ،وأيضاً أن احملكم ال ينتمي إىل السلطة القضائية يف الدولة اليت تتوىل الفصل يف املنازعات بواسطة قضاة ميرلوهنا عند إصدار

Issue: 3

ومل تسلم هذه النظرية من النقد إذ أن الطبيعة املختلطة للتحكيم من (عقد وقضاء) هي منتقدة حبد ذاهتا وال تقوم على أساس متني،

Suheir HACHIM & Salah Mahdi AL HASHEMI

وقد لقيت هذه النظرية بعض االنتقادات كسابقاهتا ،هو عدم التسليم بوجود قضاء عام وقضاء خاص ،أو قضاء عريف وقضاء رمسي،
أو قضاء اجباري وقضاء اتفاقي ،فالقضاء من الناحية الوظيفية ،هو القضاء املناط به الفصل يف املنازعات املعروضة عليه ،دومنا حتديد لطبيعة
هذا القضاء ،إذ يتميز بطبيعته الرابتة اليت ال تتغري.
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املنازعات ،وقد يكون هذا االتفاق على التحكيم مسبقاً بني األرطراف ،أي قبل نشوء النزاع ،من خالل تضمينه يف بنود العقد االصلي الذي
مت بني الطرفني ،أو قد يرد كبند مستقل ينص إىل اللجوء إىل التحكيم يف حالة نشوب نزاع بني األرطراف قبل إحالة املوضوع للمحاكم

القضائية .55

وعليه فلكي يكون التحكيم واضحاً فال بد ان نبني مفهوم اتفاق التحكيم يف العقود الدولية ومن مث نوضح صياغة اتفاق التحكيم

ومدى استقاللية شرط التحكيم وااثره يف العقد الدويل ،فضال عن إجراءات التحكيم.
املطلب األول :مفهوم وصياغة اتفاق التحكيم يف العقد الدويل:
الفرع األول :مفهوم اتفاق التحكيم يف العقد الدويل:

عرف قانون االونسرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل اتفاق التحكيم أبنه ((اتفاق بني الطرفني على ان حييال إىل التحكيم
مجيع أو بعض النزاعات اليت تنشأ أوقد تنشأ بشأن عالقة قانونية حمددة سواء كانت تعاقدية ،ام غري تعاقدية ،وجيوز ان يكون اتفاق التحكيم
يف شكل بند وارد يف عقد أو يف شكل اتفاق منفصل))  .56لقد أقرت معظم التشريعات العربية واألجنبية بشرط التحكيم ،وإعرتفت
بصحته ،وهلا مواقف إجيابية منه ،فلقد اجاز املشرع السعودي شرط التحكيم السابق للنزاع كطريقة من الطرق اليت يتم فيها االتفاق على
التحكيم وإعرتف مبشروعيته وقوته االلزامية .57

وكذلك اجاز املشرع الكوييت شرط التحكيم وذلك يف املادة ( )1/173من قانون املرافعات املدنية والتجارية ،واليت نصت أبنه

((  ...كما انه جيوز االتفاق على التحكيم يف مجيع املنازعات اليت قد تنشأ عن تنفيذ عقد معني)) ) ،58وهي تعترب اشارة ابالعرتاف بصحة
شرط التحكيم كوسيلة لفض املنازعات .وبنفس االجتاه سار املشرع اللبناين إبجازته لشرط التحكيم من خالل املادة رقم ( )762من قانون
اصول احملاكمات اللبناين .59

اما يف فرنسا فأن شرط التحكيم قد مر فيه تطور رطويل االمد قبل ان يتم االعرتاف به ابعتباره اتفاقا على التحكيم مبعىن الكلمة،
فقد كان نص املادة ( )1003من قانون املرافعات املدنية الفرنسي السابق تقضي جبواز التحكيم مبشاررطة التحكيم للفصل يف أي نزاع قد
ينشأ بني أرطراف االتفاق على التحكيم ،ومل تذكر شرط التحكيم جوازاً أو بطالانً األمر الذي أاثر جدالً يف اوساط فقهاء القانون الوضعي

وأحكام القضاء الفرنسي حول صحة هذا الشرط .60

ويف هناية األمر اعرتف املشرع الفرنسي بصحة شرط التحكيم والعمل مبوجبه يف كافة املنازعات اليت جيوز فيها التحكيم ،ولكنه
اشرتط لذلك ان يكون هذا االتفاق مكتوابً سواء يف العقد األصلي أو يف العقد امللحق ،وإال كان ابرطالً ،كما استوجب ان يكون تعيني
احملكمني أو احملكم أو حتديد رطريقة االختيار استنادا للمادة ( )1443من القانون املذكور أعاله.
وأتسيساً على ما تقدم يتضح لنا أن اتفاق التحكيم يقصد به االتفاق الذي يلتزم مبوجبه الطرفان إبحالة نزاعهما الناشئ عن العقد
األصلي إىل التحكيم بدالً من القضاء حسب أحكام وشروط ذلك االتفاق .وعليه ميكن أن يرد اتفاق التحكيم كشرط ضمن نصوص العقد
الدويل املنعقد بني الطرفني يسمى شرط التحكيم ،أو قد يكون ملحقاً مستقالً ينظم بعد ذلك يسمى مشاررطة التحكيم ،وسنبحث

ابلصورتني املذكورتني التفاق التحكيم كما أييت:
أوال :شرط التحكيم:

هو ذلك الشرط الذي يرد ضمن بنود االتفاق االصلي يف العقد املوقع بني الطرفني ،أو يف ملحق مستقل للعقد ،واليت تنظم عالقة
قانونية معينة ،حيكم العالقة بني األرطراف ،ومبقتضاه يتفق أرطراف العالقة االصلية قبل نشوب النزاع على حسمه بواسطة التحكيم وذلك
إبحالة موضوع النزاع إىل هيئة حتكيمية خمتصة أو حمكم خمتص .ويطلق أكرر الفقهاء على هذا االتفاق بشرط (التحكيم) واليت بيناها مسبقاً،
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بينا ان التحكيم يكون ابتفاق األرطراف املتنازعة فيما بينهم ابللجوء إليه كطريق أفضل حلسم موضوع النزاع احلاصل بينهم ،حيث
يعترب هذا االتفاق أساساً لعملية اللجوء لنظام التحكيم ،كما انه يكون املصدر األساسي إلختصاص اهليئات التحكيمية اليت تفصل يف تلك

Issue: 3

املبحث الثاين :التنظيم القانوين إلتفاق التحكيم:

Suheir HACHIM & Salah Mahdi AL HASHEMI

حيث يتم اللجوء إىل التحكيم يف حالة نشوب النزاع اايً كان نوعه ويف أي وقت اثناء تنفيذ العقد املوقع بني الطرفني ونرى أبن أفضل مايتم

أن يطلق على هذا االتفاق هو تسمية (إتفاق التحكيم) النه يف األساس قد ولد من خالل اتفاق أرطراف العقد عليه

.61

اثنيا :مشا اطة التحكيم:
وهي الصورة الرانية التفاق التحكيم والذي يعين بتنظيم امللحق للعقد االصلي املربم بني الطرفني ويكون مستقالً عن العقد االصلي،

يتضمن اللجوء إىل التحكيم يف حالة حدوث نزاع قائم ،أي ان اللجوء إىل التحكيم يكون بعد نشوب النزاع ،ليس كما كان يف احلالة األوىل
ويطلق عليه يف القانون اللبناين (العقد التحكيمي)

62 .

ونرى أبن يف حاليت اتفاق التحكيم سواء شرط التحكيم أو املشاررطة يكون برتاضي رطريف العقد ،والذي يعترب من العقود الرضائية يف
الشريعة والقانون ،كما انه عقد اختياري حمله املعقود عليه املنازعة واخلصومة وهدفه حل النزاع وحتقيق اكرب قدر ممكن من العدالة ،وهذا يعترب
اهلدف العام هلذا االتفاق.
وربطاً مبا تقدم فأن معظم املعاهدات الدولية اخلاصة ،املتعلقة بشرط التحكيم قد اقرته يف نصوصها ،فقد أجازت املادة األوىل من

بروتكول جنيف لعام ( )1923صحة شرط التحكيم ،وكذلك اتفاقية نيويورك لعام ( )1958بشأن االعرتاف بتنفيذ أحكام احملكمني،
حيث اعرتفت بصحة شرط التحكيم يف املادة ( ،)1/2وكذلك ابلنسبة لقواعد التحكيم اليت وضعتها جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري
الدولية لعام ( )1976يف نص املادة األوىل من هذه القواعد

. 63

وعليه جند ان شرط التحكيم اضحى معرتفاً به وصحته يف املعامالت التجارية والسيما الدولية منها من قبل معظم التشريعات
الورطنية والدولية اخلاصة ابلتحكيم ،وخالصة القول فأن التحكيم هو( :اتفاق بني رطريف العقد الدويل يلتزمون إبخضاع نزاعاهتم الناشئة عن
هذا العقد إىل التحكيم سواء كانت واقعة فعالً أو حمتملة الوقوع سبقاً وبصوره املتعددة سواء كانت شرط التحكيم أو مشاررطة التحكيم ام

شرط التحكيم ابإلحالة).

اثلثا :شرط الثبات التشريعي:
العنصر الزمين يف العقود اإلدارية الدولية من العناصر املهمة يف تنفيذ االلتزامات الناشئة عنها ،كون مرل هكذا عقود تستغرق فيها
العالقات التعاقدية بني الدولة واملسترمر األجني فرتة رطويلة من الزمن تصل يف بعض أغلب األحيان إىل عشرات السنني ،وهنا تظهر الصعوبة
يف حتديد املراكز القانونية لطريف العقد خالل هذه الفرتة الطويلة على أساس إمكانية تعديل التشريعات اليت تنظم هذه العالقة ،ومن السهل
على املسترمر األجني معرفة مركزه القانوين وقت توقيع العقد اإلداري الدويل ،ويسهل عليه يف هذه احلالة حساب اجلدوى االقتصادي
لنشارطه االسترماري ،غري أن هذه احلساابت سوف تتأثر بتغري اإلرطار القانوين املنظم لعمل هذا املسترمر ،لذا حرص املسترمر األجني على
تضمني العقد اإلداري الدويل شرط الربات التشريعي ،مما يقيد قدرة الدولة على املساس ابلعقد وتاليف إصدار تشريعات هتدر حقوقه القانونية
املمنوحة له مبوجب العقد .64

ومن خالل ما أوردانه يتبادر إىل أذهننا هذا السؤال هل تستطيع الدولة إصدار تشريع أو الئحة بقصد احلفاظ على املصلحة العامة
وهبذا ختل من جانب وأحد وإبرادهتا املنفردة بشرط الربات التشريعي معللة بذلك أبن هلا احلق يف ممارسة سيادهتا ؟؟ ولإلجابة على هذا
السؤال سوف نبحث يف مفهوم شرط الربات التشريعي.
أبنه " ذلك الشرط الذي مينع الدولة من التغيري ملصلحتها من الوضع القانوين" 65
لقد عرف بعض الفقهاء شرط الربات التشريعي ّ
ويذهب فقه آخر على أنهّ "ذلك الشرط الذي تتعهد الدولة مبقتضاه بعدم تطبيق أي تشريع جديد أو الئحة جديدة على العقد الذي تربمه

مع الشركة األجنبية ".66

وذهب آخرون يف تعريف شرط الربات التشريعي أبنهّ " أداة قانونية تتم من خالهلا محاية املسترمر من خمارطر التشريع ،من انحية
تعديل العقد بسن تشريع جديد عرب جتميد دور الدولة يف التشريع والذي حيد من سلطتها التشريعية ولكن ال جيردها منه " .67
قسم الفقه شرط الربات التشريعي الوارد يف العقود اإلدارية الدولية إىل معيارين مها ،املعيار الشكلي واملعيار املوضوعي مستندين يف
ذلك إىل إدارة األرطراف على إخضاع العقد لقانون منذ حلظة التوقيع على العقد حىت انتهاء أجله وكما يلي:
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التشريعية اليت مصد ها النصوص القانونية للدولة املتعاقدة.
 الشروط اإلتفاقية (التعاقدية(:وهي تلك الشروط اليت ترد ضمن بنود العقد ذاته ،وتنص صراحة على القانون الواجب التطبيق عند املنازعات ،أبحكامه وقواعده

النافذة وقت إبرام العقد مع استبعاد أي تعديالت الحقةً تطرأ عليها .68
و من مرال تلك الشروط نذكر ما جاء أبحد العقود املربمة عام 1918م بني تونس وأحدى شركات البرتول األمريكية على القانون
واجب التطبيق على العقد " القانون التونسي الساري يف اتريخ توقيع العقد احلايل ،ويفصل احملكمون يف النزاع على أساس العدالة والقانون
التونسي واجب التطبيق يف اتريخ اإلتفاق احلايل"

69

 -الشروط التشريعية (شرط التجميد الزمين ذات الطابع التشريعي(:

فهي نصوص تشريعية وردت يف صلب قانون الدولة اليت ستدخل رطرفاً يف العقد اإلداري الدويل مع املسترمر األجني ،حيث متتنع
الدولة من إلغاء أو تعديل قوانينها الواجبة التطبيق على العقد  70وقد تبىن هذا النوع من التجميد الزمين ذات الطابع التشريعي العديد من
التشريعات ،ففي قانون االسترمار الكامريوين لعام  1960م حيث نصت املادة ( )18منه على أنهّ " عدم تعديل أو ألغاء القانون واجب
التطبيق على العقد ،لضمان االستقرار يف اجملاالت القانونية واالقتصادية واملالية كما يف جمال التحويل املايل وتسويق املنتجات " ،وكذلك
مسودة قانون استرمار النفط والغاز الع ارقي الذي قُدم جمللس النواب يف اذار  2077ومل يتم املصأدقة علية ،حيث جند يف الباب اخلامس
الفصل الراين يف املادة ( )52منه قد أشارت إىل " ال يعمل أبي نص يتعارض مع هذا القانون " ،وهبذا فأن السلطة التشريعية عند تقدمي
تشريع معني عليها أن تراعي النص املذكور ،السيما يف األحوال اليت تكون قد نشأت مراكز قانونية هلذا الطرف أو ذاك يف حالة املصأدقة

على مسودة من قبل السلطة التشريعية .71

ب  -شروط الثبات من حيث املضمون يف العقد اإلدا ي الدويل هي نوعان :شروط عامة وشروط خاصة:
 شروط عامة :وهي الشروط اليت هتدف إىل جتميد كل القواعد القانونية النافذة يف الدولة اليت هي رطرف يف العقد الدويل ،وعدم سراينكافة التشريعات اجلديدة على العقد .72
 شروط خاصة أو نسبية:وهي الشروط اليت متنع سراين بعض التشريعات النافذة أو املستقبلية يف الدولة اليت هي رطرف يف العقد الدويل ،واليت قد تزيد من

أعباء املسترمر األجني كالتشريعات الضريبية أو التشريعات اخلاصة ابجلمارك .73

 املعيا الوظيفي:ويقصد به هو االستناد إىل اهلدف من إدراج شرط الربات التشريعي ،وهو ثبات شروط العقد رطول مدته ،وعلى الدولة الطرف يف
العقد الدويل االلتزام بعدم سراين أي تعديل جديد سواء كان تشر ًيعا أو الئحياً ،ابألستناد إىل قبول الطرفني الربات القانوين للعقد اإلداري
الدويل وقت إبرامه ،فهو جزء ال يتجزأ من العقد وال جيوز للدولة تعديلها أبراداهتا املنفردة ،ونرى أن قانون االسترمار العراقي رقم ( )13لسنة
 2006واملعدل بقانون رقم ( )2لسنة  2010قد إشارة إىل الشرط حمل البحث ،إذ جند أن املادة ( )34نصت على أنهّ " ال يعمل أبي
نص يتعارض مع هذا القانون " ،لذا ال ميكن تشريع قانون معني اال مبراعاة مضمون املادة املذكور.74
الفرع الثاين :صياغة أتفاق التحكيم وأاث ه يف العقد الدويل:
من ضمن املسائل املهمة يف اتفاق التحكيم هو كيفية صياغة هذا االتفاق ،كون هذه العقود غالبا ختتص يف إدارة املرفق العام
والرروات الطبيعية للدولة ،ومبا ان األشخاص املعنوية العامة متارس سلطاهتا كنائبة عن اجلماعة ومفوضة يف ادارة الشأن العام ،فيتوجب عليها
التقيد واحلذر من الوقوع يف االخطاء عند ادراج اتفاق التحكيم.
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وأتسيساً على ما تقدم فأننا سنبحث أوالً يف كيفية صياغة اتفاق التحكيم يف العقد الدويل ،واثنيا يف مدى استقاللية شرط التحكيم

وااثره يف العقد اإلداري الدويل ،وكما يلي:

أوال :صياغة اتفاق التحكيم يف العقد الدويل:
إن صياغة البند التحكيمي يف العقد الدويل من أدق وأخطر املراحل يف حياة العقد ،إذ يتوجب على املستشار القانوين عند صياغة
البند التحكيمي ان يكون لديه املعلومات الالزمة والكافية إلعداد العقد الدويل وان يطلع على املستندات املتعلقة مبرحلة املفاوضات ورطريقة
اللجوء إىل التحكيم والقانون الواجب الذي يكون له أتثري على تنفيذ العقد .إن أساس املشكلة تكمن يف الفهم املستفيض لقواعد العقود
عموماً والعقود اإلدارية الدولية على وجه اخلصوص ،اضافة إىل مشكلة الصياغة يف اللغة االنكليزية ،وابألخص اللغة القانونية اليت حتتاج إىل

أتين ودراسة عميقة للمعاين االنكليزية التحكيمية والقانونية والقضائية  ،75األمر الذي حيتاج إىل االعرتاف يف ترمجة العقود الدولية
املتخصصة ،حيث جيب ان تكون عبارات الصياغة على قدر كاف من الوضوح والداللة على رغبة األرطراف يف اللجوء إىل التحكيم لتسوية

أي نزاع مستقبلي أو حال ،وجيب االبتعاد عن الصياغة الغامضة ،كالنص على إحالة النزاع إىل خبري ،أو ادراج شرط اختيار احملكمة املختصة
بنظر النزاع  .76وهنا البد من االشارة إىل ضرورة توافر كل االركان املطلوبة إلتفاق التحكيم لريتب ااثره القانونية من حيث الشروط الشكلية
املتمرلة بشرط الكتابة ،والشروط املوضوعية كالرضا والقبول واألهلية لكال الطرفني ،إضافة إىل وجود احملل املشروع والسبب الصحيح من قيام

العقد إضافة إىل عدم خمالفة النظام العام .77

وعلى هدي ما تقدم جند ان من اهم مهام املستشار القانوين هو مراعاة صياغة البند التحكيمي يف العقد اإلداري الدويل من خالل
االستخدام االمرل للعبارة واجلمل ،إذ اهنا تعكس اإلدارة احلقيقية ألرطراف العقد ،كما جيب ان يكون على دراية اتمة ابملعاين القانونية
والقواعد التحكيمية ،وعليه ان يتوقع املشاكل املستقبلية واحملتملة الوقوع والصعوابت اليت قد تنشأ عند تنفيذ العقد الدويل.
اثنيا :مدى استقاللية شرط التحكيم وااث ه يف العقد الدويل :يقصد مببدأ استقالل اتفاق التحكيم عن العقد الدويل األصلي هو ان

االتفاق ال يتأثر ابحتمال فسخ أو بطالن العقد الذي انصب عليه اتفاق التحكيم ،سواء كان بصورة شرط مدرج يف العقد اإلداري الدويل

أو كان مستقالً عن العقد األصل .78

ولغرض ترسيخ نظام التحكيم وتفادي األنظمة القانونية املطبقة على العقود اإلدارية الدولية ،حرص املسترمر األجني على أتكيد
اختصاص التحكيم يف حل املنازعات الناشئة عن العالقات القانونية املرتتبة على العقد ،فظهرت فكرة استقالل التحكيم عن العقد اإلداري

الدويل بعد التحوالت االقتصادية والسياسية يف دول العامل .79

وهنا قد يرار تساؤل حول ما إذا مت بطالن أو فسخ أو اهناء العقد اإلداري الدويل ،فهل يؤدي ذلك إىل انسحاب ذات االثر على
شرط التحكيم ابعتباره أحد بنود العقد؟ أم أن شرط التحكيم يتمتع ابستقالل اتم عن العقد اإلداري الدويل وال جيمعهما مصدر وأحد؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل اقتضى البحث يف موقف االتفاقيات الدولية والتشريعات الورطنية وأحكام التحكيم من مبدأ استقالل
اتفاق التحكيم وكما يلي:
 -1موقف االتفاقيات الدولية من مبدأ استقالل اتفاق التحكيم :أظهرت بعض االتفاقيات الدولية نصوصاً صرحية على مبدأ
استقالل اتفاق التحكيم عن العقد األصلي ،وهناك اتفاقيات مل تنص صراحة على هذا املبدأ ،وامنا ذهب جانب من الفقه إىل استنباط هذا
املبدأ من فحوى نصوصها ،حيث نصت املادة ( )1/16من القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته جلنة قانون التجارة الدولية يف األمم
املتحدة ) (uncitralلعام ( )1985على انه (( :جيوز هليئة التحكيم البت يف اختصاصها ،مبا يف ذلك البت يف اعرتاضات تتعلق بوجود
اتفاق التحكيم الذي يشكل جزءاً من عقد كما لو كان اتفاقاً مستقالً عن شروط العقد األخرى وأي قرار يصدر عن هيئة التحكيم ببطالن
العقد اليرتتب عليه حبكم القانون بطالن شرط التحكيم))  .80وهنا يتبني ان ماجاء يف املادة أعاله هو تعبري صريح على قبول مبدأ استقالل
التحكيم.
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اختصاصه وتقرير صحة اتفاق التحكيم أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءاً منه)) .فمبدأ استقاللية التحكيم هنا هي يف

االشارة إىل سلطة احملكم اليت هي أصال مستمدة من اتفاق التحكيم ابعتباره مستقالً عن العقد االصلي
وذهب جانب اخر من الفقه إىل القول أبن اتفاقية نيويورك اخلاصة بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية لعام ( )1958قد قننت مبدأ
استقاللية اتفاق التحكيم جتاه العقد االصلي ،مستندين يف ذلك إىل نص املادة ( )2من االتفاقية اليت تقضي ابلزام الدول االعضاء
ابالعرتاف ابتفاق التحكيم املكتوب ومنع حماكمها من نظر املنازعات اليت اتفق األرطراف بشأهنا على اللجوء إىل التحكيم ،كما ذهب
اخرون إىل القول أبن املادة (-1/5أ) من هذه االتفاقية واليت نصت على انه ((جيوز رفض االعرتاف حبكم التحكيم أو تنفيذه اذ استطاع
الطرف املتمسك ضده ابحلكم ان يقدم الدليل على ان اتفاق التحكيم مل يكن صحيحاً رطبقاً للقانون املختار من قبل األرطراف أو قانون
البلد الذي صدر فيها احلكم يف حالة عدم وجود أي بيان من قبل األرطراف يف هذا الصدد)) .وبذلك تقر هذه االتفاقية إبمكانية اخضاع
اتفاق التحكيم إىل قانون خمتلف عن ذلك الذي حيكم العقد االصلي ،وهبذا تكون االتفاقية قد قبلت ضمنا االعرتاف ابتفاق التحكيم بنظام
.82
قانوين مستقل ،وابلتايل القبول مببدأ استقالل اتفاق التحكيم عن العقد االصلي
 -2موقف التشريعات الواطنية من مبدأ استقالل التحكيم :لقد استقر التشريع الفرنسي على ان مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم

ميرل االن قاعدة مادية من قواعد القانون الفرنسي شأن التحكيم الدويل  ،83حيث ان اتفاق التحكيم الدويل يعد اتفاقاً مستقالً عن العقد
االصلي أاي كان احلال الذي يتبناه القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم ذاته  84وقد سار القضاء الفرنسي على هذا النهج حيث
ظهر ذلك يف أكرر من حكم تضمن استقاللية اتفاق التحكيم عن العقد األصلي  ،85وكان سببا للنص على هذا املبدأ يف املادة ()1446
من قانون املرافعات الفرنسي لعام  1982على انه ((اذا كان شرط التحكيم ابرطالً فأنه يعد غري مكتوب)) .ومفاد هذا النص انه على
بطالن شرط التحكيم بطالن العقد االصلي ،وكذلك اكدت حمكمة النقض الفرنسية على هذا املبدأ يف حكم صادر عن الغرفة املدنية فيها
بتاريخ  2006/7/11حيث قالت فيه ان صحة اتفاق التحكيم واستقالليته يف املسائل الدولية ال يتأثران ببطالن العقد األصلي ابسترناء
عدم وجود هذا العقد  .86أما يف التشريع املصري فقد نص قانون التحكيم رقم ( )27لعام ( )1994يف املادة ( )23منه على انه(( :يعد
شرط التحكيم اتفاقاً مستقالً عن شروط العقد األخرى ،وال يرتتب على بطالن العقد أو فسخه أو اهنائه أي اثر على شرط التحكيم الذي
يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحاً يف ذاته)) ،وهذا معناه ان شرط التحكيم يستقل عن العقد االصلي ،فإذا كان شرط التحكيم ابرطالً ال
يؤثر بطالنه على العقد االصلي والعكس صحيح ،والسبب الذي دفع املشرع املصري لألخذ مببدأ استقالل اتفاق التحكيم هو ما حيققه هذا
االستقالل من االقتصاد يف الزمن واإلجراءات ،فبدالً من ان يوقف احملكم نظر النزاع حىت يفصل القضاء يف صحة العقد ،فأنه يتوىل بنفسه

الفصل يف هذه املسألة وهو ما يعرف اصطالحاً االختصاص ابالختصاص .87

أما القضاء اللبناين فقد أكد على هذا املبدأ يف حكمه الصادر عن حمكمة استئناف بريوت (الغرفة الرالرة) يف 2008/5/20
على انه ((وحيث ان هذه احملكمة حسمت هذه املسألة يف اجتهادها املستمر معتربة ان البند التحكيمي مستقل متاما عن العقد االصلي
الذي حيويه ،وان هذا البند هو املدخل الوحيد الذي يتيح للمحكم وضع يده على النزاع ليبحث يف مسألة بطالن أو عدم بطالن العقد
فيقتضي رد ادعاءات رطالب االبطال هلذه اجلهة))  .88وهبذا أتيد االخذ مببدأ استقالل اتفاق التحكيم عن العقد االصلي من قبل القضاء
اللبناين.
أما املشرع العراقي فقد سكت عن مسألة استقالل اتفاق التحكيم عن العقد االصلي يف قانون املرافعات املدنية العراقي رقم ()83
لعام ( ،))1969حيث مل يتضمن يف ثنااي نصوصه ما يشري إىل هذا املبدأ.
املطلب الثاين :إجراءات التحكيم يف العقد الدويل:
احل ،ابتداء من مرحلة حتديد القانون واجب التطبيق على العقد اإلداري الدويل وحتريك
مير التحكيم يف العقود اإلدارية الدولية مبر َ

الدعوى التحكيمية وتفسري احلكم التحكيمي ،حيث تُ ّعد مسألة حتديد القانون الواجب التطبيق ذات أمهية يف العقود اإلدارية الدولية ،فهو
ليس تفضيل قانون على قانون آخر يقوم على أساس نظري دون أن يتم احتساب النتائج املرتتبة على هذا التفضيل ،بل سوف يرتب نتائجاً

يف غاية األمهية فيما خيص بتنفيذ العقد أو عدم تنفيذه ،وكذلك حق الطرف املتضرر يف فسخ العقد .89
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ونصت االتفاقية االوربية للتحكيم لعام ( )1961على مبدأ استقالل اتفاق التحكيم يف املادة ( )3/5منها أبنه(( :احملكم له تقرير
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ولتح ّقيق األهداف املرجوة من التحكيم ،وهي الفصل يف املنازعة بني األرطراف ابلسرعة املمكنة وحت ّقيق العدالة والسرية اتمة ،ظهر

جبانب التحكيم التقليدي ،التحكيم األلكرتوين لتح ّقيق السرعة املطلوبة والتحرر من الشكلية اليت تسبب يف الرتاخي يف اإلجراءات ،حيث
أعطى التحكيم األلكرتوين ألرطراف النزاع احلرية الكاملة يف حتديد الوقت الالزم النتهاء التحكيم ،ألهنم هم األدرى ابملدة الزمنية الالزمة
للخصومة املعروضة على اهليئة التحكيمية ،فيحددون يف ضوء ذلك مدة إلصدار احلكم التحكيمي .90

بعد صدور احلكم التحكيمي املستويف لكافة األركان الشكلية واملوضوعية ،ينتج أثره ابلنسبة لألرطراف املتنازعة وابلنسبة هليئة
التحكيم ،إذ ينبغي على أحد األرطراف تنفيذ ما جاء يف احلكم الصادر عن اهليئة التحكيمية اجتاه اآلخر ،91أما ابلنسبة هليئة التحكيم ،فال
متلك عندئذ سوى أن تكف يدها عن النظر يف النزاع ،وال حيق هلا الفصل فيه من جديد .92

ويستلزم البحث يف آلية التحكيم يف العقد الدويل ان نقسم هذا املطلب على فرعني ،األول نتناول مرحلة ما قبل صدور احلكم
التحكيمي ،ومن مث يف الفرع الراين سنتناول مرحلة ما بعد صدور احلكم التحكيمي.
الفرع األول :مرحلة ما قبل صدو احلكم التحكيمي:
تبدأ العملية التحكيمية يف العقد اإلداري الدويل عند تقدمي رطلب التحكيم من األرطراف املتنازعة أمام اهليئة التحكيمية اليت يتُم
اختيارها من قبلهم واليت ستنظر يف الن ازع القائم ،وال تتوقف العملية التحكيمية عند تقدمي الطلب واختيار اهليئة ،بل األهم من ذلك حتديد
القانون الواجب التطبيق ،إذُ ّيعد من اإلجراءات أو األمور املهمة على الصعيد الدويل ،وذلك الن التحكيم الداخلي يكون احملكم على علم
بشكل واضح يف تطبيق القانون الواجب ،وهو النقيض يف حالة التحكيم الدويل ،إذُ ّيعد حتديد القانون الواجب التطبيق من األمور األولية،
حيث يتم من خالله التعرف على ما هي القواعد اليت ستسري وفقها إجراءات الدعوى التحكيمية من انحية حضور اخلصوم أو غياهبم ،ومدة

إجناز التحكيم ،وغريها من األمور املهمة  .93وسنتناول هذا الفرع القانون الواجب التطبيق على العقد الدويل.

 القانون الواجب التطبيق على العقد الدويل:إّ ن مسألة حتديد القانون واجب التطبيق على العقد الدويل من األمور املهمة اليت نرريها يف هذه الدراسة ،كوهنا من املسائل اخلالفية
بني أرطراف العقد ،فهي تتأرجح بني الرجوع للقانون الورطين للدولة املتعاقدة ،أو قانون دولة أخرى  ،94أو الرجوع للقانون الدويل ،أو قانون
آخر غري القانون الدويل أو غري القانون الورطين خيتاره األرطراف ،ويعود السبب هلذا التأرجح يف اختيار القانون واجب التطبيق ،إىل عدم

تكافؤ األرطراف يف العقد اإلداري الدويل .95

أوالً :إتفاق األاطرا على القانون واجب التطبيق على العقد الدويل:
من خالل دراسة القوانني الوضعية واالتفاقات الدولية وأحكام التحكيم ،جند غالبيتها أهنا اتفقت على حق األرطراف املتعاقدة يف
اختيار القانون الذي حيكم العقد  ،96سواء أكان هذا االختيار بصورة صرحية ،أو كان بشكل ضمين وكانت هناك دالئل تشري إليه ،وان
فكرة االختيار الضمين للقانون الواجب التطبيق جيب عدم التوسع فيها ،الن الرجوع إىل فكرة اإلدارة الضمنية يؤدي إىل إدخال عناصر

شخصية حمضة من قبل اهليئة التحكيمية ،مما يستدعي استخدام أدلة وقرائن إضافية هبدف وضع العقد يف قانون معني .97
وسوف نتطرق لالتفاق الصريح واالتفاق الضمين ،وكما يلي :
 - 1االتفاق الصريح على القانون واجب التطبيق:

لألرطراف املتعاقدة احلّق يف اختيار القانون الذي حيكم العقد ،وهذا ما أكدت عليه الكرري من املعاهدات الدولية والقوانني الوضعية
وأحكام التحكيم  ،98وقد ذهب جانب من الفقه  ،99إىل أن حتديد القانون واجب التطبيق واختياره صراحةً مسألةً يف غاية األمهية ،كون
إدراجه يف العقد بشكل مباشر يعرب بوضوح عن نية املتعاقدين ،والتحديد بصورة دقيقة عن القانون احلاكم للعقد املربم  ،100وأن تضمني
العقد بنداً أو شررطاً حيدد فيه القانون احلاكم ،كأن األرطراف يربمون عقد أتمني حتورطاً للمستقبل ،وحي ّققون محاية هلم من أخطار حمتملة يف

حالة نشوب نزاع.
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اإلتفاقية االوربية لسنة 1961على هذا املبدأ ،حيث نصت املادة ( )7يف الفقرة األوىل منه على انه " أن الفرقاء أحرار يف حتديد القانون

لقواعد هذا القانون على النحو الذي يتفق عليه الطرفان" ،102 ...وأيضاً حرص اجملمع القانوين الدويل عند مناقشته للقانون واجب التطبيق
على العقد املربم بني الدولة واألشخاص األجنبية يف دورته املنعقدة مبدينة أثينا لسنة  ،1979على األرطراف أن خيتاروا وبشكل واضح
القانون الواجب التطبيق على العقد ،حيث نصت املادة ( )1 /4منه على أنه " من املأمول فيه أن يعني األرطراف صراحةً القانون الواجب

التطبيق على عقودهم " 103وكذلك نص قانون األونستريال للتحكيم التجاري الدو يل لسنة  1985يف املادة ) (28يف الفقرة األوىل منه
على انه " تفصل هيئة التحكيم يف الن ازع رطبقاً للقواعد القانونية املختارة من قبل األرطراف بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع"...
.104

ويف ضوء ماُ ذكر آنفاً ،يتضح لنا ان اإلتفاقيات الدولية قد أخذت مببدأ اٌستقالل اإلدارة ألرطراف العقد الدويل يف حتديد القانون
واجب التطبيق على العقد املربم بينهم ،وهذا ما نصت عليه ٍ
بشكل صريح يف نصوصها.
وحق األرطراف يف اختيار القانون
أّما يف القوانني والتشريعات الداخلية املتعلقة ابلتحكيم ،فقد أكدت على مبدأ استقالل اإلدارة ّ
الواجب التطبيق الذي حيكم العقد ،فقد نصت املادة ( ) 1496من القانون الفرنسي للتحكيم الدويل على انه " يفصل احملكم يف الن ازع
وفقاً للقواعد القانونية املختار ة من قبل األرطراف ،105 "....وكذلك قانون التحكيم املصري رقم ( )27لسنة 1994م ،حيث نصت املادة

( )1/39منه على انه " تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد اليت يتفق عليه الطرفان.106 "...
 -2اإلتفاق الضمين على القانون واجب التطبيق:

األصل يف اٌختيار القانون الواجب التطبيق على العقد هو إدارة املتعاقدين الصرحية ،واليت تكون بشكل عبارات واضحه وال يشوهبا
الغموض ،غري أن الصعوبة تظهر يف عدم وجود هلذا االختيار الصريح للقانون واجب التطبيق على العقد ،فقد يغفل األرطراف أحياانً عن
حتديد القانون واجب التطبيق خوفاً من أن يكون سبباً يف إفشال عملية إبرام العقد ،وقد يكون هناك تعمد من قبل األرطراف يف حتديد
القانون واجب التطبيق ،فيأجلون حتديد القانون الذي حيكم العقد إىل وقت نشوب النزاع ،وخصوصاً إذا سبق وان كان هناك تعامل مسبق
بني أرطراف العقد دومنا نشوب أي نزاع بينهم ،لذا أييت دور احملكم يف البحث عن اإلدارة الضمنية ألرطراف العقد واليت يستخلصها من
الظروف واملالبسات احمليطة ابلعقد  ،107مستنداً إىل عدة قرائن ميكن استنبارطها لتحديد إدارة األرطراف املتعاقدة ،ومن هذه القرائن مرال
كقانون إبرام العقد اإلداري الدويل ،أو مكان تنفيذه ،أو قانون الدولة اليت حرر العقد اإلداري الدويل بلغتها ،أو قانون الدولة اليت جيري فيها
التحكيم ...اخل  .108لقد أاثرت مسألة األخذ ابإلدارة الضمنية الكرري من اإلشكاليات ،خبالف اإلدارة الصرحية ،فنقسم الفقه يف مسألة
االختيار الضمين إىل اجتاهني.
أ-اإلجتاه الرافض :يرى أنصار هذا اإلجتاه من الفقه ،أن املقصود إبتفاق األرطراف على القواعد املوضوعية الواجبة التطبيق على
العقد الدويل هو اإلتفاق الصريح ،فال ميكن البحث عن القانون واجب التطبيق حتت فكرة اإلدارة الضمنية مع توافر بعض القرائن العرضية
أو املؤشرات الضمنية ،فاألمر ليس إسناد قانون ما ،وامنا هو تطبيق قواعده املوضوعية ،وبناً ء على هذا اإلجتاه ،ليس للمحكم تطبيق قانون
اإلدارة على العقد اإلداري الدويل ،إال يف حالة االختيار الصريح للقانون الواجب التطبيق من قبل األرطراف املتعاقدة ،فأن مل يتم حتديد
القانون الواجب التطبيق كان على احملكم أن يتصدى مباشرة لرتكيز الرابطة العقدية واسنادها للقانون األوثق صل ًة هبا ،وبدون لبحث يف
اإلدارة الضمنية ألرطراف العقد .109

ب -اإلجتاه املؤيد :يرى أنصار هذا اإلجتاه من الفقه ،يف حالة مل يعرب األرطراف املتعاقدة صراحةً عن إ اردهتم يف حتديد القانون
احلاكم لعقدهم ،فأن َّ
جيرب عن استقصاء اإلدارة الضمنية لألرطراف املتعاقدة من خالل بعض املؤشرات والقرائن اليت يطمئن هلا ،ألهنا
احملكم ُ

تكشف عن إدارة األرطراف املتعاقدة احل ّقيقية  .110وقد أّكدت بعض التشريعات والقوانني الورطنية على هذه املسألة اإلدارة الضمنية
ومساواهتا مع اإلدارة الصرحية ،فقد نصت املادة ( )47من قانون
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الذي يقتضي على احلكام تطبيقه بصدد أساس النزاع…… "  ،101وكذلك سارت على هذا النهج إتفاقية واشنطن لتسوية منازعات
االسترمار ) (ICSIDلسنة  ،1965حيث نصت املادة ( )42يف الفقرة األوىل منه على انه " جيب على احملكمة الفصل يف النزاع وفقاً
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وقد أكدت الكرري من املعاهدات الدولية على مبدأ اٌستقالل اإلدارة لألرطراف املتعاقدة يف حتديد القانون احلاكم للعقد ،فقد نصت

Suheir HACHIM & Salah Mahdi AL HASHEMI

التحكيم اإلنكليزي لسنة 1996م  ،111على أنه تلتزم هيئة التحكيم أبن تفصل يف الن ازع وفقاً للقانون الذي حيدده األرطراف،

فأن مل حيددوا القانون الذي حيكم العقد ،فلهيئة التحكيم أن حتدد القانون واجب التطبيق على عقدهم ،وكذلك نصت املادة ( )1 /19من
القانون املدين املصري رقم 111لسنة 1948م ،على أنه يطبق القانون الذي يتفق عليه األرطراف ،وعند عدم إتفاق الصريح بني األرطراف،
يطبق القانون الذي يتبني من الظروف أبنه هو املراد تطبيقه .112

أّما موقف اإلتفاقيات الدولية ،فقد ساوت بني اإلدارة الضمنية واإلدارة الصرحية ،فنصت املادة ( )2/2من إتفاقية الهاي لسنة
 ،1955على استخالص القانون الذي حيكم العقد على سبيل احلتم ،وان هليئِة التحكيم حرية استخالص اإلدارة الضمنية من نصوص
العقد ،أو من ظروف إبرام العقد  ،113وكذلك نصت املادة ( )2/5من إتفاقية الهاي  1978بشأن القانون واجب التطبيق على البيع
الدويل ،حيث جيب أن يكون اختيار قانون العقد صرحياً ،وخبالفه ميكن استخالصه بشكل معقول من خالل نصوص العقد وظروف احلال
 ،114وأيضاً ما اقره جممع القانون الدويل يف دورته املنعقدة يف سويس ار مبدينة ) (Baleعام 1991يف املادة ( )203على استخالص
االختيار الضمين للقانون الواجب التطبيق من الظروف معربة بوضوح واليت تكشف عن إدارة األرطراف املتعاقدة يف هذا الشأن .115
اثنياً :عدم إتفاق األاطرا املتعاقدة على القانون واجب التطبيق يف العقد الدويل:
قد ال يوجد إتفاق لألرطراف املتعاقدة على حتديد القانون احلاكم للعقد املربم بينهم ،وال ميكن استخالصه من األدلة أو القرائن

وحتديد إدارة األرطراف لتطبيق قانون معني ،وهنا تظهر الصعوبة  ،116لذا ظهرت عدة أراء ،منها اخضاع العقد اإلداري الدويل للقانون
الورطين للدولة املتعاقدة ،أو اخضاعه للقانون الدويل ،أو إخضاع العقد للمبادئ العامة أو للقانون العابر للدول ،وهذا ما سنتناوله وكاآليت:
أ  -خضوع العقد الدويل للقانون الواطين للدولة املتعاقدة:
يرى أصحاب هذا االجتاه يف حالة إذا ما كان العقد خالياً من اإلشارة إىل القانون الذي حيكم العقد ،فيمكن تطبيق القانون الورطين

للدولة املتعاقدة على العقد اإلداري الدويل ،مستندين يف رأيهم إىل حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية القروض الصربية والربازيلية ،117
والذي أخضع العقد إىل القانون الورطين للدولة املتعاقدة ،وكذلك استندوا يف رأيهم هذا إىل القرارات الصادرة من اجلمعية العامة لألمم املتحدة
واملتعلقة ابلسيادة الدائمة للدول على ثرواهتا ،حيث يطبق القانون الورطين على العقود املربمة بينها وبني املسترمر األجني .118
ب  -خضوع العقد الدويل للقانون الدويل:
يدعو أصحاب هذا االجتاه إىل تدويل العقد اإلداري الدويل ،وسلخ هذا العقد من النظاٍم القانوين الداخلي ،ووضعة يف إرطار القانون
الدويل العام  ،119والتدويل يكون أما ابلنص صراحةً يف العقد يف إخضاعه للقانون الدويل ،أو يدول العقد مبوجب العديد من املعاهدات
الدولية اإلقليمية أو اجلماعية ،أضافة لذلك أحكام هيئات التحكيم الدولية ،واعتبار العقد اإلداري الدويل كمعاهدة بني الدولة املتعاقدة
واملسترمر األجني ،ويربرون أنصار هذه الفكرة إىل مالئمة القانون الدويل العام لفض منازعات هذا النوع املهم من العقود ،ملا فيه من ضمان

وموضوعية يف تفسري هذه العقود ووضعها حمل التنفيذ  .120ويرى مناصرو هذه الفكرة أن إخضاع العقد للقانون الدويل العام يهدف إىل
أخضاع الدولة املتعاقدة ألحكامه ،وابلتايل ميكن مساءلة الدولة املتعاقدة دولياً عند االخالل أو خمالفتها لاللتزامات التعاقدية ،ابإلضافة إىل
ان الواقع العملي يشري إىل أن التحكيم الدويل ،قد أصبح له نظاٍماً قانونياً دولياً خاصاً موحداً حيكمه ،ابإلضافة أن اخضاع العقد للقانون
الدويل العام ،من شأنه تفادي التغريات التشريعية اليت قد تقوم هبا الدولة املتعاقدة ،واليت تؤدي إىل االخالل ابملراكز القانونية ،وابلتايل
اإلضرار ابملسترمر األجني.
وقد تطّرقِت العديد من اإلتفاقيات على تطبيق القانون الدويل العام على العقد ،حيث نصت املادة ( )1/42من إتفاقية واشنطن
لتسوية منازعات االسترمار ) (ICSIDلسنة 1965م  ،121على تطبيق هيئة التحكيم بتطبيق قانون الدولة املتعاقدة ،شامالً قواعده
اخلاصة بتنازع القوانني وقواعد القانون الدويل العام ،وعليه هليئة التحكيم احلّق يف رفض تطبيق قواعد القانون الورطين على النزاع يف حالة

خمالفته ألحكام القانون الدويل ،وكذلك املادة ( )16من إتفاقية تسوية املنازعات بني الدول املضيفة لالسترمارات العربية وبني موارطنني
الدول العربية األخرى لسنة  122 ،1976معلى تطبيق القانون الدويل العام على منازعاهتا ،وأيضاً املادة ( )58من اإلتفاقية املنشأة للوكالة
الدولية لضمان االسترمار) (Migaلسنة 1985م واليت تلزم حمكمة التحكيم ببنود اإلتفاقية وتطبيق أحكام القانون الدويل العام .123
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القانوين للدولة املتعاقدة غري واضح أو غري متطور وقد يتم النص يف العقد الدويل على تطبيق املبادئ العامة بصفة أصلية وذلك يف حالة عدم
إتفاق على قانون حمدد واجب التطبيق ،أو كنظاٍم مكمل للقانون الورطين عند وجود احلاجة لذلك ،أو يتم النص على املبادئ العامة كنظاٍم

مكمل للقانون الدويل ،ويف هذه احلالة يتسع دور املبادئ العامة لعدم كفاية القواعد العرفية واملكتوبة للقانون الدويل .125

حت ّقق املبادئ العامة للقانون فائدة عملية كبرية هليئة التحكيم ،حيث تُ ّعد خمرجاً هلا يف حالة مواجهة مشاكل قانونية مستعصية،
وتتيح هليئة التحكيم مساحة واسعة للبحث عن احللول األكرر عدالة لتسوية النزاع بني األرطراف ،وتعطي هليئة التحكيم سلطة تقديرية من
أجل تطبيق القواعد املالئمة على موضوع النزاع .126

وقد نصت املادة ( ) 2من التوصية الصادرة من جممع القانون الدويل املنعقدة دورته يف أثينا عام 1979م على تطبيق املبادئ العامة

للقانون .127

الفرع الثاين :مرحلة ما بعد صدو احلكم التحكيمي:
تُ ّعد السرعة يف حسم النزاع من قبل حمكمني أكفاء من العوامل املهمة يف اللجوء إىل التحكيم يف منازعات العقود الدولية ،يعد
حكم التحكيم الغاية اليت يسعى أرطراف النزاع إىل حتقيقها ،وهو قرار يصدره أحملكم أملخول بسلطة حل ألنزاع ،وينهي بذلك خصومة كانت
قائمة فيما بينهما ويكون قابالً للتنفيذ مباشرًة بعد مشوله ابلصيغة التنفيذية ،كما يتمتع حبجية الشيء املقضي به .مل يتفق الفقهاء على تعريف

قرار التحكيم ،الذي يعد مثرة ألعملية التحكيمية والغاية املنشودة منها ،والنتيجة اليت ينتظرها الطرفني لتسوية ألنزاع القائم بينهما ،على الرغم
من أمهية حتديد ماهية القرارات الصادرة عن احملكم أو هيئة التحكيم ،وضرورة متييزها عن القرارات ذات الطابع االجرائي أو القرارات اليت
تفصل يف اإلجراءات الوقتية ،فقد ع رف بعض الفقه قرارات التحكيم أبهنا " مجيع القرارات الصادرة من احملكم أو من هيئة التحكيم اليت
تفصل بشكل قطعي يف املنازعة املعروضة عليه ،سواء كانت أحكاماً كلية تفصل يف موضوع املنازعة ،ام أحكاما جزئية تفصل يف شق معني
منها ،وسواء تعلقت هذه القرارات مبوضوع املنازعة ذاهتا ،ام ابالختصاص أو مبسألة تتعلق ابإلجراءات وادت ابحملكم إىل أحلكم أبهناء
اخلصومة شريطة ان يؤدي الفصل فيها إىل رفع يد هيئة التحكيم عن ذلك اجلزء أو النزاع برمته " .128

واالصل ان مجيع األحكام التحكيمية أو كما يسميها البعض ابلقرارات التحكيمية ،ختضع إىل رقابة القضاء ،وجيوز الطعن فيها
ابلطرق القانونية ،وحكم التحكيم ال ميكن ان يكون مبعزل عن األحكام القضائية واليت تكون قابلة للطعن فيها إال ان الطبيعة اخلاصة للعدالة
اليت يقوم هبا احملكم ،تضفي على رطرق الطعن ذاتية خاصة ،فقضاء التحكيم يكون مستبعداً عن اخلضوع لقضاء الدولة ،ومع ذلك فال ميكن

االخذ ابحلكم التحكيمي ،والذي قد تشوبه بعض االخطاء ،لذلك فال مفر من إمكانية الطعن فيه ،وهذا جيعلنا أمام تقسيم هذا الفرع إىل
قسمني ،خنصص األول فيها لدراسة إصدار حكم التحكيم وتنفيذه ،ونتناول يف الراين الطعن يف حكم التحكيم الصادر والطرق املتاحة يف
هذا الصدد.
أوال :إصدا حكم التحكيم وتنفيذه:
وبعد اكمال إجراءات التحكيم املطلوبة واقفال ابب املرافعة ،تصل هيئة التحكيم إىل املراحل األخرية من مراحل ألعملية التحكيمية،
وهي مرحلة صدور احلكم ،حمققني بذلك تسوية هنائية للنزاع بني الطرفني .فاهلدف الرئيسي من احلكم هو صدوره بشكل هنائي وملزم بشأن
موضوع النزاع ،ويتطلب لصحة إصدار احلكم التحكيمي ان تسبقه مداولة بني اعضاء هيئة التحكيم ،واملداولة عند بعض الفقهاء تعين:
تبادل الرأي بني اعضاء هيئة التحكيم بشأن مجيع جوانب القضية ،وذلك يف حالة تعدد احملكمني ،أما اذا تشكلت اهليئة من حمكم وأحد فال
جمال للمداولة ،وعلى الرغم من أمهية املداولة وضرورهتا ولكن جند ان أغلب التشريعات مل نشري إليها بشكل واضح ،حىت ان القانون
النموذجي لليونيسرتال مل يتناوهلا ،ولكن جند أبن قانون املرافعات الفرنسي قد نص عليها دون بيان الكيفية اليت متارس فيها.
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يرى أصحاب هذا اإلجتاه إىل إخضاع العقد الدويل إىل املبادئ العامة للقانون  ،124وقد حظي هذا اإلجتاه ببعض أتييد اإلتفاقيات
الدولية وأحكام هيئات التحكيم على تطبيقه ،يف حالة عدم وجود نص يشري إىل تطبيق نظاٍم قانوين آخر ،أو يف حالة ما يكون النظاٍم
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ونصت املادة ( )40من قانون التحكيم املصري على انه " يصدر حكم هيئة التحكيم املشكلة من أكرر من حمكم وأحد أبغلبية

اآلراء ،بعد مداولة تتم على الوجه الذي حتدده اهليئة مامل يتفق رطرفا التحكيم على غري ذلك" .130

أما يف القانون العراقي فقد نصت املادة ( )270من قانون املرافعات املدنية رقم ( )83لسنة  1969املعدل ،على كيفية صدور
احلكم التحكيمي مبا يلي " -1يصدر احملكمون قرارهم ابالتفاق أو أبكررية اآلراء بعد املداولة فيما بينهم جمتمعني ،ورطبقاً ملا هو مبني يف هذا
القانون ،وجيب كتابته ابلطريقة اليت يكتب هبا احلكم الذي يصدر من احملكمة  -2جيب ان يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق
التحكيم ،واقوال اخلصوم ومستنداهتم ،وأسباب القرار ومنطوقه واملكان الذي صدر فيه ،وأتريخ صدوره وتواقيع احملكمني.131"...

بعد ان تقوم هيئة التحكيم بدراسة مجيع االدلة املتعلقة ابلنزاع ومساع اقوال األرطراف بغية التوصل إىل احلكم النهائي ،الصادر أبغلبية
اصوات مجيع اعضاء اهليئة ،ينبغي صدور احلكم بشكل حتريري ،وبتوقيع مجيع اعضاء هيئة التحكيم الذين صوتوا لصاحله ،اضافة إىل ذلك
ينبغي ان يتضمن احلكم على األسباب اليت بين عليها ،ويتوىل السكرتري العام ارسال صورة رمسية من احلكم إىل الطرفني ،و ال جيوز نشره دون
موافقة األرطراف ،ويكون احلكم قابالً للتنفيذ يف التأريخ الذي يتم ارسال الصورة الرمسية فيه.
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لذلك فأن حترير حكم التحكيم ضرورة حتمية وملحة ،إذ ال ميكن بدونه تقدمي رطلب إىل احملكمة املختصة يف دولة مكان التنفيذ
للحصول على أمر تنفيذ هلذا احلكم ،وعلى هيئة التحكيم املداولة والتشاور قبل صدور القرار ،والغرض منها تكوين االقتناع النفسي لدى
اعضاء اهليئة ،للحصول على األغلبية الالزمة لصدور القرار التحكيمي يف حني جند أبن العديد من االتفاقيات الدولية املتعلقة ابلتحكيم
التجاري الدويل تنص صراحة على لزوم ان يكون القرار التحكيمي الصادر عن احملكم أو هيئة التحكيم مسبباً .133
بل ان البعض من هذه االتفاقيات قررت اعتبار حكم التحكيم ابرطل اذا مل يتضمن ذكر األسباب اليت بين عليها 134.ان القاعدة
هي ضرورة احرتام قرار التحكيم من قبل األرطراف وتنفيذه اختيارايً من الطرف الذي صدر القرار ضده ،واالسترناء هو اللجوء إىل املمارطلة
والرفض وعدم التنفيذ حيث يتخذ هذا الرفض صور متعددة ،أما االمتناع عن التنفيذ دون الطعن به أو الطعن به ابلطرق القانونية املتعددة
ويف هذه احلالة حيق للطرف الذي يستفاد من قرار التحكيم اللجوء إىل السلطات العامة لطلب التنفيذ اجلربي ،وهذا األمر تنظمه قوانني
الدول أما أبصدر قوانني خاصة ابلتحكيم كقانون التحكيم االردين رقم ( )31لسنة  2001أو قانون التحكيم املصري رقم ( )27لسن
 1994أو تنظمه وفق نصوص قانون املرافعات كما فعل املشرع العراقي يف قانون املرافعات املدنية رقم ( )83لسنة  1969املعدل .ووفق
هذه القوانني فأن قرارات التحكيم الورطنية تنفذ مبوجب أحكام القانون الورطين ،أما قرارات التحكيم األجنبية والدولية فتنفذ وفق اإلجراءات
الورطنية مع االخذ بنظر االعتبار االتفاقيات الدولية الرنائية واجلماعية يف حال كون الدولة املراد تنفيذ القرار فيها منضمة إىل تلك االتفاقيات،
ومن هذا خنلص أبن اإلجراءات الواجب اتباعها عند تنفيذ قرار التحكيم الورطين ختتلف عن اإلجراءات املتبعة يف تنفيذ القرار التحكيمي
األجني والدويل ،إن احلكم التحكيمي الصادر قد يكون ورطنياً ،وذلك عندما يكون صادراً يف الدولة املراد تنفيذ احلكم فيها ،وقد يكون
أجنبياً ،وذلك عندما يكون صادراً يف إقليم دولة غري اليت يراد تنفيذ احلكم فيها .135فاملعيار اجلغرايف هنا هو الذي مييز بني حكم التحكيم
الورطين وحكم التحكيم األجني.

اثنيا :الطعن يف احلكم التحكيمي:
الطعن هو الطريق الوحيد لتدارك االخطاء اليت قد تقع هبا اهليئة التحكيمية )136(،فمن غري املنطق االعرتاف وتنفيذ حكم حتكيمي
يشوبه اخلطأ ومن مث ال مفر أبن يكون هناك رطعن على احلكم التحكيمي الصادر ،فغاية الطعن يف احلكم التحكيمي املتعلق ابلعقد اإلداري
الدويل ال تكون يف تعديل احلكم فقط بل هو إعادة النظر أو ببطالنه ،ومن املالحظ ان التشريعات الورطنية واالتفاقيات الدولية قد رمست
رطريقاً حمدداً للطعن يف احلكم التحكيمي الصادر عن اهليئة أو احملكم اذا كان منفرداً ،القاعدة العامة يف جمال التحكيم تقتضي ان أحكام
التحكيم هنائية وال جيوز الطعن فيها أبي رطريقة من الطرق العادية ،حىت تتحقق احملكمة من نظام التحكيم ،وهي سرعة الفصل يف املنازعات
بني أرطراف العالقة القانونية ،إال انه جيوز الطعن فيها إبقامة دعوى بطالن حكم التحكيم 137.وسوف نتناول حاالت الطعن اليت اجازها
القانون وعلى النحو االيت-:
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خالل ( )90يوم من أتريخ العلم ابلواقعة ،ويعرض الطلب على احملكمة اليت اصدرته اذا كان ذلك ممكناً ،وخبالفه تشكل حمكمة جديدة
138
وفقاً للقواعد املنصوص عليها يف هذه االتفاقية.
اما يف املادة ( )52الفقرة األوىل من نفس االتفاقية املشار إليها ،فقد رمست رطريقاً اثنِياً للطعن ،أال وهو بطالن احلكم التحكيمي،

حيث جيوز ألي رطرف تقدمي رطلب إىل السكرتري العام ببطالن احلكم التحكيمي مستنداً إىل األسباب اليت ذكرت يف املادة املشار إليها

أعاله 139.وخالل مدة ( )120يوماً من اتريخ إصدار احلكم ،وإال فخالل ثالث سنوات من أتريخ صدور احلكم التحكيمي ،ويقوم رئيس
املركز بتشكيل جلنة تتألف من ثالثة حمكمني ،ويشرتط أبن ال يكون أحد االعضاء عضواً يف اهليئة التحكيمية اليت اصدرت احلكم ،أو من
جنسية أحد أرطراف النزاع ،أو من جنسية أحد احملكمني الذين شاركوا يف احلكم التحكيمي ،أو ان يكون قد عمل للتوفيق بني رطريف النزاع،

أو قد عني يف قائمة احملكمني بواسطة أحد أرطراف النزاع.
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واستناداً لقواعد التحكيم اليت اقرهتا جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (االونسرتال) لعام  1985املعدلة ،ويف املادة ()34
منها ،حيث رمست رطريقاً وأحداً للطعن يف القرار التحكيمي 141،إال وهو رطلب االلغاء ،وفق األسباب اليت حددت يف املادة املشار إليها،
ويكون تقدمي الطلب خالل ( )3اشهر من يوم تسلم الطرف الذي يطلب االلغاء للحكم التحكيمي ،وللمحكمة ان تعلق إجراءات االلغاء
ابالستناد إىل نص املادة ( )34الفقرة الرابعة منها ،اذا رأت ضرورة هلذا األمر ورطلبه أحد الطرفني ،وملدة حتددها هي ،هبدف فتح اجملال أمام
هيئة التحكيم الستئناف السري يف إجراءات التحكيم أو اختاذ أي إجراء قد يؤثر على القرار ،ويزيل السبب الذي بين عليه رطلب االلغاء .أما
ابلنسبة التفاقية نيويورك بشأن االعرتاف وتنفيذ األحكام األجنبية لعام  ،1958فقد جاءت املادة ( )5منها ،إبمكانية ابطال احلكم
التحكيمي من قبل حماكم الدولة اليت صدر فيها احلكم ،أو من قبل الدولة اليت صدر فيها احلكم مبوجب قانوهنا.
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أم االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدويل لعام  ،1961فقد جاءت يف املادة ( )9منها اليت تضمنت األسباب املوجبة ألبطال
احلكم التحكيمي .143.ويالحظ ان الفرق بني االتفاقيتني ،هو ان االتفاقية األوروبية قد اشرترطت ان يكون االبطال قد صدر يف دولة
متعاقدة ،وجيب ان تكون الدولة املتعاقدة اليت صدر االبطال فيها عضواً يف االتفاقية األوروبية ،حىت يكون قرار ابطال احلكم التحكيمي له
االثر ابلنسبة للطرف املتعاقد االخر ،الذي يراد تنفيذ القرار يف اقليمها .وبعد استقراء نصوص االتفاقيات الدولية ومقارنتها ابتفاقية واشنطن
لتسوية منازعات االسترمار بني الدول والشركات األجنبية ( )ICSIDلعام  ،1965جند ان األخرية قد فتحت اجملال للطعن عن رطريق
إعادة النظر ابحلكم التحكيمي أمام نفس احملكمة اليت اصدرت احلكم التحكيمي ،وأيضاً الطعن ببطالن احلكم التحكيمي أمام حمكمة
اخرى تشكل هلذا املوضوع ،وهبذا نرى أبن االتفاقية قد توسعت بطرق الطعن ،على خالف االتفاقيات األخرى اليت رمست رطريقاً أوحداً
للطعن يف احلكم التحكيمي ،أال وهو بطالن احلكم التحكيمي ،وكذلك جند أبن االتفاقيات الدولية املعنية مبوضوع التحكيم أعطت
اإلمكانية ابلطعن ابحلكم التحكيمي ،إال اهنا مل تتطرق إىل إجراءات الطعن بشكل مفصل وتركت ذلك للقوانني والتشريعات الورطنية للدولة
املعنية.
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 -2الطعن يف احلكم التحكيمي أمام حمكمة العدل الدولية:
عندما متارس حمكمة التحكيم سلطتها حبل النزاع املعروض عليها ،وقد تصدر حكماً معيباً بعيب يؤثر يف صحته ومن مث على
تنفيذه ،ومبا أن النزاع حول صحة حكم التحكيم هو نزاع الحق على صدور احلكم وقد ينشأ بعد زوال حمكمة التحكيم وانقضائها ،اذ ان
هذه احملاكم هي حماكم مؤقتة بطبيعتها تزول وتنتهي مهمتها مبجرد ان تصدر احلكم يف النزاع ،فكان ال بد من البحث عن وسيلة للطعن
حبكم حمكمة التحكيم الذي يشوبه عيب ما ،ومبا ان حمكمة العدل الدولية هي حمكمة دائمة تتكون من قضاة عددهم أكرر يف الغالب من
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تكاد تتفق املعاهدات الدولية على رطرق الطعن يف احلكم التحكيمي ،ففي اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االسترمار بني الدول
والشركات األجنبية ( )ICSIDلعام  ،1965حددت رطريقني للطعن يف احلكم التحكيمي ،فقد نصت املادة ( )51الفقرة األوىل منها
على انه " جيوز ألي رطرف ان يطلب إعادة النظر يف هذا احلكم من قبل تطبيقه يف كتاب وجه إىل االمني العام على أساس اكتشاف واقعة
جديدة من شأهنا التأثري يف احلكم ،وان تكون هذه الواقعة جمهولة ابلنسبة للمحكمة وللطرف مقدم رطلب إعادة النظر ،وان يقدم الطلب
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 -1الطعن يف احلكم التحكيمي وفقا لنصوص االتفاقيات الدولية:
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قضاة حمكمة التحكيم وتتوافر فيهم املؤهالت القانونية الرفيعة وضماانت احليادة والنزاهة ،فقد نصت عدة اتفاقيات دولية على ختويل حمكمة
العدل الدولية سلطة مراجعة أحكام حماكم التحكيم.
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غري انه مل يرد نص يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية يسمح جبواز مراجعة أحكام التحكيم أمام حمكمة العدل الدولية ومع
ذلك فأن نصوص النظام األساسي مل متنع احملكمة من ممارسة هذا الدور ،فضالَ عن ان املادة ( )67من النظام الداخلي للمحكمة تنص

على إمكانية الطعن يف أحكام احملاكم واهليئات القضائية الدولية أمام حمكمة العدل الدولية كما حددت اإلجراءات والقواعد الواجب اتباعها
146
يف مرل هذه احلالة.
وميكن للدول ان تنص يف اتفاقاهتا أو معاهدات التحكيم اليت ينضمون هلا على انه يف حالة النزاع حول صحة حكم حمكمة
التحكيم ميكن حملكمة العدل الدولية ان تنعقد بناء على رطلب من األرطراف املتنازعة أو من رطرف وأحد ،من اجل النظر يف صحة حكم
التحكيم ،ففي اتفاقية واشنطن املعقودة بني نيكاراغوا وهندوراس يف عام  1957واليت مبوجبها مت عرض قضية صحة حكم حتكيم ملك
147

اسبانيا الصادر يف عام  1906يف النزاع احلدودي بني البلدين على حمكمة العدل الدولية.
وخالصة القول :انه ال ميكن مراجعة حكم التحكيم من جانب حمكمة العدل الدولية إال مبوافقة الدول أرطراف النزاع الذي صدر فيه
احلكم ،ومبا ان حمكمة العدل الدولية ال تنظر إال يف النزاعات احلاصلة بني الدول ،لذا وجب على الدولة اليت يتبع هلا املتعاقد األجني ان
148
تتدخل وتكون رطرفاً يف النزاع ،ومواجهة الدولة املتعاقدة اليت اخلت ابلتزاماهتا.
 -3الطعن يف احلكم التحكيمي وفقاً لنصوص التشريعات الواطنية:.
ان أغلب التشريعات الورطنية جتيز الطعن ابحلكم التحكيمي ،سواء كان داخلياً أو دولياً ،لكنها ختتلف يف حتديد رطرق الطعن،

فالبعض جييز الطعن يف احلكم التحكيمي كالطعن يف القرارات القضائية ،وبعضها يضع رطرقاً خاصة للطعن ابحلكم التحكيمي ،فنظام
التحكيم الفيدرايل األمريكي لعام  ،1925رسم رطريقاً وأحداً للطعن ابحلكم التحكيمي،عن رطريق دعوى البطالن للحكم الصادر يف العقود

الدولية ،فقد نصت املادة ( )10منه على أسباب الطعن ابلبطالن ،واوردهتا على سبيل احلصر 149.وتكون احملكمة املختصة ابلبطالن هي
حمكمة الدرجة األوىل الفيدرالية األمريكية " ".....يف الوالية اليت صدر فيها احلكم ،ولصاحب املصلحة ان يطعن يف احلكم الصادر من هذه
150
احملكمة أمام حمكمة االستئناف ،وجيوز ان يعقب ذلك الطعن أمام احملكمة العليا األمريكية.
اما يف التشريع الفرنسي ،فقد اقرت املادة ( )1518من املرسوم الفرنسي للتحكيم الدويل لعام  1981املعدل ،تنظيم رطريق وأحد
للطعن ابألحكام التحكيمية الدولية الصادرة يف فرنسا ،إال وهو الطعن ابلبطالن ،فقد نصت املادة ( )1520من املرسوم الفرنسي املشار
إليه يف أعاله ،على أسباب الطعن ابلبطالن يف احلكم التحكيمي ،ويقدم الطعن ابلبطالن ألحدى حماكم االستئناف ،أي حملكمة الدرجة
151
الرانية ،حيث نصت املادة ( )1519على ان الطعن يكون أمام حمكمة االستئناف الفرنسية اليت صدر احلكم يف دائرة اختصاصها.
أما يف القانون العراقي ،فقد اجاز لألرطراف املتنازعة التمسك ببطالن احلكم التحكيمي أمام احملكمة املختصة ،وللمحكمة ان
تبطل احلكم التحكيمي من تلقاء نفسها وفقاً لألسباب اليت حددهتا املادة ( )273من قانون املرافعات املدنية رقم ( )83لسنة 1969
152
املعدل.
وهبذا انفرد املشرع العراقي عن غريه من املشرعني ،أبن جييز للمحكمة املختصة ان ترري البطالن من تلقاء نفسها يف مجيع احلاالت
اليت ذكرهتا يف املادة ( ،)273وهبذا منح التشريع العراقي للقاضي سلطة واسعة ابلنسبة لألحكام التحكيمية.
ومن اجلدير ابلذكر أبنه ال يرتتب على رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ احلكم التحكيمي ،وامنا جيوز للمحكمة املختصة ان أتمر
بوقف التنفيذ اذا رطلب املدعي ذلك يف عريضة الدعوى ،وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية ،و ال شك ان اهلدف من ذلك هو تفويت
153
الفرصة يف وجه ممارسات املمارطلة واضاعة الوقت يف تنفيذ احلكم التحكيمي.
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ميكننا يف هناية هذا البحث ان نتوصل إىل ان عقود الدولة ،وان كان يشوهبا يف ابدئ األمر نوع من الغموض بشأن حتديد مالحمها
األساسية ،ف أن الوقوف عند احلقيقة القانونية هلذه العقود لن يتأتى إال من خالل توضيح املقصود هبذه العقود والتأصيل القانوين هلا ،اذ تتميز

Volume: 4

اخلامتة:

يف الواقع كررياً عن تلك العقود اليت توصف ابلدولية ،واليت عادة ما يصطلح على تسميتها بعقود التجارة الدولية التقليدية اليت قد ال يتطلب
هلا ان تكون أحد أرطرافها دولة ،بيد ان عقود الدولة ينصرف أساساً معناها إىل تلك العقود اليت تربم بني الدولة شخص اعتباري أو رطبيعي
أجني من جهة اخرى ،وغالباً ما تكون أحد ى الشركات متعددة اجلنسية ،والذي يتعني فيه حتديد الوصف الذي ينبغي ان تكتسبه الدولة
وهو ان تظهر بشخصيتها كشخص من أشخاص القانون الدويل العام والذي جيعل منها صاحبة السيادة وذات سلطة تعلو على سلطة
الطرف املتعاقد معها .وبسبب التطور الذي رطال العالقات االقتصادية الدولية اصبح وضع املتعاقد األجني مع الدولة أفضل من الدولة حبد
ذاهتا ،ال سيما اذا تعلق األمر بتعاقد الدولة مع تلك الشركات املتطورة واليت تتصف بتعدد اجلنسيات األمر الذي قد يؤهلها إىل ان تصل
ملصاف الدولة يف يوماً ما ،ولعل هذه اخلاصيه ،النابعة عن التفاوت يف الطبيعة غري املتجانسة لطريف هذه العالقه التعاقدية ،سيملي على
هذه العقود جمموعة من الشروط تضفي على خصوصية هذه العقود ،وحتاول من جهة اخرى ان حتقق نوعاً من التوازن بني الدولة صاحبة
السيادة واليت تعلو الطرف األجني الذي حياول البحث عن ضماانت عقدية حقيقية ،حتول احياانً دون بعض من مظاهر السيادة اليت

متارسها الدولة إبمجاع الفقه على الصعيدين الدويل والداخلي ،ومنها التشريع فيفرض املتعاقد األجني ما حيد من االختصاص التشريعي
للدولة ،فأنه بوجود هذا الشرط ،تغل يدها يف تعديل تشريعها مما يهدد مصاحل الطرف األجني.
كما ان الطبيعة املختلفة ألرطراف عقود الدولة ،تفرض من جديد رطابعاً خاصاً لتلك احلقوق واالمتيازات اليت ختتلف عن تلك اليت
ترتبها العقود الدولية حىت ولو كانت بني الدول ،السيما فيما يتعلق حبق الدولة يف اهناء العقد ،ألسباب تتعلق ابملنفعة العامة للدولة ،وكذلك

حق املتعاقد األجني من احلصول على تسهيالت ،واعفاءات مجركية وجبائية يسترىن هبا من الطابع العام للقاعدة القانونية ،ويعامل فيها
معاملة خاصة ،تنفرد هبا هذه العقود.
ولقد اوضحنا ان الطبيعة اخلاصة هلذه العقود ،واملرتتبة على ارتبارطها ابخلطط التنموية للدولة املتعاقدة ،والتفاوت يف املراكز القانونية
واالقتصادية ألرطراف ها ،قد جعل مسألة حتديد النظام القانوين هلذه العقود مسألة شائكة ومعقدة ،ملا تنطوي عليه من مصاحل متضاربة
لألرطراف  ،على حنو افرز معه الفقه العديد من النظرايت بشأن حتديد القانون الواجب التطبيق على هذه العقود يف حالة سكوت إدارة
األرطراف عن حتديده ،بل حىت وان حدد األرطراف قانوانً ما فأنه قد يتم استبعاده من قبل احملكم ،حيث جند انه وعلى الرغم من ان القانون
الداخلي للدولة املتعاقدة هو ترتضيه إدارة املتعاقدين الصرحية أو الضمنية إال ان السوابق التحكيمية يف جمال هذه العقود تدل على وجود اجتاه
بعض اهليئات التحكيمية الستبعاد قانون الدولة املتعاقدة استناداً إىل عدم مالءمة القانون الداخلي للمعامالت التجارية الدولية.
ونظراً لألمهية البالغة للتحكيم يف فض املنازعات اإلداري ة وما حتققه هذه الوسيلة من فوائد عديدة فقد تناولنا النظام القانوين
للتحكيم ،وبينا انواعه املتعددة ،من حيث إدارة اخلصومة ،ووضحنا بشيء من التفصيل صور التحكيم اليت من خالهلا يتم اللجوء إىل فض
املنازعات اإلدارية الناشئة عن العقود اإلدارية ذات الطابع الدويل .وبعد كل هذا توصلنا يف هذا البحث إىل عدة نتائج وتوصيات نوردها على
النحو االيت-:
ًأوال :النتائج:

ّ -1يعد التحكيم وسيلة فعالة لفض منازعات العقود اإلدارية الدولية ،واليت متتاز بتكاليف مالية فائقة التقدير ،كوهنا ختتص يف إدارة
مرفق عام ،ابإلضافة إىل اهنا من العقود رطويلة األمد وعلى درجة كبرية من األمهية والسرية ،ولكون تلك العقود ترتبط إبدارة مرفق
عام فهي ال تقبل التو قف ،فتكون حاجتها للتحكيم وسرعة فض منازعاهتا ابت أمرا اًر مألوفاً فيها ،لدميومة عمل املرفق العام
بتيسري وارطراد.
 -2ميرل التحكيم قضاً ء خاصاً ،يلجأ إليه أرطراف العقد اإلداري الدويل لفض منازعاهتم بعيداً عن القضاء الورطين.
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 -3لسلطان اإلدارة دور مهم يف العقود اإلداري ة الدولية ،من حيث إبرام العقد واتفاق التحكيم ،ومن مث تشكيل اهليئة التحكيمية اليت
تتوىل الفصل يف النزاع ،فإدارة األرطراف هي اليت حتدد القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم.
ّ -4يعد التحكيم عقداً يف أساسه ،وقضاً ء يف وظيفته ،أي نظام مركب من عناصر عقدية و عناصر قضائية ،حيث تتمرل العناصر
العقدية يف أتفاق التحكيم ،والعناصر القضائية تتمرل يف مهمة احملكم وما يصدر عنه من أحكام.
 -5إّ ن العقود اإلدارية الدولية جتمع يف رطياهتا شرورطاً غري مألوفة مل يسبق هلا وجود يف العقود اإلدارية ،كشرط التحكيم ،وشرط الربات
التشريعي وعدم املساس ابلعقد ،كما ترري مشكلة القانون الواجب التطبيق على النزاع على خالف العقود الورطنية .فهي ذات
رطبيعة قانونية خمتلطة جديدة على فقه القانون العام.
 -6إّ ن من أهم اآلاثر اليت ترتتب على اٌستقالل اتفاق التحكيم عن العقد األصلي ،هو إمكانية خضوع اتفاق التحكيم لقانون آخر
غري الذي خيضع له العقد األصلي.
اثنياً :التوصيات:
 -1بذل العناية القصوى والرتوي الشديد عند صياغة شرط التحكيم يف العقود اإلدارية الدولية ،وذلك الن وجود ثغرات يف مضمونه
أو صياغة ركيكة يف عباراته تؤدي إىل احنراف التحكيم عن مساره الطبيعي ويصبح وسيلة ليست ذات أثر ،ابإلضافة فتح اجملال أمام
احملكمني الدوليني للوصول إىل نتائج قد تكون غري عادلة ،مما قد يؤثر على التوازن االقتصادي للعقد.
 -2من الضروري إعداد وأتهيل كوادر قانونية متخصصة يف وسيلة التحكيم ،ومتهيئة للعمل يف احملاكم التحكيمية ،ملا تتصف به
العقود اإلدارية الدولية من تفاصيل كررية ومراحل متعددة ،ابإلضافة خلطورة هذه العقود وارتبارطها ابالقتصاد القومي للدولة املتعاقدة.
 -3التأكيد على أمهية التفاوض يف العقود اإلداري ة الدولية ،فهي مرحلة حيوية لألعداد والتحضري للعقد ،وكون هذه العقود من العقود
املعقدة واملركبة ،وتتسم ابلتعقيدات القانونية والفنية ،لذا وجب القيام به من قبل رجال حمنكني وذوي خربة ودراية ،وأشراك رجال القانون
يف املفاوضات ،كون مرل هكذا عقود تنطوي على قيمة اقتصادية كبرية وأتثريها البالغ على موارطين الدولة.
 -4ضرورة تضمن اتفاق التحكيم يف العقود اإلدارية الدولية على اللجوء إىل املؤسسات التحكيمية الدولية أو اإلقليمية املعروفة
حبيادتيها واستقالهلا والبعيدة عن التأثريات اخلارجية.
 -5من األفضل على الدولة إعداد منوذج للعقود اإلدارية الدولية اليت تربمها مع األشخاص األجانب ،وذلك خلصوصية العالقة
التعاقدية الناشئة عن عقود الدولة للبنية التحتية وتشابكها ،وهذا النموذج يقوم إبعداده جلنةٌ من كبار األساتذة املتخصصني وأعضاء
جملس الدولة ذوي اخلربة يف العقود الدولية ،ويكونون ذو ٍ
كفاءة ودرايٍة أبصول إبرامها وفقاً لقانون املناقصات واملزايدات ،وكذلك تسوية
منازعاهتا عرب التحكيم ،مستعينني بذلك خبربات احملكمني الدوليني والنماذج من العقود الشهرية يف هذا اجملال ،وتطويعها مبا يتناسب مع
الظروف املختلفة للدولة املتعاقدة.
 -6على الدولة املتعاقدة ان حترتم تعهداهتا والتزاماهتا التعاقدية فيما يتعلق بشرط التحكيم ،وعدم التذرع حبصانتها السيادية والقضائية،
حيث أهنا ما دامت قد وافقت على اللجوء الية عند إبرام العقد فإن ذلك يكون ملزماً هلا ،وأن التزامها بتعهداهتا يؤدي إىل رطمئنه
املسترمرين األجانب واستقدام االسترمارات لديها ،ويعزز من مصداقيتها.
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أمحد محيد االنباري ،سكوت اإلدارة عن حتديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدويل "دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية
احلقوق ،جامعة الشرق األوسط ،عمان.2017 ،
امساعيل امحد سليم ،كيفية صياغة شروط التحكيم ،دورة يف التحكيم اقيمت يف مركز البحوث واالستشارات القانونية لكلية احلقوق  /جامعة
القاهرة ،مصر.
بو مساحه الشيخ ،محاية االسترمار األجني يف ظل العقود االقتصادية الدولية ،حبث منشور يف جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية ،السنة
السابعة ،اجمللد الراين ،العدد الرامن والعشرون ،كانون األول .2015
مجعة سعدون الربيعي ،املرشد إىل إقامة الدعوى املدنية ،املكتبة القانونية ،بغداد.2006 ،
محادة عبد الرزاق محادة ،منازعات عقد امتياز املرفق العام بني القضاء والتحكيم ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية.2012،
خالد عبد الفتاح حممد خليل ،دور اإلدارة يف جمال العقود اإللكرتونية ،دار الفكر والقانون ،الطبعة األوىل ،مصر.2019 ،
دوفان ليديه ،النظام القانوين للعقود اإلدارية الدولية (دراسة مقارنة) ،ارطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة
قاصدي مرابح ،اجلزائر.2018 ،
سراج حسني أبو زيد ،التحكيم يف عقود البرتول ،دراسة متعمقة تتضمن عرضا تفصيليا ملوقف الفقه والقوانني الورطنية واالتفاقيات
الدولية،بدون رطبعة دار النهضة العربية ،القاهرة.2010،
شادية إبراهيم مصطفى احملروقي و د .امحد حمروس علي انجي ،التحكيم يف العقود اإلدارية (دراسة مقارنه( ،الطبعة األوىل ،مكتبة القانون
واالقتصاد ،الرايض.2012 ،
شاكر عبد هللا العبادي ،التحكيم ابلعقود اإلدارية (التحكيم بعقود الدولة) ،دراسة مقارنة ،ط ،1دار الرقافة للنشر والتوزيع ،االردن،
.2019
شريزاد محيد هروري ،منازعات االسترمار بني القضاء والتحكيم ،دار الفكر اجلامعي ،الطبعة األوىل ،اإلسكندرية.2018 ،
صاحل حممد الزاهري املصعي ،التحكيم يف منازاعات التجارة الدولية لدول اخلليج العريب ،املكتب اجلامعي احلديث ،مصر.2019 ،
عامر أمحد اجلارحي ،اجتاه هيئات التحكيم إلعمال قواعد التجارة الدولية على منازعات العقود اإلدارية ذات الصفة الدولية "عقود الدولة"
الكتاب الراين ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،الطبعة األوىل ،القاهرة.2018 ،
عبد الفتاح صقر ،تسوية املنازعات عرب التحكيم الدويل ،ط ،1مكتبة الوفاء القانونية ،االسكندرية.2019 ،
عيد حممد القصاص ،حكم التحكيم (دراسة حتليلية يف قانون التحكيم املصري واملقارن) ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2004 ،
عبد الوهاب لطفي ،عقود اإلدارة يف إرطار التحكيم عرب الدول العربية ،مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل.2019 ،
عوين حممد الفخري ،إدارة االختيار يف العقود الدولية والتجارية واملالية (دراسة مقارنة) ،منشورات زين احلقوقية ،ط ،1بريوت.2012،
عالء حمي الدين مصطفى أبو أمحد ،التحكيم يف منازعات العقود اإلدارية الدولية يف ضوء القوانني الوضعية واملعاهدات الدولية وأحكام
حماكم التحكيم ،دراسة مقارنة ،بدون رطبعة ،دار اجلامعة اجلديدة و االسكندرية.2012 ،
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عصام أمحد البهجى ،التحكيم االلكرتوين يف عقود التجارة الدولية ،ط،1دار الفكر اجلامعي،االسكندرية.2017 ،
فارس حممد عمران ،قوانني ونظم التحكيم ابلدول العربية واخلليجية ودول أخرى ،اجلزء الراين ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،الطبعة
الرانية ،القاهرة.2015 ،
فوزي حممد سامي ،التحكيم التجاري الدويل ،الطبعة اخلامسة ،دار الرقافة للنشر ،عمان .2010
 .فوزي حممد سامي ،التحكيم التجاري الدويل ،اجلزء اخلامس ،مكتبة دار الرقافة للنشر والتوزيع ،عمان.1997 ،
 .كاوة عمر حممد ،التحكيم يف عقود املنازعات النفطية ،ط ،1منشورات زين احلقوقية ،بريوت.2015 ،
 ملا أمحد كوجان ،التحكيم يف العقود االسترمارية بني الدولة واملسترمر األجني ،منشورات زين احلقوقية ،بدون رطبعة ،بريوت.4008 ، ليندا جابر ،القانون الواجب التطبيق على عقود االسترمار األجني ،املؤسسة احلديرة للكتاب ،بدون رطبعة ،لبنان.2014 ،مال هللا جع فر عبد امللك احلمادي ،حقوق وضماانت املتعاقد مع اإلدارة والتحكيم يف العقد اإلداري (دراسة مقارنة( ،منشورات احللي
احلقوقية ،الطبعة األوىل ،بريوت.2014 ،
حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين ابن منظور االنصاري ،لسان العرب ،دار لسان العرب ،اجمللد األول ،بريوت.1965 ،
حممد بن ايب بكر الرازي ،خمتار الصحاح ،دار الرسالة ،الكويت ،الطبعة األوىل.،1982 ،
حممد بن انصر البجاد ،التحكيم يف اململكة العربية السعودية ،منشورات مركز البحوث والدراسات اإلدارية ،الرايض ،ط.1999 ،1
 .حممد فؤاد عبد الباسط ،مدى إمكانية التحكيم يف منازعات القرارات اإلدارية ،دار اجلامعة اجلديد ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل.2006 ،
حممود خمتار أمحد بريري ،التحكيم التجاري الدويل ،دار النهضة العربية ،الطبعة الرالرة ،القاهرة.4004 ،
حممود السيد التحيوي ،رطبيعة شرط التحكيم وجزاء اإلخالل به ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية.2003 ،
 .مصطفى انرطق صاحل مطلوب الناصري ،املُ ٌحكم التجاري الدويل (د راسة مقارنة) ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،بدون رطبعة،
.2013
مصطفى انرطق صاحل مطلوب الناصري ،الوايف يف الُمحكم التجاري (دراسة أتصيلية حتليلية مقارنة وفقاً ألحداث التشريعات والقواعد
التحكيمية) ،املؤسسة احلديرة للكتاب ،الطبعة األوىل ،لبنان.2017 ،
مصطفى حممد اجلمال ود .عكاشة حممد عبد العال ،التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية والداخلية ،ط ،1منشورات احللي احلقوقية،
بريوت.1998 ،
مصعب اثئر عبد الستار العبيدي ،منازعات التحكيم التجاري يف عقود البرتول "دراسة مقارنة" ،دار الفكر اجلامعي ،الطبعة األوىل،
اإلسكندرية.2018 ،
مفتاح عمر درابش ،املنازعات الدولية ورطرق تسويتها ،املؤسسة احلديرة للكتاب ،ط ،1لبنان.2013 ،
انصر انجي حممد مجعان ،شروط التحكيم يف العقود التجارية)دراسة مقارنة( ،املكتب اجلامعي احلديث ،بدون رطبعة ،اإلسكندرية.2008 ،
 وليد حسن جاسم احلسوين ،االختصاص التحكيمي للمركز الدويل لتسوية منازعات االسترمار واملؤسس مبوجب اتفاقية واشنطن لعام ،1965دار النهضة العربية ،ط ،1القاهرة.2010،
 .وليد حممد عباس ،التحكيم يف املنازعات اإلدارية ذات الطبيعة التعاقدية( ،دراسة مقارنة) ،دار اجلامعة اجلديدة ،بدون رطبعة ،اإلسكندرية،
.2010
هاين حممود محزة ،النظام القانوين الواجب االعمال على العقود اإلدارية الدولية أمام احملكم الدويل،ط ،1منشورات احللي احلقوقية ،بريوت،
.2008
 .وائم جناح إبراهيم السيد تعليب ،النفاذ الدويل ألحكام التحكيم ،دار النهضة العربية ،بدون رطبعة ،القاهرة.2015 ،
الرسائل واإلاطا يح:

عديل حممد عبد الكرمي ،النظام القانوين للعقود املربمة بني الدول واألشخاص األجنبية ،أرطروحة دكتوراه م ّقدمة إىل كلية احلقوق والعلوم
السياسية ،جامعة أيب بكر بلقايد.2011 ،
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احلقوق ،جامعة الشرق األوسط ،عمان.2017 ،

نبيل كرمي عامر ،التحكيم يف عقود النفط ،رسالة ماجستري ،مقدمة إىل كلية احلقوق والعلوم السياسية يف جامعة بريوت العربية،
لبنان.2014،
ران حممد راضي ،التحكيم يف العقود اإلدارية الدولية (دراسة مقارنة) رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية احلقوق يف جامعة النهرين.2009 ،
البحوث املنشو ة:
أمحد احلداد ،التحكيم التجاري ،حبث منشور يف املوسوعة القانونية املتخصصة ،الصادرة عن اهليئة املوسوعة العربية يف اجلمهورية العربية
السورية ،اجمللد الراين ،مؤسسة الصاحلاين للطباعة ،الطبعة األوىل.2010،
حسن البدراوي ،التحكيم وامللكية الفكرية ،ورقة عمل مقدمة يف ن دوة الويبو الورطنية عن امللكية الفكرية ألعضاء هيئة التدريس ورطالب
احلقوق يف اجلامعة األردنية ،عمان ،من 8-6نيسان.2004 ،
زينب سامل و حورية لشهب ،مدى صالحية تطبيق التحكيم يف العقود اإلدارية الدولية وآاثره ،حبث منشور يف جملة العلوم القانونية
والسياسية ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،اجلزائر ،اجمللد  ،9العدد  ،3ديسمرب .2018
مظفر انصر ،القانون الواجب التطبيق يف قرارات هيأت التحكيم الدولية ،دار احلرية للطباعة ،جملة العدالة ،السنة الرانية ،العدد األول،
بغداد.2000 ،
حممد عبد اجمليد حسن املهريي ،السمات الرئيسية ملشروع قانون التحكيم يف دولة االمارات ،حبث مقدم للمؤمتر الرابع للتحكيم الدويل،
صنعاء.2002،
عبد الرسول عبد و جبار حسني عباس حسني ،القانون واجب التطبيق وفق اتفاقية منظمة التجارة العاملية)(WTOلعام  ،1994حبث
منشور يف جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية ،العدد الراين ،السنة الرامنة ،العراق ،2016 ،ص234؛ وكذلك
نور ليث مهدي ،استخدام التحكيم لفض منازعات عقود االسترمار اإلدارية ،حبث منشور يف جملة جامعة تكريت
للحقوق ،السنة الرالرة ،اجمللد الرالث ،العدد األول ،اجلزر األول ،أيلول .2018
مهند عزمي أبو مغلي و أجمد محدان اجلهين  ،رقابة القضاء على حكم التحكيم يف القانون األردين ،جملة الشريعة والقانون ،كلية الشريعة
والقانون ،جامعة االمارات ،االمارات العربية املتحدة ،العدد الرامن والرالثون.2009 ،
غسان عبيد حممد املعموري ،شرط الربات التشريعي ودورة يف التحكيم يف عقود البرتول ،حبث منشور يف جملة رسالة احلقوق كلية القانون،
جامعة كربالء ،اجمللد األول ،العدد الراين ،2009 ،ص172؛ وكذلك صأدقي عباس ،أثر التحوالت االقتصادية على
قبول بشررطي التحكيم والربات التشريعي يف العقود اإلدارية ،حبث منشور يف جملة حقوق االنسان واحلرايت العامة ،جامعة
مستغامن ،اجلزائر ،العدد اخلامس.2018 ،
نظام التحكيم الصادر ابملرسوم امللكي السعودي رقم م 46/يف  ،1981 /7/12منشور يف جريدة أم القرى ،العدد  2969يف /8/ 22
.1981
صربي حممد السنوسي حممد ،اثر شرط التحكيم يف العقد اإلداري على اختصاص جملس الدولة ،دوره يف التحكيم ،اقيمت يف مركز البحوث
واالستشارات القانونية يف كلية احلقوق ،جامعة القاهرة ،مصر.2012 ،
التشريعات والقرا ات الدولية والواطنية:
قانون األونسيرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل  ،1985املعدل يف .2006
التوصية الصادرة عن جممع القانون الدويل يف دورته املنعقدة يف أثينا عام .1979
قانون االسترمار األردين رقم  130لسنة .2014
قانون االسترمار العراقي رقم  13لسنة .2006
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قانون االسترمار املصري املرقم ( )8لسنة  1997املنشور يف اجلريدة الرمسية ،العدد .19بتاريخ  ،1991/5/11واملعدل بقانون رقم 13
لسنه  2004املنشور يف اجلريدة الرمسية ،العدد  ،17بتاريخ  ،2004/4/22واملعدل أيضاً بقانون رقم  17لسنة 2015

املنشور يف اجلريدة الرمسية ،العدد  ،11بتاريخ .2015/5/12
قانون التحكيم األردين رقم  31لسنة  2001واملعدل ابلقانون رقم  16لسنة .2018
قانون التحكيم اإلنكليزي لسنة  1996والساري منذ .1997 /7 /31
قانون التحكيم العماين رقم  47لعام .1997
قانون التحكيم الفيدرايل األمريكي لسنة 1945
قانون التحكيم املصري رقم 27لسنة ..1994
القانون الفرنسي للتحكيم الدويل لسنة .1982
قانون املدين العراقي رقم  40لسنة .1951
القانون املدين الفرنسي رقم  626الصادر عام .1972
القانون املدين املصري رقم  131لسنة .1948
قانون املرافعات العراقي رقم 83لسنة  1969املعدل.
قانون املرافعات املدنية والتجارية البحريين رقم  9لعام .1994
االتفاقيات الدولية:

اتفاقية الهاي لسنة .1955
اتفاقية نيويورك اخلاصة ابالعرتاف وتنفيذ األحكام األجنبية لعام .1958
االتفاقية االوربية للتحكيم التجاري الدويل املعقودة يف جنيف بتاريخ  21نيسان .1961
اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االسترمار عام .1965
أتفاقيه منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول .1967
اتفاقية روما لسنة  1980بشأن القانون الواجب التطبيق على االلتزامات التعاقدية.
االتفاقية املوحدة السترمار رؤوس األموال العربية يف الدول العربية لسنة .1980
االتفاقية املنشأة للوكالة الدولية لضمان االسترمار) (Migaلسنة .1985
أتفاقيه عمان العربية للتحكيم التجاري .1987
اتفاقية تسوية منازعات االسترمار بني الدول املضيفة لالسترمارات العربية وموارطين الدول العربية األخرى .1974
اتفاقية تسوية منازعات االسترمار بني الدول املضيفة لالسترمارات العربية وبني موارطين الدول العربية لسنة .1976
املركز الدويل لفض منازعات االسترمار.1965،
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 - 14حممد عبد اجمليد حسن املهريي ،السمات الرئيسية ملشروع قانون ال تحكيم يف دولة االمارات ،حبث مقدم للمؤمتر الرابع للتحكيم الدويل،
صنعاء ،2002،ص.2
 - 15املادة (  )251من قانون املرافعات العراقي رقم ( )83لسنة .1969
 - 16املادة (  )1 /12من قانون التحكيم املصري رقم ( )27لسنة 1994
 - 17يطلق يف السعودية على القانون الوضعي كلمة (النظام) فيقال :نظام اجلنسية والنظام التجاري.
 - 18نظام التحكيم الصادر ابملرسوم امللكي السعودي رقم م 46/يف  ،1981 /7/12منشور يف جريدة أم القرى ،العدد  2969يف /8/ 22
.1981
 - 19نقض مدين الطعن رقم  1004لسنة  61قضائية ،اجللسة يف ،1996/ 12/ 27منشور يف جملة القضاة الصادرة عن اندي القضاة ،القاهرة،
السنة الرالثون ،العدد األول.1998 ،
 - 20قرار متيزي أردين رقم (  ،) 1971 / 27جمموعة املبادئ القانونية حملكمة التمييز األردنية ،اجلزء الراين ،1971 ،ص .248وكذلك قرار متيزي
أردين رقم ( ،) 94 /1774منشور يف جملة نقابة احملامني األردنية ،يف العدد  43السنة ،1995 ،ص.19 85
 - 21مركز الويبو للتحكيم هو املنتدى العاملي للخدمات والسياسة العامة والتعاون واملعلومات يف جمال امللكية الفكرية ،وهي وكالة من وكاالت األمم
املتحدة اليت متول نفسها بنفسها ويبلغ عدد أعضائها  191دولة ،ومهمتها االضطالع بدور رايدي و متوازن وفعال للملكية الفكرية وتشجيع
االبتكار واالبداع لفائدة اجلميع ،وتستمد هيئتها الرائسية واليتها واجراءاهتا التنظيمية من اتفاقية الويبو يف عام  ،1967ويكون مقرها يف جنيف/
سويسرا.
، "Dispute Resolution For The 21 Century"،WIPO Arbitration and Mediation Centre - 22
World Intellectual Property Organization (WIOP) ،WIPO Arbitration And Mediation Centre
p12.، Switzerland،Arbitration And Mediation Centre
 - 23ينظر الفتوى رقم  661يف  ،1989/7/1جلسة ( 43،44،140،347 )1989/5/17جمموعة املبادئ القانونية اليت قررهتا احملكمة اإلدارية
العليا واجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع يف العقود اإلدارية يف ( ،)40ص.139
 - 24قانون املدين العراقي رقم  ،40لسنة  ،1951وقانون املرافعات العراقي رقم  ،83لسنة .1969
 - 25د .عيد حممد القصاص ،حكم التحكيم (دراسة حتليلية يف قانون التحكيم املصري واملقارن) ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2004 ،ص.12
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 - 1د .عبد الفتاح صقر ،تسوية املنازعات عرب التحكيم الدويل ،ط ،1مكتبة الوفاء القانونية ،االسكندرية ،2019 ،ص.3
 - 2د .فوزي حممد سامي ،التحكيم التجاري الدويل ،الطبعة اخلامسة ،دار الرقافة للنشر ،عمان  ،2010ص،5
 - 3أمحد احلداد ،التحكيم التجاري ،حبث منشور يف املوسوعة القانونية املتخصصة ،الصادرة عن اهليئة املوسوعة العربية يف اجلمهورية العربية السورية،
اجمللد الراين ،مؤسسة الصاحلاين للطباعة ،الطبعة األوىل ،2010ص.113
 - 4د .فارس حممد عمران ،قوانني ونظم التحكيم ابلدول العربية واخلليجية ودول أخرى ،اجلزء الراين ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،الطبعة الرانية،
القاهرة ،2015 ،ص.9
 - 5حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين ابن منظور االنصاري ،لسان العرب ،دار لسان العرب ،اجمللد األول ،بريوت ،1965 ،ص.688
 - 6حممد بن ايب بكر الرازي ،خمتار الصحاح ،دار الرسالة ،الكويت ،الطبعة األوىل ،1982 ،ص.29
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 - 26مهند عزمي أبو مغلي و أجمد محدان اجلهين ،رقابة القضاء على حكم التحكيم يف القانون األردين ،جملة الشريعة والقانون ،كلية الشريعة والقانون،
جامعة االمارات ،االمارات العربية املتحدة ،العدد الرامن والرالثون ،4229 ،ص.414
 - 27د .مجعة سعدون الربيعي ،املرشد اىل إقامة الدعوى املدنية ،املكتبة القانونية ،بغداد ،2006 ،ص.29
Traite de Larbitrage ، Berthold Goldman،Philippe Fouchard and Emmanuel Gaillard - 28
P12 .، 1996، Paris، Edtion Litec،Commercial International
 - 29د .مظفر انصر ،القانون الواجب التطبيق يف قرارات هيأت التحكيم الدولية ،دار احلرية للطباعة ،جملة العدالة ،السنة الرانية ،العدد األول ،بغداد،
 ،4000ص.45
 - 30د .مصطفى حممد اجلمال ود .عكاشة حممد عبد العال ،التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية والداخلية ،ط ،1منشورات احللي احلقوقية،
بريوت،1998 ،ص.19
 - 31د .حممود خمتار أمحد بريري ،التحكيم التجاري الدويل ،دار النهضة العربية ،الطبعة الرالرة ،القاهرة ،4004 ،ص8
 - 32د .وليد حممد عباس ،التحكيم يف املنازعات اإلدارية ذات الطبيعة التعاقدية) ،دراسة مقارنة( ،دار اجلامعة اجلديدة ،بدون رطبعة ،اإلسكندرية،
 ،2010ص.32
 - 33د .مال هللا جعفر عبد امللك احلمادي ،حقوق وضماانت املتعاقد مع اإلدارة والتحكيم يف العقد اإلداري )دراسة مقارنة( ،منشورات احللي
احلقوقية ،الطبعة األوىل ،بريوت ،2014 ،ص .770
 - 34ران حممد راضي ،التحكيم يف العقود االدارية ،رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية احلقوق جامعة النهرين ،ص.23
 - 35د .شادية إبراهيم مصطفى احملروقي و د .امحد حمروس علي انجي ،التحكيم يف العقود اإلدارية )دراسة مقارنه( ،الطبعة األوىل ،مكتبة القانون
واالقتصاد ،الرايض ،2012 ،ص .54
 - 36د .مال هللا جعفر عبد امللك احلمادي ،املصدر سابق ،ص.772
 - 37د .أمحد عبد الاله املراغي ،دور التحكيم يف تشجيع ومحاية االسترمارات األجنبية "دراسة مقارنه" ،بدون رطبعة ،املكتب اجلامعي احلديث،
اإلسكندرية ، 2015ص 51.
 - 38املصدر نفسه ص .74
 - 39د .وليد حممد عباس ،مصدر سابق ،ص.39 -38
 - 40د .عبد الوهاب لطفي ،عقود اإلدارة يف إرطار التحكيم عرب الدول العربية ،مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل ،2019 ،ص 130
؛ د .مال هللا جعفر عبد امللك احلمادي ،مصدر سابق ،ص775..
 - 41انصر انجي حممد مجعا ن ،شروط التحكيم يف العقود التجارية )دراسة مقارنة( ،املكتب اجلامعي احلديث ،بدون رطبعة ،اإلسكندرية،4008 ،
ص..28 -27
 - 42د .مصطفى انرطق صاحل مطلوب الناصري ،الوايف يف الُمحكم التجاري ( دراسة أتصيلية حتليلية مقارنة وفقاً ألحداث التشريعات والقواعد

التحكيمية) ،املؤسسة احلديرة للكتاب ،الطبعة األوىل ،لبنان ،2017 ،ص . 71
 - 43د .أمحد عبد الفتاح ،التحكيم يف إرطار العقود اإلدارية وعقود اإلسترمار ،مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية ،بدون رطبعة ، 2019،، ،ص
.238 – 237
 - 44د .مصطفى انرطق صاحل مطلوب الناصري ،احملٌكم التجاري الدويل ( د راسة مقارنة ) ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،بدون رطبعة،
 ،2013ص . 60
 - 45د .امحد عبد الفتاح ،املصدر السابق ،ص .241
 - 46د .مصطفى انرطق صاحل مطلوب الناصري ،املُ حكم التجاري الدويل (دراسة مقارنة ) ،مصدر سابق ،ص .29
 - 47انصر انجي حممد مجعان ،مصدر سابق ،ص .29
 - 48د .وليد حممد عباس ،مصدر سابق ،ص .51
 - 49املصدر نفسه .ص .53
 - 50د .أمحد عبد الفتاح ،مصدر سابق ،ص .248 -247
 - 51د .مال هللا جعفر عبد امللك احلمادي ،مصدر سابق ،ص 780.
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 - 56الفقرة ( )1من املادة السابعة من قانون االنوسرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل الصادر عام  1985بصيغته املعدلة عام .2006
 - 57نصت املادة ( )1من نظام التحكيم على مايلي (( :كما جيوز االتفاق مسبقاً على التحكيم يف أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معني )) املرسوم

امللكي رقم ( )46/2بتاريخ  1402/3/12ه املوافق .1983/4/25
 -3قانون املرافعات املدنية والتجارية الكوييت رقم ( )38لعام (.)1980

 - 4نصت املادة ( )762من قانون اصول احملاكمات املدنية اللبناين رقم ( )90لعام ( )1983املعدل على أنه(( :جيوز للمتعاقدين ان يدرجوا يف
العقد التجاري او املدين املربم بينهم بنداً ينص على أن حتل بطريق التحكيم مجيع املنازعات القابلة للصلح اليت تنشأ عن صحة هذا العقد او تفسريه او
تنفيذه.))...
 -5د .حممود السيد التحيوي ،رطبيعة شرط التحكيم وجزاء اإلخالل به ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،2003 ،ص.85
 - 1د .كاوة عمر حممد ،التحكيم يف منازعات العقود النفطية،ط،1منشورات زين احلقوقية ،ص.42-41
 -2د .فوزي حممد سامي ،التحكيم التجاري الدويل ،اجلزء اخلامس ،مكتبة دار الرقافة للنشر والتوزيع ،عمان،1997 ،ص.18
 - 63انصر انجي حممد ،املصدر السابق ،ص.96-95
 - 64مصعب اثئر عبد الستار العبيدي ،منازعات التحكيم التجاري يف عقود البرتول "دراسة مقارنة" ،دار الفكر اجلامعي ،الطبعة األوىل ،اإلسكندرية،
 ،2018ص153..
 - 65د .مال هللا جعفر عبد امللك احلمادي ،مصدر سابق ،ص.209
 - 66غسان عبيد حممد املعموري ،شرط الربات التشريعي ودورة يف التحكيم يف عقود البرتول ،حبث منشور يف جملة رسالة احلقوق كلية القانون ،جامعة
كربالء ،اجمللد األول ،العدد الراين ،2009 ،ص 172؛ وكذلك صادقي عباس ،أثر التحوالت االقتصادية على قبول بشررطي التحكيم والربات التشريعي
يف العقود اإلدارية ،حبث منشور يف جملة حقوق االنسان واحلرايت العامة ،جامعة مستغامن ،اجلزائر ،العدد اخلامس ،2018 ،ص.349
 - 67مصعب اثئر عبد الستار العبيدي ،مصدر سابق ،ص .160
 - 68عديل حممد عبد الكرمي ،النظام القانوين للعقود املربمة بني الدول واألشخاص األجنبية ،أرطروحة دكتوراه م ّقدمة اىل كلية احلقوق والعلوم السياسية،
جامعة أيب بكر بلقايد ،2011 ،ص.145
 - 69ليندا جابر ،القانون الواجب التطبيق على عقود االسترمار األجني ،املؤسسة احلديرة للكتاب ،بدون رطبعة ،لبنان ،2014 ،ص.53
 - 70عديل حممد عبد الكرمي ،املصدر السابق ،ص.146
 - 71غسان عبيد حممد املعموري ،مصدر السابق ،ص.349
 - 72د .سراج حسني أبو زيد ،التحكيم يف عقود البرتول دراسة متعمقة تتضمن موقف الفقه والقانون ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2010،ص
.111
 - 73عديل حممد عبد الكرمي ،مصدر سابق ،ص.146
 - 74مصعب اثئر عبد الستار العبيدي ،مصدر سابق ،ص164-163
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الغ او ابرطل او غري منفذ او غري قابل للتنفيذ)).
املادة ان حتيل الطرفني اىل التحكيم بناء على رطلب اي منهما ،مامل يتبني هلا ان هذا االتفاق ٍ
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 - 52حسن البدراوي ،التحكيم وامللكية الفكرية ،ورقة عمل مقدمة يف ندوة الويبو الورطنية عن امللكية الفكرية ألعضاء هيئة التدريس ورطالب احلقوق يف
اجلامعة األردنية ،عمان ،من 8-6نيسان ،2004 ،ص .3 – 2
 - 53د .مال هللا جعفر عبد امللك ،مصدر سابق ،ص .780
 - 54د .حممد فؤاد عبد الباسط ،مدى إمكانية التحكيم يف منازعات القرارات اإلدارية ،دار اجلامعة اجلديد ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل،2006 ،
ص44..
 - 55نصت املادة الرانية من اتفاقية نيويورك لعام  1958على ما يلي -1 (( :تعرتف كل دولة متعاقدة أبي اتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان أبن
حييلوا اىل التحكيم مجيع اخلالفات او اي خالفات نشأت او قد تنشأ بينهم ابلنس بة لعالقة قانونية حمددة ،تعاقدية او غري تعاقدية ،تتصل مبوضوع ميكن
تسويته عن رطريق التحكيم -2 .يشمل مصطلح (إتفاق مكتوب) اي شرط حتكيم يرد يف عقد او اي اتفاق حتكيمي موقع عليه من الطرفني او ورد يف
رسائل او برقيات متبادلة - .على احملكمة يف اي دولة متعاقدة ،عندما يعرض عليها نزاع يف مسألة ابرم الطرفان بشأهنا اتفاقاً ابملعىن املستخدم يف هذه
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 75د .شاكر عبد هللا العبادي ،التحكيم ابلعقود االدارية (التحكيم بعقود الدولة) ،دراسة مقارنة ،ط ،1دار الرقافة للنشر والتوزيع ،االردن،2019 ،
ص.365
 76د .امساعيل امحد سليم ،كيفية صياغة شروط التحكيم ،دورة يف التحكيم اقيمت يف مركز البحوث واالستشارات القانونية لكلية احلقوق  /جامعة
القاهرة ،مصر ،2012 ،ص 1وما بعدها.
 77ل تظهر ااثر اتفاق التحكيم يف العقد االداري الدويل ،البد من توافر الشروط املوضوعية والشكلية ،فاملوضوعية هي الرضا حيث الينعقد اتفاق
التحكيم اال بتوافر رضا الطرفني الن اتفاق التحكيم ابالساس هو عقد رضائي االمر الذي يقتضي ان التشوب ارادة الطرفني عيوب الرضا كالغلط او
االكراه او التدليس او الغش او الغنب ،اما احملل فيقصد به موضوع النزاع والذي يشرط ان يكون مشروعا وغري خمالف للنظام العام واال اعترب ابرطالً ،اما
االهلية حيث ال يصح اتفاق التحكيم اال إذا كان تعبرياً عن ارادة حرة للطرفني ،والشكلية فتتملرل بشرط الكتابة حيث اكدت املعاهدات الدولية على
شرط الكتابة يف اتفاق التحكيم ،إذ نصت املادة ( )2من اتفاقية نيويورك لعام ( )1958وإعتربته ركناً لصحة اتفاق التحكيم ،وكذلك االتفاقية االوربية

للتحكيم التجاري لعام ( )1961حيث نصت املادة ( )1منها على ان يكون اتفاق التحكيم مكتوابً غري اهنا مل تستلزم ان أيخذ اتفاق التحكيم شكالً
معيناً .د .مفتاح عمر درابش ،املنازعات الدولية ورطرق تسويتها ،املؤسسة احلديرة للكتاب ،ط ،1لبنان ،2013 ،ص.150
 78د .امحد حلمي خليل ،عقود االمتياز البرتولية واسلوب حل منازعاهتا ،دار الفتح للطباعة والنشر ،االسكندرية ،2013 ،ص.364
 79وليد حسن جاسم احلسوين ،االختصاص التحكيمي للمركز الدويل لتسوية منازاعات االسترمار واملؤسس مبوجب اتفاقية واشنطن لعام  ،1965دار
النهضة العربية ،ط ،1القاهرة،2010 ،ص.161
 -1املادة ( ) 1/16من القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته جلنة قانون التجارة الدولية يف االمم املتحدة ) (uncitralلعام (،)1985
املنشور على الرابط االيت..http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml-arb/ml-arb-a.pdf :
 - 2عوين حممد الفخري ،ارادة االختيار يف العقود الدولية والتجارية واملالية ( دراسة مقارنة ) ،منشورات زين احلقوقية ،ط ،1بريوت،2012،
ص.115
 -3د .سراج حسني ابو زيد ،التحكيم يف عقود البرتول ،املصدر السابق ،ص.195-194
 -4دوفان ليديه ،النظام القانوين للعقود االدارية الدولية ( دراسة مقارنة ) ،ارطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي
مرابح ،اجلزائر ،2018 ،ص.177
 84د .صاحل حممد الزاهري املصعي ،التحكيم يف منازاعات التجارة الدولية لدول اخليج العريب ،املكتب اجلامعي احلديث ،مصر ،2019 ،ص.157
 85ذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف حكمها الشهري يف قضية )  (gussetوهو اول حكم هلا على استقاللية اتفاق التحكيم الصادر يف 1963/5/7
اىل انه ( يف جمال التحكيم الدويل ،فأن اتفاق التحكيم سواء كان مربما على حنو منفصل او كان مدرجاً يف التصرف القانوين املتعلق به ،فأنه يتمتع
إبستقالل قانوين كامل حبيث ال يتأثر مبا قد يلحق هذا التصرف من بطالن ،إال يف بعض الظروف االسترنائية ،ومنذ صدور هذا احلكم توالت األحكام
الصادرة عن القضاء الفرنسي واليت تؤكد على مبدأ االستقالل فقد اكد حكم حمكمة استئناف كوملار الصادر يف  1968/11/29يف قضية
) (lmpexعلى هذا املبدأ وذلك يف عبارات مرادفة لتلك اليت استخدمتها حمكمة النقض يف احلكم املشار اليه اعاله وايضا حكم حمكمة النقض
الفرنسية يف قضية ) (hechtيف  1972/7/4حيث قضت أبن اتفاق التحكيم يف مسائل التحكيم الدويل تتمتع ابستقالل كامل ) ،وكذلك حكمها
يف  1983/12/14يف قضية ) (drojoقضت أبنه ( يف جمال التحكيم الدويل يتمتع شرط التحكيم ابستقالل كامل جتاه العقد ) .اشار اليه د .سراج
حسني ابو زيد ،املصدر السابق ،ص 201ومابعدها.
 86عوين حممد الفخري ،املصدر السابق ،ص.112-111
 87محادة عبد الرزاق محادة ،منازعات عقد امتياز املرفق العام بني القضاء والتحكيم ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية ،2012،ص.275
 88عوين حممد الفخري ،املصدر السابق ،ص.112 – 111
 - 89د .عالء حمي الدين مصطفى أبو أمحد ،التحكيم يف منازعات العقود االدارية الدولية يف ضوء القوانني الوضعية واملعاهدات الدولية وأحكام حماكم
التحكيم دراسة مقارنة ،دار اجلامعة العربية ،االسكندرية ،2012 ،ص .329
 - 90د .عصام أمحد البهجى ،التحكيم االلكرتوين يف عقود التجارة الدولية،ط،1دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،2017،ص.5
 - 91نبيل كرمي عام ،التحكيم يف عقود النفط،رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية احلقوق يف جامعة بريوت العربية ،لبنان  .2014ص.165-164
 - 92د .وائم جناح إبراهيم السيد تعليب ،النفاذ الدويل ألحكام التحكيم ،دار النهضة العربية ،بدون رطبعة ،القاهرة ،2015 ،ص39
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يف دورته املنعقدة يف أثينا عام .1979
 - 104املادة ( )1 /48من قانون األونستريال للتحكيم التجاري الدويل الذي وضعته جلنة األمم املتحدة لسنة  1985املعدل.
 - 105املادة ( )1496من القانون الفرنسي للتحكيم الدويل لسنة .1980
 - 106املادة ( )1/39من قانون التحكيم املصري رقم  27لسنة .1994
 - 107د .خالد عبد الفتاح حممد خليل ،دور اإلرادة يف جمال العقود اإللكرتونية ،دار الفكر والقانون ،الطبعة األوىل ،مصر ،2019 ،ص.38
 - 108د .مال هللا جعفر عبد امللك احلمادي ،مصدر سابق ،ص .821
 - 109أمحد محيد االنباري ،سكوت اإلرادة عن حتديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدويل "دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية
احلقوق ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،2017 ،ص68؛ هاين حممود محزة ،مصدر سابق ،ص.130
 - 110د .عالء حمي الدين مصطفى أبو أمحد ،مصدر سابق ،ص .341

 - 111املادة ( )47من قانون التحكيم اإلنكليزي لسنة  1996والساري منذ  ،، 1997 /1/ 31على انه " تلتزم هيئة التحكيم أبن تفصل يف النزاع
وفقاً للقانون الذي اختاره األرطراف لينطبق على موضوع النزاع ،أو إذا مل يتفق األرطراف و فقاً ألية اعتبارات أخرى يتفقوا عليها أو حتددها هيئة التحكيم
".
112
 املادة (  ) 1 / 19من القانون املدين املصري رقم  138لسنة  1948واليت نصت على انه " يسري على االلتزامات التعاقدية ،قانون الدولةاليت يوجد فيها املورطن املشرتك للمتعاقدين إذا احتدا مورطناً ،فإن اختلفا مورطناً سرى قانون== == الدولة اليت مت فيها العقد .هذا ما مل يتفق املتعاقدان أو
يتبّني من الظروف أن قانوانً آخر هو الذيُ يراد تطبيقه".
 - 113املادة ( )2/2من اتفاقية الهاي لسنة  1955على أنه " ان يكون اختيار االف ارد الضمين مستخلصاً على سبيل احلتم ".
 - 114املادة ( )1 /2من اتفاقية الهاي لسنة  1978اخلاصة ابلقانون الواجب التطبيق على البيع الدويل حيث نصت على انه "يكون اختيار قانون
العقد صرحياً أو ميكن استخالصه بتأكيد معقول من نصوص العقد وظروف احلال".
 - 115املادة ( ) 203واليت أقرها جممع القانون الدويل املنعقد يف سويسرا مبدينة )  ( Baleعام 1991واليت نصت على انه " عند عدم وجود اختيار
صريح لقانون العقد ،فإنه يتعني أن يستخلص االختيار الضمين هلذا القانون من ظروف معربة تكشف بوضوح عن إرادة املتعاقدين يف هذا الشأن" .
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 - 97د .عالء حمي الدين مصطفى أبو أمحد ،املصدر السابق ،ص .330
 - 98د .شريزاد محيد هروري ،منازعات االسترمار بني القضاء والتحكيم ،دار الفكر اجلامعي ،الطبعة األوىل ،اإلسكندرية ،2018 ،ص .138
 - 99منهم األستاذ  Niboyetحيث أكد على االختيار ص ارحة للقانون الذي حيكم العقد ،وأن يدرج شررطاً ولو يف سطرين يف العقد يدل صراحة
على اختيار القانون واجب التطبيق على العقد ،أشار اليه د .عالء حمي الدين مصطفى أبو أمحد ،مصدر السابق ،ص311..
 - 100د .عامر أمحد اجلارحي ،اجتاه هيئات التحكيم إلعمال قواعد التجارة الدولية على منازعات العقود اإلدارية ذات الصفة الدولية "عقود الدولة"
الكتاب الراين ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،2018 ،ص  18وما بعدها.
 - 101املادة ( )1 /7من االتفاقية االوربية للتحكيم التجاري الدويل املعقودة يف جنيف بتاريخ  21نيسان .1965.
 - 102املادة ( ) /42من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االسترمار ) ( ICSIDلسنة .1965
 - 103املادة ( ) 1 /4من قرار جممع القانون الدويل عند حبره ملسألة القانون الواجب التطبيق على العقود املربمة بني الدول .وأحد األشخاص األجنبية

Volume: 4

 - 93ملا أمحد كوجان ،التحكيم يف العقود االسترمارية بني الدولة واملسترمر األجني ،منشورات زين احلقوقية ،بدون رطبعة ،بريوت ،4008 ،ص105
وما بعدها.
 - 94د .عالء حمي الدين مصطفى أبو أمحد ،مصدر سابق ،ص.329
 - 95بو مساحه الشيخ ،محاية االسترمار األجني يف ظل العقود االقتصادية الدولية ،حبث منشور يف جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية ،السنة السابعة،
اجمللد الراين ،العدد الرامن والعشرون ،كانون األول  ،2015ص.6
 - 96د .عبد الرسول عبد و جبار حسني عباس حسني ،القانون واجب التطبيق وفق اتفاقية منظمة التجارة العاملية ) (WTOلعام  ،1994حبث
منشور يف جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية ،العدد الراين ،السنة الرامنة ،العراق ،2016 ،ص234؛ وكذلك نور ليث مهدي ،استخدام
التحكيم لفض منازعات عقود االسترمار اإلدارية ،حبث منشور يف جملة جامعة تكريت للحقوق ،السنة الرالرة ،اجمللد الرالث ،العدد األول ،اجلزر األول،
أيلول  ،2018ص  400وما بعدها.
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 - 116د .زينب سامل و حورية لشهب ،مدى صالحية تطبيق التحكيم يف العقود اإلدارية الدولية وآاثره ،حبث منشور يف جملة العلوم القانونية والسياسية،
جامعة حممد خيضر بسكرة ،اجلزائر ،اجمللد  ،9العدد  ،3ديسمرب  ،2018ص .734
 - 117حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية القروض الصربية و الربازيلية والذي نص على " أن كل عقد ال يكون بني دولتني ابعتبارمها من أشخاص
القانون الدويل العام ،جيد أساسه يف القانون الورطين لدولة ما " ،وأكد حكمها على أنه " ملا كان الطرف املقرتض يف عقود القرض هو دولة ذات سيادة،
فال ميكن افرتاض أن االلتزامات اليت قبلتها و اليت تتعلق هبذا القرض ختضع ألي قانون غري قانوهنا" ،أشار اليه د .عالء حمي الدين مصطفى أبو أمحد،
مصدر سابق ،ص.354
 - 118قرار رقم ( )1803الصادر يف  14ديسمرب  1962واخلاص ابلسيادة الدائمة للدولة على مواردها االقتصادية ،كذلك قرار رقم ()3201
الصادر يف 1مايو  1974واملتعلق أبنشاء نظام اقتصادي عاملي جديد والذي أكدت فيه على حق كل دولة يف السيادة الكاملة والدائمة على مواردها
وكل األنشطة االقتصادية ،وكذلك القرار رقم ( )3281الصادر يف  12ديسمرب 1974واخلاص مبيراق احلقوق و الواجبات االقتصادية للدول ،أشار
إليه د .سراج حسني أبو زيد ،مصدر سابق ،ص .611 -610
 - 119د .مراد حممود املواجدة ،مصدر سابق ،ص.235
 - 120د .كاوه عمر حممد ،مصدر سابق ،ص.306
 - 121املادة ( ) 1 /42من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االسترمار ) ( ICSIDلسنة  1965واليت نصت على انه " ...يتعني على احملكمة
تطبيق القانون الدولة املتعاقدة اليت رطرفاً يف الن ازع مبا يف ذلك قواعدها بشأن تنازع القوانني وقواعد القانون الدويل واليت تكون قابلة للتطبيق".
 - 122املادة ( ) 16من اتفاقية تسوية منازعات االسترمار بني الدول املضيفة لالسترمارات العربية وبني موارطين الدول العربية لسنة  1976على انه
" ...وتطبق احملكمة قانون الدولة املضيفة الطرف يف النزاع مبا يف ذلك قواعد تنازع القوانني اخلاصة هبا وما يصلح للتطبيق من قواعد القانون الدويل العام
".
123
 املادة ( ) 58من االتفاقية املنشأة للوكالة الدولية لضمان االسترمار ) ( Migaلسنة  1985واليت هتدف من أنشأها العمل على تدفق رؤوساألموال واالسترمارات بني الدول األعضاء فيها ،حيث نصت على " أن تلتزم حمكمة التحكيم ببنود االتفاقية ،واالتفاقات اليت قام إببرامها أرطراف النزاع
واليت تكون ذات صلة ابملوضوع وقوانني الوكالة ،وأحكام القانون الدويل الصاحلة للتطبيق".
 - 124املقصود ابملبادئ العامة للقانون هو جمموعة قواعد عامة أساسية تشرتك فيها كافة األنظمة القانونية يف خمتلف الدول ،مرل مبدأ العقد شريعة
املتعاقدين ومبدأ اإلثراء بال سبب ومبدأ استقالل سيادة الدولة ومبدأ حسن النية ومبدأ التعسف يف استعمال السلطة ومبدأ عدم رجعية القوانني،
وتتصف هذه املبادئ بعدم التحديد ،حيث أهنا مشتقة من القوانني املدنية للدول وتشمل قواعد موضوعية وأخرى إجرائية أتخذ من القانون الداخلي وهلا
صفة املنطقية ،فهي تصلح وتالئم التطبيق على العقود اإلدارية الدولية ،وهي تشكل مصدراً مهماً ومساعداً لسد النفص الذي يعرتي القانون الدويل،
أشار اليه د .مراد حممود املواجدة ،مصدر سابق ،ص.253
 - 125د .مال هللا جعفر عبد امللك احلمادي ،مصدر سابق ،ص .830
 - 126د .مراد حممود املواجدة ،مصدر سابق ،ص.253

 - 127املادة ( ) 2من التوصية الصادرة عن جممع القانون الدويل يف دورته املنعقدة يف أثينا عام  1979على أنه " لألرطراف املتنازعة االتفاق على تطبيق
املبادئ العامة للقانون بوصفها القانون الواجب التطبيق على العقد" .
 - 128حممد نور شحاتة ،الرقابة القضائية على اعمال احملكمني ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1990 ،ص .75
 - 129ينظر املادة ( )1468مرافعات فرنسي ،واليت اعطت حرية اىل احملكمني لتحديد الوقت الالزم ملداولة القضية ،حيث نصت على ان احملكم هو
الذي حيدد التأريخ الذي حتجز القضية فيه للمداولة ،وعلى ذلك فأن بداية اجراء املداولة نضع هناية خلصومة التحكيم ،ولكن هذه النهاية مل تكن اثبتة
اال بصدور ا حلكم موضوع النزاع الذي ينهي خصومة التحكيم رمسيا ،ونصت املادة ( )1470مرافعات فرنسي على " ان يصدر حكم التحكيم
ابغلبية االصوات " ،اشار اىل ذلك د.محدي علي عمر ،حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم يف املنازعات االدارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2009ص .65
 - 130ينظر املادة ( )40من قانون التحكيم املصري رقم ( )27لسنة .1994
 - 131ينظر املادة ( )270من قانون املرافعات املدنية العراقي رقم ( )83لسنة  1969املعدل.
 - 132من املالحظ ان قواعد مركز واشنطن ختلو من اية قاعدة حتدد مبوجبها السقف الزمين للفصل من خالل دعوى النزاع االسترماري ،ولكن نظرأ
لتعقد هذه املنازعات فان املركز عادة يستغرق من  5-3سنوات للفصل يف القضية الواحدة.
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 -136د .صربي حممد السنوسي حممد ،اثر شرط التحكيم يف العقد االداري على اختصاص جملس الدولة  ،دورة يف التحكيم اقيمت يف مركز البحوث
واالستشارات القانونية يف كلية احلقوق ،جامعة القاهرة ،مصر ،2012 ،ص .10
 - 137د .عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،التحكيم يف املنازعات االدارية العقدية وغري العقدية ،املصدر السابق ،ص .238
 - 138ملا امحد كوجان ،املصدر السابق ،ص .169
 - 139نصت املادة ( )52الفقرة االوىل من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االسترمار بني الدول والشركات االجنبية لعام  1965على انه " جيوز
الي رطرف ان يطلب بطالن احلكم من قبل تطبيقه يف كتاب موجه اىل االمني العام على احد االسباب التالية أ .ان احملكمة مل تشكل بشكل صحيح
ب .ان احملكمة جتاوزت صال حيتها بوضوح .ج .ان هناك فساد من جانب عضو يف احملكمة د .إذا كان هناك خروج خطري على قاعدة اساسية
من قواعد االجراءات ه .ان احملكم قد اخفق يف بيان االسباب اليت بين عليها احلكم ".
 - 140د .عبد الوهاب لطفي ،املصدر السابق ،ص .340
 - 141ينظر نص املادة ( )34من قواعد التحكيم اليت اقرهتا جلنة االمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ( االونسرتال) لعام  1985املعدلة.
 - 142نصت املادة ( )5من اتفاقية نيويورك بشأن االعرتاف وتنفيذ األحكام لعام  ،1958على انه ".1ال جيوز رفض االعرتاف وتنفيذ احلكم بناء
على رطلب اخلصم الذي حيتج ابحلكم إال إذا قدم على أ .ان ارطراف االتفاق كانوا عدميي االهلية رطبقاً للقانون الذي يطبق عليهم ...ب – ان
اخلصم املطلوب تنفيذ احلكم عليه مل يعلن اعالانً صحيحاً بتعيني احملكم او ابجراءات التحكيم ..ج .ان احلكم فصل يف نزاع غري وارد يف مشاررطة
التحكيم او عقد التحكيم ...د .ان تشكيل هيئة التحكيم او اجراءات التحكيم خمالف ملا اتفق عليه االرطراف او قانون البلد الذي مت فيه التحكيم
يف حالة عدم االتفاق ،ه  .ان احلكم مل يصبح ملزماً للخصوم او الغته او اوقفته احملكمة املختصة يف البلد اليت فيها .2 ،...جيوز للسلطة املختصة يف
البلد املطلوب اليها االعرتاف وتنفيذ احلكم ان ترفض يف حالتني ،أ .ان قانون ذلك البلد ال جييز تسوية النزاع عن رطريق التحكيم ،ب .ان حكم
احملكمني خمالف للنظام العام يف البلد املراد االعرتاف او تنفيذه فيها ".
 - 143نصت املادة ( )9من االتفاقية االوروبية للتحكيم التجاري الدويل لعام  ،1961على انه " .1ان الغاء حكم التحكيم اخلاضع هلذه االتفاقية يف
بلد ما متعاقد ال يشكل سبباً لرفض االعرتاف ...الحد االسباب التالية:أ -إذا كان فرقاء االتفاقية املذكورة غري صحيح مبوجب القانون الذي
اخضعها الفرقاء اليه .ب -إذا كان الطرف الذي رطلب االبطال مل جير تبليغه اصولياً بتعيني احملكم او ابالصول االجرائية للتحكيم ".
 - 144د .فوزي حممد سامي ،التحكيم التجاري الدويل ،دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدويل ،دار الرقافة للنشر والتوزيع ،ط  ،7االردن،

 ،2015ص .393

 - 145حممد امحد حممد املعيفي ،قطعية أحكام حمكمة العدل الدولية وسلطة احملكمة يف مراجعة القرارات الدولية ،ارطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية
القانون ،جامعة بغداد ،2007 ،ص .114
 - 146نصت املادة ( ) 67من النظام الداخلي حملكمة العدل الدولية على انه " عند الطعن يف أحكام احملاكم واهليئات القضائية الدولية امام حمكمة
العدل الدولية فأن نظر احملكمة هبذا الطعن خيضع لنصوص النظام االساسي حملكمة العدل الدولية ".
 - 147اصدرت حمكمة العدل الدولية حكمها يف هذه القضية يف عام  1960وقررت فيه ان حكم التحكيم الصادر يف عام  1906صحيح وملزم
وان على نيكاراغوا تنفيذه ،اشار اليه ،حممد امحد محد املعيفي ،املرجع السابق ،ص .125
 .- 148نصت املادة ( )1/34من النظام االساسي حملكمة العدل الدولية واليت نصت على انه " للدول وحدها احلق يف ان تكون ارطرافاً يف الدعاوى
اليت ترفع للمحكمة ".
 - 149نصت املادة ( )10من قانون التحكيم الفيدرايل االمريكي لعام  ، 1925على انه " جيوز للمحكمة الفيدرالية االمريكية اليت يقع يف نطاقها
مكان صدور التحكيم ،بناء على رطلب احد ارطراف التحكيم ،ابطال حكم التحكيم يف احلاالت التالية -1 :إذا مت احلصول على حكم التحكيم
ابلرشوة ،او الغش او اية رطريقة غري قانونية  -2إذا كان هناك حتيز واضح او فساد من قبل احملكمني ،او متريل فيهم احدى هاتني العقوبتني  -3إذا
حصل خطأ يف التصرف من قبل احملكمني برفضهم أتجيل الدعوى ابلرغم من وجود سبب شرعي او يرفضهم االدلة املربتة اليت هلا عالقة مبوضوع النزاع
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 - 135د .أكرم فاضل سعيد قصري ،املعني يف دراسة قواعد اللجوء إىل التحكيم التجاري مبوجب أحكام القانون العراقي ،املرجع السابق ،ص .198
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 - 133ينظر املادة ( ) 20من اتفاقية تسوية منازعات االسترمار العربية لعام  ،1976واملادة ( )8من االتفاقية االوروبية اخلاصة ابلتحكيم التجاري
الدويل لعام  ،1961واملادة ( )32من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام  ،1987واملادة ( )48من اتفاقية واشنطن لعام .1965
 - 134ينظر ما ورد فينص املادة (/ 52ه ) من اتفاقية واشنطن اخلاصة بتسوية املنازعات الناشئة عن االسترمارات بني الدول ورعااي الدول االخرى
لعام .1965
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او إذا ارتكبوا اي خطأ اخر يف التصرف تعرض حلقوق اي رطرف  -4إذا جتاوز احملكمون صالحياهتم او مل يقوموا مبهمتهم كما جيب ،ومل يصدروا
حكماً حتكيمياً وجاهياً هنائياً وغري قابل للمناقشة يف النزاع احملال اليهم.
 - 150د .عالء حمي الدين مصطفى ابو امحد ،املصدر السابق ،ص  360وما بعدها.
 - 151نصت املادة ( )1518من املرسوم الفرنسي للتحكيم الدويل لعام  1981املعدل على انه " األحكام الصادرة يف فرنسا بشأن التحكيم الدويل
ليست سوى رطعون ابالبطال واملادة ( ) 1520من نفس القانون واليت نصت على انه " يفتح ابب الطعن هيئة التحكيم بشكل غري منتظم-3 ،
أ صدرت هيئة التحكيم حكمها دون االلتزام ابملهام املستندة اليها -4 ،مل حيرتم مبدأ املعارضة -5 ،كان االعرتاف ابحلكم وتنفيذه خيالف النظام
العام ،واملادة ( ) 1519اليت نصت على انه " يقدم الطعن ابألبطال امام حمكمة االستئناف اليت صدر احلكم يف ارطار واليتها ،ويقبل الطعن منذ
النطق ابحلكم ،ال يقبل الطعن إذا مل يتم يف غضون شهر من االخطار ابحلكم ،يتم االخطار ابلتسليم ابليد ما مل يتفق االرطراف على خالف ذلك.
 - 152نصت املادة ( )273من قانون املرافعات املدنية رقم ( )83لسنة  1969املعدل ،على انه " جيوز للخصوم عندما يطرح قرار احملكمني على
احملكمة املختصة ان يتمسكوا ببطالنه ،وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تبطله يف االحوال االتية -:إذا كان قد صدر بغري بينة حتريرية او بناءاَ على
اتفاق ابرطل او إذا كان القرار قد خرج عن حدود االتفاق -2 ،إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام او االداب او قاعدة من قواعد
التحكيم املبينة يف هذا القانون،

 -3إذا حتقق سبب من االسباب اليت جيوز من اجلها اعادة احملاكمة -4 ،إذا وقع خطأ جوهري يف القرار او يف

االجراءات اليت تؤثر يف صحة القرار.
 - 153عبد احلميد املنشاوي ،التحكيم الدويل والداخلي ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية ،2014 ،ص .94
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