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.بعد احلمد هللا الذي مت بفضله وتوفيقه إمتام اجناز هذه املذكرة
على اإلشرافالذي تفضل بقبوله ألستاذيعبارات شكري وامتناين بأخلصبامسيأتوجه

زاوي عبد اللطيف " ...ملا بذله من جهد كبري لتذليل الصعوبات "عملي املتواضع هذا األستاذ

هذا العمل .إلجناحاملناسبة األكادمييةاألجواءلدؤوب لتوفري ، وعمله اأمامنا

، حرصا منه على متابعة خطوات اهتمامشكره على سعة صدره وحلمه وصربه ملا مشلنا به من أ

تقدمنا يف هذا العمل بكل جدية وصرامة ومل يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة 

وتصحيحاته الدقيقة ورفع اللبس والغموض الذي كان ينتابنا .

كلية احلقوق خاصة منهم الدكتور " بن فرحية رشيد " وكل أساتذةكافة إىلبالشكر كما أتقدم

القانون العام ختصص ماسرت قانون دويل اقتصادي .قسمأساتذة

.كافة طلبة املاسرت ختصص القانون الدويل االقتصادي إىلبالشكر اجلزيل تقدمأكما 

بعيد .أونشكر كل من قدم لنا يد العون سواء من قريب 



.................... ربي يحفظهما روح والدي الطاهرتين ...إلى

زوجتي ...................إلى

.األهل واألقارب كل إلىو اوالدي محمد االمين و عبد الرحمان و حفصة ايمانإلى،أغلىعز و أإلى

.الطور الجامعي إلىر االبتدائي رام الذين رافقوني في مشواري الدراسي من الطو ـــــالكاألساتذةكل إلى

قسم القانون العام أساتذةجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم كلية الحقوق خاصة أساتذةكل إلى
تخصص قانون دولي اقتصادي .

جلول وعزان ، زورقي محمد ووالده ، ،معمر: طهراوي الزمالء و الزميالت في الدراسة خاصة كل ىإل
الطالبتين حيزية ، رشيدة ، اشواق ، نوال .إلىعبابو حليم ، ، صحراوي احمد 

زمالئي و زميالتي في المهنة كل إلى

كل من ساهم معي في انجاز هذا العمل إلى

رتيــــــرتي و لم تسعه مذكــــــل ما وسعته ذاكـــــــكإلىو 
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االقتصادي والسياسياملستثمر حينما يريد اختاذ القرار الستثمار يف بلد ما يأخذ يف احلسبان مدى توافر املناخ 
املالئم لالستثمار كما يبحث عن األطر القانونية اليت حتمي بيئة االستثمار فاحلماية القانونية لست فقط منح 
امتيازات مجركية أو إعفاءات للمستثمر أو لعقود التجارة ، بل البد من تفعيل هذه احلماية عند حدوث نزاعات 

.حكيم التجاري الدويلخبصوص تنفيذ هذه العقود من خالل النص على الت

القانونية اخلاصة  يف جمال النزاعات التجارية اليت تتطلب الفصل فيها يف أقصر وقت ممكن  و بإجراءات بسيطة 
عدة أشخاص اختارهم أطراف النزاع  آومن طرف شخص وختصص فين . فهو حسب الفقهاء حل للنزاع

يسمح فيه بسحب أينتنفيذ العقود التجارة الدولية وإبرام أ
لقضاء من نوع خاص.    وإعطائهاالختصاص من القضاء العادي 

عرض فرفض األطراتعبري عن ″مها على انهالفقه للتحكيم التجاري الدويل وانصبت يف معظفاختلفت تعاري
نزاع قائم أو مستقبلي على احملاكم وطنية لدولة واتفاقهم إلقامة حمكمة خاصة تتشكل من حمكمني مؤهلني 

خيتارهم األطراف بأنفسهم وتعمل وفق إجراءات املتفق عليها " 

نضام عدالة خاصة من خالهلا ينتزع النزاع من االختصاص احملاكم ″فعرف األستاذ جباوي التحكيم على انه 

الطريقة اليت خيتارها األطراف لفض املنازعات اليت تنشا عن طريق ″كما عرفه الدكتور فوزي حممد سامي على انه 
احملكمني دون اللجوء إىل القضاء" أوأكثر يطلق عليهم اسم احملكم أوخاصأشطرح النزاع والبث فيه 

يف التحكيم الدويل كما يف التحكيم الداخلي جيلس احملكمون وأطراف النزاع ″وعرفه الدكتور األحدب على انه
ال يقف احملضر 

ومع ذالك هي حماكمة ليس فيها على القاعة ينادي وال يسجل حمضر اجللسة مساعد قضائي يلبس عباءة
.″شكليات احملاكم القضائية 

″التحكيم التجاري الدويل على انه RENE DAVIDEكما عرفه الفقيه الفرنسي
لة م العالقة بني شخصني وأ ملسا لول  اللذين يستمدون اتفاق خاص و آخرينأوآخركثر من طرف شخص ح
.أنيؤسسون على أساس هذا االتفاق دون 

إىلمل يتبلور املوقف اجلزائري من التحكيم التجاري الدويل إال يف أواخر األلفية املاضية حيث انضمت اجلزائر 
أكداملتعلقة باعرتاف و تنفيذ أحكام التحكيمية األجنبية غري أن املنعرج املهم الذي 1958اتفاقية نيويورك لسنة
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الذي عدل 25/4/1993املؤرخ يف 03.⁄93هذه الوسيلة هو صدور املرسوم التشريعي رقمإىلجلوء اجلزائر 
كذلك إىل األمركيم التجاري الدويل وظل من قانون اإلجراءات املدنية و ادخل فصال خاصا بالتح442املادة

املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلزائري 25/04/2008املؤرخ يف08/09غاية صدور القانون
خصص الفصل السادس من باب الثاين من الكتاب اخلامس لتنظيم التجاري الدويل بالنص عليه يف أيناجلديد 

.1961اىل1039املواد من 

يعد التحكيم دوليا مبفهوم هذا القانون ″منقانون اإلجراءات املدين واإلدارية بالقول 1039نصت املادة فقد 
على الصعيد اداخليا أمالتحكيم الذي خيص النزاعات املتعلقة باملصاحل االقتصادية لدولتني على األقل "     هذا 

ة خنص بالذكر ال حصر اتفاقية  نيويورك لسنة الدويل فاجلزائر صادقت وانضمت للعديد من االتفاقيات الدولي
املتعلقة بتسوية 1965التحكيم األجنبية واتفاقية واشنطن لسنة أحكاماملتعلقة باالعرتاف وتنفيذ 1958

منازعات االستثمار الشيء الذي يكرس اعتماد اجلزائر للتحكيم كطريق بديل حلل النزاعات و رغم كل هذا 
التواصل و التكامل بني النظامني مبدأدور فعال يف التحكيم الن هذا ال ينفي التحفيز يبقى للقضاء الوطين

يفرضها عنصر االتفاق كذلك ذو طبيعة قضائية يفرضها عنصر االلتزام يف قضائيةالقضائي  والتحكيم ذو طبيعة 
اليت تصدرها هيئة التحكيم لذلك يقال القضاء الوطين ميارس دور األحكاممرحلة التنفيذ حتديدا على مستوى 

مزدوج على التحكيم يف مرحلة سابقة للحكم وهو دور املساعدة و مرحلة الحقة للحكم وهي دور الرقابة و من 
اجل البحث يف عناصر تداخل القضاء الوطين يف التحكيم التجاري الدويل و معرفة مدى أمهيته حاولنا طرح 

كاليات التالية :اإلش

سري اخلصومة التحكيمية وما مداها؟أثناءهل للقاضي الوطين سلطة 

هل للقاضي الوطين سلطة رقابة على حكم التحكيم التجاري الدويل وما هي طرق الطعن املتاحة؟

:لإلجابة على هذين السؤالني ارتأيت لدراسة املوضوع من خالل اخلطة التالية

.سري اخلصومة التحكيميةأثناءاجلزائري القضاءمهام:األولالفصل 

.:الدور الرقايب للقضاء اجلزائري بعد صدور حكم التحكيم الدويل الفصل الثاني
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تمهيد : 

و جلأوا إليه يف خمتلف األزمنة والعصور حىت صار يف عصرنا اليوم من أبرز الوسائل حلل املنازعات التجارية حيث 
1صار التحكيم فيها مظهرا من مظاهر العصر احلديث.

و 
الوسيلة مواكبة منها التغريات احلاصلة يف االقتصاد العاملي ، و اجلزائر واحدة من هذه الدول فبعد أن كانت 

أ،وم السيادة خصوصا يف بداية االستقاللتتوجس خيفة من آليات التحكيم باعتبارها منافية ملفه ما لبثت اإال 
املؤرخ يف 03- 93وان عدلت عن هذا التوجه وذلك من خالل إصدارها املرسوم التشريعي رقم 

2، واملوسوم بأنه ذو طابع ليربايل قائم على سلطان االرادة.25/04/1993

ة رد أسبقية الظهور فقط بل مبا له من مزايا وفضائل يتبوأ هذه املكانو ينبغي التذكري أن التحكيم ما كان له أن

ية نظاما مستقال قائما بذاته دون احلاجة إىل قضاء الدولة، بل يضل القضاء مبثابة السند والدعامة الضرورة لعمل
التحكيم إىل غاية صدور احلكم التحكيمي.

و سنعاجل مهام القاضي اجلزائري اثناء سري اخلصومة التحكيمية من خل املبحثني التاليني : 
:مهام القضاء اجلزائري عند انعقاد اخلصومة التحكيمية.املبحث األول
:مهام القضاء اجلزائري عند سري إجراءات التحكيماملبحث الثاين

102ص 2005كلية احلقوق جامعة اإلمارات العربية املتحدة 22-  1

163جملة منتدي القانون العدد سبعة جامعة حممد خضري بسكرة اجلزائر ص لتحكيم التجاري الدويل وفقا لتعديالت قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةميمون امين-  2
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:: مهام القضاء الجزائري عند انعقاد الخصومة التحكيمية المبحث األول
كمطلب األول) (تكون مظاهر مساعدة القضاء اجلزائري لعملية التحكيم من خالل رد الدعوى لعدم االختصاص

:يليثالث)، وهو ما سنبينه من خالل ماكمطلب (كمطلب ثان) ورد احملكمني(كمني و عند تعيني احمل
: :رد الدعوى لعدم االختصاصلمطلب األولا

مما ال شك فيه أن اتفاق التحكيم ميثل نقطة انطالق واحملرك لعملية التحكيم برمتها.
،و 1ومل حيظ أي اتفاق من االتفاقات اخلاصة يف اآلونة األخرية مبثل ما حظي به اتفاق التحكيم من عناية واهتمام

و مىت مت إبرامه وفق الشروط الشكلية 2رفات القانونية  فهو يرتب آثاره اتفاق التحكيم تصرف مثل باقي التص
املوضوعية املقررة قانونا.

األثر األول وهو ما يعرف باألثر االجيايب، ووفقا له يتعني على األطراف أن حترتم التعهد الصادر عنها، ويعهد 
رتبه االتفاق التحكيم فهوما يعرف باألثر الثاين الذي ياحملكم،أما األثر 

السليب،ووفقا له ميتنع على األطراف االلتجاء إىل احملاكم الوطنية من اجل الفصل يف املنازعات املتفق على حلها 
3بواسطة التحكيم.

اللتجاء إىل التحكيم كما وإعماال هلذا األثر األخري يلتزم كل الطرفني عدم عرقلة استعمال الطرف األخر حلقه يف ا
، وهو ما يعرف برد الدعوى لعدم 4تلتزم حماكم الدولة باالمتناع عن النظر النزاع املتفق على التحكيم بشأنه

االختصاص وهو التزام السليب من جهة القضاء إلرغام الطرف املتنصل من التزامه جتاه خصمه خبصوص التحكيم 
التحكيم .وإذا عرض النزاع على القضاء فان هذا النزاع ال يأخذ إالأن ميضي قدما يف فض املنازعة من طريق

الصورتني، فأما الصورة األوىل هي نزاع متعلق بالعقد الوارد بشأنه اتفاق التحكيم أي النزاع املوضوعي، وهنا إحدى
وهو 5حتكيم الدويل يتعني على القضاء الدولة أن ميتنع عن االختصاص بنظر هذا النزاع وفقا لألثر السليب التفاق

وإما الصورة الثانية فهي نزاع حول )الفرع األول(يعرف أيضا مببدأ عدم االختصاص القضاء الوطين بنظر النزاع
اتفاق التحكيم نفسه،ومن مث يتعني على قضاء الدولة االمتناع عن حبث صحة االتفاق وفقا ملبدأ االختصاص 

)الفرع الثاين(باالختصاص 

115ص 2004منشورات احلليب احلقوقية بريون لبنان 1املوجز يف النظرية العامة للتحكيم التجاري الدوليب الطبعة حفيظة السيد احلداد -  1

08ص 20012002قايد تلمسان الجزائر صديق بغداد اتفاقية التحكيم التجاري الدولي في ضل القانون الجزائري و القضاء التحكيمي رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة ابي بكر بل-  2

213حفيظة السيد احلداد املرجع السابق ص -  3

80لدويل وفقا لقانون اجراءات املدنية و القوانني املقارنة دار هومة اجلزائر ص لزهر بن سعيد التحكيم التجاري ا-  4

154ص 2001امحد خملوف اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية دار النهضة العربية مصر --  5
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: بدأ عدم اختصاص القضاء الوطني بنظر النزاعم:لفرع األولا
وأخريا تقتضي دراسة هذا املبدأ التعريف به وذكر أمهيته وحتديد مصادره وكذا الوسيلة الفنية لتحقيق املبدأ 

.االستثناءات الواردة عليه
وال : تعريف المبدأأ

املانع التفاق التحكيم الدويل). ويقصد به األثر السليب أو(أثار اتفاق التحكيم الدويلامنيعد هذا املبدأ أثر
، ومنع هذا القضاء عرض النزاع موضوع اتفاق على التحكيم شرطا كان أم مشارطة على القضاء العام يف الدولة

وما امتناع طريف النزاع على عرض هذا األخري أمام القضاء إال التزام مبضمون اتفاق التحكيم 1يف الفصل فيه،
حكامه، طاملا كان االتفاق صحيحا. فكل ما اتفق بشأنه من بنود أو شروط يأخذ مكانة القانون ألاالدويل وتنفيذ

من حيث القوة، والقوة امللزمة للعقد هي اليت متنع أن ينفرد احد األطراف بتعديله، وتفرض أن يكون هذا التعديل 
2.نللمتعاقديباإلرادة املشرتكة 

ت املدعي عليه بعد عرض النزاع على و ة آو ضمنية ،ذلك انه سكوهذه اإلرادة يستوي فيها أن تكون صرحي
القضاء يعد ذلك نزوال ضمنيا منه على اتفاق التحكيم، ومن مث فان االلتزام السليب بعدم االلتجاء إىل القضاء هو 

تفاق ورجح بعض الفقه اشرتاط الكتابة عند النزول الضمين عن التمسك بوجود االتزام ال يتعلق بالنظام العام
.التحكيم

انون من أما امتناع القضاء من الفصل يف النزاع فمبناه احرتام إرادة املتنازعني أنفسهم من جهة والتزام بنص الق
واقع على حماكم الدولة بإعالن عدم اختصاصها عندما يعرض عليها نزاع مشمول باتفاق جهة أخرى. وهذا التزام 

حرتام هذا االلتزام جيرد هذا الطريق اخلاص ملعاجلة النزاعات من كل التحكيم مهم حلسن السري التحكيم،وعدم ا
اتصل فيه النزاع، أي سواء قبل بدء اإلجراءات او بعد ذلك واتصال هيئة ذيفعالياته. وذلك أيا كان الوقت ال

التحكيم بالنزاع. 
الفعل على القضاء العام يف وهذا األثر املانع يرتتب على جمرد االتفاق على التحكيم، وليس على رفع األمر ب

بقا على رفع الدعوى أم الحقا له الدولة أو مبعىن أخر فان االتفاق على التحكيم  حيدث هذا األثر سواء كان سا
وقد اخذ القضاء اجلزائري يف هذا املوضوع موقفا صرحيا، إذ رد الدعوى لعدم االختصاص حني أدىل احد ،

.3التحكمي الطرفني باالتفاق

133ص 2003سكندرية مصر الاجلامعية اطبوعاتعلي التحكيم دار املالتفاق لحممود السيد عمر التحيوي مفهوم اثر السليب -  1

8ص 2010اجلزائرتلمسانايب بكر بلقايدعبد القادر عالق اساس القوة امللزمة للعقد و حدودها رسالة ماجستري كلية احلقوق جامعة-  2

148عبد الحمید االحدب التحكیم في البالد العربیة الجزء الثاني مؤسسة نوفل بیروت لبنان ص-  3
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:ا : مصادر المبدأثاني
لقد الق هذا املبدأ قبوال واسعا ومت اعتماده يف خمتلف االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة بالتحكيم وكذا 

التشريعات الوطنية.القانون النموذجي والقوانني أو
مت تصريح به ، 01ال فقرة04وذلك يف املادة 1923فقد مت تكريس هذا املبدأ ابتداء من الربوتوكول جنيف

، كما تنبت معاهدة جنيف لسنة 03ال فقرة02يف املادة 1958¹بشكل واضح يف معاهدة نيويورك سنة 
1وذلك بشكل غري مباشر. 03الفقرة 06يف مادة 1961

ونص على ذات املبدأ القانون النموذجي لألمم املتحدة املتعلق بالتحكيم يف املادة الثامنة الفقرة األوىل، أما
2.شريعات الوطنية فنذكر بعضهاالت

،القانون الفرنسي املادة 12، القانون األردين املاجة 13، ا لقانون املصري يف املادة52القانون التونسي يف املادة 
من قانون اإلجراءات املدنية ة اإلدارية حيث جاء 1045، القانون اجلزائري نص على مبدأ يف املادة1448

إذا ي غري خمتص بالفعل يف املوضوع النزاع إذا كانت اخلصومة التحكيمية قائمة ، أويكون القاض″فيها ما يلي 
."تبني له وجود اتفاقية حتكيم على أن تثار من احد األطراف

:ثالثا: الوسيلة الفنية لتحقيق المبدأ
لثاين الدفع بوجود ذا عرض النزاع املشمول باالتفاق التحكيم على القضاء من احد األطراف  فانه على الطرف اإ

االتفاق على التحكيم.
هو أداة التمسك باجلانب السليب للحق يف التحكيم، ″وعرف األستاذ حممود التحيوي هذا الدفع كما يلي

وسيلة املخولة قانونيا للمدعي عليه أمام القضاء للتمسك بوجود اتفاق التحكيم، الوبذلك فان هذا الدفع هو 
3."إىل نضام التحكيم للفصل يف النزاع موضوع االتفاق على التحكيموبالتايل حقه يف االلتجاء

وبعيدا عن اجلدل الفقهي حول طبيعة هذا الدفع هل هو دفع بعدم القبول أم دفع بعدم االختصاص أم غري 
ذلك؟، فان املشرع اجلزائري ونضريه الفرنسي قد حسما ذلك باعتبار ان الدفع بوجود اتفاق التحكيم هو دفع 

اال
النظر يف املوضوع أمام القضاء وإال سقط حقه يف ذلك. وهذا يتناىف مع القول انه دفع القبول الذي جيوز تقدميه 

يف أي وقت.  

282الحداد المرجع السابق ص السیدحفیظة -  1

138محمود السید عمر التحیوي المرجع السابق ص -  2

140المرجع نفسھ ص -  3
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:االستثناءات الواردة على المبدأرابعا
مبا

رد عليها بعض القيود أن هذه القاعدة تتتلخص يف عدم اختصاص هذا القضاء بالفصل يف هذه املنازعات إال
. واالستثناءات

شأن اختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية املتصلة باملنازعات املتفق أبرزها انعقاد االختصاص للمحاكم الوطنية ب

ن على اليت تباشر من قبل القضاء الوطين على حكم التحكيم سواء كانت هذه الرقابة من خالل الطعن بالبطال
.احلكم التحكيم، او يف إطار دعوى االمر بالتنفيذ

وال يقتصر دور القضاء يف االمتناع عن نظر يف موضوع النزاع وحده ،بل قد ميتد عن االمتناع أيضا عن النظر يف 
1وما سنعرفه فيما يأيت.اختصاص احملكم قبل فصل هذا األخري يف اختصاصه أوال ،

اص باالختصاصمبدأ االختص:الفرع الثاني
وأخريا أثاره.مث أساسهمث مصادرهاملبدأنبني من خالله تعريف

:اوال :تعريف المبدأ
قبل البث يف موضوع النزاع املربم بشأنه اتفاق التحكيم على هيئة التحكيم أوال ان تفصل يف مسالة اختصاصها، 

التحكيم، بل فحص مشروعية هذه ومن مث فهيئة التحكيم ليس عليها فحص نطاق سلطتها بالنسبة التفاق
اي ان هيئة التحكيم عندما تبحث الدفع 2اق التحكيم من حيث صحته او بطالنه الوالية مبعىن التحقق من اتف

من طلبات.ا مبا قدم هلاصاصها او عدم اختصاصهللفصل يف اخت

وليس عليها ان توقف اإلجراءات حىت لو رفع االمر اىل القضاء، ذلك ان مسالة تقدير االختصاص موكلة هليئة 
.من جهة احلصريةالتحكيم البت فيها من جهة األولية ال

فان املبدأ يتعلق بقاعدة إجراءات فرنسية متعلقة بتوزيع االختصاصات بني اهليئات .الفرنسيويف بعض الفقه
القضائية الفرنسية وهيئات التحكيم.

71ص 2009دار الثقافة عمان االردن 1دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي الطبعة عامر فتحي البطانیة -  1

60ص 2003اق التحكیم و المشكالت العلمیة و القانونیة في العالقات الخاصة الدولیة دار الفكر الجامعي مصر اشرف عبد العلیم الرفاعي اتف-  2
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:ثانيا :مصادر المبدأ
وكذا أنظمة مراكز 1حكيم لقد مت االعرتاف باملبدأ من طرف اغلب املعاهدات واالتفاقيات الدولية املتعلقة بالت

التحكيم الدويل والقوانني الوطنية. ولقد تعرضت اتفاقيات جنيف للتحكيم الدويل هلذا املبدأ يف املادة 
، ونصت عليه غرفة التجارة الدولية 41، وكما نصت اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثماراملادة03الفقرة05

.01الفقرة14حمكمة لندن للتحكيم الدويل يف املادةوكذلك 02ال فقرة06لباريس يف املادة 
يف 61ويف املادة 22مستوى القوانني الوطنية ففي قانون التحكيم املصري جاء النص عليه يف املادةعلياما

واصبح املادة 1466القانون التونسي اما القانون الفرنسي قبل تعديل األخري قد نص على هذه املبدأ يف املادة
القانون الساري املفعول. يف 1465

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية حيث 1044اما يف القانون اجلزائري جاء النص على هذا املبد يف املادة
″حاء فيها ما يلي

دفاع يف املوضوع ".
النزاعتحكيم يف اختصاصها حبكم اويل اال اذا كان الدفع لعدم االختصاص مرتبطا مبوضوع تفصل حمكمة ال

:ثالثا: أساس المبدأ
ستقالل اتفاق االختصاص ما هو اال نتيجة او اثرا من االثار مبدا اباالختصاصالفقهاء ان مبدايرى بعض

يم ذا .2التحكيم عن العقد األصلي تسل ميكن  نه ال  قع ا لوا الراي ذلك من عدة وجوهوا
الستقالل جماله عند تقدير صحة االتفاق مبدأجيد ،ففي حنياألخران جمال تطبيق كل مبدا خمتلف عن - 1

التحكيم الدويل،فان مبدا االختصاص باالختصاص يكون جماله عند بدا اإلجراءات وقبل تقدير صحة هذا 
إالأطراف النزاع ليس نه تربير االنتقادات املوجهة من أحدوعليه فمبدأ استقاللية اتفاق التحكيم لن ميكاالتفاق

3العقد األصلي ولكن اىل اتفاق التحكيم بشكل مباشر

مبدأأما،األصلي- 2
نح احملكم سلطة تقدير اختصاصه.

عقدومن مث يتقرر ان مبدا االختصاص باالختصاص هو مبدا مستقل عن مبدا استقالل اتفاق التحكيم عن ال
االصلي، وجيد اساسه يف قوانني التحكيم التجاري الدويل.

:رابعا : اثار المبدأ

لمسألة االختصاص المحكم بالفصل في اختصاصھ لكونھا متعلقة باالعتراف و تنفیذ االحكام اجنبیة 1958لم تتعرض معاھدة نیویورك  -  1

146ص احمد مخلوف المرجع السابق -  2

153حفیظة السید الحداد المرجع السابق ص -  3
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للمبدأ اثاران هامان إثر إجيايب واخر سليب.
ايب يقصد به السماح هليئة التحكيم بالفصل يف مسالة اختصاصها دون ان مينحها القضاء الدويل فأما األثر االجي

هذا االختصاص  مىت كانت ارادت احملتكمني موجودة وغري معيبة، وهذا األثر حمل امجاع من قبل االتفاقيات 
.1الدولية والتشريعات الوطنية املنظمة للتحكيم

من أثر السليب التفاق التحكيم،  ويفرض على اجلهات القضائية يف الدولة االمتناع عن اما األثر السليب فانه ميدد
الفصل يف موضوع املنازعات اليت تدخل يف اختصاص احملكم قبل ان تتاح له الفرص يف ان يفصل فيها، وعلى 
ليست مسالة بل هي 

قاعدة أساسية مقررة لقضاء التحكيم دائما.

فيكون اختصاصه حىت ولو كان االتفاق يف ظاهرة البطالن، وبني حالة عدم طرح النزاع بعد على هيئة التحكيم، 
.2امتناع قضاء الدولة عن عدم اختصاصه مرهونا باال يكون االتفاق يف ظاهره البطالن 

ومل يالق هذا األثر االمجاع الذي حصل عليه األثر اإلجيايب من طرف القوانني الوطنية او االتفاقيات الدولية، غري 
.3الفقرة06دةوذلك يف املا1961ان اول تكريس هلذا األثر كان يف اتفاقية جنيف لسنة

توجه الفرنسي يف مسالة الرقابة على االختصاص الاما موقف املشرع اجلزائري من هذا األثر فانه يقرتب أكثر من 
جاءت مطلقة يف النص وجود اتفاقية التحكيم″حمكمة التحكيم قبل صدور حكم التحكيم، غري ان عبارة

يئة التحكيم بالنزاع فان هلتطرق لفكرة البطالن الظاهر ا خالفا ملا جاء يف القانون الفرنسي، حيثاجلزائري وهذ
القاضي ال ميكنه النظر يف مسالة االختصاص احملكم اال بعد صدور احلكم التحكيمي حىت لو كانت اتفاقية 

التحكيم باطلة بطالنا ظاهرا.
اال ان القضاء ميكن ان فرغم ان املشرع اجلزائري مل يصل اىل حد تقرير األثر السيب ملبدا االختصاص باالختصاص

،أي باالعتبار ان األثر السليب ملبدا 1045و1044يصل اىل هذه النتيجة من خالل التفسري الليبريايل للمادتني 
.3االختصاص باالختصاص امتداد لألثر السليب التفاق التحكيم حبد ذاته

يق التحكيم من شانه ان حيمل الطرف نزاع املتفق على فضه بطر الوال خيفى عن ناظر ان امتناع القضاء عن نظر 
املرتدد او سيئ النية اىل الوفاء مبا مت االلتزام به سلفا، على انه عند وجود اتفاق التحكيم فعلى احملكمة ان حتيل 

238نفس المرجع السابق ص -  1

148احمد مخلوف المرجع السابق ص -  2

2014جامعة عبد الرحمان میرة بجایة10المجلد 5كریم تعویلت الرقابة القضائیة علي اختصاص المحكم المجلة االكادیمیة للبحث العلمي السنة -3
201ص
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الطراف اىل التحكيم، مىت طلب املدعي ذلك، ما مل يتضح للمحكمة ان اتفاق التحكيم باطل او الغي او عدمي 
. 1تنفيذهاألثر او ال ميكن 

وال يقف دور القضاء اجلزائري عند هذا املظهر فقط بل يتعداه، وذلك من خالل املساعدة يف حتكيم احملكمني. 
::تعيين المحكمينالمطلب الثاني

يعترب التحكيم الرفيق الطبيعي لالقتصاد احلر، فهذا الشكل من القضاء هو يف الواقع  فعل اساسي للحرية،  فذلك 
ان اطراف ال

ختالف نوع التحكيم، فاذا كان التحكيم خاصا أي دون اإلشارة اىل املؤسسة ان هاته احلرية خيتلف مداها باغري
راحل، ابتداء من اتفاق التحكيم تنظيم التحكيم عرب كل مالنزاع يتمتعون حبرية واسعة يف التحكيمية، فان اطراف 

مرورا باختيار هيئة التحكيم اليت توكل هلا مهمة الفصل يف النزاع، فريسم األطراف حدود ونطاق سلطتها، مث اىل 
2

من الضروري يف حالة االتفاق على قيام احدى املؤسسات املؤسسي، فانه لتحكيم املنظم اواما يف حالة ا
املتخصصة بتنظيم التحكيم ان يتفق الطرفان على كيفية  اختيار احملكمني ذلك الن القواعد املتبعة من قبل 

مؤسسات املؤسسة التحكيمية هي اليت تعاجل االمر وفقا ألمهية النزاع وطبيعته. ومن املقرر يف أنظمة ولوائح 
التحكيم الدائمة الدولية انه يتعني على هيئة التحكيم التقيد ابتداء باإلجراءات املنصوص عليها يف هذه األنظمة 

3و اللوائح، فاذا مل يوجد كان للمحكم اختيار اإلجراءات املناسبة للنزاع.

عملية التحكيم، وخصوصا وسواء كان هذا التحكيم خاصا او نظاميا فانه ال ميكن التغاضي عن دور القضاء يف
يف مسالة تعيني احملكني.

وان كان دوره يربز أكثر يف التحكيم اخلاص ملا قد يكتنفه من عوائق من جهة، وما قد يعرتيه من نقائص من جهة 
ثانية.

كمة وملعرفة املزيد حول هذا الدور البد من القاء الضوء على مجلة من النقاط املتعلقة بتعيني احملكمني وهي احمل
املختصة وضوابط هذا التدخل القضائي، وأخريا البت يف طلب التعيني احملكمني، ونعرض كل نقطة يف فرع 

مستقل.

:: المحكمة المختصة بتعيين المحكميناألولالفرع 

681ص 2008كلیة الحقوق جامعة االمارات 16محمود سمیر الشرقاوي الدور الخالق للقضاء في التحكیم التجاري الدولي المؤتمر السنوي -  1

130ص 2010كلیة الحقوق جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان محمد جارد دور االرادة في التحكیم التجاري الدولي رسالة ماجستیر -  2

141ص 2010دار الثقافة عمان االردن 5التحكیم التجاري الدولي طبعة فوزي محمد سامي-  3
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ميكن لألطراف، مباشر او بالرجوع اىل ″من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ما يلي1041نص املادةجاء يف 
."لنظام التحكيم تعيني احملكم او احملكمني او حتديد شروط تعيينهم و شروط عزهلم او استبداهلما

يف غياب التعيني ،وحالة صعوبة احملكمني او عزهلم او استبداله جيوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام مبا يأيت
م، اذا كان التحكيم جيري يف اجلزائر،رفع االمر اىل رئيس احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها التحكي- 1
رفع االمر اىل رئيس احملكمة اجلزائر، إذا كان التحكيم جيري يف اخلارج واختار األطراف تطبيق قواعد - 2

:من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ما يلي1042كما جاء يف نص املادة
جلهة القضائية املختصة يف االتفاقية التحكيم يؤول االختصاص اىل احملكمة اليت يقع يف دائرة إذا مل حتدد ا″

" .اختصاصها مكان ابرام العقد او مكان التنفيذ
:وعند تأمل هذين النصني ميكن قول ما يلي 

حال التعثر فان هذه انه يف حالة اتفاق األطراف على حتديد اجلهة القضائية املختصة اليت تتوىل املساعدة يف- 1
اجلهة القضائية هي اليت تكون صاحبة هذا االختصاص.

اما يف حالة عدم اتفاقهم على حتديد اجلهة القضائية يف االتفاق التحكيم، فان مسالة حتديد اختصاص - 2
زائر فان احملكمة يكون امرا صعبا كما يف مثل هذا الفرض لو مت ابرام العقد األصلي  باخلارج وجرى التحكيم باجل

، كما تكون احملكمة 1041من املادة1البند2حمكمة مكان التحكيم باجلزائر تكون خمتصة مبقتضى الفقرة
على العكس أيضا فلو جرى التحكيم . و 1042خمتصة أيضا مبقتضى املادةمكان ابرام العقد األصلي باخلارج 

تكون 1041من املادة2من الفقرة2ضى البند قتمبفانه)غري العاصمة(باخلارج وكان مكان التنفيذ باجلزائر
.1042حمكمة اجلزائر خمتصة، وكذلك حمكمة مكان التنفيذ مبقتضى املادة

على حالة طريف النزاع 1041لكن ميكن التخفيف من هذا التنازع يف االختصاص فيما يلي لو محل نص املادة 
وان مل يورد هذا التقييد يف النص -ربمة بينهما

مرتبط حبالة حتديد احملكمة يف اتفاقية 1041ان اعمال املادة1،، فيكون حسب هذا الراي الفقهي- 1041املادة
التحكيم، وبالتايل تكون احملكمة التحكيم هي املختصة اذا جرى التحكيم باجلزائر، وتكون حمكمة اجلزائر 

صة اذا جرى التحكيم باخلارج.العاصمة هذ املخت
هل ستتم املفاضلة بني حمكمة - 1042ادةحسب نص امل- كال يف اختيار احملكمةسيظل هناك اشلكن مع هذا

1042مكان ابرام العقد ام مكان تنفيذه على أساس إرادة االطراف، طاملا ان املشرع نص على تطبيق ال مادة
.1041اجلزائري االكتفاء بنص ال مادةوعليه كان حريا باملشرع؟اإلرادةعند غياب 

40ص 2012طاھر حدادن دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي رسالة ماجستیر كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو -  1
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ميكن وصف التدخل القضاء يف هذه املرحلة بانه احتياطي ذلك انه ال جيوز اللجوء لرئيس احملكمة اال يف حالة - 3

كما قد يقوم القاضي بدور أساسي يف تعيني احملكم الثالث اذا مل يتوصل الطرفان ³عدم استمرارها.التحكيم او اىل 
،وعادة ما تظهر هذه احلالة يف التحكيم غري املؤسسي.1اىل حل بشأنه

كما ميكن وصف تدخل القضاء بانه ذو اختصاص دويل إذا جرى التحكيم خارج اجلزائر وكان القانون - 4
قانون املختار من األطراف. وبعد معرفة احملكمة املختصة بتعيني هيئة التحكيم سنتطرق فيما يلي اجلزائري هو ال

اىل ضوابط التدخل القضائي.
:: ضوابط تدخل القضاء في تعيين المحكمينالفرع الثاني

طلب مث شروط قبول )اوال(نقتصر يف دراسة هذه الضوابط على حاالت التدخل القضائي يف تعيني احملكمني
)ثانيا(التعيني 

:حاالت تدخل القضاء في تعيين المحكمينأوال:
من 2اجلزائري احلاالت اليت تستدعي تدخل القضاء يف تعيني احملكمني وذلك يف الفقرةلقد حصر املشرع

استبدال احملكمني.و وهي كما يلي غياب التعيني و صعوبة التعيني وعزل احملكمني 1041املادة
ها وذلك عند ميكن ان تستوعب هذه احلالة غياب تشكيل هيئة التحكيم او النص يف تشكيل:نغياب التعيي- 1

او استنكاف 2تعيني حمكمهم اذا كانت هيئة التحكيم تتكون  من حمكم واحداستنكاف كل املختصمني عن 
ما كانت هيئة من تعيني احملكم الثالث، وهذا يف حال ني حمكمه او استنكاف احد املختصمنياحدمها عن تعي

التحكيم تتكون من ثالثة أعضاء. و اختصاص القضاء يف هذه احلالة او الفرض متليه االعتبارات العملية ويتفق 
3مع املنطق.

تتسع هذه احلالة للعديد من الفروض وسواء كان التحكيم حرا او خاضعا ملؤسسة حتكيم :صعوبة التعيين-2- 
هذه العملية عملية التعيني، لكن عند مباشرة ى وضع شروط وإجراءات يفوبالتايل فاذا اتفق األطراف عل- دائمة

من مساعدة القضاء، وقد أحسن املشرع اجلزائري ذلك فال مانع يف مجيع هذه الظروفقد تظهر صعوبات يف
.4بذكر مثل هذه احلالة ودون حتديد لبعض صور احلاالت الشائعة كما فعل املشرع االردين

يتخذ عزل احملكمني أحد املظهرين عزل اتفاقي وعزل قضائي.:عزل المحكمين3- 

كلیة الحقوق جامعة قاصدي 12مجال التحكیم التجاري الدولي مجلة دفاتر السیاسة و القانون ع نور الدین زرقون الدور المساعد للقاضي الوطني في -1
68ص 2015مرباح ورقلة الجزائر 

35ص 2012منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان 1امال یدر الرقابة القضائیة علي التحكیم التجاري الدولي ط -  2

131ابق ص لزھر بن سعید المرجع الس-  3

36امال یدر المرجع السابق ص -  4



التحكيميةالخصومةسيرأثناءالجزائريضاءالقمهاماألول فصل ال

14

العزل االتفاقي  ويقصد به اتفاق احملكمني على إيقاف احملكم عن أداء مهمته وقد أجاز املشرع اجلزائري هذا - ا
ال جيوز عزل احملكمني خالل هذا ″ما يلي1018الصنف من العزل حيث جاء يف الفقرة األخرية من املادة

" .األطرافباتفاق مجيع إالاالجل
فردة كما ال جيوز عزله بعد تعيينه و قبل قبوله ملهمته، فالعربة بالقبول ال نكم بإرادة محملومن مث ال جيوز عزل ا

وما مل يتفق األطراف على عدم 1. وأيضا ال يعتد بالعزل اذا مت بعد صدور احلكم يف موضوع النزاعبالتعيني
باب العزل فلم ينص عليها املشرع .اما اسدر فان هذا احلكم يعترب صحيحا واجب النفاذاالعتداد باحلكم الصا

ري وحصرا بعض التشريعات املقارنة فيما يلي ئ انقطاعه عن - عدم مباشرته ملهمته- تعذره عن القيام مبهمته-اجلزا
ذكر العزل .أدائها مبا يؤدي اىل التأخري غري مربر يف إجراءات التحكيم. وقد احسن املشرع يف

العزل القضائي مل ينص عليه املشرع اجلزائري، بل مل جيزه، وحصر صور العزل يف صورة األوىل فقط، اما - ب
من قانون 19من قانون التحكيم املصري واملادة 20ملادةاالتشريعات املقارنة فنجد بعضها قذ نص عليه مثال

تفاق ل االتفاقي وخيتلف عنه يف عدم اأسباب العز التحكيم األردين، وتكون أسباب العزل القضائي لنفس 
األطراف احملتكمني على العزل.

ستمرار يف وظيفته الميكن ان يعترب االستبدال ضروريا عندما ال يتمكن احملكم من ا:استبدال المحكمين- 4
لة استمرار عملية بالضرورة اىل استبدال يف حاوحيد يقوداو يفشل فيها بشكل واضح، كما ان فقدان احملكم ال

حرمان احملكم حلقوقه املدنية او احلجر علية يؤدي اىل انتهاء مهمته وبالتايل يفقد سلطته وصفته وأالتحكيم
حمكما.

: شروط قبول طلب التعيينثانيا:
:حىت يتم طلب التعيني ال بد ان يكون مستوفيا جلملة من الشروط وهي

املشرع يف التحكيم الداخلي صراحة على هذا الشرط وذلك يف نص :وجود اتفاق تحكيم بين المحكمين- 1
اذا كان شرط التحكيم باطال او غري كاف لتشكيل ″من قانون اإلجراءات اإلدارية و املدنية 1009⁄2املادة

من القانون 1455و تقابله املادة "عينيتوجه للحمكمة التحكيم يعاين رئيس احملكمة ذلك و يصرح باال
الفرنسي.

اىل شرط التحكيم و ليس اىل اتفاق لبطالن او عدم الكفاية منسوب فقطما يؤاخذ على النص ان وصف او 
مث ان وصف البطالن املذكور يف هذه املادة الصياغة العربية خمالف ملا ورد يف - شرطا كان ام املشارطة- التحكيم

اليت اعتمدها املشرع الفرنسي وليس مطلق و يث جاءت يف عبارة البطالن الظاهرالصياغة الفرنسية لنفس املادة، ح
.البطالن

236لزھر بن سعید المرجع السابق ص -  1
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عرب املادة   1455اىل املادةان مورد هذه املادة مل يكن يف قسم االحكام املشرتكة، بينما املشرع الفرنسي أحال
من كتاب التحكيم الدويل.1506من املادة 2واليت بدورها متت اإلحالة اليها يف الفقرة 1460

الن الظاهر التفاق التحكيم، وهو الذي نع من حتقق القاضي من انتفاء البطحظات ال مالكن رغم هذه املال
جرى اعماله يف التحكيم الدويل.

كلهم - ال جيوز ان يتدخل القاضي بتعيني أعضاء هيئة التحكيم:النزاع موضوع االتفاق على التحكيمنشاة- 2
لى التحكيم اال اذا نشا هذا النزاع بني اطراف املكلفة يف الفصل يف النزاع موضوع االتفاق ع-او بعضهم
وجيب التحقق غالبا من هذا الشرط عندما يكون اتفاق التحكيم يف صورة شرط التحكيم، ذلك ان 1احملتكمني.

صورة مشارطة التحكيم يكون النزاع فيها قد حصل دائما، وال جمال للتحقق من وقوعه.
ال اشكال يف تقدمي احد احملتكمني طلب :محكمة المختصةتقديم احد المحكمين طلب التعيين الى ال- 3
الثة حمكمني او اكثر من ذلك لكن تعيني اىل القضاء و سواء كانت هيئة التحكيم مشكلة من حمكم واحد او ثال
عدد وتري دائما، لكن االشكال يقوم عندما يقدم احد احملتكمني طلب تعيني احملكم الثالث فهل له احلق يف ب

؟ذلك ام ال
يرى بعض الفقه ان هذين احملكمني املعنيني هلما احلق ابتداء يف تعيني احملكم الثالث، وبالتايل ضرورة منح احملكمني 

.2واحملتكمني حق تقدمي طلب التعيني على حد سواء
حلالية او على األقل يف حدود النصوص اجلزائرية ا- غري ان هذا الراي ال ميكن التسليم له بوجاهة ما قرره مطلقا

، حيث ميكن ان يعرتض عليه بان احملكم ليس وكيال عن احملتكم وال ميلك الصفة و املصلحة لتقدمي -بالتحكيم
3من قانون اإلجراءات املدنية و االدارية13هذا الطلب مبوجب املادة

ومن مث فال "حتديد شروط تعيينهم″1041لكن احرتاما لروح النص املادة 
مانع من وضع شرط يف اتفاق التحكيم يكون مبوجبه للمحكمني املعنيني احلق يف تعيني الثالث. أي يف حال عدم 
وجود هذا الشرط ميكن تطبيق القواعد العامة وذلك بان مينح األطراف للمحكمني توكيال خاصا بذلك وفق ما 

.4من القانون املدين574تقرره املادة
ينبغي مراعاة الشروط املنصوص عليها قانونا مثل أهلية احملكم : وط القانية والتفاقية لألطرافمراعاة الشر - 4

صف ا حموقبول للمهمة، والشروط االتفاقية أيضا وذلك كان يتم االتفاق على جنس  ت ة ي ن ة معي اء او كف دد 
يا هلاته الشروط. احملكم، وعند تقدمي الطلب التعيني ينبغي ان يكون احملكم املراد تعيينه مستوف

363ص 2003دار الفكر الجامعي االسكندریة مصر 1الشخصي لمحل التحكیم ط العنصرمحمود السید عمر التحیوي-  1

40امال یدر المرجع السابق ص -  2

4ص نور الدین زرقون المرجع السابق-  3

5نفس المرجع السابق ص -  4
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مل حيدد املشرع اجلزائري اجال لتقدمي هذا الطلب يف حني حددته بعض التشريعات املقارنة مثال ففي :الميعاد- 5
يوما اما يف القانون الفرنسي فميز بني احلالة تشكيل اهليئة الفردي حيث 15قانون التحكيم األردين جعل املادة 
يف حالة تشكيل اهليئة الثالثي فحدد املدة بشهر، ونفس األمر تقريبا يف قانون ترك السلطة التقديرية للقاضي اما 

رئيس التحكيم املصري  و من املناسب ان حيدد املشرع اجلزائري املدة اليت يتم خالهلا تقدمي طلب تعيني احملكم ايل
.يم املقارنة احملكمة املختصة اسوة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل و قوانني التحك

التحكيم مينح اتفاقذا كان ال ميكن للقاضي التدخل اعدم اختصاص هيئة تحكيم دائمة بالتعيين : - 
هليئة دائمة للتحكيم ،فهذه األخرية وفقا للوائحها هي من تتوىل هذه الصعوبات يف تعيني احملكمني.االختصاص

من يطلب تعيينه كعضو يف هيئة التحكيم القاضي أن يتحقق من اني: علالتحقق من وظيفة المحكم- 
املكلفة بالفصل يف النزاع هو شخص قد عهد إليه احملتكمون مبهمة قضائية و أنه ليس خبريا أو مصاحلا أو وكيال 

.1عنهم 
و مع مراعاة هذه الضوابط جيدر بالقاضي البت بشأن طلب التعيني ،و هو ما سنحاول معرفته .

:تعيين المحكمين : البت في طلبالفرع الثالث
نعاجل من خالله مسألتني اثنتني :

كيفية تعيني القاضي هليئة التحكيم و مدى خضوع األمر الصادر للمحكم للطعن .
:كيفية تعيين القاضي لهيئة التحكيم أوال :

قي اإلجراءات اكتفى املشرع يف مسالة التعيني بذكر اجلهة القضائية املختصة و ذكر حاالت التعيني دون التطرق لبا
سلطة القاضي كما أنه مل حيدد الشكل الذي يكون عليه أمر التعيني .-األجل احملدد له-شكل طلب التعيني–

لكن يف القانون املقارن ،مىت تقدم الطرف املتعجل بطلبه يف تعيني احملكم خالل األجل احملدد فان للقاضي 
و غري متقيد بتفسري األطراف ، فإن للقاضي ضوابطهطه و املختص  تقدير ما إذا كان هذا الطلب مستوفيا لشرو 

بعد ذلك إما أن جييب هذا الطرف لطلبه و إما ن يعلن أال وجه للتعيني .
ئيس حمكمة باريس أسلوبا خاصا يف ممارسة هذه املهمة لتتبعه بعد ذلك بقية رؤساء احملاكم ر و يف فرنسا فقد إتبع

برضامها، فعندما يطلب أحد استكماهلاتوصل إىل تشكيل هيئة التحكيم أو ،قوامه التوسط بني الطرفني بغية ال
الطرفني مثال تعيني حمكم نظرا لعدم قيام الطرف اآلخر بالتعيني ،ال يعمد رئيس احملكمة إىل التعيني املطلوب 

يعتزمخص الذي الش.و بعدها يقوم باستدعاء2مباشرة و إمنا يعطي للطرف اآلخر الواجب عليه التعيني للقيام به 

364محمود السید عمر التحیوي العنصر الشخصي لمحل التحكیم المرجع السابق ص -  1

82عامر فتحي البطانیة المرجع السابق ص -  2
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رايه يف مسالة اقرتاح أو احتمال تعيينه حمكما يف النزاع املعروض ، لتاليف رفضه او ختليه عن ألخذتعيينه كمحكم 
املهمة الحقا ، مث دعوة كل واحد من الطرفني إىل إبداء رأيه فيه حىت يقع تاليف القدح فيه الحقا .

اإلدارة التحكيمية يف أبعادها الثالثة اذ حيرتم إدارة األطراف و هذا اإلجراء حممود و حمبذ ألنه يكرس سلطان 
لرتكيب هيئة التحكيم ملنحهم فرصة التوافق على شرط احملكم ، و إدارة احملكم عضو القضاء االتفاقيو الطابع 

ارة التحكيمي و طرف عقد التحكيم الذي حيدد و يؤسس اللتزاماته و مسؤوليته جتاه األطراف ، و حيرتم إد
اليت هي قوام نظام القاضي عموما و نظام احملكم االستقالليةالقانون باحملافظة على ضمانات احلياد و النزاهة و 

.1القاضي خصوصا 
ثانيا : مدى خضوع االمر الصادر بتعيين المحكم للطعن فيه :  

ملدنية امللغى ملسالة قابلية األمر الصادر مل يتعرض قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية احلايل و ال قانون اإلجراءات ا
بتعيني احملكمني للطعن فيه ، و هذا أمر جيب تداركه متاشيا مع ما جاء يف قوانني التحكيم املقارنة . 

يف بالرفض قاضيألمر القاضي بالتعيني و األمر الأنه ميكن قياس ابعض الفقهارتأىو لسد هذه الثغرة القانونية 
و األمر القاضي بالتنفيذ و األمر القاضي االعرتافكم على كل من األمر القاضي بالتنفيذ و طلب تعيني احمل

من قانون 1056و1055برفض التنفيذ و ذلك عند طلب االعرتاف و التنفيذ وفقا ملا تقضي به املادتني 
اإلجراءات املدنية و اإلدارية .

فيذ هذا من جهة ، ومن جهة رحلة التعيني على مرحلة التنغري أن رقابة القاضي على اتفاق التحكيم ختتلف يف م
ن األمر الصادر بالتنفيذ او عدم التنفيذ منصب يف أساسه على احلكم التحكيمي الصادر من احملكم أخرى فا

و ليس على شخص احملكم ذاته ، لذلك نفضل قياس حالة األمر الصادر بالتعيني على حالة األمر القاضي بالرد 
املدنيةاإلجراءاتانون من ق1016ة و ذلك من خالل املادة نص عليها املشرع يف األحكام املشرتكو اليت 

و اإلدارية .
إا قد جعلت 1460قارنة مثال القانون الفرنسي  احلايل من خالل املادة مللكن بالرجوع إىل بعض التشريعات ا ،ف

استعجايلللقاضي املساعد الفصل يف طلب التعيني بصفته قاضي 
ميكن 1455املادة للطعن فيه باي طريق . لكن االمر القاضي باال وجه للتعيني يف احلاالت املنصوص عليها يف

قررا املادة اإلستئناف فيه تقريبا  األحكام  فس  ن من جملة التحكيم التونسي .56، و 
ني ما للقضاء من دور مساعد يف تشكيل هيئة التحكيم و انقاذ عملية التحكيم من و يف ضوء هذه األحكام يتب

صف  ع ي ان  ميكن  ان  أزق ك . ام

36طاھر حدادن المرجع السابق ص -  1
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و اذا كان دور القضاء يف تعيني احملكمني على هذا القدر من األمهية ، فإن دوره يف رد احملكمني ال يقل قدرا  
كذلك ، وهو ما سنحاول التطرق إليه فيما يلي.

:: رد المحكمينثالثالمطلب ال
البالغة اليت تلعبها العقود التجارية الدولية يف حقل التجارة الدولية ، فإن املصاحل االقتصادية اليت ميكن لألمهيةنظرا 

يف احلقوق عندما يتعلق االنضباطان تكون حمل نزاع و تسوية عن طريق التحكيم قد تتعرض إىل الضياع و عدم 
شك يف استقالليتهم او نزاهتهم او حيادهم او ال تتوافر فيهم الشروط و الصفات املتفق كمني وقع الحملاألمر با

.1عليها يف اتفاق التحكيم
احملكم او و خوفا على مصاحل األطراف من الضياع منحت التشريعات الوطنية احلق للمحتكمني يف طلب رد

صدار احلكم التحكيمي .اىلاحملكمني قبل الوصول ا
و التطرق إىل ضوابطه مث التعرف دور القضاء اجلزائري يف رد احملكمني ينبغي حتديد مفهوم رد احملكمني زال براو 

مسالة يف فرع مستقل .على آثاره، ك
:: مفهوم رد المحكمين الفرع األول

ىل تعريف رد احملكمني (أوال) و حاالت رد احملكمني (ثانيا).انتطرق فيه 
:أوال: تعريف رد المحكمين 

يقصد برد احملكم أن يعرب أحد األطراف يف خصومة التحكيم عن إرادته يف عدم املثول أمام حمكم معني يف قضية 
معينة لتوافر أحد األسباب اليت حددها القانون و طبقا للشروط اليت حيددها. 

و غالبا ما يكون الرد يسبب عدم استقالل احملكم او عدم حياده 
يف القوانني القدمية إال ألسباب تتعلق بالغش، أما بعد تطور نظام التحكيم وتطور النظرة و مل يكن رد احملكم واردا 

قوق الدفاع أصبح من الالزم مراعاة احلياد و حىل اعتباره قاضيا و بالتايل ه وكيال ار ىل احملكم ذاته من اعتباإ
.  املكفولة وطنيا و دوليا لألطراف املتنازعة

طا أخالقيا و التزاما مهنيا يؤدي ر يعترب شنزاهتهعلى يؤثرقالله و افصاحه عن كل ما كما أن حياد احملكم و است
اإلخالل به اىل جزاء قانوين يكفل للمحتكمني حقوقهم و للتحكيم هيبته . وهذا اجلزاء يتمثل يف طلب الرد 

.2و الذي يف حقيقته هو دفع لبطالن تشكيل هيئة التحكيم 
:ين ثانيا: حاالت رد المحكم

222لبنان ص عبد الحمید االحدب التحكیم الدولي الجزء الثالث دار نوفل بیروت-  1

208ص 2014الجزائر 2جامعة سطیف 18نوال زروق مسؤولیة المحكم مجلة العلوم االجتماعیة العدد -  2
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من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على حاالت ثالث جتيز رد 1016/1نص املشرع اجلزائري يف املادة 
احملكم و هي :

عدم توافره على املؤهالت املتفق عليها بني األطراف .- 
وجود سبب منصوص عليه يف نظام التحكيم املوافق عليه من طرف األطراف .- 
شروعة يف استقالليته السيما بسبب وجود مصلحة او عالقة اقتصادية او عائلية مع أحد تبيني الظروف لشبهة م- 

األطراف مباشرة او عن طريق وسيط.
عدم توافره على المؤهالت المتفق عليها بين األطراف :- 1

شرتكة شروطا مبا أن نظام التحكيم قائم أساسا على احرتام إرادة الطرفني ، فمن اجلائز أن تشرتط هاته اإلدارة امل
و مواصفات يف احملكم املوكول إليه الفصل يف النزاع . فإذا اتفق الطرفان مثال على حد معني من اخلربة يف احملكم 

جاز للطرف –عند تعيني حمكمة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة –و تغاضي أحدمها عن هذا الشرط 
فر السبب املتفق عليه .الثاين طلب رد هذا احملكم بناء على عدم توا

هذا السبب حيث 1985من القانون النموذجي  للتحكيم التجاري الدويل سنة 12/2و قد تضمنت املادة 
نصت على :"ال جيوز رد احملكم ...او اذا مل يكن حائزا ملؤهالت اتفق عليها" و احرتام إدارة الطرفني مطلوب 

اا سواء كان التحكيم حرا أو نظاميا و هو اع ما سنتطرق إليه يف الشطر الثاين . مر
وجود سبب منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل األطراف :2

فعلى –او حتكيم  احلاالت اخلاصة –اذا جلا األطراف إىل التحكيم املؤسسي او النظامي بدال من التحكيم احلر 
ة مبا فيها من شروط يف احملكم .و قد ذكر بعض الفقه ان احملتكمني االلتزام مبا يف لوائح و تنظيمات هذه املؤسس

عبارة "نظام التحكيم "ختص فقط نظام التحكيم يف التحكيم احلر دون املؤسسي .
تبيين الظروف لشبهة مشروعة في استقالليته السيما بسبب وجود مصلحة  او عالقة اقتصادية او - 3

: عائلية مع احد األطراف مباشرة او عن طريق وسيط
180اكتفى املشرع اجلزائري بالنص على االستقاللية فقط مسايرا بذلك القانون السويسري يف املادة 

عض الفقه ان استعمال عبارة االستقاللية هي اكثر بيف نظام الغرفة التجارية  بباريس  ، و عد2/7و املادة 
عبارة االستقالل لقانون املصري استعملن ام18و املادة 12ل املادة ون النموذجي من خال، لكن القان1وضوحا

و احلياد معا ، فمادا تعين هاتني الكلمتني ؟
فاالستقالل عند البعض هو اال يكون احملكم خاضعا لضغوطات، أما حياده فأال يكون حامال خللفيات على 

األطراف.

48ص 2005دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 3ع التحكیم التجاري الدولي في الجزائر طبعة كمال علیوش قربو-  1
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يل يعد االقته باألطراف ، و بالت، و مؤداها أن ينظر اىل احملكم يف ع1و يعرف البعض االستقالل بعدم التبعية 
موضعي بشأنه . أما احلياد هو بقاء حمكم على مسافة واحدة من راإلستقالل مسألة موضوعية ميكن وضع معيا

الطرفني حتقيقا لنزاهته و عدالته. و عدم حياده هو أمر نفسي مسترت ال ميكن الكشف عنه إال بوجود عناصر 
سلوك احملكم أثناء سري عملية التحكيم ، و تدخل يف تقديره اعتبارات تدل عليه من خالل ممارسة وةخارجي

2ذات طابع شخصي تتحمل اجلدل و اخلالف.

و بعد عرض مفهوم رد احملكمني حيسن التطرق إىل ضوابط تقدمي طلب الرد .
:رد المحكمين : ضوابط تقديم طلبالفرع الثاني

ي :" ال جيوز طلب رد ة و اإلدارية ما يلقانون اإلجراءات املدنيمن1016من املادة 3و 2لقد جاء يف الفقرتني 
احملكم من الطرف الذي كان قد عينه ، او شارك يف تعيينه، إال لسبب علم به بعد التعيني .

لغ حمكمة التحكيم و الطرف اآلخر دون تأخري بسبب الرد ..."تب
ارنة مبسألة تعيني احملكم ، حيث مل يتطرق املشرع إىل أن مسألة رد احملكم قد نالت حظا أوفر مقةما يالحظ بداي

كمة املختصة و حاالت التعيني . تطرقت هذه املادة للعديد  من الضوابط إجراءات التعيني و اختزهلا يف ذكر احمل
و هي :
نفس املادة .الت املذكورة يف الفقرة األوىل مناغي أن يؤسس طلب الرد على إحدى احلينب- 1
مكفول ألحد احملتكمني املعينني فيما يتعلق باختيارمها للمحكم الثالث أو مركز حتكيم طلب رد احملكم- 2

.3و ذلك عند تكفيله من أحد احملتكمني باختيار حمكم له 
احلاالت املذكورة من هذه املادة ، فإن ذلك غري كاف يف بعض إحدىحىت لو تأسس طلب الرد على - 3

بسبب الرد إال م الذي ساهم يف تعيينه إال أذا مل يكن على علماألحيان حبيث ال يسمح لطرف رد احملك
عين مبفهوم املخالفة أنه ال ميكنه أن خياصم هذا احملكم عندما يكون على علم بسبب بعد تعيينه . هذا ي

الرد قبل التعيني . وألن سوء النية تكون فيه ثابتة، مينع هذا الطرف من استعمال هذا السبب للمطالبة 
إاء  4مهام احملكم.ب

و بالتايل إذا صرح احملكم عن أحد أسباب الرد و قبل األطراف منه ذلك ، فال حيق ألحدمها طلب رده بعد 

ازال ضمنيا منه بالتمسك حبالة الرد ، لسبب بسيط هو الحقا ، رغم هذا قاموا بتعيينه فال يلزم ان يعد هذا تن

88ص 2006العربیة القاھرة مصر النھضةدار 3ري الدولي ط محمود مختار احمد بریري التحكیم التجا-  1

88نفس المرجع السابق ص -  2

60امال یدر المرجع السابق ص -  3

61طاھر حدادن المرجع السابق ص -  4
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أن الرد ال يكون إال بعد التعيني ، و متام التعيني ال يكون إال بقبول احملكم للمهمة املسندة إليه . و من مث 
فإفصاح احملكم أمنا حيث األطراف احملتكمني على حتديد موقفهم جتاه ما أعلنه و ليس طلب رده، و إمنا فقط 

:1ن املوافقة أو عدم املوافقة على شخصه، و عندئذ نكون أمام فرضنيبإعال
إما أن يوافق األطراف احملتكمون على شخصه و عندئذ يستطيع أن يقبل مهمة التحكيم اليت الفرض األول :

تعيني ةد . و غالبا سيقوم احملكم الذي عينه بإعادحلعرضت عليه من قبل األطراف، و ينتهي دوره عند هذا ا
عضو هليئة التحكيم بدال منه.

و على العكس من ذلك فإذا كان أحد الطرفني قريبا من حملكم أو صهرا له إىل الدرجة الرابعة أو كان يعمل 
عند احملكم و مل يقم احملكم أو الطرف اآلخر باإلفصاح عن ذلك، فإن الطرف اآلخر يستطيع أن يطلب رد 

2طالن على احلكم الصادر يف ذلك فيما بعد .احملكم يف أي وقت ، و يستطيع الطعن بالب

على الطرف طالب الرد تقدمي طلبه إىل الطرف اآلخر يف التحكيم 1016/3أوجب املشرع يف املادة - 4
و إىل هيئة التحكيم و ذلك على وجه السرعة .

وجود هذا و إشارة املشرع لعبارة دون تأخري يفهم منها التعجيل يف تقدمي الطلب مىت علم طالب الرد ب
أو حائال للنيل من استمرار ةالسبب، اذ ال ينبغي على هذا الطالب تأخري تقدمي طلبه لكي ال يتخذ ذريع

3إجراءات التحكيم أو أي هدف للمماطلة .

من ةو مع تفهم قصد املشرع من هذا األمر إال أنه كان األوىل أن حيدد أجال هلذا الطلب منعا ألي حماولة كيدي
و هذا متاشيا مع القانون النموذجي و القوانني الوطنية املقارنة، كما ال جيوز تقدمي طلب الرد بعد أي طرف كان، 

ذ متعلقا ياحملكم أو برده إمنا ينصرف حكم التحكيم فال يكون األمر حينئصدور حكم التحكيم ، ألنه إذا صدر
إىل حكم التحكيم ذاته.

، فاملشرع مل يفصح عن نيته يف ذلك إذمن تقدمي الطلب هذا خبصوص اجل تقدمي الطلب أما خبصوص اهلدف 
إلجابة عنه يف املالحظة اول احمل يتبني هل كان غرضه جمرد اإلعالم أم البت يف هذا املطلب ؟ وهو ما سن

.الالحقة 
ف أو عدم تضمن نظام رد و ذلك عند عدم تسويته من األطرااللجوء للقضاء للحسم يف طلب ال- 5

مل يصرح املشرع يف هذه الفقرة : و ما دام- 1016/4من خالل املادة –سوية التحكيم كيفيات الت
التحكيم بالبت يف طلب الرد سواء كان التحكيم حرا أو نظاميا ، فيحمل طلب الرد ةختصاص هيئبا

من نفس املادة على جمرد التبليغ و اإلعالم و ليس البت .ةاملقدم إىل هيئة التحكيم يف الفقرة السابق

335و 334محمود السید عمر التحیوي العنصر الشخصي لمحل التحكیم المرجع السابق ص -  1

106البطانیة المرجع السابق ص عامر فتحي-  2

113نفس المرجع السابق ص -  3



التحكيميةالخصومةسيرأثناءالجزائريضاءالقمهاماألول فصل ال

22

مدعما طلبه مبا 1ع مراعاة هذه الضوابط ينبغي على الطرف املتعجل تقدمي طلبه إىل احملكمة املختصة و م
.- طالب الرد–هو على املدعي إلثباتفااعدة عامة ، يلزم من إثبات و كق

و مع إستيفاء طلب الرد هلذه الضوابط يتوىل القاضي املختص الفصل يف هذا الطلب مما ينتج عنه آثار 
معرفتها فيما يلي .حناول 
:: آثار رد المحكمين الفرع الثالث

غري قابل رلب الرد بأمباختصاص القاضي للبت يف ط5و1016/4اكتفى املشرع اجلزائري من خالل املادة 
ألي طعن ، و سواء كان هذا األمر متعلقا بقبول الرد أو برفضه ، لكنه مل يبني ما مصري اإلجراءات اليت شارك 

م املطلوب رده فيها ، غري أن بعض القوانني الوطنية املتعلقة بالتحكيم كالقانون املصري مثال تطرق هلا هذا احملك
يرتتب على تقدمي طلب الرد وقف إجراءات التحكيم ، و إذا ما يلي :" ال19/3حيث جاء يف نص املادة 

مبا يف ذلك حكم احملكمني كأن مل حكم برد احملكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد مت من إجراءات التحكيم
تكن ".

و حسب هذه املادة ينبغي التمييز بني أثرين : األثر األول هو تقدمي طلب الرد، و أما الثاين فهو البت يف طلب 
الرد. 

:أوال : أثر تقديم طلب الرد 
ا احرتاما ملبدرد تقدمي طلب الردن جمواضح أن املشرع املصري مل يشرتط وقف إجراءات التحكيم كأثر أل

ن كان جانب من الفقه يرى ضرورة وقف إجراءات التحكيم عند تقدمي طلب الرد االستمرارية يف اإلجراءات ، و ا
، و يرى البعض اآلخر أنه جيب وقف خصومة 2ليشعر صاحب الطلب ان طلبه هذا قد أخذ على حممل اجلد 

علق بأحد أعضاءه سبب من أسباب الرد التحكيم حىت يفصل يف طلب الرد و ذلك لتفادي  صدور حكم ت
3و عدم الصالحية مما جييز الطعن فيه باإللغاء أو التمسك بعدم تنفيذه .

:ثانيا : أثر البت في طلب الرد 
ملعرفة هذا األثر جيب التمييز بني حالة ما إذا حكم القاضي بالرد أو حكم بالرفض :

م اليت شارك فيها هذا احملكم مبا فيها حكم التحكيم كأن مل تكن اذا حكم برد احملكم اعتربت إجراءات التحكي- 
إاء مهمته. تم  ، كما ي

انما یمكن فھم ذلك ضمنیا من خالل قیاس حالة رد المحكم علي 1041وال في المادة 1016لم ینص المشرع صراحة عل المحكمة المختصة ال في المادة -1
حالة استبدال المحكم  

233لزھر بن سعید المرجع السابق ص -  2

151منیر عبد المجید المرجع السابق ص -  3



التحكيميةالخصومةسيرأثناءالجزائريضاءالقمهاماألول فصل ال

23

و رد أحد احملكمني و تعيني بديل له يؤدي إىل إعادة تشكيل هيئة التحكيم و إعادة اإلجراءات من جديد لكن 
ة التحكيم ألسباب أخري غري املشرع املصري يف قانون التحكيم مل يشر إىل األثر املرتتب على إعادة تشكيل هيئ

الرد كالوفاة و االستقالة أو تعذر احملكم عن أداء عمله، و هل يرتتب على إعادة التشكيل إعادة اإلجراءات من 
1جديد؟.

ة عادية واذا إذا مل حيكم برد احملكم اعتربت اإلجراءات صحيحة و يستمر الفصل يف خصومة التحكيم بطريق- 
يحا. رب صحصدر حكم التحكيم اعت

- مع تنوع مظاهر هذا الدور- و بعد بيان الدور املساعد للقاضي اجلزائري يف مرحلة انعقاد اخلصومة التحكيمية
ميكن طرح السؤال التايل: ها يستمر هذا الدور حىت يف مرحلة سري اإلجراءات ؟ و هو ما سنحاول اإلجابة عليه 

من خالل املبحث التايل . 

:ضاء الجزائري عند سير إجراءات التحكيم: مهام القالمبحث الثاني
ليتواصل دعم القضاء ل

الذي ميثل الغاية او الثمرة من االتفاق على التحكيم.،التحكيم
ان مدى مرافقة القاضي للمحكم يف هذه ″ذلكمث ان هذا الدعم واملرافقة ضروريان ومهمان يف الوقت نفسه،

الله يتحدد مستوى الثقافة التحكيمية كل عنصرا جديدا للكشف، والذي من خاملرحلة من سري اإلجراءات يش
.2السائدة يف أي نظام حكومي معني

و عند ا)ه اهليئة وذلك عند طلبها اصدار تدابري حتفظية او وقتية (مطلب األولوسنحاول ابراز هذا الدعم هلذ
.)مطلب ثالث(، او يف املسائل ال تقتضي سلطة االجبار )مطلب ثاين(املساعدة يف اثبات األدلة 

: وقتيةالأوتحفظية التدابير الإصدار:األولالمطلب 
قد تقتضي طبيعة املوضوع النزاع او الظروف ومالبسات الدعوى املعروضة على هيئة التحكيم سرعة اختاذ بعض 

ؤقتة او التحفظية او اصدار االحكام الوقتية جتنبا ألضرار بالغة قد تلحق بأحد اخلصوم نتيجة التدابري امل
.3املنهي للخصومة او اليت جتعل احلكم بعد صدوره عدمي اجلدوىياالنتظار حىت صدور احلكم التحكيم

مر لتدابري يقتضي االه اخال النصوص التشريعية املنظمة هلذاظهار مدى تعاون القضاء مع هيئة التحكيم من 
حتديد مفهومها وضوابط إصدارها مث التطرق آلثارها على اإلجراءات التحكيم، كل نقطة يف فرع مستقل.

424ص 2002دار الشروق القاھرة مصر 1خالد محمد القاضي موسوعة التحكیم التجاري الدولي طبعة -  1

822ص 2008احمد السید صاوي اجراءات التحكیم طبقا لقانون التحكیم المصري كلیة الحقوق جامعة االمارات العربیة المتحدة -  2

2008كلیة الحقوق جامعة االمارات العربیة المتحدة ي المؤتمر السنوي السادس العشر لقانون التحكیم المصراحمد السید الصاوي اجراءات التحكیم في ا-1
823ص 
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:تدابير التحفظية والوقتيةالمفهوم : األوللفرع ا
رض خمتلف مث ع)لتسليط الضوء التدابري التحفظية والوقتية يتعني علينا التطرق اىل تعريفها وبيان أمهيتها(أوال

.)ثانيا(االجتاهات حول منح هيئة التحكيم هلاته التدابري وموقف املشرع اجلزائري منها
:الوقتيةوأأوال تعريف وأهمية التدابير التحفظية 

مصلحة للمحافظة على احلق ودرء اخلطر عنه متهيدا لتحقيقه يف املستقبل عند طلب بناء على طلب كل ذي 
احلماية امام قضاء املوضوع.

يف حني مييز بعض الفقه بني تدابري الوقتية والتدابري التحفظية، فالتدابري الوقتية هذ عبارة عن محاية بديلة حتل مؤقتا 
اىل ان يصدر حكم موضوعي يف حمل احلماية القضائية والتنفيذية العادية، و 

. اما التدابري التحفظية1النفقة 
بأمهية كبرية يف وبالتايل تتمتع هذه التدابري2وجود احلق عندما يصدر حكم يف املوضوع ومثاهلا احلجز التحفظي 

ضمان تنفيذ احلكم املنهي يف اخلصومة، فقد يؤدي اإلمهال يف فرضها او تنفيذها اىل ضياع احلقوق املتنازع حوهلا 
ومن مث استحالة تنفيذ احلكم املنهي يف حد ذاته.

:اته األمهية يفوواضح من خالل بعض هذه التعريفات ان التدابري التحفظية والوقتية هلا أمهية كبرية حيث تربز ه
سرعة يف بعض القضايا واليت تتطلب إجراءا فوريا وسريعا، ولتفادي البطء الذي قد يالزم إجراءات الاحلاجة اىل - 

فصل يف موضوع النزاع.الالتحكيم اال ان يتم 
ضرر - 

حال 
لعبء جراءات مبعرفة هيئات التحكيم ايل االقتصاد يف الوقت و النفقات فضال عن ختفيف ايؤدي اختاذ هذه اال- 

3عن القضاء.

:  الوقتيةوأثانيا موقف المشرع الجزائري من التدابير التحفظية 
يث ظهرت ثالثة اجتاهاتاثارت مسالة تدخل القضاء يف جمال التدابري الوقتية والتحفظية جدال فقهيا ح

جتاه األول يرى ضرورة انفراد قضاء الدولة باختاذ هذه التدابري دون مشاركة من هيئة التحكيم ويربر لذلك بكون اال
القضاة أكثر دراية بالقانون كما ان هيئة التحكيم ال متلك سلطة االجبار يف مواجهة احملتكمني او الغري، وهذا 

103ص 2005دار الثقافة عمان االردن 1مھند الصانوري دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص طبعة -  1

ق ا م ا ( كمال فتحي دریس المرجع السابق 648متمثلة في رفع دعوي تثبیت الحجز و ھي متعلقة بالموضوع عمال بالمادة یر الحجز التحفظي اشكالیة یث-3
48ص 

103مھند الصانوري المرجع السابق ص -  3
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كيم ال متلك تنفيذ احكامها مما يضطرها اىل اللجوء للقضاء للحصول على امر لتنفيذ باإلضافة اىل ان هيئة التح
1هذه االحكام ، وقبل هذا احلاجة املاسة باللجوء اىل القضاء وذلك قبل تشكيل هيئة التحكيم.

ظية هي االجتاه الثاين هو عكس ما يذهب اليه املذهب األول، ويرى ان االختصاص بنظر املسائل الوقتية والتحف
كما ان هيئة التحكيم كم وحده دون غريه بالفصل   فيها ،

2

حيقق االقتصاد يف النفقات والوقت، واما كون هيئة التحكيم 
ال متلك سلطة اجلرب فلها اصدار الغرامة التهديدية.

التدابري لالختصاص املشرتك بني االجتاه الثالث هو اجتاه وسط بني االجتاهني السابقني، حيث يرى خبضوع هذه 
اجلمع بني ضرورات السرعة املطلوبة يف التجارة الدولية قضاء التحكيم. وهذا االجتاه وان حاول و الدولة قضاء 

ومقتضيات املساعدة القضائية من كون ان هيئة التحكيم ال متلك سلطة االجبار اال ان له سلبية تتمثل يف إمكانية 
3هتني وبالتايل تداخل يف االختصاص اصدار االوامر من اجل

حيث حاء فيها ما يلي 1046وقد نظم املشرع اجلزائري هذه املسالة يف املادة 
ميكن حملكمة التحكيم ان تامر بتدابري مؤقتة او حتفظية بناء على طلب أحد الطراف، ما مل ينص اتفاق التحكيم "

"على خالف ذلك.
إذا مل يقم الطرف املعين بتنفيذ هذا التدبري اراديا، جاز حملكمة التحكيم ان تطلب التدخل القاضي املختص، 

الشأن قانون بلد القاضي.ويطبق يف هذا 
ميكن حملكمة التحكيم او للقاضي ان خيضع التدابري املؤقتة او التحفظية لتقدمي ضمانات املالئمة من قبل الطرف ″

" الذي طلب هذا التدبري
:فمن خالل هذه املادة ميكن قول ما يلي - 
هليئة التحكيم حىت يف حالة عدم ان املشرع، ومن خالل الفقرة األوىل يف هذه املادة، قد منح االختصاص - 

االتفاق على اجلهة املختصة بالفصل يف طلب التدبري.
انه ال مفر من للجوء للقضاء لطلب اصدار التدبري يف مرحلة ما قبل تشكيل اهليئة التحكيم حىت لو اشتمل - 

ع لكن ال مفر منها.االتفاق التحكيم على منح هذه اهليئة االختصاص بذلك، وهذه احلالة مل ينص عليها املشر 
تنفيذ االرادي للتدبري حىت لو اشتمل اتفاق التحكيم على اصدار هذه الانه ميكن االستعانة بالقضاء عند عدم - 

4التدابري هليئة التحكيم.

91و 90امال یدر المرجع السابق ص-  1

118عامر فتحي البطانیة المرجع السابق ص -  2

134ص 2009محاضرات في التحكیم التجاري الدولي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة حمة لخضر الوادي الجزائركمال فتحي دریس-  3

96امال یدر المرجع السابق ص-  4
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وبالتايل ميكن القول ان القانون اجلزائري اقر باالختصاص املشرتك بني التحكيم والقضاء يف جمال اإلجراءات او 
املؤقتة او التحفظية وذلك ملنح نظام التحكيم األكرب قدر من الفعالية، وهذا ما دفع باملشرع اجلزائري اىل التدابري

عدم اخضاع هذه التدابري ال اىل اختصاص القضاء اجلزائري وحده، وامنا منح هذا االختصاص أيضا هليئة التحكيم 
مىت اتفق األطراف على ذلك.

.القاضيمنإصدارهالضوابطالتعرضواملؤقتة ينبغيتحفظيةالالتدابريمفهوممعرفةوبعد
: او الوقتية ة التحفظيللتدابيرالقاضي الجزائريضوابط اصدار: الثانيالفرع

)ثانيا((نتطرق فيه اىل اصدار القضاء اجلزائري هلذه التدابري 
: او الوقتية تحفظية الالقاضي الجزائري للتدابيرإصدارشروط :أوال

اق قبل تشكيل هيئة التحكيم، ويف مرحلة ما بعد تشكيلها اذا كان اتفتربز أمهية تدخل القضاء يف مرحلة ما
ا االختصاص بل حىت ولو مت منح هيئة التحكيم هذا االختصاص فانه عند عدم التحكيم ال مينح هذه اهليئة هذ

خل السلطة القضائية يأيت تلبية ن املساعدة القضائية هليئة التحكيم، وتدتنفيذ الطرف االخر للتدبري فانه ال غىن ع
صل تحدود مساعدة احملكمني وال ان يتجاوزها اىل أمور تسري التحكيم، وتدخلها يقف عند هتمام حبسنلال
.1سم النزاع الذي هو مهمة احملكمنيحب

:افر شرطني مهاوتدخل القاضي يف اختاذ التدابري الوقتية والتحفظية مرهون بتو 
.)2(عدم املساس بأصل احلق)1(عنصر االستعجال

نه ائيا إذا ال يهدد احلق بالضياع او االنتقاصيوجد االستعجال حيث يوجد خطر ح: عنصر االستعجال- 1 م
للقاضي احلق يف تقدير عنصر االستعجال من ظروف ومالبسات الدعوى فمل يتخذ تدبري وقيت لدرء هذا اخلطر، 

فق معيار شخصي مبين ، وتقدير مسالة االستعجال ال تتم و 2ضة امامه ما مل يفرتضها املشرع بنص خاصاملعرو 
اممبعيار موضوعي تكون العربة فيه بطبيعة املنازعة وليس ظروف اخلصو دم، بل تتحدعلى رغبة اخلص ، م و رغب

وبالتايل فالقاضي ال يتقيد بالوصف الذي مينحه 
و للقاضي احلق يف االستعانة خببري لتقدير مسألة ن كان على هذا األخري إثبات ذلك الطرف طالب التدبري و إ

. و من الواجب توافر االستعجال وقت تقدمي الطلب بغض النظر عن تاريخ حتقق الواقعة 1االستعجال من عدمها
2لطلب املستعجلبل من الواجب أن تظل حالة االستعجال قائمة حىت صدور احلكم با,اليت قدم الطلب بسببها 

و بأنه من املقرر ,و تطبيقا لذلك قضت احملكمة العليا بأنه على القضاة البحث عن و جود عنصر االستعجال,

258عبد الحمید االحدب التحكیم في البالد العربیة الجزء الثاني دار نوفل بیروت ص -  1

من ق ا م ا  299انظر المادة -  2
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نزاع بني الشركاء إذا ما تبني أن قانونا أن احلراسة القضائية جتوز على األموال املشرتكة يف حالة شغور أو قيام 
1.ق ذوي الشأنيلة الضرورية حلفظ حقو احلراسة هي الوس

: يتعني على القاضي حني اختاذ اإلجراء املستعجل أال يقضي يف أصل احلق عدم المساس بأصل الحق- 2
أي ,ذلك أن املساس بأصل احلق جيعل اإلجراء املؤقت حكما قطعيا و ليس وقتيا ,و أال يؤسس قضاءه عليه 

حني يؤمر بوقف األشغال مثال هو عليه فإن,هذه املرحلةيفصل يف جزء من موضوع النزاع و هو أمر غري جائز يف 
و ال يؤسس ,ألن ذلك خيرج عن سلطته و صالحياته,عليه أن يتجنب إثبات حق امللكية للمدعي أو نفيه عليه 

. 2أمره عليه
دف الذي تسعى إال خرجت عن اهلوعالقة وثيقة مبوضوع النزاع, تأكد من أن التدابري املطلوبة هلاويلتزم أخريا ال

إىل حتقيقه.
 : ثانيا: إجراءات تدخل القاضي الجزائر ي

ينبغي أن يتقدم طلب تدخل القضاء إىل رئيس احملكمة املختصة كتابة مبوجب عريضة بعد أداء الرسم القضائي 
.3و يفصل رئيس احملكمة يف الطلب مبوجب أمر على عريضة يصدر دون مواجهة من اخلصوم

باختاذ هذه التدابري, و بالتايل ةمل حيدد صراحة احملكمة املختص1046جلزائري من خالل املادة غري أن املشرع ا
من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية نصت على احملكمة 299عند الرجوع إىل القواعد العامة جند أن املادة 

مل حيدد األطراف احملتكمون يف اتفاقية 
التحكيم على احملكمة املختصة.

, و إذا خيف من أن يكون طالب التدبري 299أما مدة الفصل يف الطلب فينبغي أن تكون مثل ما جاء يف املادة 
ابري اليت تأمر مناورا يتقصد املماطلة من طلبه, فإنه هليئة التحكيم أن تطلب ضمانا كافيا لتغطية نفقات هذه التد

و نفس الشيء بإمكان القاضي أيضا أن 
يطلب هذا الضمان. 

ا ضرورية يف النزاع.
يصدر التدبري املطلوب, و ترتتب عل ذلك آثار حناول التعرف عليها يف ما مع مراعاة الضوابط ميكن للقاضي أن

يلي.
: الفرع الثالث: آثار إصدار القاضي للتدابير التحفظية أو الوقتية

97ص 3العدد 1989المجلة القضائیة 29/6/1985صادر في : 36982رفة التجاریة و البحریة الملف قرار المحكمة العلیا الغ-  1

67كمال فتحي ادریس المرجع السابق ص  -  2

78طاھر حدادن المرجع السابق ص -  3
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, غري أننا سنحاول التعرف عليها 1046من خالل املدة مل يتطرق املشرع اجلزائري إل آثار صدور األمر بالتدبري
و يف ضوء القواعد العامة.من خالل بعض الفقه 

, نفسه عبداية ميكن القول أن حمكمة املوضوع غري مرتبطة مبا مت الفصل فيه من تدابري حىت لو تعلق األمر بالنزا 
هي من آثار مبدأ عدم املساس بأصل احلق, و باملقابل فإن وجود قضية يف أنفسهم, فهذه القاعدة و األطراف 

. 1املوضوع ال مينع اجلهة الناض
أي إىل حني صدور احلكم و لكن تبقى لألمر املستعجل حجية نسبية تتعلق مبحلها حيث تكون سارية املفعول,

هر ظروف مستجدة تقتضي إجراءا و يشرتط يف احلالة األخرية أن تظيف املوضوع أو أمر آخر مؤقت ينقضه,
.2مؤقتا

بإصدار التدبري نكون أمام فرضني: فأما األول أن تصدر هذه التدابري من احملاكم الوطنية طبقا ملا و يف حال األمر 
تنص عليه مشارطة التحكيم أو الئحة هيئة التحكيم املختصة من منح القضاء الوطين سلطة إصدار هذه التدابري 

ين : أن تصدر هذه التدابري من هيئة و اليت تأخذ شكل حكم قضائي يتمتع بالصيغة التنفيذية, أما الفرض الثا

. غري أن هناك العديد من التشريعات الوطنية اليت تنص على حق 1958طبقا ملا تقضي به اتفاقية نيويورك لسنة 
ذالطرف الذي صدرت 

من قانون 1048و1046. واملشروع اجلزائري أتاح هذا األمر من خالل املادتني 3لنفاذهاةاإلجراءات الالزم
اإلجراءات املدنية و اإلدارية.  

ابري و ذلك من خالل الطعن على إصدارها, و بغض النظر عن و ميتد اتصال القضاء اجلزائري بشأن هذه التد
اجلهة املصدرة هلا.

و عليه سنكون امام حالتني : 
فإنه إذا ,مبا أن للمحكم سلطة تقديرية يف إصدار التدبريحالة صدور األمر بالتدبير من هيئة التحكيم : - 

أما إذا مل ,دفإن األمر ينتهي عند هذا احل,3لتحكيماقتنع الطرف املطلوب ضده التدبري باألمر الصادر من هيئة ا
يقتنع فإنه سيلجأ إىل الطعن باالستئناف عند استصدار األمر القاضي بالتنفيذ من الطرف الطالب للتدبري أو 

الس القضائي املتعلقة ضكم ميكنه الطعن بالنق,الطعن بالبطالن حبسب األحوال املقررة يف ذلك ات  ار قر لى  ع
الشأن.ذا 

2العدد 1983ة نشرة القضاة مجلة قانونیة عن وزارة العدل سن24/11/1982الصادر في : 27803قم قرار المحكمة العلیا الغرفة المدنیة ملف ر-1
53ص
431خالد محمد القاضي المرجع السابق ص  -  2

754صالمتحدة اشكالیة التدابیر المؤقتة في التحكیم التجاري الدولي كلیة الحقوق جامعة االمارات العربیة عبد العزیز مخیمر عبد الھادي -  3
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: حالة صدور األمر بالتدبير من القضاء الوطني
فإن الطرف املعرتض على هذا اإلصدار ميكنه الطعن على هذا األمر وفق ما قرره القانون . فاألوامر اإلستعجالية 

ذي ر الظتكون قابلة  مبدئيا لكل  طرق الطعن اليت ختضع هلا األحكام باستثناء املعارضة و كذا التماس إعادة الن
1استقر القضاء على عدم جوازه. 

و بعد استعراض الدور املعاون أو املساعد للقضاء من خالل إصدار التدابري حناول التعرف على هذا الدور عند 

: : تدخل القضاء بالمساعدة في  اثبات األدلة أو البحث عنهاالمطلب الثاني
ري ماسة بأصل ألمر بإصدار التدابري باعتبارها غد حدود احكيمية عنال تقف مساعدة القضاء يف اخلصومة الت

زة على وجود واقعة قانونية متنازع فيها بني و اإلثبات مبعناه القانوين هو "تقدمي الدليل أمام القاضي بالطرق اجلائ
. و يقصد بالواقعة القانونية معناها العام ، أي كل واقعة أو تصرف قانوين يرتب القانون عليه أثرا معينا. 2اخلصوم" 

إذا و االثبات إمنا ينصب على صحة الواقعة القانونية و ليس على احلق املتنازع فيه، و معىن ذلك أن هذه الواقعة 
نكر على صاحبه وال يقام عليه قضائية إال عن طريق هذا اإلثبات .فاحلق الذي يأنكرها اخلصم ال تكون حقيقة 

3ية، فهو و العدم سواء من الناحية القضائية .دليل ليست له قيمة عمل

للقاضي 
تقدير كل دليل أو مستند يقدم إليه ألنه يبين حكمه على ما اقتنع به من وقائع الدعوى، و بالتايل فالقاضي ةحري

موقفه من الدعوى سليب مبا أنه مطلوب منه اإللتزام باحلياد. على ان مبدأ حياد القاضي ال مينعه من استجالء 
جيابية، ليتسم موقفه يف نطاقها باالجيه الدعوى و استكمال األدلةيف تو ةالقانون سلطة حمددهاحلقيقة، لذلك خول

ة و األمر حبضور اخلصوم لإلستجواب و بالتحقيق يف األحوال اليت جيوز فيها االثبات فله توجيه اليمني املتمم
م به من تلقاء املتنازع فيه . و كل هذا للقاضي أن يقو احلق كم بندب خبري و تقرير االنتقال ملعاينة بالبنية و احل

نفسه. و احملكم تقريبا يقوم بذات الدور الذي يقوم بذات الدور الذي يقوم به القاضي مع بعض االختالفات، 
4خصوصا ان القانون اجلزائري قد كلفه بالبحث عن األدلة.

اإلثبات ن احملتكمني هلم حرية االتفاق على طرقتحكيم تستمد من اتفاق التحكيم، فاوملا كانت سلطات هيئة ال
اختارت هيئة التحكيم القانون الذي تراه مناسبا ، و إن مل يتفقوا على ذلكو أدلته و القانون الذي حيكم اإلثبات

142كمال فتحي دریس المرجع السابق ص -  1

6ص 2009محمد صبري السعدي االثبات في المواد المدنیة و التجاریة دار الھدي عین ملیلة الجزائر-  2

16ص 1968عبد الرزاق احمد السنھوري الوسیط في شرح القانون المدني دار النھظة العربیة القاھرة مصر -  3

من قانون االجراءات المدنیة و االداریة 1047المادة-  4
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تم هذا يف اجللسة التمهيدية أو يتفق مع احملتكمني على طرق اإلثبات و األخذ مبا يصلح من األدلة، و ميكن أن ي
قدم بطلب التحكيم تتوىل هيئة التحكيم تسيري اخلصومة بإعتبارها تقدمي بيان الدعوى من الطرف الذي تو بعد
ة ، و بالتايل ثل سلط اإلجبار و اإلنابمتع بالصالحيات املمنوحة للقضاة ميئة ال تتا خاصا، غري أن هاته اهلقضاء

لب املساعدة .يئة التحكيم من اللجوء للقضاء لطال مفر هل
الوسيلة اليت تراها هيئة التحكيم مناسبة للدعوى.و ختتلف صور املساعدة القضائية باختالف

:: اإلثبات الكتابي الفرع األول
مجيع الوقائع، تصرفات إلثباتتعد الكتابة أهم طرق اإلثبات و هي دليل تقررت هلا قوة إثبات مطلقة ، فتصلح 

د و القرائن فلهما قوة إثبات ونية أو أعمال مادية مهما بلغت قيمة األثر القانوين املدعى به على نقيض الشهو نقا
حمدودة.

االستداللميكن لإلثباتو الكتابة يف حالة عدم إعدادها مقدما 
1دفاتر التجار.

هوم و مع تطور التجارة يف ابرام العقود على الورق إىل التجار اإللكرتونية، كان من الالزم التفكري يف تطوير مف
الدليل الكتايب ليتماشى مع هذا النمط اجلديد يف كتابة العقود و كذلك يف اعتماده كأسلوب لإلثبات و يف اجلزائر 

2مت اعتبار الكتابة يف شكلها االلكرتوين مثل الكتابة يف شكلها الورقي 

حىت ال يظل دور احملكم و مع امهية الوثائق و املستندات و دورها يف ترجيح كفة طرف يف اخلصومة التحكيمية و 
سلبيا امام املتنازعني اعطت خمتلف القوانني الوطنية و االنظمة اخلاصة بالتحكيم السلطة هليئة التحكيم يف الزام 

احملتكمني يف تقدمي اصول املستندات الالزمة للفصل يف الدعوى و ذلك من تلقاء نفسها دون ان يطلب احملتكم 
3االخر ذلك 

ن اجلائز ان ميتنع احد احملتكمني من تقدمي املستند املطلوب منه و قد ه النصوص اال انه موجود مثل هاتو مع
ب تزداد االمور تعقيدا عندما تبدو وثائق مهمة حلل النزاع و تكون يف حيازة الغري و الذي يرفض تقدميها بعد طل

قضاء بطلب املساعدة يف اجبار جوء لللو امام هذا الوضع فال مناص اال بالهيئة التحكيم احد االطراف او
يف هذه املسألة املمتنع من تقدمي املستند سواء كان احد احملتكمني او الغري و اذا اراد االطراف عدم ادخال القضاء

4يما بصحة ما يدعيه الطرف االخر اهم فانه جيوز االتفاق على اعتبار االمتناع تسلو حلها على مستو 

: شهادة الشهود: الفرع الثاني

45محمد صبري السعدي المرجع السابق ص -  1

مكرر من القانون المدني الجزائري 323ارجع للمادة -  2

129محمد صبري السعدي المرجع السابق ص -  3
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و هليئة التحكيم ان او مسعها بنفسه رآهان قد ث يكو الشاهد قد ادرك شخصيا حبواسه ال
ا ان هلا سلطة تقديرية يف عدم االخذ بشهادة كماىل عني احلقيقة يف موضوع النزاعتستمع اىل الشهود للوصول 

ادلةمنلديهاتوفرماانرأتإذااحدهمطلبحالةيفاحملتكمنيالشهود كلها او بعضها يف حالة عدم اتفاق
هلابانالقولميكنعامبشكل،اولرفضاهلذمقبولةمربراتتبديانعلىاحلكمإلصداركافيةاثباتاتو

تكوينيفوتؤثرالنزاعمبوضوعتتعلقاليتالوقائع،وهيفيهااملنتجةأوبالدعوىاملتعلقةالوقائعتقديري علسلطة
. االثباتطالبيزعمهممابعضاوكلبثبوتالتحكيمهيئةاقتناع

هيئةلتقديروفقامكتوبةشهادةيفتقدميهاطريقاوعنشفويةمرافعةجلسةيفبشهادتهالشاهديديلو 
. التحكيم

على،فليسشهادتهتقدميمنامتنع،فانالشاهدالطرفاستجابةمدىعندتقفاحملكمصالحياتاناال
. ذلكيفالقضائيةاملساعدةطلباالاحملكم
علىيتعنياحلالبطبيعة،ولكن1للعدالةمنكراعدواالتطلبهمايفالتحكيمهيئةجييبانالقاضيلىعوجيب

يفالشهادةعليهمميتنعاشخاصشهادةمساعالطلبموضوعكانمىتاملساعدةطلبعكموضو رفضالقاضي
املساعدةموضوعكاناواملهنةاسرارعلىباحلفاظااللتزاممنهماالمراقتضىاذا،اعماهلمصميممتسامور
.املساعدةتنفيذمنهاملطلوبالبلديفالعامالنظاماعتباراتميس

ء يف جمال الشهادة على اجبار الشاهد يف احلضور امام احملكمة او احملكمني و توقيع اجلزاءات وينحصر دور القضا
الذي ختلف على احلضور بعد تكليفه تكليفا صحيحا باحلضور من هيئة ا على الشاهداملنصوص عليها قانون

2التحكيم او حضر لكنه امتنع عن االجابة على االسئلة املوجهة اليه.

:: االستعانة بالخبراءالفرع الثالث
بإبداء رأيه ازاء مسالة ترتبط باختصاصه ، واليت ال يستطيع 

عناصر كافية ، واخلربة تعد من اهم الوسائل اليت تلجا احملكمون البت فيها من دون هذا الرأي ما مل تتوفر لديهم
للحصول على ادلة االثبات يف الدعوى التحكيمية.وعلى ضوء هذه االمهية منحت خمتلف اليها هيئة التحكيم 

القوانني الوطنية واالنظمة التحكيمية للمحكمة سلطة التعيني وندب اخلرباء من تلقاء نفسه او بناء على طلب 
مبدا املساوات .يكرسن حيرتم حقوق الدفاع و ري مهمته حبضور االطراف وعليه ااحملتكمني. حيث باشر اخلب

136یة المرجع السابق ص عامر فتحي البطان-  1

439خالد محمد القاضي المرجع السابق ص-  2



التحكيميةالخصومةسيرأثناءالجزائريضاءالقمهاماألول فصل ال

32

براي اخلبري املنتدب يف الدعوى وله السلطة التقديرية يف ذلك بأن احملكم غري مقيددر االشارة يف هذا الصدد وجت
القضاء .بأحكاماسوة 

ودور القضاء باالستعانة باخلرباء له ما يربره قبل تشكيل هيئة التحكيم يف حال استعجال كان يطلب احد 
بندب خبري ملعاينة بضاعة خيشى عليها التلف اما بعد تشكيها االمر موكول هليئة التحكيم احملتكمني من القضاء

، فلها ان تطلب احملتكمني اخلبري من اجراء حتقيقهاخلربة مع منع احد بإجراءوهلا تقدير ذلك . فان رات حاجة 
1على عدم التعرض للخبري .إلجبارهاملساعدة القضائية 

:ابة القضائية : االنالفرع الرابع
االجراءات القضائية نيابة بإحدىيف تفويض حمكمة اخرى للقيام عويحق احملكمة اليت تنضر الدباإلنابةيقصد 

عنها بسبب بعدها عن مكان االجراء املراد اختاذه ، او وجود اي مانع حيول دون قيامها به كان يكون الشاهد 
.مقر احملكمة املنيبة كان بعيد عناملال حمل معاينة يف ماملطلوب مساعه او اخلصم املراد استجوابه او

ة التحكيم من باب اوىل . حيث تطلب هذه اهليئة من احملكمكمة فان احلاجة اليها من طرف هيئةاالقليمية للمح
ضة نها ، ويكون هذا الطلب يف شكل عرياملختصة اصدار امر باإلنابة اىل حمكمة اخرى للقيام باي اجراء نيابة ع

تشمل على مجيع البيانات الالزمة اخلاصة باإلجراء .
على اية حال فان احملكمة املختصة تتقيد يف اصدار قرار االنابة مبا جاء يف طلب املقدم اليها من هيئة التحكيم 

وال جيوز هلا جتاوز حدود هذا الطلب.
وال شك ان طلب هيئة التحكيم االنابة القضائية يعد نوعا من املساعدة اليت يقدمها القضاء يف الدولة للنظام 

.2التحكيمي مما يؤكد امهية القضاء الوطين كدور مكمل ومساعد للقضاء لتحقيق فاعليته 
ء فيما سبق عرضة تتلخص يف مسائل تتطلب اجبار الطرف املمتنع ، وميكن القول ان املساعدة املقدمة من القضا

فماذا عن دور القضاء يف املسائل اليت ال تتطلب ذلك ؟
:تستدعي سلطة االجبارل القضاء بالمساعدة في مسائل ال: تدخالمطلب الثالث

ع من تقدمي الدليل الذي حبوزته ، تتعدى صور املساعدة اليت يقدمها القضاء يف غري املسائل املتعلقة بإرغام املمتن
او امتناعه من تنفيذ التدبري املأمور به .

ورغم تعدد هذه املسائل وصعوبة حصرها اال اننا سنحاول امجاهلا يف فروع ثالث : 

من قانون االجراءات المدنیة و االداریة  1048انظر المادة -  1
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يف فرع اول ، وتدخله يف متديد االجل يف فرع ثاين ، مث تدخله يف بعض ةنتناول تدخل القضاء يف املسائل االولي
صاصات االخرى يف فرع ثالث االخت

:: تدخل القضاء في المسائل االولية او العارضة الفرع االول
قد تثار خالل اجراءات التحكيم مسائل خترج عن والية هيئة التحكيم ، فكيف تتصرف هذه اهليئة ازاءها ؟ وهل 

هيئة التحكيم جمربة دائما بتعليق االجراءات كلمات صادفتها مثل هذه املسائل ؟
امثلة عنها مث التطرق ال مع عرضته املسائل او الكن قبل االجابة عن هذه التساؤالت ينبغي التطرق اىل تعريف ه

سابقة .التساؤالت الجابة عن الألحكامها وبالتايل ا
تسمى هذه املسائل اليت يتوقف احلكم على الفصل فيها االصطالح القانوين مسالة اولية ، ألنه جيب ان تصفى 

سالة اوال حىت يتسىن احلكم يف الدعوى بعد ذلك على اساسها، وعليه فان احلكم يف القضية معلق عليها هذه امل
ته املسائل هي مما خيرج عن حدود والية احملكمة اما ا

أا للمحكمة املختصة ، 1 بش تجاء  االل عني  ت ، وي

2باطال ، ويرتتب على ذلك وقف سري امليعاد احملدد إلصدار حكم التحكيم .

ومن االمثلة عن هذه املسائل االولية ما يلي :
.امللكية يف دعوى القسمة مسالة -
او حالة تعلق الدليل مبحررات رمسية قدمها احد االطراف فجحدها الطرف االخر وطعن فيها بالتزوير-

.
يم للتعرف على ما اذا كان املدين قد ابرم اتفاق التحكائل االفالس مثل حتديد فرتة الريبةمسالة من مس-

.لدفع من عدمه قبل التوقف عن ا
لو انصب نزاع التحكيم عن نزاع ناشئ عن عقد ترخيص باستغالل براءة اخرتاع ، فأثار بعض االطراف -

3.دفوعا تتعلق بصحة او بطالن الرباءة

لكن يف مجيع هذه االمثلة  وغريها ، فهل مبجرد حدوث مثل هته املسائل االولية تكون هيئة التحكيم جمربة على 
وقف اجراءات ام

ع اجلزائري قد اغفل ر من قانون االجراءات املدنية واإلدارية ميكن القول ان املش1021فمن خالل نص املادة 
االجابة عن هذه التساؤالت ، لكن بالعودة اىل بعض التشريعات املقارن  كقانون التحكيم املصري من خالل 
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عرضت خالل اجراءات التحكيم مسالة خترج عن والية هيئة إذايلي :"منه حيث جاء فيها ما46املادة  
التحكيم او طعن بتزوير يف ورقة قدمت هلا او اختذت اجراءات جنائية عن تزويرها او عن فعل جنائي اخر ، جاز 

يف الفعل هليئة التحكيم االستمرار يف نضر موضوع النزاع اذا رأت ان الفصل يف هذه املسالة او تزوير الورقة او

الشأن ، ويرتتب ذلك وفق سريان امليعاد احملدد إلصدار حكم التحكيم".
املسائل االولية ، ظاهر من خالل هذه املادة الصرحية بتمكني هيئة التحكيم من سلطة تقديرية ازاء النظر يف الف

وحبذ لو اقتدى املشرع اجلزائري بنظريه املصري ببيان هذه املسالة يف التعديالت الالحقة . 
وعليه فإذا قدرت هيئة التحكيم  ان الفصل يف هذه املسائل غري الالزمة للفصل يف النزاع فانه جيوز هلا االستمرار 

1ضي املختص.يف االجراءات دون انتظار الفصل فيها من قبل القا

اما دور القضاء يف املسائل االولية اليت تعرتض اجراءات التحكيم فيربز من خالل تصديه هلذه املسائل والبت فيها 
يف اقصر وقت ممكن لئال تضل خصومة التحكيم معلقة او يطول امدها ، وبالتايل متكني هيئة التحكيم مواصلة 

اا بغية التوصل إلصدار حكما اء للنزاع يف وقت مقبول يتماشا مع مزايا التحكيم بوجه عام . ها املنهي جر
:: تدخل القضاء عند تمديد اجل التحكيم الفرع الثاني

، او امليعاد 2بامليعاد الذي اتفق عليه االطراف ماالصل انه جيب على احملكمني ان يتقيدوا عند اصدار حكمه
ستجد ظروف او تطرأ اسباب يتبني للطرف وهليئة الذي حده القانون وذلك عند غياب االتفاق ، لكن قد ت

حكيم .تالتحكيم من خالهلا انه البد من متديد اجل ال
وألجل هذا الغرض سنحاول تقصي احكام متديد االجل وفق ما قرره املشرع اجلزائري ، مث خنلص اىل بيان دور 

القضاء يف ذلك .
ضمن فصل 1048ضمن االحكام املشرتكة واملادة 1018وقد نظم املشرع اجلزائري هذه املسالة يف املادتني 

ما يلي : " يكون اتفاق التحكيم صحيحا 1018التحكيم الدويل من نفس القانون ، حيث جاء يف نص املادة 
) اشهر تبدا من تاريخ 04

تاريخ اخطار حمكمة التحكيم غري انه ميكن متديد هذا االجل مبوافقة االطراف يف حالة عدم املوافقة تعيينه او من 
عليها ، عليه يتم التمديد وفق لنظام التحكيم ، ويف غياب ذلك ، يتم من طرف رئيس احملكمة املختصة ..." 

وقبل استخالص احكام هذه املادة ينبغي تسجيل بعض املالحظات حوهلا : 

196مصطفي الجمال و عكاشة عبد العال المرجع السابق ص -  1

178ص 2005االسس العامة للتحكیم الدولي و الداخلي مطابع الشرطة مصر منیر عبد المجید -  2



التحكيميةالخصومةسيرأثناءالجزائريضاءالقمهاماألول فصل ال

35

ن عبارة اتفاق التحكيم تطابق فقط حالة مشارطة التحكيم اليت جرى استعماهلا يف الفقه او اغلب ا-
للداللة 1011ته العبارة نفسها يف املادة االتشريعات الوطنية العربية ، ذلك ان املشرع اجلزائري استعمل ه

leهي (1012املادة على هذا املعىن ،  وما يؤكد ذلك ان العبارة الواردة يف النص الفرنسي من
compromis ويف املقابل استعمل عبارة اتفاقية التحكيم يف فصل التحكيم الدويل للداللة على . (

عبارة اتفاق التحكيم املشتملة على صورة شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ، وكان االوىل توحيد 
االصطالحات لئال ختتلط املعاين والدالالت .

نفسها نصت على التدرج يف التمديد :ةن املادويف الفقرة الثانية م-
منحت احلق يف التمديد إلرادة االطراف مث يليها نظام التحكيم مث القضاء ، وهذا االمر حممود عليه 

باعتباره يتسق مع التحكيم القائم اساسا على احرتام ارادة احملتكمني .
لة عدم موافقتهم يتم التمديد وفقا لنظام لكن ما يؤخذ عليه يف هذه الفرتة حتديدا هو عبارة " يف حا

التحكيم" فعدم املوافقة تدل على اتفاق الطرفني على عدم التمديد ، فكيف يكون التمديد وفقا لنظام 
التحكيم مع اتفاق الطرفني على عدم التمديد ؟

تفاق على وما دام املشرع قد اعتمد على فكرة التدريج فينبغي احرتام هذا التدرج سواء يف حال اال
1دائما إلرادة االطراف .فاألولويةالتمديد او االتفاق على عدم التمديد ، فكالمها اتفاق ، 

) واليت ال تتطابق à défaut d’accordواىل جانب ذلك فالعبارة الواردة يف النص الفرنسي هي (
اب االتفاق . ومن مث فالنص مع عبارة عدم املوافقة الواردة يف النص العريب للمادة ، بل تدل على حالة غي

الفرنسي هو الذي يتماشى مع فكرة التدرج ويزيل اللبس واإلشكال احلاصل يف مدلول هذه املادة يف 
صياغتها العربية ،  وكان االنسب يف النص العريب عبارة " ويف حالة عدم االتفاق " او عبارة " يف غياب 

، فانه سيتم 2عبارة " ويف حالة عدم املوافقة" على ظاهرها مثل ما ذهب اليه بعض الفقه اما لو محلنا 
بالتنسيق مع هيئة التحكيم خمالفا إلرادة - مؤسسة التحكيم–التمديد من خالل نظام التحكيم 

مع االطراف ومتحديا هلا . فيكون ما ذهب اليه املشرع اجلزائري هنا يعد خرقا حلق دستوري ، ويتناىف 
.3احد اسس التحكيم وهو الطابع أالتفاقي و كذلك عدم احرتام مبدأ سلطان االرادة 

سبق ميكن تفسري حالة عدم املوافقة حبالة غياب االتفاق ، اي ان يكون احد االطراف ماضوءوعلى 
فا مما قد راغبا يف التمديد دون االخر ، او ان يكون اتفاق التحكيم املربم غري مشتمل ملسالة التمديد سل
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ينجر عنه نزاع  الحقا ، وعليه يتم تقدير هذه الرغبة من خالل نظام حتكيم او من خالل القضاء عند 
عدم تنظيم هذه املسالة على مستوى لوائح املؤسسة التحكيمية .

يلي :فيمكن قول ما1048و 1018اما فيما يتعلق ببعض احكام املادتني 
ريخ طلب التحكيم املقدم هليئة التحكيم او من تاريخ قبول اخر حمكم ان بداية امليعاد تكون اما من تا-

وليس من تاريخ تعيينه ، الن تشكيل هيئة التحكيم ال يكون صحيحا اال بقبول احملكم او احملكمني 
1املهمة املسندة اليهم . 

ور االطراف ال يشرتط يف متديد االتفاق ان يكون صرحيا ، فيمكن ان يستخلص مد امليعاد ضمنا من حض-
امام هيئة التحكيم وإبداء دفاعهم يف املوضوع دون التمسك بانتهاء امليعاد.

2.كما جيب متديد االجل ان يطلب قبل انقضاء ميعاد التحكيم واال وقع طلب التمديد على غري حمل-

لك ان االجل املفرتض عند غياب االتفاق هو ابعة اشهر ، كما مل حيدد سقف الجل التحكيم تاركا ذ-
إلرادة االطراف بالتنسيق مع هيئة التحكيم .

يكون من طرف هيئة التحكيم ، او باتفاق 1048ان طلب التمديد عن طريق القضاء حسب املادة -
طريف النزاع مع هيئة التحكيم على ذلك  ، او برتخيص هذه اهليئة ألحدمها ، ومل مينح هذا احلق ألحدمها 

املرور يئة التحكيم. اشرة دون  مب

هذا غري مانع من منح هذا احلق ألحدمها مباشرة طاملا ان القضاء هو من سيتوىل تقدير ذلك الحقا .وإذا امكن 
منح احدامها هذا احلق فال ميكن يف اجلهة املقابلة اغف

وللقاضي ان ميدد اجل التحكيم ان رأى لذلك مقتضى ، اما اذا رأى ان التمديد غري جمدي كان تطرأ ظروف 
3تؤدي اىل استحالة او صعوبة حل النزاع حتكيميا فله ان ينهي اجراءات التحكيم.

ف ولنظام التحكيم اال ان للقضاء دورا هاما يف مساعدة التحكيم ورغم كون تدخل القضاء مكمل إلرادة االطرا

:القضاء في بعض االختصاصات االخرى : تدخل الفرع الثالث

من قانون االجراءات المدنیة و االداریة 1015ھذا ما تقرره المادة -  1
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ال تقع صور مساعدة القضاء اجلزائري للتحكيم الدويل حتت احلصر ، وقد وافق املشرع يف التعبري عن ذلك من 
وذلك بعد تعداد صور املساعدة . وعليه سنكتفي 1048خالل عبارة " او يف حالة اخرى " الواردة يف املادة 

غفاالت اليت تشوب حكم الاملادية وتكملة ااألخطاء( اوال) وتفسري وتصحيح بذر ابرزها : اتعاب احملكمني
التحكيم ( ثانيا ) 

:اوال : اتعاب المحكمين 
للمحكم اجر ، وال يستحق هذا االجر إال اذا مت التحكيم بإصدار احلكم او القرار وجيوز ان يتضمن اتفاق 

ان يتحمل كل طرف اتعاب احملكم الذي رشحه ، ويتحمل التحكيم اتعاب احملكمني . ويتفق االطراف عادة على
. غري ان هذا ال يعين 1الطرفان مناصفة اتعاب رئيس اهليئة . وعند عدم االتفاق تتوىل هيئة التحكيم بنفسها تقديره

انه ليس للقاضي اي دور حول مسالة اتعاب احملكمني .
احملتكمون على االتعاب وقامت هيئة التحكيم فتلفدور احملكمة يف هذا الشأن دور اجيايب وفعال ، فإذا اخ

بتقدير ذلك فيكون قرارها قابال للطعن امام احملكمة املختصة ، ويتم الطعن يف هذا القرار استقالال عن الطعن يف 
، وهلذه االخرية سلطة تقديرية 2.هناك اسباب للطعن يف حكم التحكيماسباب التحكيم ودون احلاجة الن يكون

ري ان عليها ان تراعي طبيعة التحكيم التجاري الدويل واالخذ بعني االعتبار النفقات اليت يتكبدها لذلك ، غ
ايضا  ، مع مراعات قيمة القضية و املال املتنازع عليه. الشأناحملكمون يف  السفر  واالعراف  التجارية يف هذا  

غرفة التجارية الدولية بباريس فان هذه املؤسسة هي مثل الحكيم حرا اما اذا كان التحكيم مؤسسياهذا اذا كان الت
3.رد بتحديد اتعاب ومصروفات احملكماليت تتف

:التي تشوب حكم التحكيماإلغفاالتثانيا : تفسير وتصحيح االخطاء المادية وتكملة 
هذا احلكم مشوبا تنتهي بإصدار احلكم املنهي للخصومة ، غري انه امام امكانية ان يصدراالصل ان مهمة احملكم

بغموض او خبطأ مادي فيستوجب تفسريا لألول وتصحيحا للثاين ، كما قد يصدر مغفال لبعض نقاط النزاع اليت  
ملة ما يعرتي ، مما يستوجب متديد مهمة احملكم استثناء لتكعلى هيئة التحكيم ومل تفصل فيه كانت معروضة

هيئة التحكيم بعد اصدارها حلكم التحكيمي اما لوفاة .غري انه عند تعذر اجتماعاحلكم الصادر من نقص

328د المرجع السابق ص منیر عبد المجی-  1
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احدهم او سقوط اهليته او ألي سبب اخر مما يكون له االثر البالغ على مصاحل احملتكمني وخصوصا من صدر 
اال مبساعدة القضاء .صاحله ، وال سبيل حلل هذا املأزق احلكم ل

حلكم التحكيمي . وعليه عليه التقيد بعدم تعديل مضمون ا
عنها هيئة لنظر والرد على الدفوع اليت اغفلتال القرار او احلكم التحكيمي فيتوجب على القاضي اففي حال اغف

وز 

1ما اقره فقه القضاء الفرنسي.

صدور حكم التحكيم الدويل فهل سيضلوبعد التعرف من خالل هذا الفصل على الدور املساعد للقضاء قبل 
نفس املنوال ام انه سيتخذ شكال اخر ؟ وهو ما سنحاول التطرق اليه من دوره بعد صدور احلكم التحكيمي على 

خالل الفصل املوايل .

181الصانوري المرجع السابق ص مھند -  1
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: مهيد ت
قبل صدور حكم التحكيم هي اليت تتصدر املشهد يف عملية التحكيم ، ويكون القضاء األطرافةإرادكانت إذا

اإلرادةخالهلا مبثابة الدعامة والسند هلذه 
خمتلفتان ، فطرف إرادتانادر يف هذه املرحلة غالبا ما تتنازعه هذا احلكم التحكيمي الصأنالعليا للقضاء . ذلك 

يريد الطعن فيه .أخريريد املضي يف تنفيذ هذا احلكم وطرف 
ولغياب وجود قضاء دويل خمصص ملمارسة الرقابة على نشاط التحكيم . فانه ال مناص من قيام القضاء الوطين يف 

.1د التشريعات الوطنية على حاالت هذه الرقابة ونطاقها
مبحثني : إىلوعليه سنقسم هذا الفصل 

التحكيم الدولية .أحكامالقضاء اجلزائري يف االعرتاف و تنفيذ : دوراألولاملبحث 
التحكيم الدولية.أحكام: طرق الطعن املتاحة يف املبحث الثاين

686و 685سمیر الشرقاوي المرجع السابق ص محمود -  1
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:ةالتحكيم الدوليأحكام: دور القضاء الجزائري في االعتراف و تنفيذ لاألو المبحث 
الغرض من هذه الرقابة . فقد يكون إىلختتلف صورة الرقابة اليت يباشرها القضاء على حكم التحكيم استنادا 

جل االعرتاف حكم التحكيم للشروط اليت يتطلبها القانون الوطين من امراعاةاهلدف من هذه الرقابة التيقن من 
بتنفيذ حكم التحكيم .األمربإصدارحبكم التحكيم وتنفيذه وذلك مبناسبة الطلب املقدم من احملكوم له 

و مدى احرتامه للقواعد القانونية إليهاوقد يكون اهلدف من هذه الرقابة التثبت من وظيفة احملكمة واملهام املوكلة 
التحكيم  ، وذلك يف حالة الطعن بالبطالن على حكم جراءاتبإأوسواء فيما يتعلق باتفاق التحكيم ذاته 

من قانون االجراءات املدنية و االدارية 1058/1الصادر يف اجلزائر طبقا للمادة 1التحكيم
و هو القانوين هلااإلطارلية و بينت التحكيم الدويل نظمتها االتفاقيات الدو أحكاممسألة االعرتاف و تنفيذ إن

التحكيم الدولية يف ظل القانون احلديث عن االعرتاف و تنفيذ أحكاممث نتلو األولخالل املطلب ما نبينه من 
.اجلزائري من خالل املطلب الثاين 

: وفقا لالتفاقيات الدوليةاألجنبيةالتحكيم أحكامتنفيذ : األولالمطلب 
الدويل اخلاص و من بينها القواعد اليت تتضمن مصادر القواعد املادية يف القانونأهمتعد االتفاقيات الدولية من 

و اتفاقية واشنطن لتسوية 1958تنظيما لبعض العقود الدولية و من ابرز هذه االتفاقيات اتفاقية نيويورك لسنة 
األخريةعلى اعتبار هذه االتفاقية 1965منازعات االستثمار لسنة 

للدول اليت هي يف حاجة األموالانسياب رؤوس إىلأدىبشكل ملحوظ يف دعم ثقة املستثمر مما همتأسكما 
.2إليها

من قبل من صدر ضده قرار التحكيم فان من صدر لصاحله حكم التحكيم لن اإلراديو يف ظل غياب التنفيذ 
كانت مشكلة تنفيذ إذامعينة و إجراءاتبعد اختاذإاليتمكن من احلصول على املزايا اليت قررها احلكم لصاحله 

لدولة فان جوانبها تتعاظمالنظام القانوين الداخلي لأيطارما ظلت يف إذااألبعادقرارات التحكيم قد تبدو حمدودة 
اليت تتعلق تلكأوأراضيهاالتحكيم الصادرة خارج الدولة اليت يراد التنفيذ على أحكامو تتنامى بالنسبة لتنفيذ 

سيما يف ظل غياب قواعد تنفيذية موحدة بني الدول املختلفة تعاجل تنفيذ قرارات التحكيم جارة الدولية البالت
.األجنبية

أحكامثنائي تذليل العقبات اليت حتول دون تنفيذ أوو لذلك فقد حاولت العديد من الدول سواء بشكل مجاعي 
أواألجنبيةالتحكيم أحكاميما بينها فتعمل على تيسري تنفيذ اتفاقيات فبإبرام

املتعلقة بالتجارة الدولية.
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مل تقض على كافة الصعوبات اليت حتول دون أاإالهذه االتفاقيات إبراماليت حتققت من جراء اآلثارو رغم 
.األسبابكانت أيااألجنبيةتنفيذ قرارات التحكيم 

كنموذج 1958وفقا التفاقية نيويورك لعام األجنبيةالتحكيم أحكاملتنفيذ األولض يف دقة نتعر أكثرو لبيان 
من خالل األخرىمث يف الثاين دراسة اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بني الدول و رعايا الدول أالتفاقيللقانون 

1965اتفاقية واشنطن لعام 
تعلقة باالعتراف و التنفيذ : الم1958: اتفاقية نيويورك لعام األولالفرع 

يفوق من حيث املزايا الكثرية نظريه الذي يتم أالتفاقيوفقا للقانون األجنبيةكون تنفيذ قرارات احملكمني إىلنظرا 
فقد حرصت غالبية الدول على تشجيعه و ذلك إقليمهاوفقا للنظام القانوين للدولة اليت سيجري التنفيذ على 

كل دولة متعاقدة التفاقيات الدولية الثنائية و اجلماعية و اليت مبقتضاها يلتزم القضاء الوطين يفالعديد من ابإبرامها
.1و تنفيذها األجنبيةالتحكيم مباالعرتاف بأحكا

هذه االتفاقيات ملا احتوته من تيسريات و مالئمة مل رأسبصفة عامة على تأيتتفاقية نيويورك اكانت إذاو 
إاأخرىة اتفاقيأيتتضمنها  .1959صارت نافذة منذ السابع يونيو ف
إجراءاتتبيان مزايا و خصائص االتفاقية  و ثانيا بتحديد أوالاخلاصة باالتفاقية تتطلب األحكامو دراسة 
بالتنفيذ و اجلهة املختصة مبنحه و ذلك كما يلي : األمراستصدار 

: 1958مزايا و خصائص اتفاقية نيويورك لعام : أوال
و هو ما يتبني من خالل ما يلي عليها قوة و مرونة أضفىمتيز االتفاقية و تفردها خبصائص مل توجد يف غريها إن
:عالمية االتفاقية/ 1

أا اتفاقية عاملية و مفتوحة و ذلك الن االنضمام 1958تتميز اتفاقية نيويورك لعام  مفتوح لكل دول إليهاب
مثل اإلقليميةالذين سيصبحون كذلك متميزة عن غريها من االتفاقيات آوملتحدة ااألمميف األعضاءالعامل 

اتفاقية جامعة الدول العربية أوبيةور األاملقصورة على الدول 1961اتفاقية جنيف للتحكيم التجاري الدويل لعام 
2املقتصرة فقط على الدول العربية .1952لعام 

: اتساع نطاق تطبيقها/ 2

127ص 2017سنة 07بالجزائر العدد األجنبیةتنفیذ قرارات التحكیم التجاریة الدولیة إجراءاتد مالیكة نبیل -  1
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حىت لو كان صادرا من الدولة نفسها اليت أجنبيايعترب احلكم إذنيبجاألقية نيويورك توسع مفهوم احلكم اتفاإن
كان هذا احلكم ال ميكن اعتباره حكما حتكيميا وطنيا وفقا لقانون هذه الدولة و ينظم هذه إذايراد التنفيذ فيها 

.من االتفاقية 1/1احلالة املادة 
: التحكيم الوطنيةأحكامو األجنبيةلتحكيم اأحكامتقريبها من / 3
من تلك اليت خيضع أيسرالتحكيم الداخلية لشروط أحكامتنفيذ إخضاعكانت غالبية الدول قد دأبت على إذا

الدولية فان اتفاقية نيويورك قد حرصت على تضييق هوة اخلالف بينهما أواألجنبيةالتحكيم أحكامهلا تنفيذ 
.1من االتفاقية 3/2ملبدأ ما ال يدرك كله ال يرتك كله و ينظم هذا احلكم املادة إعماالو ذلك 

: التنفيذ وفقا التفاقية نيويوركإجراءات: ثانيا
: بالتنفيذاألمرميعاد استصدار / 1

يرجع  فانه األجنيبمل حتدد مدة يتقادم فيها طلب تنفيذ حكم التحكيم 1958نظرا لكون اتفاقية نيويورك لعام 
.قانون القاضي إىليف هذه احلالة لتحديد امليعاد 

: بالتنفيذاألمرالجهة المختصة و منح / 2
و تنفيذها األجنبيةالتحكيم بأحكاملالعرتاف اإلتباعالواجبة اإلجراءاتنظرا لكون اتفاقية نيويورك مل حتدد 

لقانون اإلجراءاتملبدأ خضوع إعماالقليمهاإحيث تركت تلك املهمة لقانون الدولة اليت سيجرى التنفيذ على 
املدنية اإلجراءاتالقاضي فانه يف حالة رغبة من صدر حكم التحكيم لصاحله يف تنفيذه باجلزائر فان قانون 

.التنفيذ إجراءاتهو من سيتوىل حتديد اإلداريةو 
المتعلقة باالستثمارات بين المتضمنة تسوية المنازعات1965اتفاقية واشنطن لعام :الفرع الثاني

و رعايا الدول األخرى : الدول
للتأكيد على ضرورة التعاون أبرمتو قد 14/10/1966و بدأ سريان تنفيذها يف 18/3/1965يف أبرمت

ويل البنك الدعليها اسم اتفاقية أطلقالدويل من اجل التنمية االقتصادية و دور االستثمار الدويل اخلاص فيها و 
2األخرىو مواطين الدول لتسوية املنازعات بني الدول

قدة رد تصديقها أيةو فحوى االتفاقية انه  تعا امل لدول  من ا لة  إقرارهاأوقبوهلا أودو
.التحكيم إىلنزاع معني أيبتقدمي 

:االختصاص القانونيالمركز القانوني لتسوية منازعات االستثمار و / 1
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املركز الدويل لفض املنازعات الناشئة عن االستثمار و يطلق إنشاءيتم أنمن االتفاقية على األوىلنصت املادة 
عليه املركز و يكون الغرض منه توفري الوسائل الالزمة للتوفيق و التحكيم لفض املنازعات اخلاصة باالستثمار بني 

االتفاقية و يكون مقر هذا املركز املكتب الرئيسي ألحكامطبقا األخرىول املتعاقدة الدول املتعاقدة و رعايا الد
أخرىو سكرتارية كما يشكل من هيئة التوفيق و إداريو يكون هلذا املركز جملس التعمريو لإلنشاءللبنك الدويل 

أراضياملركز يف أعضاءا يتمتع كم17للتحكيم و يكون هلذا املركز شخصية اعتبارية قانونية دولية وفقا للمادة 
.كل دولة متعاقدة باحلصانات و االمتيازات الواردة يف االتفاقية 

:االختصاص القانوني/ 2
خالفات قانونية تنشأ مباشرة عن استثمار بني دولة متعاقدة و بني مواطن أيةإىلميتد االختصاص القانوين للمركز 

.1متعاقدة أخرىمن دولة 
شخص أياألخرىوافق طرفا النزاع كتابة على تقدميها للمركز و يقصد مبواطن الدولة املتعاقدة يأنو بشرط 

شخص اعتباري حاصل على جنسية دولة أيخبالف الدول طريف النزاع و متعاقدةطبيعي يتمتع جبنسية دولة 
لنزاع .على تقدمي طلب التحكيم يف ااألطرافمتعاقدة غري طرف يف النزاع يف تاريخ موافقة 

في التشريع الجزائري :   ةالتحكيم الدوليأحكام: تنفيذ ب الثانيالمطل
قيمة أيةاحملكمون ، وهذا احلكم لن تكون له إليهالثمرة احلقيقية للتحكيم تنتهي بصدور احلكم الذي يصل إن

التحكيم ككل والتسليم امللتنفيذ ، ولعل جناح نظبقي جمرد عبارات مكتوبة غري قابلةإذاعملية أوقانونية 
أحكامبأفضليته حلل املنازعات ذات الطابع الدويل يتضح من خالل تنفيذ 

جناح التحكيم يقاس مبدى أنإذإمكانيةمن أهماحلكم ، فليس هنالك 
.2هأحكامتنفيذ 

وتنفيذه اختياريا من الطرف املنفذ األفراداحلكم التحكيمي من قبل أوهي احرتام القرار األمروالقاعدة يف هذا 
تنفيذ احلكم ، ويتخذ املماطلة يف التنفيذ من قبل الطرف الذي جيب عليهأواالستثناء فيكون الرفض أماضده

الطعن ببطالنهإىلجا مباشرة يلأنأوعدة منها االمتناع عن التنفيذ دون الطعن ببطالن احلكم أشكاالالرفض 
التحكيمية الصادرة طبقا األحكاممن ةباملائ90حوايل أنأظهرتيف جمال التحكيم املؤسسي إحصائيةويف 

أنلقواعد غرفة التجارة الدولية تنفذ بشكل اختياري من قبل الطرف الذي صدر حكم التحكيم ضده ، كما 

68حسان نوفل نفس المرجع السابق ص -  1
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معظم القرارات التحكيمية تنفذ أنالتحكيم التجاري الدويل تدل على القضائية الصادرة يف ميداناألحكامندرة 
1اخلصومة.أطرافاحتجاجات من قبل أواعرتاضات أيبطريقة طوعية دون 

،كما انه ال 5ميزة يف التحكيم واليت تكمن يف السرية الكاملة للنزاعأهماالختياري حيافظ على أووالتنفيذ الطوعي 
القضاء لتنفيذه.تقوم احلاجة فيه لتدخل

من قبل احملكوم عليه بل لعدة اإلراديجمرد االلتزام إىلالتنفيذ االختياري حلكم التحكيم قد ال يرجع أنغري 
زجرية غري مباشرة مع مجاعة املتعاملني املهنيني إجراءاتوسائل تدفعه هلذا التنفيذ وذلك حىت يتفادى أوأسباب

. 2للتشويه معه كفرض جزاءات ضده وتعرض مسعته 
بالتنفيذ إلجبار األمرتقاعس الطرف احملكوم ضده فال مفر من اللجوء للقضاء الستصدار أويف حال امتناع أما

هذا الطرف لتنفيذ احلكم التحكيمي .
القضائية األحكاممصاف إىلالذي يرتتب عليه احلكم التحكيمي الدويل اإلجراءويقصد باألمر بالتنفيذ ذلك 

إالالتنفيذ اجلربي مبوجب هذا النظامجيوزالإذام التحكيم وقضاء الدولة ، فهو نقطة االلتقاء بني نظوطنية ،ال
الرقابة القضائية ةأداواألمر بتنفيذه  . ومن مثة فاألمر بالتنفيذ هو بسند تنفيذي مركب حيتوي احلكم التحكيمي

هيئة التحكيم من حال يف موضوع النزاع . واألثر ، وعلى ما قضت بهاألطرافةإراداليت يفرضها املشرع على 
بالتنفيذ هو االعرتاف باحلكم من جهة ومنحه القوة التنفيذية من جهة اخرى.األمراملرتتب على 

، كما انه ال يعين ي قد صدر بشكل صحيح وملزم لألطرافاحلكم التحكيمأوالقرار أنويقصد باالعرتاف 
األجنيباملنفذ عليه على تنفيذ مإكراه

.إلزاميهذا احلكم هو أنواعرتافها يعين 
يستويف طلبه مجلة من أنبالتنفيذ ينبغي األمريتمكن الطرف طالب التنفيذ من الوصول الستصدار حىتو

نستعرضها اآلثاربالتنفيذ يرتب مجلة من اآلمرن صدور املطلوبة يف ذلك ، وااإلجراءاتالشروط كما عليه مراعاة 
3فيما يلي  .

:التحكيم الدولية أحكام: شروط االعتراف و تنفيذ األولالفرع 
تركت املسالة وإمناشروطا حمددة لالعرتاف وتنفيذ حكم التحكيم الدويل ، 1958مل تضع اتفاقية نيويورك 

الدول املوقعة عليها بعدم ألزمتلوب منه تنفيذ حكم التحكيم ، ومع ذلك لقواعد القانون الداخلي يف البلد املط

ن التركیة لیندة االعتراف و تنفیذ القرار التحكیمي التجاري الدولي في ظل التشریع الجزائري رسالة ماجستیر كلیة الحقوق جامعة أدیبة عالل المزدادة اب-1
44ص 199/2000أبي بكر بلقاید تلمسان الجزائر 

109ص 2000/2001حقوق جامعة الجزائر عبد السالم منسول قرارات التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري رسالة ماجستیر كلیة ال-  2

2007/2008خلیل بوصنوبرة القرار التحكیمي و طرق الطعن وفقا للقانون الجزائري أطروحة دوكتراه كلیة الحقوق جامعة منتوري قسنطینة الجزائر -3
134ص 
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من 1051التحكيم الداخلية  .وقد جاء يف نص املادة وأحكامالتفرقة يف معاملة ألحكام التحكيم الدولية 
يلي :ماواإلداريةاملدنية اإلجراءاتقانون 

إذا"يتم االعرتاف بأحكام التحكيم الدويل يف اجلزائر 
خمالف للنظام العام الدويل" . 

التحكيم يف أحكاموتعترب قابلة للتنفيذ يف اجلزائر وبنفس الشروط ، بأمر صادر عن رئيس احملكمة اليت صدرت 
الوطين" قليماإلكان مقر حمكمة التحكيم موجودا خارج إذاحمكمة حمل التنفيذ أودائرة اختصاصها 

وميكن تسجيل بعض املالحظات حول هذا النص فيما يلي : 
ع اجلزائر قد ساوى بني شروط االعرتاف وشروط التنفيذ من خالل عبارة "وبنفس الشروط " الواردة يف املشر أن-

الذي سكت فيه الفقرة الثانية . غري انه ميز بني االعرتاف والتنفيذ من جهة حتديد احملكمة املختصة ، ففي الوقت 

.الكالم يف ذلك عند احلديث عن احملكمة املختصة يف الشرح املوايل
القاضي أنذ ، كما بالتنفياألمراملشرع قد ضيق من صالحيات قاضي التنفيذ، وقلل من الشروط املطلوبة ملنح أن

.1051جاء يف املادة ، حسب ما1التنفيذ هو رئيس احملكمة املختصة أمراملختص نوعيا بإصدار 
وجود احلكم إثباتهناك شرطني لالعرتاف وتنفيذ احلكم التحكيمي الدويل ، ومها أنويتبني من هذه املادة 

اجلزائر هي أن، ذلك أيضاعتبار املعاملة باملثل شرطا التحكيمي وعدم خمالفته لنظام العام الدويل ، كما ميكن ا
، ونتناول كل شرط يف فرع مستقل . 1958من الدول املوقعة بتحفظ على اتفاقيات نيويورك 

:وجود الحكم التحكيميإثبات: أوال
يم من دون حلكم التحكال قيمةألنه، أوالاتفاقية التحكيم إثباتوجود احلكم التحكيمي البد من إلثبات

.قانون االجراءات املدنية واالدارية 1052تقضي به املادة مقرر مبوجب مااألمرهذا أناتفاقية حتكيم ، قم 
من احلكم األصلاملتمسك باحلكم التحكيمي تقدمي أوينوهذا الشرط هو شرط مادي ، حيث جيب على املع

الة تعذر ذلك ، فانه جيوز له االقتصار على نسخة من  الصادر من هيئة التحكيم مرفقا باتفاقية التحكيم ، يف ح
ضائية املختصة من الطرف الذي يهمهضبط اجلهة القكليهما تستوفيان صحتهما ، وتودع مباشرة بأمانة

التعجيل.
احملكمة العليا على هذا الشرط يف قضية شركة الذهب للغرب ضد شركة رازنبوانبوره ، أكدتوقد 

166منى میمون المرجع السابق ص -  1
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األصليةيتم تقدمي النسخة أنالصيغة التنفيذية لقرار حتكيمي دون ما أعطىتنفيذ الذي الأمرحيث قضت برفض 
1منه واتفاقية التحكيم.

:عدم مخالفة حكم التحكيم الدولي للنظام العام الدولي: ثانيا 
األولا الشرط هو شرط قانوين ، ويثريه القاضي من تلقاء نفسه على عكس الشرط ذوه

عالقته مع النظام العام الدويل وطبيعةأوالالنظام العام الدويل يتعني حتديد مفهوم النظام العام وقبل حتديد مفهوم
كانت تتمثل جمموعة قواعد إذافكرة النظام العام هي فكرة مرنة عصية على التحديد واسعة النطاق ، أنالواقع 

أوالن املصلحة قد تكون سياسية للمجتمع ، فان ذلك غري كاف األعلىحتقق مصلحة عامة متس النظام 
مصلحة من تلك املصاحل خيتلف ويتفاوت تفاوتا بينا أيمفهوم وحدود أنخلقية . مث أواقتصادية أواجتماعية 

2من وقت ألخر يف ذات الدولة ، من دولة ألخرى.

وتؤثر يف القانون وروابطه ، الباب الذي تدخل منه العوامل االجتماعية واالقتصادية واخللقية أيضاوالنظام العام هو 
وجتعله يتماشى مع التطورات االجتماعية و االقتصادية واخللقية .

تضيق تبعا هلذه التطورات ، وطريقة فهم الناس لنظم عصرهم ،  وما تواضعوا عليه من أوتتسع دائرة النظام العام 
وتبعا لتقدم العلوم االجتماعية.آداب

األساسيةيف هذه الدائرة املرنة ، بل هو مشرع يتقيد بآداب عصره ونظم امته يكون مشرعاأن" والقاضي يكاد 
3ومصاحلة العامة "

لضمان اكرب أيضاومن مث حتاول كل دولة استخدام فكرة النظام العام ليس فقط للدفاع عن مصاحلها العليا وإمنا 
متعلقة بالنظام العام أازعات بزعم حصة من القضايا حملاكمها الوطنية ، وذلك مبنع التحكيم يف بعض املنا

حسب –واحد على الوصف السابق، فان النظام العام الدويل أنوإذا كان النظام العام الداخلي نسيب ومرن يف 
هو املصلحة العليا االجتماعية و االقتصادية واخللقية للمجتمع الدويل . فرشوة احملكمني هي من النظام - البعض

ء ضمري الشاهد ليعطي شهادة زور تتعلق بالنظام العام الدويل ، وبيع املخدرات من النظام العام العام الدويل وشرا
الدويل .

النظام العام أما، أخرإىلفما يتطلبه النظام العام الداخلي لكل بلد ولكل جمتمع هو نسيب ، وخيتلف من بلد 
إذاني عامني . واحلكم التحكيمي الدويل يبطل الدويل فهو مشرتك بني كل دول العامل . ومن هنا فهناك نظام

4خالف النظام العام الداخلي.إذاخالف النظام العام الدويل وال يبطل 

153ص 022004المجلة القضائیة العدد 29/12/2004الصادر في326706قرار المحكمة العلیا ملف -  1

67ص 2001احمد ھندي تنفیذ احكام المحكمین دار الجامعة الجدیدة االسكندریة مصر -  2

401بیروت لبنان ص األولعبد الرزاق السنھوري الوسیط في شرح القانون المدني مصادر االلتزام الجزء -  3

547ص 2008ات التحكیم المؤتمر السنوي السادس عشر كلیة الحقوق جامعة االمارات العربیة المتحدة عبد الحمید االحدب اجراء-  4
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هذا النظام العام أنالنظام العام الدويل خيتلف من دولة ألخرى ذلك أنمن الفقه اآلخريف حني يرى البعض 
لتمييز بني النظام العام الداخلي والنظام العام الدويل غري إالهو الدويل ما

1.معروف يف القانون اجلزائري

أنإال النظام العام الداخلي و النظام العام الدويل يف نظر بعض الفقه هو عبارة عن دائرتني متحدتني يف املركز
اتساعا من الثانية.أكثراألوىلحميطهما خمتلف ، فالدائرة 

رة النظام العام الدويل يتحدد بداية مبجال املنازعات املتعلقة بالتجارة الدولية دون غريها. ونظرا ملا تتسم وإعمال فك
إا تتسم  بع ف تش نة و من مرو ام  لع نظام ا فكرة ال من شان التوسع فيه القضاء على أنباخلطورة ، ذلك أيضابه 

تنفيذ أماتقف باملرصاد أاد من نطاقه ، كما فعالية نظام التحكيم حيث تبعد عن دائرته مسائل عديدة فتح
2أحكامعدد كبري من 

هذا اللفظ أنمل يتضمن عبارة النظام العام الدويل، إال 1958يورك النص الوارد يف اتفاقية نيو أنوعلى الرغم من 
مفهوم النظام العام الدويل إىلصرف هذا املصطلح طار القانون الدويل اخلاص منيجرى عليه العمل يف ايقيد ما

وليس النظام العام اخلاص.
وبعد التعرف على الشرط الثاين نلقي نظرة فيما يلي حول الشرط الثالث .

ثالثا: المعاملة بالمثل : 
233- 88م من خالل نص املرسو إمنااملدنية واإلدارية ، اإلجراءاتهذا الشرط ضمن قانون إىلاإلشارةمل تتم 

إىليلي : "تنضم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية بتحفظ حيث جاء فيها مااألوىل، وذلك يف املادة 
اخلاصة باعتماد القرارات 1958يونيو سنة 10املتحدة يف نيويورك األمماالتفاقية اليت صادق عليها مؤمتر 

3وتنفيذها و ...".األجنبيةالتحكيمية 

وفرنسا وغريمها ، وان  األمريكيةبه اغلب الدول املوقعة على االتفاقية مثل الواليات املتحدة أخذتحفظ وهذا الت
وهذا انتقاص للسيادة الوطنية.األجنبيةالقضائية األحكامكانت اجلزائر مل تشرتط املعاملة باملثل يف تنفيذ 

كانت الدولة اليت صدر بامسها احلكم تقبل إذاإاليباألجنويقتضى مبدأ املعاملة باملثل انه ال جيوز تنفيذ احلكم 
الوطنية وبنفس القدر.األحكامتنفيذ 

كما انه ال ينصب إال على شروط االعرتاف وتنفيذ يتعلق مبجال تطبيق االتفاقية،  إمناالشرط أووهذا التحفظ 
مبدأ التبادل أواملعاملة باملثل ويعترب شرط،إضايفذلك ميكن القول بأنه شرط حكم التحكيم الصادر من اخلارج

يف االتفاقية.األعضاءاحملكمني الصادرة من الدول أحكاممتحققا بشان 

73ص 2005دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 3ةالجزائر طبعلتحكیم التجاري الدولي في كمال علیوش قربوع ا-  1

68احمد ھندي المرجع السابق ص -  2
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الدولة التابع هلا اخلصوم بل العربة بالدولة اليت صدر فيها احلكم املراد إىلوالعربة يف تقدير التبادل ليس بالنظر 
تنفيذه.
األحكامأن، وذلك انه ال يكفل للدولة األجنبيةالتحكيم امأحكيعوق أنشرط التبادل من شانه أنعلى 

أحكامهامكان تنفيذ الاألخرىحتايل الدول إىلسليمة وجديرة بالتنفيذ ، وقد يؤدي أحكاماليت ستنفذ األجنبية
هذا علىاألجنيبتعلق تنفيذ احلكم أنلدى الدولة املشرتطة للتبادل ، كما انه ليس من مصلحة الدولة دائما 

للتضييق القضاء األمريكي–صعوبة التحقق عمال من توافرها  ، لذلك يلجا بعض القضاء إىلالشرط ، باإلضافة 
.1من العمل به 

بعة ذا الصدد أووبعد تفصيل شروط االعرتاف  املت ات  اء لإلجر تطرق  غي ال ب يذ ين نف الت
:ليةالتحكيم الدو أحكاماالعتراف وتنفيذ إجراءات: الفرع الثاني

اإليداعالتنفيذ وعملية أونستعرض يف هذا املطلب مجلة من النقاط مبدأها من احملكمة املختصة باالعرتاف 
التنفيذ وما يتضمن من وثائق ، وأخريا لسلطة القاضي الناضر يف هذا الطلب ، كل نقطة يف آووطلب االعرتاف 

فرع مستقل . 
:التحكيم الدولية أحكامذ تنفيآو: المحكمة المختصة باالعتراف أوال

مل تنص على احملكمة املختصة أااإلداريةاملدنية اإلجراءاتمن قانون 1051/2واضح مكن خالل املادة 
املشرع أنهلذا الشأن اإلشارةذلك خبصوص التنفيذ كما جتدر أوضحتكما أسلفنا لكنها - خبصوص االعرتاف 

التنفيذ كما منحا يف مرحلة آويد اجلهة القضائية املختصة باالعرتاض االتفاق وال حتدإمكانيةاألطرافمل مينح 
) حالة التنفيذ أوال(حملكمة املختصة بني حالة االعرتافتشكيل هيئة التحكيم . وعلى ذلك سنميز يف بيان ا

(ثانيا).
:: المحكمة المختصة عند طلب االعتراف 1

انه مرتبط أيفرعيا، وعليه ، وإذا كان طلب االعرتاف فرعيا أمأصلياكان طلب االعرتاف إذاميز الفقه بني ما 
كان طلب االعرتاف إذاأمابطلب التنفيذ ، وان االعرتاف يتم من طرف نفس احملكمة املختصة بطلب التنفيذ ، 

2أصليا

75احمد ھندي تنفیذ احكام المحكمین المرجع السابق ص -  1
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:ة المختصة عند طلب التنفيذ : المحكم2
يتم حتديد احملكمة حسب مقر التحكيم وإذا صدر هذا احلكم يف اجلزائر فان احملكمة املختصة هي تلك اليت 

احملكمة الواقع يف إىلكان صادرا يف اخلارج فيؤول االختصاص إذاأما
ئرا مكان التنفيذ  .1دا

بعض الفقهدأشاوقد 
بالتنفيذ فهو اقدر من غريه لكونه على اطالع مسبق بعملية التحكيم اليت األمرمقر التحكيم بالنضر يف استصدار 

ثال ، كما انه عندما خيتص رئيس حمكمة تدور يف دائرة اختصاصاته من خالل املساعدة يف تشكيل التحكيم م
إشكاالتمقر التنفيذ عندما يكون التحكيم الدويل صادرا باخلارج فهي جتنب احملكوم له مصاريف التنقل عند 

التنفيذ .
:الضبطأمانةلدى اإليداعثانيا : 

كتابة ضبط احملكمة األحكامكانت إذا
التحكيم سواء كانت أحكامترتيبية منظمة من خالهلا تسهل عملية احلفظ الرمسي، فان أرقاموتسجل حتت 

2مثل هذا النظام.إىلحتتاج األخرىالدولية هي أوالداخلية 

1053و1035وجويب وفق ملا نصت عليه املواد أمرالتنفيذ وهو أوالزم لطلب االعرتاف أمرواإليداع 
تتزامن معها أوقد تسبق عملية التنفيذ اإليداععملية أناملدنية واإلدارية ، غري اإلجراءاتمن قانون 600و 

رأيه فيه بل هو من اختصاص كاتب الضبط إىلرقابة موضوعية وشكلية من القاضي وال إىلاإليداعوال حيتاج 
التحكيم لصاحله ، وهو يف الغالب الطرف املتعجل ، وال يلزم فقط الذي يتوىل القيام باإليداع هو من صدر حكم

طرفا يف اتفاق التنفيذ .يكونأندائما 
خبصوص الوثائق املطلوبة لإليداع فهي :أما

نسخة عنه مستوفية لشروطها .آوحكم التحكيم أصل-
نسخة عنه مستوفية لشروطها .أواتفاقية التحكيم أصل-

الضبط بتحرير حمضر عن ذلك.أمنيويقوم اإليداعت نفقااألطرافهذا مع حتمل 
ملالحظ ذا الشأن  ا كان يتوجب على  إناملشرع اغفل ذكر ترمجة وتصديق الوثائق الصادرة بغري اللغة العربية ، أنو

أواملدنية واإلدارية اإلجراءاتمن قانون 08التقيد مبوجب املادة –عند طب التنفيذ –القاضي أوكاتب الضبط 

377و 376لزھر بن سعید المرجع السابق ص -  1
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، ذلك ان اللغة العربية هي لغة احملاكم حىت لو مل تكن لغة 1958من اتفاقية نيويورك 04/02وجب مب
التحكيم.

452مثلما كان عليه احلال يف القانون امللغى من خالل املادة اإليداعكما اغفل املشرع احلديث عن مدة 
.أيامواملتمثلة يف ثالثة 

يتعلل اخلصم بان حىت الاجلهة القضائية املختصة مأماية التحكيم يكون احلكم التحكيمي واتفاقإيداعأنعلى 
.مت لدى جهة قضائية غري خمتصةاإليداع

:ثالثا : طلب االعتراف أو التنفيذ 
االعرتاف به ،بل جيب تقدمي طلب 1حكم التحكيم الدويل غري كايف لوحده لتنفيذ هذا احلكم إيداعجمرد إن

طلب التنفيذ هو عبارة عن عمل قانوين ، وبدون الطلب أم. فاإليداع عبارة عن فعل مادي التنفيذ أواالعرتاف 
2ملبدأ حياد القاضي وملبدأ املطالبة القضائية. إعماالاألمرهذا إصدارال ميكن 

امهاره أوويتم الطلب بشكل عريضة كتابية لرئيس احملكمة املختصة طالبا فيها االعرتاف باحلكم التحكيمي 
الصيغة التنفيذية ، وترفق العريضة بالوثائق التالية :ب

نسخة منه .أوحكم التحكيم أصل-
نسخة منها .أواتفاقية التحكيم أصل-
ة .دمع التصديق عليها من جهة معتم3أخرىكانت مكتوبة بلغة إناللغة العربية إىلترمجة هذه الوثائق -
الوثائق السابقة .إيداعنسخة من حمضر -
علم اخلصم باحلكم التحكيمي الصادر عن مراكز أنتبليغ اخلصم باحلكم القضائي وال يغىن ن التبليغ نسخة من-

أيحياط احملكوم عليه مبضمون حكم التحكيم بطريقة قانونية أنعادة ، إال انه من املهم ةالتحكيم بالطرق الربيدي
:هي أخرىثيقة شرع ، وأضاف بعض الفقه و بالنحو الذي رمسه املإعالنهمن خالل 

أن-
الطعن بالبطالن موقف التنفيذ .

.املدنية واإلداريةاإلجراءاتمن قانون 311ويتم الطلب يف شكل عريضة مستوفية لشروطها وفقا ألحكام املادة

:التنفيذأوالقاضي عند نظر طلب االعتراف رابعا : سلطة

207ص 022007المجلة القضائیة العدد18/4/2007الصادر في 461776قرار المحكمة العلیا ملف رقم -  1

85احمد ھندي تنفیذ احكام التحكیم االجنبیة المرجع السابق ص -  2
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القاضي بقبول اآلمراصدرارئيس احملكمة املختصة هو من يتوىل أنيتضح 1051/2من خالل نص املادة 
هي حدود هاته الرقابة وماميارس رقابته على هذا الطلب ، فماأنرفضه لكن قبل ذلك على القاضي آوالطلب 

هي طبيعتها ؟ 
يف هذه املرحلة احلساسة ، أوالبيان طبيعة العمل الذي يقوم به القاضي األمرهذا السؤال يقتضي لإلجابة على

بتنفيذ حكم التحكيم يعترب عمال والئيا ال يأخذ طابع اخلصومة القضائية وبالتايل األمرأنوالرأي الغالب فيها 
من قانون 312إىل310من ديها يف املواالوالئية املنصوص علاألوامرإصداريصدر وفق للقواعد العامة يف 

1املدنية واإلدارية .اإلجراءات

املواجهة بينهم، وان كان من املمكن إجراءاتفينظر القاضي يف خلوة بعيدا عن اخلصوم، ومن مث بعيدا عن 
اهلا.استخالص بعض املعلومات واستكمإىلذلك يؤدي أنارتأى إذايستدعي املطلوب ضده التنفيذ أنللقاضي 

فإذااليت بنا عليه ، األسبابالشفهي ، وهو غري ملزم بذكر باألمرمكتوبا فال عربة أمرهيصدر أنوعلى القاضي 
2اجلديد باطال. األمركان وإالاملخالف األمراقتضهاليت األسبابذكر سبق صدوره جيب ألمركان خمالفا 

القضائية األحكاماليت خيضع هلا تنفيذ اإلجراءاتضع لنفس تنفيذ احلكم التحكيمي الدويل ال خيأنوهكذا يتبني 
الثانية فتكون عن طريق رفع دعوى قضائية. أمامن رئيس احملكمة أمرتكون مبوجب األوىلإذ، األجنبية

أسلوباملراجعة وأسلوب الرقابة ، ويف أسلوب: أسلوبنيبالتنفيذ بني األمروترتاوح الدول اليت تأخذ بنظام 
يعدل أنراجعة يكون للقاضي مبقتضاه السلطة يف تقدير الوقاية وسالمة تطبيق القانون ، وبالتايل ميكن للقاضي امل

النقض الفرنسية يف البداية مث حمكمةلبات جديدة ، وهذا النظام انتهجتهيقبل طأن، كما له األجنيباحلكم 
مة على القاضي الوطين الذي خيوض يف ظروف متاما ، كما يصعب املهاألجنيبعدلت عنه ألنه يدمر احلكم 

أساسيرتكز على األسلوبهذا أنبعيدة عنه جبانب عدم انسجام مع مقتضيات التجارة الدولية. وواضح 
.3سياسي مبناه فكرة السيادة 

هذا انتشارا يف دول العامل ، ففيه يتيقن القاضي من الشروط اخلارجية . مثل األكثرالرقابة ، وهو أسلوبأما
.نظام املراجعةإىلالتيقن فيه الكفاية حلماية النظام القانوين الوطين من غري عوز للجوء 

.وبتبين املشرع اجلزائري نظام املراقبة يكون قد ساير االجتاه احلديث للفقه والقضاء
شكلت وفقا هيئة التحكيم قد تأنفهذه الرقابة الشكلية تقف عند التثبت من وجود اتفاقيات التحكيم ومن 

اليت ينص عليه اإللزاميةالتعاقدية وانه يتضمن البيانات آوإلرادة الفريقني ، وان احلكم صادر ضمن املهلة القانونية 
4القانون . ويقف دور السلطة القضائية عند هذا احلد وال يتعداه.

487خالد محمد القاضي المرجع السابق ص -  1
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ل فيه التحكيم  يفصأنجيوز كما ينبغي مراعاة عدم خمالفة النظام العام الدويل وان يكون موضوع النزاع مما 
األمرأسلوبإتباعاملشرع اجلزائري قد ميز بني دور قاضي التنفيذ وقاضي االستئناف ، وبناء على أنالحظوا أين

حاالت أوالنقاش حول مضمون إثارةوذلك من اجل األطرافبالتنفيذ الذي من خالله ميتنع وجود مواجهة بني 
1البطالن . أسبابأو

حمكمة االستئناف وذلك لكي الأماماألسبابأوتركيز فحص هذه احلاالت أراداملشرع أنكن القول وعليه مي
.( prima facie)سطحيةأوسوى رقابة شكلية - قاضي الدرجة األوىل–األولمينح للقاضي 

ته احلاالت اهإحدىيف حني يرى البعض انه ال مانع من تثبت قاضي التنفيذ بان يأمر برفض الطلب عند وجود 
بالتنفيذ ، وهو النهج األمرإصدارسلبية  متنع من أسبابأوهي مبثابة موانع األسبابهذه أنذلك األسبابأو

ترتبط حبكم التنفيذ ، وعلى من اته االتفاقية جعلت قرينة الصحةهكما أن1958ه اتفاقية نيويورك الذي اعتمدت
يقيم الدليل على ما يدعيه ، هذا مما الشك فيه الأنمنع تنفيذه أوينازع يف ذلك بقصد عدم االعرتاف باحلكم 

2الطعن ببطالن حكم التحكيم حيث تكون فيه مواجهة بني اخلصوم .أوإال يف مرحلة الطعن باالستئناف يكون

يكون مسبب وهذا باعتبار ما هلذا القاضي من أنالصادر من القاضي بالرفض جيب األمران ويرى البعض
اجلزائري مل ينص صراحة على هذا املشرعأن.وبالرغم من 1051/2ت حمدودة وفق ما جاء يف املادةصالحيا

لكي ميارس قضاة االستئناف رقابتهم األوىلتقتضيه طبيعة العمل القضائي بالدرجة إال انه يف الواقع هو مااألمر
.املسبباألمرعلى هذا 

األمريكون مسببا فان أنالتنفيذ ال يشرتط أوبالتأييد األمرأنوطاملا الرفض مما ميثل استثناء من القاعدة ، إنمث 
فعل املشرع هذه املسالة بنص صريح على غرار ماإفرادبالرفض يكون خالف ذلك . ومع هذا فال مانع من 

.الفرنسي 
.إليهالبث يف الطلب املقدم أثارعرفنا صلة القاضي يف هذا الشأن ينبغي معرفة أنوبعد 

:التنفيذأوالقاضي في طلب االعتراف أمرصدور أثار: الفرع الثالث
برفضه ، على أمراأوبقبول الطلب أمرهيصدر أنالتنفيذ ليس له إال أوينظر القاضي يف طلب االعرتاف أنبعد 

.األمرميكن للمعرتض استئناف هذا أن
:التنفيذ أوبقبول االعتراف أمر: حالة صدور أوال

529حفیظة السید الحداد المرجع السابق ص -  1
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ينظر يف أنالقاضي ليس له أنبعدالة حكم التحكيم ، ذلك إقرارالتنفيذ ليس أوباالعرتاف األمردور صإن

كان هذا احلكم حكما بإلزام. لوقوة تنفيذية حىتأيةليس حلكم التحكيم عند صدوره ، ذلك انه1أخرى
التنفيذ يصدر حكم التحكيم صاحلا الن توضع عليه الصيغة التنفيذية ، ويعامل باعتباره سندا أمروبصدور 

الضبط نسخة رمسية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم أمناءتنفيذيا يتم التنفيذ مبقتضاه ، ويسلم رئيس 
. املن يطلبه

.نفيذية هي الشكل القانوين لقوة التنفيذية حلكم التحكيم والصيغة الت
التنفيذ اجلربي يعد انقضاء مدة شهر من تاريخ تبليغ إجراءاتيباشر أنوللطرف احملكوم له يف احلكم التحكيمي 

ي يكون موضوع احلكم التحكيمي الذأناحملكوم عليه واملراد التنفيذ ضده ، وجيب إىلالصادر من القاضي األمر
كان إذاغريه  وعليه أوبناء مصنع أولتنفيذ حق ، كاإللزام بتسليم بضاعة إلزامايكون قابال للتنفيذ اجلربي 

بتنفيذ حق ، فيعترب حكما التحكيم غري قابل للتنفيذ اجلربي كاحلكم برفض إلزاماموضوع احلكم التحكيمي ليس 
2م.عدم اختصاص احملكأوثبوت ملكية أوالدعوى التحكيمية 

بالتنفيذ األمرتلك اليت منحت أوالتنفيذ أمامهايف التنفيذ ، فان رئيس احملكمة املباشر إشكالأووإذا نشب نزاع 
االعرتاف  وهو من يتوىل النظر فيه  .أو

، ويف هذه احلالة تطبق القواعد اقتضت الضرورة ذلك إذابالنفاذ املعجل حلكم التحكيم يأمرأنوميكن للقاضي 
املشمولة بالنفاذ املعجل.األحكامعلقة بالنفاذ املعجل خبصوص املت

كان حكم التحكيم الدويل صادرا إناألمرعلى هذا لالستئنافيطعن أنأمابالتنفيذ لألمروللطرف الرافض 
املدنية اإلجراءاتمن قانون 1056خارج اجلزائر ، ويكون الطعن باالستئناف يف حاالت حمددة من املادة 

أنله األخريةيطعن ببطالن احلكم التحكيمي ان كان صادرا يف اجلزائر ، ويف هذه احلالة أنوإما، اإلداريةو 
3من تاريخ النطق باحلكم التحكيمي.أيبالتنفيذ األمريطعن ببطالن حكم التحكيم حىت قبل صدور 

درااصاض حىت لو كان حكم التحكيم القاضي باالعرت ألمراالطعن باالستئناف علىإمكانيةض الفقهبعوأجاز
على التنفيذ دون ذكر االعرتاض .1058/2يف اجلزائر استنادا لكون املشرع نص فقط يف املادة 

:التنفيذ أوبرفض االعتراف أمرثانيا :حالة صدور 

108المرجع السابق ص خلیل بوصنوبرة -  1

221لزھر بن سعید المرجع السابق ص -  2

238عبد العزیز خنفوسي المرجع السابق ص -  3



الدوليالتحكيمحكمصدوربعدالجزائريللقضاءالرقابيالدورالثاني فصل ال

55

نه . ينال من حجيته هو صدور حكم ببطال، إذ1التنفيذ من حجية احلكم التنفيذي أمرال ينال عدم صدور 
حكم التنفيذ ، إىلميكن التنفيذ اجلربي هلذه احلالة إال انه ميكن توقيع احلجز التحفظي استنادا وبالرغم من انه ال

هذا احلجز جائز ومل مل يكن بيد الدائن سند تنفيذي.أنذلك 
األمركون يلي : "ياملدنية واإلدارية اليت جاء فيها مااإلجراءاتمن قانون 1055ومن خالل نص املادة 
: األيتبرفض التنفيذ قابال لالستئناف ." ميكن قول أوالقاضي برفض االعرتاف 

أوالقاضي حرية واسعة يف االستئناف ضده فهو مل ينص على حاالت أمرللطرف املعرتض على أعطىاملشرع أن-
اال مفتوحا ترك  بل  اف ،  االستئن ا  بول هذ لق من حتققها  بد  نة ال وط معي للمستأنشر

.2كلما بدت له مؤسسة ومربرة 
القاضي بالرفض بغض النظر عن مكان صدور احلكم التحكيمي األمرياالستئناف علإمكانيةمنح املشرع -

الدويل .
سابق .إليهاالعرتاف كما اشرنا أوالرافض للتنفيذ األمرتسيب إىلكما مل يتطرق -

لصادرة عن القاضي : ااألوامرثالثا  : استئناف 
بالتنفيذ يف دائرة اختصاصاته ويكون خالل شهر من األمرالس القضائي الذي صدر أماميرفع االستئناف  
3القاضي وليس ضد احلكم التحكيمي.أوامر، كما يكو ن االستئناف موجها ضد األمرتاريخ تبليغ هذا 

الس رقابته رس  ا أحسنكان قام باملهمة املخولة له أناحملكمة املختصة حبضور األطراف على عمل رئيس-ومي
يفحص توافر حاالت الطعن بالبطالن مجيعها طاملا اثبت ذلك أنيتجاوزها وله قيام وانه ضل يف حدودها ومل

إصداراملعرتض بأمر القاضي .وال حيق للمجلس النظر يف موضوع النزاع املفصول فيه حبكم حتكيمي سواء قبل 
غاية الفصل يف إىلوقف تنفيذ حكم التحكيم ويستمر الوقف إىلعد ذلك .والطعن باالستئناف يؤدي بأوقراره 

االستئناف ، وجيب التمييز بني حالتني : 
فيحق املستأنفاألمرفإذا فصل بتأييد التنفيذأواالعرتاف أمركان االستئناف منصبا على إذا: األوىلاحلالة -

املستأنف فيه ، وبالتايل األمرإلغاءقبل االستئناف ويعين هذا إذاأماالتنفيذ اءاتإجر للمحكوم لصاحله مباشرة 
التنفيذ . أويعد مبثابة رفض طلب االعرتاف 

أمرالتنفيذ فيكون قبول االستئناف مبثابة أوبرفض االعرتاف أمركان االستئناف منصبا على إذااحلالة الثانية : -
يف حالة أماالتنفيذ إجراءاتبالصيغة التنفيذية ومباشرة األمرإمهار إالعلى املستأنفالتنفيذ ، وما أوباالعرتاف 

4هذا يعين رفض تنفيذ حكم التحكيم األولاألمرتأييد 
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السؤال املطروح هنا هو هل يكون الطعن بالنقض على أن
احلاالت املذكورة يف املادة أساسعلى أمواإلدارية املدنيةمن قانون اإلجراءات 358ة ة يف املداملثار هاألوجأساس

من نفس القانون ؟ 1056
، فان 358املادة أساسالطعن بالنقض يكون على أنقد اختلف الفقه بشان ذلك ، ففي حني يرى البعض 

برفض أمرانصب الطعن بالنقض على إذاانه األخرييرى خالف ذلك ، حيث يقرر هذا الرأي األخرالبعض 
358املذكورة يف املادة األوجهالتنفيذ فانه يرجع للقواعد العامة وبالتايل يؤسس الطعن بالنقض على أواالعرتاف 

بالنقض األمرالتنفيذ فان أوالقاضي باالعرتاف األمرانصب الطعن بالنقض على إذاأما، 
الطعن بالبطالن أواملشرع مل جيز باالستئناف أنبناء على 1056باملادة يؤسس على احلاالت املذكورة أنجيب 

1.إال يف حاالت مذكورة على سبيل احلصر فقي نفس املادة

وبعد الوقوف على بيان رقابة القضاء اجلزائري يف مرحلة االعرتاض بتنفيذ احلكم التحكيمي الدويل ملن صدر 
مصري من صدر احلكم ضده من خالل طعنه ببطالن هذا احلكم .كذلك بيان األمراحلكم لصاحله ، يقتضي 

: ةالتحكيم الدوليأحكام: طرق الطعن في المبحث الثاني
املشرع أنإذالصادرة يف اجلزائر األخرىالتحكيم الدولية الصادرة خارج اجلزائر و األحكامهنا جيب التمييز بني 
القضاء وحدد له أمامي الدويل املراد تنفيذه يف اجلزائر الطعن فيه احلكم التحكيمأطرافأماماجلزائري فتح الباب 

و شكليات معينة  و هو ما سنحاول تبيانه من خالل ما يلي : إجراءات
:التحكيم الدولية الصادرة خارج الجزائرأحكام: الطعن في األوللب المط

:الطعن باالستئناف :األولالفرع 
القاضي األمرو اليت تنص على ما يلي " يكون اإلداريةاملدنية و اإلجراءاتانون من ق1055تطبيقا لنص املادة 
.برفض التنفيذ قابال لالستئناف " أوبرفض االعرتاف 

: طبيعة دعوى االستئناف: أوال
ىلفاألو فرضيتني أمامنكون فإنناعلى رئيس احملكمة أجنيبدما يعرض طلب االعرتاف و تنفيذ حكم حتكيمي نعف

يرفض الثانيةأواألمراستئناف األخرييستجيب للطلب ويقوم صاحبه بتبليغه للمعين بالتنفيذ و حيق هلذا أن
و يظهر من خالل 1قدم الطلب الطعن فيه باالستئنافرئيس احملكمة االستجابة للطلب فيحق مل

394حوریة یسعد المرجع السابق ص -  1
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:تهإجراءاو األجنبيالتنفيذ للحكم أوالذي يرفض االعتراف األمراستئناف : 1
يقضي بالتنفيذ و الذي تسبقه مرحلة االعرتاف أمراحملكمة املختصة من اجل احلصول على أمامعند التقدم 

استئناف هذا إمكانيةأوردكان املشرع إنحبكم التحكيم فرفض تنفيذ حكم التحكيم الدويل ميكن استئنافه و 
من نفس 1035ن و اليت حتيلنا على املادة من هذا القانو 1054برفض تنفيذ حكم التحكيم يف املادة األمر

متعلق إمناسابقا غري متعلق باستئناف حكم التحكيم الدويل و إليهااملنشار 1055دة فنص املا، القانون 
صادر عن رئيس احملكمة املختصة و اليت قدم الطلب من اجل امهار حكم التحكيم بالصيغة أمرباستئناف 

على إمناالطلب و بالتايل فان االستئناف مل يكن منصبا على حكم التحكيم و هذامآلالتنفيذية فكان الرفض 
التنفيذ يعترب من عملية التحكيم و استمرارهاأمرالعديد من الفقهاء عن ذلك بأن أجابرفض التنفيذ فقد أمر

رفض تنفيذ حكم أمرن يف الطعأوردو بالتايل فان الطعن فيه يعترب طعنا يف مسار عملية التنفيذ لذلك فان املشرع 
.2التحكيم الدويل أحكامالتحكيم يف طرق الطعن يف 

أمامالتنفيذ تكون حمل استئناف أوالصادرة عن اجلهة القضائية املختصة برفض االعرتاف األوامرأنو من املؤكد 
املدنية راءاتانون اإلجمن ق1035/3تنص املادة عنها حبيث األمراجلهة القضائية اليت تعلوا احملكمة اليت صدر 

أماميوما من تاريخ الرفض 15القاضي برفض التنفيذ يف اجل األمرعلى انه " ميكن للخصوم استئناف اإلداريةو 
.الس القضائي " 

على ذيل عريضة أمراملستأنف هو األمرأنهذه املادة مل حتدد اجلهة املختصة بالنظر يف االستئناف لكن اعتبار 
نون من قا312القضائي عمال باملادة و بالتايل

.اإلداريةاملدنية و اإلجراءات
االستئناف و حتمل العريضة كل أسبابو يسجل االستئناف مبوجب عريضة مكتوبة و معللة يربز فيها املستأنف 

أنحمل االستئناف و كذا القرار التحكيمي و اتفاقية التحكيم على رباألمالبيانات القانونية الواجبة و تكون مرفقة 
و يف هذه احلالة مينح اإللغاءأوبالتأييد أماالقضائي األمرال تنظر يف أنجهة االستئناف حترتم مبدأ الوجاهية و 

.3لصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي ا
:إجراءاتهو األجنبيم التحكيمي القاضي باالعتراف بالتنفيذ الحكاألمراستئناف : 2

تنفيذ حكم التحكيم أوالقاضي برفض االعرتاف األمرملا خول املشرع اجلزائري للشخص املتضرر استئناف 
تنفيذ حكم التحكيم الدويل و هذا ما جتلى أوالدويل نفس الشيء اعطاه للشخص املتضرر من حالة االعرتاف 

ت مذكورة على سبيل احلصر و اليت تنص على ما يلي : حيث ذكر ستة حاال1056يف نص املادة 

129حدادن الطاھر المرجع السابق ص -  1
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يف احلاالت التالية : إالبالتنفيذ أوالقاضي باالعرتاف األمرال جيوز استئناف 
انقضاء مدة االتفاقية أوبناء على اتفاقية باطلة أوفصلت حمكمة التحكيم بدون اتفاقية حتكيم إذا/1
يني احملكم الوحيد خمالفا للقانون تعأوكان تشكيل حمكمة التحكيم إذا/2
.إليهافصلت حمكمة التحكيم مبا خيالف املهمة املسندة إذا/3
.مل يراعى مبدأ الوجاهية إذا/4
.األسبابوجد تناقض يف إذاأومل تسبب حمكمة التحكيم حكمها إذا/5
.كان حكم التحكيم خمالفا للنظام العام الدويل إذا/6

توافرت إذاإالالتنفيذ أوالذي يقبل االعرتاف األمرة انه ال يقبل الطعن باالستئناف ضد و يفهم من نص املاد
أماأساساو هي ترتبط اإلداريةاملدنية و اإلجراءاتمن قانون 1056تلك احلاالت املذكورة يف نص املادة 

احلاالت مبحتوى حكم التحكيم يف ترتبط تلك أنأمااملتبعة و اإلجراءاتيئة التحكيم و أوباتفاقية التحكيم 
.1حد ذاته 

: حاالت االستئناف:ثانيا 
:الحاالت المرتبطة باتفاق التحكيم1

ض عليه و مىت مل تتوفر الذي يستمد منه احملكم سلطته يف الفصل يف النزاع املعرو األساسيعد اتفاق التحكيم 
إلصداراحملدد األجلنقضاء مدة االتفاقية هو انتهاء فان اتفاق التحكيم يكون باطال و املقصود باةهذه األخري 

و كان للطرف املتضرر األجلحكم التحكيم و اليت تنتهي بانتهاء خصومة التحكيم فعندما يصدر احلكم خرج 
املسائل اليت ال جيوز التحكيم فيها مثل بأحدالطعن فيه بالبطالن و تكون اتفاقية التحكيم باطلة مىت تعلقت 

العامة األشخاصكما نص على عدم جواز جلوء أهليتهمو األشخاصحالة أوتعلقة بالنظام العام املسائل امل
.يف ايطار الصفقات العمومية أوالدولية االقتصاديةإالللتحكيم 

إناالظراف اليت يتعني ةبإرادكما تكون اتفاقية التحكيم باطلة يف حالة عدم وجود رضا فصحة التحكيم مرتبطة 
األصليو دون املساس مببدأ استقاللية اتفاقية التحكيم عن العقد الرضاالعيوب يف أنواعتكون سليمة من كل 

إذاإالاألصليلتحكيم العقد األطرافعدما للقواعد اليت اختارها أوضا وجودا مسألة الر إخضاعيستطيع احملكم 
2يسري على اتفاق التحكيم آخراقد اختارت قانونااإلرادةكانت 

: المتبعةاإلجراءاتالحاالت المرتبطة بهيئة التحكيم و 2

جامعة قاصدي مرباح ورقلة 2013افریل 24/25التحكیم الدولیة و تنفیذھا على ضوء ق ا م ا ملتقى دولي بأحكامحجیة االعتراف بن صغیر مراد-1
09ص الجزائر 
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تتحكم فيها و يتوجب أناإلرادةاليت هلذه األمورالفرقاء دورا كبريا يف جمال التحكيم و من بني إرادةتلعب 
سواء كان ذلك األطرافقرره املمطابقةاألخريةتكون هذه أناحرتامها هي تشكيلة هيئة التحكيم حبيث جيب 

قانون وطين و من اجل هذا أوقانون معني و سواء كان هذا القانون الئحة حتكيمية إىلباإلحالةأوصراحة 
األمراف استئنانيةإمكتنص على اإلداريةاملدنية و اإلجراءاتمن قانون 1056/2جاءت عبارات املادة 

مت تعيني أوف القانون عن حمكمة حتكيم مشكلة بشكل خياليمي صدربتنفيذ حكم حتكأوباالعرتاف القاضي
.حمكم وحيد بشكل خمالف للقانون 

باإلجراءاتفاملواليتني تربط مسألة االستئناالفقرتنيتتعلق بتشكيل هيئة التحكيم فان الثانيةكانت الفقرة ذاإف
إليهاكمة التحكيم مبا خيالف املهمة املسندة اليت قد تتبعها حمكمة التحكيم و هي حسب الفقرة الثالثة فصل حم

1و كذلك عدم مراعاة مبدأ الوجاهية طبقا للفقرة الرابعة

:إليها: فصل محكمة التحكيم لما يخالف المهمة المسندة أوال
يكون احملكم مقيد عند فصله يفإنفمن املنطقي األطرافإرادةمن املنازعةيف الفصليستمد احلكم سلطته يف 

اتفاق التحكيم و من مث فان جتاوزه هلذه احلدود يكون احلكم حمل أطرافاملنازعة حبدود املهمة املخولة له من قبل 
التسوية الودية غري ملتزم أساسعلى اإلنصافكأن يفصل احملكم يف النزاع وفقا لقواعد العدالة و ببطالنللطعن 

بيق قواعد قانون معني ا وان احملكم قام بالفصل يف مسائل ال اتفقوا على تطاألطرافأنبتطبيق القانون يف حني 
2يشملها اتفاق التحكيم 

: ثانيا : عدم مراعاة مبدأ الوجاهية
باالعرتاف األمرإصداراخلصومة التحكيمية لكون أثناءأيالتحكيم إجراءاتالوجاهية املقصودة هي مبناسبة إن

كان اخلصم املطلوب تنفيذ القرار عليه فإذاة و ال خيضع ملبدأ الوجاهيل عريضة على ذيأمرو التنفيذ يكون بشكل 
يطلب رفض أنيقدم دفاعه جاز له أنآخرتعذر عليه لسبب أوصحيحا خالل مراحل التحكيم إعالنامل يعلن 

.االعرتاف و تنفيذ القرار التحكيمي
من و هياألساسيةحق الدفاع من احلقوق أنجوهرية ذلكإجرائيةفعدم مراعاة مبدأ الوجاهية يعد خرقا لقاعدة 

اعد املعتربة يف القانون ني يف مجيع الدول احرتام بعض القو النظام العام و حىت يسمح بتنفيذ حكم حتكيمي يتع
يكون قد مت متكينه أنيسمح للطرف احملكوم عليه أنالداخلي من النظام العام يتعني باخلصوص يف مجيع الدول 

3من تقدمي دفوعه

:الحاالت المرتبطة بحكم التحكيم3
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أمرتكون سببا الستئناف أنقد تتعلق احلاالت اليت ميكن 
:من حيث مضمونه أومن جانبه الشكلي أماو ذلك 
تعلقة بعدم و هي املاإلداريةاملدنية و اإلجراءاتمن قانون 1056/5: حيث ورد ذكرها يف املادة األولىالحالة 

أنكما ميكن األسبابتسبيب حمكمة التحكيم حلكمها ا وان احلكم كان مسببا غري انه احتوى على تناقض يف 
يب من تلحق التسبأنيكون يف حالة القصور يف التسبيب و عبارة قصور التسبيب هي كل العيوب اليت ميكن 

.تناقض أوانعدام أونقص 
أنالتنفيذ مىت ثبت أوالذي قضى باالعرتاف األمر: و تتعلق بالنظام العام حيث ميكن استئناف ةالحالة الثاني

املدنية اإلجراءاتمن قانون 1056/6املادةحكم التحكيم هو خمالف للنظام العام الدويل فقد مت ذكرها يف 
ضع قاعدة ثابتة حتدد الغرض املقصود من فال ميكن حصر النظام العام يف تعريف معني و ال ميكن و ،1اإلداريةو 

إذفكرة النظام العام أساستتفق مع كل زمان و يف بلد فاملصلحة العامة هي أنالنظام العام بصفة مطلقة ميكن 
أسبابهناك تقارب بني النظام العام الداخلي و الدويل و يعترب حكم التحكيم املخالف للنظام العام الدويل من 

.تقضي به احملكمة من تلقاء نفسها القضائية املختصة و اجلهةأمامتنفيذه أمرالطعن يف سبابأأورفض تنفيذه 
: االستئنافأثار: ثالثا
لة الس القضائي ففي مهأمامفان االستئناف يكون ةالرادارياملدنية و تمن قانون اإلجراءا1051ا للمادة طبق

إامنه 1057لنص املادة عفالربجو االستئناف هناك التباس  الس أمامتقضي مبا يلي " يرفع االستئناف ف
رئيس احملكمة " ألمرمن تاريخ التبليغ الرمسي ابتداءالقضائي خالل اجل شهر واحد 

أحكامفيما يتعلق بتنفيذ أعاله1038إىل1035املواد أحكاممكنه تنص " تطبق 1054املادة أنغري 
الدويل " التحكيم

يوما من 15القاضي برفض التنفيذ خالل اجل األمر" ميكن للخصوم استئناف 1035/3تقضي املادة إذ
الس القضائي "أمامتاريخ الرفض 

يوقف التنفيذ أنن مقدم ممن شأنه من نفس القانون كل طع1060لمادة االستئناف فطبقا لأثارفيما خيص أما
وقف يستمر طوال املهلة املقررة لالستئناف حىت و لو مل يتقدم احد بطعن و املاألثربل انه طبقا لذات املادة 

أويوقف تنفيذ احلكم يف حال الطعن أينيتماشى هذا مع ما تقرره القواعد العامة يف جمال طرف الطعن العادية 
.2خالل ممارسته 
:الطعن بالنقض:الفرع الثاني
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على انه " اإلداريةاملدنية و اإلجراءاتمن قانون 1061باملادة هو طريق غري عادي نص عليه املشرع اجلزائري
قابلة للطعن بالنقض " أعاله1058و 1056و 1055القرارات الصادرة تطبيقا للمواد تكون

احملكمةرئيس أمرأنفمعىن ذلك 
.القاضي باالعرتاف و التنفيذ قابلة للطعن بالنفض أوالتنفيذأوعرتاف القاضي برفض اال

: حاالت الطعن بالنقض: أوال
لقد سكت املشرع اجلزائري عن حتديد احلاالت اليت جيوز الطعن بالنقض فيها مما حييلنا للقواعد العامة املنصوص 

.1اية راءات املدنية و االدار ن اإلجو نمن قا379إىل349يف املواد من عليها يف القانون
و اليت هي كما يلي : 358باملادةاحملددة األوجهمن أكثرأويثار خالله وجه أنالطعن بالنقض جيب 

اإلجراءاتخمالفة قاعدة جوهرية يف 1
اجلوهرية األشكالإغفال2
عدم االختصاص 3
جتاوز السلطة 4
ن الداخلي خمالفة القانو 5
األسرةاملتعلق بقانون األجنيبنون خمالفة القا6
الدوليةخمالفة االتفاقيات 7
القانوين األساسانعدام 8
انعدام التسبيب 9

قصور التسبيب 10
تناقض التسبيب مع املنطوق 11
القرار أوحتريف مضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة يف احلكم 12
بدون أثريتدرجة عندما تكون حجية الشيء املقضي فيه قد آخرقرارات صادرة يف أوأحكامتناقض 13

جدوى 
غري قابلة للطعن العادي أحكامتناقض 14
القرار أووجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق احلكم 15
بأكثر مما طلب أواحلكم مبا مل يطلب 16
األصليةتالطلبادالسهو عن الفصل يف اح17
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هليةاألإذا مل يدافع عن ناقصي18
:الطعن بالنقضإجراءات: ثانيا

الس القضائي و ذلك مبوجب عريضة النهائيةالعليا ضد القرارات احملكمةاميرفع الطعن بالنقض أم لصادرة عن  ا
إذاالرمسي التبليغ

من قانون 357احملتار عمال باملادة أومت التبليغ يف موطنة احلقيقي إذاأشهرثالثة إىلاألجلميدد مت شخصيا و 
.1املدنية اإلجراءات

356للمواد إعماالطلب املساعدة القضائية و هذا إيداعالطعن بالنقض يف حال آجالو قد ويتوقف احتساب 
بقرار باألمراملعين تبليغمن تاريخ ابتداءإالاجل الطعن من نفس القانون و ال يتم استئناف سريان 357و 

.االستالمإشعارمكتب املساعدة القضائية مبوجب رسالة مضمونة مع 
القرار ما عدا يف أوبالنقض وقف تنفيذ احلكم الطعنمن نفس القانون فانه ال يرتتب على361و عمال باملادة 

.و يف دعوى التزوير هليتهمأأواألشخاصاحلاالت املتعلقة حبالة 
:الصادرة في الجزائر ةالتحكيم الدوليأحكام: الطعن في المطلب الثاني

.الطعن يف احلكم احلاسم هلذا النزاعإمكانيةالتحكيم كوسيلة لفظ النزاع ال يعين عدم إىلاللجوء إن
در مشوب خبطأ مما يقتضي الطعن يصأناحلكم التحكيمي هو يف النهاية جمهود بشري ، ومن املمكن أنذلك 

األحكامأنهذا الطعن على احلكم التحكيمي ال ينبغي أنعليه . غري 
القضائية ، وهذا احرتاما خلصوصية التحكيم 

: الطعن بالبطالن: األولالفرع 
، ننطاق البطالات املختلفة تتباين حول مسالة أمام حتمية الرقابة على احلكم التحكيمي فان مواقف التشريع

حكم حتكيمي دويل للبطالن وذلك أيووفقا له خيضع األولوميكن التفرقة يف هذا الصدد بني اجتاهني : االجتاه 
كان قد أوقضائها الطعن بالبطالن أمامالدولة املرفوع إقليمبغض النظر عن مكان صدوره سواء كان صدر يف 

نوا . بينما تذهب صدر يف اخلارج لقا يق  تطب هذا االجتاه املوسع للقضاء اإلطارتدرج يف أخرىقانونية أنظمةبال
حتكيم صدرت أحكامعدم االختصاص بنظر دعاوي البطالن إال تلك املقامة ضد إىلببطالن حكم التحكيم ، 

الدولة اليت التمس من قضائها احلكم بالبطالن .إقليميف 
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من االجتاه املوسع بينما يعد القانون األوىلالطائفة إطارالقانونية اليت تدخل يف األنظمةصري من ويعترب القانون امل
القانون اجلزائري أن،وميكن القول 1االجتاههذاالطائفة الثانية منإطارالقانونية الداخلة يف األنظمةالفرنسي من 

.أيضاهوة ضمن هذه الطائفة الثانية 
تضيق من نطاق أخرىقانونية أنظمةجتاه املوسع للقضاء ببطالن حكم التحكيم فان هناك واىل جانب هذا اال

إال حباالت معينة متس النظام الوطين وبالتايل ال خيتص هذا خيتصاختصاص القضاء الوطين بالبطالن وجتعله ال
هذه الدولة . ويعترب إقليمالتحكيم قد صدرت عن أحكامحىت لو كانت األخرىالقضاء بنظر دعاوي البطالن 
2بشان التحكيم مثاال منوذجيا هلذا االجتاه.27/03/1985القانون البلجيكي الصادر يف 

بتحديد طبيعة األمرحول رقابة القضاء اجلزائري على حكم التحكيم الدويل يقتضي أكثروللوقوف على التعرف 
اا(مطلب  اء إجر بطالن و وي ال ا (مطلب أثرهان(مطلب ثاين) وأخريا تبيان ) مث استعراض حاالت البطالأولدع

ثالث) .
:: طبيعة دعوى بطالن حكم التحكيم الدولي وإجراءاتهاأوال

ااإلبراز دور وأمهية دعوى بطالن حكم التحكيم البد من التعرف على طبيعتها القانونية مث استعراض  اء كل إجر
نقطة يف فرع مستقل .

:ن حكم التحكيم : الطبيعة القانونية لدعوى بطال1
التحكيم إجراءاتطبيعة دعوى بطالن حكم التحكيم الدويل هي ذات طبيعة خاصة هدفها الرقابة على إن

وليس احلكم يف موضوع النزاع. وإذا كانت هذه الرقابة القضائية ميكن تكريسها من خالل رفع الدعوى باعتبارها 
طعن وليس كما أاالتكيف الصحيح هلذه الوسيلة وسيلة ميكن استعماهلا ممن صدر حكم التحكيم ضده،فان

دعوى مبتدآت.أايوحي امسها 
املدنية واإلدارية قد اإلجراءاتمن قانون 1059هو الوصف الذي صرح به املشرع اجلزائري من خالل املادة 

يف ذلك .أحسن
هيئة احملكمة أود خيطئ القاضي وإذا كانت العلة من الطعن بأحكام القضاء هي محاية حقوق احملكوم عليه ، فق

ضرر باحملكوم عليه دون وجه حق ، فان دعوى بطالن حكم التحكيم ليست يف إحلاقإىليؤدي يف حكمها مما
حمكمة إىلالعادية الصادرة من احملاكم، وإمنا هي دعوى ترفع األحكامحقيقتها طريق من طرق الطعن يف 

فانه ليس أخرى، هذا من جهة ، ومن جهة 3احملاكم االبتدائيةأماموي االستئناف باألوضاع املعتادة لرفع الدعا
لقاضي دعوى البطالن احلق يف مراجعة حكم التحكيم من تقدير مالئمته ومراقبة حسن تقدير احملكمني وصواب 
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أوضي سبق ذكره هو دور القاتفسري القانون وتطبيقه ، فجميع ماأوخطا اجتهادهم يف فهم الواقع و تكييفه أو
قضاة االستئناف وقاضي البطالن ليس كذلك .

تفحص جمموعة من العناصر الواقعية وكذلك القانونية أنبل انه على احملكمة اليت تتوىل لفصل بدعوى البطالن 
البطالن ، وهلا يف سبيل ذلك تفسري اتفاق التحكيم لبيان مدى خروج هيئة أسبابتشكل سببا من أناليت ميكن 

عدم مشول اتفاق التحكيم ملوضوع النزاع كما عليها أوفصلها مبسالة ال يشملها اتفاق التحكيم أوا التحكيم عنه
فحص مدى قابلية النزاع لتحكيم ومراقبة الفصل ملدى مشروعية والية احملكم لتقدير سالمة اختصاصه ، وعليها 

.لدويلاتضمن خمالفة للنظام العام أنتقضي من تلقاء نفسها ببطالن احلكم أن
الوراء يف تاريخ إىلقالبة القضاء يف هذه املرحلة على حكم التحكيم هي نظرة أنذلك بالقول إجيازوميكن 

حتضرييا أوجزئيا أويكون ائي أنالتحكيم. وهذه الرقابة ختص كل حكم حتكيم  الدويل يستوي فيها 
ااحلديث عن وبعد التعرف عل طبيعة دعوى بطالن حكم التحكيم الدويل حيسن ا اء وهو ما سنعرفه فيما إجر

يلي .
:دعوى بطالن حكم التحكيم الدولي إجراءات: 2

) واحملكمة املختصة بالنظر فيها أوالنعاجل فيها مسالتني هامتني : ميعاد رفع دعوى بطالن حكم التحكيم الدويل (
(ثاين) .

:ميعاد رفع دعوى البطالنأ :
يلي ميعاد رفع دعوى البطالن حيث جاء فيها ماإىلاملدنية واإلدارية اإلجراءاتمن قانون 1059املادة أشارت

،... ويقبل الطعن ابتدءا من أعاله1058: "يرفع الطعن بالبطالن يف حكم التحكيم املنصوص عليه يف املادة 
تاريخ النطق حبكم التحكيم .

الرمسي لألمر القاضي بالتنفيذ .") من تاريخ التبليغ1ال يقبل هذا الطعن بعد اجل شهر واحد (
بالتنفيذ . وجيوز الطعن مباشرة من األمرميعاد الطعن بالبطالن غري مرتبط دائما بصدور أنويتضح من هذا النص 

املبادرة إالتقليصه أرادإذايبقى مفتوحا وما على احملكوم لصاحله األجلتاريخ النطق حبكم التحكيم ، وهذا 
. وينتهي ميعاد الطعن بالبطالن يف انقضاء شهر واحد من تاريخ التبليغ الرمسي باألمر 1ذبالتنفياألمربطلب 

ثابت غري مفتوح .األجلالقاضي بالتنفيذ ، وهذا 
خالل أواجل الطعن بالبطالن يكون خالل شهر من تاريخ النطق باحلكم أن2ولكن رغم هذا قرر بعض الفقه 

ي بالتنفيذ .شهر من تاريخ التبليغ الرمسي القاض
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الطعن بالبطالن أنويكاد يتطابق النص اجلزائري بالنص الفرنسي امللغى لكن يف القانون الفرنسي احلايل اعترب 
يكون مقبوال بعد النطق باحلكم التحكيمي

:ب : المحكمة المختصة بالنظر في دعوى البطالن 
يم الدويل للمجلس القضائي الذي صدر لقد عقد املشرع اجلزائري االختصاص بنظر دعوى بطالن حكم التحك

واملدنية اإلداريةاإلجراءاتمن قانون 1059يف دائرة اختصاصاته حكم التحكيم الدويل طبقا ملا جاء يف املادة 
وهو صدور هذا احلكم يف إالعلى حكم التحكيم الدويل آخرمن القانون نفسه قيدا 1058/1وإضافة املادة 

يكون حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزائر موضوع طعن البطالن يف أنلي :"ميكن ياماجلزائر حيث جاء فيه 
."أعاله1056احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

إجراءات
جملس قضائي داخل الرتاب اجلزائري أيببطالن هذا احلكم التحكيمي لدى يطعن أنالتحكيم وعليه فال ميكن 

.إجراءاتهصدر هذا احكم خارج اجلزائر حىت لو اعتمد فيه القانون اجلزائري كقانون منظم لسري إذا
يفوت على املتقاضي احد ضماناته إال - يف اغلب التشريعات-وبرغم من جعل اختصاص احملكمة الدرجة الثاين

أمدمبثابة اختصار للوقت وعدم السماح بإطالة اإلجراءالبعض قد برر هذا أنالتقاضي على درجتني إال وهي
أولحمكمة إىلدعوى البطالن ليست دعوى مبتدات لنظر نزاع يعرض ألول مرة حىت يعهد يه أنكما 1النزاع 

ويل يف اجلزائر ، مما ينبغي عرضها على الصادرة يف التحكيم الداألحكامهو طريق طعن خاص ملراجعة إمنادرجة ، 
أندرة من احملكمة االبتدائية على اعتبار أعلىجهة قضائية 

.العادية لقضاء الدولة
إمنايل ، التعدأو

.1يرفضها ويثبت احلكم أنوأمايقبلها ويقضي ببطالن احلكم أنفإمايعاجلها كقاضي البطالن 
على - ها ددة قانونا واليت من خالل وجودوبعد حتديد احملكمة املختصة بالبطالن يتعني التطرق حلاالت الطعن احمل

2األقل يتحدد مصري حكم التحكيم .

:التحكيم الدوليأحكامن ثانيا : حاالت الطعن ببطال
يكون حكم التحكيم أنمايلي : "ميكن املدنية واإلداريةاإلجراءاتمن قانون 1058لقد جاء يف نص املادة 

..."، ويف أعاله1056االت املنصوص عليها يف املادة حلالدويل الصادر يف اجلزائر موضوع طعن بالبطالن يف ا
ي:ه1056احلاالت املذكورة يف املادة 
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انقضاء مدة االتفاقية .أوبناء على اتفاقية باطلة أوفصلت حمكمة التحكيم بدون اتفاقية حتكيم إذا- 1
تعيني احملكم الوحيد خمالفا للقانون .أوكان تشكيل حمكمة التحكيم إذا- 2
.إليهافصلت حمكمة التحكيم مبا خيالف املهمة املسندة إذا- 3
ية مبدأ الوجاهمل يراعإذا- 4
.األسبابوجد تناقض يف إذاأومل تسبب حمكمة التحكيم حكمها ، إذا- 5
كان حكم التحكيم خمالفا للنظام العام الدويل .إذا- 6

هذه أنذلك 1058هناك مالحظة على صياغة املادة 1056لكن قبل شرح هذه احلاالت املذكورة يف املادة 
اغلب أووهو يف احلقيقة مقصود املشرع اجلزائري –احلاالت املذكورة الصياغة احلالية ليس فيها داللة على حصرية 

أناألوىلغري املذكورة سابقا . فكان أخرى، فعبارة "ميكن " توحي بأنه ميكن وجود حاالت -التشريعات املقارنة 
زائر موضوع حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجليكونأنتكون صياغة هذه املادة على النحو التايل :"ال ميكن 

احلصر أساليباحد إتباعميكن أو... " أعاله1056طعن بالبطالن إال يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة 
املعروفة يف اللغة العربية .األخرى

فيكون على النحو التايل :بإجياز1056شرح احلاالت املذكورة يف املادة أما
انقضاء مدة االتفاقية :أوبناء على اتفاقية باطلة أوية تحكيم : حالة فصل محكمة التحكيم بدون اتفاقأوال

وجود خلل يف اتفاقية التحكيم ، وهي عدم إىل، وكلها تستند 1ويالحظان هذه احلالة جتمع ثالث صور للبطالن
حلاالت هذه اإحدىأوبطالا أووجود االتفاقية 

يعرتف أن، ومن الضروري األساساالختصاص املنعقد للمحكم ذاته هو الذي ينعدم من أساسالثالث فان 
.للقضاء الوطين للسلطة يف مراقبة هذا االختصاص 

:: عدم وجود االتفاقية 1
ود تالقي عدم وجأيهذه احلالة هي بال شك من النادر جدا وقوعها. وهي اليت يثبت فيه عدم حتقق الرتاضي 

بالصمت غري املالبس.أووقوبل بالرفض إجيابكما لو صدر إرادتني
اتفاق على التحكيم.أيبقبول تضمن تعديال مل حيضا بقبول ، ففي هذه الصورة مل ينشا أو

اا  يق تطب من  أنأوهذا العقد ينطوي على شرط حتكيم أنيعلم املدعي أندون عقد منوذجإىلحييل اخلصوم أنو
عدو عن كوا االتفاق املربم مع خصمه ليس اتفاق حتكيم الن مهمة ماأني خصم يدع ت احملكم ال  يسمى ب
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تصرف يتعلق بالعقد الذي يتضمن إبرامأومت جتديد إذاوسيط ، كما  قد تكون يف مثل حالت ما أومهمة خبري 
1باطال.أصبحيتمسك احد بان هذا الشرط بالتبعية هلذه التصرفات أنشرط التحكيم 

: اتفاقية باطلة :2
تتوفر فيها الشروط العامة الالزمة النعقادها ولصحتها أنواتفاقية التحكيم حىت تكون صحية مرتبة آلثارها جيب 

اصة ا وهي : صدورها مكتوبة ومعينة  اخل وط  لشر عني وا ملشرو ا بب  لس احملل وا ا و رض ل : ا ا وهي  ا عقد اره اعتب ب
مشارطهكانت يف صورة إذااحملكمني أمساءاع قد حدث فعال ، كما تشتمل على كان هذا لنز إذامبوضوع النزاع 

أماكيفية تعيينه. فذا مل تتوافر هذه الشروط واألركان كانت االتفاقية باطلة بطالنا مطلقا ، األقلعلى أوللتحكيم 
لصاحل بطالتكون قابلة لإلالن االتفاقيةاألطرافاحد أهليةبالبطالن النسيب كما لو ثبت نقص األمرتعلق إذا

ازاالذي ميكنه األهليةناقص  . ويتحقق 2أهليتهبعد بلوغه سن الرشد ، ويعتد يف هذا بالقانون الذي حكم إج
، وقد تكون هذه لواإلكراه واالستغالخالية من الغلط والتدليس إرادةالطرفني على التحكيم أرادتالرضا بتالقي 

لكتابة فقد فصل فيها املشرع ، عن مسالة اأماشف من ظروف العقد ومالبساته. ضمنية تستأوصرحية اإلرادة
. كما إثبات، والكتابة شرط صحة وليست شرط 3تكون اتفاقية التحكيم مكتوبة وإال كانت باطلة أنوجب فا

نازعة لتسويتها التحكيم ، فقابلية املإىلءباللجو يكون موضوع النزاع املنظور فيه مما يقبل التسوية فيه أنجيب 
وشرطا جوهريا لصحة اتفاقية التحكيم.أساسيابطريق التحكيم تعد ركنا 

:منقضية أو: اتفاقية منتهية 3
بعد املهلة اليت أواملقصود هنا هو صدور احلكم التحكيمي بعد املهلة اليت حددها اخلصوم يف اتفاقية التحكيم ، 

،وميكن هليئة التحكيم اختيار هذا 1األطرافلتحكيم املختار من حددها املشرع يف القانون املنظم إلجراءات ا
إبراماتفاقية ال تسري من تاريخ أوالطرفني يف ذلك . وان هذه املدة سواء كانت قانونية إرادةالقانون عند سكوت 

احملكمني .آخراالتفاقية وإمنا تسري من تاريخ قبول 
يصدروا حكمهم خالهلا ، ولكن إنة معينة ينبغي على احملكمني تشمل اتفاقية التحكيم على مدأنومن النادر 

مدة إلاء التحكيم إلصدار إىلأوالنظام التحكيمي إىلاإلحالةما حيدث عمال هو  ان  تضمن مي ي ي نون حتك قا
يطعن فيه بالبطالن ، ولكن املهل التعاقدية أنحكم حتكيمي ، فإذا ما انتهت تلك املدة وان صدور احلكم ميكن 

قوانني التحكيم تقبل التمديد .أوالتحكيم أنظمةاحملددة يف 
تنتهي االتفاقية حىت قبل انتهاء املدة لسبب استحالة تنفيذها وذلك لقيام ارتباط ال يقبل أنلكن قد حيدث 

يه  ، ال جيوز التحكيم فأوال يدخل يف نطاق التحكيم أخرالتجزئة بني النزاع املتفق على التحكيم بشأنه، ونزاع 
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قضاء التحكيم ، ويتعني بالتايل أمامعلى القضاء ، عندئذ يستحيل الفصل يف النزاع املتفق عليه أمرهمطروح 
1الفصل يف النزاع برمته مبعرفة القضاء.

كان حكم التحكيم منهي للخصومة الذي يصدر يعد انقضاء اجل االتفاقية يقع باطال ، إذاواجلدير بالذكر انه 
وإذا .األجلقطعية لفرتة قيام أحكامميس ما يكو نقد صدر من هيئة التحكيم من أنس من شانه هذا ليأنإال 

كالمها بسقوط اتفاقية التحكيم رغم فوات ميعاد أوهيئة التحكيم ومل يتمسك احدمها أمامحضر الطرفان 
د مبثابة نزول عن التمسك مواالة اخلصومة تعاخلصومة فانإجراءاتأالتفاقي ، وواصال أوالتحكيم القانوين 

العام .بالنظامبالبطالن الذي ال يتعلق 
:تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانونأوحالة كون تشكيل محكمة التحكيم : ثانيا

مسالة تشكيل اهليئة إىلمباشرة ل هيئة التحكيم،  كما انه مل يشرمل حيدد املشرع اجلزائري طريقة وكيفية تشكي
خمالفة ى يؤسس البطالن علأنميكن -وبشكل غري مباشر–انه إالكسبب للبطالن ، األطرافخالفا التفاق 

احلق يف تعيني األطرافاملدنية واإلدارية واليت متنح اإلجراءاتمن قانون 1041القانون من خالل املادة أحكام
اليت كرستها اتفاقية نيويورك يف كل القوانني الوطنية و األساسية. والقاعدة 2وحتديد شروط تعيني حمكمني

يف اإلرادةكقررته تليتم وفق ملا أنتشكيل هيئة التحكيم جيب إنالطرفني حبيث إرادةهي احرتام 1958لسنة
مشاطرة التحكيم .أوالشرط التحكيمي 

وهنا قانون حتكيميأونظام حتكيمي إىلالطرفني ال حتدد عادة شروطا لتشكيل هيئة التحكيم بل حتيل وإرادة
الطرفنيالطرفني وتعترب خمالفته يف تشكيل هيئة التحكيم خمالفة إلرادةإرادةهذا القانون هو أويصبح ذلك النظام 

أنالتصرف مثال او تشرتط فيه أهليةتتوافر فيه أنالنظام القانوين يشرتط يف احملكمة إىلشرط التحكيم أحالفإذا 
احلكم التحكيمي . وإذا كان النظام أبطلحيرتم هذا الشرط وإال أنب يكون رجل القانون فان تعيني احملكم جي

معينة يف تشكيل هيئة التحكيم فان هذه إجراءاتشرط التحكيم ينص على إليهالتحكيمي الذي حييل 
دنية حمروما من حقوقه املأوحمجورا عليه أويكون احملكم قاصرا إال. وبناء عليه فانه يلزم إلزاميةتكون اإلجراءات

بطالنه.أويف صحة التحكيم أثرهاوا أو انتفائها كلها أو بعضه ثبمفلسا ، فهذه الشروط يرتتب على أو
تلك املستخلصة من احرتامإالقيود أيترد عليه ة التحكيم الفيما يتعلق بتشكيل هيئاألطرافإرادةواحرتام 

وحياد حمكمة التحكيم وعدم احنيازها احرتام حق الدفاعألطرافابني ةمبدأ املساوااملبادئ العليا املتعلقة باحرتام 
النزاع من جهة أطرافعملية التحكيم ، فان عقد التحكيم املربم بني أساسكان اتفاق التحكيم هو وإذا.3

. أطرافهوهيئة التحكيم من جهة ثانية هو الذي ترتتب عليه مسؤولية 
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:إليهالف المهمة المسندة ثالثا : حالة فصل محكمة التحكيم بما يخا
العامة اليت تتسع لكثري من حاالت البطالن حىت اليت ورد النص عليها كسبب األسبابيعترب هذا السبب من 

–يف مهمة احملكم كلية. فوفقا للمفهوم العام ينظرأن
مع احرتام القواعد اليت حتكم األطرافبإقامة العدل بني أساساملهمة احملكم فان هذه املهمة تتعلق- املوسعأو

1و املوضوع.اإلجراءات

يأخذأنو تتعدد الصور اليت ميكن 
األطرافالفصل يف مسائل مل تطلب أواألطرافالفصل يف بعض الطلبات املقدمة من قبل إغفالهذا التجاوز 

األطرفاليت طلب اإلجراءاتمن احملكم الفصل فيها ، كذلك فان عدم تقيد احملكم قد يأخذ صورة عدم احرتام 
.عدم احرتام القانون الواجب تطبيقه على املنازعةأوإتباعهامنه 

هل على هيئة التحكيم التزامها باملهمة املسندة وكلما كان حتديد املتحكمني للنزاع حتديدا بينا ال لبس فيه فانه يس
قاضي إن، وال متتلك هيئة التحكيم مد واليتها خارج حدود هذا النزاع فهي ليست قاضيا ينطبق عليها مبدأ إليها

.قاضي الفرعهواألصل
إصالحمن مكونةاألضرارالالحقة به وتكون هذه األضرارطلبات املدعي املتعلقة بالتعويض عن أغفلتفإذا

عن العمل ، ويقرر احملكم اآلالتالعطل الالحق باآلالت والربح الفائت الناجي عن تعطيل املعمل بسبب توقف 
ويغفل احلكم له والبث يف موضوع الربح الفائت ، ويكون قد حكم جبزء من اآلالتإصالحعن إضراراللمدعي 

حكم به ، ولكنهم ملزمون فقط بالفصل يف الطلبات بكثري من اجلزء الذي أهماملطالب واغفل جزءا قد يكون 
.املعروضة عليهماألساسية

طاملا كان ذلك ممكنا قبل إضايفوقد ميكن جتنب الطعن بالبطالن يف مثل هذه احلالة باستصدار حكم حتكيم 
انتهاء مهلة التحكيم .

ااوزة الثانية مثلما أما لصورة  طلب الفصل يف املنازعات الناشئة عن تنفيذ كان املعروض على هيئة التحكيم إذاا
. مع ذلك فان احملكم عقد شركة فان حكم التحكيم الذي قضى ببطالن الشركة يكون قد جاوز حدود سلطته

يفصل يف شيء مل يطلب منه ، كان يأمر باملقاصة بينهما أناملكلف بتسوية احلسابات بني اخلصوم ميلك بالشك 
بقا للقانون والذي يصدر حكمه مبقتضى العدالة يتجاوز بكل تأكيد مهمته.، واحملكم امللزم بالفصل ط

بط ا فان البطالن يقتصر على ما قضت أخرىتصدت هيئة التحكيم للمسائل املطروحة عليها ومسائل وإذا ترت
لى عدم الدليل عأقيمإذاإاليف املسائل املرتبطة وال ميتد ملا تصدت له من مسائل تضمنها اتفاق التحكيم 

1االنفصال بني الشقني.

71كمال علیوش قربوع المرجع السابق ص -  1



الدوليالتحكيمحكمصدوربعدالجزائريللقضاءالرقابيالدورالثاني فصل ال

70

جتزئة احلكم التحكيمي املطعون فيه بالبطالن سواء  إمكانيةاملشرع اجلزائري مل ينص صراحة على أنوبالرغم من 
عند تتجاوز احملكم حلدود اتفاقية التحكيم ، فانه أوكان البطالن بسبب عدم قابلية النزاع لفضه بطريق التحكيم 

.05من خالل املادة 1958لك طاملا نصت عليه اتفاقية نيويورك بذاإلقرارال مانع من 
على األطرافيتفق أنالقانون الواجب تطبيقه فمثاله أواإلجراءاتأما

احلالة حيق االلتزام بالفصل يف االختصاص باالختصاص حبكم مستقل عن احلكم يف موضوع النزاع ، فانه يف هذه
يصبح هذا إنبعض الفقه ختوف من إنتفصل يف اختصاصها ويف املوضوع حبكم واحد ، على أنهليئة التحكيم 

.
التحكيم أحكاماوالت ومل يبطل تصدى هلذه احمل2

، وإمنا اشرتط للحكم إتباعهااليت كان من الواجب اإلجراءاتاحملكمني خالفوا احد أنرد ادعاء احد اخلصوم 
.تكون املخالفة جسيمةأن

:مبدأ الوجاهية رابعا : حالة عدم مراعاة
لكل عدالة ولو كانة عدالة أساسيطلب هذا املبدأ يتصل باحرتام حقوق الدفاع ، ويكفي لضمان الرقابة مل

قانون وطين حمدد. واملقصود من أيخالصة. احرتام حقوق الدفاع مبدأ مستقر للضمري العاملي بصرف النظر عن 
املستندات بقدر من العلنية تسمح بإمكانية املناقشة الفعالة من قبل أوالدفاع أوجهحياط تقدمي أنهذا املبدأ 

3كل ذلك بعبارة خمتصرة تتمثل يف التزام احملكم بان يؤمن لألطراف قضية عادلة.ويوجز البعضاألطراف

. اآلراميمقتضيات النظام العام إحدىبفكرة النظام العام الدويل فاملواجهة ليست إال أيضاو يتصل مبدأ املواجهة 
ارا الأومسالة متصلة بالواقع آيةأنمبدأ املواجهة يقتضي أوواحرتام حقوق الدفاع  يم بإث تحك ئة ال تقوم هي نون  قا

بالتعرض هلا ومناقشتها والتعليق عليها ، فإذا صدر احلكم رغم عدم األطرافتقوم إنمن تلقاء نفسها ، جيب 
اآلخرالطرف املستندات املقدمة منأودفاعه بسبب حرمانه من االطالع على تقرير اخلبري األطرافتقيد احد 

الفرصة لكل خصم لتقدمي دفاعه فإذا مل يشأ استعمال أتيحتإذاأما. 4لبطالنكان ذلك مسوغا لرفع دعوى ا
اصدر أنفال جناح عن احملكم اإلجراءاتهذا احلق وأصر على االمتناع عن احلضور دون عذر مقبول بغية عرقلة 

ماع .بإتاحة فرصة السإمناليست بوجوب السماع إذنيف غيابه ، فالعربة أوأقوالهقراره دون مساع 
:األسبابوجود تناقض في أوخامسا : حالة عدم تسبيب محكمة التحكيم حكمها 

229محمود مختار احمد بریري المرجع السابق ص -  1

202ص 2000المجلیة القضائیة 05/03/2000الغرفة التجاریة و البحریة صادر في : 264557المحكمة العلیا ملف رقم قرار-  2

244محمود مختار احمد برایري المرجع السابق ص -  3

410منیر عبد المجید المرجع السابق ص -  4



الدوليالتحكيمحكمصدوربعدالجزائريللقضاءالرقابيالدورالثاني فصل ال

71

الرتمجة أنحكمه ،كما إصداراحملكم يف نونية والواقعية اليت اعتمد عليه يقصد بالتسبيب بيان احلجج واألدلة القا
ه احملكم ملا يتطلب فيأوالصادقة ملا دار يف الدعوى من دفوع وطلبات. وتسبيب احلكام من اشق مهام القاضي

.فيهمن بذل جهد كبري
حالتني : انعدام التسبيب وتناقض التسبيب ، فأما انعدام إىلاملشرع اجلزائري من خالل هذا السبب أشاروقد 

.التسبيب فهو على ضربني : انعدام كلي للتسبيب وانعدام جزئي لتسبيب
قد أسبابمن تضمنهاعتباره كذلك رغم ماأوية من التسبيب فأما االنعدام الكلي للتسبيب فهو خلو احلكم كل

مايسمى بعدم التسبيب أو(األسبابيف حكم خايل من األمريبدو احلكم يف ظاهره مسببا ،وهو يف واقع 
يسبب يف بعض النقاط مما مت الفصل فيها دون إناالنعدام اجلزئي فهو أمااحلقيقي وعدم التسبيب االعتباري ). 

.أيضااملفصول فيها األخرىن النقاط غريها م
آخراستخالص من الوقائع خيتلف عن استخالص إىلتستند هيئة التحكيم أنحالة تناقض التسبيب فهو أما

وتبدو مناقضة إليهتوصلت أنسبق نسخ  ماإىلمما يؤدي أسبابهكأحدمن احلكم  آخريف موضع إليهانتهت 
.1النعدام التسبيبةمماثلذه احلالة لنفسها ، ولذلك اعترب بعض الفقه ه

دوليا ، فنص على أوفقد اوجب املشرع اجلزائري تسبيب احلكم التحكيمي سواء كان حكم التحكيم داخليا 
لداخلي وجعله ابالنسبة للحكم التحكيميواإلداريةاملدنية اإلجراءاتمن قانون 1027وجوبه من خالل املادة 

.1056بالنسبة للحكم التحكيمي الدويل من خالل املادة ضمن احلاالت املوجبة للبطالن
:حالة مخالفة حكم التحكيم للنظام العام الدولي: سادسا

قيل حول هذا السبب ذلك انه قد سبق احلديث فيه عند الكالم على شروط تنفيذ بداية ال حاجة لتكرار ما
:حكم التحكيم الدويل ، ونذكر يف هذا املقام مسالتني مهمتني

الوطين أوالعام الداخلي النظامفكرة النظام العام الدويل ليست فكرة مستقلة متاما عن املسالة األوىل : -
أنالنظرية العامة للقانون الدويل اخلاص ، ذلك وعليه فانه جيب فهم فكرة النظام العام الداخلي مبعناه املوجود يف

، ي تلعبه يف القانون الدويل اخلاصخيتلف عن الدور الذتلعب دورا يف جمال القانون الداخلي األخريةهذه 
2التجارة الدولية وما تقتضيه من مرونة .أحكاموالقاضي هو وحده من يتوىل تقدير ذلك مراعيا يف ذلك 

باعتباراملشرع اجلزائري اغفل التصريح عن مسالة عدم قابلية النزاع للتحكيم سواء أناملسالة الثانية : -
تعرض هلا بشكل غري مباشر عند بأنهموضوعه بشكل مباشر ، وان كان ميكن القول تبارباعأوأشخاصه

املطروح هو : هل تقدير األشكالاحلديث عن بطالن اتفاقية التحكيم كسبب لبطالن حكم التحكيم . لكن 
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ضوء النظامام على 1006/2صحة اتفاقية التحكيم يتم على ضوء النظام العام املنصوص عليه صراحة يف املادة 
املشرع استعمل املصطلحني بداللتني خمتلفتني فال ينبغي تفسري ومحل مصطلح "النظام أنألعام الدويل ؟ ، طاملا 

العام "الوارد يف املادة السابقة"النظام العام الدويل" ، ولو انه استعمل مصطلح" النظام العام" وحده يف مجيع 
التفسري ممكنا ، لكن طاملا انه أوكان هذا احلمل –الدويل أومنه سواء الداخل- املتعلقة بالتحكيم األحكام

الشأنيف هذا آخرسبق فانه ميكن طرح تساؤل استعملهما معا فينبغي التمييز يف الداللة بينهما وبناء على ما
لدويل ، وذلك عد نص عن القانون العام اأنوهو ما فائدة الزعم بان املشرع اجلزائري قد ساير التشريعات اللربالية 

الطعن بالبطالن ، لكنه قيد تقدير صحة اتفاقية التحكيم بالنظام العام الوطين أوالنظر يف طلب التنفيذ 
:بطالن حكم التحكيم الدوليأثارثالثا : 

، وينبغي التمييز يف ذلك بني اثر رفع الدعوى ، واثر اآلثارلدعوى بطالن حكم التحكيم الدويل جمموعة من 
.يف الدعوىالبث

:اثر رفع دعوى بطالن الحكم التحكيمي: 1
تنفيذ أمر)واعتبار الطعن بالبطالن طعنا على أواليرتتب على رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ احلكم التحكيمي (

احلكم التحكيمي (ثانيا).
:أ: وقف تنفيذ الحكم التحكيمي

يلي :"يوقف تقدمي الطعون واجل ماواإلداريةة دنيمن قانون اإلجراءات امل1060ادة وقد جاء يف نص امل
التحكيم ".أحكامتنفيذ 1058و1056و 1055ممارستها ، املنصوص عليها يف املواد 

ومن خالل املادة السابقة يتبني انه مبجرد تقدمي الطعن ببطالن احلكم التحكيمي من طرف املدعي احملكوم ضده 
الس القضائي إىلباشرة وقف تنفيذ هذا احلكم . وهذا باحلكم التحكيمي فانه يرتتب على ذلك م فصل  حني 

رفضها ، ويبقى حكم أوبتأييدهاالبطالنالذي صدر يف دائرة اختصاصاته حكم التحكيم الدويل يف دعوى 
بتنفيذه أمرالتحكيم الدويل موقوف التنفيذ كذلك يف املرحلة اليت تسبق رفع دعوى البطالن حىت لو مت استصدار 

موقفة لتنفيذ أيضاالطعون هي أجالأنرفع دعوى البطالن كان خالل شهر من تاريخ التبليغ ، ذلك أنطاملا ،
1احلكم التحكيمي . 

وميكن تفهم املسلك الذي اختاره املشرع اجلزائري عند تاجيه تنفيذ احلكم التحكيمي خالل املدة املقررة ، اليت 
اختار الرتيث يف بأنهالتنفيذ ، بأمراحملكوم عليه يف احلكم التحكيمياخلصم إبالغيبدأ

،األطرافبالتنفيذ قد صدر من دون مواجهة بني األمرأنحقوق الدفاع خصوصا مراعاةالتنفيذ وكذلك 
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قف و تكون مدة الشهر كافية هلذا الطرف املعين باختاذ قراره . غري انه من العسري تفهم مسلكه لشان تقرير و 
VAN DER("فان دين برغ"

BERG كما انه قد خالف على غري عادته مسلك املشرع الفرنسي 1958) مناقضا التفاقية نيويورك لسنة .
بالبطالن ضد احلكم الطعنأنيلي :" املدنية الفرنسي ماتاإلجراءامن قانون 526/1حيث نص يف املادة 
القاضي بالتنفيذ ليس هلما اثر موقف ". األمرالتحكيمي واستئناف 

يرتتب على رفع يلي : "الما57االجتاه الذي سلكه املشرع املصري حيث جاء يف املادة أيضاكما انه خالف
طلب املدعي إذابوقف التنفيذ تأمرأندعوى البطالن وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك جيوز للمحكمة 

جدية وعل احملكمة الفصل يف طلب وقف التنفيذ خالل أسبابذلك يف صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على 
ضمان أوبتقدمي كفالة تأمرأنبوقف التنفيذ جاز هلا أمرتوإذااجللسة حمددة لنظره ، أولستني يوما من تاريخ 

".األمرمن تاريخ صدور هذا أشهرعوى البطالن خالل ستة بوقف التنفيذ الفصل يف دأمرتإذامايل وعليه 
رفع دعوى البطالن ال يؤدي بقوة أنعلى بتأكيدهصنعا أحسناملشرع املصري أنهذا ويتفق الفقه يف مصر على 

طالب املعي ذلك يف صحيفة الدعوى وكان الطلب مبينا على إذاإالوقف تنفيذ حكم التحكيم إىلالقانون 
نظام التحكيم من إليهيهدف هذا احلكم الذي عىن املشرع املصري بتكريسه مع مايتماشىإذ، جديةأسباب

وقف تنفيذ إىلتقرير احرتام حكم التحكيم وفعاليته وسرعة تنفيذه والن القول بان جمرد رفع دعوى البطالن يؤدي 
حلظة من أخررفع الدعوى حىت حكم التحكيم قد يدفع الشخص احملكوم عليه سيء النية الن يضل ممتنعا عن 

مبجرد رفعها أيضااألثرتعطيل تنفيذ احلكم بقوة القانون مث ميتد هذا إىلميعاد الطعن بالبطالن و يؤدي بذلك 
وهو ما يؤدي أموالهيقوم بتهريب أن، وكما قد يسمح للمحكوم عليه 1وهو ما حرص املشرع املصري على تفاديه 

الت اليوجد فيها ما يربر وقف التنفيذ.عرقلة تنفيذ احلكم يف حاإىل
منح للقاضي سلطة تقديرية للنظر يف دعوى البطالن ، وحبذا لو سلك تضح مما سبق أن املشرع املصري قدوي

أكثر توازنا و حفاظا حلقوق األطراف و كما انه وفق للجمع املشرع اجلزائري هذا االجتاه , ذلك الن هذا االجتاه
.السرعة يف تنفيذ األحكام ووجود الضمانات لذلكبني أمرين متعارضني :

احلكيم ، بإجراءات–التحضريي أواجلزئي –حكم التحكيم تنفيذوال ينبغي نسيان احلديث عن مدى تعلق وقت 
التحكيم بناء على وقف تنفيذ احلكم التحكيمي ، فوقف التنفيذ إجراءاته ال ينبغي وقف أنوالواضح يف هذا 
األمرأن. غري 2تستمرأنتحكيم جيب الحكيمي فقد وعليه فان اجرءاتمتعلق باحلكم الت

البساطة فلو سدر حكم حتكيمي قاضي بتعيني خبري فين لتقدير ضرر ما فانه ميكن الطعن بالبطالن بالنسبة 
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اخلرب أنفمن ناحية التحكيم من الغري متصور جتنبها ،إجراءاتللشكل مثال . ففي مثل هذه احلالة فان وقف 
ااتطول أنارات ال ميكن  اء املرتتب على الطعن .ومن عالواقاألثرالطعن مل يفصل فيه لنتيجة أن، طاملا إجر

تتوقف على كل من نتائج اخلربة أاالتحكإجراءاتأن، أخرىجهة 
احلكيم اليت تضل إجراءاتاحلكم التحكيمي املطعون فيه ، وعليه ، فان والقرار الصادر يف املوضوع املتجسد يف

الواقع األثرقائمة تشكل تنفيذا للحل املقرر بواسطة هذا احلكم احملال على احملكم ، ويصبح عندها يف موقع 
.للطعن
:تنفيذ الحكم التحكيميأمراعتبار الطعن بالبطالن بمثابة طعن على : ثانيا 

يكون حكم التحكيم أنعلى مكايلي : " ميكن داريةواإلاملدنيةاإلجراءاتمن قانون 1058ة نصت املاد
.أعاله1056الدويل الصادر يف اجلزائر موضوع طعن بالبطالن يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

الطعن ببطالن أنطعن ، غريأيهأعالإليهالذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدويل املشار األمريقبل ال
مل يتم إذختلي احملكمة عن الفصل يف طلب التنفيذ أوالتنفيذ أمرحكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن يف 

الفصل فيه ".
تنفيذ احلكم أمرالتحكيمي الدويل من االستئناف على املشرع قد حرم الطرف احملكوم ضده يف احلكمأنمبا 

هذا احلكم التحكيمي مباشرة . وعد وانه قد منه احلق يف الطعن بالبطالن علىالتحكيمي الصادر يف اجلزائر ،
. وبالتايل فان  الطعن بالبطالن يف حكم التحكيم الدويل ويرتب 1التنفيذرلطعن بالبطالن مبثابة طعن على أما

الس القضائي بشان دعوى إىلالصادر بالتنفيذ األمربقوة القانون وقوف تنفيذ  فصل  إذاأماالبطالن حني 
يتخلى أن-الناظر يف هذا الطلب- تزامن رفع دعوى البطالن مع طلب التنفيذ فانه يتوجب على رئيس احملكمة 

عن النظر يف هذا الطلب .
التنفيذ ، فما الذي أمراحلالة اليت يكون الطعن فيها سابق الستصدار إىلاملشرع اجلزائري مل يتطرق أنواملالحظ 

الطعن بالبطالن ميكن رفعه مباشرة بعد صدور احلكم التحكيمي أنس احملكمة فعله ؟ خصوصا يتوجب على رئي
الطرف الثاين حلني شروعه يف طلب التنفيذ . والواقع انه ميكن قياس هذه احلالة على حالة وجوب انتظار، ودون 

.أوىلختلي احملكمة لناظرة يف طلب التنفيذ من باب 
أنتفق مع املشرع اجلزائري باعتبار رع اجلزائري جند املشرع الفرنسي بالرغم من انه ااملشإليهذهب وخالف مل 

انه مل جيعل من جمرد الطعن إال، 2ختلي القاضي أوالتنفيذ أمرالطعن بالبطالن يرتب بقوة القانون الطعن على 
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بتنفيذ هذا احلكم األمرند بالبطالن توقيفا لتنفيذ احلكم التحكيمي . غري انه منح القاضي سلطة تقديرية ع
ل بني الطعن والبطالن ووقف تنفيذ احلكم التحكيمي مباشرة .التحكيمي . فاملشرع الفرنسي فض

:اثر البت في دعوى بطالن الحكم التحكيمي: ب
الس القضائي الذي صدر بدائرة اختصاصه احلكم التحكيمي ، وذلك أمامبعد رفعه املدعي لدعوى البطالن 

احلكم ببطالن أيتأييدهاوأمابرفض الدعوى أماقصد ال
البت يف دوى أثاراملشرع اجلزائري مل ينظم أنتشريعات ، غري ب الاحلكم التحكيمي ، وهذا مما تقضي به اغل

.للتأويالتال يبقى مرتعا ينبغي التنبه يف استدراكه حىتأمروهو الدويلالتحكيم أحكامالبطالن يف 
توالفرنسي) حيث نصاألردينمن خالل بعض التشريعات الوطنية املقارنة ( اآلثارتتبع هذه سنحاولومن مث 

حكم التحكيم وجب عليها بتأييدقضت احملكمة املختصة إذاعلى انه :" األردينمن قانون التحكيم 51املادة 
حكم التحكيم ويكون قرارها قابال للتميز قضت ببطالنوإذالك قطعيا، بتنفيذه ويكون قرارها يف ذتأمرأن

يوما من اليوم التايل للتبليغ ويرتتب عن القرار القطعي ببطالن حكم التحكيم سقوط اتفاقية التحكيم 30خالل 
."

–بطالن رفضت دعوى الأاأي- حكم التحكيمبتأييدقضت إذااحملكمة أنويتضح من خالل املادة السابقة 
قضت ببطالن حكم التحكيم وإذابتنفيذ هذا احلكم ويكون قرارها غري قابل للطعن فيه . تأمرأنوجب عليها 

، ويرتتب على بطالن حكم التحكيم اعتباره كان مل يكن وعدم 1فان قرارها يكون قابال للطعن عليه بالتمييز 
قضت ببطالن حكم إذا. وال ميكن للمحكمة 2ة عليهلوضع الصيغة التنفيذيأواالعتداد به كسند صاحل للتنفيذ 

عاديا للطعن. تتصدى ملوضوع النزاع وتفصل فيه ، فهذه الدعوى ليست طريقاأنالتحكيم 
وهو ربط تقرير بطالن حكم التحكيم بسقوط اتفاقية التحكيم إالكان حمل نظرأثراقرر األرديناملشرع أنكما 

3مهما كان سبب البطالن .

متعلقا ببطالن اتفاق البطالنكان سبب فإذابطالن حكم التحكيم ، أسبابانه ينبغي التفريق يف عوالواق
آخركان سبب بطالن احلكم التحكيمي متعلقا بسبب إذايكون كذلك سائغ ، لكن الاألمرالتحكيم فان هذا 

!املواجهة مثال ، فلماذا يلزم منه سقوط اتفاقية التحكيم ؟مبدأم احرتام كعد
، حيث فرق بني التحكيم الداخلي وبني التحكيم الدويل أخراملشرع الفرنسي فانه نظم املسالة على حنو أما

املدنية الفرنسي ما إجراءاتمن قانون 1493. ففي التحكيم الداخلي نص يف املادة إحكاماوجعل لكل نوع 
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مل يتفق املوضوع يف حدود مهمة احملكمة ماببطالن احلكم التحكيمةاحملكمقضت إذايلي : "
على خالف ذلك ". األطراف

مل يوجد هذا فإذا، األطراففصل احملكمة يف موضوع النزاع هو رهم وجود اتفاق أنيتضح من خالل هذه املادة 
نون من قا1527/2الل املادة بالنسبة للتحكيم الدويل ومن خأما. 1التفاق فاحملكمة تفصل يف املوضوع ا

إااملدنية الفرنسي اإلجراءات رفض الطعن بالبطالن مينح الصيغة التنفيذية أورفض االستئناف أنت على:" نصف
.عند رقابة احملكمة"إبطاهلامل يتم أنأحكاملبعض أوللحكم التحكيمي 

اخليار لألطرافن التجاري الدويل يف التشريع اجلزائري يكو مبالتحكياملتعلقة األحكامسكوت نصوص وأمامك
:2بني ثالثة احتماالت

األصلييطلب من احلكمة املختصة بنضر دعوى بطالن حكم التحكيم الدويل الفصل يف موضوع النزاع أنأما-
قضت بالبطالن حكم التحكيم الدويل .إذابالتبعية 

القضاء بعد الفصل ببطالن حكم احلكيم الدويل أمامترفع دعوى جديدة أنوأما-
على عرض النزاع على هيئة التحكيم اجلديدة وذلك بعد احلكم ببطالن حكم التحكيم األطرافيتفق أنوأما-

.الدويل
: الطعن بالنقض:الفرع الثاني

:حاالت الطعن بالنقض: أوال
األحكاموتضييق جمال مراجعة تقليصفيه معظم التشريعات الوطنية للتحكيم على دأبتيف الوقت الذي 

فعالية للتحكيم التجاري الدويل أكثر، و تعطياألطرافحلدود اليت تضمن اكرب قدر من حقوق اية يف التحكيم

3الدول

حيث نصت على ماريةاملدنية واإلداإلجراءاتامن قانون 1061ولقد جاء النص على الطعن بالنقص يف املادة 
، قابلة للطعن بالنقص " . أعاله1058و 1056و 1055تطبيقا للمواد الصادرةيلي :" تكون القرارات 
نوال نالقانو تطبيق مراعاةاحملكمة العليا اجلزائرية ، و الطعن بالنقص طعن يقتصر على أمامويكون الطعن بالنقص 

املنظمة للطعن بالنقص ،الن الطعن هنا ال ينصب باإلجراءاتضوع النزاع، كما ينبغي التقيد يكون للبت يف مو 
4على القرار الصادر من اجلهة القضائية اليت نظرت دعوى البطالنوإمناعلى حكم التحكيم ذاته 
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:الطعن بالنقضإجراءاتثانيا : 
أوأسبابوترفع دعوى الطعن بالنقض خالل شهرين من تاريخ تبليغ الق

. كما يرتب الطعن بالنقض 1056املذكورة يف املادة األسبابمن وليس على 358احلاالت املذكورة يف املادة 
يف حالة وجود دعوى التزوير الفرعية.أوأهليتهمأواألشخاصحبالة األمرتعلق إذاإالالتنفيذ إيقاف



خاتمة عامة                                                                                           

79

الواقع العملي يؤكد توسع إالأنرغم االنتقادات املوجهة للتحكيم باعتباره وسيلة لفض املنازعات التجارية الدولية 
، فال خيار أمام الدول اليت ترغب يف جلب االستثمار األجنيب و يف جمال العقود التجارية الدوليةإليهظاهرة اللجوء 

و مقتضيات التجارة الدولية و احلفاظ على هذه الوسيلة مبا تتماشىم استقطاب رؤوس األموال األجنبية إال تنظي
احلايل مصاحلها ، ذلك الن التحكيم هو الرفيق الدائم لالقتصاد احلر املهيمن على االقتصاد العاملي

اخلصومة أثناءالقضاء ال سلطة له على التحكيم كطريق لفض النزاعات اليت قد حتصل لكن أناألصلكان إنو 
يظهر من خالل دور القضاء اجلزائريإذأنل حمدودة تستدعي تدخل القضاء يف مسائأمورتحكيمية قد حتصل ال

سري اخلصومة التحكيمية اذ يكون دوره دورا مساعدا ال غىن عنه من األولىأثناءمرحلتني هامتني مها يف املرحلة 
تكون من خالل تقدميأوفاقا صحيحا التحكيم اتاالمتناع عن النظر يف موضوع النزاع املتفق بشأنه على خالل 

األطرافمد هيئة التحكيم بالدعم الالزم عند امتناع احد أويد العون عند وجود صعوبة يف تعيني هيئة التحكيم 
.تدبري تنفيذ مثال أوعن تقدمي مستند 

،عرتاف و التنفيذ االد صدور حكم التحكيم و دخوله مرحلةالدور الرقايب للقاضي الوطين يظهر بعأما

أخرىمصلحتني احدمها تريد املضي قدما يف حكم التحكيم و السعي يف تنفيذه و يف هذه املرحلة اذ تتصارعه
تريد املماطلة و الطعن فيه فالقاضي اجلزائري هنا يلعب دور املراقب للحكم التحكيمي من خالل بسط رقابة 

من خالل اللجوءيف احلق يف الطعن فيهلألطرافكم عنه يتيح احلعد صدورشكلية عليه تكون قانونية حبتة و ب
أوكان التحكيم مت خارج الوطن إذاباالستئناف بالطعن سواء

طعن بالبطالن إذا كان التحكيم مت داخل الوطن أو اللجوء إىل الطعن بالنقض أمام احملكمة العليا كدرجة ثانية بال
.للتقاضي 

و املالحظ ان املشرع اجلزائري ساير اىل حد كبري االنظمة القانونية احلديثة املتعلقة بالتحكيم اليت تتماشىو 
لالئقة ااألطرافإلرادةالل منحة مقتضيات التجارة العاملية و ذلك من خ نة ا ملكا .ا

:نوجزها يف ما يلي الدراسة تبني وجود بعض املالحظات جيب تصحيحها لكن من خالل هذه 

استعمل املشرع اجلزائري عبارة اتفاقية التحكيم للداللة على صوريت شرط التحكيم او مشارطة التحكيم من - 
فكان حريا 1011لداخلي استعمل عبارة اتفاق التحكيم من خالل املادة اما يف التحكيم ا1040خالل املادة 

.على املشرع اجلزائري توحيد املصطلحات لتجنب دالالت متعارضة 
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حتديد امليعاد املتعلق بتقدمي طلب التعيني و كذلك قابلية االمر الصادر بتعيني احملكم اجلزائري ل املشرع اغف- 
للطعن فيه 

االجراءات املتعلقة بطلب الرد و االثار املرتتبة كم مل يبني املشرع اجلزائري مر مبوضوع رد احملعندما يتعلق اال- 
على طلب الرد فكان حريا باملشرع حتديدها 

بني النص العريب و النص الفرنسي و نفس الشيء يقال 1009املالحظ ان املشرع خالف عند الرتمجة املادة - 
1018على املادة 

مل يعاجل املشرع اجلزائري االشكال الذي يثريه احلجز التحفظي فيما خيص رفع دعوى لتثبيته املنصوص عنها يف - 
648املادة 

يف االخري نتمىن ان نكون قد وفقنا لتبيان سلطة القاضي اجلزائري يف جمال التحكيم التجاري الدويل مع االشارة 
ه النقص اىل ان هذا العمل هو جمهود بشري قد يعرتي



قائمة المراجع 

:الكتب أوال

الكتب العامة : -أ/

اثار االلتزام ) دار –/ السنهوري عبد الرزاق امحد الوسيط يف شرح القانون املدين ( االثبات 1
1968العربية القاهرة مصر النهضة

/ السنهوري عبد الرزاق امحد الوسيط يف شرح القانون املدين ( مصادر االلتزام ) اجلزء االول دار 2
احياء الرتاث العريب بريوت لبنان 

رارية دار اهلدى عني مليلة اجلزائ/ صقر نبيل الوسيط يف شرح قانون االجراءات املدنية و االد3

و التجارية دار اجلامعة اجلديدة االسكندرية مصر قانون املرافعات املدنية أصول/ هندي امحد 4
2002

2001/ هندي امحد تنفيذ احكام احملكمني دار اجلامعة اجلديدة االسكندرية مصر 5

/ بوضياف عادل الوجيز يف شرح قانون االجراءات  املدنية و االدارية كليك للنشر احملمدية الطبعة 6
2012االوىل اجلزائر 

خصصة : : الكتب المت-ب/

/ االحدب عبد احلميد االحدب التحكيم احكامه و مصادره اجلزء االول دار نوفل بريوت لبنان 1

/ االحدب عبد احلميد التحكيم الدويل اجلزء الثالث دار نوفل بريوت لبنان 2

/ التحيوي حممود السيد عمر العنصر الشخصي حملل التحكيم الطبعة االوىل دار الفكر اجلامعي 3
2003ندرية مصر االسك



/ البطانية عمر فتحي دور القاضي يف التحكيم التجاري الدويل الطبعة االوىل دار الثقافة عمان 4
70ص 2009االردن 

/ احلداد حفيظة السيد املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل الطبعة االوىل منشورات 5
2004احلليب احلقوقية بريوت لبنان 

العالقات اخلاصة املشكالت العملية و القانونية يف/ الرفاعي اشرف عبد العليم اتفاق التحكيم و 6
2003مصر اإلسكندريةاجلامعي الفكرالدولية دار 

العربية القاهرة مصر النهضةدار 3/ بريري حممود خمتار امحد التحكيم التجاري الدويل الطبعة 7
2007

و القوانني اإلجراءات املدنية و اإلداريةالتجاري الدويل وفقا لقانون بن سعيد لزهر التحكيم/ 8
املقارنة دار هومة اجلزائر 

/ دريس كمال فتحي احلماية املؤقتة للحق يف نظام التحكيم الطبعة االوىل مطبعة مزوار الوادي 9
2009اجلزائر 

2005طابع الشرطة مصر 10

ديوان املطبوعات اجلامعية 3قربوع كمال التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر الطبعة / عليوش11
2005اجلزائر 

العربية النهضة/ خملوف امحد اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية دار 12
2001مصر 

على التحكيم التجاري الدويل الطبعة االوىل منشورات احلليب احلقوقية / يدر امال الرقابة القضائية 13
2012بريوت لبنان 



: التشريع :  ثانيا

املتضمن قانون 20008فرباير 25املوافق 1429صفر 18املؤرخ يف : 08/09/ القانون 1
2008السنة 21االجراءات املدنية و االدارية اجلزائري اجلريدة الرمسية العدد 

الذي 1988نوفمرب 5املوافق 1409ربيع االول 25املؤرخ يف 88/233/ املرسوم رقم 2
اخلاصة باعتماد القرارات التحكيمية 1958يونيو 10بتحفظ التفاقية نيويورك يتضمن االنضمام

1988نوفمرب 23املؤرخة يف : 48االجنبية و تنفيذها اجلريدة الرمسية العدد 

املتضمن املصادقة علي اتفاقية تسوية 1995اكتوبر30املؤرخ يف : 95/346/ املرسوم رقم3
سنة 66اجلريدة الرمسية رقم األخرىبني الدول و رعايا الدول املنازعات املتعلقة باالستثمارات

1995

الرسائل واألطروحات  : : ثالثا

/ بغداد صديق اتفاقية التحكيم التجاري الدويل يف ظل القانون اجلزائري و القضاء التحكيمي 1
2001/2002رسالة ماجستري كلية احلقوق جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان 

/ بشري سليم احلكم التحكيمي و الرقابة القضائية اطروحة دكتوراه كلية احلقوق جامعة احلاج خلضر 2
2010/2011باتنة اجلزائر

/ بوصنوبرة خليل القرار التحكيمي و طرق الطعن فيه وفقا للقانون اجلزائري اطروحة دكتوراه كلية 3
2007احلقوق جامعة منتوري قسنطينة اجلزائر 

حدادن طاهر دور القاضي الوطين يف جمال التحكيم التجاري الدويل رسالة ماجستري كلية احلقوق / 4
2012وزو اجلزائر جامعة مولود معمري تيزي



/ عالل اديبة املزدادة ابن الرتكية ليندة االعرتاف و تنفيذ القرار التحكيمي التجاري الدويل يف ظل 5
التشريع اجلزائري رسالة ماجستري كلية احلقوق جامعة بوبكر بلقايد تلمسان اجلزائر 

زائري رسالة ماجستري كلية / منسول عبد السالم قرارات التحكيم التجاري الدويل يف التشريع اجل6
2000/2001احلقوق جامعة اجلزائر 

/ بولقواس سناء الطرق البديلة حلل منازعات العقود االدارية مذكرة ماجستري جامعة احلاج خلضر 7
2010/2011باتنة 

: مقاالت و مداخالت :  رابعا

/ االحدب عبد احلميد اجراءات التحكيم املؤمتر السنوي السادس عشر كلية احلقوق جامعة 1
2008االمارات العربية املتحدة 

/ ابو مغلي مهند عزمي و اجلهين اجمد محدان رقابة القضاء على حكم التحكيم يف القانون االردين 2
2009مارات العربية املتحدة كلية القانون جامعة اال38جملة الشريعة و القانون العدد 

/ يسعد حورية طرق الطعن يف احكام التحكيم طبقا للقانون اجلزائري ملتقى وطين حول تنظم 3
2010افريل 21/22العالقات الدولية اخلاصة يف اجلزائر جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر 

كلية 22لة الشريعة و القانون العدد 4
2005القانون جامعة االمارات العربية املتحدة 
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2014كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة عبد الرمحان مرية جباية اجلزائر 2العدد 10الد 

/ ميمون مىن التحكيم التجاري الدويل وفقا لتعديالت قانون االجراءات املدنية و االدارية جملة 6
قسم الكفاءة املهنية للمحاماة جامعة حممد خيضر بسكر اجلزائر 7منتدى القانون العدد 



راءات / بن صغري مراد حجية االعرتاف بأحكام التحكيم الدولية و تنفيذها على ضوء قانون اإلج7
كلية احلقوقو العلوم السياسية 2013افريل 25و 24املدنية و اإلدارية اجلديد ملتقى دويل يومي 

جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر



خامتة عامة 
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